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PROTEKTORIÍTU CECHY AMORAU

•

vydávané dříve pod názvem ~Nové zákony a nařízení rep.
Českos I ovenské«

informují Vás nejen o autonomních předpisech Protektorátu, nýbrž i o říšském právu, pokud
bude platiti i na území Protektorátu. Text říšských právních předpisů jest podóván v českém
překladu, mimo autentického textu německého.
Vydali jsme právě prvý sešit »Nových zákonů a nařízení« v nové úpravě, který však (jako číslo
5. ročníku 1.) navazuje na sešity dosud 'vydané, aby v reprodukci právních předpisů byla udržena kontinuita. Vedle nO,vý'ch prqv!;lích předpisů (zejména vylíčení nových ústovních poměrů)
jsou tu obsažena i vládn( nařízení z doby před 16. březnem 1939, jichŽ reprodukce se náhlou
změnou poměrů zdržela, po,kud nepoZbyla za nového stavu věcí platnosti nebo aktuality. I nadále jest pokračováno v přehledech všéch publikačních instrumentů (Sbírky zákonů a nařízení,
Zemských věstníků a Oředního listu);' k1íimž připojeny jsou přehledy nových (zejména říšských)
sbírek a věstníků.
Redakci vede jako dosud přednosto (egislativníha oddělení ministerstva vnitro, vrchní odborový rada Dr. Josef Hoffmann s kruhem spolupracovníků.
Cena jest i nyní stanoveno na částku co nejnižší, t. j. K 2' - za 1 arch v subskripci, Novým subskribentům zašleme se seš, 5 dle jejich přání i dosud vydané sešity 1 -4 za subskripční cenu
K 44'60. Ve vlastním zájmu využijte subskripční výhody! Vyžádejte si nezávazně na ukázku!
Cena seš. 5 (1) v subskripci K'18' -, mimo subskripci K 27'-
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PŘEDPISY

o PŘíSEŽNÝCH TLUMOČNícíCH
S NÁSTINEM JEJICH POUŽITí V PRAXI

si přejí míti í původní německý text nařízení říšského
zákoníka, platných v Protektorátu, dovolujeme si upozorniti, že
jest obsažen v právě vydané publikaci
Zájemce,

kteří

německého

JUD R. J O S E F P R A ŽÁK,

NOVÉ USPOŘÁDIÍNI SOUDNICTVí
V PROTEKTORJÍTU tECHY A MORIVA

sekretář

vrchního soudu

Spisek jest rozdělen no tři části. Část první obsahuje: I. Nařízení o německém soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze 14. dubna 1939. - II. Nařízení o výkonu trestního soudnictví v Protektorátu Čechy a
Morava ze 1,4. dubna 1939. - III. Nařízení o výkonu soudnictví v občanských věcech právních v Protektorátu Čechy a Moravo ze 14. dubna 1939. V druhé části jest připojeno jejich
pÍlvodní německé znění. Ve třetí části jest uveden český překlad zvláštních ustanovení říšského
trestního práva platných i pro státní příslušníky Protektorátu (mimo obecnou část tr.z, něm.).
Stran 48, cena brož. K 12'- •
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Upozorňu;eme

na

právě

vydaný spís
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ROLNICKÉ PRÁVO DĚDICKÉ

jehož II. vydání rozšířilo zpracoval Dr. Jiří Cermann, přednosto soudu v Počátkách.
K novému vydání dochází no žádost četných zájemcÍI, neboť vydání z r. 1909 sepsané autorovým
otcem jest již po několik let rozebráno. Dílo, opatřené vlastním výkladem autorovÝm, jest zpracováno podle čes. zem. zákona čís. 68/1908 o dědické posloupnosti v usedlosti střední velikosti
v Čechách o podle §§ 39 až 49 přídělového zákona čís. 81[1920 o dědické posloupnosti v rolnické nedíly. Pojednání účelně doplňují vypracované vzorce protokolů a vyřízení k projednání
pozůstalosti.

Stran 400, ceno brož. K 22'-. Kniho vyšlo ve sbírce právních pojednání jako svazek 28.
U všech knihkupcÍI neb přímo
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1. A. Hartmann, Poslední pořízení K 12.-, váz.
2. Dr. J. Pužman-Dr. K. Knap, Dlužnické úlevy
v praksi, II. vyd. .
.
. K 34.-, váz.
3. A. Hartmann, Upomínaci a rozkazni řízení
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.
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15. Ing. V. Hála-Dr. V. Pitra, Abecední pi'ehled
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.
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.
17. Dr. J. Stblík, Některé problémy daně z dar.
18. Dr. J. Sedláček, Reforma, manželského práva
19. J. Tvr,doň, Úprava pozemkových hranic.
.
20. Dr. J. Pužman, Koncesní systém po mnichovské konferenci.
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PŘEDMLUVA.
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Veškerá práva i právo překladu vyhrazena

Koupí Dd_ .... •
V...__..
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_

"J!l~.~ za Kč .. ..,.d.0:....___..-.......

Předkládám veřejnosti přehled platných předpisů} týkajících se instituce stálých přísežných tlumočníků i tlumočníků
příležitostných} s nástinem jejich praktického použití.
Původní základní předpisy jsou značně zastaralé) těžko
pádné a proto dnešním moderním požadavkům nevyhovují. Bylo
proto třeba doplniti je kusými ustanoveními} porůznu vydanými
v zákonech a nařízeních pozdějších} a to předpisy řádu jednacího
l.1ro soudy) nesporného patentu} řádu trestního a podobně) jakož
i celou řadou zvláštních výnosů ministerstva spravedlnosti} pokud tato ustanovení dotýkají se soudních tlumočníků vůbec.
Teprve tento souhrn norem} seskupených dle své zvláštní
povahy) může poskytnouti informativní přehled o platné zákonné úpravě instituce stálých přísežných tlumočníků) se kterou se v praxi tak často setkáváme.
Prosím} aby tato knížka byla s tohoto hlediska posouzena
a jako první samostatné pojednání o stálých přísežných tlumoč
nících veřejnost'Í vlídně přijata.

V Praze v

květnu

1939.
Autor.
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PLATNÝCH NOREM.

Předpisy o tlumočnící0h nebyly u nás dříve jednotné a jsou
jen kusé.
V důsledku státoprávních změn nastalých v poslední době
odpadl jednak právní dualismus mezi zeměmi historickými a
Slovenskem, stávající i v právních předpisech o tlumočnících
a přestala býti, alespoň pro nejbliž'š í dobu, aktuelní otázka uzákonění vládního návrhu o přísežných soudních tlumočnících již
připraveného. Nutno proto oživiti si předpisy 'značně ji'ž zastaralé, ale dosud 'platně upravující instituci soudních tlumočníků.
V oblasti bývalého práva rakouského, nyní na území Čech
a Moravy, jest základem ,p rávní úpravy dvorský dekret z 22.
prosince 1835 Č. 109 ř. z., podle něhož má býti u vrchního soudu
nebo l i sborových soudů 1. stolice v hlavních městech zemí, a je-li
toho třeba též li ,sborových soudů větších měst, k překládání
z cizích řečí, ve kterých se často sepisují listiny, ustanoven a do
přísahy vzat potřebný počet soudních tlumočníků. Tlumočníci
mají býti především vzati z ř,ad advokátů a notářů. Vrchní zemský soud vyžádá si vždy od příslušného sborového soudu I. stolice, v ' jehO'ž obvodu má žadatel stálé bydliště, vhodný návrh,
zejména zda ustanovení tlumočníka jest (potřebné a 'z jistí, zda
žadatel jest bezúhonný.
Později bylo nařízením ministerstva spravedlnosti 'z 12.
června 1897 Č. 24 Věstníku dovoleno, aby hledíc ke změnám
v organisaci 'Soudní nastalým, ustanovováni byli soudní tlumoč
níci i ve větších městech, kde je sídlO' okresního soudu, jestliže
jest jich nev)'lhnutelně z3Jpotřebí a jsou~1i tam osoby plně způ
sobilé pro. úřad tlumočníka.
O ka'ždoročním uveřejňování seznamu stálých soudních tlumočníků jedná výnos ministerstva spravedlnosti ze 14. listopadu 1923 Č. 51.271.
Další kusá ustanovení jsou v § § 288 a násl. nesporného patentu z 9. srpna 1854 Č. 208 ř. z. o soudním řízení ve věcech
nesporných. Odkazuje 's e tu na zvláštní :předpisy o stálých pří
sežných ' tlumočnících, stanoví se 'z ákladní forma ověřování,
určuje se nárok strany na úkon tlumO'čnický za plat a nárok
soudu na bezplatný úkon; ko.nečně stanoví se i míra veřejné víry
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ve správnost překladu, přísežnýIn tlumočníkem pro1v edeného,
jakož i ,m ožnost a způsob 'p rolkfuzati, že překlad není správný.
N otář,ský řád z 25. července 1871 Č. 75 ř. z. má ustanovení
o osvědčovací a překladatelské činnosti veřejných notářů.
Podle § 78 citov. notář. řádu notáři, kteří jsou ustanoveni
za tlumočníky některého cizího jazyka, jsou také oprávněni
O'svědčovati správnost 'překladů jimi pořízených nebo jimi pře
zkoušených, poddbně, obdržel-li veřejný notář oprávnění sepisova ti listiny z jednoho zemského jazyk,a do druhéhO'.
Dále přichází v úvahu ja:ko ustanovení pojednávající o 'soudních tlumočnících, § 123 jedn.řádu, t. j. nařÍ'zení ministerstv,a
spravedlnO'sti Č. 112/ 1897 ř. z. a některá ustanovení trestního
řádu a 'Civilního řádu soudního.
Pokud se týče upotřebení tlumočníků v řízení před úřady
správními, nutno upozorniti na ustanovení § 12 vlád. nařízení
č. 8/ 1928 Sb. z. a n., který poukH;zuje na obdobu předpisů o soudních znalcích, tedy podle § 61 o přibírání znalců veřejně ustanovených.

DVORSKÝ DEKRET
Z 22. PROSINCE 1835 Č. 109 Ř. Z.
N a všechny

apelační

soudy!

