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sjezdů, ale ony by se -opřeny jednak o zkušenost
jednak o pracovní elán mladých spolupracovníků dovedly svou vědeckou vahou i pohotovostí uplatniti jako nástroj
nejaktivnější vědecké činnosti Akademie jistě i jinde v kulturním
životě národa a to jak k nepochybnému roznmoženÍ cti České akademie tak ku prospěchu celé české vědy právní.

právnickÝ1ch
akademiků,

Jednotná úprava vykonatelnosti
na územ r Řrše.

exekučnrch titulů

Dr. Jaroslav Ho m o I k a.
Území Velkoněmecké říše dělí se na několik právních oblastí, v nichž
platí odchylné normy o exekučních a jiných titulech a jejich vykonatelnosti.
Na území t. zv. staré Říše platí předpisy osmé knihy německého civilního
soudního řádu z r. 1877 o nuceném výkonu (§§ 704- 945), na území býv.
Rakouska, Sudet a Protektorátu Čechy a Morava je společným základem rakouský exekuční zákon č . 78/1896 ř . z., jenž byl více novelisován v býv.
Rakousku než v býv. Československu; po os1lmostatnění Sudet zasáhly do exeku čn ích norem jenom nepí'ímo některé tam zavedené říšské normy procesní.
Vzájemný poměr exekučních titulú vznikajících v těchto rozličných právních oblastech nebyl jasný. I o poměru mezi exekučními tituly protektorátními
a sudetskými mínění se lišila. Dohoda z 19. prosince 1938 mezi Říší a býv.
ČSR. stanovila, že oboustranně lze za tuzemské exekuční tituly považovati a
jako takové s určitými odchylkami (exekuce povoloval sborový soud I. instance) vykonávati exekuční tituly, jež buď se staly právoplatnými na celém území
býv. ČSR. do 10. října 1938 aneb i později , jestliže vznikly ze soudJního řízení
zahájeného u býv. soudú československých před 10. X . 1938, ať již v řízení
pokračoval a je dokončil soud česko - slovenský (později protektorátní) neb
sudetoněmecký. Po zřízení Protektorátu vznikla otázka, zda zmíněná dohoda
z. 19. XII. 1938 (č. 31/ 1939 Sb. z. a n. I) platí nadále také co dlo poměru
exekučních titulů protektorátních a sudetských (s vyloučením exekučních titulů
vydan5'ch německými soudy a notáři v Protektorátu, jež se staly úpravou
německého soudnictví v Protektorátě rovnocenné exekučním titulům říšsko
německým). Spíše bylo se kloniti k názoru, že Protektorátní exekuční tituly
jsou i vůči Sudetám exekučními tituly cizozemskými a že smlouva platí nadále.
Nynější úpravou podle nařízení z 16. ledna t. r. o níž je níže l'eč, byla platnost
dohody z 19. XII. 1938 0l11_ezena na exekuční tituly, jež se staly pravoplatnými
iPí-ed 16. březnem 1939.
Vzáj emný poměr exekučních titulů vzniklých v rihných právních oblastech Říše byl nyní jednotně vyřešen nařízením ministrů spravedlnosti a vnitra
z 16. ledna 1940 o jednotné úpravě vykonávání titulů v různých právních
oblastech Velkoněmecké říše (říš. zák. I., str. 176) vydaném jako prováděcí
předpis k zákonu o opětném spojení Rakouska s Německou říší z 13. III. 1938,
k výnosu Vůdce a říšského kancléře · o správě sudetoněmeckých území z 1. října
1938, k výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava
a . k zákonu o opětném spojení svobodlného města Gdanska s Německou říší
z 1. září 1939. Nařízení platí na celém území Velkoněmecké říše od 20. února
1940 s výjimkou připojených území východních , na něž bude nařízení vztaženo
později.
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Exekuční tituly opřené
exekučních řádů (platných v

