
návrh v souzeném případě musil býti za všech okolností za
mítnut. 

Exekuce podle § 180 not. ř. a §§ 110 a 111 jedn. ř. navrže
na nebyla, a pokud by ve vymáhané částce byly obsaženy 
ta'ké popl:atky za soukromé listiny a .odměny za podání k úřa
dům (kteréžto úplaty podle účtu zalo'ženého ve s.p.isech skuteč
ně v upravené sumě obsaženy byly), by podle zmíněnýc,h před
pisů ani navržena býti ne,směla. Žádána by la jen exekuce podl e 
exekučního, řádu a mělo jí sloužiti za exekuční titul usnesení 
sb.orovéhO' s.oudu o určení notářských poplatků. Ale ani tato 
nemohla býti povulena: a) když bylo z doložky na usneseni 
vidno, že strana podala rekurs, takže ' nastal odkladný účinek 
podle § 12., odst. 2. , nesp. ř., b) když podle § 19, odst. 3" nesp. 
ř. můž'e býti vedena exekuce podle předpisů exekučního řádu 

jen na základě právoplatného rozhodnutí mimosporného soudce, 
c) když v tomto případě usnesení tlOUko útraty n.o,táře upra
vuje, ale žádného příkazu k plnění a žádné lhůty neobsahuje, 
takže chybí tu předpoklady ~ 7 ex. ř., d) když nebyl okresní 
so ud prO' povalení exekuce vůbec příslušný (§ 51 ex. ř.), jak 

bylo již shora vyloženo, takže by byl musil návrh příslušnému 
sborovému soudu postaupiti (§ 44 j. , n.) a konečně e) když 
nebylo z usnesení vidno, ja,ká částka z celkové sumy připadá 
na notářské poplatky za úřední úkony notáře, které mají býti 
vymáhány p'odle § 180 not. ř., a jaká částka na odměl1Y za 
podání k úřadům, prO' kterou chyběla jakákoli listina , jež by 
mohla býti 'považována za exekuční titul. 

Z E DNE I ~!~I "",' ..... 
.Jak se projednávají pozůstalosti. V poslední době docházeií 

notářských komor časté stížnosti soudů do liknavéhO' proied
návání pozůst<lllostí notáři. Po náležitém vysvětlení věci však 
skoro zpravidla vychází na jevo, že nelze přičísti vinu notáři, 
že l1aopak l1'0táh počínají si co nejrychleji a jestliže v někte
rém přípa,d'ě pozůstalost není v krátké době projednána, že na 
toni vinny jsou strany samy neb jeiich zástupcové aneb okol
nosti' jiné, jež zdolat'i není v moci notář.ově. Mohli bychom 
uvésti mnoho případů liknavého projednání pozůstalostí , jež 
trvá třebas i něko.Iik let a při nichž není notář jako s.oudní ka
misař zúčastněn. - Křiklavý případ takovéhoto projednání při
nášejí Lidové Noviny ze dne 7. září 1927 a pozůstalosti zná
mého mili'011áře Antonína Drehera, od jehož úmrtí uply:nulo již 
6 r'oků, aniž by pozůstalost byla ještě projednána a d.osud jest 
nezdaněna. Majetek Dreherův na Slovensku čítá asi 7.000 ha , 
což při nízké cené 6000 Kč za ha činí 42 miliony. Odhadl tohoto 
majetku prováděn byl již dvakráte. Při prvém vzat byl za 
znalce m~stní obecní notář a pro odhad lesů úředníci ' panství 
Dreherova, nikoliv ale státní a odhadli p,anství as na 19 mil. 
Odhad ten p.odepsal i zástupce dědiců , p'ozděii však podal žá
dost za nový odhad a navrh'l státníhO' znalce, který ,odhadl pan 
s tví na 9 milionů, tedy o. 10 mil. n.íže. 

Když notář, pľ'Ováděiící o'dhad se nad tímpozastavoval a 
Znalce se dotazovaL pro.č odhaduje- tak nízko, znalec neodpo
věděl a proto předl'ožN n.otář oba odhady soudu se zprávou. 

Zajímavo' je. 'ž1e natáři při odhadu bylo udáno , že Dreher 
zemřel v f'Oce 1922, ačkoli zemřel v roce 192'1. V r'O'ce 1922 však 
byl již p'Okles cen. Podle Lidových Navilf1 zůstaly s'pisy ležeti 
II soudu, poněvadž nebvl.o rozhodnuta, který úřad bude v v
mHovati dědický poplatek. až rozhadnuto. že tak má u či n.it i 
úřad pro vyměřování' poplatků v Brně. Ačkoliv úřad ten by l 
urgován O' vyměření p'oplatků . nebyly popl.atky tv vyměřeny 
dosud a proslýchá se, že se dědicové dahodli s f,ú1anční sprá
vou, že bude proveden nový, třetí odhad. O jak.ou sumu při
chází tu stát na úrocích! 