Jeho výsost nařizuje s ohledem na překlady listin vyhotovených v cizích řečech, kterých jest tř,eba při soudních jednáruch, následující:
1. Strany jsou povinny předkládati všechny listiny, l{teré
nejsou sepsány v řeči soudní nebo v některé řeči zemské a kterých má býti II soudů užito, v ověřeném překladu do jednací řeči
soudu, nebo do jedné ze zemských řečí.
'2. U zelTIských soudů nebo u soudů sborových I. stolice
v hlavních městech zemí a v nutných případech také u sborových
soudů v jiných větších městech budiž, pokud se tak již nestalo,
ustanoven potřebný počet tlumočníků k překladům listin z cizích jazyků, ve kterých tyto listiny jsou zhusta sepisovány. Tlumočníky jest ustanoviti v první řadě z řad advokátů a notářů;
ustanovovacÍ právo přísluší apelačním soudům. Každý apelační
soud určí po slyšení zemského soudu nebo větších sborových
soudů jemu podřízených počet tlumočníků, nechá si předložiti
od těchto soudů J. stolice, u kterých mají býti tlumočníci ustanoveni, příslušný návrh a vynasna,ží se současně jakýmkoliv způ
sobem získati si vědOlnost o znalostech a mravní zachovalosti
osob navrhovaných za tlumočníky.
3. Pro jednotlivé případy, ve kterých překlad nemůže býti
pořízen od žádného z tlumočníků již ustanovených, má právo
příslušný soud I. stolice ustanoviti sám a vzíti dOl přísahy způso
bilého překladatele jako tlumočníka.
4. Na lionci překladu má tlumočník osvědčiti přesný souhlas
provedeného překladu s originálem s odvoláním na svou přísahu,
uvésti současně rok a den vyhotovení p~ekladu a toto osvědčení
stvrditi svým vlastnoručním podpisem a pečetí. Má-li býti listiny
použito mimo místo, kde tlumočník má své bydliště, budiž podpis tlumočníka ověřen soudem, u kterého byl tlumočník vzat do
přísahy s doložkou, že podepsaný tlumočník byl vzat SOUdelTI do
přísahy jako ilumočník.
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5. Stálí přísežní tlumočníci mají .vyhotoviti stranám pře
klady, jestliže jsou o to stranou požádám, a to bez zvláštního
soudního pří1iazu, za odměnu. Poplatek překladatele (tlumoč
níka) určí soud jen v takovém případě, jestliže se strana s tlumočníkem o výši přeldadatelské odměny dobrovolně nedohodla.
6. Překlady přísežných tlumočníků jest považovati za správné. Straně, která má překlad takovýmto tlumočníkem vyhotovený za nesprávný, 'musí býti dána možnost, aby své tvrzení
o nesprávnosti překladu prokázala dvěma nebo i více znalci, podle předpisů soudního řádu.
7. Ve veřejných ktůhách založí se listiny, které nejsou sepsány v je~nací řeči soudní ani v některé ze zemských řečí, v pře
kladu, a kde lze, současně i v řeči originálu listiny.

NAŘÍZENÍ

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Z 12. ČERVNA 1897 Č. 12.697,
Věstník

min. sprav.

o ustanovování stálých

č.

24,

přísežných tlumočníků.

Ministerstvo spravedlnosti seznalo ze seznamů, předložených
podle ministerského nařízení z 19. února 1897, Věstník ministerstva spravedlnosťi č. 6, že u celé řady soudů, a to u soudů I. stolice, t. j. okresních soudů a sborových soudů I. stolice, zapsáni
jsou stálí přísežní soudní tlumočníci, aniž jejich jmenování bylo
provedeno vrchním soudem zemským. V mnohých případech
bylo takto přímo provedené jmenování okresním soudem resp.
sborovým soudem J. stolice oznámeno.
Tento postup jest podle platných předpisů nezákonný.
§ 288 císařského patentu z 9. srpna 1854 č. 208 ř. z. poukazuje
totiž, pokud se této otázky týče, jak a na kterých místech jest
stálé přísežné soudní tlumočníky ustanoviti, na zvláštní před
pisy. Tyto zvláštní předpisy jsou obsaženy ve dvorském dekretu
z 22. prosince 1835 č. 109 bod 2, kde jmenování stálých přísež
ných tlumočníků je vyhrazeno vrchním zemským soudům.
Podle shora uvedeného předpisu jest dovoleno usťanovovánÍ
takovýchto tlumočníků i u sborových soudů ve větších městech,
mimo hlavní města zemská. S ohledem na změny, nastalé zatím
novou soudní organisací, není pochyby o tom, že takovíto tlumočníci mohou býti ustanovem i ve větších městech, ve kterých
má sídlo jen okresní soud, jestliže je jich nevyhnutelně zapotřebí
a jsou-Ii tam osoby pro tuto funkci zcela způsobilé.
Hledíce k těmto názorům, usnestež se, vrchní zemské soudy,
v případech, kde působí tlumočníci jako stále zřízení, nebyvše
jmenováni sborovým soudem II. stolice, mají-li býti ve svém
úřadě potvrzeni, nebo ho zbaveni.
Seznamy těchto tlumočníků budou ministerstvem spravedlnosti příslušným vrchním zemským soudům zaslány.
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o UVEŘEJŇOVÁNÍ SEZNAMŮ
STÁLýCH SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ.

(výno.S miIůsterstva spravedlno.sti ze 14. listopadu 1923
č. 51.271, Věstník min. sprav. č. 38.)
Ve Věstníku
h:aždo.ro.čně úplný

·m inisterstva spravedlno.sti bude uvereJnen
seznam tlwnočIÚků Po.dle stavu z 1. ledna.
Za tím účelem zašlo.u presidenti sbo.rových So.udů I. sto.lice
každo.ro.čně v prvním týdnu měsíce ledna sboro.vým so.udům
ll. sto.lice seznam všech stálých (so.udních) přísežných tlumo.č
nÍků, v jejich o.bvodu pŮSo.bících, podle stavu z 1. ledna. Seznam
o.bsahujž jméno., bydliště tlumo.čníka a udání jazyka, pro. který
jest ustano.ven, s Po.do.tknutím, do. kterého. nebo. z kterého. jazyka má právo. překládati. Sboro.vé So.udy II. sto.lice zalo.ží na záldadě těchto. zpráv úplný seznam tlumo.čníků pro. svůj obvod
a předloží otisk to.ho.to seznamu do. konce ledna to.ho. kterého.
roku ministerstv,u spravedlno.sti. Tím Po.změňuje se výnos bývalého ministra spravedlnosti z 19. úno.ra 1897 č. 6 Věstníku.
Vedle úplného seznamu tlumo.čníků budo.U ve Věsťnil{u také
nadále uveřejňovány veškeré změny, které u soudních tlumo.č
níků během roku nastano.u. (Úmrtím, vzdáním se funkce tlumoč
níka, zbavením funkce, přesídlením a po.dobně.)

NÁLEŽITOSTI STÁLÉHO PŘÍSEŽNÉHO TLUMOČNjKA~
Tlum·očníkem rozumíme překladatele písemnO'stí z ja'z yka
cizíhO' do jazyka jednacího a zprO'středkovatele dO'rO'zumění osob,
mluvících různým jazykem či různou mluvou.
Vzdě 'lánÍ.

Pokud takovéto osoby mají určité všeobecné vzdělání, ať
již ·š kolní nebO' praktické, kromě svých dokoo.alých 'z nalostí cizíhO' jazyka nebo mluvy posunkové, mohou 'b ýti ke své žádDsti
ustanoveny vrchním sDudem stálými přísežnými tlumDčníky
soudními anebo tlumočníky přHežitostnými, t. j. tlumočníky pro
určitý případ.

V první řadě jest jmenovati stálé přísežné tlumO'čníky 'z řad
a notářů, státních a veřejných zaměstnanců, nebO' DSO'b
s právnickým vzděláním. Ovšem nelze mezi těmito osohami nalézti vždy vhodný ,počet těch, kteří dO'konale ovládají jazyky
méně běžné a li nás přece jen potřebné. PrO'to dO'chází zhusta
ke jmenDvání tlumočníků z řad jiných povolání a ·zaměstnání.
K žádosti o jmenování stálým přísežným soudním tlumočníkem
jest přiložiti veškeré doklady osobní, .a vzdělání, školním i odborném, v originálu nebo ověřeném opisu a doklady O' praktické
advokátů

činnosti.

D ů věr y hod n

s t ·a z ach o valO' s t.
Předpokladem ustanovení přísežného soudníhO' tlumočníka
jest jehO' důvěryhDdnost, trestní i mravní zachovalost a způso
bilost k plnému užívání občanských práv. Byla-li některá osoba
odsouzena trestním soudem pro trestní čin, spáchaný z pohnutek
nÍ'zkých a nečestných, nemůže býti ustanO'veria soudním tlumoč
níkem. ZachO'valost dokládá se vysvědčením zachovalosti, které
vydává buď domovská obec nebo policejní ředitelství v Praze.
Otázku důvěryhodnOlsti a případně i spolehlivosti vyšetří si
soud sám z moci úřední.
O'

S v é p r á v n o s t.
Své.p rávností jest rozuměti způsobilost fysických osob
předsevzíti jakákoliv právní jednání 'b ez cizí pomoci. Podle zá-
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kO'na ze dne 23. července 1919 Č. 447 Sb. z. ,a n., kterým snÍŽen
byl věk nezletilO'sti, nwbývají fysické osO'by svéprávnO'sti dosažením 21. rO'ku, pO'kud JSO'u duševně zdravé a nejso.uz tO'hoto dů
vO'du ve svých právech nijak O'mezeny. DO'sažení věku 21. roku
dO'loží žadatel připO'jením křestního. listu. I když není pro stálé
přísežné tlumO'čníky žádná věkO'Vá hranice stanO'vena, dlužnO' pŤi
rO'zhodování O' tom, zda žadatel má býti tlumO'čníkem ustanoven,
n~?O' ,~a~ále~ ve funkci st~lého přís~žnéhO' tlumO'čníka pO'nechán,
prIhhzeb k JehO' rO'zumO've a mravnl vyspělosti.
Státní O'bčanstvÍ.
DO'sud no.rmO'u neupravéna jest O'tázka, zda stálý přísežný
sO'udní tlumO'čník musí býti naším státním příslušníkem. V rpraxi
d<:?~žl!je 'S~ v!a~ zás3!?'a, že,k~dý žadatel musí k žádO'Sti před
IO'z:b 1 ~sv:dcem o svem Is tatmm občanstvÍ. Otázka státní pří
slusnO'sb vubec doznala v důsledku státoprávních 'změn v březnu
1939 značných mO'difikacÍ. Vzhledem k zvláštnímu sO'udnictví
?rga~isO'vanému prO' !lě'mecké státní ,příslušníky, pO'kud sídlí n~
uzeml PrO'tektO'ratu Cechy a Morava, možnO' předpo.kládati, že
praxe, která dO'sud byla našimi sO'udy zásadně dO'držována, rpO'trvá i v rámci samO'správy zaručené území Pro.tektO'rátu Čechy
a Morava. Tím O'všem není vylO'učena mO'žnost, že by německý
státní příslušnÍ'k, sídlící na území PrO'tektO'rátu, nemohl hýti
ustanO'ven ke své žádO'Sti stálým přísežným soudním tlumO'ční
kem vrchním sO'udem v Praze nebO' v Brně, O'vládá-li a prO'káže-li
znalO'st jazyka českéhO' a bude-li tlumO'čníka oné řeči z3!pO'třebL
vZde ~u!nO' s~ ~~íniti O' tO'm, že ministerstvo spravedlnO'sti,
Jeste v dobe trvam ceskO'slovenskéhO' státu, vyhradilO' si právo
rozhO'dnO'uti vždy sa;mO' O' tom, !Zdali ciZÍ státní příslušník může
býti jmenO'ván soudním tlumO'čníkem. TotO' svolení ,bylO' O'chO'tnO'
dáti jen v pí'ipade~h ~c:la výjimečných, a tO' jen tehdy, kdyby
nebylO' mO'znO' nalezb . ceskO'sIO'venskéhO' státního přís~ušníka,
který by ~e O' ustanovení tlumO'čníkem tohO' kterého jazyka ucházel. PraktIcky to znamenalO', že stálými přísežnými soudními tlumO'čníky mO'hly býti jmenovány jen O'soby, mající českoslO'ven
SkO'U státní příslušnO'st.
•

v

J a z y k o v á z n a 1 O' s tne b O' z n a I O' s tře čip O' s u nk O'vé.

