
v. 
Sní n:: k y : jsou vyř:ízením. 
Zhotovují se tudíž dvojjazyčně. Text půvO'dn1ho 

l1otářskéhO' s'pisu, jakožto vpisek, zapíše se do snímku 
jen ve svém původním jazyku. 

Pochopuji úplně obavy Dra Čulíka z eventuelníc~1 
pokusli o vyvrácení platnosti notářského spisu proto, 
že byl zhotoven s porušením J)ráv3. jazykového, dO'mní
vám s.e však, že by pokusy ty se nkázaly marnými. 1\1a
terielní předpisy jazykové notářského řádu, byvše ja'
zykovým zákonem zru:š,e.ny; z notářského řádu vypadly. 
Nové normy jazykové nebyl,y zařazeny do notářského 
řádu, jak se dělo ku příkladu při novelisaci živnosten
ského řádu neb civilního řádu soudního, neb občanského 
zákonníka. Normy práva iazykO'vého zLlstaly normarni 
zákona samO'statného a nestaly se součástmi určitj'Tch 
paragralfLl notářského řádu. 

·ProtO' sankce § 66. not. ř. při nich nastoupiti ne
může. 

Ces.ta k úpravě jazykového práva 
11 a t á ř s k é h o. 

Diskuse tatO' sama uŽ' dO'kazuje, jaká nejistota po.
nuje v tomto oboru a jak nO'tář pak ani při nejlepší vLlti 
nemůže splniti požadavky kolísaiící prakse. Přesto je 
ohrO'žován disciplinárně a případně i nárokem na ná
hradu škody. Je nemyslitelno, aby tento stav byl pro
dlužO'ván . .Te pilně třeba úpravy jazykového práva no
tářského, kteráž by měla tyto vlastnosti: 

a) autoritu ku zaplašení zmatkll, 
b) přihlédala ku individuelním pOměrLlm oboru 

no1:ářského~ zvláště měla na parněti, že pojmov~Tm úko
lem notářstva jest, bezpečně zjistiti a pro budoucnost 
zachovati vLtli stran, že tedy musí b)Tti vyloučeno vše, 
co by určitost projevtl stran m ohlo ohrožovati, hlavně 
přek1ady~ ; ' 

c) zaručovafa agendu snadnou, rychlou a tudíž 
í prO' obyvatelstvQI lacinou. 

Už' í Dr. Čulík se leká pohromy, která z dvojja-
zyčnosti ohrožuje notářstvO' i obyvatelstvO'. 

Z jeho hlediska není však iíné možnosti nár,ravy, 
než nO'vj'Tm ústavnírn zákonem jazykovým. To jest 
jistě cesta toho času beznadějná . 

Dokázal jselll však, jak doufám, že výklad Dra 
Čulíka se ' s jazykovým zákonem nesrovnává, že se na
opak se zákonem tím srovnávaj~ í slllěrnice rnnou na·
vrž:ené, kteréž současně lnají uvedené potřebné vlast
nosti. Je tedy beze všeho možno, aby ministerstvo spra
vedlnosti za účelem podrobnějšího p-rovedení čl. XXII L 
svého výnO'su ze dne 10./2. J926 č. 7578 vydalo iazy~ 
kové směrnice dle m~Tch návrhtl. 

.SPOLKOVÉ ZPRÁVY. 
Valná hromada odboru »Praha« 

spolku 'čsl notářů, konaná dne 26. dubna 1930 v restauraci 
»U Šindeláře« v Praze-lL, Václavské náměstí 64. 

