
kých a. převadních paplatků, pak pajtšMná suma dO' jehO' 
pazůstal<asti nep,atří a paplatkúm dědickým n·~podléhá. 
Jsau-li vyměřené poplatky vyšší, než-li pajištěný kapitál , 
může schadek žádati finanční úřad z 'pazůstal,asti poj:ištěn
ca vy. J s,au-li však nižší, pak přebytek se dO' pa,zůsta.Josti 

pojišt.ěncovy zařadí a podléhá vyměření dědkkého p,a
plaÍll\U. 

Výročí narozenin presidenta republiky. 

Na naší blahapřejnou adresu, podanau natářskau ka
morou pražskau jménem všech čes,kých koma,r a naším 
Spolkem, dašly kamoru pražsko,u a spalek náš násl,edující 
pr-ípisy kanceláře p,residenta republi:ky: 

1. 
PředsednictvLU notářské kam'ary v Praze. 

Předs,ednictvrO vážené ka·mory odevzdalo spolu se 
za'S tupci spolku notáři'i českoslavenských krásnau adresu 
blahapř-ejnou k 75. výročí narazenin panu presidentu re- ' 
puhľitky. 

Padepsaná kanoelář klade si za čest sděliti, ž'e. adresu 
předla,žila panu presidentavi. 

Pan pr ·~siden.t děl{1úe Vám srde,č:ně za Váš prajev a 
prasí Vás, abyste jehO' dík tluma'čili též 'astatním českfrm 
kamorám natářským, jichž jménem jsk přání podali. 

Adresa zi'lstane ulažena mezi astatními čestnými 
dary, j'ichž se panu presidentovi dastala'. 

2. 
P. T. př,e.dsednictví Spolku natářů českoslavenských 

v Praze. 
Zvláštní deputace :sl,ažená z předs'edn.1ctva váženéhO' 

spaLku a pražské notář'Ské komory odevzdala panu 
kancléři krásnou hlahapřejnou adr,esU' k 75. výročí naro
zenin pana presidenta retpubUky. 

Adresa byla př-edJ.ožena panu pr,esid,enttOvi. Panl pT,e
sindent děkuje srdečně za Vaší vzpomínku ,Cl! p,r,ojev, jlímž 
vyslavujlete uznání a radost, že zákon a spravedlnast staly 
se vedoucími motivy v,e státě. Vdlěčně tu nutno uznati, 
že nemal,au měrau přispěl tu svaU' činností stav 'l1'o,tář
ský, který ph svém živ,ém styku se stranami vštěpoval 
úctu k zákanúm a právním řádům vůbe'c. 

Rozhodnutí nejvyšš'ího soudu. 

p r I z á p i s u předmětu pOdniku k u p c ,e jed not I i voe e 
d o o b c h o od n í h o' rej b tří k u v y ž a, d, u jet o 11 o' z á
s a d a p r a v d i vos t i, .a by z á p i s o d p o'v Í cl: a,l ú pln ě 

/ P r a v dl , ě. N e n í-t! i tom u t,a k, m ů žer e j s t 'ř Í k o' v ý S Ol u' d 
z á p, i s o' d e ,p ř í t i. 

(RoizhodnutÍ ne,jvyššího' sondu z 18. březnq. 1925 R I 204/25. 
Obchodní soud' v Praze fi'rm 15170/24.) 

J<,ejs,tříkový soudl o,depřel záp,is změ'ny do-savádníh0' ozna
čení podl1'iku pro,t. Hrmy X na »bankovní záv,od « proto, poně
vadž ,dll'e dlOIbrozd'ání -obchodní a ž'iNnost'e:nské komory v Praze 
podlnik j,etdnak neprolv1Qlzuje v1šeC'lqr obchody spadající p-ood o'zna
čení »ba'f1kovnÍ závo!d«, jednak výdělková daň vyměřená z ně'ho 
část~kou asi 5000 K·č z d'aJeka nedosahuje daň,ové meze ban
kovních závodů, ta'klž.e by noVlé oz'naoenÍ pOldni'ku nebylo, p1rav
divým. 

