
snázÍ jest zásadní předsevzetí SPÚ zaknihovávati v kaž
dé obci katastrální příděly všech etap až najednou, což 
však dle oficielních výročních projevů vedoucích čini
telů které prošly také denním tiskem, může trvati ještě 
11 ě i~ o I i k let!! - Řečeno pak výslovně, že prý i j e
di 'n Ý liknavec v placení přídělové ceny' - a tedy patrně 
i takový přídělec, jemuž na ,jeho žádost bylo se splát
kami přídělové ceny , poshověno - jest s to zdržeti 
knihovní provedení cel é h o elaborátu v cel é obci. 
Jak patrno, rázné, revoluce národní' důstojné dílo po
zemkové reformy konečným prováděním svým zabřídá 
do 'nesnází, zaviněných jedině nedostatkem patřičného 
zření ku praktickým potřebám každodenního života. - 
Při dlouhých pachtech se přece osvědčilo vtělování ne
doplatků přejímací ceny, ježto beztak nejčastěji pro tyto 
nově nabývané pozemky nutno zřizovati nové knihov~lí 
vložky, 'poněvadž není účelno je zapisovati do vložek. 
kmenových, obyčejně různými, posud po právu pozůstá·, 

vajícími závadami zatížených. - Jest záhadno, jak j r;c! 
nou knihovní úřady, které jsou trvale přetížemy již i běž
HOU agendou, ježto není i)o ruce školeného výpomocného 
personálu, zmohou přídělové elaboráty svých obcí n a
jed n o u jim dodané. A přece pronikavá dělba práce dle 
jednotlivých údobí přídělových, skutečnými zkušenÝ -lIi 
p r a k t i k y předsevzatá byla by vše to již dávno hravě 
zmohla. - Škody vším tím způsobované lze mejpřípa:i
něji znázorniti na krutém osudu tak mnohých přídělců 
dotud bezzemků, kteří na přídělu svém započali se stav
bou rodinného domku, a nežli dostali še do rovnosti , byl 
dávno již vyčerpán jejich skrovný úvěr na ručitele opa
třenj'r, a zatím co v novostavbě řáďila nepřízeň po
větrnosti jako ve starém hradě, ma nebo žáky ty sesy
paly se exekuce řemeslníků, takže trosky toho , co mělo 
se státi rodinným přístřeším od pokolení do pokolení, 
ocitly se na bubnu přes všechna záborpvá obmezení dis
posičního práva, - a to vše zase jenom proto, že i tak 
zvané zvláštní »urychlené « řízení zaJmihovací ohledně 
přídělů stavbě věnovaných jest právě tak těžkopádné, 
že nežli uvede se konečně v pohyb, jest přídělec dávno 
na žebrácké holi, poněvadž mu bylo znemožněno včas
né opatření si úvěru knihovního, který by jej byl jistě 
zachránil. - A jak svízelné a nákladné jest řízení schva
lovací. Zkušenosti, nabyté při dlouhodobých pachtech 
měly přivoditi úplnou volnost postupu rodinných used
lostí, doplněných pozemky ze záborů na soběstačné cel
ky hospodářské aspoň při převodech jejich s rodičů na 
děti, jakož i při smlouvách svatebních na ženicha na ně 
se přiženívajícího a nevěstu na ně se přivdávající. - Ale 
přímo žalostno jest vypisovati, jaká litanie průkazů a po
tvrzení žádá se i v takovém případě, kdy neběží o nic 
jiného, nežli že dospěvší generace téhož rodu uiímá se 
role dědičné. ~ A i když již toková žádost jest sebe 
úplněji doložena, poleží si u schválení normálně celý 
r o k!! '- Zdá se, že duch nové doby a zkušenosti za 
hranicemi získátelné nepronikly doposud do \něktenkh 
úřadoven ústředních, kde PC} starodávném vzoru úsilov
ným centralismem soustřeďují se spousty spisů, které 
včasně vyříditi jest prostě nemožno, a kde uplatňuje se 
úporná snaha spřáhnouti stále ostřejší tempo životní 
opatřeními, náležejícími spíše do archivů musejních. 
Levné, úsečné , skutečné potřeby život'ní bystře vystihu
jící a jim v mezích zákona co nejrychleji vyhovující~ a 
tudíž v pravdě demokratické úřadování 'musíme pro
zatím v mnohém ohledu státům jiným pouze záviděti. 
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Poplatky ze směnek. Poslanecká S'němo'v'l1a phjala dne 
13. prosince 1927 Viládní návTh zá'kona 10 směnečném poplatku, 
kterýmž zavádějí se směnečné poplatky za směnky dospě,lé 
do 95 dnů, pak za S.měllkY dosp·ělé do 185 dnů a za S.fl'1ěnik;y 
dospělé za dobu delší. Poplatku podf'Oberno j,est též směnečné 
pro dloužení í převedení směnek rubopisem jaJkúž i rukojemská 
a hyp'otekární prohlášení, potvrzení příjmu a a.kceptu. Za 
tento poplatek ručí nejenúm výstavce a ten, kdo· podepsal 
směnku, nýbrž i ka'ždý maiite·l směnky, kdo, ji dal dio ohěhu 
a konečně i kdo sepsal prlOtest. - Tytéž osoby ručí též za 
po/kluty, které jsou až 100 násobné a\ sice ' protestující o.soba 
tehdy, neúznámHa-ili ihnled přestupku. Tím byla by l1io·tářům 
opět ulo'žena ohromná zodpovědnost, které by nemohl:i! 'dostáti. 
Zejména ve velkých městech stává se,že stláoy :dávaj.í pro
testov·ati směnku teprva poslední den, kdy se u notářů pro.
testy hromadí a no,táh stačí sotva čas na pochůzku Z'3J úče
lem pro,testu a zapisován.í p'rotestů a nyní mě'! by j ,eště k tomu 
zdarma ohlašovati 'l1.edo·sta~t.ečné ko,lkované směnky k poku
tování. Proto. učinHa l komora pražská spolu s naším spo,lkem 
ihned podáni na ministers·tvo Ťilnancí a na všechny kluby po
slanecké i saruátorslk\é, u nichž ,j,n,tervenovalla a žádala, ab'J' 
senát návrh ten nepřijímal, 11ýbrž vrátil jei po,slanecké sně
moV'ně ke změně. Také se ,obrátila komora l1!a německé kole
gy, aby rovněž působili na německé pO'slal1'ecké kruhy, co'ž 
také tito učin.ili. O celé akci dozvěděla se komma jen náhodou, 
neboť ministerstvo financí až dosud žádno u předlohu n:elpo
stoupHo komorám notářským k posudku. Z případu toho: j1est 
zřejmo, jalk důI.ežito jest vysileclmouti dříve ' ,odbo.rné kruhy, 
nežli se vydá zákon. 