Valnou hromadu zahájil o 8. hodině večerní místostarosta 
odboru pan notář Křen, který uvítav přítomné zahájil ' schů
zi posmrtnou vzpomínkou na vynikajícího člena spolku pana 
vicepresidenta notářské komory JUDra Rudolfa Krále, který 
zemřel dne ' 18. dubna t. r. Pan předsedající vřelými slo vy 
vzpomenul zásluh zemřelého pro spolek a pro celý stav no
tářský, a za hlubokého pohnutí všech příťomných ocenil jeho 
skvělé duševní vlastnosti. Jeho hluboce procítěnou řeč vy
slechli přítomní stojíce. 
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Zprávu výroční přednesla iednatelka spolku JUDr. Anděla 
Kozáková, ukončivši ji vyzváním přítomných, aby spolupráce 
ve spolku se co nejvíce zúčastnili. Výroční zpráva byla se 
souhlasem vzata na vědomí. 

Zprávu pokladní přednesl pokladník odboru pan notář 
Otakar Vlach, a zprávu přehližitele účtů pan notář Křen. Po-' 
dle zprávy pokladniční, která se schválením vzata byla na 
vědomí, obnáší čisté jmění odboru 2984'31 Kč. Vzhledem k ná
vrhu přehližitele účtů bylo výboru jednomyslně uděleno ab
solutorium. K návrhu pana notáře Otakara Vlacha věnováno 
bylo 1000 Kč 'stavebnímu fondu založenému panem presiden
tem Drem Čulíkem k vybudování stavovského domu. Při vol
bách, které byly vykonány aklamací, zvolen byl starostou 
spolku opětně pan notář Dr. Václav Černý .v R.íčanech, do 
výboru notáři: Dr. J arosla v Iieinitz, Jan Krajíček, Josef Křen, 
Dr. Iiugo Patsch, JUDr. Jaroslav Ponec, Otakar Vlach, ze 
stavu kandidátů notářství: Bohumil Galuška, Dr. :František 
.Janatka, Dr. Anděla Kozáková, JUe. Macas Václav a JUe. 
Ferdinand Vojtík, náhradníky kandidátů notářství: Dr. Antonín 
Černý a Dr. Otakar Iianna, přehližitelem účtů pan notář Sta
nislav Pavlíček. 

Členský příspěvek pro rok 1929 stanoven v dosa:vadní 
výši 10 . Kč ročně pro notáře; členství kandidátů jest bez
platné. 

-Po vyčerpání programu přistoupeno bylo k přednášce pana 
notáře Ladislava Brábka z Kamenice n. Lípou na thema »Roz
prava o nejdůležÍtějších sporných otázká'ch v řízení vyrov
návacím«. 

Pan přednášející znůsobem velmi poutavým vysvětlil nej
prve rozdíl mezi konkursem a vyrovnáním, dále pojednal o po
stavení a všeobecných povinnostech vyrovnacího správce, a 
o účincích zahájeného řízení vyrovnacího, pokud vyvíjí vliv 
na oddělení nebo vyloučení podle §u 10 a 11 vyrovnacího 
řádu. Velmi pěknou svojí přednášku doplnil pan přednášeiícl 
řadou rozhodnutí nejvyššího soudu. Přednáška odměněna byla 
upřímným potleskem přítomných, a pan přednášející svolil 
k žádos ti pana předsedajícího k : jejímu uveřejnění v Českěm 
Právu. !~ I "~ ' :'. I I 

Po přednášce rozvinula se živá debata, jíž zúčastnila se 
řada přítomných pánů. 

Touto přednáškou ukončeno bylo jarní období 1930, přÍŠtí 
l1ěsíčnj schůze počnou opět .v říjnu, a bylo by si - přáti, aby 
schůze byly co nejčetněji navštěvovány. 

--+-----

REFERÁT 
o členské schůzi »Odboru Plzeň« spolku notářů českosloven

ských, konané dne 16. dubna 1930 v měšť. Besedě v Plzni. 

