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Sedmdesátiny slavil tyto dny pan notář Stanislav Pa
vlíček v Praze VII. Jubilant svým milým chováním :a gentle
mentským jednáním získal 'si všeobecné obliby všech přísluš
níků našeho stavu a svou odbornou znalostí, životní zkuše
nesti a teoretickými vědomo'strni všeobecnou vážno-st obe
censtva, které na něj vždy 's největší důvěrou se obrací. 

Přejeme milému našemu jubilantu, aby ještě dlouhá léta 
zastával svůj úřad v plné svěžesti duševní a těšil se úplné
mu zdraví. Doufáme', že i nadále jak dosud, věnovati se bude 
všem otázkám stavO'vským a zúčastní se našeho stavovského 
živo,ta. 

POužívání státního znaku. Prager Abendzeitung přináší 
v denních zprávách noticku, že ministerstvo spravedlnosti 
upozornilo podřízené úřady, že před vydáním nového nO'tář
ského řádu 1l1ení dovo'leno notářům používati ma'lého znaku 
státního na svých štítech, dopisech a štampilkách. Za starého 
Rakouska byli notáři povinni vyvěšovati dvouhl.alVého orla 
s náp'isem »notářství« , dle nařízení vlády ze dne 22. pľOlsince 
1920 číslO' 657 jsou povinni notáři používati ve svých pečetích 
malého státního· zn:aku republiky. Zemský úr-ad v Praze po
kutoval notáře, že nevyvěsil v den národního svátku 28. října 
státní vlajky. Dl'E' jazylwvého zákona a nařízení jsou notáři 
státními orgány a proto až posud nerušeně používali na svých 
štítech malého státního znaku republiky. 

Také vrchní soud nedávno upozornil notářskou k,omoru, 
že jeden notář v území menšinovém nepoužívá na svém 
štítě sti tního znaku ,a! poukázal komoru, aby notáře, toho 
přiměla ku opravě štítu, a najednou nEmá nám býti dovoleno 
používati státního znaku na označení naší kanceláře. Za Ra
kouska používali notáH všeobecně dvouhlavého orla na svých 
nc.,tářských spisech a nikdy nikomu za cel'ou dobu víc jak 
šedesáti let nenapadľo, aby to, bylo notářům zakázáno a také 
v našem státě používali jsme ·od roku 1919 nerušeně na svých 
štítech státního znaku, ná nějž jak,o státní o,rgánové máme 
nesporně nárok. Nechceme proto ani věřiti. že by minister
stvo spravedlnosti bylo vydalo ' podobný poukaz podřízeným 
úřadům. 

Věstnik Spolku čsl. kandidátů notářstvi. 

XII. řádná valná hromada Spolku československých kan
didátů notářství konala se dne 20. dubna 1931 v RepresEntač
ním domě v Praze. Zúčastnilo se jí 28 kolegů z Čech, Moravy 
i Slovenska. Z pozvaných hostí dOlstavil se personální refe
rent praž'ské komory notářské pan notář JUDr. Jaroslav Po
nec. Schůze zahájena starostou spollku kol. Drem Frant. Janat·· 
kou, který konstatovav, že valná hromada byla ve smyslu 
§ 7 stanov spolku řádně svolána a jE'St schopna usnášeti se, 
přivítal přítomné, přečetl omluvné přípisy ·a dal ustanoviti 
zapisov:atele. Na tO' byl~o přikročeno k .volbě předsedy této 
valné hromady, jímž podl1e zacho-vávaného obyčeje zvolen 
tentokráte moravský kolega JUDr. Karel Konečný z Brna. 

Týž ujav se předs-Ednictví věnoval vřelou po-smrtnou 
vzpomínku zesnulému vicep.residentovi notářské komory pra.l
<;ké JUDru Rudolfu Královi, vzácnému aodd;anému příteli na
šeho stavu a čestnému čllenu spolku, a zesnulým kolegům 
JUDru Pospíši1ovi a JUDru Jadrnému. Přítomní uctili jejich 
památku povstáním. 

Vlastní program zahájen zprávou předsednickou, ve kte
ré se konstatuje, že -letošní období bylo spolku, jehož činnost 
se soustřeďovala hlavně na hájení zájmů stav-ovských a obra
nu proti přestupkům cizích příslušníků s delší započítatelnou 
praxí k notářství, vdmi příznivo. Prohloubeny zejména též 
styky s kolegy slovenskými a podkarpatoruskými, z nichž ko
lega Navrocký dlel delší dobu v Praze. Vý'sledkem těchto jest 
i memorandum ohledně nové úpr:avy soudních i veřejnonotář
ských ;obvodů na Podkarpatské Rusi, které přichází na pro
gram dnešní valné hromady ve volných návrzích. 

