
jako soudním kOlnisař Lun. Z ustano~en.í těchto vyply
V[l , že 11 O'tář vykonává v případech soudního kom..isař
:-:,tv í tytéž funkce jako soudy, bud přímO' podle zákona 
rnístO' nich, nebo' na jejích poukaz , kterj"n1. byly rnu 
svěřen y , za ně. Takto přenáš'í se nai1 příslu šnost sou
clu v určitj'rch ob orech sO'udnictví. Jestli že sO'udnictv í 
jest součás tí státnlho organis'mu a jestli že přikázané 
n1tl obO'ry ,'j est povinen 'mí sto soudú nebo za ně vyko
návati notář, pak nutno dospěti k úsudku , že notáře 
v těchto jehO' funkcích třeba pokládati za trvalou sou
část státníhO' organismu čili za O' rgán republiky. Jako 
vÝ'kO'nné orgány v řízení exekučním, . urč-ené k prove
dení ,exekučních úkO'nLI , uvádí § 17 jur. n O'rlny nejen 
zvláštní vj'rkonné úředníky a ~, o L1dní z ří zence, nj'Tbrž 
Í' jiné O'rgány zákonem k t omu povolané a § 24. exek. 
řádu v:)Tslovně ustanovuje, že v )'k on jednotliv:)'ch dLI
ležit:)Tch nebo nesnadnj'rch exekučn í ch úkonLt lTIiHe h\rtl 
svěř:en nO'tářLIm , kteří stávají se takto soudníl111 v§
konn)Tmi o rgány ,exekučními a obstarávají pak část 
ag,endy soudnÍ. I tento obor jejich pLlsobn osti, ve lcte
rém notáři jsou pov inni dbáti předpi s LI platnj'~ch pro 
soúdy (§ 186 zák. č . 94), vykazuje takové znaky . jež 
opravi1ují k závěru , že notáři jsou trval)r'm organick)r111 
článken1. v souboru institucí. které tvoří státní ú strojí. 
tedy jebo součás tí. ,1 souvisl sti s vylič-enou právn í 
povahou instituce n O'tář ské , pokud jcle -o jazykové zna-
10'sti notářLl , ustanovu je § 6 lit . e) zák. č. 75/ 71. že 
k dosažení rní sta notář~kého :"',e vyžaduje. al)y uchaz,eč 
měl pro místO'. na které chce l)),ti jmeno ván . potřeb
nou znalost z'emsk~'ch jazykLl. 

D ozor nad úřední činnO's tí notářLl náleží vedle no
tářskj'Tch komor presidentúm sborov§ch soudLl 1. a II. 
stolice (§ 153 zák. č. 75/ 71) a v r>'říčině disciplinární
h O' říz,ení proti n otářLlm platí podlle .§ 161 téhož zá
kona předpisy dané pro disciplinární říz ení proti úřed-
níkLlm: sO'udcovsk~Tm. . 

Jestliže podle , předcházejících V)TvoclLt n otáře lze 
subsumovati pod pojem, orgánu republiky ' ve s'rl1ys lu 
§ 1., odst. 2. jaz. zák. a jaz. nařízen í, provádějíc ze
vrubněji podl e § 8., o dst. 1. , jaz. zák. tento zákon. 
v ,čl. 2. odst. 3 .. prohLašuj-e , ž,e orgány repuhliky po 
r OZU1llU jaz. zák. jsou nO'táři , vyplývá z toho závěr , že 
to to ustanov-er'lí jaz. naří zenl jest ve shodě se zákonem. 
Žalovan}T úřad práven1. tedy ilaříkané r ozhodnutí o n č 
O' přel. 

