
Obdoba výnosů ministerstv,a vnitra ze 4. března 1919 
Č. 6618/19 a ze d!le 14. července 1921 Č. 46902/21 (uveřejněných 
ve věstníku s'pravedlno,sti 1919 str. 38 a 1921 str. 110), jež vy
žadují zV'láštn'Í.ho připuštění k účasti cizozemských akcio'vých 
společností j,akoQ členů tuzemské s p o leč n o s t i s ruč e ním 
'O b mez e 11 Ý m, nelze se v tomtO' případě d'ovolávati, poněvadž 
o členeoh společnosÍ'Í s ručením obmezellým.Jrze ovšem dO' j,isté 
míry tvr,diti, že provozují obchody. 

Na'prot,i tomu ďlužnoQ souhla,síti s názorem 'Obou lli'žškh 
soudů, že nelze při,pustiti , z.a komplementáře komanditní spoJeč
nosti cizozemskou společnost s r. ,ob., pokud nebyl její tuzem
ský závod (§ 107 zákona ze dne 6. bře'zna 1906 Č. 58 ř. z.) za
psán v ,obchodl1'Í rejstřík, což dosud 'j)roká'záno nebylo. V tom 
směru stačí PQlukázati ku správ.ným důvodům napadených 
usnesenÍ. Z t'oho důvo,du byla te,dy právem zamítnuta oopoQvěď 

, nové komanditní s,po[.ečnosti. Dr. Kasper. 

D v oQi u let á dob a', s t a: 111 'Ol v e J1, á z á k o n ,e 111' z e 26. d u b
na 1923 č.99 sb. z. a n. pro, zaplacení vyro,vnacÍ 
k v o' ty, p ,1 a t í jen pro, k v o' t u 'ni e j n i, ž š í z á k o ll' e m 
pří s t u' P 11' o. LI' 3S%'; o' č .I1i a: cl t u t 00' k v o' t u d I u žní k s p I a
t i t i s e za v á že, m ů ž e p 00' dle v y r o' Vlll á n. í spl a. c e IJ1I o 

být i tře b a í p ,o u ,p I y :n u t ,Í ď v Ol u 1 e 1,. 
(RolzhodnU!tí nejvyššího' soudu ze 14. řf'j'l1la 1924 R I. 828/24. 
VrchnlÍ soud v Praze R IV. 335/24. Kra·jský souldl v Chebll 

Kv 4/24.) 
Vrchn~ soQud vyho,vél rekmsu věř.itele vy'rov.ná'V,adho dlu'ž

ní'k,a;' t,ře'ba se vy,mvnávadhOo řize!l1!í ,nebyl ' účalstlnliJI., a oldep'ře'l 
zmén.iv uS'nes'eTtí 'P'rV'ní stoM,ce uzavřenému nalr'OIVinál1lí potvrzenÍ. 
Důvody: P:o.d'le vyro'Vlnáv:acíhoQ návrhu p,ři TOlku dne 10. d'Ubna 
1924 kOlnaném Ulčiněného má poQs,Ledl1'Í 10'%!ní splátka, ze 45%111Jí 
vyr'oV'náv:alCÍ Ikv,ooty býti sptah1a aiž dne 14. 'ledna 1927, takž,e 
tedy ,celá vry'r<OlvlnáVlaCÍ kvota ,podle vyro,vná,nlÍ měla by býti 
sp,l,abnlou' v delší než dvou !l' eté době podJ,e § 3 (2) v!yr. ř. 
a záko'nlal ze 26. d:ub11la! 1923, Č. 99 sb. 'jedli:11Iě .}Jiř,íopust.né. Pří-čí s,e 
t'edy vyľoOlV~l.ací návrh záko,nu (§ 50 ,č. 1. ,a: 2. VyL n. Po'dle 
cit.Qiva~l'ých 'zákQt11'l11Ý'Ch usta'I1iO'v'e,ní vyžaduje $oe tOIUŽ nejen, aby 
nabídnutá 'V1yro,vl1Jaclí kvo,ta byl,a :nejméně 3S%~ nrýbrž též s,plat
II á ne j p olzdě ji diOl divoQ,u .[ e t. s.p r á V'I1'O'S ti to hOlto' :l1Iá hl ed u llla,s,vě,d -
Čllj'Í í motilvy k VYJl". ř., kde výslooV!l1iě se pr.aví ta. odův'oldňuje, 
pr,oč j.ako'ŽÍlo n.ejldeilší lhůta ,platební se připo'uští 'Pouze l,hůt.a 
dvoul!etá pro ce,lou vyrovnací kvolÍu .a přin.áši t.aiké účel vY'r'olv
navacílw ří'zel1JÍ s sebou, aby se d:o'st!alo vě'ht.elstvu jeho, kvo,ty 
co ne ! ,dřÍv,e a :aby se spl:altl1l0st její 11Iepro.tahova:la, cel<é roky. 

Neivyšší so'udl vyholv,M dov'O'l:admu rekursu a Q1bno'v,j] 
II s ne s e:ll'í s toM.c,e p'roV'é. 

Dův,o,dly: Že V'ě:ř:iiJel W. má práv.o k rekursu prolÍlř VYľ'OIV
nálmL i když se J1Iezúčalstnj.] řízení yy'[,ovnadho, p'lyne jasně 
z usta-no,vení §§ 52 a 53 (1) vy'r. ř. I .on j,e vyrovnáním do,tčen 
právě tak, iakO' by s.e bvl řízení v v.ľo'vn:ad ho, zúča'stnil, je pro'to 
úČla's,t ,n~kem ve smY's'lu § 52 VYL ř. 