V první řadě jest nezbytnO'u znalO'st úředního' jazyka jednacíhO' (dříve jazyka státního), poněva;dž převážně jest tlumO'čníka
zapO'třebí k jednáním před sO'udy a úřady. Tak jako nO'tář mu Sl
O'vládati jazyk jednací, 3iby v tétO' řeči mohl s!O'úžiti dbčanstvu
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a pO'máhati sO'udům a úřadům, tak stejně jest 'žádO'ucí, aby tlutétO' pO'dmínce vyhO'věl , má-li býti upO'třebitelným. Jinak
musily by býti dvě rŮ'zné kategO'rie tlumočníků: jedni se širší
působnO'stí a kvalifikací, kteří 'by tlumO'čili i u soudů a úřadů,
druzí s kvrulifikací a půsO'bností jen omezenO'u ,prO' překlady dO'
jiné nebO' 'z cizí do jiné cizí řeči, bez upO'třebitelnosti v ří'zenÍ před
sO'udy a úřady.
V praxi se O'statně ukazuje, že jest třeba žádati stejně SpO'lehlivéhO' průkazu nejen O' 'znalO'sti cizíhO' jazyka, jehož chce býti
uchazeč tlumO'čníkem, ale i O' znalO'sti tohO' jinéhO" jazyka, dO'
kterého má býti překládánO', ať již je tO' ja'z yk jednací nebo jiný.
Nestačí O'v,l ádati na př. jazyk francO'uzský, anglický nebO" perský,
jestliže tlumO'čník neO'vládá jazyk jednací (český) , do něhož má
překládati ta;k, aby hyl překlad správný. NejsO'u ta;ké vylO'učeny
překlady 'z jednohO' cizího ja'z yka dO' druhého cizíhO' jazyka (na
př . z arabštiny přímO' dO' jazyka anglickéhO', ruského, franco.uzskéhO" a pO'dobně). Viz seznam tlumO'čníků Věstník min. spravedlnosti 'z r . 1934 str. 90 a následujícÍ. I tu jest třeba úplné
znalO'sti obO'u jazyků, z něhož i dO' něhož se překládá.
Tlumočníky úředníhO" jazyka jednacího (dříve jazyka státníhO') nelze ustanO'viti.
ZnalO'st ja'zykO'vO'u i jednacího. jazyka jest dO'ložiti vysvěd
čením 'ze ŠkO'ly s ur,čitým vyučO'vacím jazykem, nebo vysvědče
ním O' státní nebo universitní zkoušce, s úspěchem vykonané
z tO'hO' kteréhO' jazyka.
Znalost řeči pO'surrkO'vé, řeči tO' hluchO'němých, jest rO"vněž
doložiti vysvědčením O' zkoušce z tétO' řeči s úspěchem vykO'nané
před zvláštní zkušební kO'misí.
močník
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Presidium vrchního soudu zašle 2Jpravidla takovou žádost
rpresidiu krajského soudu, v jehož obvodě má žadatel své stálé bydliště, k podání dohrého. ,z dání, zda s ohledem
na potřebu v obvodu .ono.ho. krajského soudu jest nutnO', nebO'
alespoň vhodna ustanoviti žadatele soudním tlumočníkem určitého
cizího jazyka. Krajský 'Soud vyjádří se o žádasti kladně zpravidla
v takovém případě, kdy žadatel uchází 's e o soudní tlumačnictví
jaJzyka, který není buď vůbec anebo nedostatečným počtem tlumočníků v obvodě krajskéhO' soudu usídlených 'z astoupen, a je-li
v obvodě to.hoto soudu potřeba nebo alespoň vhodno. tako.véha
tlumočníka jmenovati.
Při posuzování žádosti nutno přihlédnouti ke vzdělání žadatele, . které jest ne~bytným předpokladem řádného výkonu
úřadu 'Soudního tlumočníka, jakož i k jeho dakonalé znalasti jazyka.
Po to.mto. vyjádŤení krajského 'So.udu vykoná presidium
vrchního. so.udu další přípa;dné řešení o žadatelově mravní a
trestní zachovalosti a předloží žádast k rozhodnutí mláštnímu
senátu, zřÍ'zenému u vrchních soudů.
příslušnému

o

USTANOVENÍ (JMENOVÁNÍ) TLUMOČNÍKA.

1. Stálí

tlumačníci.

Stálé přísežné saudní tlumačniky jmenuje, k žádosti vrchní
'Saud ve ,z vláštním senátě" zpravidla pětičlenném.''')
Tato praxe má aporu v ustanavení , § 24 'č. 5 nařízení min.
spravedlnasti Č. 112/1897 ř. z. (jednací řád pro saudy).
v
~?dle '~ása~y, vyslovené v v ustanavení § 8 jur. normy ve
zneolll cl. I. c. 3 zakana ze 16. cervna 1936, Č. 161 Sb. zák. a nař.,
možnO' rozhodovati a věcech saudní správy, tedy i a jmenování
stálýc~ př~~e~ných tlumočník~ v se~átě tříčlenném, pokud nebylo nec'O Jmeho ustanoveno za'kannymi předpisy o vnitřním nařízení soudů.,g,)

*) Dvor ,s ký dekret z 22. prosince 1835 č.109 ř. z.

Die Dolmetsche sind . . . . . . , . . . . Von den Appellationsgerichten
zu benennen.
**) Z á k o n ze dne 16. č e r v n a 1936 č. 161 Sb. ~. a n .
čl. I. Č. 3:

8 (j u r i s d i k

ční

nor m y) zní:

U vrchních soudťJ. vykonávají saudní moc v občanských věcech práv-

níct: a rozhadují ve správních věcech soudních senáty, které jsau složeny
z predsedy a dvou IsaudcťJ., pokud by něco jinéhO' nebylo ustanaveno zákannými ,předpisy o vnitřním zaří'zení soudťJ.. '
DťJ.vodová

zpráva:
Obmezení, připojené ve větě prvé "pokUd by něco jiného nebylo ustanoveno /Zákonnými předpisy o vnitřním 'zařÍiZení soudťJ." odka;zuje na př.
na ustanovení § 28 soud. instr. (viz § 19 org. zák.) o složení senátu (komise) ve věcech personálních.
C í s. pat. Č. 81/ 1853 ř. z. (s o u dní i n str u k c e).
§ 28:
Pro obsazování míst a 'pro návrhy na

ně,

pak pro ostatní 'Osobní (a kárné)

~ěci bUvď u sb~rov,ých soudťJ. vsestave?a jejich přednastou stálá komise pad

Jeho predsedmctvlm nebo predsedmctvem jeho

náměstka

z

přiměřeného

počtu členťJ. radního 'g remia, který nemá býti zpravidla menší než 4 a větší
než 8, a buďte k tomu zvoleni členové radního Ig remia, o kterých uzná
přednosta, že mají přesnou znalost úřednického personálu a vážnou vťJ.li

zvoliti kandidáta a který toho nejvíce zasluhuje. V této komisi
nášeny obsazení míst a návrhy na ně.
Zák on

Č,

217/ 1896

ř.

buďte před

z. (z á k o n o s o u dní o r g a n i s a ci) .

§ 19:

Až do času, kdy nabudou účinnosti nová zákonná ustanovení, budou míti
platnost. předpisy cís. pat. ze dne 3. května 1853 Č. 81 ř. z . (o vnitřním zařízení a jednacím řádě všech soudních úřadťJ.) , a to . . . .
. .
O obsazování uprázdněných služebních míst (§S 13-30).
§ 32:

uplynutím každého roku sestaví president sbarového soudu na nejbližší rok senáty pro výkon soudnictví v občanských právních věcech (senáty nalézací, odvolací pro nesporné věci), senáty 'Pro líčení v trestních
věcech a radní komory, jakož i ostatní senáty, předepsané pro věci soudní
správy a pro o_sobní věci a rozdělí práce mezi senáty téhož druhu.
Před

(Podle Ha,rtmannova

komentáře:

Personální senát, § 28 soud. in$tr. ; § 19, zák. o org. soud. Tomuto senátu náležejí také posudky o návrzích na obsazení notářských míst, jakož
i pro jiná místa; srov. u § 41 pozn. 3.)
§ 41:

U vrchních (zemských) soudťJ. jsou zvláštní senáty civilní a trestní. Nezmě
něna zťJ.stávají ustanovení
věci.

o

zřízení

stálých komisí 'Pro osobní

věci ,

i pro kárné
Předpisy

o

přísežných tlumočnících.

2

jakož

•

a
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Tento senát buď žádosti vyhoví a žadatele ustanoví stálým
přísežným soudním tlumočníkem, nebo o žádosti rozhodne negativně , vždy dle svého volného uváženÍ.
V :případě jmenování žadatele soudním tlumoční'kem vyměří
mu dle jeho majetkových poměrů a rozsahu jemu udělovaného
tlumočnického .oprávnění (pro jeden nebo více jazyků) dávku
z úředního úkonu, podle dávkového řádu, a tO' vládního nařízení
ze dne 23. prO'since 1932 č. 191 Sh. z. a n. , vydaného podle zákonů ze 3. dubna 1925 č. 53 Sb. z. a n . a ze dne 16. prosince 1926
č. 253 Sb.z. a n., doplněného vl. naříz. ze dne 22. prosince 1933
č. 240 Sb. z. a n. sa:zebník CH. poL 6 v částce od 60 do 2000 K.
Takto ustanovený (jmenovaný) stálý přísežný tlumočník
soudní d0'staví se pO' zaplacení vyměřené mu dávky z úřed
ního úkonu, se :stvrzenkO'u k presidentu příslušného krajského
soudu v jehož oibvodě má své řádné bydliště a slo:ží d0' jeho rukou slib, 'že úřad jemu svěřený bude vykonávati pO'dle svého
nejlepšíh0' vědomí a svědomÍ. Po zaplacení dáv.ky a výkonu slibu
zařídí vrchní soud z moci úřední uveřejnění zprávy 0' jmen0'vání
tlumočníkem ve Věstníku ministerstva spravedlnosti.
Oprávnění soudníhO' tlumočníka k překladům písemností
není omezeno na 'Obvod vrchního soudu, kterým byl ustanoven
nebo dokonce na obvod krajskéh0' soudu, v němž

tlumočníkem,

(Podle Hartmannova komentáře:
§ 28 soud. instr .. . . . . . . .. V osobním senátě se projednávají také
posudky o návrzích na obsazení notářských míst.)
N a

ř.

min. s.p r a v.