o vcelku materiálně i formálně shodné předpisy
Sudetech, Východní Marce a Protektorátu) včetně
titulů, podle nichž je možno vésti exekuce zajišťovací neb vykonati prozatímní
opatření, jsou si navzájem. úplně rovnocenné a plaH i v druhých oblastech
exek. řádů za exekuční tituly plně tuzemské. Tituly vykonatelné podlle před
pisů říšského civilního r'ádu soudního jsou vykonatelné j ve zb)Tvajícím říš
ském území, právě jako naopak tituly založené na exekučních řádech zmíně
ných 3 oblastí jsou vykonatelny rovněž v ostatním í'íšském území , ovšem podle·
předpisil tohoto nařízení.
Pokud jde o tituly vzniklé před účinností tohoto nařízení, ti tu ly vzniklé
v obvodu platnosti říšského civ. řádu soudního (včetně . Memelska a Gdlanska)
jsou si rovny bez jakéhokoliv časového a věcného omezení, ať vznikly kdykoliv
a ať se týkají jakýchkoliv plnění. Býv. rakouské tituly stávají se rovnocennými na území staré Říše, jestliže se staly pravoplatnými dnem 13. III. 1938
počínaje, v poměru k Sudetám, právě tak jako tituly sudetské vůči staré Říši
a Rakousku, jestliže nabyly pravoplatnosti dnem 10. X. 1938 počínaje; v poměru
k Protektorátu tituly celého ostatního říšského území stávají se rovnocennými
právě tak jako naopak tituly protektorátní na území Říše jestliže se staly
pravoplatnými počínaje 16. bi'eznem 1939. Vzájemná vykonatelnost starších
titulů vzniklých před těmito kritickými daty se Í"Ídí podle dřívějších před
pisů pouze s tou odchylkou, že pro vykonatelnost titulů z území sudetského
a protektorátního ve staré Říši z doby pí'ed 10. X. 1938 resp. 16. III. 1939
neplatí dříve platná vládní vyhláška 131/1924 Sb., nýbrž předpisy dřívější smlouvy německo-rakouské o právní ochraně a právní pomoci z 21. června 1923 .
Pro vykonatelnost titulů podle hšského civ. ř. s. není rozdílu, zda spočívaji
na právu Hšském neb zem.ském a zda jsou vykonatelny s konečnou platností
neb toliko předběžné (podle říšského c. ř. s. mohou totiž některé druhy rozsudků ať již bez návrhu stran (rozsudky pro uznání, směnečné, aliJl1entačnÍ
a j.) nebo na návrh strany (spory nájemní a pachtovní, pracovní, majetkoprávní o malé hodnoty), jestliže se osvědčí, že odklad vykonatelnosti by měl
pro věřitele za následek těžkou újmu nebo vě:L-itel složí jistotu), býti prohlášeny
za předběžně vykonatelné (vorUiufigvollstreckbar) . Pr' edběžně vykonatelné tituly
mohou býti vykonány jenom v tom rozsahu, v jakém. jest to přípustllO podle
předpisů říšského c. i' . s.
ExekuČlií tituly podle r'íšského c. ř. s. mohou býti vykonány na oslatním
území říšském na základě vykonatelného vyhotovení. Výkon naí'izuje místně
příslušný exekuční soud podle §§ 17 a násl. ex. řádu. Jestliže Í'Íšský soud
nařídil t. zv. obstávku (Arrest) (obdoba našich exekučních opatření k zajištění),
povolí náš exekuční soud podle tohoto opatření exekuci zajišťovací.
Tituly podle předpisů některého z platných exekučních řádů vykonávají
se v obvodu platnosti říšského civilního řádu procesního na návrh věřitele
podle vyhotovení opatřeného doložkou vykonatelnosti. Doložku vykonatelnosti
připojuje soud, který by byl příslušným k povolení exekuce, na tom prúvním
území, kde exekuční titul vznikl. Jestliže je povolena exekuce zajišťovací,
provede se výkon podle vyhotovení titulu a povolovacího usnesení, stejně jako
kdyby šlo o vykonatelný rozsudek; nedochází ovšem k zpeněžení zabavených
předmětů. Exekuční soudy povolují jenom exekuci zajišťovací, jinak nal"izují
přímo výkon.
.
Výkon prozatímních opatření vydaných v obvodu platnosti Í'íšského civilního řádu procesního povoluje se a provádí na ostatním území Říše soudem
exekučním podle vykonatelného vyhotovení prozatímního opatření.
Jestliže
soud v obvodu platnosti některého z exekučních řádil povolí prozatímní opatře 
ní, ĎJožádá o výkon pl"íslušný exekuční soud v obvodu platnosti říšského
c. ř. s., a to na návrh věřitele .
Výkon exekuce řídí se před}?isy platnými v místě, kde se exekuce vyko-
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n a va. Platná obmezení exekuční zllstávají t edy nedotčena. Tuto vš eobecnou
zásadu vyzdvihuje pak nařízení výslovným předpisem, že mzdly, služn é a pod.
požitky smějí býti zabaveny jenom v míře pí'ipuštěné předpisy platnými na
tom místě, kde dlužník si musí opatřovati živobytí.
Jestliže se v oné právní oblasti, kde titul vznikl, exekuce odloží nebo
zastaví, jest zastaviti nebo o dll o žiti také výkon exekuce v onom úzenlí, kde se
exekuce provádí.
Provádějící a doplňující předpisy vydá říšský ministr spravedlnosti, který
tak é sporn é otázky může rozhodnouti cestou správní.
P ř edpi s y nařízení nevztahují se na vym áhání daní (dávek, poplatků atd.).