Po'kud se tý,če výkladu § 3 ,(2) vylr. ř. ve spo'jel1'Í v čl. ol. 
zálwlla Č. 99/1923 sb., '11Ielze souhlasiti s yýkJ.cudem rekursl1lího 
soudu. Výklad ten byl bv správným, kdyby vY'ľ,ov'l1ia'CÍ dluž
ník l1iabí.d'l věřite!lům za,p,lacení SÍ'oe větší ne,ž 35%;n,í alvšak 
i e d Jl Ol tll é kvo,ty iich p,ohledávek v ,době delŠÍ dvou let. 
T a't o' nabídka by 'odporoval.a pře,dp'isu čL 1. zák. z 26. dubna 
1923 Č. 99 sb. a' byl'a by pr'Ooto' nep'řístupn:ooU'. V tomto' přÍp'a:dě 
nahídl všalk VyrOvil1'aCÍ d'lll'žn'í'k vvrovnánÍm ze dne JO. du."Dl1a 
1924 kvotUl vY'rovn:ad J1I8. 45 %1. kterou c'hc.e zlap,la'titi dMeně: 
S% dne . řÍj'na 1924. 10%: dne 1. dub11la 1925. 10'%, dne 1. říina 
1925, 10% dne 14. 'ledl1la 1926 a zbytek 10% dne 14. 'ledna 1927, 
takže zá,koonem žádla,nvch neiméně 35% bvlo by zalp'lalceno' v,e 
lhiHě kratší. než v záko:ně nož,a,oova'ITé lhůtě d'Vol\Jlet.é a jenom 
zapil,a'ce11lí zby,tku 11'ald 35% bylo bv oddáleno na další TOk. Tím 
však zákonu zc,ela vvho,vě11'o' , neboť bude z,a,p,la,c,enOo neiméně 
35% pohledávek dn' dv,oll let. jak zákorn stall1ovÍ. Pří.či'J.o , bv s·e 
zeiménél záimu věřitelů, by nesměJi nřiimolut,i v,ětší ner, :35%ní 
kvotu. když dluž'ník jest ,s t,o, by ji zaplatil , může však tak 
učinHi' t,eprve no, ,dV,OIl letech. 

Je p1l"O'to, do'v,o,l,ad rekUll"s odůvoQdněn a bylo mu vyho,věti. 
D ľ . Ka,s.per. 

Soudu, peníze nebo jiné předměty v uschování přejímají
címu, neopříslll'šÍ, áby zko'umal oprávněnost skladatelovu. Pře
z'kul11 tentO' není úkolem nesporného, řízení (§ 2 Č. 7 nesp. pat.), 
CO'Ž platí i v tomtol p-říp'adě, děje-li, se složení s· něj,akou výhra
dou, jako na př. v tomto 'P'řípadě jest. výhraJcla zákon. práva 
zást. dle § 19 . . adV'. řádu z 6. července 1868 Č. 96 ř. z. Tudíž 
o tom, že stěžovateli .přísluší toto' právo, nelze .nY'ní mzhO'dovati 
a nelze význačení twzellého práva odepříti z toho, důvodu, že 

není tu podmínek § ' 19 adv. ř. Dle § 36 instrukce p-ro uschovací 
úřa,d civ,. soudú v Praze ze dne 15. list. 1848 Č. 7219 jsou zá
sa,dně podobné poznámky pří'Pustny. Všechny takoQvé po'zná111-
ky, ,i po,známky obstávky, zástavního práva, o.devzdánÍ a jína·· 
kých o,patření, mohou se vztahovati na p'o,dst'l ty již s 1 o ž e II é 
a mají za účel vyznačiti práva co. do' existenc e 
a o b j emu nes 'P o r n á. N a pro' t i tom u 'l1' e I z e p ř j,. 
p u s t i t ,i· p o zná m k y p r á v s p' o ľ 11 Ý cha c o' d o o b j e
m u n e Ul r čit Ý c h, p o z 11 á m k y ž a'1 o b děd i c k ý cha 
v 'l a Stll i c ký c ha pod. Poznámky ty mohly by vésti ku 
zmatkům . 

Rozh. nejv. soudu ze dne 7. října 1924 Č. j. Rl 775/24-1. 

K § 1120. SmYsl pře,dpisu § 11200bč. zák jest, že se ná
jemní smlouva uzavřená na ur,či,tý čas, zcizením nájemního 
předmětu, po'kra'čovánÍm v nájmu P'O zcizení proQměiíuje v ná
jemní smlouvu na neu'rčitý čas uzavřenou s výpo.vědním prá
vem oběma smLuV'ním stranám steJnoměrně p,řís.lušejíc.ím a že 
jalm nabyvatel nájemního předmětu, má i nájemník právo', po 
zcilzení ná}emníhopředmětu, hez ohledu, zdali by'lo' smluveno 
delší trvání nájemního, poQměru, dáti v5rpověď v z á k o nit é 
I h ů tě výpovědní. Z toho p·lyne, že s.e sc.i'zením nájemního 
pře,dmětu nájemní smlouva dle § 1120 obč. zák. proQ1něiíuje ve 
smlouvu od obou smluvních stran v zákonité době vypoQvě
dHe,}inou. Platy tu nikoliv původní smluvená výpo,věď půlJetní, 
nýbrž čtvrtletní .Jhůta v5rpověodnÍ. 

:Ro'Zh. ne'jv. soudu ze dne 21. října 1924 Č. RVII 1522/24-l. 

K § 53 vyrovn. řádu a čl. III. zák z 26. dubna 1923 Č. 99 
sb. zák. a 11. 

Návrh na exekuce nuceným zří~enÍm práva zástavního p,ro 
5593 Kč na usedlost dlužnÍlka: soudem prvým po'v,O'lená, byla 
soudem II. a III. st01ice zamít.nut, poněvadž po. vzniku titu·lu 
exeku!Čl Ího bylo usnesením 'zem. soQudu ze dne' 25. le,dna 1923 

. pov,o,lenO' vyrovnáv.ací řízenÍ. Náhled .stěžovatele, že když d,luž
ník nedodr,že'l p'o'slední splátku vyrovnávaCÍ, že , d'le článku ITL 
cit. zákoQna bylo vy'rooVnání zrušeno jest nes'právný. Usta'no'vení 
čl. IV. t.ohoto· zákona mluví p o' u z e O' n á v rzí c:ll dlu'žníků 
na z ,a 111 á j e 11: Í Vlyrov1n,. říze,nÍ cO' do míry l1Jej:nilžš,í vyrorvll'a.cÍ 
částky a odpovídá patrně ust. čol. VIII. odst. 1. ve spojení s Č. 2. 
uvo'z. zállc ke konk., vyrovn . .a odpůr. řádu' . J.iil1ak o' zpětné pů
sobnosti tol10to, zákona (.č. 99/23) nebylOo ničehO' usta'nove.no a 
mus,í 001 něm platW zása,da § 5. ,obč. zák. a' to' tím spJše, když 
ani z moti,vů jeho (tisk č. 3972 a 4020 posl. sněm. a Č. 1574 a 
1603 senátu) opa'k nevyplýv,á. Srv. plen .. rozh. nejv. s. z 21. 
řÍj:na' 1924 Pres. 641/24. 