RekLllrsní soud stÍž,nosti nevyhověj. 
Do'v.o,lací rekurs zůstal rovně'ž bez úspě>chu. Důvody: Ji ž 

dle obecné mluvy pouk,azuj,e ozna'če'l1í »b.a,nkovní závod« k pod
niku velkého rozsahu a bylo by klamáním obeoenstva, kdyb y 
se tohoto názvu mělo ,do·stati vyzna,čeným v obc'hodlnÍm rej-

stříku podn~kům, které nejsou s to s,plniH všecky př,Í,kCl :ZY , jkh 
provedením $oe bal1JkoV!ní závood z,plfav;id,la povéřUlÍ'e, jmenovit 
podni:kům, na jilchž omezel;ý rozs,ah p'rovOtzu mOlŽl1:o usoud'i,ti ji 
z poměrně nízké výdělkové daně jim vyměřené. 

Dobroz:dání obcholdní ,a,. živnostel1'ské komory padá tím ví,ce 
na váhu, že přes o.p.ě .tné 'še,u'ení i po stíŽJ1lO'Sti' stě'žovatelO'vě 
(ro.zkJ.a;du) ničeho na něm nemohla změniti. 

OkOlI'nOlst, že povo,l·ení ministerstva financí k p'ro·voz,ováni 
ohchodlu devisami a v:a.lutami jest vázáno' na záp'Ís pCldni,ku do 
obchodníh o rejstří,ku jako, »b.anknvní závorJ «, není sama sebc u 
rozhodl1Jou, když celkový PifOV-o,Z to'ho' času o,značení toto' ne
opodstatiíu,je. 

Ostaltně bylO by véci rekur'entovou., abv s.vé tvrzení nále
žitě do.].olži'l. Kdyby ii bylo s,p'rávným, že ro'zsa:h po'd'niku Jest 
nyní V!ět'ší než p,o,whé ko misÍ'onářstvÍ., není tím ještě o,dů\r od
lIěno' Otz'nač elltí j-eho z.a bankovní závod. 

Jest sice pravdia. že není p,ře,dpisů donucuiídch kupce jed
notli.vce, 2bv o'pov:ěd1ěl k zápisu do, obchodn:ího, r.ejstříku takó 
předmět podniku .. že to zejména nenařitzuje zákon ob chold'llí 
(čl. 12 chch. zJ Než z'ktllŠ'enost LJlkázal ,a~ že jest vYlzna'č 'eJ1í p,ře,d
mě'Íu ,podniku v ohcho,dním rejstříku nejen v zájmu toho, jehož 
firma má: býti pro.tokolována, a,le i celé v,eřejnosti, im'eno'vitě , že 
se tím přis,p,ěje k bezpečné i/dtentilfikatCi zaptsané firmy. Proto. 
d'OP OTu 'ču;e nařízení min. s:~)ravledln o'S.ti V sO'll'hla-s,e s min. ob
chodu ze dne 10. prosince 1901 Č. 40 ' věst. min. sp'r'1,y. SO'llIdi'1111, 
aby přijínia,]v a v obcho'dním rejstříku p'wved,ly také zá.p,i's.v 
oPov0di předmětu po'dni'l<Ll ,a zavá,dí na'řoÍtzení mi'l1. splra.v.ed,l'llosti 
v souhlas'e s min. ohchoodu ze dne 26. dubna 1906 Č. 89 ř. z. za 
tím účelem v o,bClhodn í.m r'ejstříku ,odd. A. zvlášt!1:í rubriku . 

DO'žaJdu}e-,Ii se t,e,dy skana sama zápisu p,řed.mětu podniku, 
1T1llsí i, tato o'poV'ěď býti pravdivlQlu a nevvho'vo,valo' bv ani vš ~
obecnému účelu obchodního, r' jstříkLII all1i i,ntenci cM,o,vanéllO 
na.říz.tení, kdyby směl býti vyk, nán zápis předmětu prost-ě dle 
udání žCl!d:a,te'J.o'va bez ohledu :l:a to, jte-l.i p'ravdi'vým čili nic. 
Musí pro'to b5rO z.ůstaveno" a,by i v tomto' směru konalv 1Jo:; 
třebná __ šoetření a dl'e iich výs,].e,dku: 'p8 p'řípad'ě zápiS o dep'řcly. 
Není tu te,dy p'otdm!'nek § 16 ne,5P. pat. - er. 

