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Notář Dr. .Liska: 

Jak bude notář vykonávati za nynějšího 
jazykového práva svoji činnost v § 1. not. 
řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové? 

(Pokračování.) 

V čI. 32. jedná se o doložkách při leg.a:lisaci a vidi
ma'ci, kteréžto úkony v,edle notářLl provádějí i soudy. 

Tyto doložky a pokud se týče osvědčení a vysvédč'enÍ 
mají se sepisovati zpravicUa jazyk,em, .státním a za pod
mí'nek v § 2. jaz. zálk. uveden~ToCh v jazyku státním, a 
v přísh.1šném jazyku mlenšinovém·. 

§ 7. jaz. zák. ohsahuj,e předpisy pro řešení sporů 
II užití jazyka. Spory ty vyřizují přís'lušné státní 01:

gány dohlédací jlal<o věci státní správ,y odděleně od 
vbci,. ve které vzešly. , 

Stížnosti na porušení jaz. práva notářern patří v 1. 
stohci podati niko liv notářské komoř-e , n~rbrž presidiu 
sborového soudu 1. stolice, v druhé stolici pak presidi.u 
sbor~vého soudu II . s.tohoe a v třetí stolici ministru 
spr a ved,lnosti. . 

D'O rozhodnutí ministerstva spravedlnostI lze pak 
podati stížnost k nejvyššíl11u správnímu soudu. 

Z těcht,o př,edpi,sú ' j.azykového. práva .dospívám , pro 
not. úkony v § 1. not. · ř. uvedené k tě,mto závěrLlm: 

I. Pravidlo tvoří zásada, že notář při not. úkonecb 
v § 1. not. ř. uveden~Tch slní úřadovati pouze jazykem 
státním bez ohl'edu na· jazykovou příslušnost účastníkLl , 
a ž,e jen za účelem usnadnění, stylvu s . úč?-stníky st~tní
il0 jazyka. neznal)rmi, smí s ní,m,i ,»projednávati« v je
ji,ch jazyku. 

Not. listi·na mJU'sí však b),ti vyhotovena výhradně 
v' jazyku stáltním. 

2. V~'jim.ečn ě za podmínek uveden)Tch v § 2. jaz. zák. 
a v čl. '18. a 36. prov. nař. 'sn1lí příslušník menšinového 
jazyka žádati za not. úkon sV~Tm jazykeII1 ľnenšinov)rm 
(nikoli v však jin~'ll1 menšinov~T,m: j!azykem) a smí, žá
dati vyřízení v, jazyku státním i ve svém. jazyku men
šinovém. Jen v jazyku m,enš.inovém nesmí bj'Tti s·epsá11a 
žádná not. listina. 

3· V <Cizím jazyku not. listiny ' sepisovati nelze. 
Porovll~n0e-.1i tylto závěry se záJvěry, jež plynou 

z přec1pisll not. ř.ádu, jak jsem, je shora blíže uvedL tu 
shl-edáme. že hlavně zásady hájené not. řádem, že not. 
'liMina sm,í 1)~r ti sepsána póuze' v j~dnom jazyku a to 
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Lpravidla pouze v jazyku, jemuž účastníci rozumějí , 
stojí v přímém rozporu se zásadami jaz. práva, podle 
něhož not. listiny by zpravidla musely b~rti sepsány 
pouze v jazyku státním a jen výjimečně v jazyku stát
ním a v j"azyku menšinovém, tedy ve' dvou jazycích, a 
že proto velmi často nebude lze při not. úkonech zacho
v:ati předpisú not. řádu a současně i jazykového práva, 
a že při k0lisi těchto předpísú nezbude ni,c jiného, než, 
jak js·em to již , z počátku pravil, bezpodmínečně za·cho
vati< v prvé řadě předpisy not. řádu, a teprve pokud to 
bude možno, i předpisy jazykového práva. 