Ro'Zh. nejv. soudu ze dne 30. říi'na 1924 č. j. R'I 386/24-l. 
R. Vl. z. s:. Do'le'Ža1. 

ZE DNE. 

Odbor »Praha«. DThe 28. úl10ra odlbývána' ohv:ykilá mlěslÍlČt1.Í 
schůzk!éu OIdib·QlfuJ »Plraha«. Ik:ter'oIUlŽ zaJhá!ii.l př'eds.eda~ kOll1ega Dr. 
Čemý" urv'útá'l1Jím jmell1olV,tt!ě př:ít'o'mný!ch d1a!m, c:holt,i 1k1olllegy Dr:a. 
Lennera a- s,l. JUDT. ~olz,áil{jQV'é. Po vřellé po'smdné vlz,pomínoe 
zeSll1iul,émUJ presiiden:tu neljv1yšší:ho s'Plľá1v'l1lí'ho sOiudlU! Dru Pall1-
tŮ'Člklolv1n :věoJ1Jo1v:ané, j'ež Ipořítomruými v hcrutholkéll11 dio,ietí v:Y6Ie,ch
l'JoU!tai bY.[la, udlělnl Plř,eJd'selďla slLolVO k'oll,eg'C)lVi vilCelpr,es·idlel1ltolvi Dw. 
Královi'. TýJž zvdill z;;a! Inlámět s~é zajímav'é plĎedlll1ášklY »0 S. 10 u
Č a 's n Ý c ·h 'Ol tál z;k á. ch s t a v oV' s ký c h«. BalU Ip,ř'edl1lálše,j:kí 
V'zpomnlěll záko,na o oh l ' i /g.at0iľ11lím projednání POlzůstalosotÍ, do1::kll 
s'e ,s,tJilnnýoh j1ehOo 'sŤifánek il pra,kt,iIClkéhlQ' jehoQ' 'P'r:o'VláJd'ěnlí~ př,eše;1 
na 'Ulslt'<ťll1oIVie:J1 'í tah''if,á,l1ní, z.álkou ka'rtellový, o' přílpaldll1'ém zastl\J
p'O'viáJnlí l1iotátřů p,ř'ed! sP'rávruíll11 lSoO'udlem vle v:ěloec:h dlaňolv'ÝClh a 
fi11lalnčnlílch, .i. a!lmel1ltolvall" j,ak ,otá'zky tyto' ,a. ji:ch 'P'říZl1ii:V'é řešení 
úz,oe slpj;an:y j'sou 'Sle jménem Vlez:dty :sta:vtolVls!k.y 111o.r,l'i!véhO' }JIl"a
oo'vll1ifka" klQ'111iOifn.ího plrles,ildlel11!ta ,p'. Dra č-u~:ÍkaJ. V,z ,polITI,ě~, ž,e 
smrtí g.eniá!lll1Jíiho ref,o,i'mátIOll",a slprá1vnlíhOl s'oudal' Dr.a Paol1.tůčk.a, 
r,efmma tlohoto, tJribllInJállUi na' du,ouho j.est olďdá:l ,elnla,. Dáll.e Zll111!l1dll 
se ,Ol z.a,stu.p!olvá!nií In'O'tářů u p:atel1lt'l1lí:hlQi úř;aldlu a, :p:oldla~ vysvlěot:l,ení, 
týkaj.íc:í 'se náJrolkl1.1) člSL 'l1Jotátřů vůči' peTIlsij:1l1Íll11u úst!aJvlt.l1 v'e Víldlnli.. 
Debatu ,k této. formolu ,j, 'Ohs,alhe'l11 'slk'V'ě.le 'aihsol'VI01Viamé Plřledlniášoe, 
z.ahájli,1 komorl1Jí presiildent. p'. Dr. ČUJlIÍlk, jenž podalII k j'e,dll1iotHli'vým 
bodům vyslV'ět,l ;ivlky al pouk:á:zal zVl1láště !l1ia v'eQrrTIli' z.ás1l1UŽil1101U1 čd !n
no's.t vkepres'i/denta, Dna Klrále, .jTll'enOivi'Ť1ě v: OIt!á!zoe zákOlnla 
karte,l'oiv'ého i pens'ijln1kh 11lMolků v1ůči pe11lsijnrmu Ú'st:alvl\J 1110-
tářů ve VkiJnlL Dále poQ.iedlnal 'o O;sJlIově záko,l1la pOljilšt,ění o'sob 
sa'InOlstai t11lě vý,d lěll ,eó1Iě či.nruých a pře'Šoel k daaší č~áJsU p'rog'r,amu: 
»0, při.rpuštěl1ií 'že ln doQl pr ávnÍ p'raxe 'l1!otář'Ské«. 
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I Zcela 'r b}ek,tilvin.ě poukáza'l J1la důvody P'ľO i p,wb téQO pdn-
ci p i'e.lllllí ut ázc e mIIUt\~ í'CÍ ,a zdů r a!Z nlill, ž,e .ct ú Vlod Y plf'O j S o'U ~ diall e k o 
ll 1CJtcn:ě,jš Í oněch PlľtOlti, OO,Ž be'Z,V'ým il1lečl1lě i, v deb<lJt:ě na to' se 
r ozvÍ'lllUvší a kOl] egy : Drem. P'O'l1IC,em, Drem. Fi,al'oll.!, ~raJH'čk'em, 
f)rem. Ostr'či,l 'em, Dľ'em. Kr á,ltem, Drem. liůl,l{Qu a Drem. Ebellr 
st re.item vedle11Jé, by.!.o Ik'onlstatloV'áno'. 

