
Věstnik Spolku · čsl. kandidátů notářstvi. 

z referátu kondičního 

(kondiční referent koL Dr. ' Ferdinand Vojtík, Praha II., 
Štěpánská 1.) 

Místo hledá 
kolega Dr. s 18timěsíční praxí výhradně notářskou, nejlépe 
v severovýchodních Čechách. Přijal by však místo i jinde. 
Platební podmínky dle ujednání. 

--------------------------
Začátečník 

po druhé státnici, přijme místo kdekoliv. Skromné nároky. 

I(olega Dr. 
s celkovou justiční praxí 7.0' roku a notářskou zkouškou, způ
sobilý substitut, hledá místO'. Den nas"toupení a platové pod
mínky dle ujednání. 

Začátečník, . 
sám na sebe O'dkázaný, prosí pp. notáře o přijetí jako kandi
dát notářství, třeba bezplatně. Přijme místo kdekoliv. 

Přijme se 
kandidát pro notářství v Uherské Skalici. Platební podmínky 
dle praxe. 

Hledá se kolega 
na výpomoc na dva .až tři měsíce pro notářství v Čechách, 
obeznalý zejména v agendě pozůstalostní, úplně samostatně 

. pracující, který by měl též zájem o získání praxe v a,gendě 
sporné. Plat dle ujednání. 

Na -dohu od 16. srpna 1932 

as na 4 týdny zadá se místo dočasl)é substituce po dobu do
volené u notářství v Čechách. Vedení lranceláře po stránce 
právní snadné, ježto zapracované síly k disposici. Vyžaduje 
se česko-německá kvalifikace. Výhodné platební podmínky. 

Upozornění! 

nstřední výbor Národní Jednoty Severočeské v Praze 
II., Na Zderaze 5, upozorňuje, že v úředním listě ČSR vypi
suje notářská komora mostecká notářské místo ve Vejprtech, 
uprázdněné úmrtím notáře Václava Feilera. 

Upozorňujeme na toto místo kolegy, kteří by chtěli o ně 
žádati, z důvodů národnostních. 

Žádost bude podporována Národní Jednotou. 

Z E DN E 
I 

~--------------------------------~ 
Notářská komora v Praze nám sděluje, že ve schůzi 

dne .28. listopadu 1931 konané, zvolen byl vicepresidentem ko
mory p. Dr. Jaroslav Ponec. 

Právnický dům. Dne 20. listopadu 1931 konala se v míst
nostech advokátní komory v Praze schůze všech pražských 
korporací právnických. Na této schůzi, kterou svolávala Jed
nota advokátů čsl., děla se porada o založení právnického 
domu. I předloženy byly stanovy nového Spolku, jehO'ž název 
má býti »Sbor pro postavení a udržování právnického domu 
v Praze«. Schůzi řídil předseda Dr. Vlad. Valenta a založení 
tohoto Spolku odůvodhoval advokát Dr. Čeněk Brune, po
ukázav k tomu, že téměř již všechny odborné organisace při
kročily k postavení svých domů, jedině právnický stav tak 
dosud neučinil. -účelem spolku jest vybudovati a udržovati 
pľávnický dům, poskytovati všem právnickým korpoľacím 
místnosti potřebné, podpoľovati podniky československého 
pľávnictv,a, udľžovati společenské styky mezi pľávníky a usi
lovati o' zlepšení hospodářských a společenských poměľů 
jejich. 

Ustavující schůze zúčastnilo se hojně dele:gátů různých 
kOľpoľ.ací právnických, kteří vesměs počin jednoty advokátů 
schvalovaly a po delší debatě a nepa,trných změnách před
ložené stanovy schválili. 

Členem nového Spo.Jku mohou býti jak osoby fysické 
tak i pľávnické a sice jsou členové čestní, jmenovaní valnou 
hromadou, zakládající, kteří složí 3.000 Kč nejdéle ve třech 
ľočnÍch sp.Játkách, a členové činní a přispívající. 

Ve schůzi této poukázal Dr. Bľune výslovně na to, že 
myšlenkou tou zabývá se již také stav notářský, kteľÝ za
ložil již zvláštní stavební fond pľO notářský dům. 

Tím, že do nového spolku přistoupí asi pľávnictvo čes
koslovenské nejrůznějších oboľů, dá se očekávati, že rychleji 
sejde se náležitý kapitál, aby mohlo v dohledné době býti 
přikročeno buď ke koupi nebO' k výstavbě právnického domu 
ľepľesenta tivního. 