A nyní přikročím k jednotlivým not. úkonúm a 
budu při nich zkoumati, pokud se na ně dá použíti 
předpisLl jaz. zák. a jeho prov. nařízení o p'Odání, pro
jednávání, zápisu a vyřízení. 

A . Not á ř s k ~r s p i s. 

(§§ 52-69 no.t, , ř.) 

Not. spis jest jednou z not. listin v § 2 not. ř. 
uvedených na rozdíl od protokolu o posledním pořízení 
a od notářského osvědčení a protokolu při not. osvěd
čení sepsaného; jest to veřejl~á listina . notářem podle 
předpisú not.. řádu sepsaná . buď o .1)rohlášení (pro jev.u 
vLlle) účastníkLl aneb o jejich právních jednáních. 

Podle § 68 not. ř. musí .každý notáfský spis, ne
má-li pozb~rti pLlsobnosti a moéi veřejné listiny, ob a
hovati vedle v'las'tního obs?-hti je.dl1án'L· vš,eobecná usta
novení o místě a dohě jednání, o jménu, příjmení a 
úředním sídle notářově, o jménu' a: př'í jmení účastníkLl. 
svědkLl, dL1\Těrníkú a tlumočníka, o zjIštění to'tožnosti 
účastníkLl a svědkLl, pak na konci zjištění, že not. spis 
byl účastníkLlm přečten a jimi schvc1len, aneb že ' pře
čtení spisu bylo riahrazeno formálnostmi not. řádem 
předepsanými , a konečně ' podpisy účastníldl, 'svědkLl, 
dúvěrníkLl, tlumočníka, podpis notářúv a otisk jeho 
úřední pečeti. ' . 

Že účastníci, svědc i , dLrvěrníci a tlumočník not. 
spis podepsali, po případě inamením ruky o'patřili, 
v zakončení not. spisu zpravidla netřeba uváděti. Poti
ze tehdy, když se sepisuje not. spis se slepým, něm}rm 
aneb hluchoněm~Tm, třeba v zakonč'ení notářského spi
su uvésti, že byl v celém obsahu v přítomnosti svědkú 
nejen čten a schválen, nýbrž i podepsán. 

Mimo to musí, když někter}T účastník ani zna
mení ruky nemLlže na not. spis připojiti, ' překážka to
mu vadící v not. spise b)Tti uvedená a svědky úkon'u 
zvláště potvrzena. 



Not. spis podle toho obsahuje vedle nadpisu »Spis 
notářský«, tři části: úvod, obsah jednání a zakončení. 

Tyto tři části not. spisu tvoří jeden celek a musí 
všechny tři, tedy i úvod i zakončení účastníkům býti 
přečteny, od účastník{i schváleny a podepsány. 

Z toho plyne, že všechny tři části not. spisu po
dléhají předpisům o not. spisech a to, jak všeobecným 
pfedpisLlm obsažen)Tm ve IV. hlavě not. řádu, tak 
i zvláštním pfedpisúm částky 1. hlavy V., zejména 
předpis{im §§ 52, 59-64 not.ř., takže podle zásady 
mnou hájené musí býti všechny tyto tři části not. spi
su sepsány jen v jednom jazyku a to zpravidla v ja
zyku, Jemuž účastníci rozumějí. 

Rozhodně nesouhlasím s názorem vysloveným 
Šedivou v jeho »N otářství dle práva rak.« při § 68 
not. ř. Šediva zde tvrdí, že netřeba čísti účastníkům 
zmínku o tom, ž'e spis notářský byl jim přečten, ---,
a to zda před svědky, či v jejich nepřítomnosti, byli-li 
svědci přibráni, - aneb že not. řádem předeps.anými 
formálnostmi (při hluch)Tch, hluchoněm)Tch nebo těch , 
kdož nerozumějí řeči , v níž spis jest sepsán) čtení bylo 
nahrazeno, poněvadž podle jeho názoru »zmínka ta ne
patří k obsahu jednání a jest pouze úředním svěde
ctvím notáře, že zákonu v těchto kusích bylo vyho
věno«. 