Z a v y s t o u :p I é h o čl e na , II o' v ě z vol e 11 Ý č len spr á v
ní r a rl' y (ll k c. s p o leč n'Ů' s t i m II s í ihned , z a, p s á II být i 
d o. o. b ch o' d n íih o' rej s tří k u i pObcčního závodu. tře b a 
podle stanov nebY lI oprávn ,ěn znamenati firmu 

p o b o' ční h o z á v o- d! u. 

(RozhodI1tLl,tí nejvyššÍ'ho soudu z 21. ledna 1925 R-I 4/25. K'rajshr 

s'oud v Táboře firm 2564/24.) 

Rejstříko,vý soud ooď'šttěpného závodu 'akcio,vé spo,lečnosti 
vyzval tu.to , aby v LJI['č elJ1é jí Ihů.tě dala zaps,a-ti do, reÍ'stříkl1 
nově z'v1o.J.eného 'čl,ena správní na,dy nastoLl:p'ivšího na mí-stě 
člena Iresi-gnovavšího a vymaJza:ného. 

Akciová s'p-o ,l.e ,čnost prohlás.ila, ž'e záp'i's po'ž,a,do,va,ný není 
potřehí, poněvadž nově zv'o'lený člen správní raldy není ()Oráv
něn z,a: filiálku p-oďpisov,a ti ,a pak vzhledem k čl.' 212 obch. z .. 
dle něhož k zápisu fiHíllek je po>tře'hí ohlalšo,vati. toliko, oklo,lnosti 
uve:cLené sub 2. a 3. čL 210 ohch. z. 

Rei'stříkový soud fiJ.iál;ky trval však nrt. sv'év;ýzvě, ,iiž o'pa
kova:1 ,a, odůvodnil tím, že podl'e ,č'l. 228 o)Jch. z.členo'vé před
stavens.tvla maií býti il hne dl ·po· s.vém u'stanovení O'hlá'Š'e'ni 
k zápi's,u ,do, obchodního rej'stříku, kteréž ustano'vení vztaohuje 
se i na odtŠtěpné závody , jak ~ Ji.bera,tma s,esholdilli.l Předslta
vens.tvo, zdle p,odle stanov správní ra,dy, j·es.t neohmezen3rm 
zástupcem spol'ečnOtsti, obmezelií časová i co' do, ptŮsohnosti 
,isou neplatná, p'ro,t,o nové zvolený X., jako čl'en př'e:ds,tave'llstva 

,je ooprávně'n z,a,stupo'vati, i fitJiálku ,a jako takový musí býiti za
p'sán do obchodního, 'rejstří:ku odšt-ěpného, z,áv'otdru. 

Rekulrsu, nebylo vyhověr.'o. Důvody: 
Na'říkané lI'sll1esel1í jest zcela sp,rávné odpo,víd!a,iíc p,lně zá

konu,. ,Podle čl. 227 obcll. z. musí k,až,dá a.kc. spol,e'Č!1Qtst míti 
pl'edistav'e:nstvo, jež ji zastupu'je na sou,dě i mimo soud a pOldle 
čl. 228 obch. z. musí, kdo, j.e členem'l před'stavens,tva, ihned, 
ja,kmil,e bjT,1 us.tanoven, ohlá'šen býti k obchodnímu rejstříku. 

Tomuto pož,ad:a.vku bylo' ,při zápisu fiUálky vyho'věno. Že 
kaž,dci změn,a musí býti k obchodnímu re i'stří'ku ,o pov!ě zle na , p,lyne 
z'cetJa zřejmě z ustano,v,ení čl. .228 ,oheh. z. a musí tato změna" 
jak v p'o'v,aze véci lIdí, "nejen u hlavní'ho. závoldu, ale i II ,kaž
déhO' p,obočného závodu býti opově'zena'. 