Kolega předseda poděkoval pak starostovi spolku kol. 
JUDru Frant. Janatkovi za jeho obětavou a neúnavnou práci, 
kterou v ,minulém období jako vždy př,Ed tím spolku věnoval, 
a vyslovil přání, aby spolek měl .vždy v čele takové pracov
níky. 
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. Po té přečtena jednatelská zpráva omluvivšího se kol. 
Jedn~tele JUDra Ferd. Vojtíka, ve .které tento velmi pečlivě 
a zpu~obem vyčerpávajícím vylíčil činnost spolku v minulém 
obdobl, , dotkl}~v ,se zejména jEjích cenných výsledků, totiž 
usne~enI notar,sl~~ o komory praž ské, přijatého na valné hro
made ,~boru notaru obvodu notářské komory Pražské, kterým 
l?r~h~as~n? za ~tayoy~ko~ p~vinnost každého notáře - jejíž 
V Ol usem. J~st dlsc!plmarne stJhatelno - nepřijímati do p.raxe 
~a !~a~dldaty ypota ř's!;rí příslušníků jiných praxí, s cizí praxí 
Jys?cnl do naSI zapocltatelnou, delší než dvouletou, jakož i pO
Jeh .deleg~ce spolku na konferenci v ministerstvu spravedl
nG~ ti, kdyz Podl~obně probrány všechny o,tázky ,a. bolesti 
naseho stavu a pany referenty přislíbeno vyjíti v mezích mož
ností našim požadavkům vstříc. 

, S pootěš<;ním konstatuje vzrůst účasti kolegů na pravidel-
nych schuzkach, konaných vždy první a třetí sobotu v mě- · 
~íci, v}\:aváorně Louvre v Praze, a věnovaných ponejvíce ře
~~r:,l p/lpadu z praxe a upozorňování na nové, pro nás důle
zlte, zakony a nalezy soudů a jiných úřadů, a dále to, že v mi
nulem obdo~í ví~e na.šich _ kOlegů phspělo odbornými články 
~O, stavoys~eho y~aSOPI'sU Ceské Právo, a .'vybízí ko~egy, aby 
Jeaen kazdy snazll se dle své možnosti pHspěti svojí hřivnou 
l~ rozvoH na~eho čélJsopisu a pilnou prací theoreticky i prak
ticky vyzbroJoval , se pro své povo,lání a přispíval tak sobě
stačn,osti a u.držení uzavřenosti našeho sta'Vu. Zpráva jedna
tE}ska vzata Jednomyslně na vědomí a schválena, a nepřítom
nemu jednateli kol. Dru Vojtíkovi vysloveny díky za zevrub
nou zprávu i za veškeru činnost, zájmům stavu vždy věno
vanou. 

Na poslední myšlenky navázal přítomný zástupce no
tářské komory pražské pan notář JUDr. Jaroslav Ponec, jenž 
pozdrayviy val!l0u hromadu jménem komory, zdůraznil znovu 
v dnesl1l dobe naprostou nutnost vnitřní kvalifikace, to jest 
prohloubení vědomostí theoretických i znalostí praktických 
u, všech členů spoJku jako budoucích notářů. Sám j:ako perso
nalní referent komory vidí, že nelze kandidáty kva1Hikovati 
podl'e prospěchu, docíleného při zkouškách, jenž lest často jen 
výsledkem náhody nebo i jiných vlivů a skutečnou schopno,st 
uchazečo-vu neprokazuje; staly se případy, že někteří kole
gové vykonali zkoušku notářskou os prospěchem velmi do
brým, ačkoliv skutečné jejich schopnosti výsledku ťomuto 
da1leko neodpovídají, a naopak jiní kol'egové, velmi zdatní a 
v praxi co· nejlép,E' 'se osvědčivšÍ, složili zkoušku tu s prospě
chem jen dobrým. PřipOjuje se proto k výzvě kolegy jed
natele na zvýšenou činnost literární v našem odbo'rném časo
pise, a apeluje též na hojnou účast při debatách o přednáš
kách a praktických přípladech na měsíčních schůzích odboru 
Praha Spolku notářů českoslO'venských; zde jest příležitost 
dáti najevo vědecký rozhled i praktickou pohotovost,a ke 
kvalifikaci takto prokázané komora vždy v prvé řadě při
hlíží. V závěru své řeči povzbudil' přítomné ,srdE-čnými slovy 
k další úsilovné .a plodné práci j:ak na poli stavovském, tak 
i odborném, a přál spo-Iku k dalšímu rozvoji všeho zdaru. Za 
jeho upřímná slova i vzácné přátelství, v tolika případech 
spolku již projevené, poděkoval panu notHi kol. předseda. 