P r OVOt sPlO'ťlle s,k em při j a,ta b Ylla z á V'č'Wčil1lá s I olv la' sl. Dr. 
Koz.ák'o,v!é, prvé dokuolrky pr á'V naší ull1ilVeTsHy Kar:lo .... F ,erdti
na:l1tc!:olvy, ,jež s ,.díky kO·lllsta,tov.a.!,a j ,e ,dnlomys~ 'l1iÝ a, pm p,ř:ije' tj ž,en 
do, právní p'r ,a,x'e l1Iotářrské ,plroli,ev.ený souh l as Ip,říltomnrý'Ch, jenž 
proj'eVellJ též jedl1iomY'S111 111ě plňija,j;O'l1 r 'es,o,llllcí v.ilcepres'i!dentlem 
Orem. KrMem n:aJVIr'že'l1Iou, to'ho,to znění: 

»Schůz'eodiboll"iU »Pralha,« sp:olku ' l1l0 ,tářú čes,kiO ls I 'o'vel1lsikých, 
v.vSi l lechl1iu:v:Š~1 :VIýVlOtd;y 11mnno'l"ního' ]J'ľ'es,i ld lenta a pO' ~lro'v le'del1lé 
debalt'ě oo,táz'ce přiIPUtšt,ě:l1 ,í žen za kandidátky 1l10Itářstv'Í, \lys;I,o'
v'llie pře'Sv'ědče'11lÍ, že nen~ žádné zákol1'né p'fekálžtky plr'Oti t:OIJ11 ll" 

aby želllY z.a kia'nJdlůd:átUqr nlO ltářstV'; by!'y při'i'ímány aJ uMád!á 
pŤedsednid'v'll'" aby DOttO' s:í,a:n.OIV'iIS,k,O v lhod!ným z,půsooem 
I ústř'etdí 'SpoJku, V' 1J.110 ltářských komorách 1. u mill1li'sters'tV'a! "spra-

V'e,dhlloIS t il u,plla,t 111Hol. « . 
PO' plř'edl1lesle'nlÍ a vyřešení nělwlhka p'r,aJkUcký<ch případů 

5chů'Z'e s'ko 11 1čen a. 
V příští sohúzce pře.dn,ášetli hUlde k oll,eg-a Eng;e.1t.haller: 

O stv.!i:s,alci s,m luv převlold'u l1!el11o,vi'Í'o'st í vzhllle,dem J1laJ ~110'VeJ,U 
k olbča,n/ské'l11u zál\KJIl1!UI. 

Ve,dllle ,to/ho Hv,oHl se s'e vz:icnotU ochotou kU' pio,utalV'é a zarjí
ll1'U"v:é př,edll1lé::Í.šc-e V'Z,á1C'llrý plřÍzniv'e,c n:ašehCl stav'u s,ekčJllí šéf se-
11 á~o,r pla:nl Dr. ] os,e f Kalr als,. 

Za sutÍ'et zVloHI si »C e s t Ll P o' S i c i I i i «, jíž dlolPľO lvtQlui 
víc'e .ialk ] 00 sV'ětle ,l ' l1lýl11ii ob r.azy. 

Náv'ště:va dam č l ,e 'n lC! i ho,s,t í č l eny uvedených j,est vel mi. 
vít á n' a. /, 

KOllegové kalndiIdM:i ~ se pro,sL bv v příštích sc'hůzíc,h ne .. 
za'ulj'Ílman'il míst "Ll pos,tTallHl:Íc h st'ollLl j:alkol dlo'sud, ane 'přii'seldli' mezi 
koulegy starší' a dethat c'o' ]lóvíd~ sle súčas.tnili. 

Ve s,plOIlku hudilž z~ saldl ')!J ' : č]' e '11 s tví a 11 i k 011 i v s ,t á ř í 
a ti t u I y. - Na shil,e<dla'J1'Ou P. 

Jednorázová bytová dávka v Pra.ze. Měst'slká r alda hl. m. 
Prahy zamÝš,lí zavésti l1'a r·ok 1925 jed'niO'rá.zo'V'O'Ll byto'vou diáv
ku 'Zle v 'še{'h pO'llžÍva'ných místností, p'ři čemž mÍ'st11lOts-ti kanle,e
l ářs'k'é maj,í se čita:tti dohtromn,dy k bytovým. Dávk.a má č,ilniti 
II 1 111'Í'S'tUlI0IS't,j 100 Kč u 2 mÍsDl10stÍ 200 Kč u "3 mís,i'l1iosti 400 Kč 
Ll 4 mÍstl1l0'stí 800 l(tč ll' 5 místnOl:;tí 1600 Kč u 6 míst'l110'StÍ 3200 Kč, 
II 7 mÍstnolsÍ'Í 6400 Kč, Ll 8 mÍstllloSltí 12.800 Kč, u 9 místností 
25.600 KIČ, u 10 mí-st. 51.200 K'č, u 11 mí'st. 102.400 Kč .a při 12 
míst. 204.800 K. DávKo'u ,tDlu 'zatíž,el1Y byly by z'e~ mél'1a atdVio-

. Id tli, lé'klalř'i a J1IotMi 'a protlo veškeré komory t'ěohto s t!alvů po
daly ohraž,enÍ pr'oti zalV'edel1lí tét'0 dlá'Viky, '"ž má s.1'o<lližiti k tomu, 
aby byl op . tře'nl to'ucL na vyst,aV'enÍ l1tolVých domů. KOlmolra 1110-
i:.í.řs 'ká II plOzornill,a, zejména llla l1Iep'řípustno.st zav,edenlí této, dtáv,ky ' 
nou!hS'm uSneSel1lÍm, Je'Ho. dk zákol1la črs , 117 z 1'. 1920 muse,l b y 
bý(,i vytd'án. z'VJ,áMnJí z.ákou a 11'pO'Zof'nti l':l na l1IesIPlraí\T'e'd!HV1ost, 
vclik,ou tÍlživlost a l1'e'správnost této zamýtšlené dávky. 