Šediva při tom přehlédl ustanovení §§ 68, 59 Cl 

63 not. ř. V § 68 uvádí se, co not. spis musí obsaho
vati, nemá-li pozb)Tti moci veřejné listiny; podle odst. 
f) paragrafu toho musí ·na konci not. spisu býti uve
deno, že spis, a nikoliv pouze obsah jednání, který po
dle odst. e) jest součástí not. spisu, účastník~lm byl 
přečten, aneb musí tam býti vyznačeno, jakými for
málnostmi čtení bylo nahrazeno, a dále musí býti uve
deno, že účastníci spis schválili. 

Zmínka o čtení spisu notářského účastníkům anel) 
o zachování formálností čtení nahražujících a o schvá
lení spisu účastníky, tvoří 'součást not. spisu a musí 
proto účastníkLlm býti přečtena a jimi schválena. 

To plyne též z ' §§ 52, 58, 59, 60, 61, 6 .~ a 64 not. 
ř.; v § 59 stanoví se, že svědkové musejí býti pří
tomni, když spis v cel é m znění jest předčítán, a po
dle poslední věty § 63 musí cel)T spis b)Tti přečten za 
přítomnosti svědk{L 

Jako součást not. spisu musí však toto zakonče~í 
od účastníkLl býti též podepsáno, neboť podle §§ 47 
a 68 not. ř. mají se účastníci podepsati n a k o n c i 
listiny; pouze svědci totožnosti mohou podepsati buď 
na konci not. spisu aneb tam, kde jest uvedeno, že po
tvrzu jí totožnost. 

. Považuji proto za riesprávné, když někteří notáři 
not. spis před zakončením předloží účastníkům k pod
pisu, a když teprve · pak napíší doložku o tom, že spis 
účastníkům byl přečten, jimi schválen a podepsán a 
když tuto doložku sami podepíší , aniž by ji účast
níkům přečetli. 

Jak jsem ve svém shora vzpomenutém pojednání 
obšírně dokázal, ' musí býti not. spis sepsán zpravidla 
jazykem, jemuž všichni účastníci rozumějí. Vy jímku 
z pravidla toho činí ustanovení §§ 63 a 64 not. řádu. 

Budiž mi dovoleno, abych se s předpisy těchto 
paragraftl blíže zabýval. 

'N'ezná~li některý z účastníkLl jazyka, v němž not. 
spis se ' sepisuje, pak musí p'odle § 63 not. ř. býti k jed
nání přibrán přísežný tlumočník mající všechny vlast
nosti způsobilého svědka úkonu. 
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Podle odst. 2. § 63 not. ř. netřeba přibrati zvlášt
ního tlumočníka, pakli notář a spolu přibraní dva 
svědci úkonu nebo zastupqjící je druhý notář vyznají 
se v jazyku účastníkově a je-li znalost jazyka toho 
u notáře jednání řídícího prokázána, jde-li o některý 
jazyk zemský, potvrzením vrchního zemského soudu 
(§ 12 not. ř.) nebo jde-li o jazyk cizí, tím, že notář byl 
ustanoven tlumočníkem jazyka toho. 

V tomto případě vyšetří notář v přítomnosti shora 
jmenovaných dvou sv~dku úkonu aneb zastupujíeího 
Je druhého notáře a za jejich koqtroly vůli účastníktl, 
každého v Jeho jazyku, sepíše pak not. spis pouze 
v jednom z těchto jazyků, ponechávaje volbu jeho 
účastníkům, a kdyby se neshodli, určí sám, v kterém 
jazyku spis má b)Tti sepsán, přečte pak celý spis not. 
účastníkům v přítomnosti svědkLl, po případě druhého 
notáře Cl výslovně ve spise uvede, že byly splněny ve
škeré zákonné podmínky, za nichž spis not. mLlže bý6 
sepsán bez tlumočníka. . 