Notářský řád. Ministerstvo sp'l"oavedlnosti sv01alo na den 
24. a 25. února t. L anketu za účelem konečné redakc~ no{ář
ského řádu i doufáme, že to bude iistě poslední anketa, aby 
aspoň k 10. roku trvání naší republiky také l1!otářstvo mohlo 
se t:ěšiti, Žie ,do.stalo se mu dlouho- želaného notářského· řádil. 

Vybírání poplatků notářů jako soudních komisařů. Poně
vadž . kolegové stežuií si na to·, že iim po pilatky, přislOl.lZ~11é 
za s·oudní ! l\\omisa:řst:ví, nejsou od so·udů řádně včas vymá
hány, obrátila se notářská komora pražiská a komora česko
buděj.ovická na ministerstv'o sprav,e-dlnosti se žádostí, aby bud 
up,uštěno by lo od vybírání těchto poplatků prostřednictvím 
po.št·ovních šeků notářových a zaveden opět starý ' způs·ob vy
máhání, aneb, aby notářům bylo dovoleno·, vymáhati si po
platky exekučně. Soudy totiž jsou toho náhledu, že když při
loží k platebnímu rozkazu poštovní šek notářům, nemusí se 
více o vymáhání poplatků starati, což jest ovšem náhled myl
ný, neboť mi'l1isterstvu chtělo tímto novým způsobem plOuze 
soudům ulehčiti, aby nemusely poplatlqT samy vybírati 'a je 
opět notářům zasílati; když ale strana na zaslaný še:k peníze 
nepo.šle, j'est soud. Ipovinen na oznámení notářovo· poplatky ty 
exekučně vymáhati. 

Notářský tarif. Mn\ozí kolegové, sídlící v území s menšI
nami jazykovými, stěžova,!;j si., 'ž'e, ač pocUe smys'lu j,azY'ko·vého 
zákona a , nařízení jsou povinni sepisovati nlo,tářské listiny 
v la,zyku státním a po případě menši'novém a tím způsobena 
je jim obtížná, zodpovědná 'práce, nejsou za to zv1lášíě I.no
rováni. Proto poda,la 110tářs.ká komoTa spoIu se spolkem mini
sterstvu spravedlnost1i žádo·st, aby notářský sazebník byl do
plněl1! v t'om směr u , že notář jest oprávněn za li st'tnu, sepsano,u 
ve dvou jazycích, žádati ne-li dvo'Í'llásobný, aspoň jeden a půl
násobný honorář tarifní. - Při té příležitosti upozorněno b'J'lo 
ministerstvo opětně na nepřístojnost z'arvedených nízkých ma- ' 
ximálních hranic pm listinách , lega,us.acích a soudním komi
sařství a dúž.aJdováno ' se toho, aby ministerstvo tyto ma:ximální 
hranice buď vůbec zruši~lo aneb as.po-ň značně zvýšilo. Po·mobně 
bylo žádáno, aby z tarifu vyloučeny byly o-dměny za, inter
vence při valných hroma.dách , po p,říp·. , aby up'raveny by ly 
podle ujednání, uzavřeného. svého času se Svazem čes:krých 
bank. ' 