Připuštění vylwnatelného spisu notářsll.éhó v cizině. K po .... 
c1ánlí 11lal§emu/, aby ,přli, si e,d'l1iává'nÍ s111']luv 10, v 'zájemn.é vykiOll1Ia,t'el
no'S.t,i ex,ek<Ulční.c'h titu llů byJQi plřihHž'el1io k tomu, aby ta:ké 'nlo<t:á>Ť
ské s,p1ilsy v 'y lw,na.telné byll y .ulznlá'vány c.izÍm státem Z,::tI p,I 'atn~' 
titul exe'kIll,Č<l1iÍ, sdlě:1iI1 l o. mi'I1,usterstv/o z8 1hrall1'ičnkh v'ěcí, ž'e se 
o Do,t:O' pNpulšt:ěnlÍ zatS,azulj.e , že vša'k d:ílř í s'e tomu j,en v,viímečnlě. 
Cizí státy pOtukaJz'llÍ'Í k ,pornu, ž'e nrlit.ářslký sp'i,s v y konatell'l1lÝ P!O
strátd'á konindilkto,nilckého j/ed1nánÍse s'o.udem a tudíž z,é::Í.'rtLJJ1ty 
p'r á'V'ného Ir ,o,zsoIUIZel1lí,. Pr.oto l1taJráž'Í up,l a,tl1lěl1'Í po,žaldlalVlku· l1lalŠe'ho 
na zJ1latčnéobtlíž'e. Bu,de ,nu:t11l0 v le v1ěd té po,da.ti 1lI0'v!ý pa
mětl1JÍ SPI;' '. 

Soudní komisařství. Ke s,tižl1iO,st i 'l1la'šeho. sP'0llku po'daulé 
u mill1'ust'erstv:a splrav,edJ.nlost'i d,o, nedlo,statečného, phděl,ovál1lÍ pn .... 
zůstall'olstí 11 !Ottářům v 'ytd:a,llo. uo'to' milnister'Stvo VÝl1iOIS z,e dne 2. 
břeZll1,a, 1925 čÍs. 9890, kt'erýll11 ,d'0žaduje presi,dia vm11'l1líICh zem
ských 's'ouldú V' Praze a Brnlě, aby vyz'v !a,J,a okl"esní soudy k tlO
m li, by ve V'ě,tŠ'Ím po'čtu J1elž dlolsud p,řika'zolva,]y l1!otářům ob
zv:láště v okr esech, v 'e kt,er ýc:h J1Iotář ku spo'k 'od,enlolstli S'0ludlU 
i 'olbyv:at'elstv,a za, p1.a1t!lllolsti' ok IX. POlzůsta1'olstll1í ří'Z,e'J1I.í prblvádlěl 
a ze':,mél1la aby p,h t'om př iblfže11,o k tOIlTIU, by mu 'nebylly sv'ě
řová!l1V noUko POlzúst.a'lolsÍ!i" jlež jest 'PlQIvi:l1Ien be,zlplla,tnlě plPOlvésti, 
llýhrž v pr'vl1~ řaldlě POlzústa losti vyšší llOdnoty. 

Zajíma vé a důležité rozhodnutí. pro notáře jako soudní ko
misaře. Ok'r-esní slouldl v S. sv'ěři.l pr,olÍ'e,dn:ání p,ozůstu.ll lo'sU nlolťáři 

, jako sOuldnÍmu :kom'i'S ,alř i , ,aJčilwJ.ilv ,dlěiCllUC'Ové O'ZnlámďJti, že si ptQtzů
s,tal,ost pro'jedlna/j'Í s:amil. K slíŽi1l0ls,ti dědúců zamit'l z,em'Sk:ý soud 
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ci'Vi:l:r1Í v Praze rozhodnutím ze dne 2. 1. 25. R III. 867/24/16 
z .těchto, cLův'oldlů: Usnesení 'odůvodl1!ěno, jiest usta'11tOIV'e'll1Ím § 29 
2 ocLs,t. l1Ie.s,p'. p'a,t. ve zl1iě'nlÍ ol. XII. 'zák z 8. VI. 24 č'Í s. 123 sb. 
zák. a 'l1Iař.; oikoi!trJlOISt., že 'st~ěž'oIVlatte,lé oh,j á~si1'i" že sň pOIZŮ'stallost 
sami pr.oj,e.cJ.l1Iaií a pOIU,ebl1lé vlýka'zy ,a, p,oldá'nÍ ulčinÍ, nemů:že vy-
10,Ulč1Hi mOIŽl1lost přid:ěiltitti i plOtzůstal'0,st, Ol 'l1lÍž jide, 1l 10táIř i , ponlě'v.ald:ž 
se zřete:l!em na Dal, že se dě,diC'i přilTlá'sLJ.it k pozústa'llos,ti s dJobro'
diním i ll1Ne:ntáře, a ž·e meii, li,im i jest děd!i'čka ne'ZleHlá, bude 
p,o třeb.Í s eoptsá'uí i nNle n'Ťálř e d: 'stOllltdt11JÍ:ho od hadu P'OIZ ů sblos ti, co ž 
děcLkll salmi pí~'eml1lě plfOlvésti nemohotU, t'a,kž,e zůstává i v 'edlle 
jejich 'Dlh,l ášen'í č'inJ1lo lsti po:le p'r ,o Ói 11tlltO,s,t ']1Io ,tář,e j;atko' s·ouldil1'ího 
ko:mi's,alř,e; soud prý 'DIV'šem v oldlst. IV. rO'zho:d'nutÍ svého, P'0-
chybtl potud, že ,old'k'ázad sŤ'ě,ž'o>V1ate l e, ,aIDY pot,řebnié výkazy 
p,ř-edllQlŽ i ,ľi l J1iotMst'ví, ,a,č citolva'11'Ý § 29 11Ies po rJllé:h o' patentll 
v odst. 3 výsloN'ně ust'a'lltOlv 'ul.i'e, že s'ÍTany lTIolhotU výkazy ty 
p,ře:dlllo lždti s ,o u dl u ; t'0,t,o pochybení by:l,oo'P'r.a.venlO, jiJlIak však 
dotyčnrý old/stavec l1Ialříka'l1 'ého usnese'l1Ií byl j,al1m s,e zá!k,onem 
srovl1Ia,)'ý pot'Vl"zen. 