'č

í s. 112/ 1897

ř.

z. (j e d n.

řád).

§ 27:

U vrchních (zemských) soudfi tvoří každý stálý senát, který má vykonávati soudnictví v 'Občanských právních věcech nebo trestních věcech ,
jedno soudní oddělení. Senáty a komise pro osobní a kárné věci nebo pro
zkouškové věci nepočítají se za samostatná soudní 'oddělení.
§ 24:

4. K presidiálním věcem (věcem správy spravedlnosti, § § 19 a 21) náležejí: . . . . . . .. . .
osobní věci úředníkfi, právních praktikantfi. a zřízencfi, jako návllhy
na o'b sazení mist, jmenování, vzetí do přísahy, přeložení, nastoupení služby
a vystoupení, směna míst, 'Oznámení o nemoci a úmrtí, dovolené, prominutí
stáří, oznámení o sňatku a jiná oznámení, vztahující se na výkaz o stavu,
poukaz služného, přídavků, záloh, výpomoci, odměn, uznání a vyznamenáni
a všecky věci přípravné soudcovské služby.
5. V rozsahu označeném v Č. 4 'Osobní věci odborných soudců laikfi, obhájců,
soudních lékařfi , duchovních, učitelfi. ve věznicích, tlumočníků. . . . . . . ,
znalců. a vzetí do přísahy osob, které obstarávají úkony vážičů. a měřiM .

má své bydliště. J est
potřebné překlady na

i oprávněn pořizovati pro soudy a úřady
celém územÍ.
'
Jmenoval-li vrchní soud tlumočníka jen se zřetelem na potřebu
v určitém (jbvO'du a uvedl-li při jeho ustanovení výslovně, že
jej jmenuje soudním tlumočnikem jen na dobu, pokud bude
bydleti v určitém místě nebo v určitém soudním 'Obvodu, ztrácí
takovýto tlumočník udělené mu oprávnění tlumočnické přesídle
ním na jiné místo nebo do jiného soudního obvodu.
Každý stálý přísežný tlumočník jest povinen jakoukoliv
změnu svéh0' bydliště oznámiti presidiu příslušného vrchního
soudu 'z a účelem vyznačení v seznamu stálých soudních tlumoč
níků a k uveřejnění ve Věstníku ministerstva spravedlnosti.
2.

Pří

lež i t o s t n í t I u m

0' ční

c i.

Ta:kovéto tlumočníky může ustanO'viti každý 'Soud, který 'při
v jednotlivém případě tlumočníka potřebuje a nemůže
v konkretním příípadě přibrati' stálého přísežného tlumočníka.
Musí to však vždy býti oso/b a spolehlivá a znalá cizího jazyka.
Soud vezme takovouto osobu do slibu. Funkce takovéhoto pří
ležitostného tlumočníka přestává provedením úkonu tlumočnic
kého, od něho soudem po~adovaného.
Jak z povahy věci vyplývá, dochá:zí k pNbrání takovýchto
tlumočníků v praxi vel,m i zřídka, ježto jest dostatek stálých pří
sežných tlumočníků.
řízení
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MÁ NĚKDO NÁROK NA USTANOVENÍ

o

PŘIBÍRÁNÍ TI.UMOČNÍKÚ K JEDNÁNÍ

STÁLÝM PŘÍSEŽNÝM TLUMOČNÍKEM?

A NĚKTERÉ PŘEDPISY SPECIELNÍ.

I když některá osoba splňuje všechny shora uvedené podmínky, které se podle platný'ch předpisů vyžadují ke jmenoiVánJ:
stálým ;přísežným tlumočníkem, nemá nároku na jmenování
(ustanovení) takovýmto tlumočníkem.
O žádostech rozhoduje vrchní soud dle svéhO' volného uvážení, a je-li žadatel v.každém směru 'p ro funkci soudního thimočníka '~ůsobilý, musí mimo to uvážiti úřad jmenovací, zda
jest dána skutečná potřeha v .podřízeném ohvodu takovéhoto
tlumočníka jmenovati, nebo dosavadní počet tlumočníků již ustanovených novým jmenováním rozmnožiti. Nelze proto jmenovati
-tlumočníkem každou oSOlbu, třeba výtečně k funkci tlumočníka
· způsobilou ,a nutno uvážiti, zda jest takO'véto ustanO'vení nutné
nebo ales'poň vhodné. Přílišné rozmnožení počtu tlumočníků
určitého jazyka není ostatně žáJdouCÍ ani s hlediska a zájmu tlumočníků již ustanovených.
Zamítne-li 'Proto vrchní soud 'ž ádost 'z a ustanO'vení (jmenování) 's oudním tlumočníkem, nelze si proti takovémuto zamítavému výměru s úspěchem stěžovati ani u ministerstva spravedlnosti, ani u nejvyššího správního soudu v Praze, jelikož oba tyto
úřady memají možnosti přezkoumati 'z a'm ítavé rozhodnutí
vrchního soudu, který rozhodl dle svého volného uvážení a nemohl se proto dotknouti nějakého subjektivního práva žadatele,
když tomuto není samým právním řád.em dáno.

K vyhotovení překladů lisUn a k ústnímu tlumočení řeči
dojíti jednak v řízení před soudy nebo jinými úřady a jinak na přímou žádO'st strany.
Ustano.vení toto nebrání O'všem straně, aby si sama ()patřila
potřebný překlad u soukroméhO' překladatele, který není stálým
přísežným tlumočníkem. Překlad takto pořízený nemá všakzáruky veřE:)jné víry.
Kdy jest třeba 'přibrati tlumočníka v řízení u soudů a úřadů, '
rozhodují příslušné p'ředpisy práva fO'rmálního. (Viz na př.
§ 123 jedno řádu, čl. 8 vlád. naříz. ze 3. února 1926 č. 17 Sb.
Z. a n., ustanovení § § 100, 163, 164, 198 tr. ř., § 10 nespor. ří
zení, § § 287-292 nespor. patentu a podobně.)
může

1.

Pře

d p i s Y s o. u dní h o.

řád

u jed n a c í h Q.

§ 1 2 3 jed n. řád u :
Zúčastní-li se jednání svědci, znalci nebo. jiné QSQby, které nejsQu znalé
jazyka, ve kterém se prQjednává, a nemQhQu-li se vyjádřiti ani v jazyku,
kterého. JSQU mocni SQudci a zapisova,t el, budiž sQudcem (předsedQu senátu)
nebo. samQsoudcem pi'ibrán k jej1ich výslechu tlumQčník. Rovněž jest při
brati k jednání s hluchými, němými nebo. hluchQněmými Qsobami tlumQč
níka, pokud nelze dQcíliti jinak spQlehlivéhQ dQrQzumění s těmito. QSQbami.])
Pro. účast procesních zmocněnců, kteří nejsQu znalí jazyka, ve kterém se projednává, nesmí býti tlumQčnÍk přibrán. 2 )
1) Zápis, o každém úSlt ním projednávání před soudem má OIbsahovati
mimo zápisy a údaje. zákonem zejména nařizené: 1. pojmenování soudu,
jména soud'cfi, !Zapisovatele, a když byl přilbrán tlumočník, jeho jméno.
(§ 207 IČ. II C. ř. s.)
Zápis podepsati mají . . . . . . ' . a tlumočník k jednání snad přivzatý.
(§ 213 odst. 3 c. ř. s.)
2) Není-li zmocněnec schopen srozumitelně se vyjádřiti o předmětu
rozepře, nebo ústně projednávati, a je-li buď strana sama nepřítomna,
nebO' nemfiže-li je~nání s ní. býti provedeno vzhledem k § 27 odst. 1 C. ř. s.
(nucené zastoupení advO'kátem), budiž rok na čas co možná nejkratší odročen a strana ipoukáJZána, aby ik novému roku přišla, jsouc zastoupena zpfi- '
sobilým zmocněncem, třeba-li toho, advokátem. (§ 185 odst. 2 C. ř. s.)
Není dfivodem pro přivzetí tlumočníka, že účastní se jednání právní
zástupce, obhájce nebo plnomocník, který není znalý jazyka, ve 'k terém

2*
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v
Tl~očník má, není-li úředníkem soudu, ani pro tento soud (úřad)
vsv~obecne vza~ vdo p,ř~sahy, p~i~ahati,3) že to, co mu bude sděleno, věrně pře
IO.ZI: Pok~~ muze by ti tlumocník pro předpojatost vyloučen z účasti na jednam, budizv!poso~zeno I?odle ustanovení § 27 jur. normy.4)
V,obcanskych pravních věcech buďtež tlumočníkovy poplatky určeny
obdobnym ~čením, a. užit~ předpisů o poplatcích znaleckých.
v Jsou:li ~OVO~a:ll ~ ~rekladu nebo k soudnímu výslechu v občanských
v~~e~h ,pravm~h, ~rednícl, ustanovení u soudu (soudní zaměstnanci) nebo
p~lse,zm ~lumocmcl! ustanovení trvale za pevný plat, mají takovéto tlumo v_
mcke prace vykonavati bezplatně.

2. Č I á

zyku.

!ll

c

e k 8 v I á d. n a říz. z e 3. ú nor a 1926 č. 17 S b. zák. a n.