Jde již jen o to. zda v ko,nkrétním případě vystL1 -
pc:val s těžovatel' jako notář ve funk,ci O'rgánu repu
blIky. V danén1. případě předlož il s těžovatel okresní
mu soudu v Děčíně seznam soukromých testam,entL1. 
převzat:)Tcb clo ú~,ch ovy podle § 104. zák. č . 75 / [87 I Cl 

v př,edkládací zprávě l1v,edl. že seznam ten předklú cl;\ 
poclle vlád. nařízení z 9. dubna 1926 č. 50 Sb. z. a n. 

Z toho l1:-:,oudil žalovan}" úřad, že vzll ledem k to-mll 
a k ~ I. tohoto nařízení , které v ztahuje se jen na no
táře jako takové. nikoli na případy . kde n otáři nev y
stupu}í \Te funkci n otářské. šlo pouze o po:-:,lednÍ poří- · 
zení. př'evzatá ~, téžovatele111 jako nO'Ulřem podle }Jřec1-' 

' píS LI notářskéh o řádu. nikol'i o posledním pořízenÍ, při 
nichž jest notář jakkoli zúčasten jako soukr()má osoha. 
jako soukr0111 1~" dlIvěrlllk stran. 

Proti tomuto pr:l vl1ímu n(lzO rl1 stí žnost njlllitek 
nevznúší a nepopÍr;l. zejm éna ze ~, t ěž ()va tel řečen," se
znam testamentll předlo ž il ve funkci iakn not;lř. Před
ložení :-;,eznamu toho hyl úkOll . núležejícÍ k' jeh() úřední 
činll () ~·.ti ll o-tář ské ve smyslu ll oUlřskéll ( ) řádu ( 104'1 
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čili byl sou částí j'eho ú řaclo v;l1lí jako orgánu republiky 
podle ~ T. odstavce 2. Č. T. jaz. zák.. které poclle to
hoto z{lkonllého ustan ovení děje se jazykem státnlm. 

Bylo-li tedy naříkal1)Tll1. r ozhO' dlll1tÍ1n stě'žováteli 
uložen O' . aby onen 'eznam v tomto jazyce sepsal, nelze 
v tO'Uli shledati nezákonnost a slušelo s,e proto stí žnost 
zaml tn outi jako hezdLlvodnou. . 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY 

Odbor »Praha«. 

R e f e r á, t o s chůzi odboru »Praha« spolku notářů čsl., -
konané dne 23. března 1929, v Grandľes taurantu v Praze 1., 
Celetné ulici. 

Na progľamu poslední měsíční schůz e bylo thema pľakti
ckému právníku zdánlivě snad vzdálené , avšak, jak z dalšího 
zře.imo , velmi zajímavé, totiž přednáška uni versitního pľofe
sora Dra Pertolda »0 indickém právnictvÍ«. 

Pan přednášející, který byl dlouhá léta konsulem' v Bom
bay a jehož neoby čejné vědecké znalosti o Índických pomě
rech , opírající se i , o bohatou zkušenost, jsou dobře známy, 
seznámil přítomné s pľávními poměry indickými 'a jak správně 
při debatě oceni l pan notář Krajíček, otevřel nám nové obzoľY. 
Právo indické - toti ž staľé hinduistické právo - závodí v sy
stematičnosti a přehlednosti s práv em římským. Pan předná
šející po všeobecném ú vodě o právu indickém pqjednal o důle
žitém pramenu práva indického - zákoníku Manuově - a na
črtl zajímavé ukázky z práva rodinného, dědického , věcného 
i trestního. Pro naše právo obzvláště by la zajíj11avá kapitola 
o 1. zv. »spojen é rodině «, instituci to - která Qdpovídá staré 
»zádrll ze« ve slovanském právu . V právu věcném upozornil 
pan přednášející na přesné rozlišování pľáva indického mezi 
držbou a vlastnictv ím a pojednal i o vydržení, V němž neschází 
ani důvody }Jřetrž enÍ a stavení. 

