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Hovorna.
(Zastupování zemí a okresů finanční prokuraturou.) .ot.á,z ka, l])il'á,vníhů
zlast.ů'wp,enr Isubj.e,ktů půvahy v8 I řej:né, !půkud! důsud byly í'Jastupůvá.ny lSů U
krůmými plr áNními zástupci, dala, by se nej,vhůdnědi řešit.i SI nůVůllJ úp.rav:ůu
sJ.užební itnstruklc8, vydané na 'Zátk~aJďě ,c:b~rs.tanéhů ráancůlvého 'zálwrn:a. prO'
státní zástupč i úřady, t. j. finanční p,růJ~ura.tury. Sta[-á ,&lužeib ní instrukce
0nařízen í v'eškeréhů minj :st8tl'stv~a ze d'Ile 9. 'března 189'8, IČ. -41 ř.z., ulp ra'Ven'á nařízením ze dne 4, června 1919, Č . 313 S'b. 'z. aJ 11.) má Ib ýti nahrazena lW'Vů U 'a v ní 'zhůdnůceny dlůuhůleté zil mšenostL
Půkud ' týče se zastupůvání zemí ,31 'ůI@le",ll" tedy samostatnÝ'oh Iprávni ck~dlŮSůb, je&t ůtárzka t'a.tů 'i 'PO phtnůlsti ůrgalllisalč,ILÍthů 'zákůmt
(Sb. 125!1927) stále ne,vyJř8lšenl3.. Zákůn O' r,efO'rmě veřejné, sp'l'ávy l1esta.llů,vi'l 'v llbec vý8tlO'vně, kdO' máJ pt1'á~ně zastup"O,valtizemě a ůikresy timtů
zákůnem zřízené.
ZákO'n s tanůvi sic'e v § 29, ůdst. 3., že čle.nů'vé ,z;aJstup'itelstva, výbůru
nebO'
čem ž

kůmisí mohůu za:shlpů,vati zemské za,s, twp'itel&tvů v,t) ,spů'l'ech, pfi
smí účtO'vati 'půuze ,skuteč n ě vzelšlé výlů,h y_ Ne,n iovšem !po'c hy,b y

j:ak ze znění tůhůtO' pall llgrafu, t3Jk i 'z jehO' m!1ÍJstění, že nejedruá; se O' ně
jak,é vlšeůhe'cné u Sitanůvlern, půkud j,d eo 'zástup'či [egititm:a.ci jmenovitě při
spůTech Olů ukrůmŮpTá,vnich, nýbrž, ,ž e se :pO'uze vytyčuje mím O'lprávnění
členů za'stll'pHel:sbva a určuj e ůkruh, kterÝI nesmí b~ti přeIIDrO'lčen" 3ihy nem ůhl ten IM erý člellJ, pokud'. má případn,ě kva,]ifika.ci jaJl:O' 3Jc1Ivůkát,b~t
!pů de,úrán ,z 'půdj,atůstL
Na venek zastu!puje zemi z-emský president (§ 54 O'Q·g-.iMd.). Země
a ůkres j sůu E,amůstatnýmri právnický:rniů,sůlhami (§ 41 a 78 OQ·g. 'lák.).
Vnější repreSeJl>Ía'c e zem,ě je zá,swně vykO'návállla zemským presidentem,
O'n vykůnává též usnes'e,ní zemskéhůvýhůtl'll, pokud tý1če se jmění Zlemě.
Jmění z,emě spravuje 'z,emský v$' hor (§ 42 ůrg.zák.) ,a zemské zastuPQtelstvO' u snÍIJší se
věceah , jelž rplřes:ahuji IrůZlsah 'běžné spdvy jmění (§ 43).