Při zahájení schůze sděluje pan předsedající přítomným, 
že podle usnesení valné hromady podány byly krajským sou
dúm obvodu žádosti, aby byli i notáři jmenováni správci 
konkursními a vyrovnavacími. V obvodu zdejšího soudu za
kročeno bylo dále ve věci té ještě osobně předsedou a jed
natelem u presidenta krajského soudu Dra Wotawy. Deputace 
byla uvítána velmi vlídně a z rozhovoru odnesla si dojem, že 
nejen bude tomuto, již podanému návrhu vyhověno, ale že 
možno bude ještě dosáhnouti dalších rozšíření upotřebení no
tářů , jako soudních komisařů, ve smyslu §§ 183 a 184 not. řádu. 

Ve věci té usneseno bylo podati presidiím všech tří soudů 
další písemné memorandum, navrhuiící, aby notářům, jako 
soudním komisařům přikazovány byly - tak~ soudy venkov
skými -: úkony projednání pozůstalosti, veškeré soudní od
hady, soudní dražby movitostí a nesporné soudní dražby ne
movitostí s odůvodněním, že tak bude značně odpomoženo stá
vajícímu přetížení soudů. 

(Pozn. Tento návrh byl skutečně také presidiem lúajského 
soudu v Plzni vyřízením pro všechna sporná a nesporná od
dělení krajského soudu a všechny soudy venkovské sub Pres 
2032/7 /30 kladně vyřízen.) 

Poté byla přednesena dostavivším se mezitím přednostou 
obvodové úřadovny S. P. Ú. v Plzni - přednáška o nynějším 
stavu pozemkové reformy a způsobech, jimiž možno nejsnáze 
podle prakse, v úřadovně zavedené, dosáhnouti vyřízení žá
dostí spadajících do kompetence úřadovny resp. podřízených 
komisariátů. Pochopení zdejší obvodové úřadovny pro prai\:
tické a rychlé vyřizování žádostí bylo konstatováno a proje-



ven názor, že by bylo velmi záhodno, aby dosaženo bylo 
větší unifikace při postupu jednotlivých obvodových úřadoven , 
kde namnoze panuje prakse značně rozdílná a aby způsoby 
vyřizování , osvědčivší se v jednom obvodu, mohly býti podle 
nabytých zkušeností zavedeny také pro obvody ostatní. Na to 
z( / dpověděl pan přednášející řadu dotazů specielních, - a po 
vyčerpání jich odchází. 

Na to projednány by ly ještě některé věci odborné, mezi 
tím i stanovisko odbo ru k volbám ,do notářské komor y v Praze 
p řij ato domáhati se vě t šího zastoupení venkova samostatnou 
kandidaturou a poté pro pokročilou dobu denní schůze skon
čena, 

Věstník Spol~u čsl. kandidátů notářství. 

Za zesnulým p. vicepresidentem Drem Králem. 
Skláníme se v němém bolu a s vděčnou úctou v .srdci nad 

rovem tohoto v elikého muže. Jeho zásluhy národní i stavov
ské byly oceněny perem povolanějším. My kandidá ti notářství 
loučíme se se zesnulf'rm nejen jako svý m zářivým vzorem a 
skvělým příkladem, nýbrž i jako svýín věrným a oddaným 
příznivcem a vůdcem, jenž vedl náš spolek i celý stav v do
bách nejtěžších , v dobách posledního rozpětí rakouské perse
kuce , aby nám připravil lepší budoucno's t ; a když ve 40 létech 
svého života se dočkal jmenování notářem , zů s tal i nadále 
vždy přeochotným a obětavým přítel em , rádcem i podpo
rovatelem našeho stavu i všech nás kandidátů , ať s jakoukoliv 
boles tí či prosbou jsme se na Něho obrátili. V uznání tě chto 
svý ch velikých zásluh obdržel od spolku našeho nejvy šší po
ctu , čestné členství. Jeho zlaté srdce i ušlechtilos t ducha za
chovají mu v našich myslích vždy vděčnou a čestnou pa
mátku! 

K u ctě ní pam á t k y zesnulého čestného člena, p. vi
cepresidenta Dra Rud. Krále , věnoval spolek částku 1000 Kč 
Baťkovu fondu . 