Neméně zajímavá byla i kapitola o právu trestním a o trest
ním řízení, v němž jest značný rozdíl mezi pľávem evropským 
a orientálním, o vyhoš tění z kas ty, o z ločin e ch a jejich trestá
ních , atd. Přednáška , které se zúčastnili i dámy a hos{é, vy
slechnuta byla s v elkým zájmem a odměněna upřímným potle
skem. Po debatě , jež se po }Jřednášce roz vinula, a jíž se zúčast 
nili pánové : Dr. fiala, Dr. Ponec , Dr. Král, p. notář Krajíček , 
byla zdařilá schůze }JO 10. hodině skonče na. 

Odbor »Plzeň«. 
R e f e r á t: Dne 17. března 1929 konala se v Plzni, v Měšť. 

Besedě členská schůze odboru »pjzeň « spolku notářů českoslo 
venských. V zahajovacím proslovu vzpomněl nej1Jrve pan }Jřed
sedající notář Dr. Ebenstreit památky zasnulého spoluzakla
datele odboru, notáře Jana Gregory, jež uctěna }Jovstáním. 

Na to vítá }Jan předsedající }Jředsedu íl s tředí, pana notáře 
Dra Svobodu, který s nevšední laskavostí vyhověl pozvání (} 
navštívil nově založený odbor. Pan starosta ústředí v odpovědi 
vřele vítá založení odboru , jest potěšen zájmem a spoluprací 
členů , jakož i kolegů německé národnosti, kteří se neseparují , 
přeje novému odboru hojně zdaru a žádá, aby jak odbor, tak 
i jednotlivci účastnili se 1)l'áce pro České pľávo uveřejňováním 
poznatků , z pľaxe , někdy skutečně dílležitých a pro celý stav 
cenných. 

Milá slova l~ana starosty kvitována byla přítomnými potle
skem. Né1 to k žádosti přítomných promlouv á pan staľosta o ně
kterých s tavovských aktualitách , hlavně o jednání o novém 
řádu lIotářském a obtížích, jež se ještě staví v cestu jeho uzá
konění , dále o návr zích na nové záznamní knihy peněžní, a ko
nečně o Z])LI Sobll , jé1kiTlll b ylo by možno dosáhnouti výhodného 
pensijního pojištění notá řL1. Zároveň jednáno o otázce, zda zá
'< on č. 26/29 vztahuje se i na kandidáty notář s tv í , či ne. 

Konečně sdělllje pan starosta některé podrobnosti týkající 
se llprázdněných míst a končí svůj obsažný referát. 

V dalším jednání promlou vá p. notář Grund o dosavadní 
praxi St. úřadu pozemkov ého při zaknihov ání přídělů a , osv ět
luje rL1znost stanov isek rLlzný ch orgánL1 S. P. Ú. v této věci 
a obtíže, z toho ·vzcházející. 

Jelikož p. starosta ústř edí 111usel ji ž odej eti, rozloučila se 
S Ilíll1 schú ze v ř e l e s 111lloha díky za laska vost, ji l. odboru sv ojí 
1121 v Ště VO ~1 ]Hokázaf 



Poté jedllállo bylo o návrhu, podaném paue1l1 předseda
jícím v předešlé schllzi, aby uplatněny byly některé zákonné 
předpisy umožňující notářllm rozšíření agendy proti stavu do
savadnímu a znamenající ulehčení práce SO UdlllTI - ve věcech 
pozůstalostních, v dobrovolných odhadech, dobrovolných a 
exekučních dražbách, dále o omezení činnos ti soudii v legalisa·· 
cích a v idimacích a urychlení agendy knihovní. 

Po referátě Dra Motlíka a provedené debatě usneseno jed
nomyslně dožádati se o provedení jednotliv)'ch podnětů - a 
nebude-li možno dosáhnouti brzkého uspokojivého řešení celo
státního, vymáhati řešení to pro jednotlivé ob v ody kraiských 
soudů, spadající do territoria odboru. 