Odklad vyklizení' bytu poskytnutého náhradou za byt na.-
. turálnÍ. PodsudtnlÍ X za'vá'za,j se sm:ílľ,em piv,o,varu Y vykl.iditi 

111 í s t'l110IS'ti, k terÝ1ch dlo,; uld UlŽ í'va I j'alko, pod's ud 111Í z,a' t:OI, že mu 
piv1olv,alr pOll1e'cha~ v ulžív.ání bezp:IMJ1Iě jedlen lJ'ollwi V' 1i11lé'm domě 
do. 1. IX. 1924. Proťi, návrhu: Illa exek'ud vy'kli'z,e'nií'l11 podal pod
surul1IÍ žáJdolst za OIc1tklla,d ex'ek'uce, kterouž 'okres'l1'Í s,oud zamítl , 
aV1Š'aJk klrajslký s,o,ud V' T. pNzn ,iviě vyřÍldliU z t'OhOdtŮlVlQdu, že t'll 
nE.Í'de o pT,e,ka:r'ist'iClké užívlánlÍ, nýbrž 'o Uiž:Ívání 'smluvní a oJw:l
!lIO'st, ž,e dúvold 'k pOldlržení bytu p,ř,e'S lt'all , 'lllen!í r iO/z hod nlO:ll , '!1Ieboť 
důvod tE!'11 p/ř'estane u ka/ž:dlé:ho, llIá'jenmÍka, proÚde-'!.i l'hiHa vrý
pově-dnIÍ. 

Záiko'l1 z 25. IV. 192'4 Č. 86 vIJ1.J'uouj.e olchrGnu j:e'l1 t:am, h:iCle 
llž ívté::Í.nÍ 'jle od po/čátku n:eOlprá'v'ně'né, nňilwld lV', 'klde 'olP'Í'rá s,e IQ. ně
jaký prá'VnlÍ p,o'mě,r, čemuž na'svědlčUlk výp,olčet ols'ob v tomto 
zákoll1'.ě llIVietd:e!1IÝ ,a s,l ůvlk,Q. »a, PlOld,.« NejVYššÍ sould rekU!ľs'll l ne
vvhtQ1\rtě l z dúv,o ldů plľá'vlě uvedených j'a!k'ož i pro'to', ž!e byt, o: J1lě,j i 
j,de, j e bytem náhrJidnÍm za byt, kterému by nebylo, bÝV1a'lo, ,I:ze 
(jtdepHtlil z,áJk'D'l1né olohraJl1ty. 

ROlz,. z 28. I. 1925 R. 1. 1069/24. 

Sbírky rozhodnutí Nejvyššího soudu. Milnd,s,t,erstvlo s,plľ,a
vedl'l1Iosti l1IařÍ, d.i I ,o vlý'lltolsem č.ÍS . 5509/25, aby sb~írky ľD'z,holdl l1lU<tí 
Nejvyšš~ho sOludiu byly ,Qzna,čolv.ál1lY t;alkto: 1. Sb Í'l"k ,a' r1Q!z11iOldl1iutí 
p,olřáidal1iá p'ľ'esi,dtiem Nej'Vy,ššího SlOIUldlLli a redigoQ,va,l1á dlruhÝ'm 
presi,drel1ltem Drem Válž'll!ým - »SIb . ll!. s.« němec1ky »Slg. O. G.;< 
2. Slbír,k:a rozhodnutí po'řáJdall1lá m itn:i'Sterstv'e'l11 spr aved!l nOlsti 
ja,lm př~lo,ha! k vlěst' l1 líkUl - »Sb. m. spr.« l1'ěme'C1ky »Slg. J. M.« 
l11á-H 'sle oZl1!aJčiltil z,dlailli jl de >Q1 ro/zholdll1lutÍ t'res.tn:Í neb c.i.vIVlní bUldiž 
1Jtři'P'ojel1i31 zlkratka »ci,v .« lueb » tľ. «, němec,ký »Ziv.« l1Ielb ),Str. « -
TěohtOl zk,nat'eik jest 'Ulží'Vlati p'ři všech citaCÍC'h a net'řteba udá
va ti dia t'a; s t'aó čí s,lo' r 'olZhOldll1lLl ti. 

POZVÁNÍ 

k řádné valné hromadě 

») Sp,o,llk'll českOls:I'O'vl ť'l1's lkýJch kla'l1 ldli,dlá,tů nlo,tářstV'í«, kt.e'ľá klon:a,ti 
se bude v ne,cIIěB c1Jl1Ie 19. d/ulbna' 1925 p,řesl1lě 'o' Hl. 11IOIdi1 l1lě' dOlp. 
v síni Č. 2 v R!eplr'e'sen,t'a'črnm d~omě hl alv. města Plľa!h y (I. po-

s'c hodí v lpr a VIO ) . 

Poř.ad: 

]. ScLě,l,e n!Í pfe,dls,e'dn,idvla.. 
2. Otel1iÍ p'rlo/tor.{tQ;lu mi,nUllté v :allné hr·oma,d'y. 
3. Zprávy f'll!I1.iJ.<tCliIO'nlé::Í.!řů. 
4. SloloiláJlll í puj'ilš tlě lllÍ. 
5. PiřípUlStl1l0tSt vStUlpu žen k praxi no,tářs'ké a jme'l1iOIVá ll,Í 

jich notáři<. 
6. Nový 1110<tá,řský Mid. 
7. Sta01,olVienÍ čJ.enského plřÍsp-ěvku. 