Nové příjmy státu. Notářská komora pľažská, uvažujíc 
() tíživých hospodářských poměľech nynější doby, obrátila se 
ua ministeľstvo financí s návrhem, j.ak by se daly zvýšiti příj
my státu, aniž by tím veškeré obecenstvo bylo postiženo. Ze
jména navrhuje komora zavedení soudních poplatků za veš
keré úkony soudní, kterými konkuruje činnost soudu s činno~tí 
l1otářskou, zejména jsou to: legalisace, vidimace, protesty, nři
jetí posledních pořízení do úschovy, jejich sepisování, v§po
vědi, úschova peněz, cenných papíľů atd. 

Komora zjistila totiž, že v ľoce 1929 bylo soudních lega
lisací jen v Čechách (od 16 soudů nedošlo zpráv) 78.000. Od 
té doby jistě úkony ty se ľozmnožily, takže možno čítati počet 
všech soudních leg,alisací v celém státu našem na 250 až 
300.000 ľočně a při pľůměrném poplatku lega!isačnÍm, činil by 
příjem jich přes 7,000.000 Kč. - Dále upozornila komora mi
nisteľstvo na to, že přichází st,H o mnoho peněz tím, že ne· 
vyměřují se poplatky přímé a daň dědická dosti ľychle a ž~ 
přichází dále stát Ol verliké obnO'sy na daních tím, že nepľo
vádí se přísně zákaz fušeľství a pokoutnictví, ježto tyto osoby, 
zabývajíCÍ se neoprávněně úkony, jež spadají do působnosti li
beľálních stavů, unikají zdanění a snižují agendu osob opľáv
něných (lékařů, lékárníků, inženýrů, advokátů, notářů a zvě
rolékařů). 

Referát o schůzi 

oelboru Praha spolku čsl. notářů v Pľaze, konané dne 28. listo
padu 1931 v restauľaci »U Bumbľlíčků«. 

Schůzi zahájil po 7. hodině večerní pan předseda spolku 
notář Dr. Černý, kteľý po uvítání přítomných, představil pana 
llOcenta Dľa. Vážného, který proslovil přednášku na thema: 
»Pľávní úpľava bilance podle obchodního pľáva se zvláštním 
:lÍ"etelem k akciovým společnostem, a ke společnostem s r. 0.«. 
Vzhledem k tomu, že část přednášky byla uveřejněna, v Čes
kém Právu, doplnil ji pan docent zejména, pokud jde o bilan
cování sDolečností akciovýdh a s r. o. Pojednav zejména 
o účetnictví na volných lístcích, o bilancování dopickém, o zá
sadách oceňování, sesta,vovánÍ bilancí, o předpisech bilančních 
dle alťc. regulativu, a zákona o společnostech s r. o., jakož 
i o zákonech, jež mají určité zásady o bilancování, jako zákon 
o spořitelnách. Za přednášku, kterou p.an přednášející ukončil 
přáním, aby příští obchodní zákon se přizpůsobil požadavkům, 
vyhovujícím potřebám dnešní pľaxe, a aby určil aspoň hlavní 
zásady bilancí, poděkoval mu srdečně pan předseda, a pří
tomní odměnili ji potleskem. Po přednášce rozvinula se de
bata, jíž zúčastnlli se zejména pp. president Dr. Čulík, Dr. Po
nec, Dr. tleinitz, Kľajíček, Pavlíček, Vlach, a v níž pojednáno 
bylo zejména: o účetnictví kartotékovém, a o zásadách oceňo
vání při bilancích. Schůze skončena byla o 10. hod. večer. 

Upozorňuje se zdvořile, že schůze konají se nadále v re
stauraci »U Bumbľ!í:čka«, Praha 1., Národní třída, a nikoliv 
v ľestauraci »U Šindeláře« na Václavském náměstí. Obvyklá 
schůze odboru »Praha« Spolku notářů čsl. se V pľosinci t. r. 
nekoná. 

Knihy redakci zaslané. 

františek Mrština: Zákon o základních ustanoveních 
soudního řízení nesporného. 1931. Nákladem pľávnického knih·
kupectví. -- Autoľ, známý ministerský rada v ministeľstvu 
spľavedlnosti a výtečný právník, podává velice zda řilé ko
mentované vydání nového zákona 6 všeobecné části nespor
ného řízenÍ. Předem uvádí text zákona, dále důvodovou zprá
vu, na to rozebírá jednotlivé paragrafy a Cituje při každém 
všechna staľšÍ rozhodnutí Nejvyššího soudního dvoľu i roz-
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hodnutí čsl. Nejvyššího soudu, jakož i veškerá zákonná usta.
novení, jež mají vztah k dotyčnému paragrafu. 

