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,Dr. O tokar Viták: 

. Právní zastoupení českoslov. eráru 
n'a Slovensku. 

Účelem tohoto článku je informovati, jal{ým způsobem po 
, zřízení československého státu dne 28. října 1918 bylo učiněno 
, opatření o zřízení instituce na Slovensku, která by pečovala o 
právní zastupování státního majetku. 

I. PředevšÍln nutno krátce vylíčiti, jaké poměry v tom 
. směru' stávaly v bývalém království uherském. 

K právnímu zastupování státního majetku v Uhrách bylo 
urěe'll .. o i(,d'it.elství erá.rnÍ\cth pr.ál\'míc·h z,ák~'žtitoSltí (~a;uiS.aruni Tega· 
Eum direktorát - kincstári jogugyi igazgatóság) v Budapešti, 
jemuž podřízeny byly erární zastupitelstva (kincstári ugyész
ségek). 

Erární zastupitelstva byla původně zřízena při každém fi
nančním ředitelství; postupem času však většina jich zrušena, 

-Útkže v době převratu bylo v Uhrách pouze 7 erárních zastupi
(;,elsltl8lv totiž Am:td:, K'O['OlŠrváT, !Jug'U:š., l\lar1J11;ar,olšsziglet, Velký Beč,·' 
kerek, Temešvár a Zombor. 

Poněvadž správní obvody těchto posléze vyjmenovaných 
erárních zastupitelstev nacházejí se mimo území Slovenska, ne
hodlám se zde stále šířiti o jich kompetenci a činnosti. 

Na území nynějšího Slovenska před převratem (28. října 
1918) obstarávalo právní zastupování státního jmění přímo ře

· ~itelství erárních právníCh záležitostí v Budapešti. 
Obor působnosti tohoto ředitelství byl upraven nařízením 

uherského ministerstva financi z 7. XII. 1883 čís. 49.240 a jsou 
lnu svěřeny v podstatě tyto záležitosti: 

1. Zastupovati majetkoprávni zájmy uherského státu jako 
strany v řízení soudním, zejména vystupovati jako právni zá
stupce; advokát) uherského eráru ve sporech soudních aktiv
ních i pasivních, dále jako interesen't jménem státu při projed
návání pozůstalostí bez dědičů (kaducita), jako soukromý účast
ník ' jménem eráru v řízení trestním atd. 

2. Podávati žaloby v zastoup. uherského eráru a vůbec za
hájiti všechny potřebné kroky procesní a exekuční k cíli vymá

' hání erárních pohledávek a k ochraně majetkoprávních zájmů 
státu. 

3. Uzavírati soudní a mimosoudní smíry ve všech záležito
. stech erárního jmění se týkajících. 

4. Podávati právní dobrozdání všem státním úřadům, ústa
' vům~ podnikům atd. 
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5. Spolupůsobiti při sepisování smluv a jiných právních. 
listin, vztahují ci se na erární jměni. 

6. Výi·izovati v~echny jiné úkony právní povahy ohledně:. 
~rárního majetku jako jeho právní zástupce, ať jde 'o kterýkoli', 
obor státní správy. 

V poc:hylhn'oGt,i, ,zda Ill,ěktlerá z,áh::'Ž1ito.st p.atří Idb JQ!bOI'!U pů- , 
sobnosti Ř. E. P. Z. rozhoduje minist. financí. 

Ř. E. V. Z. fungovalo . jako pr,ávní zastup ce pouze ohledně , 
majetku uherského eráru. 

V záležitostech spoločných rakousko-uherské monarchii,.. 
zejmén,a v'Ělci 'V()j.e!Ilské vyřizQlvlRly s/i spou,e1cmé ' úiíady sa.my, pro-, 
případě daly se zastupovati advokátmn, zvláště ve ' sporech, kde,. 
je předepsáno nucené zastoupení advokátem. 

Konceptní úředníci Ř. E. P. ' Z. intervenující jako právnÍ;' 
zástupci' uherského eráru museli míti způsobilost advokáta. Oni ' 
byli oprávněni intervenovati u všech úřadů a soudů v Uhrách, 
ve všech instancích, jsouce na roveň postaveni advokátům a 
povolání (viz § 97 uher. soud. řádu.) 

Zastupovací činnost Ř. E. P. Z. na venek vůči třetím oso-
bám byla neobmezená. Ř. E . P. Z. bylo oprávněno ku všem 
právním úkonům v zájmu erárního jmění stejným způsobem
jako advokát v zájmu svého klienta. 