·8. Vlo,lIby :iiUlniklcilo llllářů. 
9. V olll1Jé l1iálw hy. 
V SlOthoDu, dl1ie 18. dubna 1925 kO.l1lá se 'o 19. hodině plřáte,l sd<á 

sc:hůzkal v le fnaJnlClollJlzské resta'uratCi Relpresel1,tačll~ho' dOlJ11u 
(v přtzlemÍ V'plr.alvo v s,Me na ga1,erii). " 

V Praze, v bře'zl1lu 1925. 
Za 

Spolek československých Icandidátů notářství: 

Dr. F r ,élJ n t. ] a l1! a t k .a, 
jedl1lateL 

Dr. B o h u s l.a v V Ol d str č i I, 
starosta . 

] edná:n,í jest sVlrcholvlal1,ě dúležité, přít'Oil11l1IO'S,t všech kOll egů 
lIIutllla. 



pozvÁNi 
ku měsí,čn:i schůzil Oldlbo'fU »Praha«, Spo,jlku J1Iolí,ářů osL, MeTá 
kIO'llla'ti se bude v s OtbOltJU , dne 28. bř,ezn,a 1925 o' 18~' hodil1lě 
v resÍlarura'c:i ·»U Humbr:I,ička« v Pr.a!ze, Ná'rodnÍ n. č. 8, I. p'o·scb. 

Pořad : 

1. Před l1!áš k a pla.n:l ,o,dbofiQ,v:é h'O p,ř e,dlJ1lOls t y Dra. J OIS. K,a r a s.a : 
»CcSlta ])01 Sddl:ili«, j'e,ž doprovláJz,ell,a budie Ví-oe jalk 100 sv:ěte.J-
nýmil 'clbraJzy. ' 

2. Pře,dlll lášika .palna 1110tá,ře Ric.!-.ar,dJar Engell1thla'I'enar: »0 'st:yli
saci smkllVi přev'odu nemolv,j.t1o,stí V'zhlledem na 'lllorvlellllul k , obČiaIl1-
Stk ému z.ákolnlUi.« I 

NálvlštěV'a ,dam ,čl 'enů i hostí jimi uV1ed:en!ých jlcs't v elmi 
vítána,. 

V P,ra,ze, dne 14. bř'ezna 1925. 

Odbor »Praha«, spolku notářů česlíOslove,"s~ých. 

Dr. Jaw'O's,lav PiQtJ1lelc, j.edna.te,l. Dr. Václav Čerl1Jý, st.alrosta. 

Členům »Pensijního ústavu Rakouského spolku notářského « 
ve Vídni. Žá,cj;ám v,šeoky ,č l le'ny toholt,o- pensi:jnÍ'11o ús,talviu, aby 
m'i l la,slk,aJVlě sdě ldiJi.sviOljeaJdr,esy, čáJs ,tky , na 'ně'ž by1.i' po!jÍ'Š't.ěni 
a k,one'čTIiě, ztdatH ·dosud ,p,l.aťí plřísp.ěvky, či zd,ail i přest:a,]j po, plře
vra'tu p:j'atitli. Do,stávajtí-l,i 'nlěkteří ji:ž pen's'i, pro,sím, by mi siclětli1i, 
zda ji dJo,s,táv!ají 'V m·ělllě l1Ja·ší či ralkolulS,ké. Dr. Váda,vl SV1obOldJ , 
notář na' Smíchově. 

Přeložení. 

M.inistr s,p,mV1edllrllOlstd 'pfe!,olž'ill notáře Bohumia,a, Horáka 
z P1'ámlic.e dOl Chll L\'moe 111. C i,dlk 

Jmenování. 

Mhlli,str spr,aV'edl'nosti jmeJ1lQ>va,l k a'J1Ididát a, nOttářs,tv,í Dra 
Vi,ktm,a Kr,Lže ve Ve.!v:alrlcch l1io ,tá'řem V' PI'ál1lÍtCi a Mi:lo'sil'alv.a 
lis.J<:u:, l1io.tářského llIámě'stk.a VI J:alblU'nlk'QlV'ě, 1110tá.řlem tamtéž. 

Býv. kandidát notářství, 

t. Č. po,lic. kone., hl,edá . t.rVlaJ1é mís.to v l1Jotářské kanceláři kc1e
k()l ~V'. bllS. nab. p'o,cl- »SkrlOlvtl1lé požadalvky« dia ad'll1,. t. I. 

Kandidát s 31etou notářskou praxí 

hlledú mÍ,sto,. Nabíldlky s ndláním podmínek vYPľOIšl\lje si dto adm. 
t. I. 1),o,c1 Z'l1. »K. P.« 

Kand. notářství 

s 20 tf. no~. pll"ia,xÍ v 'l1Iěmeókém území, čes.k. ja:zYIk.a, č,álst. zna:!,ý, 
hodl]'á ZíCII Úloel·em z,dokonal]. se v,e stát. jaz. př'es,t.o iupi.t1. Po,žad. 

mírné, nla.s.tOl\lpel1lÍ dle úmnulVY. Nab. pod zn. »Dr. J. Sch.« do 
a,dlm. t. ,J. 

Not. koncipient 
se S'OtUdlc. zkOtuš'klotU .a čá'st. llloltářsk.ou praks'í hlledá pr:aJksi, v,e.n, .. 
ko,vskO'LI. -- NaJb. pOld ZI1:. »1UDr.« dlo atd.m. t. 1. 

, v 

Písař na stroji, 

zaměstl1iaJl1;Y delší d'ol@u v ll'otálřské ka'lllc eláři, 'obeznalý ve všech 
pradch :kall1Joelá:řs'kých j ' 'v samosta,t.11!ém projednáváni menš í,ch 
P Oizllstallolsťí, nyní vo,jlensiké 's,lužtby prOSit, pT1o'sí Ol místo v l1io ,tář
ské kall1celMi. Na's,tlQiupiltil může 1. IV. 1924. N.a:b. pOlci zn,. »Z. Č. « 
d,o aJd m. t. 'I. 

