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p- R.AV ·N f P RA K S E

: m ohl . nodle . "ýmluvy s,je<;lnap.é 11;.. kyětna
1939 býti poukázán k tíži 'maďarského
..» ,Sběrného . konta A«, ' které jest vedeno
-u naší Národní banky . .Mimo :to se stanoví
·:obnos v pengo, který iná ' zapraviti maďa'r
':ský dlužník za příslušnou ,pohledávku.
':. ,· 'tJ s0u-ii. .všechny náležitosti takové po,'4Ie~áyl}Y ínesporně prokázánYJ , uděluj~ M,a · ďaX,ská l'\árq~ní· banka bez výjiltlky y k~ž
'<;lénl případě svolení k p'odání příslušné ža'loby. Při tom' však ' upo·zó·'rňuje · na' to, . že
-může býti samozřejmě ' běhein - tohotořízení
· .'Svolení .k podání žaloby. od~přeno, se zře ..
-telem
na ,zvláštnf tvrdosti
'jednQtlivéhopří",.
,
} . ./ .'
1:" .. ,

padu; .podle jejich údajů v~~k nedošlo dosud k žádnému odmítavému .rozhodnutj ...
Vyskytly se případy,. že některá zdejší
firma··byla · žalována svým maďarským vě
řitelem a donucována k placení, třebaže
,sama měla pohledávky n:;t ·území Maďarska,
jež př,evyšuji výši jeho závazku vůči tamnímu věřiteli. V takevýchto případech mož' p.o sL vyžádati u naší Náro9.uí banky t ; zv.
kompensační povolení, na, jehož .základě
bade .míti zdejší firma možnost poukázati
svého věřitele v Maďarsku, aby vymáhal
dlužI).Ý obnos na jejích tamnějšÍch dlužní.,
cÍch.« _

:.1

Říšskoněmecké úřady v ' Sudetech

(Sudetengau). ' ~.
č. 5/6, · ro·č. III. tohoto č~s'oP.i_su
,byla uveřejněn.a pod . n'á dpisem
~>Označení úřadů v Sudetoněn1.ec
kém území« ,. organisace některých
úřadů říšské správ'y v '. říšské , župě
· Sudety (Sudetengau).
, Poněvadž . od té doby . na~taly
-v organisaci říšské správy v Sudetech četné změny a doplňky, jež
'vzhledem k bezprost-řednÍInu sou's edství tohoto správního území mu·.si za] íma ti i naše právní praktiky,
' uveřejňují se v dalším důležitější
nařízení, jež byla vydána o výstavbě úřadů v Sudetech a uve:fejněna
.-v říšském zákoníku a ve Věstníku
. ,.-pro Sudety.

,v

Vše o b e c n á a v nit l' n í spr á v a.
Základem rozdělení je z á k o n z 25.
III. 1939 (říš. zák. I. 745) o rozděle
n í s ude t o něm e c k Ý ch úze m í, jež
, tVOl'í říšskou župu Sudety s výjimkou
a) Hlučínska, jež bylo připojeno k zemi
.Prusku (Preussen), provincii Slezsko
,( Schlessien) J vládní okres Oppeln,
b) jihočeských a jihomoravských okresů a obcí, jež byly přičleněny k dřívějším
zemím Dolní a Horní Rakousy (Niederi>sterreich, Oberosterreich),
c) některých okresů a obcí v jihozápadních Čechách, které byly přičleněny k zemi
Bavory (Bayern), vládní okres Nieder· hayern - : Oberpfalz,

. Říšská župa .Sudety byla rozdělena na
vládní .. okresy Cheb (Eger), Ústí
(Aussíg) a Opava (Troppau). Ohraničení
vládních okresů provádí 1. prov. 'nař; z 15.
dubna 1939 (říš. zák. 1. 764), podle něhož
má vládní president vládního okresu Cheb
(Eger) prozatímně sídlo v Karlových Varech (Ka:r;lsbad.). Ohraničen.í krajů (Stadtund Landkreise) stanoví n'ařízení ' říšského
komisaře pro sudeton~mecká územÍ. z 29,
dubna 1939 . (Verordnungsblatt fur den
Reichsgau Sudetenland příště citovaný
jen ' Věstník pro Sudety, č. 2,str. 13).
tři