Nato přednesli své zprávy pokladník spolku kol. Boh. 
Galuška a kondiční referent kol. Dr. Frant. Janatka, a za 
Moravsko-Slezskou odbočku přednesl pak jednotnou zprávu 
předsedající kol. Dr. Konečný. 

Zprávy byly jednohlasně schváleny a k návrhu revisora 
účtů Dra Ant. Černého bylo výboru za minulé období udělEno 
absolutorium. 

Členský pří'spěvek pro rok 1931 ponechán v dosavadní 
výši 20 Kč. 

pn volbách funkcionářů pak zvol'en starostou jednohlas
ně opětně dosavadní starosta spolku Dr. František Janatka 
místostarosty I. kol. Dr. Karel Konečný z Brna a II. kol. Dr: 
Ferd. Vojtík z Prahy. Členy výboru zvoleni z Čech: :kol. Ma
cas, kol. Dr. Kozáková, kol. Dr. Haramule, kol. Dr. Křen a 
kol. Dr. Hanna, vesměs z Prahy, z MO'ravy: kol. Dr. Togner 
z Ol'omouce, kol. Dr. Skřivánek z Brna .a kol. Dr. Šromo,ta 
z Olomouce. Náhradníky: z Čech: kol'. Dr. Černý z Říčan a 
kol. Dr. Mošuta z Českého Brodu, z Moravy: kol. Dr. Chlou
pek z Břec1avě. Revisory účtů zvoleni Dr. Černý z Prahy a 
Dr. Štědrý ZE' Slezské Ostravy. 

Ve volných návrzích přečten přípis kol. Navrockého a 
Savčinského, obsahující po-žadavky kandidátů notářství -na 
Podkarpatské Rusi a návrh na novou úpravu veřejnonotář-
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ských obvodů. Za tyto jejich požadavky postavil se také pří
tomný kol. Dr. Uscký z Vyšného Svidníka na Slo'vensku, který 
zdůraznil znovu těžkou situaci tamních kandidátů notářství, 
zejména těch, kteří v důvěře ke sliibům příslušných funkcio
nářů, každoročně k Novému roku i .při jiných lJříležitostech 
projevovaným, že nový notářský řád bude v nejbližší době 
uzákoněn, mají pouze veřejnonotářskou lJraxi, a dnes po 
dlouholeté 'činnosti v tomto oboru nemohou dosíci připuštění 
k praktické zkoušce, v důsledku čehož nemají možnosti býti 
ustanoveni námě:stky ani jmenováni veřejnými notáři, - a 
žádá, aby spo],Ek podnikl kro,]W za účelem mo'žné nápravy. 
Debatováno o způsobu, kterým tuto věc vyřešiti :a usneseno 
zmocniti výbor, aby lJřísiušným memorandem nebo jiným 
vhodným způsobem hleděl u ministra spravedlnosti dOisíci 
zlepšení situace těchto kolegů; ježto snahy kolegů ve směru 
tomto jednotlivě uplatňované nedocilovaly pro roztříštěnost 
uspo'kojivých výsledků, al)elováno na kolegy SlovEnské a 
Podkarpatoruské, ,a'by se organisova]'i a pevně přimkli k na
šemu spolku za účelem jednotného postUlJU v této věci. 

Jiných návrhů nebylo, a poněvadž lJrogram jednání byl 
vyčerlJán, poděkoval kol. předseda všem přítomným za účast 
a prohlásil o ll. hod. dopol. tu to zdařilou 'schůzi za ukončenu. 

Z referátu kondičního. Všichni páni notáři i kolegové 
kandidáti se zdvořilE' žádají, aby ve věcech, týkajících se re
ferátu kondičního" obraceli se výhradn.ě na kondičního refe
renta, ježto jedině tím způsobem je možno zachovati lJřesnou 
evidenci o uprázdněných místech a vyhověti tak přáním pp. 
notářů i kolegů kandidátiL 

Dále prosíme, aby v případě, kdy některý z pp. notářů 
lJřijme na základě !Sdělení kondičního referEnta některého' kan
didáta! neb 'substituta, a dále v případech, kdy někteří z ko
legů u některého pana notáře nastoupí, byly případy a zrněny 
tyto neprodleně ohlášeny kondičnímu referentu, ježto se stá
vá, že často' jsou vedeni v evidenci kolEgové, kteří dávno již 
místo nastoupili a Hm není ovšem možno "\,ésti pře'snou, e)'}-, 
denci. : I , ~ "r~ \ ' 

K dotazům adresovaným na kondičního referenta při
ložte laskavě známku na odpo'věď. 