Pokoutnictví. Byl nám zaslán oběžník Zemědě-lského úvěr-o 
ního sdružení v Praze, kterým se sdružení to nabíz.í p,mváděti 
knihování zbytkových statků, nedílů a drobných přídělfí za 
sazbu veHce výhodnou. Podle jeho, sdělení povede do;tyčné 
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oddělení mladý a nadaný adVlokát. - Divíme se, že truk daleko 
mohl poklesno,uti sám advokát a nabídnout.i se k vedení oddě
lení, které nabízí se za lpI-alt konati práce právnické, což od
poruje zá1konu proti pokoutnictvL 

Ochrana nájemní při kanceiářských místnostech. Jak zná
mo jedná se nyní o nový zákon o ,ochraně náj.emců. Poněvadž 
notářům a jiným liberálním stavům bylo by zatěžko, v oří
padě zrušení ochrany opatř:irt:i si nových místno?tí za kamcelář 
a stavy ty byly by n,uceny ,platit.i každou č,rnžĚ, kterou by 
majitelé domů p'ožadovali, podala notářská komOTa pražiská 
spolu s komommi advokátní, inženýrsko,u, lékařskou a zvěro
lékařs:ko'u a Hlavním gremiem lékárníků žádo,st na minis,ter
stvo sociální péče, aby ohledně prov-oz'oven těchto stavů ne
byla ochrana zrušována a nebylo dovoleno také zvyšování 
činží nad obyče,jnou mí-ru. Až do'sud nedostal,o se nám na žá
dost na,ší odp'ově-di'. , 

Sta'tisti'ka soudního komisařství za rok 1926. Podle stati
stických dat, která opathla si Pražská notářská komora ode 
všech 'o'sta,tních komor notářských a jež spo'čivají na úředních 
statistických výkazech, byl celkový počet všech úkonů so'ud
ního komisařství v Čechách. na Moravě a ve Slezsku v roce 
1926 nás'ledovní: 

~ ť .... Z toho: Úmrtní zápisy 
)OO,_.~ --,---------II-----~-__ --

II

.I:: 

A) V Úechách: ~.a § Za I Bez- Za I Bez
'g g ~ úplatu platně úplatu platně 

I. Obvod zems. soud u II~a...~"'==#====!=====l!===+=== 
civ . . v Praze 1053111 4544 598711 786 5235 

Obvod krajských soudů v : II II 
II. Čes. B'ldějovjcích 1587 837 714 

111. Ces. Lípě 1801 1212 589 
IV. Hoře Kutné 1398 1129 269 
V. Hradci Králové 1667 1379 288 

Vl. Chebu. 2560 1569 991 
VII. Chrudimi 1683 1225 458 

VIII. Jiéíně 1403 1090 313 
IX. Liberci 2362 1277 1085 
X. Litoměřicích 3358 1871 1487 

XI. Mladé Boleslavi· 926 8261 100 
XII. Mostě 3277 1532 1145 
' III. Písku 1021 7451 276 
XIV. Plzni 2584 1670 914 
XV. Táboře 1139 806 333 

Čechy: 1137277112174811554911 

B) na Moravě: 

I. Obvod zem~kého sou
du civ. v Brně 

Obvod krajských soudů v: 

I 
II. Vh., Hradišti 

III. Jičíně Novém 
IV. Jihlavě. 
V. Olomouci 

VI. Ostravě Moravské 
VII. Znojmě 

Morava: 

C) ve Slezsku: 

4323 

1675 
1576 
1249 
2775 

. 467 

.11 , 1600 

111366311 

2253 

1458 
932 
728 

2075 
364 

12361 

90461 

2070 

215 
644 
521 
700 
103 
364 

4617 11 

I. Obvod zemského soudu 
civ. v Opavě. 2750 1483 1267 

132 34!'í 
184 513 

3& 164 
28 230 

246 6f>5 
99 145 
51 239 

290 936' 
' 194 1229 

221 37 
294 1574 

171 ~68 
116 975 

15 230 

2509112675 

4 
162 

66 
196 

1880 

46 
471 
467 
634: 

3n I 257 

791 I 3755 

298 1171 
II. Obvod krajského soudu 

v Ostravě Moravské 
na Moravě :........:.-ii-...;6:....::.5_3~11 _5_5_7 +-_96-+ __ 30-;-_'1_2_1 