Základem ' v Ý s t a vb y říšských úřadů
v říšské župě
S ude tyj e z á k o n ze 14. dub n a 1939
(t, zv. Sudetengaugesetz), říš. zák. 1. 780.
Pojednává' jednak o správě říšské župy
Sudety, v jejímž čele je říšský místodržící,
jako státního .s právního obvodu i jako samosprávné korporace, jednak o správě venkovských a městských krajů, jež jsou
rovněž státními správními obvody i . samosprávnými korporacemi. K provedení tohoto zákona bylo vydáno dne 10. června
1939 I, prov. nařízení (říš. zák. I. 997)
a dne 17. července .1939 II. prov, nařízení
(říš. zák. 1. 1271), jež přináší rozdělení
úřadu říšského místodržícího v odborná
oddělení.. Nutno se ještě 'z mÍniti 01. 'prov .
nal'. ze 17. července 1939 (říš. zák. L 1269)
o úkolech říŠSKých žup jako samospravných korporaCÍ.
.
vn i třn í ' správy

V p o I i ce j ní spr á v ě stanoví naří
zení z 25. října 1939 (říš. , zák. 1. 212.3)
zřízení, místní a věcnou púsobnost státních policejních správ
a) v Karlových Varech (Karlsbad) pod
vedením policejního , Í'edite'le
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b) v Ústí (Aussig) pod vedením. policejního presidenta s policejním úřadem
v Teplicích-Šanově (Tepl'itz-Schonau),
c) v Mostě (Brux) pod vedenim policejního presidenta,
-.
· d) v Liberci (Reichenberg) pod vedením policejního presidenta ~ policejním
úřadem v Jablonci (Gablonz),
e) v Opavě (Troppau) pod vedením policejního ředitele.
Ve správě b ran n é moc i bylo naří
zením z 15. září 1939 (říš. zák. 1. 1777)
provedeno rozdělení Německé říše v branné okresy. V říšské župě Sudety byl zřízen
branný doplňovací okres a inspekce v Chebu (Eger), který je příslušný jen 'pro část
tohoto správního územÍ. Ostatní kraje
patří k sousedním branným okresům ve
Staré říši (Altreich) v Oppeln, Liegnitz,
Breslau, Chemnitz a Dresden.
V e f i n a n ční spr á v ě byly v Sudetech nařízením z 12. října 1938 (Věstník
pro Sudety str. 17) převedeny dosavadní
úřady do říšské finanční správy. Z dalších
úprav sluší zaznamenati nařízení z 5. čer
vence 1939 (říš. zák. 1. 1305), jímž byly
upraveny obvody vrchních finančních presidentů (Oberfinanzpdisident) v Karlových Varech (Karlsbad) a v Opavě (Troppau). kteří jsou příslušni pro celé Sudety.
nařízením z 8.
Sudety, str. 11)
okresní soudy na
»Amtsgericht« a krajské soudy na »Landgericht«. Dále byl zřízen vrchní zemský
soud (»Oberlandgericht«) v Litoměřicích .
V edením zemských des k pro sudetoně
mecká území byly nařízením z 1. srpna
1939 (říš. zák. 1. 1334) pověřeny úřední
soudy v Opavě (Troppau), Litoměřicích
(Leitmeritz), !Cašperských Horách (Bergreichenstein), Ceském Krumlově (Bohmisch
Krumau) a ve Znojmě (Znaim).