Důležité usnesení. Na Valné hromadě Sboru notářů ob
vodu notářské komory pražské konané v Praze dne 13. dubn a 
t. r. bylo jednomyslně schvá leno usnesení komory. podle něhož 
jest stavovskou povinnosH každého notáře ' \! obvodu pra-žské ' 
notářské komor v n e Dř i jím a t i do p r a k s e z a k a n d i
o á t y n o t á ř s t v í p ř í s I u š n í k ú c i z í c h p r a k s í, k t e
ř í v v k a z ují c i z í Dr a k s i j u s ti ční , do na šíp r a k s e 
v š a k z a poč í t a tel n o u, d e I šíd vo u let. Por u š e n í 
t é t o s t a v o v s k é p o v i n n o s t i j e s t s t i h a tel n o' d i s
c i p I i n á r n ě . 

Usnesení toto bylo u činěno v zájmu celého stavu notář 
ského i k andidátského, a nbracíme se Droto na všecky DP. 
notář e s uctivou prosbou, aby této zás ady neporušovali . jež to 
každé porušení téže znemožňuj e cílevědomou politiku kandi
cl.átskou, odvá dějíc od s tavu no tářského k valifikované začá
tečníky a mladší kolegy, a poškozuje tak celý stav. 

Upozornění. Kolegy ž áda,iítí o uděl ení místa notářského 
unozorňuj eme na výnos ministerstva sDravedlnosti ze dne 31. 
března 1930 Č. 13.823/30, podl e něho'ž dlužno k žádostem nři
Do.iovati též osvědčení o státním občanství ve smyslu v vhlá
šk v minis terstva vnitra ze dne 15. Drosince 1926 č . 225 Sb. z. 
a n ; osvědčení to v vdává žadatelům Dříslušným do měst 
s vlas tním statutem zemský úřad , ostatním žadatelúm Dak 
okre<;ní úřad . 

Bližší us t Cl novf'ní o žá dostech a jejich příloh ách obsažena 
isou v citovClné vyhlášce . 
. Pn l1 p.v~ dŽ vyř íze ní 7,:ótnrs tí 7. ~ vvdá ní tohoto nrúkc zu trv" 
01wr:", in p. cl n<; ti r1 1nllhn . r1rn n nl~1Tip.111e všem ko l egť1m. aby 11ř í-
"ll C:J1~ 7.!-Írln"tl c:: i pod ali cn ll eidř í ve . 

SubstHutem uprázdněného not:-lřství vv šehradsl{ého 
v P raze by l ustanoven dekretem k ra iskéhn snu du .civ~lní~ o 
v Pra7;e 7.e dne 22. dubna 1930 P raes. 51 R?/13/30 Droh navrnu 
no tářské k omory rl DroH rlosava rln l nraksi k andid át notMství 
Dr. J osef Karas. PoStuD k rajsk éh0 snudu civilního v Praze 
" tnmto nříD ad ě velice pnb n uřil kn)'hy no tářské. rl ze im éna 

, kandidá tv ' sDolek DO(]Cl I nrot i n fls t unll soud u na mini s terstvo 
spr::lvedln ~s ti pro stř ednictvím n o tářské komory Dražské ohra
zení. 

Kondiční r eferent JUDr. Frant. J ana tka v PrazeII ., SDálená 
9. má v záznamu několik dobrých míst koncipientskvch i let
ních subs titucí. K dotaziIm př il ož te známku na odpověď! 