(1) Se stranami a jinými účastníky budiž jednáno jen ve státním J'a-

(2) Jsou-ili však svědci (znalečtí svědci přezvědné osoby duo v Vr ' ,
nebo pamětníc')
'k '"
t
'
,
e nlcl
1 , Ja oz 1 s rany vyslýchané ,k dů.kazu nebo obvinění, pří-

se pro.jedná~á .. ~traně_ náleží, a.by se dal!a zastUlpovati vždy záJstupcem jazykove ZiPŮsohllym . .(Cl. 10 odst. 1. věta 2. vl. nař. Ze 3. února 1926 Č 17
Sb. z. a n.)
.
v,
3) For!lla přísahy ~stano,venrav jest !blíže ve čl. XL UV1OZ. záko.na k civil.
~adu sOUdn:mu z 3'v,kvetna 1868 c. 33 ř. z. a zákona z 13 . července 1922
c. 223 Srb. zak. a nanz.
v, . Němi, hlu~í nebo vh~uchoněmí, pokud neumějí čísti a psáti, vykonají
pnsahu
Tyto O'so:by ,buďtež před pnv"s a h ou .p o.uceny
v
v d pomO'cl
. t ' tlrt lumocnlka.
'
pros t re filC 'Vlm umočfilka: (Viz § 1 odst. 3 a §' 2 odst. 2 zák. Č . 223/1922
Sb. z. a n.)
. 4) I~OUJdní tlumočníci mohou býti z určitého jednání vyloučeni jsou-li
u ~lch ?~y ony důvody, které by soudce vylučovaly z vykonávání s~Udcov
skeho uradu.
, § 2:v j ll' r . nor m'y p o s led. o d st. : Přednosta soudu vykonávaje
spravu ura,du, ~,stan?Vl, ~d~ tací ;soudní OI1gánové (i Uum'očníci) mají
v tom Ikter~m !pnpade zdrzeh se výkonu svého. úřadu.
§ 20 Jur. normy:
, So.U?co:yé js~u vyloučeni z vykonávání s.oudcovskéhO' úřadu v OIbčan
skych pravmch vecech:
v. 1 . v,e věcech, ve kterých sami jsou stranou, nerb o při kterých jsO'u
k n~ktere z~ st~an v poměru spoluoprávněného, spoluzavázaného nebo
postihem povmneho;
v. 2. , v.~ v~ce~I: svých manželek anebo ta~ových osob, které jso.u s nimi
~ p:lm_e ra~e prrbuzny nebo sešvagř.eny, nebo se kterými j,S'ou v pobočn'
ralde az do. ctyrtého st;tpně pří~.uzni neJbo v dvuhém !Stupni sešvagřeni;
e
3. v·~ vecechvs,v ych .osvoJItelů nebo pěstO'unů, osvojenců iIlebo schovanců, svyC~ porucenců a opatrovanců;
4~ ve vecech, v nichž byli zřízeni nebo ještě zřizeni jsou za zmocněnc
nektere ze stran;
e
, ~. ve věcech, v nichž :byli při některém podřízeném soudu účastni ři
vydam r~zsudků nebo usnesení v odpor vzatého.
p
Je-ll dán u tlumočníka, ať již stálého nebo /příležitostného ně~terý
z vdfi~odů s;hora uvedených, má takovýto tlumočník povinnost o "
't' to
prednostovl soudu, a stačí, učiní-li tak podle § 130 J'edn řáid lZ~amt l~ 1
Rozho.dn"t'
k
t ' na za'kl adě takového OIZnámení
. učiní
r ·
.
U us ne. "
..... 1,
'vere
předn t
d'
mUS'l se tlumocník podrobiti.
os a sou u ,
v

slušníky jazyka některé menšiny v obvodu téhož sborového soudu II. stolice a přesvědčí-li se soud nebo úřad je vyslýchající, anebo je-li známo
z bydliště neb pobytu vyslýchaného nebo z jiných okolností (dřívějšího jednání apod.), že vyslýchaný není tak mocen státního jazyka, aby mohl
v něm věcně spirávně vypovídati, mohou tyto osoby bez tlumočníka býti
vyslecbnuty ve svém jazyku.
(3) Nezná-li soudce nebo úředník, jemuž podle pravidel náleží toto
úřední jednání, jazyka osoby, jež má býti podle odst. 2. vyslechnuta, vyslechne ji, je-li to podle zákonných ustanovení přípustno, soudce nebo úřed
ník jejího jazyka znalý; úřaduje-iii se ve sboreoh a nejsou-li všichni členové
znali jazyka strany, vyslechne ji jeden ze členů tohoto jazyka znalý a tlumočí pak její výpověď.
.
(4) Není-li to přípustno (na pře před nalézacím soudem) nebo možno,
aby byla taková osoba vyslechnuta jiným soudcem nebo, úředníkem, buď
přibrán k jednání tlumočník. Jde-li jediné o věc strany, hradí útraty prozatím strana dovolávající se této osoby s výhradou konečného' rozhodnutí
o útratách, jinak je hradí stát.
e) Výpověď buď do zápisu ve státním jazyku zapsána, ale budiž pak
vyslýchanému tlumočena a v zápisu potvrzeno, Že. se to stalo a že zápis byl
sepsán správně podle učiněné vý'povědi. Záleží-li na doslovném znění výpovědi, o čemž rozhodne z úřední povinnosti anebo na návrh strany s konečnou platností soudce, úředník anebo, senát, u něhož se výslech koná, zapíše se výpověď též v jazyku, ve ·k terém byla učiněna. Není-li ·s nad zapisovatel znalý tohoto jazyka, zapíše ji vyslýchající nebo tlumočník a podepíše
vyslýchaný.
Viz též § § 18 a 24 uvedeného nařízení, § 20 odst. 1 jedn-o ř . a § 185
odst. 1 c. ř. s.
§ 2 O o d s t. 1 jed n. řád u.
Pokud jest toho pro jazyk užitý stranou při jejím přednesu, nebo pro
jazyk osob zúčastněných na právní věci zapotřebí, může přednosta okresního soudu z jazykových důvodů uložiti jednotlivé věci připad od případU
jinému soudci, oprávněnému vyřizovati věci toho druhu, nehledě k rozvrhu
práce.
§ 1 8 5 c. ř. s . :
Jestliže strana, která se dostavila k ústnímu jednání bez zmocněnce,
není schopna se sro~urnitelně vyjádřiti o předmětu právní rozepře, nebo
není schopna, aby sama ústně jednal'a, budiž rok na krátkou dobu odročen
a tato strana poukázána, aby se k novému roku dostavila, zastoupena jsouc
zpftsobilým zmocněncem, třeba-li toho i advokátem, jinak bude pokládáno,
jako by se nedostavila. Opětně odročovati rok již k vitli tomu nelze.
Předcházejících ustanovení budiž obdobně užito také tenkráte, když
zmocněnec strany není schopen srozumitelně se vyjádřiti o předmětu rozepře, nebo ústně projednávati, a je-li strana sama nepřítomna.
Jestliže taková překážka nastane při zákonném zástupci, má předseda
nebo samosoudce dáti souča'sně potřebné příkazy, aby byl zřízen způsobilý
zmocněnec.

Podle ust. § 123 odst. 2 jedno řádu (str. 21) nelze však při
brati v takovýchto přírpadech tlumočnrka, účastní-li se ,p rojednávání procesní zmocněnci, kteří nejsou m.alí řeči, ve které se
jedná.
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Procesní zmocněnec strany má tedy v~dy ovládati úřední
řeč jednací, chce-li se jednání za stranu jako její zmocněnec
účastniti

a její zájmy hájiti.
3.

§ 100 tr.

Pře

d pisy

řád II

t r e s t n í h O'.

ř.:

~pi~y~ k~r~)~O'u s,eps~y )a:z~kem u SO'udu neO'bvyklým a JSO'U prO'
vysetrO'vam dulezlte, ma vysetruJícl sO'udce dáti přísežným tlumO'čníkem
přelO'žiti a i s překladem ke spisům přilO'žiti.
K tomu vilZ sdělení min. spravedlnosti č . 26/ 27 Věst. * )
v

§ 163 tr. ř.:
N ení-ili svědek znalý' jazyka SO'udníhO', může býti vyslýchán bez tlumO'čn~ jen ~hdy, k~yž jak vyšetřující sO'udce, tak i zapisovatel jsou dO'statecne znalí tO'hotO' Jazyka; PO'dle PO'třeby má se přilO'žiti ke spisům O'vě
řený překlad prO'tO'kO'lu na jazyk SO'udní.
MimO' tentO' případ má se k výslechu přibrati piisežný tlumočník a
musí. se v!'slech prO't~kO'I'O'vati jal{ v .jazyku, v němž se svědek vyslýchá,
tak I v prekladu na Jazyk sO'udní. TlumO'čník může býti zárO'veň zapisovatelem.
Vilz k tomu § 1$ vyk. naříz. k zákonu o organisaci soudní :
Vezme-li se k výslechu tlumO'čmk, má se nejdříve na jedné straně
prO'tokolu napsati otázka v řeči SO'udu a PO'd ní její dO'sIO'vný překlad v řeči
tlumočené. PO'tO'm na druhé straně O'dpO'věď v řeči vyslýchanéhO' (tlumO'čené) a PO'd ní její dO'sIO'vný překlad.
§ 164 tr. ř.:
. J~-li ,svědek hluchý, dají se mu O'tázky písemně, aby na ně O'dpO'vídal.
Je-Ii nemy, vyzve se, aby na kladené O'tázky O'dpO'vídal písemně. Není-Ii
ten nebO' onen způSO'b výslechu možný, musí se k výslechu svědkO'vě při
brati jedna nebo v případě PO'třeby i více O'SO'b, jež JSO'U znalé jehO' řeči
známkO'vé, anebO' jinak mají dO'vedn()st dO'růzuměti se s hluchůněmými
a jest takO'vétO' O'soby vzíti napřed dO' přísahy jaků tlumočníky.
'
(Po-zn.: Pokud ovšem neJsou to osoby, ustano~ené ji'ž vrchním soudem
za stálé přísežné tlumočníky posunkové řeči hluchoněmý,ch.)
§ 198 t r . ř., pO'jednávaje O' výSlechu O'bviněnéhů v řízení trestním
O'dkazuje na p,ředpisy.§§ 163 a 164 tr. ř.:
'
" .•. Není-li O'bviněný znalý jazyka SO'udníhO', nebO' je-Ii hluchý němý
nebO' hluchoněmý, jest dbáti předpisů §§ 163 a 164 tr. ř."
'
*) Přímý styk mezi soudy a soudními tlumočníky.
Některé soudy zasílají .soudfim v by<llišti soudních tlumočníkfi žádosti o opatření překladu. Dožádaný soud nemůže v takové věci zaříditi
ničeho jiného-, než žádost postoupiti tlumočníku k přelkladu. Při tom musí
ale dožádaný soud zaplatiti tlumočnický poplatek ze svého úředního paušálu a není mu nahrazen dožadujícím soudem. Ježto se takovýto zpťtsob
zřejmě příčí zásadám o úspornosti ve správě státní, řízení se tím ~bytečně
protahuje a znesnadňuje, ukládá se soudťtm, aby se takovéhoto postupu

vyvarovaly.
Potřebují-li překladu, jest jejich věcí, aby se obrátily přímo na soudního tlumočníka , pokud 'Ovšem není zvláštními předpisy nařízeno , 'aby
o překlad požádáno bylo ministerstvo spravedlnosti.