Poté referováno bylo o stescích týkajících se jak přisuzo
vání v soudním komisařstVÍ, tak o nedostatcích při úředním 
vymáhání těch to poplatků. 

Poněvadž pak při rozpravě o případech praktických kon
statováno bylo, že jest řada otázek, hlavně iinančních a po
platkových, jež v obvodu odboru řeší se regio.nálně podle růz
ných názorů referentů, usnes eno bylo pro jJříští schllzi získati 
bývalého čelného úředníka okr. fin. ředitelství k vysvět l ení rí'I z 
ných stanovisek ve věcech finančních a poplatkových a podle 
získaných zpráv pak usnésti se na konformním postupu ve vě 
cech těch tak, aby dosaženo bylo touto praktickou cestou po
kud možno unifikace. 

Schůze skončena o 6. hod. od pol. 

IV. sjezd německých právníků v Česk.9slovensku bude ko
nán od 17. do 20. května t. r. v TeplicÍch-Sanově. 

Na pořadu jsou tyto otázky: 
1. Zdali třeba zákonné úpravy ručení státu a jeho podnikLI 

za škody. 
2. Odporoučí-li se kodifikace práva na elektřinu . 

3. Jak dalece vyžaduje politický delikt zv láštního posuzo
vání v trestním zákonodárství. 

4. Odporučuje-li se reforma účasti lai ckého elementu při 
právním rozhodován.í. 

5. Jak dalece odporučuje se vý voj ochrany poplatníkovy 
oproti finančnímu úřadu. 

ZE DNE I r-_______ ~~ 

Pensijní pojištění kandidátů. Upozoriíujeme kolegy opeme 
na zákon ze dne 21. února 1929 č. 26, podle něhož podléhají 
notářští kandidáti pensijnímu pojištění, jak již bylo uvedeno 
v čísle 3. z března t. r. Všeobecný pensijní ústav zaslal již 
notářské komoře pražské upozornění, aby vyzvalo všechny no
táře svého obvodu ke splnění této povinnosti a upozornilo na 
zákonné následky, kdyby toho bylo opomenuto. --. Přípis ústa
v u poslán byl patrně nedopatřením pouze v jazyku německém 
a proto byl vrácen; dosud nedošel přípis č.eský, na li: terý ko
mora čeká, aby jej mohla všem notářům sděliti . 

Zákon o poukoutnictví. Jak jsme zvěděli. byly by minister
stvo obchodu a obchodní kruhy vůbec 'ochotny upustiti od od
poru proti osnově zákona o pokoutnictví, kdyby vyřazeny byly 
z ní porady právní. Máme za to, že na tento návrh mohli by 
jak notáři tak i advokáti přistoupiti, aby konečně došel zákon 
vyřízení a učinila se tím přítrž hroznému vzmáhání se pokout
i1ictví. Došly nás zprávy, že ve nkovské peněžní ústavy, zejm, 
některé spořitelny, provádějí zápůjčky knihovní sans gene za 
úplatu a to dosti značnou , až 1 % a když dotyčny notář učinil 
o tom oznámení soudu, neshledal soud v tom žádného přestupku 
a i odvolací soud náhled prvního soudce potvrdil. Tak daleko 
to již došlo II nás při posuzování deliktu, který přece jest 
zjevným pokoutnictvím. 

Notářský řád. V minulém měsíci konala se u ministersLra 
spravedlnosti poslední porada o znění některých sporn"5'rch bodů 
notářského řádu za účasti ministerstva unifikací a předsedy 
notářské komory pražské. Docíleno tu konečné dohody a tím 
přípravné práce byly skončeny. Bude ještě vyžádán posudek 
universitního profesora, načež bude osnova předložena mini
sterské radě a nenaskytne-li se překážka, mllže býti předlo
žena předloha v podzimním zasedání poslanecké sněmovně. 