II 340311 2010 I 1363 11 3281 1243 Slezsko 

A) Cechy 11372971121478 ! 15549 jl 2503112675 
B) Morava 13663 4046 4617 791 3755 
C) Slezsko 3403 2040 1363 328 1243 

Celkem=_!)...;, 4:..:3...:..63_1!!...13_2_8_34~1_2_1_52_9...:.!.II_H6_2_8....:..1 _17_6_7_3
1 

Výkaz tento podává nejen přesná statistická , data o čin
nosti ll!o1ářů jako soudních komlilsařů za mlkl 1926, nýbrž ,i za
jímavý obraz ne,hol!wro~ané činnosti našeho stavu Ve pro
spěch státu .i obecens,tva. - Podrobný výkaz uveřejněn bude 
ve »ZpTávách Státního úřadu statistického«. 

Daňové komise. V nejbližších dnech má dojíti k jmenování 
členů daňo'vých komisí a tu obrátily se veškeré komory praž
ské : advo,kátní, inženýrská, lékařs.ká, notářská, zvěro,lékařská 
a tIlavní gremium lékárníků na ministerstvo financí, aby po
u1klázal,o zemské finanční ředi:tels,tví, aby p'ři jmeno,vání členů 
daňových komisí vzat byl zřetel též na přísluš-riíky těchto sta
vů, jakož ,i aby ministe-rstvo financí samo, do komisíodvola
cích jmenovalo vždy po jednom členu každého z těchto, stavů 
liberálních. Také na tut,o žádo·s,t nedošla dosud odpověď. 

Proml(;ení palmárních pohledávek. Upozo,rňujeme opětně 
ko,legy, že dnem 1. dubna ,1928 dospějí k promlčení pohledávky 
palmární více jaJk 3leté, jelikož zákon ze dne 26. března 1925 
č. 47 sb. z. a n. nebude více obnoven. - KomoTa advokátní 
spolu s notářskou komo"rou pražs~o,u sice chtěji se ucházeti 
u rrÍin!i-sterstva <O další prodloužení tohoto zá:klona, avšak jest 
neiisto, zda-li se dodlí positivního výsle.dku. 

Zkušebními 'komisary ' pro notářské zkoušky v roce 1928 
ustailllovenf byli ve schůzi no1ářské komory pražské dne 28. 
ledna: t. r. PP. notáři: Lad. Brábek v Kamenici' n. L., Jar. Čer
mák v Praze-Nuslích, Dr. H. Ebens,treit v Plzni, Dr. Emer. 
fiala v Praze, Dr. Jar. Heinitz v Praze, Dr. Ot. Hulka v Pra
ze-KarHně" Jan Krajíč,ek v Berouně, Dr. Rud. Král v Praze, 
Bohm. Ma,isner v Praze, Eug. Novák v Praize III., Stan. Pa
vlíček v Praze VII., Dr. Jar. P<O'l1ec v Praze-Žižkově, Dr. V ácl. 
Svoboda a Moř. Sch.3.fer v Praze-Smícho~ě, Vlad. Uhlíř, Ot. 
Vlach a Dr. AIIO~S Zrnek v Praze. 

Vypsání vědecké soutěže. K os,lavě 101etého trvání Česko
slovenské rep'ubliky a vedeno snahou, aby příslušníci stavu 
soudcovského, advokátního a notářského hojněji se zúčast
nU,i vědecké práoe v oboru právním, vypisuje mli:nisterstvo 
spravedlnos.t.i sedm cen a to: 2 ceny po 2000 Kč, 2 ceny po 
1500 Kč a 3 ceny ,po 1000 Kč. - Ceny tyto budo'u uděleny 
jako čestná odměll!3J za právnická díla nebo vědecká pojednání 
z oboru platného hmotného práva nebo ř'ízení civilního, a trest
ního, včetně krimi'nál'llí psychologie a sociologie, 'která byla 
uveřejněna v roce 1927 nebo, budou uveřejněna do lklonce dubna 
1928. - Nebude-~i! prací uveřejněných tiskem, bude vzat zřetel 
i na práce v rukopisech. Práce o' cenu se ucházející buďtež 
zaslány anebo budi'ž sděleno, kde byly vytištěny, do 30. dubna 
1928 prestdiu ministerstval slpravedlnosti v Praze. O udělení 
cen r-ozhodne sbor sestávaiící z ministra spravedlnosti neb 
jeho zástupce a zástupců vědy a odborných korporací a sdru
žení; sbor není však' vázán 'na ucJiělení cen ve stano~ených 
částkách; může z celkové částky (10.000 Kč) udělHi ,i méně cen 
ve vyšším obno'su nebo více menšíc:h cen. Ro.zhodnutí bude 
vyhlášeno 28. října 1928. 