4.

Pře

§ IOn e s p O' r.

dpisY
říz

říz

ení

nes p O' r n é h O'.

e ní:

Má-li býti PO'dle zvláštních ustanO'veni přibrán k jednání tlumO'čník,
k terý není stále ustanoven, není třeba, nežádají-li tohO' účastníci, vzíti
takůvéhO' překladatele jako tlumO'čníka dO' přísahy.
.
§ 2 8 7 nes p O' r. pat e n tu:
Že překllad sO'uhlasí s prvopisem, budiž dosvědčenO' tlumO'čníkem zří
zeným O'd SO'udu.
§ 288 nes p O' r. pat e n tu:

Jak a kde mají býti ustanoveni stáli přísežní tlumO'čníci, určuje se
zvláštnímí předpisy.
PrO' jednO'tlivé případy, ve kterých nemůže býti překlad zhO'tůven žádným ze stálých přísežných tlumO'čníků, ustanO'ví překladatele soud J. stO'lice a vezme jej dO' přísahy jako tlumO'čníka.
§ 292 nesPO'r. patentu:
Překlady tlumO'čníka, přísežně ustanO'venéhO' u sO'udu, buďtež PO'kládány tímtO', jakož i jinýmí sO'udy a úřady za správné. Straně, která prO'hlašuje přeldad za nespl'ávný, musí však býti dO'vO'lenO' s vé tvrzení proká.zati
dvěma nebO' někůlilu znalci, PO'dle předpisů civilníhO' řádu sO'udníhO'.

§ 2 8 9 nes p

O'

r. pat e n tu:

O OVĚŘOVACÍ DOLOŽCE STÁLÝCH PŘÍSEŽNÝCH TLUMOČNÍKŮ .

Ke konci přelrladu dO'svědčí tlumO'čník, že překlad souhlasí přesně
s půvO'dní liStinO'U, dO'vO'lávaje se své úřední přísahy, PO'znamenav rO'k a den
vyhotO'vení překladu. TO'tO' vysvědčení PO'tvrdí svým PO'dpisem a SVO'U úřední
pečetí.

Má-Ii býti užitO' listiny takůvé mimo místO', kde má tlumO'člúk své
budiž jehO' PO'dpis O'věřen O'd soudu, u kteréhO' jest tlumočníkem
ustanO'ven, s dO'datkem, že jmenO'vaný tlumočník bylI vzat 'sO'udem dO' pří
sahy.
bydliště,

V Ý n O' s min i s t e r s t va spr a v e dll n O' s t i z, 26./VII. 1921
Podle

tO'hO'tů

výnosu zní

ůvěřovací

dO'IO'žka SO'udních

č.

44.416.

tlumO'čníků

taktů:

"Osvědčuji, dO'volávaje se své přísahy, jako tlumO'čník ustanovený dekretem vrchníhO' SO'udu v • • • • • • . ze dne . . . . . • . . Pres . . ., že tento
překlad SO'uhlasí úplně s prvopisem, sepsaným v jazyku • • • • • . .", kterážtO' dolO'žka vždy musí býti sepsána v jazyku státním, a tO' na prvním místě,
a může býti připojena i v jazyku překladu. TentO' předpis nebyl zrušen ani
Čll. 58 O'dst. 1. a 2. jaz. nařízení, jelikO'Ž znění dO'llůžky tlumO'čníkovy má význam prO' stranu nebO' i p'rO' úřad, p,rO' který je překlad určen, nebO'ť s,t av
tlumočníků jest zřízen právě prO' případy, v nichž jest třeba překladu p ,rO'
neznalost jazyka prvopisu listiny a straně nebO' úřadu mus~ býti půskyt
nuta můžnůst, přesvědčiti se z O'věřovací doložky, že překlad SO'uhlasí s O'riginálem.

26
Žádá-li tlumočník nebo strana, aby tato ověřovací doložka, tlumoční
kova byla presidiem krajského soudu ověřena, může se státi jen v takové
formě, že soud (presidium) potvrdi, že překladatel jest podle seznamu tlumočníků us,t anoven přísežným tlumočníkem, nikoliv však tak, že soud
(presidium) potvrdí pravost tlumočnikova podpisu, nebo1!, podpis tlumoční
kův není mu předložen jako na příkl. podpis notářův. (C. 19.295/ 30 Věst.
min. sprav. sděl. 36.)
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KOLKOVÁNÍ OVĚROVACÍCH DOLOŽEK.
I

Překlady ověřené přísežnými soudními tlumočníky mají povahu úředního vysvědčení a ,po.dléhají proto po.platku 8 K za
p~ní arch podle sa'z ební ,p oložky 56/100 a 100/116 f 'p oplatko-

vého zákona a za každý další arch poplatku per 5 K podle sazební pOlo.Žky 1/ 50 poplatkových ,p ravidel.
V řízení trestním (před trestními so.udy) jsou překlady o.d
těchto poplatků osvobozeny. Musí však na nich býti na zřetelně
viditelném místě uveden účel a osoba, pro které se vydávají. Ve
věcech a ří'zení trestním soukromožalobnÍm - toto o.svobození od poplatků neplatí.
Překlady, vyžádané soudem pro úřední Ipotřebu, jsou podle
výnosu ministerstva financí z 15. II. 1899 Č. 46.315/1898 (paplatková příloha k Věstníku ministerstva financí č. 5/1899) kolku
pro.sté, a to i v těch případech, kdy v zájmu strany byly po.řízeny
soudem pro úřední potřebu.
Povolením práva chudých není dáno osvobození od těchto
poplatků kolkových na ověřovacích doložkách za první a následující archy. Otázku úhrady těchto. nákladů jest posouditi s hlediska '§ 70 c. ř. s.
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o ODMENĚ ZA PRÁCE TLUMOČNICKÉ.
Stálý přísežný soudní tlumočník má nárok na odměnu za vykonané .p ráce tlumočnické, kterou zpravidla určuje soud; Pře
klady, vyžádané soudy 'p ro úřední potřebu, set 1 u moč n Ík Ů m z p r a v i dIa nehonorují.
'
§ 2 9 O nes por. II a t.:
Stáli přísežní tlumočníci mají vyhotoviti stranám i bez zvlaštního
soudního příkazu za plat překlady, kterých žádají. Překladatelovy poplatky',
buďtež určeny sDudem, nestane-li se o. nich dohoda mezi ním a stranou.
§ 291 neSpDl". pat.:
Soudy jsou Dprávněny žádati, je-li třeba, od stálých přísežných tlu'močníků i bezplatně překlady, jichž pDtřebují v úředním jednání.
V Ý n o s min i

s tel' s t v a

spr a v e dl nos t i č. 3213/1924 V ě s t. č. 20:

Často

se stává, že jsou postupovány soudům v Československé republice*) k dalšímu přislušnému řízení pDzůstalDstní spisy, vedené do. té dDby
v cizím jazyku. Jest proto, eventuelně nutno., aby soudními tlumDčníky byly '
pořízeny překlady jich do státního, jazyka. Aby nebyli notáři jako soudní
kDmisaři nuceni v těch případech, kdy pozůstalost nestačí hraditi tyto. náklady, hraditi poplatky tlumočníkfI bez náhrady, souhlasí min. financí, aby
útraty tlumočníka při prDjednávání nepatrných pozfIstalostí zaplaceny byly
z úředního paušálu. Předpokládá se však, že i notář při projednávání pozůstalosti ,spolupůsobivší Ddměnu za, prDjednání pozůstalDsti neúčtDval. Při
tom 'se upozorňuje na to, že jest vhDdno, aby notář před opatřením si pře
kladu Dd soudního tlumočníka infDrmoval se u soudu, zda mu nemůže býti
dostatečný překlad pořízen úředníky , soudu, zvláště když jazykových znalostí následkem světové války značně pi'ibylo.
§ 385 t r.

ř.

veZ ně n í čl. I. zák. z 18. pro s in ce 1919
č. 1 S b. zák. a na ř. z r. 192 O:

Poplatky tlumočníků určují se Dbdobně jako. pDplatky soudních znalců.
PovDlávají-li se k těmto. pracem úředníci u so.udu zřízení (sDudní zaměst
nanci) nebo tlumočníci u soudů nebo. úřadú za stálý pevný plat ustanovení,
vykonáv·a jí tyto. práce zdal'ma.
O odměně znalcfim v občanských věcech právních ustanovuje § 365
civ. řád u s o u d.:
Znalec má nárok na náhradu nákladů a výdajů jemu způsobených, na
odškodnění za ztrátu času a na odměnu ~ SVDU námahu. Předem může
žádati o piiměřenou zálohu~
*) Nyní: Protektorát Čechy a Morava. (Výnos č. 75/1939 Sb. z . a n.)

§ 386 t r. ř.:
Znalci a tlumočníci mohou však, když mají předsevzíti úkony mimo místo, kde se Dbyčejně zdržují, žádati též cestovné a stravné, a to ti, kteří jsou ,
ustanoveni ve veřejných službách podle předpisu obecných nařízení o tom
vydaných, ostatní podle ustanovení daných v § 383 tr. ř., Dvšem však i při
vzdálenosti menší než jaká tam jes.t udána.
Všechny zmíněné poplatky mají se ostatně znalcům a tlumočníkům
vyplatiti pokud možná ihned po. provedení úkonu anebo je zaslati bezplatně.
V písemném předvolání (obsílce) má se jim připomenouti, že mají
svůj nárok, pod ztrátou, nejdéle do 14 dnů po podání svého posudku (pře
kladu) lil{vidovati.
§ 3 8 3 o d s t. 1 t r. ř.:
Svědkům, kteří jSo.U živi ze mzdy denní nebo týdenní, a kterým by to.
bylo tudíž na újmu jejich výživě, kdyby jím i jen ně'kolik hodin ušlo, ustanoviti má soud, který je vysilýchal, na jejich žádost, uváživ slušně všechny
poměry, nejen náhradu za potřebné útraty na cestě sem i zpět, nýbrž i náhradu za ušlý výdělek a za větší potřebné útraty, případně způsobené
zdržováním 's e na místě výslechu. Jiným svědkům, když za to požádali, smí
se jen v případě, když místo jejich výslechu od mista., kde obyčejně se'
zdržují, jest vzdáleno vice než 4 hodiny, povoliti přiměřenou náhradu za
nutná vydání za cestu a za pobyt v místě výslechu. Přiznané poplatky se
mají pokud možno íhned vyplatiti.
§ 384 tr. ř.:
Znalci, kteří jsou u některého soudu stále za znalce ustanoveni a berou za to nějakou Ddměnu, mohou žádati jen náhradu předběžných výlDh,
jichž bylo zapotřebí k podání posudlm a jež náležitě prokázali. Jiní znalci
Db drží mimo to poplatek, který vyměří sDud, uváživ všechny okolnDsti. N ení-li o tom v platných nařízeních nic zvláštního ustanoveno, vyměřuje se
pDpbtek mezi dvěma a deseti korunami a v případě, že k 'p osud,k u jest třeba
zvláštních vědeckých nebo technických či uměleckých vědomostí a dovednosti, mezi čtyřmi a čtyřiceti korunami. K povolení odměny přesahující
tuto částku jest si vyžádati schválení sborového soudu II. stolice.
Viz k tomu: výnos min. .s pravedlnosti ze 3. ledna 19'2 0 Věst. Č. 3.
Poplatky tlumočníkfi byly v rakouském trestním řádu nedostatečně
upraveny a proto bylo třeba postawti tlumočníky co dO' poplatkfi naroveň
znalcfim. Pokud by nešlo o běžné výkony, jmeno'Vitě i tehdy, kde ke splnění
úkolu tlumočníka jest potřebí zvláštních vědomostí vědeckýoh ne,b o zruč
nosti (to platí na příklad při překladu tištěných spisfi), možno vyměřiti
odměnu tlumočníku podle druhé s'a zby § 384 tr. ř.
Pod len a

