
připsán dle knihovního usnesení .z 15. květria 1924 a svole'ní 
1)('zemkového úřadu nebylo vykázáno. ' 

Podal jlsem rekurs s odůvodněním, že omezení určeno 
jest dle stylisace zákona pro na byv a tel e, ne snad pro 
vlastníka knihovního, nabyvatelem jest dle zákona jmenován 
původní požadovatel od doby, kdy pozemek byl-jemu soudním 
usnesením do vlastnictví přiř'knut, /tedy lhůta 10letá již' prošla. 

Zápisy knihovní se prováděly daleko později, a u mno
hých pozemků nej,sou dosud v pořádku. 

Krajský soud v 9,. rekursu tomu vyhověl, ,a žádaný pře
vod povolil IS ,tímto odůvodněním: 

»Prodavatelé nabyli pozemku usnesením z ll. listopadu 
1920 INc I 1523/19 do vlastnictví, a také v 'pozemkové knize 
bylo zapsáno právo vlastnické k prodanému pozemku na pod
kladě Itohoto usnesení, které nabylo právní moci dne 1. pro
since 1920. 

Pozemek prodán dne 30. pro,since 1930, tedy po uplynutí 
10leté lhůty ~de dne, kdy oni sami vlastnictví pozemku nabyli. 
Lhůta 10letá podle stylisace zákona č. 311/20 jest lhtrtou práva 
materiálního, takže není třeba přihlížeti k tomu, nebyla-li při 

,změně vl'astníka po deseti letech poznámka omezeIií ještě vy
mazána, poněvadž vlastník sám pouhou žádo,stí může si výmaz 
poznámky vymoci.« ' 

Dokládám, že mi bylo i příslušnou obvodovou úřadovnou 
St. P. 10. sděleno, že se počítá lhůta ta od doby mibytí. 

Dr. I(otěra. 

I~ _________ Z_E ___ D_N_E ________ ~ 
Vicepreslident notářské komory Pražslíé Dr. Václav Svo

boda resignoval na svou funkci komorní. Notářská komora 
Pražská, jenž s velkým sebezapřením a s ,ohledem na pevné 
předsevzetí svého vicepresidenta, jakož i s ohledem na jeho 
momentánní stav zdravotní a konečně s ohledem na výslovně 
projevené přání svého vicepresidenta, upustila od vyslání 
zvláštní delegace, která by požádala jej o odvolání resignace, 
přijala di, avšak jen prozatímně na dobu, dokud nenabude týž 
plného zdraví. 

Toto usnesení své učinila proto, aby dokumentovala, že 
nemůže připustiti trvalý odchod tak význačného svého člena, 
jenž neúmornou pHi a hluboké své vědomosti po celá léta vě
noval této komoře, a sloužil ji k největší chloubě. Jsme pevně 
př'esvědčeni, že okamžitý neduh jeho zanedlouho vymizí a že 
se opět vrátí ke své funkci, která mu vším právem přísluší. 
Přejeme proto panu vicepresidentu Dr. Svobodovi, aby silná 
jeho konstituce tělesná co nejdříve překonala okamžitou in
'disposici k radosti nás všech. 

Nové Obvody notářské v Praze. Ministerstvo ' spravedl
nosti vydalo výnos ze ' dne 13. července t. r. Pres: 28591, kte
rým zamýšlí ,stanoviti rayonování notářů v Praze. Dle toho 
má býti napříště 11 ,notářů ve vnitř'ní Praze I. a II. s volnou 
sídelní povinností, takže notářství vyš~hradské připadne do 
vnitřní Prahy a dále pro obvod okresních soudů: Praha-jih 
stanoví se 4 notáři, pro Prahu-východ :a západ po 3 a pro 
Prahu-sever 2 notáři s volnou sídelní povinností. Vyžádalo si 
od komory dobrozdání, ohledně příp'adného rozmnožení notář
ských míst v Praze po jednom v každém vnějším okresu praž
ském. Pokud se týká rozmnožení míst, vyjádřila se notářská 
komora rozhodně záporně, neboť není tu nižádného důvodu. 
Agenda notářů dřívějších předměstí pražských není nijak 
značná, ježto notáři ti odkázánř jsou ponejvíce na soudní ko
misařství a při znám,é agilnosti advokátů, větší, pozůstalost 
prOjednávají písemně. Jest to též zřejmo z toho, že nikdy 
nikým nebylo Si stěžováno do nějak-STch průtahů v úřado:vání 
těchto motářů, což nasvědčuje tomu, že nejsou pracemi pře
tíženi. 

Ale i první úmYISI rayonování notářství se střídáním mě
síčním nemůže notářská komora schvalovati. Bude to na úkor 
jak obecenstva, které bude nuceno ze vzdálených míst dochá
zeti k notářům, zejména ve věcech ověřování' a soudního ko
misařství, jednak bude to zatěžování notářů, kteří budou nu
ceni na vzdálené periferii města vykonávati úřední úkony, a 
ponechati své kanceláře po celé hodiny, mnohdy po celý den, 
bez dozoru. 