Ministerské a ' soudní výnosy. Všem pánům čl'enům Spolku 
notářů československých! 

Výnosem ministerstva s.pravedlnositi ze dne 29. Hstop'adu 
1927 č : 48.127 bylo na to po'ukázáno" že soudy neřídí se při 
stylisaci knihovních usnesení podle »Sbírky příkladů knihov
ních žádostí a usnesení«, jejíž vzorce byly schváleny výnoscrri 
ministerstva spravedlnosti ze ,dne 14. září 1924 Č . Pres.: 1567 
(Dr. J. Bohuslava A. Hartmann - I(.ompas, Praha 1924) bvly 
proto soudy up'ozorněny na bod VlIl., odst. 3 .. výnosu minister- 
stva spravecUnosti ze dne tO. února 1926 Č. 6 Věstníku , :podle' 
něhož jest pro české znění knihovních usnesení hleděN k této 
sbírce a znění menšinového jazyku mu přizpůsobiti (intíiimo
váno vÝnosem p·res.idia zemského- s:oudu civ. v Praze ze dne 
9. ledna 1928 čís. Pres.: 14.563/7/27). 

Pro usnadnění a urychlení soudního vyř.i.zování knihovních 
žádostí jest pro,to záhodno, aby j~ž podavate,lé ve svých žá
dostech znění knihovního usnesení podle těchto vzorú pOpra
vovali. 

Upozmňujeme všechny pp. kolegy na tuto sbírlku a do-o 
poručujeme , jim, aby nást.in knihovních usnesení podle ní upr,a
vovali. 

Podle sdělení 0kres.!1Jího 5o·udu civ: P'fO vnitřní Prahu ze 
dne 18. ledna 1928 ' čís. Pres.: 281/13/28 stává 'Se často, Že 
páni notáři, pf'ojednávaHce po'zůstalost:i. Hm Dřj1kázané, jako 
soudní komisaři přijímají ,při projednání pozůstalostí jako, do
klady o dluzích pozústalostních ,přílohy sepsané v jazyku ně
meckém be,z p,ři.po-ieného ověřeného, překladu v jazyku státním 
a s'oudu je pak předkládaŮí. 

Tento' postup příčí se ustanovení článku 7. vládního na
řízení z 3. II. 1926 čís" 17 sb. z. a n. -

Upo·zorňujeme všechny Pp. kolegy na to'to ustanovení. 
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Podle pnpISU presidia vrchního zemského soudu v Praze 
ze dne 15. ledna 1928 čís,. Pres .. : 2247/17/28, byloO zjištěno;, že 
nabyvate1é dalších nemovitostí, kteří v o,bvodu určJi;té kat. obce 
již mají klliiho'Vní vložku, namnoze žádají za zřízení nové v;Jož
ky P'W ně, místo aby je dali p'ři'Ps·ati k nemovitos.tem, jež 
již mají. . 

Z t'ohotoO pOSitupu vznikaj:í soudu potíže, ježto se' nemovItý 
majetek tříští na mnoho, v.ložek. 

Up,ozorňu.ieme pp. notáře na -uvedený p·ří'Pis a doporuču
jeme, aby p o k II d t 'o 1 z e nebylo žádáno za zřízení nové 
vložky ' knihoOvní, l1Jýhrž ·aby byly nemovltostii ty přiPisovány 
do vlo,žky již existující. _ 

Tak na př. ne!z,eovšem knihovně připisovati do stávající 
kme'nové kniho'Vní vložky t. zv. dřívější dlouholeté pachty tak, 
že se ve: stávaj,ící :h:nihovní vlo'žce o domu -otevřené pouze na 
listu vh,stnickém po,znamenaH 'oprávnění platná pro Státní Po .. 
zemko'vý úřad jako omezen.í dlouhole,tého pachtu. 

Podle oznámení p,res:i;d.i1a vrchního zems.kého soudu v Praze 
přecUo·žena byla presidiu k superlegaIis·aci listina, na níž podpis 
stran.y ověřil notář jazykem státním a j'aizykem německým. 

P,o'llěvadž o,kres sídla notářova nemá jazykové menšiny, 
stano'vené v čl. 15. vlád. nař. z 3. II. 1926 č. 17. Sb. z. a n., 
měI.a býti. ověřovací doložka podle čl. 19. a 32~. cit. vlád. nař. 
psána toliko j,azykem státním. Ve smyslu bodu XV. výnosu mi
ni'sterstva sp·raved'lnosti z 10. února 1926 Čí'S. 7478 »Věstník 
m'inisterstva spravedlnosti čís. 2/26 - byla žádo·st za super
legal.isaci odmítnutal. 