Do'Vo'lán,í se k § stanov, podle k,terého má sp.rá'vní rada právo 
zříditi poho 'čný závod, stanovi,ti z'I1ěl1.í firmy a z p LI S o' b Zll a
m e n á n ,í toho ,kterého závodu s pou:kazem k tomu, že no'vě 
zvol.ený ~I,en správní mdy není oprávněn zname'na;ti filhHky, 
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o kter,ou jd-e, jest vr,atké, neboť tím, že správní rada má právo 
zapsati poboční závody, stanovů,td znění jich fi:rem a z\púsob 
zname11áll:Í firmy "toho 'kt'e:r,ého' poobo'čného .závo,du, nenabyla 
správ'nÍ r ada práva měniti ulstalwv'ení zákoala o ,předsta,ve11-
slvu a povinnosti o,poQlv!ědli jteho' k ,zápisu clo ohch:odního' rejstří
ku, jak usta'novll'je ,to' čl. 227 a 228 -obch. z. 

DO'vola,vaCÍmll' irekursul nebyl,o vyhověno, s poukazem 11a 

správnost dův'oodrů a nedostatek podmínek § 16 cí's. pat. 
z 9. srpna 1854 Č. 2lJR ř. z. s dOld:a.t.kem, že ani, poředlpj'sy po~ 
platkové, na, ně-ž poukazovlal d-ov1ol.at,el, co' by Ílím v!zešlol ma,r
r'ých vJ'rrda'jů pTi V'elkém po'čtu fil'iálle'k, nemohou míti v.Jiov1u' na 
POUŽlitÍ záldadníc/Í zás,ad obchodiJ1íhQi záko,na. - er. 

1 . p Ol s tup p 00 hle cl á v k y P T o v e cl' e 11 Ý jen z a ú čel e 111 

. Z a j i š t ě 11 í c e cl e 'l1I t u c e s s ,i' o,:n á ř e m p o' s ,k y tnu t é z á
půjčky jest platl1' .ým a debito,r cessus nemůže 

11' a mít a t i, ž e p o s tup s t a 'I s e jen n a o k o. 

(Rozhodn.utí nejvyššího, s'oudu ze 4. Jirstorparc!u 1924 Rv 1. 1235/24. 
Kra,j.ský s.oud v Chebu Cg III. 307/23.) 

Žalo'va'nÍ byl.i v:e všech stolicích oldsou.zel1li z,a:pl'a'titi ža~oQrb
bY'l1i jako cessionrářce po'stoupenou jí pOlhledávku. Důvocly III. 
sto,li'ce: 

DOíVolat.elé vytýkaj,í, že' PQistup s,tal se na oko, jeJi.ko'ž 
Skl užil jen k zajirště'ní za po,skytnu,toll' záp,ůjČ:lm. S.polČiv,aa~Li 
dúv,od p'o stupu, j:a:k míní nižší s,oucly, v tom, žeprlQtvedeil1 byl 
ia úpJ.a.tu kdy kUtpem za nomi!ná'ln.í ce'I1JU poQlhl,e.clávky, n.ebo 
jen, jak minÍ clovO'l.atele, k za'jiště'nÍ za po,skYDnut,otU zápůjčku, 
je pro ÚÓlI11J100St pQlstUtPU satylého, J1Ie'mzhod'nlO. Stačí, je-ll tu 
platný dův,od přev:odu. Za' ta1ko,vý nutno uznat'i i, důvorc! za.ji
štčnÍ. Vždjl ť. § 10 k'o'nk. ř. a' § 10 vyr. ř. U'z:nrá:v,aH výslovně 
za cJoův,od na'bytí vila'stnictví porhledávk~r i dův'od zaj.išťo,vací. 
To pl'tO" po,stup" f[.l'znávlala již i př,ed tím praxe, 'z j,ejiž p'oHeby 
vyt'rysklo pTá:v,ě u sta'no'Ve ní § 10 kon:k. i vy,rov. řádu. Při p'o'
stupu po'hledávky k zaji'štění nej,de ta:ké o' práv,nlí j,ednlá'ní ' na 
oko . .Dmy·s.lem str:amy není nepřey,ést.i v,s:kwtJku p,o'Medlávku a 
nel1'č,i'l1iiti p'o'stuphlÍka. věřiteLem ,a pře·dstírati' je'n t.ento p,řevod 
nebo, postuP. T,o, strany zamýšleti nemusí, ' lehch úmysJ směřu:,e 
prQlstě k tomu, aby vHi,tel POlstl1'pem nabyl j:istoty pro, poh'le
dávku.svou. 