Zemský ,pa'esident půdpilsuje SIPŮ,]U s př.íslušným členem zems~~éthO' výbůru
pí se mnůls,ti jménem země, půkud slpadaljí dO' ůhmu zemskéhO' ,z astupi.telstva, tedy také pokud přesahují růzsah Ihěžné, správy jmění. Vstůupooí do
BiIl0tl'll a 'zř,ízení :práv;n;íhO' zásturpc'e vadvůkátském sporu může mlÍti tutO'
p ovahu ve svý1ch ,dúsJedd~h (někůlúIDer é ůpra.vné p'l'OIs,tJředky, sů udní
sIniry, atcl.) , nebO' tak,é ji,ž VýlŠ í Ipllmc tla spůr u a mŮIŽe též míti ten da:lekoSáJl~ý kůneólý vý,s leclek, že se z'emě n3Jp'růti jiným ůsobám! definitivně
Zl3v,a zuje. V tůmtO' rp,Hpadě je p,ůtřebí veéJ.tle půdplÍsu IPQ'esidentůwh poc1lp~SŮ
dv ůu 'členú ,zemskéhO' výhů'ru a pelč,eti 'zemskéhO' zastUlpi:itelstva. Ostatně
zákůn výslůvně praví, 'že vydání plné mO'd (tedy i prO' právmhů' zástmpce
v někte rém S,POru z emě) vyža{luje tůhůto dil'l1hélhů O'patřeni. Otá;zkůu fů'r
m álně rů:zhůclující budle ů~še:nJI lwčení ,p['ávního z'á stupce.
J cle
tO', zda je nutnO', alby 'z a,stUlpováJni p,řeVlz,a'la f1IlJa,nčnÍ průkum
tura; jelst jistě nejvý,š uválz'eníbO'dnJOt, Zlda ,z 'CLůvodw, !piředev,ším ůVlšem
f inan1ční,ch, ,aJe i jiných, nedůpů['Ulčůvalů 'by se rpH nO'lVél ÍlIp'l13vě nu,c ené
zastů upení Hll'anční 'p'rů JUl'l~a,turůlll. Věc jest sk:utečně aktuálnJ a jiJs>tě ,d osti
záv3Jzn'á již s ih lediska úspůrnéhů.
Fhlan:ční průilnuatu'ra 'lj[\, dO'samuc1!l1'í.hů zálwnnéthů ,s tavu jis,tě zásadně
sprá.vne ůdmítá 'PO'v1nnůs' t 'země a 'ůkres,y 'zlastU!po'VIJ..ti, ,a:le z 'P,raxe' jsůu
zná[D~ pHpMly, ž,e průlnUiatura 'V jednoWvýlclh p'říp3lc1et(lh , zv'l'álště hY'lů-li
n ebe:zrpečí v procUení, za,stltpo,v áJú Iplř,etc1 soudy jménem: země přev:z,ala
(v jiný,c h ,O',vlš e m zamíUa). ZřejmO' , že stá,tnímu 'zástupc.ímu úřadu by za:-
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's tupování země a ob',esft, tedy 'pu'áNniCJký,c h o,s oh se stejným> tel'itoúálním
okil:skem, jako c1istl'ikty sp'rávy státní nepú8O'biIo nijaJk.ých p'ří1iJš'nlý'oh
ohtÍlži aJ 'zdá! se, že by v:á,žněj!Ší nárrndtky 'p ro uzálkon,ěnizastulpolVání SWliZků
Ú'zell1ll1Í samosp'l'ávy v ~· o'zsa.hu vy;še uvedie ném se 's,tr~u1y finan'ční prokuratmy nebyly. poua'a.z na ulJe,d osta,t ek Ipe'rsonálu by o'Vlšem: hy},o mo:žno
očekáV1a,ti, aIe ten jest :s ta:r ou bolestí nejen u soudú a.le skou'o u Vlš'e ch
státních MaJdú.
ZdúnlJzněno již, že jedn'á ,se s lhrrediska fiská,lillho o piatrnou úSII!'om
peněz pm fina.n ce 'zemské ji stě oC1ťrležitou, aIe Sipol.ul'Olzihod'u jí za.jisté
i úvahy, zda má se pii pl'oponovaUlJém zjednodUlšení sp,r á,v y' 'w úř,a.clovánÍ
sJ"u1Je,čl1e i v tomto smě'ru Ipokroči,ti.
