
§ 1425 obč. Z., ověřování podpisů, vidimace, protestace 
směnek neb jiných kupeckých papírů, notářská osvěd
čení vytčená v § 76 not. ř. (s výjimkou úkonu 'v § 76 f) 
uvedeném); 

2. dále t. zv. s o lem n i s a ce, t. j. spolupůsobení 
úředních orgán'ů při určitých právních úkonech a jed
náních, směřujících k zakládání, změně neb zrušení 
právních poměrů v oboru rodinného neb majetkového 
práva. Sem patří hlavně: součinnost soudu při osvojení, 
při smlouvě o chovanectví, při dobrovolném rozvodu a 
přeměně rozvodu v rozluku manželství, součinnost no
táře při uzavírání smluv ve formě notářského spisu, 
součinnost notáře neb soudu při veřejném testamentu, 
při dobrovolné dražbě' nemovitostí a někdy i svršků, 
činnost notáře při t. zv. civilním protestu (intimaci dle 
§ 83 not. řádu), a j.; posléze 

3. uvádění určitých právních poměrů neb skutečností 
právně významných v patrnost úředním zanášením do 
veřejně přístupných knih pozemkových a rejstříků prá
va obchodního (t. zv. i n s i n u a c e obecného práva). 

II. Druhou skilpinu tvoří pak úkony, jichž účelem je 
zvláště chrániti' buď určité o s o b y nebo m a jet k 0.

vé podstaty, které podle zákona zvláštní 
z výš e n é och ran y požívají. Účel tento sledují 
všeliké úkony a péče vykonávaná ve věcech poručen
ský~h, opatrovnických, substitučních. Bližší rozvádění 
by nebylo účelné, poněvadž jde o věci všeobecně 
známé. 

Tyto obě shora uvedené hlavní skupiny (sub I. a II.) 
tvoří v I a s t n í předměty nesporného řízení, neboť vy
plývají logicky a obsahově ze samé povahy tohoto 
řízení. 

III. Do další (třetí) skupiny by pak bylo zařaditi ony 
úkony, které sice vlastní povaze řízení nesporného od
porují, avšak ' z ' určitých -důvodů - v h' o dno s t i v ý
s lov n Ý m u s t a n o ven í m zákonodárcovým se do 
nesporného řízení přikazují (přesněji vyjádřeno: aby 
došly vyřízení podle zásad a ve formách řízení nespor
ného). Sem tedy patří vyřizování určitých sporů, 
o čemž bylo již shora podrobněji pojednáno, dále vyři
zování určitých úkonů neb sporných otázek souvisejí
cích s prováděním pozemkové reformy. Sem by bylo 
pak zařaditi všechny ony případné další úkony, jež by 
zákon svěřil k vyřízení nesporné cestě a které by ob
sahově nebylo možno podřaditi pod ony prvé dvě sku
piny. 

Toto rozdělení předmětů řízení nesporného v teorii, 
jak jsem již uvedl, převládá. Jeho přidržuje se na př. 
O t t, li o r a, ze starší literatury již i O e s t e 'r I e y. 
Poněkud jiné rozdělení uvádí S a n der ve svém 

zpředu již citovaném systému (str. 32 násl.). Sander vy
chází z úvahy, že ono nebezpečí před příští poruchou 
práva jest dvojí povahy: buď jest nebezpečí to teprve 
někdy v budoucnosti eventuelně možné, dosud není 
jaksi v dohledu, anebo jest nebezpečí to již v dohledu a 
právě již nastává. Vzhledem k tomu rozlišuje pak mezi 
úředními úkony, které jednotlivé orgány tohoto řízení 
vykonávají, úkony, které slouží: 

A) k ochraně (zajištění) před možnou eventuelní po
ruchou práva; nazývá je povšechně úkony o s věd č o
v a c í m i (Beurkundungshandlungen) a zařazuje mezi ně 

1. všeliká soudní neb notářská vysvědčení, vydávaná 
~ osvědčení určité právně relevantní skutečnosti; 

2. vedení knih pozemkových neb rejstříků obchodního 
práva; 
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B) k ochraně před nastávajícím již nebezpečím po
ruchy právní, jež jest v daném případě dáno vzhledem 

1. k vlastnosti osob neb majetkových podstat, požíva
jících zvláštní zákonné ochrany, 

2. nebo vzhledem k tomu, že se někdo domáhá zru
šení určitého právního poměru, 

3. nebo konečně vzhledem ke konkurenci nároků více 
osob na týž majetkový objekt. 