Důležité upozornění. Všichni kolegové se důtklivě upo
zorňují, aby ve vlastním zájmu dbali toho, aby v případě, kdy 
u některého z pánů notářů praxi nastoulJí neb z téže vystoupí, 
byla zrněna tato, neprodleně ohlášena dotyčným p. notářem 
llotářské komo,ře; doba, po kterou některý z kolegů lJraxi 
skutEčně nevykonáv:all, ať zjištěna bude tato okolnost způso
bem jakýmkoH, nebude dotčeným kolegům za žádných okol
ností do praxe uznána. 

Co je s notářstvím na Vyšehradě? Více jak rok uplynul 
již od té doby, kdy uprázdnilo se úmrtím vicelJresidenta no
tářské komory notářské místo na Vyšehradě, které ještě dnes 
(již přes 13 měsíců!) je substituováno. Nebývalo' nikdy zvy
kem nechati notářské místo po tak dlouhou dobu neobsazeno. 
Tím více překvapujE' nás tento zjev, po.kud se dotýká notář
ství na; Vyšehradě. Notářská ko.mora vždy s největším mož
ným urychlením hledí, aby návrhy na obsazení některého 
z ulJrázdněných notářství byly vyřízeny, avšak v otázce no
tářství na Vyšehradě ukázaly se všechny její snahy v tomto 
směru marnými. Kdo má zájem na tom,. aby notářské místo 
na Vyšehradě proměněno. bylo v doživotní substituci? 

Valná hromada odboru »Praha« spolku čsl. notářů, ko
naná dne 25. dubna 1931 v restauraci »U Šindelářů« Praha 11., 
Václavské nám. Č. 64. 

Valnou hromadu zahájil o 8 hodině večerní starosta od
boru )pan notář Dr. Černý, ktE'ry uvítav přítomné, pronesl lJO'
smrtnou vzpomínku l1:ClJ zasloužilého Glena slJolku pana notáře 
Mořice Schaffra na Smíchově, který v těchto dnech zemřel. 
Památku jeho uctili přítomní povstáním. 

Zprávu jednatel'skou přednesla jednatelka spolku Dr. 
Anděla Kozáková, která stěžovala si na lJoměrně slabě na
vštěvované SChŮZE' a ukončila, ji apelem na lJřítomné, aby 
slJOlupráce ve spolku se zúčastnili a schůze pravidelně na
vštěvovali. Výroční zlJráva byla se souhlasem vzata na vě
domí. 

ZlJrá vu pokladní přednesl pokladník odboru p:an notář 
Vlach a zlJrá vu přehližitek účtů pan notář StanisLa'V Pavlí
ček. Dle zprávy pokladniční činí čisté jmění odboru Kč 3.377.25. 
Y zhledem k návrhu přehližitele účtů bylo výboru uděleno 
Jednomyslně absolutorium. Při volbách, které byly konány 
aklamaci, zvolen byl staro'stou spoEm opětně pan notář Dr. 
Václav Černý v Ř.íčanech, do. výboru pp. no,táři: Dr. Jaroslav 
Iieinitz, Josef Křen, Jan Krajíček, Dr. Hugo Patsch, Dr. Ja-

r051av Ponec, Otakar Vlach, ze stavu kandidátů notářství: 
Bohumil Galuška, Dr. františek Janatka~ Dr. Anděla Kozá
ková, JUC. Václav Macas, JUDr. fE'rdinand Vojtík, za mi
hradníky kandidáti notářství: Dr. Antonín Černý a Dr. Otakar 
Ii:a,nna, přehližitelem účtů pan notář Stanislav Pavlíček. 

Členský příspěvek pro rok 1931 stanoven v dosavadní 
výši Kč 10.- pro notáře; členství kandidátů je bezplatné. 

Při vo.]ných návrzích debatováno zejména o tom, má-li 
býti zachován dosavadní systém lJřednášek. Dále byl'o jedno
myslně usneseno, aby na podzim t. r. po,řádána byla společná 
akce na oslavu 70 narozenin pana presidenta komory Dra 
Čulíka. Za tím účelem zvoleno bylo zvláštní komité, aby se 
potřebné připravilo. 