Zákon o pokoutnictví. Před krátkou dobou po'zváni byli 
zástupcové advokátní a notářské komory v Praze k mi'nister
stvu spravedlnosti, aby dojed,riál1'a byla konečná redakce zá
kona a' pokoutnictví. Ačkoliv nebylO' vyhověno' všem našim 
přáním, př.istaupili zástupcové komor na sprostředkující návrh 
referentů a osnova zákona předlo,žeJ1Ja bude nyní ministerské 
radě a ještě v p{)dz.imním období p'ar1amentu. Tak se snad ko
nečně ' dočkáme v naší republice aspoň ja,kés ta>kés, o'chrany 
proti vzmahaiícímu se pokoutnictví os.ob soukromých i úřed
ních. 

Zákon o reiormě správy politické. Novjnami' prošla zpráva, 
že ministerstvo vnJtra pracuje na prováděcím nařízení zákona 
ze dne 14. července 1927 číslo 125. Na popnd llOtářs'ké kombr;: 
pražské d{)stavi1i 'se pr:ot{) předsedové všech pr:ažských komor 

- advokátní, inženýrské, lékařské, notá.řské, zvěrolékařské a 
Hlavního gremia lékárníků - k mi'nisterstvu spravedlnosti' a 
k dotyčnému referentu a žádali, aby v prováděcím nařízení 
bylo Hž uvedeno, že část členů zemských a okresních zastupi
telstev, jmenovaných vládou resp'. ministerstvem vnitra,jme~ 
nována bude dle příslušníků těchto' stavů a aby z:a tím účelem 
byly komory vyzvány, podati návrh vhodných os.ob. Deputace 
byla velice laskavě přijata a po, delší debatě dáno jí ujištění , 
že žádosti komor bude vyhověno. S{)učasně podán byl mini
sterstvu vnitra pamětní spi's , ieho,ž vypracovál)ím byla pově
žena notářs,ká komora pražská. 

Nájemní ochrana kanceláří notářských. Notářská komora 
pražs.ká zakročila u ministerstva Pl"{) sociální péči', aby při 110-
velvsaci zákona a ochraně nájemníků pro p,řípad, že by ochrana 
měla býti zrušena, vzat byl zřetel na J1Jotářské kanceláře a aby 
zákonem zaj.ištěna byla {)chrana nájmů těchto kancelářských 
místností , poněv.adž za nynější bytové: nouze by bylo za těžko 
nalézti nových místn{)stí. Na ochranu tu má nárok notář ze
jména jakO' soudní komisař, jsa v této' funkci úřadem státním. 

Všem kOlegům! Tímto. měsícem zahajujeme opět obvyklé 
m:ěsíční schůz'ky a přednášky, jež těší se ,veliké oblibě, neboť 
při n.ich vyměňují sjl ko,legOové vzájemně své náhledy, sdělují 
své praktické zkušenosti' 'a' dovídají' se .a nejnovějších ndálo .. 
stech, týkajících! se našeh.o stavu. Těš.i!o by nás, kdyby okruh _ 
našich spolupracovníků se rozšířil a pr'o1:o apelujeme na všech
ny kolegy, aby účastnm se těchto schúzí co nejčetněji a zá
roveň přispěli i přednáškamil '0 thematech theorie i praxe. Bu
dou nám vítán.i všichni, zejména i ml:adší k.ol eg,ové, pro něž 
účast tak.ová b,ude d{)brou š:kolou dO' budaucnosti. Obsah themat 
buď sdělen na adresu Spolku natářů čsl. v Praze čp. 785-II. 
Schůze naše pořádají se každou poslední sobotu v měsíci, vod,· 
dělené místnosti v restauraCÍ' »U Bumbrlíčka« v Pr:aze, Ná
rodní tř. a jsou přii lIDCh jl naše dámy velice vítány. 

pOZVÁNí 

k měsíční SChllZi 'odb.oru »Praha«, spolku notářů č, sl., která 
konati se bude v sobotu', dne' 29. řHna 1927 o' 19. hodilně v re
stauracI » U Bumbr1íčka« v Praze, Národní H. Č. 8. (I. poschodí.) 

P'Ořad: 

1. Přednáš>ka pana JUDra Hugona Patsche, natáře 
v ústí n. Orl.: VýchO'disková bilance stabilisační a 
její dodatečná změna reassumacÍ«. . 

2. Řešení praktických p,řípadů z praxe. 
Ho.sté členy uvedení jsou vítáni. 

Za odbor »PRAHA«, spolku notá'řů československých: 
V. L u d w i g, jedJ1Jatel. Dr. Č e r n ý , starosf'a. 