Není prO'to' pr·:} řeš,e'l1.Í 'spo'ru ľ.ozhordl1l0" z,dJa ·POIStUP stal se 
za účelem za'j.iště'l1'í zápůjčky, či za účelem př,evodu po,Medávky 
za smlll'v·el1ou úplat.u, PlfotOlž.e v obou případech má PtO'stup 
p'].atil1IÝ zák,onem uz.nlalný důvlo,d a neJ1lí pro valdnlost ,důvodu ne
plat:ným. Důvod p,ostu'pu, je-'1i tentO' platným, týče s,e - jen po
měru mezi po'stupJ1elem a postup'n1kem, njlkoJi: vŠlak poměru 
obou k dlužníku. Dr. Ka'Spe.r. 

V 11 es e - I ,i se ci' o' s p o leč Jl, o s.t i s ruč e 11 í mob111l e z e
n Ý m j a k ()o věc 11 ý v k.l a d' Tl' e m o v j, t o' s t, v yž a d II j e 
t o- h o val 11 á d i 's p o s i ce tím t Ol v k I a, d' e m, aby již 
ves m I o Ll V ě s P' o' I .e ,č e n s k é 'o b s ,a žen aby I a i n t a,.. 
bul .a č Jl, í k 1 ra ,u; s u I eo hle dně oH e m o v i t o s t j t é, aby 
již na zákl ,adě jejím 111o' hl ihned býti' povolen 

vklad vlastnictví prOt spol' ečn:o, s, t. 

(Ro,zho,dnwtí nejvyššího so'udu z 31. prosim'ce 1924 R I 1046/24.) 
Vrchní soud vyholvěl stÍžnostičeskoé fina'}1oční prollmra,tury 

a změnU usnesení p:l"i\Tl1ísto,ldlce zápis 'spole:čuO'st,i s rwč.obm. 
do olbchodníhOt rejsÍ>ř-í'ku p-orvo'lujíd v ten 'ro,zum, že J.!flolži,l spo
lečl1:ost:i dO'Íyó1-é, a,by v určité lhůtě vyká.za,la, ž,e pfOI ni na ne
movi1tost dO' spol elČJ1JOts ti v:nes,el1OU vlo'ž:eno, by,lo ,práv'o v'last
ni-cké, Hnak by po. malrném up,IYl1U1tí této lhůty z rejsUfku ob
Chodního· byl,a vymazána,. 

D ů v' o' d y: Jak z povahy věci p.!yne, př,edpokládá volná 
disp,Otsice nemovutostmi, do spol'ečnosÍ'Í vnesenými, kniho'VIní 
vla'stnilCtoví 'na nemo'Vliitém v:ěcném vkladě a prři nejmenším v,y
žadwj.e -di'sposioe ta'Í-o', by již ve smlou'Vě spo,I ,e'čens,k!é obsa!Žlen:l 
byla intabul.ač11í kllausu,le O'hled'J1lě nemovito,sti tvořící V'ěcn~
lJřínos. 

Prohlášení j ,edna,telů ve smyslu § 10 zák ze 6. brřezna 1906 
Č. 58 ř. z., v odplQrv,ědi ob s,až'ené" mělo turclí,ž bý,ti · doloženo 
ve směpech právě na:zr11a,čených. POl1ěv'aJdž sle tak nest:alo" jest 
nutno, aby tento· ne'do'sta,te'k byl napraven,' dlu:ž,no' 'Íle-dy, k'dyž 
spo.],ečno'st již zapsána jest, vykázat.i, ž,e knihovní vlastnictví 
pro spooleono'st k J1remo'v~tosti do s,po].ečITo'sti V'nesené by:lo za
psáno,. 