Jestliže -nad to ro.zmnožena budou ještě místa notářská 
v každém obvodu , o jednoho, pak to bude znamenati přímo 
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katastrofu pro notáře vneJSI Prahy. Již dnes jsou listiny, ze
jména s'mlouvy, v notářských kancelářích pražských bílou vra-

'nou. Při velkých smlouvách intervenují vždy stálí právní zá
stupci stran, a smlouvy menší »vyrábějí« pokoutníCi všeho 
druhu, zprostředkovatelé, tajemníci organisací, družstva atd., 
za což máme děkovati tomu, že za '13 let našeho státu nedošlo 
k vydání kratičkého zákona o pokoutnictví, který úplně vyho
toven leží někde v ,zásuvce ministerstva obchodu. 

Nový obchodní zákon. Ministerstvo spravedlnosti zaslalo 
nctářské komoře Pražské dotazník k novelisaci obchodního 
práva za účelem zodpovědění všech otázek počtem 228. Ko
mora zvolila zvláštní komité, které celou látku prostuduje a 
]JGdá ministerstvu posudek. Pro případ, že by některý z pánů 
kolegů měl nějaký námět, prosíme, aby jej sdělil co nejdříve 
notářské komoře Pražské. 

P. T. 

Dovolujeme si Vás uctivě zváti na přátelský veCl
rek, který se bude konati dne 31. října 1931 na počest 70. 
narozenin 'p. presidenta komory Dra Jaroslava Čulíka, 
v restauraci »U Bumbrličků«, v 7 !hodin večer, s umě
leckým programem. 

Vzhledem k tomu, že před programem bude společ
llá večeře" prosíme, abyste svoji přihlášku s udáním 
počtu osob, které s sebou přivedete, laskavě zaslal nej
déle do korice září na adresu pí. J. Vojtíkové, selíretářlíY 
notářské komory, Praha II., Žitná, 4 b, aby dostatečný 
počet večeří 'mohl býti obstarán. 

Poněvadž po- vyčerpání programu následuje přátel
ská zábava s tancem, prosí se o hojnou ílčast dálm. 

Z'a odbor »Praha« Spolku čsl. notářů 

Výbor. 

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

Společnost Národů, idea míru a právní organisace lidstva 
v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, je předmětem studia 
díla prof. Masarykovy university M. A. Zimmermanna, které 
s předmluvou Dr. :Ed. Beneše právě vyšlo v Orbisu (Praha 
XII.). Idea pozoruhodného plánu sdružiti státy v organisaci, 
v níž by vládl prinCip národní rovnoprávnosti má svého před
chůdce v našem Jiřím z Poděbrad, který již před sty ilety ()! ní 
přemýšlel a Iprávě proto toto dílo zrovna u nás by mělo být 
phjato se zaslouženou pozorností. S. N. se zrodila jako jeden 
z přímých důsledků světové války. Jejím ustanovením byl 
učiněn pokus vytknouti nové cesty v životě Evropy i celého 
světa. Zivotním zájmem Československa je podporovati její 
snahy, neboť pro ideje, jichž je S. N. nositelem, jsou v našich 

' dějinách i v současnosti předpoklady morální a dokonce i ná
boženské povahy. Obsáhlá práce autorova není jen histo
rickým přehledem, ale i výkladem právní organisace Společ
nosti Národů a je rozdělena na tři části. I. Mezinárodní právo 
a idea S. N., II. S. N. v platném právu, III. Budoucnost S. N. 
Téměř na 400 stranách je snesen bohatý materiál o S. N. a 
j8sně vysvětlována její organisace a její cíl. Važné a podrobné 
poznání S. N. předpokládá znalost tohoto díla. Vyšlo ve větší 
řadě »Politické KnihO'vny«. Brož. Kč 60.- , váz. Kč 75.-. Poli
ticky my'slící lidé musí je čísti. 

Dr. Ja,roslav Voska: Konkursní, vyrovnací a odpůrčí řády. 
Vyšlo nákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství 
Linhart &. Pekárek, v Praze II., Ltitzowova 35, jako prvý sva~ 
zek nové Právnické knihovny. Stran XVI a 744, cena výtisku 
v polokožené vazbě 75.- Kč. 