Po vyčerpání ,programu přikročeno bylo k řešení prak
tických přípaldů, zejména pokud jde o pozůstal'osti. 

Touto schůzí skončeno bylo jarní období 1931. Příští 
schúze začnou o'pět v říjnu a bylo by si přáti, aby byly co 
nejčetněji navštěvovány. 

Kondiční referát vede nyní místostarosta spolku kol. 
JUDr. Ferdinand Vojtík, kandidát notářství v Praze XII., 
Francouzská 34 (nebo byt Praha II., Štěpánská 1), a 
buďtež proto VšeclíY příslušné dopisy přímo jemu adre-

sovány; lí dotazům známku na odpověď! 

Knihy re d a kci zaslané. 

Dr. J o s e f Zel i n k a: Och r ;3, n a n á j e m n í k ů 
1931. Knihu tuto můž·Eme co nejlépe odporučiti všem kolegům, 
neboť jest nepostradatel'ným vodítkem pro každého právníka 
v labyrintu předlJisů o ochraně nájemníků a bytových práv
ních poměrech vůbec. Autor snesl do své knihy veškerá nej ,
novější rozhodnutí Nejvyššího soudu a uvádí pravidla o ná
iemních poměrech, jak s,e vůbec u nás vyvíjella. Cena objemné 
této knížky 40 Kč je skutečně levná. 

Notářské místo v Neveklově 
'Podepsaná notářská komo-ra vYlJisuje soutěž k znovu

obsazení místa notářského v Ne vek lov ě, uprázdněného 
přeložením JUDra Emanuela -Malíka do Písku, současně též 
místa, které uprázdní se v obvo.du komorním přeložením do 
Neveklova. 

Žádosti, opatřené doklady VEl smyslu výnosu býv. min,' 
sprav. ze dne 31. X. 1887 Č. 9172, podány buďtež do 

6. června 1931 
včetně, předelJsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 13. května 1931. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra. Emanuela Ma
líka z Neveklov,ClJ do Písku a jmenoval kandidáta notářství 
Dra Karla Mo,tlíka v Plzni notářem v Dobřanech. 

Dr. Hugo Henych, 
kandidát notářství, dovořuje si tímto upozorniti pp. notáře, 
že jest 'přísežným soudním tlumočníkem němčiny, angličtiny 
a francouzštiny. Adresa: Brno-Kr. Pole, 'Wilsonova tř. 7. 

Kandidát notářství 
se netou praxí not., z,a'lJ,racovaný ve všech oborech not. 
i soud. kom. agendy, samostatný, zlJůsobilý subStituCEI, hledá 
místo k nastoupení od 1. VI. nebo 1. VII. t. r. Laskavé nabídky 
s udáním podmínek do adm. t. hstu pod zn. »1931« .. 

JUDr. 
se 3 X ,l'etou notářskou a 4letou soudní praxí se substitucí hle
dá místo. Odpovědi pod zn.: »Notářská praxe« do adm. t. l. 

JUDr. 
soudc. zkouška, 15 měs. not. pr,aikse a prakse adv., p;lřijme mí~ 
sto u_ notářství. Nab. pod zn. »JUDr.« do adm. t. 10 

39 -



r 
Dříve 

než koupíte PSACI STROJ, 
přenosného 

nehlučného 

účtovacího 

informujte se o kvalitě 
konstrukci 
ceně 

vlastnostech korespondenčního psacího stroje 

REMINGTON 
u fy R E MIN G T ON, psací a počítací stroje, spol. s r. O., 

Praha 1., Celetná 35 Telefon 62871 

• -, ". • _ _ • • ' ~_ '. _ ~ _ ." • r _ • ' • _ _ - ~ ~ _ .' • - ...... -" • -. ~ 

PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře.- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky. na suché pečetě, razítka, pečetítka, nitě k šití 

aktů atd. - Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

PÁNŮM NOTÁŘŮM ' VEŠKERÉ TISKOPISY 
jako: smlouvy všeho druhu, legalisační protokoly, do

pisní papíry a obálky obratem dodá v bezvadné úpravě 

KNIHTISKÁRNA ED. LESCHINGRA V PRAZE 11., 
LípoVÁ 13. 

Zodpovědný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze XII., Jugoslávská ul. 21. -- Tiskem E. Lesching-ra v Praze II., Lípová 13. 
Užívání novinových známek povoleno výnosem ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/IV. 