Knihy redakci zaslané. 
Zákon proti nekalé soutěži. Odborový rada ministerstva 

obchodu Dr. Karel Skála sepsal obšírný systematický výklad 
n{)vého zákona toho, jenž vejde v platnost dnem 28. ledna 1928. 
Díl.o vydává se podporou ministerstva obchodu, průmyslu a 
živností (výnos č. 5046!pres.!27). Auto'r, jenž pověřen byl vy
praoováním osnovy zákana nynějšího, při četných jednáních 
se zástupc.i záiemníků, kteráž předcházela uzákonění, pozna,l 
.otázky, problémy a případy, kteréž vyskytnou se při užívánI 
záko.na vžitvoQtě praktickém. Probírá jak hmotné právo tak 
i řízení čerpaje i z bohaté studnice literatury a judikatury 
k o'l1lěm zákoQn.ům Cizozemským, kteréž byly vzorem zákonu 
našemu. Knjha vyjde začátkem listopadu t. r., pO' vydání pro" 
váděcích nařízení dodán bude odběrate>lům jeiím bezplatně pří:.. 
slušný dodatek. Cena br'ož. výtisku asi a 400 stranách se ze~ 
vrubnÝml abecedním ukazovatelem věcným činí 75 Kč. pn od
bírání větší partie p.oskytuje se svazům, spolkům atd. přimě
řené slevy. Knihu vydává nakladatelství »Praetor« v Praze 1., 
DušnL 13. 

Daňové a bilanční revue' č. 9. obsahuje tyto zaiímavé člán
ky: Trestní ustanovení zákona ze dne 15. června . 1927, č. 76 
Sb. z. a n. Ol přímých daních (Min. rada Emil !io.Jík). - O zp'o~ 
platněnÍ ústně uzavřených' společenských smluv (pokr. Dr. 
Emil' Meissner). - Přehled zákonů, nařízen.í, nejn.ovější vy·· 
nesení milni'sterstva financí a nálezy Nejvyššího' správ. s.oudu. -
Obsah čísla 10.: Jest srážením daně důchadové, započatým 
,dnem 1. srpna 1927, po p,ř. prvním výplatním obdobím, které 
následuje po 1. srpnu 1927 a představujícím dvojnásobek da
ňových částek, vyhověno daňové povinnosti za celý rQk 19~7 
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také u požitků, z ni'chž se sráží daií. j.ako, zatímní platba na 
daií.? ·(Aug. fráií.a). - Trestní ustanovení zákiona ze dne 15. 
června 19217, Č . 76 Sb. z. a n. o přímýoh daních (Min. rada Emil 
Holík) .. - O zpoplatnění ústně uzavřených spo,lečehs:kých smluv 
(JUDr. Emil Meiss,ner). - Amortis.ace a reservy ve stabil. bi
lanCÍch (Dr. R.udolf Lowenbein). - Přehled · zák.onů, nařízení, 
nejnovější vynesení mi!flisterstva finanCÍ a nálezy Nejvyššího 
správního sou:du. 

Notáfské niísto v Praze. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž ke znovuob

sazení místa no,tářského v Praze, uprázdněného resitgnací no
táře R.udolfa Bak<ovs,kého. Žádosti, opatřené doklady ve smyslu 
v3rnosu miil1. spr. z 31. X. 1.887 čís. 9172, podány buďtež do 24. 
října 1927 včetně předepsaným způs.obem podepsané notářské 
komoře. 

NG t á ř s ,k á k o m O' r a v P r a z e. 
dne 19. záři 1927. 

Místo kandidáta notářství 
hledá JUDr.. s, notář. a soud. praxí a soudcovskou zkoušk.ou. 
Lask. náb. pod. zn. ' »Brzy i t~'vale« do 'adm. t. 1. 

-

Kandidát notářství. 
s 2%letoll notářskoll praksí, němčinu dokonale ovládající, 

-" oborech n'ot. prakse a soud. komisařství úplně zapracovaný. 
změní místo za příčinou úmrtí dosavadního šéfa. - Nabídky 
pod zn. »Stálé místo« do a,dm. t. 1. 

Kandidát notářství 
s víceletou no,tářskou praxí, jmenovitě v agendě soudního- lm
misařství a sporné úplně obeznalý a samostatný, přijme míst.o 
.od 1. ledna, případně i dříve. - Ct. nab. pod zn. »Stálé místo« 
do adm. t.. L 

JUDr. - začátečnice 

pbjme místo v notářské kanceláři. - Ct. nab. doadm. t. l. 
podl zn. »Praha neb nejbHžší 'okolÍ«. 

JUDr. 
28 let, svobodný, .ovládající český i něm. jazyk, s advokátní a 
soudní praxí, z k o u š k o u, příjme místo koncipienta u II o·· 
t á ř e na Moravě neb v Čechách za mírných podmínek. ---, 
Nab. do adm. t . 1. pod zn. »Zkouška«. 

I Š H JEN UNG A OVA 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. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

První známka světa! 

Psací stroje 
Re Jngton Standard 
v z o R1Y Xl J. -= Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. -= Cestovní stroje 

R e min 9 t O n Por t a bl e, 
.jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertica/ an cross Accounting: pÍšÍ, sečÍtajÍ, odČÍtajÍ současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R e min 9 t O n p S a c í s t ro j e, s po 1. s t. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FIL.JftLKY.: BRNO, P.anská 12-14. --r PLZEŇ, Jungmannova 15 . .- LIBEREC, Zámecká 8. 

Užívání novinových známek P9voleno výnosem ředitelství pošt a telegraftt v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/VI. 
Tiskem Edvarda Leschingra v Praze II., Štěpánská ul. 38. 