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. Ci\'iJ.l1í správa 
P odlk a,r pa t:Slk é Rm i vlydall'a » S e ZIl1JaJl11 ,olb c;í a ú ř,a dů na P od k a,r
p:a-ts!ké RUls:ik< a zas:lla.la, no,tářs'ké k.omolře v Pr,alze 100 vý tJLs,ků 
do ,r101zpro1d!elje. Sezl1Iam .0148 st'l'<i.nách má tyto rubrÍJI{y : 1. Obec: 
,a) Dosud úředniě používaný l1IáZetVl slO1venský, b) název maďar
ský. 2. P;ollH.ilc'ký .oknes. 3. Ohecní l1Iotalriát. 4. Če'tmli -:::iká s'Í'anice. 
5. PO,štlOIVní úřad. 6. Berl!1lí úřad:. 7. OJ<:1resní stOuld. Dále násle
dUlj,e: AheoetCl!ní s,ez11:alhl obcí P:odlk . Rusi, obsaJmjitC.Í jak ná'zv y 
slo;v'al1'ské tlak i názvy ma ď,a:rské, sezl1lamv:šed1 úř.adu' na Podk. 
R'LIS.f a c!lisl!otk'ačn:í })řlehled čeŤJ1Ii:ctv:a. Obj.e,dllláviky buďtlež řízel1JY 
na sekre,tariát l1iotářs!ké kommy v Pralze. Cena, 1 výtislw 15 Kč. 

Došlé knihy. 

Nové zákony o peněžnictvÍ. V Kamp,elí'klQv1ě kn iho,vně vy
claJ JUDr. Ladi's~av rr. Dv,o·řák ,po Družstevlních zákonech . 
československých pr,o' potřebu dlružstev další příru,čku po,d 
náz.v,em N Q. V é z á'k 0' 11 y Ol 'Pe.J1t ě ž nji c tví. Kniha, obsahuje 
kOtmentolV'al11Ý text osmi zná1nÝ'ch zákonú Č. 216 a 235 až 241 
Sb. zák a nai., týk,a,jících se ochrany vkj'ad,ateolů, mimo'řáldných 
úlev při pJacení dana přímých a. vá l1ečl1ých půj6ek a p'olhJoédlávek 
z vá,l.ečnýc.h dodávek. Autor, jenž sám se súčastnd l zák,on.o
dMnýlch pr,ad o t,ě,chto zá!.ežito'stech, př,edeslal kniz,e obšírný 
úvod o přílČinách, jež vedly k vydání těc.hto zákonů, a oipatřil 
text pozJ1lámkami. Genar 12 Kč. 

V př'e d,eš l ém čísle Českého, práva ohlášel1lá kniha JUDra 
J'osefa V. Bo'hus:l.a;va ,a AntonÍ,na Hartmana Sbírka příkladů, 
knihovních žádostí a usnesení, j,iž vyšla. Knihy l1Ietřeb~ ZllOVU 
d'O'pO'l'učo,vati. O j,ejú olblibě svědčí ,nejlépe , t:ao:kolno'st, že vy
chází během 25 l.et jitž po šesté a by[ta přelo,žena též do něm
činy. Nové vydání jest pr,oU vydáním dřívějším zn:ačně r·02-
šířeno. ta ',o:praveno, PO změná,ch, z.av,edený·ch v zákolně obča11-
ském a zákoa1'ě knliho-v.n1m llo,vlelami k obč. zák-o'nu. R:o ,vll1.ěž při
hlíží se k zéÍJk0l11ŮmO stavebním ru~hu a pozemkové reformě a 
částeoně též k zákoll1'ům, platným na Slo;yeonsku'. Cena .neváz. 
46 Kč, váz. 50 Kč. . 

Nákladem Zemědělského knihkup. Ad. Neubert v Praze 
vyšly l1tásl,edující poutavé romálllY: AI,exantC!tr,e D.umas: »Asca
ni,o«. Dobr'o<dru žstvtÍ slav. itall. umělce Benvenuta Ce'IHni na h'aln
·couzském dvoře. Přeložil J~o 's. J áns'ký. I. díl Kč 12'~, II. díl 
Kč 14'-. Alexandr,e DUllnatS: »Dvě Di,al11Y«. Pře.l,oži,l :a Kalrl'a Še-

I řinová. Dlí 1. Kč 17'-, díl II. Kč 17'-. J.indř,ich Spáó1: »Raván 
.a Théra«. Obraz ze živo,ta pr,avěké os,a,dy .nálkohlÍ. Ilustr. O. 
řia,rlas . Kč 9'-. Emlzim MajewsJi: »V hlubilnáJc:h z.emě«. Dobro
družné příhody dV\Qu POllákú a jednoho Anlg!.ičana. Přel-ožIl J. 
Rameš. S oetnými vyobr.a,zeními. Kč 24·~. 

Nákladem Zeměděl. knihkupectví Ad. Neubert v Praze: 
J,os. Šalch: »Smlě'j $oe paňáool ... !« Kč 12'-. Román. Alexa'nld'l'e 
Duma,s: »Dv'ě Diany. « Román krá,lolVlslkýeh m·itl'Ostllk~. Kč 17'- . 

• 

PAPIR PITS PR HA 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. -- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé . na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Zivnost nská banka v Praze . 
\ Centrála v Praze, Příkopy Č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000--. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000·-. I 

Expositura: Kr. Vino.hrady, nárožÍ' Havlíčkovytř. a Tylova n. 13. 
Číslo telefonu 111. 

, ,Filiálky: 
,Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec Krá1., Jihlava, 

K.latovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň r., Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břeclavě. 
. 

F 

Provádí" veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známka světa! 

Psací stroje Remington Standard 
v z o R Y X I I. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

Remington Portable, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

Remington Vertical an cross Rccounting: . píší, sečítají, odčítají současně 

v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R e min 9 t .0 n p S a, C í str oje, s p o 1. sr. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILIÁLKY: BRNO, Panská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15. LIBEREC: Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-lL, Štěpánská ul. 624. 