DílO' toto, sestavené minist. radou Drem Voskou, jenž jest 
zároveň původcem osnovy zákona čís. 64/1931, obsahuje 
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v prvém dílu doslovné znění zákona, phdpisy uvozovací se 
zvlášť důkladně probraným poměrem ' tohoto, zákona 'k ' jiným 
zákonům, a vlastní matérielní i formální normy řádu konkurs
ního, vyrovnacího i odpůrčího. Při každé normě jsou citovány 
dřívější předpisy platné v obou částech republiky, a připojeny 
související normy jiných zákonů, obšírný komentář a celá ju
dikatura, pokud pro novou úpravu se. jí dá užíti. V druhéin dílu . 
jsou obsaže~y předpisy prováděcí; totiž vI'ádní nařízellí č. 
114/31 la č. '115/31 s tabulkami odměn sprá.vců, výnosy mini
sterstva spóvedlnosti č. 30.701/31, 31.141/31 a 31.673/31, a 
ostatní , prováděcí předpisy. Třetí díl obsahuje podrobná usta
novení o poplatcích v řízení konkursním i vyrovnacím podle 
llClvé úpravy zák. č. 120/31. Kromě toho přilpojeny jsou velmi 
cenné srovnávací tabulky dosavadních i nových předpisů, tak
že i bez podrobného studia nového zákona každý v tomtéž na 
podkladě ' znalosti starých předpisů snadno se může oriento
vati, časový přehled norem a velmi podrobný a přehledný 
rejstřík věcný. 

Upozorňujeme všecky pp. kolegy ' notáře i kandidáty na 
te,to vydání, ,kteréž bylo výnosem ministerstva spravedlnosti 
ze dne 18. V. 1931 pres. 789/31 ' zakoupe'no též pro 'všecky sou
dy republiky. Potřeba této příručky pro každého příslušníka 
našeho stavu jeví se zvláště dnes, ježto nové konkursní a vy
rovnací řády vyžadují zvýšenou měrou spolupráce, notářovy 
(na př. návrh na vyrovnání vždy písemný, jeho obsah je v zá- , 
koně do detailů přesně stanoven; podpiSY na tomtéž 'nmsí býti ' . 
legalisovány, a to dlužníkův, není-li návrh p09,án advokátem, 
spoludlužníků a ručitelů vždy; konkursy a nyru i vyrovnání ' ' 
P(·zůstalostí, atd.). Podle vlád. nař. č. 115/31 ITniší býti do 
Sl~znamu konkursních a vyrovnacích správců zapsáni všichni 
notáři - kdežto svěřo·vání této funkce neprávníkům bylo vel
mi značně omezeno - a podle .§§ 78 k. ř. resp. 33 v. ř. může 
notář funkci tuto odmítnouti jen z;e závažných důvodů, kter~ 
náleží posouditi vyrovnacímu soudu. Je proto nutno, aby každý 
notář pro tuto s.vou činnost se řádně teoreticky i prakticky vy
zhrojil, nemají-li výhody novou zákonnou úpravou stavu na
šemu zjednané býti zmařeny. 

Cena tohoto dílka v pevné vazbě s krásným koženým 
hřbetem jest u porovnání s jinými vydáními poměrně značně 
nízká. Dr. f. J. 

Vilém Glungler: Rechts~chijpiung und Rechtsgestaltung. -
Vydáno v Mnichově u Otto Maindla. Právnicko-filosofický spiS, 
velice pozoruhodný, který pojednává se zcela nových hle disk 
o krisi justiční, předem o krisi práva a krisi zákonodárství. Jak 
tyto krise zažehnati, o tom pojednává spisovatel, který pouka
zuje ze.iména k tomu, že právo bývá často v odporu se světo
vým názorem, i pojednává o prostředcích, 'jak došlo by se 
kl! správnému právu. Vys.větluje předem problém právně
politický, který má za předmě't správné právo ,a problém 
správně dogmatický, který má za předmět právo platné. Prá
ce Glunglerova pojednává a. velice obtížné látce jasným způ
sobem, i zajímati bude nejenom teoretika, nýbrž i praktika a 
určen jest nejen pro právníl{a, nýbrž .i pro politika. Teoretická 
právní politika byla dosud vědecky zanedbávána a řečený spis 
snaží se poukázati na metodu, kterou by se došlo ku praktické
rnu upotřebení. 

' I(onkurs. 
V 'ústavu u Sv. Anny v Praze, Ječná ul. č. 530/11. obsadí 

se jedno místo dívčíhó nadání JUDra. Gustava z Grádlů,zále
ŽE:jícího z výchovy, bytu, stravy, světla, tepla a vyučování 
DC celý školní rok, určené pro dívku školou povinnou, římsko-
katolického vyznání. . 

Nárok na nadaci v prvé řadě mají dcery notářů v Če
chách, ;nebylo-li by těchto, dcery konceptních úředníků poli
tické správy 'v Čechách, pfípadně konceptních soudních úřed
níků v Čechách. 