K části druhé uvádí právní prameny a poznámky k po
užívání zákona na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Následují 
prováděcí nařízení ministerská ze 6. X. 1931 a nová sazba 
soudních poplatků. Komentář je velice důsledně zpraco.ván a 
svědčí o ohromné píli a všestranné znalosti zákonů. Minister
stvo spravedlnosti zakoupilo dílo to, jež jest cenným obohace
ním naší právnické literatury pro všechny soudy. Doporuču
jeme je též my vřele všem kolegům, jímž bude nepostrad.a
telnou pomůckou a spolehlivým rádcem v pochybnostech. 

Nesporné řízení od A. Hartmanna, lJřednosty legislat. odboru 
ministerstva spravedlnosti právě vyšlo v druhém doplněném 
vydání v nakladatelství »Československý Kompas« v Praze
Smíchově. Toto vydání obsahuje mimo jiné hlavně nový zá
kon z 19. VI. 1931 Č. 100 Sb. z. a, n. o Zásadních ustailOveních 
soudního řízení nesporného, který nahrazuje §§ 1 až 19 ne
sporného patentu z r. 1854, ale sjednocuií se zároveň všeobec
ná ustanovení nesporného řízení pro celou obl.ast republiky. 
Kromě tohoto nového zákona obsahuje dosud platné předpisy 
z nesporného řízení hlavně doplněné judikaturou až do po
slední doby. Jediné toto vydání je úplné a to protože hledělo 
strhnouti co možná úplně všechnu látku vztahující se na ne
sporné řízení a bude proto zajisté i nezbytnou pomůckou pro 
každého praktického právníka i pro každého, kdo se o ně za,
jímá nebo má co dělati s předpisy v oboru tohoto soudnictví. 

Cena svazku v obvyklé celoplátěné vazbě o 1535 stra
nách je Kč 140.- . 

Emerich Fiala: Hra ilusí. Básně. Nákladem České grafické 
Unie. Cena 50 Kč. - Sbírka 30 básní našeho milého kolegy 
notáře JUDra Emericha fialy, šňůra lesklých pravých perel, 
z nichž jedna hezčí druhé. Snad nejkrásnější z nich »Balada 
z baru« a »Ror.ate coelÍ«. Při čtení každé básně jakobys viděl 
celý děj a obsah před sebou ve filmu, tak dovedl autor mistr
ným štětcem svým zobraziti každý akt a vše provanuto tesk
nou náladou a každá báseň skví se perleťovým matným les
kem. Doporučujeme sbírku tu všem kolegům co nejvřeleji! 

, '\tl, , 

NESPORNE RIZENI 
Vydal Antonín Hartmann, před
nosta legislativního odboru mi
nisterstva spravedlnosti. 

Druhé vydání 1931 
Dílo obsahuje nejen nový zákon 
o. zásadních ustanoveních řízení 
nesporného, nýbrž i dosud platné 
předpisy z nesporného nzení 
doplněné ovšem judikaturou až 
do poslední doby. 
V plátno vázaný svazek o 1544 
stranách za Kč 140'-. 
I na splátky za nezvýšené ceny 
dodá každý knihkupec nebo na
kladatel 

ČESKOSLOVENSKt KOMPAS 
Smichov, Plzeňská 79. Tele!. 41066 

POzvání. 

Na zahajovací valné schůzi III. sjezdu právníků česko
slovenských v Bratisl.8!Vě 1930 v pozdravném proslovu polské 
delegace byl dán návrh na uskutečnění živějsí vzájemné 
spolupráce právníků slovanských států. 

Myšlenka tato. byla jednomyslně přijata na soukromé po
radě některých účastníků slovanských, kteřL se usnesli uspo
řádati ve slovanských státech vzájemné vědecké přednášky 
a svolati právníky slovanských států k prvnímu veřejnému 
vědeckému rokování. 

Během roku 1931 získán k tomu souhlas od 'právnických 
úřadů, ústavů, korporací, spolků i jednotlivců ve slovanských 
státech a byl ustanoven přípravný výbor, uvedený na příloze . 

Přípravný výbor ' konal své po·rady v Kr.akově, ve Var
šavě, Sofii, Bělehradě, Skoplji a Praze a jednomyslně se 
usnesl takto : 

1. Přípravný výbor zve právníka slovanských států 
k prvému veřejnému vědeckému rokování do Bratislavy na 
podzim r. 1933. 

2. Ustanovuje tyto věde,'ké odbory pro: 
a) právo soukromé, ' 
b) právo obchodní .a směnečné, 
c) občanský soudní řád, 
d) trestní právo hmotné i řízení občanské a vojenské, 
e) právo. ústavní a správní, 
f) otázky hospodářské a finanční, 
g) dějiny práva slovanského. . 