Zpráva o lednové schůzi Pražského odboru spolku notářů 
československých. Schůze konala se ve spolko·vé místno'sti 
u Bumbrlička dn.e 28. ledna 1928 o půl osmé hodině večernÍ. 
Na pro·gramu byla přednáška s,Ječny JUDr. Anděly K,ozá:k!O-vé 
o novém Českoslo'V,enském právu s.měnečném. Slečna Dr. Ko
záková probrala veškerá podstatná ustanovení nového, zákona 
způsobem bystrým a vyčerp,ávaiícím, takže účastníci seznámel1li 
byH s tímto novým československým zákonem, jenž plOvažo'
ván jest v kruzích odbolr11lých za zdař'i,lé dílo zákonodárné. 
Předseda Dr. ČernÝ poděkovali slečně Dr. Kozálk'o'Vé za její 
vÝSltiilžnou a bohato,u přednášku, jež ot.i'štěna bude v tomto ča
sopise. na co'ž :uďe výslo'Vně upo'zm: ňujeme. K přednášce na
vázala se debata, jíž jakoOobyóejně se zúčasÍ'nd1 pan plfesid'erut 
Dr. Čulík, Dr. Ponec, Dr. Šimek 'ai ii'ní kolegové. Druhý bod 
programu hyla rozprava pana notáře Pavlíčka 10 vedení knih 
v notářs·ké kanceláři. Pan přednáše'jÍCÍ jako. osvědčený starý 
pracovník s.tavovský n:a, podkladě svého studia a praxe vylíčil, 
jak by s:i představova:! vedení knih ideální kanceláře notářské. 
Vývody jeho p'rávě tak, jako výv·ody p'rvé referentky, sledo
vány byly s nap'iatou pozorností a zájmem. K p,řednášce dru
žila se debata , z níž hlaiVně vyzdvihujeme návrh p.ana no,táře 
Dra Svobody. aby zvo,lena byla tříčlenná komise, která by 
navrhla sp o.J.k u , resp. komoTám vzornou knihu deposit, poné
va,dž tato považo'vána j,est za ne-jdúležitější, aby totiž no,tář 
i jeho pozústai1í věděJi!, koHk cizího majetku jest u no,táře ulo
ženo. Pokud jde o vedení ostatních knih, jmenovitě knihy 
příjmu a vydání. záleŽÍ na ind.iv'iduelním ve:dení kanceláře a 
není třeba stano'Viti proto vzorů. Předs,eda poděkoval p'ředná
šeiícímu za jehoobs.ažnnu p,ředlnášku. Do jmenované komis~ 
zvolení byli pánové: Pavlíček, Dr. Svoboda a -Dr. Patsch. Po
dě'kováním p,ředsedy a up'o,zorněním na příští s.ohůz'Í s p·řed
náškou pana notáře Kováře byla schůze skončena. 

pozVÁNí 
k měsíční s.chůz'Íodlboru »Praha«, Spol'ku notářů čsL, která 
konati se bude v sobotu dne 25. února 1928 o 19. hodině v re
stauraci ))u Bumbr1íčka« v Praze 1., Národní třída č. 9. (I. p'.) 

Po řad: 

1. Přednáška pana rran~iška Kováře, notáře v Nymburce: 
))Nesrovna,losti sazební a p,ro'j,ednací«. 

2. Řešení případů z pTaxe. 

V Praze, v úlllo'ru 1928. 

Za odbor »Praha« spolku notářů československých 

V. L u d w i 'g, jednatel. Dr. Č e r n ý, starosta. 
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Knihy redakci zaslané. I ~ I 
Právnická Jednota na Slovensku v Bra-tislavě vydada svým 

nákladem knihu ))Ochrana cti podle práva platného na Sloven
sku a Podkarpatské Rus,i«, s,estavenou Dr. Janem ČernÝm, 
nlJdou vrch. zem. soudu při Nejvyšším soOudu v Brně. Kniha. 8U 

formátu má 110 stran :a i's.ou v ní z'praoovány jak tres,tní usta
novení trestního zákona z roku 1878, §§ 227-230, taJk záko'11!ný 
článek XLi. z roku 1914, §§. 105-116 trestního zákona tisko
vá novela (zákon čís,. 124/24), vládní nařízení čís. 125/24,t.iskoOvý 
zákon čl. XIV. z roku 1914, ja'kož i us,tano'Veni o imunJtě členů 
Národního shromážděnÍ. Touto kniihou dostává se veřejno,sti 
přehledného zpracování tn~s,tních us ta'l1:oiVení o ,ochraně cti, 
roztříštěných v různých zákoOnných ustanoveních a nařízeních. 
Vzhledem k tomu, že jednoUivá zálmnná ustanovení jslOu do
plněna a Objasněna bOlhato'u judikaturou Nejvyššího s'oudu 
v Brně, stávají se tím velmi jasnými a každému, i! I aŤkoOv i 
snadno pochopitelnými. KllIihu tuto' nemůže postrádati nejen 
praktick~' ptávník .aJe najde v ní poučení každý laika nabude 
ja~~ého nazoru, o ~omi' jakým způsobem a v jakém rozsaqu 
muze ·se dovolavah ochrany své cti u soudů. V dnešních ča
stých tiskových sporech phcház,í kniha tato jako na zavo
lanou, poněvadŽ! potřeba j,edno,tného přehledného, zpracování 
různých předpisů byla v ,llIaší veřejnosti již dávno, pocitována. 
Kniha bude dána v nejbližší době na knižní trh. 