Dovolacímu rekursu ' nebylo, vyho;y,ě'no. 
Důvody: Jak jirž rekursl1'í soud správně uved.!" p,ře'dpoikládá 

volná dilsP o's,i,c.e n,emo,vitost:mi do společnosti vueslenými (§ 10 
zák. ze 6. března 1906 Č. 58 ř. z.) knihovní vlalstnilctvi těchto 
nemov1tostí. . 

Na to mělo ; býťi JIZ pamatÓov<Í1nó, ve· smlouvě společen ské, 
která měla obsaho-va ti pří's.! u šné pmhlášení -j.eďnat'elú~ aby mohi 
býti na jejím zákLadě pov'o'len vklad p,ráv(l vlastni'ckého k vn.e-
serným nemo,vitost-em pro, sP'oll,eIGnost. . 

Byl.a-li spol,e'čno'st ' přes ·to', ž,e se tak nestalo, zarp,sána do 
(;hchodního, rejstříku, jest plně odův1o ,dh'ěn ' příkaz k ' dorc!.a.t'ečné 
nápravě ve smyslu usnesení rekursního soudu" od níž ' byl uči
něn závi·slým zápis spoJe'čnosti d·o' obc.11O'dního rejstří!kul. 

Usnesení rekursníl1O' so·ud·u hoví tedy stavu v,ěci i Zákollu. 
- er. 

I ~!~ I ',' ZE DNE. I ~!~ I ',' 
Dr. Jan Slaměník. Jest . nám .op,ě, t. zarzna:menati Sl11Urtnou 

zprá,vu, že zemř,el pan notář Dr. Jan Slaměník v Litovlli!, člen 
ústředního výhoru našeho spo,lku:. - Zesnulý ko,leg.a byl ve
Hce činným v naš'em sp01kll, byl nám zejména ná,pomo'cen 
v akci, kterou jsme :pro.dlndkl'i u .poslanc.ů Národního shromáždění, 
kdy,ž jednaJo se o· důležitá opatření s.mě-řující proti' našemu 
stavu. 

Dr. SI.amrěník byl Zlla,menitým ř'ečníkem, velke nadaným 
: právn~kem a mHým kolegou, jleho'ž vžldy budleme vděČně vzpo·
mÍnati. - Odešlel nám p'oměrně v ml.ardém věku 49 I,et, ve v:ěku, 
v kt,erém se mO'hl jreště účinně upla·tniti ve prospěch nalšj.ch 
zájmú s.t.a,v'ovských. 

Budiž čest ,jeho p,amátce. , 
Zákon o poplatcích. Dne 7. dubna t. 1'. vyhlášen byl ,I,e- Sb. 

z. a nalř , zák-o'n ze dne 3. d'ubnal 1925 Č. 54 o někt,erých z.měnách 
l1sta,no'vení o popla,tderh a' ·ko,lcích. JakmiLe S'po,l:ek ná.š se do
zvěděl, 'Žle v:lá,dní návrh t-oho,to zákona j,est p,odán, ,podal sJ) Q,ltr 
s notMskou komorou pra1žsk,o'l!', o,d:ůvodněný pro·test minis,ter
's tvu financí" všem poslaneckým klubúm jakož i rozp'orČtovému 
a ústavnímu :výhoru posla'necké sněmovny i dDlžardQlv'al se 
toho, aby taxa za jmenování notá.ř'em, jež navrhována byla na 
500 Kč, byla sníž,ena 31.a tutéž' výši, jako za zápis advokátů do 
sezna,mu, t. j .. na 200 Kč .a aby kolek z,a s.L1perlegaoUsace byl 
ponechán V' do.sa'Vlaďní výši na místě navrhova'l1ých 10 Kč. 
Pro'test ná'š mě.! z.a l1ásl iedlek, ž,e taxa notářská zůstala při na
v:rhOtv,aných 500 Kč, za to taxa z.a zápis, ardv;okát.ů- do seznalJ11tu 
zvýšena ze 200 Kč na 500 Kč na' místě, a.J.:ly naše ta,x;a byla 
snÍ'žel1ra na navrho,vanou míru 200 Kč jako, pro' a·cl:vokáty. KOtlek 
za supeT[.eg,a.!isaci sníž,en na 5 Kč. - K našemu dalšímu liávrhu, 
aby zalVle!dleny byly p,oplatk,y soudní, 2>ejm. z legalisad a vi,di-
mad v1e stejné výši j.ako< is,ou po'platkynotářské, nehylo< v po
s,l,ailecké sn·ěmovl1ě .p,řihJ.íženo, aVlša1{, jak se ,doví,dáme, zásluh ou 
pana s'enátc,raa s.ek:čn.1!1Qo šefa Dra Karase usnesl se senát, že 
ma.jí býti 'za1verd'eny s·oudní pro!P,l.atl{y za legaldsace v téže výši., 
jako< j s O<u po pl,a tky no,t á ř sk é. . 