3. Prosí snažně právnické úřady, ústavy, korpo-race, spol
ky i jednotlivce, aby lask<wě přispěli k důstojnému u:skuteč
nění prvního vědeckého sjezdu právníků slovanských států a 
pOSlali přípravnému výboru 'nejpozději do 3L XII. 1931 návrhy 
sjezdových otázek pro jednotlivé vědecké odbory. Vybrané 
otázky budou zpracovány písemně ne1jpo.zděit do 1. II. 1933. 
Písemné práce nemají pokud možno přesahovati 3 tiskové 
archy. Práce budou honorované. 

4. V měsíci březnu a dubnu 1933 vytisknou se ~ zaslané 
vědecké práce a rozešlou k prostudování přihlášeným účast
níkům a hostům. Do 1. IX. 1933 mohou zájemci podávati k nim 
svoje připomínky. Vědecké práce i phpomínky buďtež podány 
v jazyku autorově a přiložen budiž k nim stručný a podstat
ný jejich obsah, který se vytiskne ku konci práce v jiných ja
zycích slovanských, v jazyku francouzském a kromě toho 
i v tom jazyku, ku kterému se přihlásí nejméně jedna pětina 
účastníků sjezdu. 

5. Účastníkem sjezdu může býti každý absolvovaný 
právník, ·občan polský, bulha.rský, jugoslovanský a českoslo
venský. Jiní záiemci jsou vítanými hosty. 

6. Sjezdový příspěvek činí 25 zlotých, 400 leva, 160 di
narů aneb 100 Kč. 

7. Jednací řečí ' jsou jazyky slovanské. O přípustnosti ji
ného Jazyka rozhoduje předsedající. 

8. Pozvánky na sjezd se rozešlou zájemcům po určení 
sjezdových otázek. a zajištění zpravodajů. 

9. Veškerá korespondence budiž předběžně zasílána na 
.adresu: Dr. Cyril Bařinka, advokát a hlavní jednatel příprav

. ného výboru v Bratislavě. 
V Krakově dne 26. IX. 1931, ve Varšavě dne 27. IX. 1931, 

v Sofii dne 3. X. 1931, v Sk-opIji dne 5. X. 1931, v Praze -dne 
26. X. 1931. 

Dr. I(azimierzl(umaniecki v. r., 
předseda. 

Dr. S. S. Bobčev v. r., 
I. místopředseda,. 

Dr. Dragoljub Arandjelovié, 
II. místopředseda. 

Dr. Jan I(apra-s, 
III. místop·ředseda. 

Dr. Cyril Bařinka v. r., 
hlavní jednatel. 

Notářská komora upozorňuje všechny kolegy na toto po
zvání a žádá, aby sjezdu zaslali v uvedené lhůtě své případ·
né náměty. 
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Vyznamenání. 

Předseda notářské " komory Pražské Dr. Jaroslav Čulík vy~ 

znamenán byl králem Alexandrem I. řádem Sv. Sávy III. třídy. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra Karla Navráti1a 

z Nového Jičína do Opavy. 

I(andidát notářství 

se substitucí, píšící na stroji, přijme místo na Moravě "nebo ve 

Slezsku. Nab. pod zn. »Samostatný« do adm. t. 1. 

Jmenování. 

Minis tr spravedlnosti jmenoval: kandidáta notářství Dra An

tonína BLa:hu notářem v Třebíči, kandidáta notářství Dra Ji

řího Oertla notárem v liOl'ním Benešově a kandidáta notářství 

Dra Barnabáše Žáčka notářem ve Velkém Meziříčí. 

Praktikant, 

absolvent 2 roč. obch. školy s nejlepším vysvědčením, psaní 

na stroji a stenografie znalý pros'Í pp. notáře o místo. Ct. 

nab. pod zn. »Svědomitý« do adm. t. l. 

Klapot psacího stroje mne vyrušuje při poradách, telefonních hovorech 

a při duševní práci vůbec. 

Kdybych měl tiše, nehlučně píšící stroj, bylo by vše docela jiné. 

Proto požádám fu Remington, aby mi nezávazně ukázala zcela tiše pra

cující, nehlučný psací stroj Remington Noiseless. 
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REMINGTON, Pr ha I., 
psací a počítací stroje, Celetná ulice číslo 35. 

spol. s r. o. Telefon 62871. 
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PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGM NNOVA 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. 

ZnopověJný redaktor: Dr . J. Čulík, notář v Praze XII , Jugoslávská ul. 21. Tiskem E. Leschingra v Praze [L, Lípová T3 . 

Užívání novin9vých známek povoleno výnosem ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo ]80.J9~/lV. 