V s o u dni c tví byly

října 1938 (Věstník pro
přejmenovány dosavadní

· V h o s pod á ř s k é spr á v ě byly naz 20. prosince 1938 (říš. zák. 1.
1834) zřízeny řemeslnické komory (Handswerkkammer) v Chebu (Eger) , Liberci (Reichenberg), Šumperku (Mahrisch
Schonberg) a v Opavě (Troppau). Naří
zením říšského ministra hospodářství (ří š.
oznamovatel z 18. července ' 1939) byl zří
zEm v říšské župě Sudety hospodářský
okrsek a hospodářská komora (Wirtschaftskammer) v Liberci (Reichenberg).
řízením

· Vyhláškou říš. ministra hospodářství
z 30. září 1939 byly zřízeny devisové úřa
dovny (Devisenstelle) v Opavě (Troppau)
a v Karlových Varech (Karlsbad).

ss

V peněžnictví . došlo
března 1939 ke zřízení

nařízením z 27r
»die Landesbank
und Girozentrale fur das 'S udetenland« a ·
»Sparkassen- und Giroverband fiir Sudetenland« se sídlem v Liberci (Reichenberg).

V hornictví byly nařízením z 10. ledna
1939 (říš. zák. 1. 43) přeměněny dosavadní báňské úřady v říšské revírní (hor-ní) úřady (Bergamt) v Karlových Varech
(Karlsbad), Chomutově (Komotau), Mostěi(Briix) a v Teplicích-Sanově (TeplitzSchonau). Úkoly středních horních úřadů
zastávají vrchní horní úřady (Oberbergamter) ve Vratislavi (Breslau), Freiburg,.
v Mnichově (Mlinchen) a ministerstvo prohospodářství- a práci ve Vídni (Wien).
V zem ě děl s k é spr á v ě byly vyhláškou z 15. srpna 1939 (Věstník pro
Sudety str. 720) zřízeny jako nižší technické státní úí'ady pro vodní hospodářství
a pozemkovou kulturu úřady vodníhohospodářství (»W asserwirtschaftsamter«)
v Plané (PIan), Karlových Varech (Karlsbad), Teplicích-Šanově {Teplitz-Schonau) ,.
Liberci (Reichenberg), Sumperku (M.a hr.Schonberg) a v Opavě (Troppau).
Vyhláškou z 20. března 1939 (Věstník
pro Sudety, str. 721) bylo vedení agendy
nižších úřadu pro scelování pozemků svě
řeno dosavadním kulturním úřadům (Kulturamter) v Teplicích-Šanově '(Tepliti-·
Schonau), Mariánských Lázních (Marienbad) a v Opavě (Troppau). Tyto jmenované úřady vykonávají podle vyhláškyze 7. června 1939 (Věstník pro Sudetystr. 486) i působnost t. zv. osídlovacích
úřadů.

Jako všeužitečné osídlovací podnikybyly dosud připuštěny tyto společnosti:
Sachsische Bauernsiedlung G. m. b. H .
Dresden, die Bayerische BauernsiedlungG. m. b. H. Miinchen, die Schlesische Landgesellschaft m. b. H. Breslau.
V

oboru s o c i á 1 n í spr á v y bylyz 9. listopadu 1938 (říš. zák.
1. 1570) zřízeny zaopatřovací úřady
(»Versorgungsamter«) v Karlových Varech (Karlsbad), "lJstí (Aussig) a Opava
(Troppau) .

nařízením

Reorganisovány byly i nositelé sociálního pojištění (viz na př. nařízení z 8.
listopadu 1939, říš. zák. 2177) a zřízeny
pojišťovací úřady (V ersicherungsamter)
a vrchní pojišťovací úřad (Oberversicherungsamt) v Ú sti (A ussig) .
V d o p r a v nic tví. došlo nařízením
z 9. listopadu 1939 (říš. zák. 1. 1568) k při
děl""1 sudetoněmeckých území k místní
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působnosti leteckých úřadů (LufUimter)
ve Vídni (Wien), Norimberce (Nitirnberg),
Drážďanech (Dresden) a ve Vratislavi
(Breslau).

Nařízením ze 4. listopadu 1938 (Věst
ník pro Sudety, str. 136) převzal správu
říšských vodních cest v nižší stolici úřad
pro vodní cesty (W asserstrassenamt)
v Ústí (Aussig).