Osnova zákona o vzorcích. Vlád-a připrayuje no'Vý zálkc'J1 
o vZaTcích. Dle tétoQ, o'sno.vy mají býN k zastupování pře'd pa
tentnÍ-ni. úřadem a patentním ' sOludemve věoech vzorových 
cpráJvněnlL finanční p'fokL1'ľaill'ra, a,dV'okáti, platentní zástupci' a 
civ,. teClhnikové. J akmHe }sme se O< tom dozvěděli, poda:la ihned 
notářská komora v Praze s,polu se Spol'kem na ministers.t'vo 
obcho,du pamětní s.p'is, v něrhž se dOižaodluljeme to<ho, .aby také 
notář mo'hl zastupo,V',ati ve v ,ě·c.ech vzolro.vých. 

Cenný dar. Pail1í Eugenie Ba-ťková, v,clo'v.a pn zemř,elém 
pres,identu Dru Baťko,vi, da'rov.ala na,šemu Spolku jteho· práv
nickou knihovnu. Seznam dar·o,vaných kni.h jest vylož.en v 110-

túřsk'é komo'ře pražské. Šl,ech-etné dárkyni by,l v:zdá!ll pí'semný 
dík. Doufáme, ž'e i:jn její d01jde násle-dov'ání v podobných pří-
pa-dech. \ 

Zastupování státu. Česká finanční prokuratura zaslal,a pre
síel'iu no,tMské komOlrY .pražské rOlzhodnutí nejyyšš.ího, soudu ze 
-dne 7 . .Jedna 19.2'5, jímž bylo jasně uróeno' výlučné právo< z.a
stuPO<VlaCÍ finančních plrokuraltur jalk 'P'l'O' stát, ta.k i ohledně 
j,měníorga'n:is,ad, }e'ž jsoU' se s,táttem V' s.ouvislosti'. 

Nejvyšší sO'Uld odv1ollává se při tom na· § 1. .a 2. s.luž. in
stmkce pro tinarllČní prokuTMLI'ru, ,drl,e niloh;ž p:říslušÍI pouz,e 
fi'nauční prokuratu~ře služební úkol .a tUldíž i povinnost, zastu
povati stát i fo'ndy z,e státních perněz, byť i jten ,částe,čn.ě na
dané. Důsled.k,em to'ho' prohlásil za' n~platno'U sml'orulvu ná
mez,dní ,a. zmocňo~lIad., Ulza.vřrenoru mezi Státn.Ím olbi1'l1.Ím ústa
vem ,a arclvlQlkáot,em, kterouž tomuto advokátu udělena plná mOc 
za'stupoQ'vad a p,lná mo'c k provádění ri'Izných prráv'ních p'r,ad. 
Nejvyšší s.oud v .prří,padě tomto zru'šil soúhlasná 'r,olzhord:nuti oborU 
niž.ších s.toHc, které smlouvu zmocňovací uz.n.aJy za plla.t:nolll:. 

Měsíční schůze odboru »Praha« odbývána dne 28. března. 
Z p,rogr,amUl o,d'p.adl.a přednáška kolegy E'J1Ig-eltha,lera, po'ně,valďž 
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