Daň důchodová s hlediska obchodníka, živnostníka a prů
myslníka. Naps3Jl prof. f. Smíd. Cena 12 Kč. Vydalo Nakla
datelství A. l<einwa:rt v Praze 11., Jungmannova tř. 19. Publt
kace tato odlišuje s,e od os,tatních tím, že není pouhým ·oUskem 
zákona a prováděCích nařízení, nýbrž naopalki je praktickou a 
přehlednou příruč.kou, podávaiící S'l:ohem přístupným :k'aždé'mu 
vše, co se týká dalllě důchodové, při čemž ustanovení, která 
nemaj,í pro obchodníka jednotlivce významu, byla vypuštěna: 
Ne}obšírněji jest v knížce probrán výpočet zdanitelného zisku 
podTIikatel~, ta1k jak umožňují záznamy neb obchodni knihy ob
chodníka. a p·odán: zde návod: k s.estavení účtu příj1mů a vy;d'ání 
resp. účtu ztráty a z!isku (daňovou bilanci), tak jak: to vy
žaduje daňové zákonodárství. SousHeděnost na ustanovení zá
kO.l1Jná, týkající se 'Obchodníka, umožnila pN poměrně malém 
oo}emu publikace, pojednati po.dr'Ůbně o' všem tom, coo má p'f'aJk-
Ncký vÝznam pro obchodníka. , 

Dr., Zdeněk Neubauer: Socialní pOjištění po stránce- pro
cesní. R.ízen1 a opravné prostředky v nemocens.kém, invalid
ním a starohním pojištění československém 8°, str. VIII - 291,· 
BrnO' 1927, Sbírka spisů právnických a náro"i/ohospodářských, 
vyd . .Eng!.tš a Weyr (na,kl. Barvič a No,votný). Cena 50 Kč. 
Autor p:odává systém procesního práva v oboru V dnešní doObě 
zvláště významném, jedná o obecných otázkách soc. poHŠ>tění 
se týkajících, tJoHž\ o pojmu a právní povaze jeho, 'o· právní 
povaze jeho nositelů a aktů j!imi vydávaných, o řízení v s,oc. 
po'jištěni podle zákona č. 221/1924, p,ři čemž řeší oOtázky vzá
}emných kompetenčních hranic a mož,nosti delegace mezi Dstř. 
SOIC. pojišťo'vnou a nemoc. poj'Íštov'l1IaJm:i, a prohírá j'ednotUvé 
typy výměrů (platební dávkové, 00 poiistné pov.innosti .atd.). 
Dále jedná podrobně o řízooí před soudy pod,!e tohotlo zákona 
(rozhodčí, poj:iš t ovací , vTchnIÍ PO'ji>što'V.aci) , v kterémžto oddíle 
j'e teoreticky výzruamnou ka1pit'0la o p'rávní povaze s.oudů so .. 
ciálně-poj;ilšťovacích, prakticky pak kapitoOly o j,ednotlivÝch ža
lobách, odvoláníoh '3/ stížno,stech k těmto soudům, kde autor 
podrobně vytýká r'ozdíly řízení před těmit10 soudy a řízelllÍ cd
vHního. - V da.Jším oddíle jedná kniha 'O stížnostech p.ro,ti 
vÝměrům nO'sitelů po.jiš,tění, k poHNC'kým ú'tadům - a k mini
sterstvu soc péče a, o. stížno·sti k Nejvyššímu správnímu soudu. 
V tomt,o ,0dďHe je zahrnuta stat o' velmi sporném problému . 
zmatečlllo,sN výměrů. - Dal'ší kapitola knihy věnována jes.t 

. právu do'zo'rčímu nad no,s.iteti p.oji1štěll1í, pří čemž se zalt)'ývá 
zvláště otázkami do,sahu dozoru a právni ohrany pro.ti 'dozor
čím zásahům. V kapit'Ůle Ů' sporech no-sitelů poiištění jest ře
šena zvláště obtížná otázka ;kompetenčních sporů. Pos,ledn.í 
tři kapitoly jed11laH o ob11l0,vě řízení a navrácení v p,ředešlý 
stav, O< známém problému mater'ielní právní moci a ()i problému 
závaznost'il rozhoOdnutí jednoho orgánu o' otázce, která se po
zději druhému jeví jakO' prejudicidn:í. 