Do těchto skupin pak patří' 
ad 1.: péče poskytovaná ve věcech poručenských, 

opatrovnických, substitučních (ať již běží o poručnictví 
neb opatrovnictví personální neb reální, generální neb 
speciální) ; 

ad 2.: spo]učinnost úřední při dobrovolném ' rozvodu, 
zbavení svéprávnosti) prohlášení za mrtva, expropriaci, 
umoření listin (účelem jest bdíti nad tím, aby ono zru
šení právního poměru nedálo se na úkor postiho
vaných); 

ad 3.: spolučinnost úřední, při úpravě hranic, při pro
jedlláQ.í pozůstalostí, při konkursním řízení (konkursní 
řízení se ovšem převážně považuje za zvláštní řízení a 
nezařazuje se vůbec do řízení nesporného, ačkoli nese 
jisté příbuzné znaky). I zde sleduje ona úřední spolu
činnost ten účel, aby některým účastníkům nedostalo 
se na úkor druhých nějakých výhod nebo aby se pře
dešlo sporům. 

Z E DNE 

Oprava. Do článku Dra Čulíka v předešlém čísle Č. Pro 
uve rejněné'm vloudily se tiskové chyby, a sice ihned v nad
pise článku uvedeno na místě: »Návrh nového občanského zá
koníka ,a notářstvo « . slovo » občanstvo «, dále na str. 29 v 8. 
řádce shora pod lit. k) uvedeno »odstupní smlouvy o zřeknutí 
se dědictví « , kdežto mělo býti uvedeno »smlouvy o zřeknutí 
se dědictví « . 

Valná schůze sboru notářského obvodu pražského konala 
se dne 29. května t. r. za účasti 40 notářů. Předseda věnoval 
především posmrtnou vzpomínku zemřelým kolegům v minu
lém roce: Dru Bohumilu Luskovi v Kolíně a Janu Hoffman
novi, emer. notáři v Trutnově. 

Za zapisovatele zvolen podle stávajícího obyčeje posledně 
jmenovaný notář Dr. Jan Smetánka. 

V presidiální zprávě podal předsedající p,resident komorní 
Dr. Jaroslav Čulík podrobný referát a. dnešních poměrech: 
stavu notářského, Jež ,označil velmi vážnými a uvedl důvody 
na vážnost poměrů těch ukazující. Poukázal na nutnost sta
vovské práce, zvláště mladších kolegů, a odsoudil stále vzmá
hající se nechutenství k stavovské i vědecké práci členů na
šeho stavu. Opětně zdůrazňoval, že jedině ve svépomoci a ve 
vážné práci a v absolutní seriosnosti u vedení svěřeného nám 
úřadu možno nadíti se zlepšení poměrů, ztěžovaných zvláště 
poslední dobou ri'lznými zákr-oky osob a korporací důležitost 
sta Vll notářského nechápajících.' Velikou důležitost kladl též' 
ve spolupráci se stavovskými korporacemi jiných států, jme
novitě rakouského., italského a francouzského, z nichž se 
dvěma z posléze uvedených navázal styky k docílení vzá
jemné vykonatelnosti notářských spisů. Vybízel jmenovitě 
k hojnému obeslání příštího kongresu, projekt.ovanému pro 
rok 1933 v Bratislavi a nabádal k spolupráci ,a k zúčastnění se 
vědecké práce, zvláště na thema shora uvedené. Poukázal na 
světlý příklad vědeckých prací kolegů kandidátů: Dra Chloup
ka ,a Dra Ž'ofky, vybízel jmenovitě mladší kolegy, zvláště ze 
stavu kandidátft notářství, aby zářivých příkladů těch ná
sledovali. 

V příČině dosud neuzákoněné osnovy nového notářského 
řádu, byl nucen pan předsedající opětovati stesky na kolegy 
německé národnosti, kteří bezdůvodným svým odporem proti 
jazykovému zákonu uzákonění osnovy té zdržují. 

