
Bezplatné právní porady nemajetným 
příslušníkům Národního souručenstvÍ. 

(Otištěno z Věstníku N. S. Č. 1 z 28. 1. 1941.) 

V čísle 2. Věstníku NS ze dne 14. února 1940 byly 
uveřejněny směrnke, podle nichž ode dne 1. bfezna 
1940 mají krajští vedoucí organisovati poskytování 
bezplatný-ch právních porad pro nemajetné přísl~š~ 
níky NS. Podle těchto sm,ěrnk byli jmenováni kraJšh 
právní pODadci pro jednotlivé kraje, kteří p9.k orga
nis.ování těchto právních porad ve VŠl2ch krají'ch pro
vedli. Podle výsledku dO'savadn~ho šetření nesetkala 
S 2 tato organisace v 'žádném kraji s význačnějšími 

, d . II - I zava- aml. " , 
Na. základě nabytý-ch zkuš-enos,tí jeví se účelným 

zmíněné sm,ěrnice poněkud dlJplniti a pozměniti. Kraj
ští vedoucí i kraj_ští (okresní) právní poradci nechť 
řídí se llIapfÍště tímto 
Řádem pro organisování bezplatných právních porad 
nemajetným příslušníkům , Národního souručenství. 

§ 1. Organisování právní/ch porad náleží do pří'Sluš
nosti krajských vedoudch pro ,celý obvod joejich kraje. 
Provedením a dohledem pově.ří krajský vedoucí kraj
ského právního porado2. K návrhu krajského právního 
poradce může krajský vedoucí ustanoviti okresního 
právnÍiclO poradce pro obvod -okresu, v němž se to hude 
jeviti účelným. Krajští (okresní) právní poradci mají 
dohlíž-eti na IJrganisování právnkh porad ve svém ob
vodu, odstraňovati případné závady a bdíti nad tím, 
aby byl zachován tento -řád. . 

§ 2. Bezplatné právní porady bud~u ~9skyt?~ah a~~ 
vokáti a pokud j.de o věd nesporne tez notan, kten 
jsotl " členy NS: ~Poskytevání 1éeht0 vporad. je jej~ch 'P1'9-
vinností jako pří'Slušníků NS. Této pOVInnostI muze 
je krajský vedoucí zprostiti k návrhu krajského po
radce pro vysoký věk, nemoc, výkon veřejné funkce 
nebo z jiných důležitý1ch důvodů. o v v, . v 

§ 3. O hezplatnJou právní poradu muze_ zadatI kaz
dý oČl,en NS nebo jeho rodinný pf íslušník. Zádosty~ed
nese u okn~sního sekretariátu, který prozkouma Jeho 
majetkové poméry a podle výsledku šetření vydá mu 
poukázku na hezplatnou právní poradu. Poukázka t ato 
bude zníti podle pokynu krajského právníh10 por~dce 
na advokáta nebo notálře, určeného po,řadím, nebo Jako 
specialistu. 

§ 4. Sekretariáty krajské lani okresní porad posky
tovati nebudou. 

§ 5. Advokáti a notáři hudou poskytovati piouze 
právní porady, nikoli však další právní úkony. Advo
kát nebo notář poradu udělující smí pro tyto další 
úkony převzíti zastoupení j.e~ :-l'a ,:ý'Sl~;ril~ P?žvád~ní 
žadatele které musiohsahovatl Jasne vYJadrenl, ze Jde 
o zastou~ení:placené. Advokát nebo notář je pak opráv
něn pož,adovati p~imě[1enou o.dměn.u po~le platného 
sazebníku avšak i pak je pOVInen Jednah v souhlase 
se zásada~ bratrství, solidarity NS a sociální spra-

. vedlnosti. Má-li žadatel právo na udělení zástupce 
chudých a je-li advokát či notář ochoten sám zast?u
pe ní takovéhožadatéle piřevzíti, n,esmí pa~ od nehlo 
požadovati vke a Z>a jiných pO,dmInek, ~-2'Z v mohl by 
požadovati jako zástupce ,chudych, formalne ustano-
vený. . . .. 