Pokud se týče znalosti jazyka účastníkLl a přibra
ných dvou svědkLl, nevyžaduje se nějaké zvláštní a dů
kladné znalosti jazyka toho, nýbrž stačí, aby účastníci 
a svědkové v jazyku tom se vyznali a dorozuměli, 
zkrátka, aby mu rozuměli; není třeba, aby znali od
borné právní výrazv a jim rozuměli , neboť na notáři 
jest, aby takové výrazy podle § 52 not. ř. stranám 
a svědkům vysvětlil a je o významu jich náležitě 
poučil. 

Též pro druhého notáře, ' zastupujícího svědky 
úkonu, stačí obyčejná znalost jazyka a netřeba, aby 
mu podle ' § 12 n. ř. vrchním zemským soudem bylo 
uděleno oprávnění v jazyku tom notářské listiny , se
pisovati, aneb aby byl ustanoven tlumočníkem jazyka 
toho. 

Pouze notář Jedn[mí řídící musí míti oprávnění 
podle § 12 not. ř. aneb musí býti ustanoven tlumoč
níkem. 

Je-li však v sepsání not. spisu třeba přibrati tlu
močníka, pak vyšetří notář podle § 64 not. ř. ' mínění 
a vůli účastníka neznalého jazyka, v němž not. spis 
se sepisuje,. tlumočníkem, sepíše not. spis v některém 
jazyku zemském, jemuž ostatní účastníci rozumějí a 
dá jej účastníku jazyka toho neznalému tlumočníkem 
přeložiti; žádá-li toho něktedT účastník, přišije notář 
k not. spisu tlumočníkem pořízený překlad do jazyka 
účastníkova. 

Takto sepsaný not. spis přečte pak notář, - tře
bas to v § 64 n. ř. výslovně není předepsáno , - účast
níkům v přítomnosti přibraných svědků a tlumočníka 
a zjistí dotazem u účastníkLl podle § 52 not . ř., zdali 
spis not. jest podle jejich vůle sepsán. 

Již ve svém shora vzpomenutém, pojednání proje
vil jsem pochybnosti, zdali ustanovení §§ 63 a 64 not. 
ř. platí i v tom případě. když jedin)T účastník not. 
spisu aneb všichni neznají jazyka, v němž not. spis 
se sepisuje. ' 

Vzhledem k tomu, že podle § 72 not. ř. při sepiso
vání not. protokolu o posledním pořízení závětce ne
znalého jazyka, v němž protokol se sepisuje, je třeba 
zachovati předpisy §§ 63 a 64 not. ř., dalo by se míti 
za to, že předpisů těch lze použíti při not. spisech 
i tehdy, když not. spis se sepisuje pouze s jedním 
účastníkem neznalým jazyka, v němž se sepisuje, aneb 
když všichni účastníci jazyka toho neznají. . 



Oproti tomu však třeba uvážiti, že jak ustanovení 
§ 72 tak i ustanovení §§ 63 a 64 n. ř. jsou ustanoveními 
výjimečnými, jež nelze extensivně vykládati. 

V § 63 not. ř. se výslovně mluví o tom, ž·e n ě
k t ~ r t z účastníkú nezná jazyka, v němž spis not. se 
SepISUje. 

Také ratio tohoto ustanovení nasvědčovala by to
mu, že platí ustanovení to jen v tom případě, když 
pouze n ě k t e r Ý účastník nezná jazyka, v němž se 
not. spis sepisuje. 