Po přečtení obšírné a v,elmi důkladně zpracované zprávy 
výroční pL sekretářkou Vojtíkovou a po krátké debatě, zave
dené Drem Řezáčem , i po schválení výroční zprávy, poctal ' 
pokladník pan notář Krajíč,ek velmi důkladně zpracov anou 



zprávu pokl.adní, kte ráž po lichotivém uznal1l práce pokladní
kovy z úst revisora pana notá ř e Pavlíčka, s potleskem a díky 
panu poldadníkovi byl.a schválena. K návrhu pan.a notáře Dra 
Iieinitze bylo ze jmění komorního na základě jednomyslného 
souhlasu věnováno stavebnímu fondu budoucího notářského 
domu částka 15.000 Kč. 

Při volbách za náhradníka komory na místě resignovavšího 
notáře Dra Ebenstreita zvolen téměř jednomyslně pan notář 
Karel Velkoborský. Za revisory účtŮ' zvoleni pak jednomyslně 
k návrhu pana Dra Ponoe pan notář Štěpán Mikoláš a pan 

. notář Richard Engelthaler. 
. K bodu volné návrhy přednesl Dr. Ponec návrh notářské 
komory, usnesený k podnětu Spolku kandidátů notářství v ko
morní schůzi ze dne 28. května t. r., aby dop,oručeno . bylo 
všem členům ko'morního obvodu pražského, aby nezapisovali 
kandidátů notářství s delší nežli 2letou jinou justiční praxí 
než notářskou, dále aby dán byl příkaz notářské komoře 
v Praze, aby táž při obsazov,acích ,návrzích přihlížela ke kan
didátům s převážnou notářskou praxí jako lépe kvalifikova
ným, aby šetření těchto zásad bylo i ostatním komorám 
v Čechách, na Moravě a na Slovensku co nejvřeleji doporu
·oeno. Po stručné motivaci tohoto komorního návrhu, opřené 
o stavovskou povinnost starati se o vlastní dorost, jenž s lás
kou a nadšením výhradně notářskému stavu se věnoval a je
muž je znemožněno pro nez.apočitatelnost notářské . praxe 
k jin.é justiční praxi přestupovati, jakž na úkor notářských 
kandidátů se strany soudců, částečně kandidátů adv,okacie, 
zvláště poslední dobou se děj.e, zahájena byla o návrhu ,zmí.
něném debata. Této debaty zúčastnili se jmenovitě Dr. fial.a, 
Dr. Řezáč, Dr. Motlík a jiní kolegové, načež po doslovu refe
renta přikročeno k hlasování. Komorní návrh byl všemi proti 
j,edinému hlasu přijat. Po té pr,ojednáván návrh některých 
kolegů, aby za disciplinární přestupek by lo pokládáno, jestliže 
notář přijme plnou moc projednati pozůstalos t písemně, když 
,jiný kolega jest soudním komisa řem pro t.ato projednání usta
noven. 

Po delší debatě usneseno, aby president komory svolal no
táře pražské a některé venkovské za tím účelem, aby otázka 
ta byla prodiskutována a. výsledek .porad předložen by l mimo-
řádné valné schůzi sboru k závaznému usnesení. . 

Přeložení. Ministr spravedlnos ti p ř eložil notáře Karla 
Gut h a z Iilinska do Chrudim ě a františka Liš k.u z·e 
Štoků do. ' Iilinska. 

Ministr spravedlnosti přeložil veř ejné notáře: Dr. Igora 
B e n i a č e v Michalovcích do Pezinku, Dr. Vojtěcha fa b II s
s a v Dolním Kubíně do Lučence 11., Dr. Lv.a S i p o s e v Mol
da vě n. B. do Parkáně , Dr. Julia Rač a n s k é h o ve Velkých 
Kapušanech do Báňské Byst řice , Dr. Viktora J ad r ní č k a 
v Kežmarku do Báňské Št.i.avnice, Dr. Maxmiliána Tom a
se ho f f ,a v Gelnici do Čadce, Dr: Vasila R a v 1 u k a v Sa
binově do Michalovců a Dr. Dimitrije M ,a r k o v a ve Vyšším 
Svidníku do Sabinova. 