V k u I tur ní spr á v ě byl nařízením
z 28. listopadu 1938 (říš. zák. 1. 1674)
zřízen říšský úřad propagandy (Reichspropagandaamt) v Liberci (Reichenberg).
Tento výpočet úřadů říšské správy
v Sudetech není vyčerpávající, neboť nejsou většinou zachyceny změny, uveřejňó
vané v jiných úředních listech.
L. Svatuška.

Pasivní legitimace procesní ve
a příslušníků SS.

věcech útvarů

V německém úředním listě »Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger« č. 154j1939
ze 7. VII. 1939 byla vydána tato
vyhláška o pasivní legitimaci v záležitosteclÍ SS:
Při podávání civilních žalob proti
příslušníkům Schutzstaffel je k zjištění pasivní legitimace zkoumati co
nejpřesněji otázku, zda příslušník
SS patří
1. k všeobecné SS,
2. k disposiční skupině SS (SSVerftigu~gstruppe), nebo
3. k svazům SS umrlčích hlav
( SS-Totenkopfverbande) .
Všeobecná SS je útvarem NSDAP
(srovnej nař. k provádění zákona
k zajištění jednoty strany a státu
a 1. prováděcí ustanovení RGBl.
1935,502 a 583).
Disposiční skupiny SS (SS-Verftigungstruppen) a svazy SS umrl,čích hlav (SS-Totenkopfverbande)
naproti tomu jsou části Schutzstaffel, které jsou pasivně legitimovány
příslušným ministerstvem vnitra.

Číslo

2-3.

Proto jest
I. při civilních sporech, k nlmz
byla dána příčina příslušníkem všeobecné SS, podávati žaloby .
a) proti N S D A P zastoupené
Reichschatzmeisterem a proti pří
slušníku SS, jednal-li příslušník SS
nedbale při výkonu své služby SS;
. b) proti příslušníku SS samotnému, spočívá-li nárok na osobním
právním poměru;
II. při civilních sporech, k nimž
dal příčinu příslušník SS útvaru:
SS-Verftigungstruppen, nebo SSJunkerschulen, nebo SS-Totenkopfverbande, nebo velitelství koncentračních táborů, je žalobu podávati
bez ohledu na hodnotu sporu
a) v 1. stolici:
proti Německé Říši zastoupené
Reichsftihrerem SS (RFSS) a šéfem
německé policie v říšském ministerstvu vnitra (Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern) , tento zastoupen šéfem des
Hauptamtes Haushalt und Bauten,
tento zastoupen plnou mocí vedoucím (Leiter) der Truppenverwaltung der SS-Verftigungstruppen
(SSVT) v Berlíně - Wilmersdorf,
Kaiserallee 188, - resp. vedoucím
(Leiter) der Truppenverwaltung
der SS-Totenkopfverbande (SSTV)
v Oranienburgu u Berlína-;
b) v 2. a poslední stolici:
proti Německé Říši, zastoupené
. Reichsftihrerem SS (RFSS) a šéfem
německé policie v říšském ministerstvu vnitra (Chef der Deutschen
Polizei in Reichsministerium des
Innern), tento zastoupen šéfem des
Hauptamtes Haushalt und Bauten,
tento zastoupen - šéfem des Verwaltungsamtes-SS, Mtinchen, Karl'strasse Č. 10 - ;
c) proti příslušníku SS samotnému, spočívá-li nárok na osobním
právním poměru.

Císlo 2-3.
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III. Při pohledávkách, zabaveních
a. pod. proti Říši jako- poddlužníku
jsou oprávněny k doručení místní
Sturmbann- resp. Standartenv~r
waltungen des SS-Verftigungstruppen a SS-Totenkopfverbande, jakož
i správy koncentračních táborů.
Der Chef des Verwaltungsamtes-SS
Frank, SS-Oberftihrer.
.Přisouzení

útrat výkonu při exekuci
pro méně než 1000 K.