§ 6. Porady budou udělovány podle okolnosti . a míst
ní-oh poměrů uuď v ' určité dny v místnostech okres-
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ního sekretariátu anebo v přijímacích hodiná,ch v kan
c.eláři jednotlivýoh advokátů a notářů, anebo bude 
kombinován obojí způsob. 

Advokáty a notáře, kteří jsou óleny NS, vyzve kraj
ský pi"ávní poradce, aby sdělili, zdali jsou porady 
ochotni udělovati v místnostech sekfietariátu nebo ve 
své kanceláři a v kterém oboru 'právním by nejraději 
pracovali. Podle výsledku tohoto šetření sestaví kraj
ský právní poradce pokyny, v jakém 'Pořadí budou 
žadatelé jednotlivým advokátům přidělováni. 

§ 7. Po'Skytování bezplatných právnkh .porad ne
smí býti použito k reklam-ě pro jednotlivé advokáty 
nebo notář,e. Při udílení bezplatný-oh právních porad 
jsou advokáti i notáři povinni bditi se řádem advo
kátním i řádem notářským a zásadami stavovskými a 
podléhají kárnému říz,ení svých komor. Stižnosti, kte
ré by na advokáty nebo notálř-e došly, p1ostoupí ~ekre
tariát příslušné advokátní nebo notářské komore. 

* 
Podle tohoto řádu není úkolem kraj'Ských (okres-

ních) právnkh poradců, aby 'Sami právní porady po
,skytovali, nýbrž alby na jejich organisování diJhliželi, 
př.ípadrné závady odstraňovali a bděli nad za-chovává
ním ,tolhoto řádu. Poskytování tě'chto právnkh porad 
nesmí býti vyhrazeno jednomu nebo několika málo 
advokátům (notářům) v kraji neb v lokrese, nýbrž roz
děleno pokud možno stejnom,ěrně mezi všechny advo
káty (notáře), pfíslušníky NS. 

Aby organisace tě'Ohto právních porad byla pro
hloubena, rozhodl se Výbor NS organisovati udělo
vání bezplatných právních p10rad též prostřednictvím 
intervenčního oddělení při g,enerálním sekretariátu 
Výboru NS v Praze II., P'oří,č 5) a to pro příslušníky 
NS z celých Čech a Moravy. Tím však n emá býti ďo
t1čeno zmíněné udělování bezplatný,ch právních porad 
zavedené v jednotlivých krajích. Úkolem Írntervenč
ního oddélení je především bdíti nad tím, aby při or
ganisování bezplatný-oh právních porad v jednotlivých 
krajích nevysky.tovaly se závady. Za tím účelem bude 
si intervenční oddělení vyžadovati olb'časné zprávy a 
udělovati krajským vedoucím a krajským právním 
poradcům přiměfené pokyny. Kromé toho bude in
terv,enční oddělení organisovati samo udělování hez
platných právních porad nemajetným -příslU'šníkům 
NS z -celých Čech a MODavy. Tím má býti umožněno, 
aby v případech zvláštního zřetele hodný-ch mohli ne
m'ajetní příslušníci NS získati bezplatnou právní PD
radu u vynikajicích právníků z řad advokátů a no
tářů v Praze, zapracovaný-ch do jednotlivých práv
nj-ch oborů. J(rajští (okresní) právní poradci mohou 
případy ' 'Zvláštn~ho zfetele hodné pf.edávati intervenč
nímu oddělení při generálním sekretariátu Výboru 
NS, po případě 'mohou ucha'Zeče 'O tak!nvou právní po
radu, hodlá-li uohazeč za tím účelem do Prahy od
cestovati, odkázati na toto oddělení. 

Oprava. V článku Dr. Karla Suchopárka: "Vybrané kapi
toly z obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí" v Č. 3, 
str. 22 :má IstpTávně hýti': 

"Úměra přímá: . 
18.046 K 80 h : x = 250.000·~ : 100.000'

x = 18.046'80 X 100.000'--;-
250.000'-

x = 7.218 K 72 h. 
Dávka se tedy úměrI?-ě , snížila na čá~tl~u 7.218 K ,72 . h." 