V případě § 63 not. ř., kdy některý z účastníků 
není znalý jazyka, v němž not. spis má se sepisovati, 
hylo, jak jsem již dříve uvedl, na snadě, aby zákono
clirce připustil) aby not. spis takov)r byl sepsán součas
ně v obou jazycích účastníkú, aby mu všchni rozuměli' 
zákonodárce to však nepřipustil, a to - jak jsem jiŽ 
dříve tvrdil - úmyslně z velmi závažných dLlVodLl. 
Pouze překlad přivzatým tlumočníkem pořízen)r smí 
notář v případě §§ 63 a 64 not. ř. k not. spisu přišíti. 
Té~ · v Dřípadě § 62 not. ř., kdy notář sepisuje not. spis 
v jazyku cizím, nesmí jej vyhotoviti vedle jazyka ci
zího též v některém jazyku zemském, nýbrž má k ně
mu přišíti pouze překlad v některém z·emském jazyku. 

Vedle § 43 not. ř. jsou ustanovení §§ 62, 63 a 64 
not. ř. hlavní oporou pro mé tvrzení, že not. spis ne
smí b)Tti sepsán současně ve dvou nebo více jazycích 
a že není ani přípustno, aby byl sepsán částečn'ě v jed
nom a částečně v jiném jazyku. 

Kdyby notářský spis před vydáním jazykového 
zákona byl sepsán ve dvou jazycích, tu byio by třeba 
zkoumati, zdali. z not. spisu toho jest zjevno, jsou-li 
t~xty v obou. Jazycích púvodními, aneb je-li púvod
nlmu textu vlednom jazyku napsanému připojen pou
hý překlad v jazyku jiném. 

., Sp}s. seps31~~r -;e .dvou ja~ycích, jehož oba texty 
ma jl v~yt1 au~et;t1ckyml, odporu 1e ?ředpisúm §§ 63 a 64 
not. radu, a jezto tyto paragrafy JSou citovány v §§ 66 
not. řádu, mám za to, že takov)r nof spis nemá moci 
verejne listiny. 

, Jen kd:z~y z not. spisu ve dvou jazycích sepsa
neho nade VSI pochybnost bylo patrno, že pouze jeden 
text. a to který, lest původním, a druhý pouhým pře
kla~~m .. n;měJo. by připojení tohoto překladu žádného 
nel?nznnr:eho vhvu na. moc a pLlsobnost tohoto notář
skeho SpISU jako veřejné listiny. 

. Arciť bylo by moc takového not. spisu -- jemuž 
by př.eklad byl připojen - jako veřejné listiny posu
zovat1 pouze podle jeho textu púvodního a nikoliv po
dle jeho překladu. 

Pťihléd~něme blí.že, pokud lze použíti předpisLl ja
~yko;e~lO, za~o~a a jeho prov. nařízení o podání. pro
]ednav~n!, zapISU a vyřízení podání při sepisování 
not. SpISU. 

, v N ?t~ spis může b)rti sepsán pouze na ústní žádost 
:l-:astn!ku; plyne to z § 35 not. ř. Tato ústní žádost 
~lcas~nlků ,mLlže se považovati za »podání« ~e smyslu 
§ 2 .1az. zak 

, v N ~sle~kem tohoto podání nastane mezi notářem řl . 
. ~.c~stl11ky ]~dnát;-í p~dle § 52 not. ř .. jež múž·eme ozna
~1t1 :a »'pro]ednaval11« ve smyslu odst. 5. § 2 jaz. zák., 
jellOz vysledkem pak jest sepsání not. spisu. 

v, Za~? máme P?v~žovatj not. spis podle jaz. prov. 
nanzenl. Jes~, »zaplsem« , ve smyslu čl. 9 a 24 prov. 
nař. aneb »vynzel11m podaní« podle § 2 jaz. zák.? 

Vzhledem k tomu, že not. spis se účastníkúm n ·~
vy?ává,. nýbrž p~uze jeho sním~k, bylo by jej spíše po
vazovat1 za »zapls« a teprve snlmek z něho vydaný za 
»vyřízení podání«. 

1. Napřed poJednám o případě, kdy nebudou dány 
podmínky odst. 2. § 2 jaz. zákona. 

V tomto případě musí účastníci bez ohledu na to 
jsou-li státního jazyka znalými čili nikoliv, svou žá~ 
dost za sepsání not. spisu přednésti jazykem státním 
a notář smí s nimi pouze jazykem státním jednati. 