Vymáhající strana zažádala u
,okresního soudu v Plzni o elXekuci
nuceným odebráním psacího stroj e
'z titulu výhrady vlastnictví a o exekuci zabavením veCl movitých,
udavši hodnotu předmětu částkou
nižší než 1.000 K.
Okresní soud v Plzni nepřiznal
vymáhající straně útraty za interv enci advokáta při ' výkonu těchto
exekucí, jsa toho názoru, že advokátní intervence při výkonu exekuce
dle punkta nižšího než 1.000 K nebylo třeba.
Kraj ský soud v Plzni jako soud
Tekursní v y h o věl rekursu usnesením ze dne 18. listopadu 1939, čj.
R IV 724.139 s následujícím odůvod
něním:

»80ud první stolice při - jinak správném stanovisku - přehlédl, že nešlo tu
o obvyklou mobilární exekuci zabavením
j akýchkoli svrš:k;ů dlužníka, nýbrž o n ucené odebrání určité movité
věc i, t. j. psacího stroje, kde bylo nutno
postupovati podle ustanovení § 346 ex. ř. ,
dle něhož' v tomto případě mají býti věci
takové KU příkazu exekučního soudu výkonným orgánem na místě dlužníku oJ ..
ňatya vydány na stvrzenku vymáhajícímu
věřiteli.

na

místě

od výkonného orgánu

převzíti.

Jestliže tedy soud prvé stolice nepřiznal
vymáhající straně ničeho za intervenci
jejího právního zástupce při výkonu zabavení psacího stroje, posouLlil věc mylně,
pročež rekurs z důvodu tohoto podaný je:5t
opodstatněn, slušelo se mu vyhověti a
usnésti se, jak se stalo. «

Omezení v udělování hostinských
koncesí.
V souvislosti s úpravou poměrů v obs pivem vydalo ministerstvo obchodu výnos z 3. května č. j. 38.173/N-31/1939,
zaslaný zemským úřadům v Praze a
v Brně, v němž se m. j, praví: Hospodář
ské poměry majitelů hostinských živností
zhoršily se zejména nadbytkem koncesí do
té míry, že je nutno, aby zřizování nových
podniků hostinských bylo do konce r . 1942
omezeno na míru ' co nejmenší. V tomto
směru udílí ministerstvo obchodu tyto pokyny: . Až do konce r. 1942 nebuďtež zásadně udělovány koncese hostinské nebo
rozšiřována oprávnění hostinských a výčepníků s těmito výjimkami: a) zákaz se
nevztahuje na případy, při nichž jde o propůjčení koncese k provozování živnosti hostinské a výčepnické v tomtéž stanovišti,
kde dosud byla provozována; b) zákaz se
dále nevztahuje na udělení koncese při budování dálnic a jiných významných staveb, a to na přechodnou dobu stavby a
v rozsahu pro stavbu potřebném; c) jde-li
o udělení koncese hostinské a výčepnické
ke zřízení živnosti v nových čtvrtích; d)
vyžaduje-li udělení koncese nezbytná potřeba cizineckého a turistického ruchu;
v tomto případě vyžádá si rozhodující úřad
sdělení názoru ministerstva obchodu dříve,
než koncesi udělí, domnívá-li se, že potře
ba obyvatelstva této nové koncese vyžaduje. Tyto pokyny vztahují se i na žádosti
o kOl1!;!ese hostinské a výčepnické, projedná vané v cestě odvolací. Tím zároveň pozbývá platnosti oběžník min. obchodu z 15.
ledna 1938, č. 138.492.
chodě

,
Vydávání potvrzení o zaplacení
daní a poplatků k účelům

Tedy v přípa dě tomto, byť vymáhaný
-peněžitý obnos nepřesahoval částku 1000

vystěhovaleckým.