DOIpo'ručuje 'se všem, kdož se O' -sodáln:í pojištění zajimají. 
Je 'Opatřena podrobným r.ejs:tříkem věcným a rejstřílk:em p'ara
grafů. 

Daňové a bilanční revue ' č. 2. obsahuje tyto, zajímavé člán
ky: Někol'ik poz1ruámek k základl1Jí pojmoiVé terminologii da
ňové. (Prof. Dr. V. runk.) - Výhody berní reformy u vše'obecné 



daně z výdělku (pokr. - Dr. fr. Schwa'rz). _ . Pokud podléhá 
, agent všeobecné dani výdělkové a dani z obratu (Dr. Berth. 
Berka, vrch. Hn . rada). - Ja:k řešit,i kris.i obecního hospodář
ství (Dr. Jar. Kratochvíl). - Obecní dávka a státní daň z mot. 
vozjJde-l v p:~·sled. čtvrtletí 1927 (Dr. Hájek, místotajemník v min. 
HnJ. --.- Daňový" kalendář. - Přehled zákonů a nařízení, nej-
17: 0vě jší vynesení ,ministerstva financí a 11;álezy Nejvyššíh,o 
s.právl1Jího so,udu. , '. . . 

,:- Nákladem Zemědělského knihkupectví A. Neubert, Praha 
II., Hybernská č . .12. » Světové řeči v 1000 slovech.« Vyšel 6. 
~eš.ít. Každá řeč vyjde v 10- 12 sešitech. Dvě řeči : js'o,u již d.o
končen.y . . - Na skladě u všech kl1lihkupců., Podrobný p1ros.pekt 
s ukáz:kami všech lekcí zašle výše u:vedené knihkupectví. -
,Romál1J Dra Em. ,Zítka »pomsta«. - Vyše,] V . (poslední) díl. 
18 Kč. - » Čes:k{}slovenské divadlo'«. Čtrnácti-denník , poČín.á 
právě svůj XI. rO'čník. V redakčním kruhu zasedají fra rnt. Her
man, Jan Petr a Jakub Rydvan. Předplatné ;.i l. 11 Kč . -
Číslo ukázko,vé zašle nakladatelství neb kterýkoliv kn.ihkupec . 

. K~!1didát notářství 
s víceletoll notář,skou praxÍ. zapracovaný jmenovitě též v agen

,Qě sroudn.ího Komisařství a praxi' spo'rné, Úphlě samostatný, 
přijme mí~to v Čechách neb ,na Moravě s nastoup'ením od 
1. úno,ra t. r. Na.b. pod Zlli.. »Samostatný « d o adm. t. 1. 

JUDr. 
s ně koUkaletou s oudJ1Í službou, přijme mís to kandidáta. Ct. 
nab. pod zn. »JUDr. « do adm. t. 1. 

Kandidáta notářství, 
který se vyzná ve venk. notářské PTa'ksi, příp. i praks.i' sporné 
a trestní, phjme notář v jjlž. Čechách. - Část . zl1Jalost něm
činy podmínkou. PI'O byt. nouzi má p'ředno'st sV1obodný. 
Nas1toupiti možno ihned. - Nab. pod .zn. »Jižní Čechy« do 
a'dm. t. I . . 

Veřejná notářství na Slovensku. 

Nově zřízené místo v Modrém Kameni. 
Podle výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 27. XII. 

·1927 Č . 49.652 zřízeno b1rIo po,dle § 5 zák. čl.. XXXV. 1874 pro. 
obvod okresního s'oudu v Modrém Kameni vetejné notářs.tví. 

Jmenování 
Ministr spravedl'l1oslti jmenoval Dra Arnošta Kadarasze, 

a dvo káta v Bratis,lavě .. veřejným notářem ve Vranově na Sl,o
vensku a Dra Jana fábryho, advokáta v Báiís,k1é Bystřici, v e-, 
řejným notářem v ModTém Kamerui,. 

PA'p"íR 'PIYŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává_· .. _v_~škeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. - Papíry kancelářské, konceptní, 

. 'dokumeqtní, 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. 

T,ELEFON '23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé f kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chod_em 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 vertřkálně sečí
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

d o d á Vám v cen á é h t o v á r, n í c h 

.H e rn'; n 9 t O n p S a c í str o i e, S pol .. s r. o., 
Praha-L, Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 

FI:LI fl LKY: PLZ E Ň, Jungmannova 15. -- LIB E REC, Zámecká 8. 
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