Přednost mají dívky osiřelé. 
Nadační místo se propůjčuje tentokráte na dobu školního 

roku 1931-32. 
Žádosti, doložené křestním listem, průkazem o úředním 

postavení otce, vysvědčením očkovacím a posledním vysvěd
čením školním, po případě úmrtním li'stem jednoho neb obou 
rcdičů, buďtež podány 'do 10. listopadu 1931 u Zemského úřadu 
v Praze. 

Zemský úřad v Praze. 
V Praze, dne 2. září 1931. 

I(andidáta se substitucí 
a venkovskou praxí přijme notář li. Janeček v Jičíně. 

Pánům notářům obvodu notářské komory pražské! 
. Komoru ' dášel. Návrh iákon1 o soudní p'říslušnosti a civil
ního řádu soudního, 5' podotknutím, ·že výtisky lze obdržeti 
u ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy 
po 40 Kč. 

Který z pánů kolegů má zájem na této knize, nechť ne-
prodleně učiní bbjednávku prostřednictvím komory za součas-

\ ného' zaslání 40 , Kč: ".:' . 
" I "'. ' 

, Notáfská komora v Praze. 
dne 19. srpna 1931. 

Čís. jed.: 1168 n. k. 
Notářské místo v Trutnově. 

Podepsaná notářská komol·a vypisuje soutěž k ' znovu-" 
obsazení místa notářského v Trutnově, uprázdněného resignací 
pana notáře Jana Hoffmanna. 

Žádosti, opatřené do.klady ve smys,lu výnosu býv. min. 
sprav. ze dne 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež' do 

, 12. října 1931 
včetně, předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 1~. září 1931. 

-,------'------,----------'--'-~-------

l(~ndid·át'a notářství, 
s3mostatného pracovníka, přijme notář v Bechyni. Nabídky 
s' udáním nároků přímo. 

I(andidát notářství, 
s delší Inot. praxí, přijme místo k nastoupení ihned. Značka: 
»Morava«. 

Solicitátor 
s desetiletou praxí hledá stálé místo. Nastoupiti možno ihned., 
Zn.: ))Svědomitý«. 

JUDr. 
auskultant s 18měsíční soudní praxÍ, výtečnou kvalifikací 'stu
'dijní. i služební a dokonalou -znalostí jazyka německého, -, přijal 
by na podzim t. r. místo not. koncipienta. Nabídky p. zn.: 
))Záp. Čechy«. 

Jmenování. 

Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářství Ottu' 
Benesche v Děčíně notářem )j Přís~čnici: 

Přeložení. 

Ministr spravedlno1sti přeložil notáře Bohumil,!- Kosterkt;t 
z Německého Brodu do Prahy, Dra Otto Weisse ze Stříbra do 
Liberce, Jaroslava Syřiště ze Sobotky do Českého Brodu a 

, -Dra · Karla ·Schrodra z Přísečnice do Chabařovic. 
--- ----- - --- ----------------~ 

Notářské místo v Sobotce. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k 'znovuob

sazení místa , notářského v Sobotce, uprázdněného přeložením 
notáře Jaroslava Syřiště do Českého Brodu, současně též mí
sta, které uprázdní se v obvodu komorním, pleložením do 'So
botky. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
spra v. ze dne 31. X. 1887 Č. 9172, podány buďtež do 

26. září 1931 
včetně, ' předepsaným způsobem podepsané lcomoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 4. září 1931. 

Notářské místo v I(aplici. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuobsa

zení místa notářského v Kaplici, uprázdněného úmrtím notáře 
Bedřicha Schmitze-Aurbacha, sóučasně též. místa, .které u
prázdní se v obvodu komorním, pieložením do Kaplice. 

Žádosti, op·a.třené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
sprav. ze dne 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež do 

3. října 1931 
včetně, předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Českých Budějovicích, 
dne 3. září 1931. 
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než koupíte PSACI STROJ~ 
přenosného 

nehlučného 

účtovacího' 

informujte se o kvalitě 
konstrukci 
ceně 

vlastnostech korespondenčního psacího stroje 

R E M I NG T O ·N 
u fy R E MIN G T ON, psací a počítací stroje, spol. s r. o., 

Pr~ha I., Celetná 35 Telefon 62871 

PAPíR 'PITŠ PRAHA JE'N JUNGMANNOVA 14 
dodá vá veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, konceptn í, 
dok1lmelltní, 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. 

PÁNŮM NOTÁŘŮM VEŠKERÉ TISKOPISY 
jako: smlouvy všeho druhu, legalisační protokoly, do

pisní papíry a obálky obratem dodá v bezvadné úpravě 

KNIHTISKÁRNA ED. LESCHINGRA V PRAZE II. 
LípoVÁ 13. 

Zodpovědný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze XII., Jugoslávská ul. 21. -- Tiskem E. Leschingra v Praze II" Lípová 13 . 

U žívání novinových známek povoleno výnosem ředitelství pošt a telegrafů v TJ raze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/IV. 