Právní vývoj v Protektorátu Cechy a Morava.
Dr. Ladislav S vat u š k a.
Zřízením Protektorátu Čechy a Morava došlo k základní změn ě ústavního uspořád:iní těchto zemí.. Výnos Vůdce a říšského kancléře z 16. března
1939 dotkl se všech základních složek státního útvaru. V čl. 1 stanovil územní
základ Protektorátu, v čl. 2. jeho základ osobní, v čl. 3. formu správy a výkon
výsostných práv. V osobním substrátu nového útvaru se rozlišují obyvatelé
německé národní pÍ'Íslušnosti, kteří se stávají německými státními příslušníky
~ případně říšskými občany, a ostatní obyvatelé Protektorátu. Již výnos
položil základ k odlišnému právnímu postavení německých státních přísluš 
níků ustanovením, že podléhají německému soudnictví a německým zákonllm
na ochranu německé krve a cti. Vylučování těchto osob z příslušnosti autonomních předpisů však pokračuje, (viz na př . v oboru osobního, rodinného
a dědického práva, v pracovním právu, v sociálním pojištění) a přidTužují
se k němu další říšskoněmecké předpisy , jež jako důsledek čestných práv
a povinností německých státních pí'íslušníkú poskytují jim. zastoupení v říš 
ském sněmu a předepisují jim účast v německé branné moci a v říšské
pracovní službě. Vybudování německého soudnictví šlo nad rámec, výnosem
určený, neboť německ ému trestnímu a civilnímu SOUdlúctví jsou v některých
případech podřizovány i osoby neněmecké státní příslušnosti. TÍln se dotýká
výsostných práv Protektorátu, pro jejichž výkon se stanoví směrnice v čl. 3.
výnosu. Vliv Říš e na ustano vení hlavních pí'edstavitelú výkonné moci Protektorátu upravují čl. 4. v~r nosu (hlava autonomní správy potřebuje dúvěry
Vůdce a říšského kancléře) a čl. 5. (3) výnosu (členové vlády Protektorátu
jsou potvrzováni říšským. protektorem). Protektorát nemá všech výsostných
práv, jim.iž je obvykle státní útvar nadán. Výnos nepřiznává Protektorátu
práva upravovati zahraniční věci (,čl. 6. (1), míti vlastní vojenskou ochranu,
(čl. 7. (1 a 2), samostatné celní území (,čl. 9.), jedinou měnovou jednotku
(,čl. 10. (1). Z ostatních výsostných práv bylo omezeno především právo vydávati právní pí'edpisy ( označení »zákonodárná moc « v době, kdy za celý rok
není vydán ani jeden zákon, nezdá se přil éhavé). Na základě zmocnění v~Tnosu
z 16. března 1939 k vydávání předpisů s platností pro Protektorát a před 
pisů na jeho základě vydaných vyrllstá v Protektorátu říšskoněmecký právní
řád. Zajímá především jeho poměr k autonomnímu právnímu Í'ádu Protektorátu, jehož základ tvoří právo platné dne 16. března 1939 v Čechách a na
Moravě, které podle čl. 12. výnosu zůstává v účinnosti , pokud neodporuje
smyslu převzetí ochrany Německou í·íŠí. Říšskoněmecký právní řád se dovolává někdy ve svých normách pro Protektorát autonomních předpisll, jež
tak uznává za součást vlastního právního řádu. Záporně se projevují vztahy