Pro .foro interno byla ovšem činnost R. E. P. Z. vázána
předpisy o předběžném zmocnění ministerstev a správních úřa-, 

dú , k právním úkonům, zejména ohledně zahájení sporu, uza--
vření smíru atd. ' , 

Aby činnost Ř. E. P. Z. v zájmu erárního jmění mohla se , 
s D.ejvě,tšim úspěc'hem ~ozvinoQl.td., Ibyly vŠ1echny státni' 
úřady povinny, jemu v mezích zákona pomoc poskytnoti, zej
nléna zevrubnou inforlnaci k soudním sporům uděliti. 

II. • Zřízením československého štátu samozřejmě přestala,l 
kompetence uherského Ř. E. P. Z. ohledně státního majetku na 
území Slovenska. 

Bylo proto nutno se strany vlády československé republi
ky učiniti opatření pro právní zastoupení tuzemského státního 
majetku. 

, To ' stalo se nařízením vlády ze dne 27. března 1919 č~ 279 .. 
sb: zák. 

Jím bylo pred tím již zřízené· generální finanční ředitelství 
pro Slovensko v Bratislavě pověřeno, aby obstarávalo též funkce 
právního zastupování erárního , jmění- ' na Slovensku v ' témž 
rozsahu , jako dříve uherské Ř. E. P. Z. 

Na základě on'oho, vládního nařízení je generální finančni-
ředitelství pro · Slovensko v Bratislavě (G. F. H.) oprávněno ku 
všem funkcím, které vykonávalo ředitelství erárních právní,ch 
záležitostí v Budapešti' ohledně státního majetku na Slovensku.~ 
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Všecka hospodářská řiditelství erárního majetku (státních: 
panství, dolů, lesů, železníc atd.) ulají se ve věcech právního 

-zastupování obraceti na G. F. Ř. 
. Obor působnosti G. F. Ř. ohledně právního zastupovaní 
erárního majetku rozšířil se tÍlTI, že změnou poměrů přestaly 
véci s(plolI8,ooé, takže G. F. Ř. j,est pOIVT:oláno k provln~mu zastou
peJ.Ilí též taku·vého e.rárního mraj.eiku, j'enž dřív.e hyll s,pole-čný 
'takousko-uherské monarchii; jsou ' to zejména věci vojenské. 

Nařízením ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 
ze dne 20. května 1919 (úradné noviny čís. 17) bylo G. F. Ř po
věřeno dále právnÍlTI zastupováním nadací státem spravovaných 
(v:e~ledL1lÝlCh z,ákl,a!dllll). 

Rozšířením rakouského zákona o obchodních společnostech 
s ručením 'olhmez,e.nÝ!ffi též na SllO;vlelll,sko, připaldl G. F. Ř. d,a,Mí 
úkol ochrany veřejn€ho zájmu při zřizování obchodních spo

' ločností uvedeného druhu. 
III. V z.hJ'eld,em k iUstalllo·v'elllí § 23. uh. SIOUId!. ř. nu tnn' pOldláJv a ti 

žaloby proti čs. eráru, ať se t~Tkají kteréhokoli odvětví státní 
sprá vy, dáJ'B ž,aJl,oby proti nl~idla'cim 'Vle sprá.vě sltátní u 
věcně příslušného soudu v Bratislavě, pokud není pro jednotli
vé druhy žalob odůvodněna zvláštní místní příslušnost jiného 
soudu neb pokud žalující straně nepřísluší právo volby jiného, 
soudu. -
. Rovněž' 'nutno n'yní podati žaioby u věcně příslušného 
~oudu v Bratislavě v případech, kde v smlouvách erárních, uza- . 

' vřených ještě za bývalé uherské vlády,vztahujících se na úze
mí Slovenska, byla smluven . a příslušnost so.udu v Buda

-pešti. co sídla prgánu povolaného k zastupování eráru. 

' Dt. Jar. Vojtíšek: 

Zásadní rozhodnutí Nejvyššího 
ve věcech o~čanský~h. 

soudu" 

Ve veCl vnucené správy nemovitostí na základě nařízení býVio' 
úh. kro ministerstva ze dne 30'- srpna 1915 č. 2900/ 1916 M. E: 
soudu nepřísluší zkoumati oprávněnost věcných předpokladů' 
. opatření na ' základě tohoto nařízení vydanýcli. 

N ejvyš'ší soud v Brně usnesenJm ' zě dne" HL červíÍa192Ú. ·: 
č. j. R III 34/20-2 změnil rozhodnutí sedrie v II. instanci uči- ' 

' něÍlé, jímž zamítnutá byla knihovnižádost kuratoria majet
ku jednoho člena bývalé dynastie o záznam vnucené ' správy ' 
na nemovistoti z toho důvodu, že žadatelé neprokázali, ' že 

' týž jest občanem státu stojíciho s republikou československou" 
'V nepřátelském poměru. 

ter 
niť ' 
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