K, in t e rve n ce zástupce vymáhajícího

Ministerstvo financí vydalo výrlOs CJ.
103.657 ze dne 28. července 1939, v němž
jsou uvedeny pokyny pro vyhotovování da-

věřitele jest n u t n á, ježto týž má právo

.a povinnost zabavený určitý pře dm ě t
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ňových osvědčení pro vystěhovalce a pro
vydávání souhlasu povolení k -v ývozu vystěhovaleckých svršků. Obsah výnosu je
asi tento: Při vydávání - osvědčení nutno
rozlišovati mezi poplatníkem arijcem a nearijcem. K sjednocení veškeré agendy, související s vystěhovalectvím nearijců z Protektorátu Cechy a Morava, bylo zřízeno
Ú středí pro židovské vystěhovalce v Praze
XVIII., Dělostřelecká 11. Všichni nearij~tí vystěhovalci, pokud jsou příslušníky
Ríše nebo Protektorátu, nebo jsou bez stát·ni příslušnosti, obdrží nyní prostřednic
tvím tohoto Ústředí své vystěhovalecké
'-. . dokumenty. Toto ústředí obstará samo pro
vystěhovalce i daňové osvědčenÍ. Proto zašle berní správě, v jejímž obvodu má žadatel své poslední bydliště, zvláštní tiskopis, po jehož dojití zjistí berní správa
u příslušného berního úřadu, po případě
u úřadu pro vyměřování poplatků, dluží-li
žadatel daně a poplatky. Současně s tímto
šetřením zjistí berní správa, zdali žadateli
až do poslední doby všechny daně jsou pře
depsány a není-li event. důvod k předpisu
dodatků.

Shledá-li berní správa, že u některého
finančního úřadu jsou ohlášena právní jednání, ze kterých žadateli nebyl dosud poplatek vyměřen, vyzve příslušný úřad, aby
bez průtahu poplatek vyměřil a oznámil
berní správě jeho výši. Po skončení tohoto
šetření zjistí berní správa, zda žadatelovo
čisté jmění přesahuje 200.000 K nebo ne.
Je-li čisté jmění nižší než 200.000 K
zaplatil-li žadatel všechny daňové i poplatkové nedoplatky, vyplní berní správa daňové osvědčení a vrátí celý spis jmenovanému ústředí. Převyšuje-Ij čisté jmění
částku 200.000 K, předloží berní správa
celý spis ministerstvu financí k dalšímu
řízení. Upozorňuje se, že působnost ústředí
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vztahuje .se. nyní prozatím jen na obvoď
Velké Prahy a bude teprve pozdě-ji rozšířena. Berní správy nl<ljí vydávati daňová osvědčení všem žadatelům, kteří mají
dnes -bydliště v jejich obvodu, tedy i osobám, které se po 1. říjnu .1938 do jejich
obvodu přistěhovaly a kterým až dosud
vydávalo daňové osvědčení ministerstvo financí. Pokud jde o nearijské žadatele, bydlící mimo obvod Velké Prahy, jsou pří
slušné berní správy oprávněny vydati daňové osvědčení vystěhovalcům, kteří bydlí
dnes v jejich obvodu. Žadatelům, kteří veškeré své daňové a poplatkové nedoplatky
zaplatili a jejichž čisté jmění nepřevyšuje'
částku 200.000 K, vydá . příslušná berní
správa daňové osvědčení, adresované policejnímu ředitelství nebo okresnímu úřadu
sama. Převyšuje-li čisté jmění částku 200
tisíc K, předloží spis ministerstvu financí~
Pokud jde o vystěhovalce arijského půvo-
du, odpadá styk pražských i mimopražských berních správ s jmenovaným ústře
dím.
Umístění ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra, které jest
dosud umístěno v několika budovách,
jak jsme upozornili na str. 264 Ininulého ročníku, bude se postupně
stěhovati do nové úřední budoVY
v Praze-Bubenči, Letenské náměstí,
která se stavebně dokončuje. Dosud
přestěhovány byly- do této budovy
oddělení XV. (akciové společnosti)
a XVI. (pojišťovny), které dříve
byly v budově na Tržišti; nové čís.
telefonu jest 778-59 .
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