Odst. 2 § 8 jaz. zákona připouští k usnadnění 
úředního styku s účastníky jazyka státního neznalý.mi 
- avšak p o u z e z a pod m í n e k včl. 8. a 9. 
pro v. n a ř. u v e den Ý ch - možnost, aby notář 
s příslušníky menšinového jazyka jednal v jejich ja-
zyku. IO) . 

Podle čl. 8. a 9. prov. nař. smí pouze příslušníl< 
jazyka některé menšiny v obvodu: téhož sborového . 
soudu II. stolice žádati, aby s ním notář jednal v jeho 
menšinovém jazyku. tedy v Čechách v jazyku něme
ckém, nikoliv i v jazyku polském, maďarském aneb 
ruském a na Moravě a ve Slezsku v jazyku německém 
a polském. nikoliv však i v ostatních menšinových ja
zycích, pakli se notář přesvědčí, aneb je-li mu to jinak 
známo, že zmíněn~r příslušník menšinového jazyka ne-
ní tak mocen jazyka státního, aby v něm mohl vyjt:td
návati. 

Zápis jako »výsledek vyjednávání« a vyřízení po
dání samo musí se však státi pouze jazykem státním; 
to plyne z čl. I., 8. a 9. prov. nař. . 

I kdyby záleželo na ' doslovném znění »prohlášení« 
účastníkú, nebylo by přípustno pojati je do not. spisu 
- jako zápisu - v jazyku menšinovém, neboť čl. 8., 

,kter~r to připouští, platí, jak jsem ve svém shora vzpo
menutém pojednání prokázal, pouze při soudech a úřa
dech, nikoliv však i při orgánech. II ) 

Ať považujeme not. spis za »zápis« nebo za »vy
řízení podání« ve smyslu jaz. nařízení, v obou pří
padech musí .not. spis býti sepsán pouze ve státním 
jazyku. 

Neznají-li účastníci jazyka státního, pak lze not. 
spis v jazyku tom sepsati podle §§ 63 a 64 not. ř., a to 
při přísném výkladu § 63 not. ř. jen tehdy, když n ě
k t e r Ý z účastníkú jazyka státního není znalý a při 
extensivním výkladu paragrafu toho, i když pouze je
diný účastník aneb, všichni jazyka státního neznají. 

Jak ' jsem již dříve prokázal, nesmí notář podle 
§ 52 not. ř. sepsati not. spis ve státním jazyku s . účast
níky jazyka toho neznal)rmi - leč za použití §§ 63 a 64 
not. ř. - jinak takový spis not. nemá moci a pLlsob
nosti veř~jné listiny.I2) 

vY. pral<isi mohou však nastati případy, kdy nelze 
pouzlt1 §§ 63 a 64 not. ř. 
. Tak na příklad, když nelze opatřiti svědkú úkonu 
jazykově kvalifikovaných. I 

-D~lší I?řípady, kdy notář nebude moci sepsati 
not. SpIS v jazyku státním s účastníky jazyka . toho ne-

, 10~ O~st. 2. § 8. j az. zák. zní: » V nařízení huďtež obsažetí'y 
take predplsy o tom, COl ~patřiti jest k usnadnění úředního . 
styku s~ v stranami neznalými jazyka, v němž při tom kter.ém 
~oud~, .uradu nebo orgánu po rozumu toh.oto zákona se úřaduje, 
Jakoz 1 k .chraně sťran před škodami právními, jež by jim 

. z neznalostl jazyka vzejíti mohly. 
11) Viz čís . . 4 ročník VIII. Českého Práva, str. 35. 
12) Viz čís. 4 rúčník VHL Českého Práva, st~. 36 a 37. 
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znal)Tmi, podávají se z ustanovení §§ 60 a 61 not. ř. 
a § 581 o. ' o. z. 