Z E DNE J 
Dne 30. dubna t. r. dovršil čtyřicetiletí notářské činnosti, 

františek Linha, notář v Čáslavi. Více než dvacet l~t púsobí 
již na okrese čáslavském, kamž byl jmenován ze Zďáru na 
Moravě. Přišel tak na místo, kde jméno notáře nemělo ten 
ryzí zvuk, jaký má mít a jaký instituce tato zasluhuje .. Svou 
houževnatou pílí, nezištným charakterem a odbornýmI zna
lostmi, získal si po mnohý.ch nesnázích dúvěry a úcty oby
vatelstva zvl áště Drostého a venkovského lidu, jenž spatřuje 
v něm svého upřímného rádce a vzorného představitele notář
ského úřadu. K jeho jubileu lJřejeme mu, aby v zájmu občan
s tva a ke cti stavu Důsobil na svém místě ještě dlouhá léta. 

Odměna jednatelů-společníků ve společnosti s r. 'o. V čísle 
5. roč. XI. Českého práva DOjednal jsem o odčítatelnosti odmě
ny jednatelú-sDolečníkú vzhledem k výnosúlTI min. fin. ze dne 
20. ledna 1920 Č. 3875/58-II1.-7 a 15. listoDadu 1928 Č. 50.538/28, 
pcdle kterýchžto výnosů jest odměna za činnost vyvíjenou 
při vlastním Drovozování Dodniku odDočítatelnou Doložkou za 
Dodmínky, že tito orgánové Dodle ustanovení stanov za svou 
činnost jako jednatelé nejsou honorováni. Výnosem ze dne 13. 
z ář í 1929 Č. j. 140.451/28-III./7a intimovaným zem. fin. ředi
telstvím dne 9. října 1929 Č. j. XV. 3056 ai 1929 sděluje však 
te to ministerstvo, že uvedený výnos z 20. 1. 1928 o berním 
n ~; kládání s požitky vedoucích úředníkiI, kteří jsou současně 
čl eny Dře.dstavenstva neb správní rady, nelze vzt~hov~ti na 
s polečnos ti s ľ. o., ježto o odměnách jednatele sDolecnostl, kte
rý jest společníkem, Dlatí bezvýminečně ustanovení § 79 lit. 
h zák. ze dne 15. července 1929 Č. 76 Sb. z. a n. Naproti tomu 
služební Dlaty, které dostávají za svoji činnost jednatelé, kteří 
nejsou sDolečníky, nýbrž jen zřízenci společnosti , jsou odpo
čítatel nou položkou, : a neDřih1íží se k ni při ziišťování vyse 
odměny Dodle bodu 5. ~ 79 . lit. h cit. zák. Vy slovil jsem ji ž 
v uvedeném svém článku Dochvbnost o správnosti výkladu 
~ 79 cit. zák. výnosy z r. 1928. Nemají-li tedy nastati důsledky 
tohoto paragra'fu , nezbvvá než , ab y za jednatele společnosti 
nevyli zřizováni s Dolečnlci, a Dokud jsou. aby Dokud možn o 
své kmenové vkl ady jiným osobám postoupili. Dr. tl, Patsch . 

K n i h y r e d a k c i z a s 1 a n é. 

Advokátní a notářská sazba a soudní poplatky, druhé vy
dání. Sekční šef ministerstva spravedlnosti A n t o _n í n Ii a r t
rn a n n, vydal ve sbírce »Komentované zákony RCS « (vydává 
»Československý Kompas« na Smíchově) již druhé vydání své, 
delší dobu rozebrané knihy. 

V tomto novém vydání je patrna chvályhodná snaha auto
rova dílo úměrně rozmnožit o vysvětlující partie. Nálezy Nej
vyššíhO správního soudu o s o u dní c h POD I a t c í ch až do 
Doslední doby uveřejněné, byly svými právními v~tami ~ti
štěny. A d v o kát n í a not á ř s k á s a z b a a Dředplsy o 111~h 
se nezměnily a třebaže nálezů o. nich je poslcrovnu, bylo k 111m 
přece v díle přihlíženo. . 

Zvláštní zmínky zasluhuje, že do díla byly zařazeny t. zv. 
nor m á I ní a d vak á t n í tar i f y , čímž je splněno často
krát oDakované přání veřejnosti a čímž se stane kniha příru
čkou Dro široké vrstvy zájemcú ať soudců, advokátll a notářú 
tak i těch , kte ř í se soudy Dřicházeií často do styku. 