Zrwšení dv'o jí Jkoleje ve,řejné správy má, teUlJ ,důle'žity; důsledek, že
,',e:šl"erá vnější representaJce státu i ,z,emě jest soustřed:ěrna v ooSoib nosti
je,d1ll1é. Zemský úí%c1 existuje na ,vlE,nek ú:plně homogenně, rovnělŽ t~k
oku'esrni ú,řaJcl. PTi obligatorním zastupování a.cl,vio káty stMu nejednalo' by
s'e jistě urijak o 'p'on~šeni pQ'áNní oso!hnosti země" kteráJ jeS>t os,tatn'ěl v organi:smčnÍill ,zákoně výslovné sta.n ovena; hylo hy tOl j.en sk u tečné> zjednodUlšeni a podlO'pitelnáJ ÚI[Hla.va, ,k.{lyž nm1ll1Olze i vlals,tnIÍ inte'l'rní úřa,c1ování
pro země vykonávají úř,ec1ní'oi státni.
NěkcUe dOik once není iihned jasno, zda mwjetek, je,l)jž má ,b ýti zastupován, je státní nebo zemský. Ma,} etek bývalých uhersky,c h žup p,rodě,lal
to,tir~ ji.ž- dvojí p,ř ,e·chod (při lLzák0il1ění lŽUipUOO.O záikona z 29. úno,r a 1920,
č. 196 Sh.z. a n. a piři vstoupe!l1~ v, platno st zákona, o nové orga,nisa,ci
spráivy na Slovensku dne 1. čer.v:enc'€1 1928)', tak,ze musí Ise dne's, v každém
jedno,t livém pří,pa,dě na ,slo,v ensku zlkouIDat.i, byl-li maaetek, sta,rych: ž.U!j),
j.eJlO.ž by se spor týkal, odevzdán nové župě a platďí-li t,edy Idloes již 'zemi
sJ'0,ven8lké či zťtstarr-~i vlalstn>ÍJctvím stMu.
_
Zástupčí úřady 's tátni, jak ře,oeno, zásadně ocTmitají povinnost z,lLstoupení m.ajetl,u zemského i [wy;ž v: jeclnotHivý1ch Ipff'i[ludec.h jménem ,země
clo sporu vstoupily. Při ustano'V'eni nwoenélho zals,toU'pem majetkU' ze[l'tského finančními 'pmkumtu'l'amů moh10 hy se v: ,celilm blu dovati na. usta.no.venÍ instn~kce z ~'oku 1898.
Země a okresy jako p['ávni,cl,-é osoby při šetření jejich Isam~}stia.tl1é.
,povaJhy ,a ~'o'zdilné subjektivity od' 'Slprávn'ě shodného teritolial stM,n iho
měly Ih y podobnou povahu j-ako fondy pro'lúlraturou ·zastupov,a ,n é. Nejed·n á se 'pí-imzeně o nějaké sniž,en!Í prr'edstaiVY ·ze,mě histoJ'i,Ciky j:iiž v'ž ité
n<l, úrov,eň fondů z·(lela ma.lého vý1znamu., ný'b d o' vystilžení Iprr'íhuz,J1OI ti
'pl'á,vní konst'l'llkce pH odůvo'dnění stát,n iho za,stoupení i'lv,wz,k,ůi územní
samoSlpl'áry před ,sowdy. Jec1ná-li se však o právniokou osolbu, jako je'st
na pi'. země, j'ejiž výzoo.m zajisté 1ld'erruolčuje V1šechny p,rávnlck~ olsoby
typu na,ďruc e, které Isou olbHgatomě 'za"tllJpo,v:áirty stá,teun a jak je má n::t
mysU § 646 obč. :zák., jsou~li také finan,čnlÍ p['ok'tma,tWl'Oll zastuporvá,ny
fondy (studijní a náboženský f'o nd', i'lilni,oní fond. fondl v,š,eo'b:ecné nem.ocni'ce v Fraize), ktel'é madí toHk spole,čného s v-eí-ejnou sp,rávou, aJe i s c10s~lNac1ní pŤedstavou ·s amosp[·ávy a jsou-li, zíLstupovány č,asDo jen, z toho
dúvodl~, že jsou ruspoň č'áste'čně dotovány ze Is ,tátnich l])rostJř,ed'kú, zajisté
vyvstane odúvodněu1á' otá:zma, zela z clůvodú ekonomiloký1oo Ia fisikámk,h
nehyilo Ihy Lze vůb,Nl prr'enésti IplOvcrnnost za,stupovM1:i I[H'ávnHl'o na nna,nční
p~'okuratul'U, resp'. 1'0z.šiřiti j-ejí Iillomrp,e,t enci aspoň na ty [lff'í>p\1Jc1:y, kd:y
p'ráN:nická osoba po,ž1vá př,iméřené5tálé d'o ta,c e oc1 ,s,tá-tu a. územně: se
úplně kryje s 1'0'zsoa:hem [lra."I"omo'ci spQ"ávníh!o ÚJi1fld>ll.