Hluchý umějící čísti musí si podle § 60 not. ř. 
spis notářem sepSan)T sám přečísti a musí v)Tslovně 
potvrditi, že Jej četl a ž"e s jeho vůlí se srovnává. 

To by nebylo možné, kdyby hluchý nebyl znalý 
státního jazyka a not. spis ve státním jazyku byl 
sepsán. 

Totéž platí o. němém aneb hluchoněmém , jenž umí 
čísti i psáti a jemuž sepsaný spis podle § 61 not. ř. 
musí býti předložen, aby si jej sám přečetl a na 11ěm 
vlastní rukou napsal, že jej četl a že s obsahem jeho 
souhlasí. 

. - Jak" jsem již ve svém shora uvedeném pojednání 
prokázal,13) nedá se v těchto případech použíti dalších 
ustanovení §§ 60 a 61 not. ř. předepsan)Tch pro pří
pad, že hluch)T, případně něm)T aneb hluchoněm)T čísti 

a potáhmo čísti a psáti nezná, protože jsou to v)Tji
mečná ustanovení platící pouze pro případ tam uve-
dený: . 

Podlé § 581 O. O. z. musí si pořizující, kter)T ne
může čísti, spis obsahující jeho poslední vlUi dáti pře
čísti jedním ze svědků v přítomnosti obou druh)Tch, 
kteří v obsah spisu nahlédli a musí pak potvrditi, že 
spis ten shoduje se s jeho vLllí. To jest však možno jen 
tehdy, když pořizovatel zná jazyk, v němž jeho po
slednÍ. vůle byla sepsána. 

V případech §§ 60 a 61 not. ř. m ohl by s i notář 
vyp.omoci plnomocníkem, pokud by to které právní 
jednání zastoupení plnomocníkem připou štělo (nepří
pustno na př. při posledním pořízení a dědické srnlou- ' 
vě), jinak by se musil rozhodnouti buď úřední úkon, 
O nějž byl žádán , odepřiti. což pokládám podle §§ 35 a 
39 not. ř. za nepřípu stné' a pro notáře velmi nebez
pečné, - aneb mohl by sepsati not. spis v menšino
vém jazyku účastníkLl bez ohledu na předpisy jaz. 
práva. 

Podle toho, co jsem právě uvedl, měly by se not. 
spisy sepisovati , ' nebude-li podmínek k použití men
šinového jazyka podle odst. 2. § 2 jaz. zák. a hlavy 
III. prov. nařízení , 'po stránce jazykové takto: 

I. Zásadně v jazyku státním, a to, kdyby někter)T 
z ličastníkLl jazyka státního nebyl znalý, za použití 
ustanovení §§ 63 a 64 rIot. ř., 

2. v)Tjimečně bez ohledu na předpisy jazykového 
zákona a jeho provád. nařízení jazykem men šinov)Tm , 
pakli notář podle § 12 not. ř. jest oprávněn jím úřa-
dovati, v těchto případech: (Pokračorvání.) 

* 
POZ11ámka ·veda l?ce. 

S náhledy zde proj evenými nemúžeme plně souhlasiti, nebot 

1. jest j azykový zákon součásti ústavy, jež jakO' fundamen
tální zákon musí býti předem respektován, 

2. zákon ' jazykový jes t pozdější než notářský řád, 
3. zákon ten výslovně zrušuje veškerá dřívěj š í ustanovení ja

zyková. Nelze proto tvrditi, že notáři musí se předem říditi no
t ářským řádem, k;de jest týž v rozporu s~ zákonem j azykovým, 
nýbr ž právě naopak, musí předem r espektovati jazykový zákon. 

13) České Právo čís. A, ročn. VIII., str. . 37. 