říz

e ním i n. s p

I'

a v e d I n o' s t i zel 7.

zář

í 189 7

č.
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jsou poplatkové sazby pro znalce a tlumočníky vydávány vrchními zemskými soudy po schválení ministerstvem spravedlnosti.

Takovéto poplatkové sazby, 'p odle kterých ,b y se vyměřovala
soudním tlumočníkům, dosud však vydány nebyly. Byly
sice konány IlNpravné práce s jejich určením, ale ke skončení
těchto prací nedošlo.
odměna

'
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Soudy přiznávají v praxi tlumočníkům odměnu per 30 až
50 K za jednu stranu normalisovanéhO' fO'rmátu, podle obtížnosti
překladu (text odborný, exotický jazyk) a dle toho, zda překlad
musel býti vyhotoven urychleně, nebo jedná~li se o nečitelný
rukopis.
MimO' tO' přisuzují soudy tlumočníkům odměnu za šití a 'pečetění překladu, a tO' analogic.ky pO'dle platné sazby notářské.
Odměny 'z a ústní tlumočení při úředních jednáních upravují
se podle délky doby potřebné k ústnímu překladu. Mimo odměnu
za tento ryze tlumočnický úkO'n přisuzují soudy též náhradu
cestovného, případně i nocležného, stravné a odškodnění za dobu
ztrávenou čekáním.
Nárok na tlumočnickou odměnu uplatňuje se likvidací.
So.ud ro.zhodne 'o odměně tlumočníka usnesením.
Proti rozhodnutí soudu o odměně tlumočnické jest přípust
ný rekurs k nadřízenému soudu. Lhůta k podání tohoto re'k ursu
je 14denní a v řízení nesporném 15denní.
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DOZORČí MOC A PRÁVO NAD SOUDNÍMI TLUMOČNÍKY.

Na území Čech a Moravy není speciálního ustanovení o výkonu dozorčí moci nad soudními tlumO'čníky. Fakticky vykonává
tuto moc vrchní soud nad všemi tlumočníky ve svém obvodu.
Presidium vrchního. soudu může uděliti soudnímu tlumo.č
níku výtku nebO' důtku, zjistí-li v překladech ·z ávady a má právo
jej i funkce soudního tlumočníka zbaviti.
Tak může se státi, zjistí-li ·s e dodatečně, že soudní tlumoč
ník není "úplně 'z nalý" .onoho cizího. jazyka, pro nějž byl tlumoč
níkem ustano.ven, a tO' ,buď 'v písmě nebo i v řeči.
Než úplná znalost cizíhO' i jednacího jazyka a spolehlivost
i důvěryhodnost jsou nezbytným předpO'kladem nejenom prO' pů
vodní ustano.vení určité osoby SO'Udním ,přísežným tlumočníkem,
nýbrž i neZibytným předpokladem pro trvání úřední činnosti tlumooníkO'vy. Plyne to z těchto úvah: Podle § 289 nespor. patentu
č . 208/1854 ř. z. '(viz i bod 4. dvorského dekretu č. 109/1835
Shírky zák. soudních) musí soudní tlumočník, dovO'lávaje se vykonané tlumočnické ~přísahy, na kO'nci překladu osvědčiti, že pře
klad přesně souhlasí s !původní listinou a potvrdí tO'to osvědčení
svým ,p odpisem a svou pečetí. Důsledkem tO'hO'to význačného pO'stavení soudního přísežného tlumočníka jest pak podle § 292
nespor. ,p at. č. 208/1854 ř. z. (viz též bod 6. dvorskéhO' dekretu
č. 109/1835 Sbírky zák. soud.) , 'ž e překlady tlumočníka přísežně
ustanoveného jest tímto soudem, jakož i jinými soudy a úřady
pokládati 'z a s 'P r á v n é. .
Předpisy tytO' vtiskují tedy soudnímu tlumočníku znak
zvláštní důvěryhodnosti a spolehlivosti po stránce znalosti jazyka, pro nějž byl tlumočníkem ustanO'ven. Z ',p ovahy věci plyne,
že dospěje-li vrchní soud ·p o ustanovení určité dO'by soudním tlumočníkem na základě vykonanéhO' šetření k přesvědčení, že před
pO'klady úplné znalosti ja;zy'ka -a spolehlivosti nejsO'u dány, jest
vrchní soud nejen oprávněn, ný'lbrž [ v zájmu veřejném přímo
povinen O'dejmouti takové osobě udělené oprávnění tlumočnické
a ji ze seznamu stálých soudních tlumočníků vymazati.
Do rozhodnutí presidia vrchního soudu, kterým udělena .b yla
tlumočníku důtka, nebo do rozhodnutí vrchního soudu, kterým
byl tlumočník svého úřadu zbaven a 'z e seznamu stálých sO'ud-
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ních tlumočníků vymazán, jest 'Přípustna ve lhůtě 15denní stížnost k ministerstvu spravedlnosti a proti rozhodnutí tohoto ministerstva další stížnost na nejvyšší správní soud.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ Z 21. DUBNA 1939 Č. 123 Sb. z. a
o vylo.učení některých osob z výko.nu veřejných funkcn
v soudnictví.

D.

Vláda Pro.tektorátu Čechy a Mo.rava nařizuje po.dle čl. II
cústavního zákona zmo.cňo.vacího. ze dne 15. pro.since 1938 Č. 330
Sb. z. a n.:
§ 1. Až do. další záko.nné úpravy budiž zastaven výko.n úřadu
o.so.b, které vedle so.udců z po.vo.lání vyko.návají veřejné ftmkce
v So.udnictví, jestliže z důvo.du veřejného. klidu a po.řádkŮ nejso.u
s to. úřad ten vyko.návati. Toto opatření se týká zvláště soudců
laiků II o.bcho.dního. so.udu a u o.bchodních a horních senátů, pří
sedících soudů praco.vních, přísedících a členů 'všech soudů ro.zho.dčích a vrchních so.udů ro.zho.~čích, so.;udů po.jišťo.vacích a
vrchního. po.jišťo.vacího. so.udu, poro.tců, přísedících so.udů kmetských, přísedících so.udů mládeže, správců ko.nkursní po.dstaty
'a vyrovnací~h správců, vnucených správců, t I u m o. Č II í k ů,
so.udních znalců, přísedících so.udních lékařskych rad, přísedí
cích ·do.zo.rčÍch rad trestního. so.udnictví nad mládeží, důvěrníků
v ko.misipro. výko.n samo.vazby, veřejných po.ručníků a přísedí
cích so.udu patentního1 jako.ž i případných náhradníků těchto
'Oso.b.
'
§ 2. ,( 1) Opatření po.dle § 1 učiní, po.kud jde Ol o.so.by činné
u so.udů po.dléhajících do.zo.ru pr«<sidentů vrchních so.udů, tito.
presidenti. Jinak učiní tako.vé o.patření ten, jemuž jest svěřen
bezpro.st~eQrnd do.hled.
~ ,
.
(2) Po.kud jde o. funkce ko.nané i na žádo.st stran, budiž zastavení výko.nu funkce uveřejněno. v Úředním listě.
.
,
§ 3. Jevilo-Ii by se to. nezbytné pro. cho.d so.udů, učiní presi~ent vrchního. so.udu nebo. ten, ko.mu přísluší v o.statních přípa
dech bezprostřední do.hled (§ 2), vho.dné pro.zatímní o.patření po.vo.láním jiných ,o.so.b místo.. těch, .u mchž výko.n funkce byl zastaven.
. .
,
§ 4. rro.ti o.patření učiněným po.dle předcho.zího. ustanovení
nem Qpravného. pro.středku.
'
, § 5. Toto. nařízení pro.vede ministr spravedlno.sti ·v do.ho.dě
se zúčastněnými ministry.

o

VYHOTOVOVÁNí AFFlDAVITŮ~

Vyskytly se případy, že ,přísežný soudnÍ tlumočník dovolávaje se své úřední přísahy Ip otvrzoval, ž~:j~mu zn~~é ?sOlby"pře?
ním učinily o svých osobních datech urclta prohlasenl, pqtrebna
pro dosažení visa u zde sídlících zastupitelských úřadů ve formě
t. zv. affidavitů, jež opatřoval soudní tlumO'ční'k' svO'u : úřední
pecetI. ,
' .
TakovátO' činnost so.udních tlumO'čníků není dO'vO'lena, protože ji nelze nikterak odůvodniti úřední půsoqnostísoudního tlumočníka.
.
Funkce sO'udnLho tlum.očníka neO'pravňhje k sepisování affidavitů ani tenkráte, jde-li <> takO'vého. sO'udního tlumočníka, který.
jest notářem. Odkazy na předpisy notářskéhO' řád~ ,§ ~ 1~, 62,
63 a 90 nejsou sprá,vné, ježto nehledíc ani k otázce, Jaky vlIv na
tato ustanO'vení měly jazykové předpisy, všechna tatO' usta;novení se vztahují na sepisO'vání notářských listin; mezi ~ak9~éto
listiny nelze affidavit počítati, ježto jest ,platném~ notařsk~mu
řádu ne:z námý. (Viz výn. ,m inisterstva spravedlnO'stI ze 7. kvetna
1938 Č. 25.758.)
v
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Vrchní soud
v Praze.