Upozornění na sbírku příkladů. V roce 1928 tiskem státní 
tiskárny v Praze Dr.em J. B. Bohuslavem, sen. presidentem 
v. v. a Antonínem liartmannem, odborovým přednostou, vy
dána byla S b í r k a pří k 1 a d ů k n i h o v n í ch ž á d o stí 
a u sne sen í. Doporučujeme, aby páni notáři koncipovali žá-
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dosti k11ihovuí podle vzo rcLl v této ' sbírce sepsaných, neboť 
knihovní žádost takto koncipovaná značně ulehčuje práCi jak 
soudcí'Im, tak i listovním a docílí se tím daleko rychlejšího vy
řízení žádosti, než když žádost, nesepsaná podle vzorce, musí 
býti tepl;.ve soudcem upravována. 

POZVÁNÍ 
k řádné valné hromadě odboru »Praha«, spolku notářú čsl., 
která konati se bude v s O bot u, dne 27. dubna 1929 o 19. ho
dině v r e'stauraci »u Bumbr1íčka « v Praze L, Národní tř. Č. 9. 

(I. poschodí.) 

Pořad jednání: 

1. Sdělení předsednictva. 
2. Zpráva jednatelská. 
3. Zpráva pokladniční a přehližitele L1Čtl1. 

4. Vo 1 b y: 

a) sta rosty odboru, 
b) 11 členú výboru, 
c) 1 přehližitele účtú. 

5. Ustanovení členského příspěvku pro rok 1929. 
6. Volné návrhy. 
P o zná 111 k a: Kdyby se nesešel dostatečný počet členLl, 

bude se konati tato va lná hromada o 1 hodinu později při témž 
pořadu jednání bez oh ledu na ' počet přítomn~T ch. 

Po va lné hromadě koná se přednáška pana 
JUDra li u g o 11 a Pat s che, not á řev U stí n. OrL n a 
t h e m a: 

»Judikatura \ie věcech finančních vz hl edem ke spo lečno
stem s r. 0. « 

V Praze , v dubnu 1929. 

Odbor »Praha« spolku notářtt čsl. 

Dr. Anď. Kozáková, jednatel. Dr. Václav Černý, starosta. 

U p o z o r n ě ní: Touto valnou hromadou a spojenou s ní 
přednáškou ukončeny jsou měsíční schůze odboru »Praha«. 

Příští schúze konati se bude v říjnu t. ľ. 
Vyprošujeme si vhodné přednáškv pro zimní a jarní ob-

dobí 1929/1930. . 

Knihy redakcí zaslané. 

.Revue revuí Argus přináší stručné výtahy populárně vě 
deckých článků seřazených dle rihných oború. Chcete-li tedy 
vědět, co je nového ve světě na poli věd technických, přírod
ních, lékařství , zemědělství atd. atd ., vyžádejte si čís l o na 
ukázku. Roční předplatné Kč 36'- (třicet šes t). Ad111. Smíchov, 
Smetanova 2. Je to nezbytná r"evue pro každého inteligenta. 

Zákon o pensijním pojištění soukromých zamě~tnallců. (Vy
dal Dr. rr. Tománek, ministerský rada, Praha 1., ' Dušní 17.) 
Nový zákon upravuje pojistné nároky širokého okruhu soukro
mých zaměstnanců, kteří ·konají práce převážně duševní na zá
kladě smluvního s lužebního poměru. Zvýšení nároků pojistných 
a nové podmínky pro nabytí iich, doba čekací, povinnost při
hlašovací, placení pojistného, ručení za ně a řada jiných usta 
novení mají jak pro zaměstnance tak i pro zaměstnavate le ve 
likou důležitost. Obšírný úvod o vývoji pensijního pojištění 
o finančním základu nového zákona, výklad jednotlivých před
pisů jeho pro potřebu praxe a četné judikáty nejvyššího správ
ního soudu, jež jsou k textu zákona připojeny, poskytnou víta
nou pomůcku všem, jimž nový zákon pensijní uklád á jisté po
vinnosti anebo kdož z něho odvozují nárok na požitky za
opatřovací pro sebe nebo své pozůstalé (vdovy, děti , rodiče). 
Vzhledem k bohatémll obsahu publikace se tato kniha dopo
ručuje. Cena knihy v tuhé obálce poštou 17 Kč. Objednávky 
vyřizuje Státní tiskárna v Praze lIL, Karmelitská 6. 