DO!po,rUlčovaJo Iby se l'ovně~" ruby legitima,ce final]1'čni! 'pl'okuratury
ke sp,o~'u jmoo'em země ,0hsáJmuta byla co nej1šíl]\e a; vysloveno lUlčitě', ze
vztahuje se nejen snaJel; na; vymálhál1Jí ně~lakýlch zemskyoh ,dkl,veik, nybriž
na pii[lad, kdyby byla země j,ako samols!t a,jmý sub6ekt žalo'várna,. respr
žalllj181. Slu!Ší upO:ZQ!miti, ž,e Q:ákon o z.řfzeniÍ :nejyYIššíhol úoetního k:ontrolniho úřadu ze dne 20. bí-,elz.n)[\, 1919,č. 175 Sb. 'b. 2, n. pOoClu'obuje s,vě, tedy
p,řh'ozeně státní ik'oil1't.roile "všeliká! :zad'.Ílzenj" je,ž ,pi'ijimaji IpOd.pOQ'}" od
státu". Zcela p~'ávem jmenovaný úřa.c1 vztM1[ s'v ou lpora.vomol] -na zem'e
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10 llilči tě',

i l~dyž nejsou v zákoně uvedeny,neho,ť tyto stVbj.ekty té,řou stálé pnděly: 05l! stát~. § . 11 ,zákona., č . . 77f19?,7 jis~ě mlo~lVJ~ {lůn'a.zn~ pl'O' ,to', l11;>y
stát rpreVlzal 1 pralv mza.stourpem 'zeIll!l 'z dUlvoc1,'ů vlťodno;stl a. ekonomie,
nehledíme-li ani ke 'státn:í!lIli dotaclÍm ve fmmě ,při ráLŽ,ek 'ke s,t átnhn Ict~Í:J1]
které jsou také ,důležitou slo7lkou finaJl]lčnÍJho ho'spodáJřství :z;emÍ a olu-esú~
Při příštím řelš.e, ní této otálzk:y dJaao by ,se pl~ávn.í ,za,stoupe1
m těchto
samosprávný,ch ,s uhJ eiktťr státem temeticky d'obtřezďůvod!n.iti (béřeme-li
IV úva hu dOS~Vladní z'á konný, StaIV) ,stál,o u d'otací 'ze státnfe;h rpmstJfedkú a
nutností uh:razo'v ati vys.ky.tujtic.í se schodek ; praktk ky, z,e zavedelúm
jed,iné ko;l eje 'P'ř~kro.či1o by se v c e~ é adJmini stra.ti Vě' též k zaved'ení j,ec1notn&l1o pr:iNniho zalStou>p:ení a, koneč.ně fi sk:áh1lě zÍlSkáním n ejlevnějšího advokáta - finanční p.rokuratury.
Dr. Válclav Š t o r k á n.