Cena obsáhlého komentář e o 520 stranách tekstu a 40 stra
nách tabul ek v pěkné úpravě (celoDl átěná vazba) je 90 Kč. 

Vypsání soutěže. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovu

obsazení místa notářského v Praze-Král. Vinohradech, uprázd
něného úmrtím pana notáře JUDra Josefa Štolby. 

Žádosti oDatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
spr. ze dne' 31. X. 1887 Č . 9172, podány buďtež do 

4. č e r v n a 1930 

včetně, předeDsaným zpúsobem podeDsané komoř e. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 
dne 12. května 1930. 

- 39-



Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra Karla Lepšíka 
z Vodňan do Kostelce n. Orl. , Dra Františka Rosslera ze 
Žlutic do Děčína a Dra Julia Kornera z Města Libavé do Mi
kulova. 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářství Dra 

Bedřicha Skočl{a notáfem v Bystřici . pod ' Hostýnem, kandi
dáta no tá řství Dra Felixe Pokl udu notářem v Třešti, kandi
dáta notářství Dra Stanislava Bílka notářem v Jemnici, kan
didáta notářs tví Josefa Malého notářem ve Vizovicích a kand. 
not. Dra .los. Šebka notářem v Nechanicích. 

I(andidát notářství, 
JUDr." svobodný, s 2roční not. praksí, zapracovaný i ve sporné 
agendě , perfektně česky a německy, svědomitý , hledá místo. 
Ct. nabídky pod zn. »Spolehlivý« do adm. t. 1. 

I(andidát, 
zapracovaný, podle možnosti se ,substitucí, prl]lne se ihned 
v n o tářs tví v Přerově . Podmínky podle dojednání. 

Notářský solicitátor, 
s 14letou českou soudní a notářskou praksí, samostatný tabu
larista, písař na stroji, projednávající samostatně pozůstalosti, 
přijme stálé místo. Nastoupiti možno ihned. Lask. nab. pod zn. 
»Dle dohody «, do. adm. t. 1. --

Samostatná slovensko-maďarská uradníčka verejnonotárslíej 
kancelarii, 

perfektná pisarka na stroji , znalá všetkých, hlavne pozemno
kmžných, overovácích a zinenečných prác, zapracovaná síla 
s 10ročnou praxou, ráda by zmenila miesto. 

Okresní soudce 
27letý hledá místo notářského koncipienta. Značka JUDr. 

Vedúci uradník verejnonotárskej kancelarie. 
slovenskej, nemeckej a maďarskej reči v slove i písme úplne 
znalý, s 22ročnou praxo u, samostatne pojednáva, všetky poz. 
knižné záležitosti vybaví, slovom vo všetkých verejnonotár
skych prácach úplne oboz,nalý, ženatý, r. kat., rád by zmenil 
miesto. 

E 

PAP'R PITŠ PRAHA JEN JUNGM NNOVA 14 
dodává veškeré potřeby 'Pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. ,- Papíry kancel~řské, 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 ob rat em . 

TELEFON 23815. 

Dříve 

než koupíte 

informujte se o kvalitě 
konstrukci 
ceně 

vlastnostech 

EM 

-AC s 
přenosného 

nehlučného 

účtovacího 

TELEFON 23815. 

o 
korespondenčního psacího stroje 

ON 
u fy R E MIN GTO N ~ psací a počítací stroje, spol. s r. o., 

Praha 1., Celetná 35 Telefon 62871 

ZodpověJný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze Xll ., Ju gos lávská ul. 2 1. -- Tiskem E. Leschingra v Praze II, Lípová 13 . 

Už1v;'mí 110'-ino\'ýc 11 z n5mc k povo lC'no výnosem ředitelsh' í pošt;) frkgr:lftl v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180 199/IV. 