Daňová a bilanční revue č. 4. přináší mezi jinými následu
jící pro poplatníky za jímavé články: Dr. E. Meissner: O speci
fikacipříjmů a vydání v berním řízení, Rentová daň z úrokú 
ze vkladí'I u stavebních družstev, dále Daň zvláštní výdělková, 
výklad některých ustanovení zákona o př. d., pokud se týče 
zák. ze 17./12. 1927, Č. 180 Sb. z. a n., Dai'i důchodová a vše
obecná výdělková, přípravy pro ukládání za r. 1928 po mate
rielní stránce, Daně l)římé , pracovní lJľogram re visní, Datl dll-



cbodová srážená státními úřady, podniky nebo ústavy, Ilť
správné používání čtyřdílných složenek při placení , Dafí 
z obratu a přepychová, vývozní prohlášení atd. Dále nejdůle
ž itější vynesení ministerstva financí a zemských finančních 
úřadů z poslední doby, nálezy nej vyššího správního soudu . 
Redakce a administrace Praha Xl!., Slezská 13. 

I(andidát notářství 
se soudní zkouškou _a notářskou praxí n4 roku, ovládající ně
mecký jazyk , hledá trvalé místo od 1. května 1929. - Nah. poJ 
zn. »Venkov « do adm. t. l. 

Notářství ve Velkém' Meziříčí 
hl edá k neodkladnému nastoupení koncipienta v celé agendě 
notářské zapracovaného, kte rý by se vyznal také v českém 
těsn opise i ve psaní na st roji. Místo jest stálé. - Nabídky 
s udáním dosavadní praxe a osobních poměri'l- jakož i s udá
ním nárokLl přímo. 

Dr. Juris - kandidát 
verejnonotársky, s 8ročnou notárskou a advokátskou praxou 
hladá miesto na Morave, alebo v Čechách. liovori slov., nem. , 
maď. a má slovenskú prax. Skromné podmienky. Samostatne 
jedná vo všetkých notárskych prácach. Lask. nab . pod zn. » Čim 
skorej« do adm. t. 1. 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářství JUDra 

Miroslava SchLirera v Praze - notářem v Polné. 

Notářské místo v l(olíně. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k zno vuobsa

zení II. místa notářského v K o lín ě , uprázdněného úmrtím no
táře Jaroslava Abso lona , pokud se týče k obsazení místa notář
ského, které uprázdní se v komorním ob vo di1 přeložením do 
Kolína. 

Žádosti , opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. spr. 
ze dne 31. X. 1887 čís. 9172, podány buďtež do 22. dub na 1929 
včetně, předepsaným způsobem pOde1JSané notářské komoře. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a ze , 
dn e 3. dubna 1929. 

SoHcitátoľ 
s mnohalet. nes!). praxí , úplně samost., zvl. v pozemk. ref. · a 
zaknih. silriic obeznalý, hledá stálé místo , po př . i na dočas. vý
pomoc. - Nab. pod z n. »Spolehlivý praktik « do adm. t. l. 

Substituce 
po dobu letních do.v olených, od 1. V. a později počínajících (4 
až 6 neděJ) jsou volné. Přihlášky přijímá sek reta riát notářské 
komory v Praze. 

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, nítě k šití 

aktů atd. --- Veš~eré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzor 'ů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

RemingtonN oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 
Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 12192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečÍ
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

d á d á Vám ·v cen ách t o v á r n í ch 

Remington psací st~oje, spol. s f. ~., 
Praha-I., Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 
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