(Mezinárodní kriminalistický !kongres v Praze v srp~nu 19'30.)1 Me'zinárodlní k'l'imjnaJistkký dťo,ngr,els sClh!áJzí se v pěthletýioo obdolbídl!, ahy
řešil nal élbav,é otázky trestn ího prálVa a vězeňské ruc1md.n:istJrativy. Kongresu zúčastňuji s,e zástulp'C!i vš ech k uJ.turnie;h Is,t átú' světa. Poslední
(devátý) kongres, který! Ise lmnal 'V ' 1'. 1925 Clr Londý'llě, při jal pOlz vání
vlády č eskos:lo'venské , a,by Ipř í'šti (desá,t ý) lwn,g res \hyl nm,n á,n v r. 1930
v P:raze.
P,r,až's ký kongres stan.oven na dny, 25.-3 O, srp na, t. r. K účasti
na sj.elz,ďo'V'ých pradcilť hudou Ipřipl1stěn i ,o fidehlí záJstulplC!i vysJa.ní vládami,
čLen-ové parl!.1111entu a národ'nkh aJ,adelllií, univ'en,~tní prorfesoři- a docenti, k:onceptn:í úředníci mÍ'n;istel'stva Slp~',a.ve!djJno,sti , vnitra 3, z,ahm.lničnic.h
zá[ežirto's tí, úředníci :vězeňští, soudJoové, advolkáti a 'zapsanú olb hájci ve
věceClh trestních, dedegáti a členové spolelčnos,ti pm Ip rávo trestni a vě
z eňství ~ spo1e1čno stIÍ 'p ro oclhmn'l1ý do!wr, ruenové vlfilp r,ruvného sjezdo,
vého výfbOlU, vý'Zlnam:ní odbm'níoi ve v,ěc,eoo t r estnk:h a vězeňství , jakoLŽ
i jiné zv,lálště po'zvané osoibno'sti.
Sje'zc1 ip.ř~>ravuj,e MelzináJrod'ní komise rpro p,rá,vo trestní a vheňls,tví
se 'sidilem v Bernu (Švýcary).
Kongres se dělí na ,čty,ři sek,ce :podte povahy otáz,ek, které budou
podJ1e pwgTamu proibrrá,n y, toti:ž: 1. se k oe: 'Zákonodárství, 2. se Ik ,c e :
spráJva, 3. s e k ,c e : Pl'evence" 4. s e k 'c ,e: mláJde'z. Ji!by hyLa! lP,řipl'3N,ena
diskuse v isel\!CÍ-C!b, hyly y)"žádálllY ip osudky o .tě'CllltO otáJzikáiClli odl 'oso'b
vy!bra,llý1oh Mezinároc1nl k:ODS'Í 'PIO právo t,restní a 'Viíz,e,ňství.
Tyto př~pmv:né pr:ke blldou 'z,daQ'ma :zaslány Ipoc1lle mOlž.nosti ještě
př ed sj,e'zd,e!lIli všem účaSltnikům, kteří 'zwp,l atili ijJ, říspěivek, stanovený n\1
25 'zla,týoh franikú. Ro,vněž bude jim zalslán výltisk publiŘad sje!zdo"Ý,ch,
jakmile vyjdou,
Osoby; výlše uvecl!emé, které Sli Ipřeji :z;úč astniti '00 kOlllg'resu, neC!hť
se obQ'á tí na nústm~lIo p'oll&d~l,vka :lwm:itétu p, J:m,a. S ch lll' i cl t a
v Praze IV., lllintstel'stvo spra.vedlnos,t i, a zaJŠlou mu záa'olVeň. príjs.pěv,ek
(25 zL fr.) lš'eik:em ll'eho, ~}OIŠtovn.í poukáJzkou.
O ,da1ší md'onnace lze ,d~žác1Ja,ti čs. v:~áJd'lÚ delegáty 'IV' Mezinárodní
komisi rp ro pQ'ávo trestní ,a vězeň ství, un~Y. pwf. D1'. Augusta Mi lř i č k u,
Braha: XVI., Diel1'zenl1oHe,l'ovy sady 6, nebo min. rac1'u Dl'. Emila L án y h o, P111l'ha IV., ministenstvo spravedlnost.i.
'