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

»Československý obecný zákoník občanský ' a občanské 
právo«, platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, právě vyšel 
v novém 2. a d·oplněném vydání. Zpracoval a uspořádal je 
úpět univ. prof. JUDr. frant. R o uče k. Protože není naděje, 
že unifikovaný občanský zákon čsl. bude v nejblíže příštích 
několika letech vyhlášen, vychází toto dílo znovu, doplněno 
bohatou judikaturou, literaturou a novými předpisy. Ježto pak 

mnohá ustanoveni novými zákony byla unifikovana, některá 
i vůbec zrušena a protože přečetnými novými doplňky by 
kniha vzrostla nad pomyšlení, byl v druhém vydání vynechán 
dodatek s otisky některých pfedpisů, jež vyjdou ve zvláštním 
svazku a s názvem: »Vedlejší zákony a nařízení Dráva občan
ského«. Vydavatel věnoval zvláštní péči nejen judikatuře býv. 
rak. i čsl. nejv. soudu, čsl. nejv. správ. soudu, býv. rak. i čsl. 
nižších s,oudů, judikatuře o slovenském občanském právu, 
nýbrž i příslušné literatuře čsl. Ježto dílo bylo přepracováno 
a bohatě doplněno, hude toto vydání naléhavě potřebno i pro 
toho, kdo má vydání prvé, na což zvláště nutno ·upozornit. Po
užívání usnadňují instruktivní a obsažné rejstříky věcné 
i chronologické. Není pochyby,že tímto vydáním Občanského 
zákona se nám dostává velmi cenné příručky, upravené s ná
]·ežitou odbornou znalostí tak, že vyhoví jak studijní t.ak 
i praktické potřebě. Cena výtisku v celoplátěné vazbě o 1752 
stranách je Kč 180.-. Dílo vyšlo jako XVI. svazek, dnes již 
vlastně polooficielní sbírky »Komentované zákony RČS.«, vy
dávané »Československým Kompasem« v Praz·e XVI., Plzeň
ská tř. 79. 

Čís. jeď.: 800 n. k. 
Notářské místo v Měs.tc,i I(rálové. 

' Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuobsa
zení místa notářského v Městci Králové, uprázdněného úmrtím 
Antonína Knyttl.a, současně též místa, které uprázdní se v ob
vodu komorním přeložením do Městce· Králové. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. sp·r. 
ze dne 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež db ' 

30. června 1932 
včetně, předeps.aným způsobem . ]Jode~s.ané komoře. 

Notář~ká komora v ' Praze, 
dne 7. června i932. 

Čís. jed.: 814 n. k. 
Notářské místo ve Štokách. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuobsa
zení místa notářského ve Štokách, uprázdněného přeložením 
f'rantiška Lišky do Iilinska, současně též místa, které uprázd
ní se v obvodu komorním přeložením do Štole 

Žádost.i, opatřené d.oklady v'e smyslu výnosu býv. min. spr. 
ze dne' 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež do 

30. června 1932 
včetně, předepsaným způsobem podeps.ané komoře. 

. Notářská komora v Praze, 
dne 11. červn:a 1932. 

~==-=~=----------Substituci 
]JO 4nedělní dovolenou v červenci-srpnu p·řevzal by zkuš. kan
didát, německo-český, s lOietou prav. praxí, naprosto samo
statný pr,acovník. Lasic nabídky pod zn. : »Nejraději Jiho
čechy « , zprostředkuje adm. t. I. 

Pánůin - no,tářům 

nabízí se mladý pomocn ý úředník, vojen. služby již pr,ostý, 
znalý přesného knihovního lustrování a konceptu. Zručný pí
sař na stroji. Nastoupiti můž e ihned. františek Pelcman ; 
Louny, Náměstí, tab. trafika. 

Absolvovaný právník, 
začátečník , . hledá místo u páníl notářů pod zn.: »Kdeko1iv '.< 
do adm. t. 1. 

PAPíR PITŠ PRAHA teN JUNGMANNOVA 14 
dodává vešker~ 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. 
. J 
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