•

Panu

Vrchn'í mu soudu

" v Prá'ze.
Rudolf Nóvák:,. nar:()zený; 15,. srpna 1901 v::Chlumci 'n. 'C.~
příslušník Protektorátu Čechy a M orava, redaktor bytem
vlťr~ze XV;~ čp.-13[)4;, žádá" vrchnÍ:'"soud ó jmenování st6,lým pří
sez'!!ym t!u1J1:0črt~kem: ,ia~yka, litevskéhoa"polskéhó'pt6 překlady
z techto rec?, do. Jazyka·ceskeh.o a naopak a-doklddá' svojí žádost
těmito příl'ohami::·". . .
. '. ... ,,", , ' .
'" 1. kř~stním listem' (pří!. A. in' o,r ig.), '
,
2. :· 'o~1?ě.dče'i1:Í'm o~tátní~, ,oliča~~fl)íJpříL B, ,v o'vlř. opisu),
.. 3,~ vys.vědčertím Q ,školnim vzdMán.í: .. ',. .' . " . ,. .. ,
. a) ze' rv~ třídy ' i'edlky ve" lTaršavě (~ vyuě~vací~' jazykem polským) (příloha O. v ověř. opis.U») ,
.
'
b) maturitním vysvědčením Československé obchodní
akademie v Praze '(přU. 'D. v ověř. opisu).
4. V'fJsvě~čení'YY!' o ,universvitní zkoušce z jazyka litevského)
vykonane na f.tlosoft,cke fa.,~uJ'te Karlovy university v Praze s výsledkem velmt dobrym (pnl. E. v orig.) .
.5. Vysvědčením zachovalosti z poslední doby (příloha F.
v ong.).
6. Služebním vysvědčením fy. . . . . . .. ve Lvově kde byl
po ~obu. 1 V2 roku jako litevský korespondent zaměstr:án. (Příl.
G. tn ong.)
Žádám zdvořile o příznivé vyřízení této mojí žádosti a prohlašuji, že v případě jmenování stálým přísežným tlumočníkem
budu veškeré práce tlumočnické mně svěřené řádně a svědomitě
vy konávati.
.
.

Jme n o v a c í dek ret.

~

Rudolfu Novákovi, redaktoru
v Praze XV.,

".~

.A''-

čp.

1394.

Vrchní soud v Praze ustanovil Vás stálým přísežným tlujazyka litevského a polského pro překlady do řeči
české a naopak.
Do přísahy budete vzat u krajského soudu civilního v Praze,
jakmile tam předložíte potvrzení, že zaplatil jste dávku z úřed ..
ního úkonu, která se Vám tímto vyměřuje v částce 400 K.
K zaplacení této dávky připojen jest šekový vplatní lístek.
Přílohy Vaší žádosti se Vám vracejí.
močníkem

V Praze dne . ....... 1939.

X. Y.v.r.
president vrchního soudu.

III.
Uveřejnění

jmenování ve

Věstníku

min. sprav.

Rudolf Novák, redaktor, bytem v Praze XV., čp. 1394, byl
ustanoven tlumočníkem jazyka litevského a polského pro pře
klady do řeči české a naopak.

V Praze dne . ... . . . .. 1939.
7

příloh

přiloženě!

Rudolf Novák v. r.)
redaktor,
Praha XV,) čp. 1394.
3*
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o sOUlde ch a. jejioh organi saci, A Hartmann, odb. pře dnosta min .
sprav. v . v " 1933, stran 1600, v p olokož. vazbě
Dodatky ke dni 3'1. prosince 1937, 19'3'8, str , 1605 až Hi91
VHL
Příruční sbírka. .iustičních zákonů, platných v zemi České a Moravskoslezské, Dr. Bedlo - Dr. Gerlich. S dnplňkem 1935 a 193f7, stran 1719,
v celokož. vazbě
Vzory soukromopl'á,vních smluv, prohlášení a podání v nesporných věce~b,
A. Hartmann, 1'913-5, -stran &10, v polokož. vaJ:lJbě .
Žaloby a žalobní petity. Systém. Dr, .J. Pužman , 1933, stran 500, váz. .
Dodatky, 1937, str, 220, váz.
]ionflikty soudních pravomocí,' J)-r . E. Led-rer, 1937, str, 19'3., brožované
vázané
Právnická ročenl,a 1939 (vychází každý rok). IP rávní část pořádá odbor.
přednosta min. sprav, v , v"
Antonín Hartmann, v cel apl. vazbě
v celokož , vazbě
Ro.zvod, roduka, alimenty, Dr. K. Gerlioh, 1:934, stran 430, v IPolokož. va~bě
Dědická posloupnost a projednání pozůstalosti,. A. Hartmann , 15'37, str. 200,
bro,ž. K 32.-, váz.
Poslední poHzení, A. Hartmann, 19,3'5, stran 120, brož. K 12.-, váz.
Právní prakse, měsíčník právníků, redakcí Dr. Koblížka a Dr. Pužmana,
. roč.
1., stran 3216, váz.
roč.
II., stran 326, váz.
. roč'. III., pře 'd pIa t II é
.
Popla;tkové zákony, Dr. HeUer- Dr. Lappert-Dr. Čakrt, svazek I ./II. 1936.
stran 856 a 1128, bro,ž . K 370.- , v polokož, vaz'bě .
Poplatek z úplaťných pi'evodů nemovitostí a dávka z přírůsitku hodnoty
nemovitostí, Dr. O . Choděra -Dr. 1Z. Nešpor, 193:2', s- doplňkem
IZ r. 193~, stran 400 (Práv. knih . sv. 4). V ,p olokož. vaz . .
Poplatek nemovitostní ·a ·daň z obohacení, Dr. O. Choděra, 1937, Sltran 70,
(Práv. knih .' sv. 41) . Brožované
Soudní poplatky pro z-emi českou a moravskoslezskou, Dr. J. Wagner,
vrch. kom, fin. řed., 1933', s dop l ňkem 1936, stran 280 (Práv. knih .
sv. 9). Brožované K 18. -, v polokožené vazbě
Phihled soudních poplatků, Dr. J. Wagner, 1936, stran 72
Poplatky . z právních Ustin v zemích histol'ických, Dr. E. Krautmann, 1936,
'stran 184 (Práv. knih, s-v. 31). V po l oko~ené vazbě .
.
.
.
.
Poplat,ky 'že společens-kých smlUv, DT. Krautmann-Dr. Kantor, 1938-, str. 310
(,Práv. knih. sv. 47). V ' polokož. vazbě
•
Zákon o l{artelovém po,p latku, Dr. Eugen Glaser, 1938, str. 107 (Práv . knih .
svazek 43)
.
.
....
..
.....
.
Poplatkový ekvivaleut, Dr . .J. Siblík-J)or . F . Žofka, 193.8, str. 270 (Práv. knih .
. svazek 46). V polokož. v3Jz.bě
Věuo, věnování, remuuerace, dary, apanáže, Doc. nr. Siblík, 193-8 .
Tabulky ~sl. soudních poplatků, Dr . .J. E . Žižka, 2. vydání 1934 (dopl. 1936)
Poplatková povinnost z l,orespondence u neo-bchodníl,ů, DT. Pužman, 1938,
stran 72
Poplatky z listin, písemností, D r. Čel ech ovský, 1938
Komentář k čsl. obecnému zá.konílm obča,nskému a občanské právo pl,atné
na 'S lovensku a P. Rusi. Díl o- vyšlo za součinnosti všech přednich
představite l fl, theore ti ků i praktikfl naši právní vědy .
Kompletní dílo I.~VI. v polokožené vazbě .
.
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MÁTE

JIŽ

PŘÍRUČNÍ

SLOVNÍK

NĚM-ECKO-ČESK. É NAzVOSLOví ÚŘEDNí
A PRAv NIC KÉ odd r. K. Kadle ce a dr. K. HeII era

•

Jen jeho veliká cena nedovolila mnohým si jej Dpatřiti. - Tato jedinečná, obsáhlá
e ncyklopedie německo-českého názvosloví úředního jest důležitá pro každého právníka, ať theor'e tika či praktika. Dokonalost a úplnost zpracování činí z knihy spolehlivou denní příručku, která by neměla chyběti na stole žádného právníka. Praktičnost
a spolehlivost ,tohoto dna potvrdí nám jistě stovky ,právníků, ,kteří .s knihou touto
denně pracují, o úplnosti mluví již ten fakt, ~e .dílo má 1600 stran s dvoukol'Onovým
tiskem velkého formátu. Konečně jména autorů dodávají knize punc dokonalosti.
Chcete-li vlastniti toto dílo, 'zajistěte si je včas, nebo.ť nové vydáni neni možn!) na
nynějŠí poměry vydávati, rozhodně ale ne za tuto skutečně velice nízkou cenu. A co hlavní - budeme moci vám dílo prodati Hž v krásné nové polokož.ené vazbě
místo K 370.- za I{ 150.-. Dle přání na mírné měsíční splMky .

•

DÁLE DOVOLUJEME SI UPOZORNITI NA
dvě

vysoce' aktuelní a všestranně informující publikace o právu Německé říše:

PRAvNí SOUSTAVA NĚMECKÉ ŘíŠE
Napsal dr. Vladimír Mandl, doktor práv university v Erlangen, advokát v Plzni.
Obsah: Národ, politická strana, stát, právo - Ústava Třetí říše - Veřejná správa Veřejní úředníci ,obecní zřízení - Berní soustava - R3Jsa a dědičnost - Manželství, rodina, dědictví - Stavovské zřízení - Selské právo - Pracovní právo Trestní právo - Občanské právo -- Duševní vlastnic-tví - .společnost! - Obchodní
právo - Civilní řízení soudní. - Knihu ú če lně doplňuje časový přehled zákonů
a naříze ní říšských. - , Sbírka právních pojednání svazek ·26.
Stran 128. Cena brož. K 25.-, v celoplá,těné vazbě K 33.-.

Od doc. dJ·. Bohumila Nýdla, odborového rady ministerstva s.p ravedlnosti

ZÁKLADY NACIONÁLNĚ SOCIALISTICKÉ
NIUKY PRAvNí
Zvláštní otisk auto-rova obsáhlého pojednání, uveřejněného v lednovém a únoro,v ém
čís le Právníka o Becheri-ově díle " GrundzUge der N3Jtionalsozialistischen Rechtslehre", ve kterém podrobně informuje o zásadách právní politiky Německé říše.
Tím je dán vysoký význam publikace doplněné předmluvou a indexem, která zahrnuje výklady o oprávněnosti státu, () národě, o prostoru, o právu, o proměnách
pojmu práva a státu, (} nalézání ,p ráva, o právu soukromém a p'r 'ávu pospolitosti
a .o právu pospolitosti jako právu !příslušníků národa.
Sbírka právních pojednání svazek 27.
Stran 48. Cena K 9.-.
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