Dr. Josef Vavrouch: 

Přikazování soudních komisí. 
Po dobu téměř 70 rokll (od nařízení min. sprav. 

ze dne 7. května 1860, č. 120 ř. z.) platí obligatorní 
110tářské soudní komisařství pro případy, pocházející 
z měs t, ve kter)Tch sídlí sborové soudy I. stolice. A pře
ce přes tuto dlouhou dobu nepropracovala se praxe 
ku názoru jednotnému. 

Převládá ovšem stanovisko konformní se zněníi11 
zákona. 

A přece už za platnosti citov. l1ař. zastávaly ně
které soudy mínění , že »ustanovení prvého odstavce 
§ I nař. č. I 20/T 860 jest jen povšechnou zásadou, ze 'kte- . 
réž ovšem z důvodu vhodnosti V jednotlivém případě 
může b)Tti učiněna výjimka«. Viz na doklad důvody 
vrch. zem. soudu v rozhodnutí rak. nejvyššího soudu 
G. U. W. č. 2870. 

Pozoruji) že v nejnovější době se podobná praxe 
rozjhojnila setrvačností názorů, vzniklých z instituce 
»strany si projednají pozllstalost samy« dle zákona 
Č, 161/1921 přes to, že instituce ta byla zrušena. 

. Taková dvojakost ruší 011en souladný chod soudu 
a notářství, kter)Tž jest nezbytným , má-li se obecen
stvu přisluhovati právem zdárně, hlavně ovšem rychle 
a lacině. 

Čl. IX. zák. č. 161 /1921 dovoloval straně, aby 
oznámila notáři , že »s i projedná pozůstalost sama«. 
'Také soud mohl ze závažn)Tch dLlVodů se usnésti , že 
pozllstalost sám projedná. Tím byl notář z projednán-í 
zásadně vyloučen. 

Dnes však nelze se už dovolávati ani prvého, ani 
druhého vylučovacího důvodu , poněvadž oba dllvody 
s cel )Tm článkem IX. zákona toho byly výslovně zru
šeny článkem XII. zák. č. 123/1923. 

Dnes odstavec I. § 29. nesp. pat. ve znění zákona 
č. 123/1923 nařizuje (»buďtež«), - aby soudní komise 
ze sídel sborových SOUdll prvé stolice byly svěřovány 
notářllm, stejně, jak tomu bylo dle nař . č. 120/1860 dle 
odstavce I. § I. Normy tyto neznají ž á d n é v)Tjimky .. 

Praxe, kteráž tuto obligatornost popírá, nem{t 
jiné možnosti , než proti znění zákona zkonstruovati 
v)Tjimku a její zákonnou platnost prokázati. 

Ku takov)Tm pokusLlm nutno však poznamenati 
toto: 

I v)Tjimka jest právní normou a lTIUSÍ proto u zá
kona b)Tti stanovena zákonodárcem, ať už v)Ts lovně, č i 
aspOll tak, aby pomocí v)Tkladu se prokázala jako u_sta
novení zákonodárcovo (§ 6 a násl. obč. z.). 

Proto budeme žádati po takov)Tch pokusech, aby 
zákonnost v)Tjimky prokázaly. 

Z pravidla setkáme se na f11ísto clLlkazu s pouh)Tl11 
obratem : »že ovšem . ... . «, ačkoliv je zře,inlo, že ta
ková kulatá $lova nedokazují ničeho .. 

Pozoruhodn)Tm také jest, že sbírka rozhodnut i 
nejvyšš ího soudu jak rakouského, tak také českoslo
v·enského, svědčí o tom , že otázka, o kterou jde, byla 
mnohokráte projednávána, ale že nejvyšší soud nikdy 
nepřikročil ku rozhodnutí ve věci samé. 

V nejnověj š í době jist)T soud jako rekursní pro:
hlásil, že strana má právo zažádati u pozLlstal9stního 
soudu, by si směla projednati pozllstalost písemně bez 
intervence notáře jako soudního komisaře , kteréž žá
dosti prj'T soud může vyhověti a tak notáře z působnosti 
zásadně vyloučiti (jedná se stále o případy obligator-

- 56 -




