
Změna této nesprávné prakse mohla by býti sice také 
provedena tak, že by s knihovními žádostmi zásadně potvrzení 
to předkládáno bylo jen tehdy, kdy jest podle zákona skutečně 
nutné, jinak však nikoliv a proti případnému zamítnutí vy
sto upilo by se rekurs em. 

Byla by to však odpomoc pouze speciální , nákladná pro 
strany, prodlužující ji ž beztak zdlouhavé řízení o žádostech 
knihovních a . konečně ještě více zatěžující úřady, již beztak 
přetížené. 

Bylo by proto lépe, aby autentickým v ýkladem , jak na
vrhován, odkázáno bylo provádění ustanovení zákona opět do 
mezí, jež zákon sám s tanovil. 

II. 

Aby dožádán byl »Ústřední svaz čs. spoři telen « o dopo
ručení členským ústavům direktivy, aby alespoň pro přechod
nou dobu přílišného zatížení soudů upuštěno bylo - pokud e 
to ještě praktiku"je, - od požadavku, že při hypotekárních zá
pLljčkách na nově postavené objekty musí býti nejen objekt již 
zbudováll, ale také zb udov aný dům v knihách pozemkových 
vyznačen. 

V tomto ohledu panuje v povolovací praksi úvěrové mezi 
ústavy peněžními - a konečně i mezi spohtelnami samými -
značná nejednotnost. Nehledíc k praksi ostatních ústavů, -
v ohledu tom dosti liberá lní, jsou mezi samými spořitelnam i 
ústavy, význačné, - které shorauvedené stanovisko opustily, 
spoléhajíce se na zprávu a posudek svého stavebního zna lce , 
který jim dává dostatečnou zá ruku nejen za hodnotu stavby, 
ale samozřejmě také za to, že stavba, třeba ještě nevyznačená 
knihovně, skutečně eksistuje. 

Jiné spoři telny trvají přísně na stanovisk u vvznačení 
domů, toto stanovisko má však - jsouc jinak vlastně čistě for
málním a nedá vajíc ústavu žádné jistoty větš í - - za následek 
značné obtíže stavebníků, kteří jednak nuceni jsou pracovati 
s úvěrem číselně vyšším (ne poměrně) než za dob normálníclJ, 
jednak zdržováni jsou zdlouhavým vyřizováním žádostí, 
o event. vyznačení domu - jak u úřadů katastrálních, tak 
i II SOUdLI samých, jsou proto často ' proti s\,é vůli nuceni vy
hledávati úvěry firem, případně jednotlivcLl, kteří svými kru
tými podmínkami ženou stavebníka vlastně do zkázy. 

J e1ikož pak mezi členstvem »Ústředního svazu« jak po
dotknu to, - jsou velké ústavy, které již samy od požadavku 
toho upustily, bude zajisté možno, po vyjádře.nÍ ústavů těch, 
že novým postupem se ani agenda ústavu nezatěžuje , ani ji
stota hypoteky netrpí, - »Ústřednímu Svazu~( možno, postup 
teTl veškerým v něm zd ru ženým LlstavLlm doporučiti. 

• Vojenská válečná služba. 
Ministerstvo spravedlnosti zaslalo všem notářským 

komorám a presidiu vrchního soudu v Košicích výnos 
ze dne 3. června 1929 číslo 21.481/29 následujícího znění: 

Více kandidátLl notářství domáhalo se znovu toho, aby 
doba, kterou ztrávili ve vojenské válečné s lužbě před vstou
pením do přípravné služby, byla jim započtena. 

Valná hromada SpolkLli československých kandidáíú no
tářství usnesla se 21. dubna 1929 na tomto usnesení: 

»Valná hromada uznává, že válečnou slu žbu voje nsko u 
před zápisem do seznamu kandidátú konanou do přípravné 
praxe notářské započítati nelze, a však žádá opětně o to , aby 
při posuzování kvalifikace za stejných ostatních kvalifikačních 
předpokladú příslušné instance vzaly zřetel ke skutečně ztra
ceným létúm válečným.« 

Stanovisko toto kryje se se stanoviskem, které zaujalo 
ministerstvo ve výnosu z 21. srpna 1923, č. 31975 sděleném 
všem notářským komorám v Čechách, na Moravě a ve Slez
sk u a se stanoviskem za ujatým ve výnosu z 19. prosince 1924, 
č. 52.593. 

V tomto bylo Spolku československých kandidátů notář
ství v Praze zdůrazněno zvláště, že podle povahy věci zapo
Člení má význam jen tam, kde od vy kázání praxe určitého 
druhu záv isí dosažení jistých oprávnění podle zákona. Praxe, 
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kterou koná notářský kandidát po dovršení předepsané čtyř
leté praxe ať je se započtením vojenské s lužbv válečné delší 
či bez něho kratšÍ, nemá toho významu. Podle § 10 a 11 not. 
i-ádu rozhoduje o žádosti za jmenování na základě návrhú no
tářské komory a předložených posudkú soudů , ministr spra
vedlnosti, nejsa vázán ve výběru kandidátú. 

Ve skutečnosti také ministerstvo přihlíží při jmenování 
kandidá tú notářských notáři k újmě, která uchazečům byla 
způsobena . výkonem vojenské válečné služby, byť i tato byla 
konána pi-ed zápisem do seznamu kandidátů notářství, to však 
jen potud a v tom rozsahu, pokud uchazeč byl válečnou služ~ 
bou ve svém postupu skutečně zdržen a je-li okolnost tato 
řádně prokázána. 

Aby bylo zabezpečeno,- že postup bude jednotný, žádají 
se notářsl(é komory, aby v tab e I e k a n di dát ů not á ř
s tví bylo poznamenáno ne jen, jakou vojenskou službu vy
kazuje I(andidát notářství, konanou i před započetím praxe, ale 
i aby bylo vyznačeno, kdy kandidát složil zkoušky nutné k na
stoupení praxe a jaká část vojenskéslužbv byla již započtena 
kandidátu do předepsané doby studijní. 

V n á v rzí c hna jme n o v á ní budiž za stejných kva
lifikačních předpokladů ke skutečnosti zkrácení kandidáta vá
Ječnou službou vojenskou přihlíženo a předpoklady zkrácení 
toho buď t e ž v II i c h z j i š ť o v á n y. 

Obdobně platí tato ustanovení pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus. 

Jest tudíž na uchazečích , kteří u příležitosti podá
vání kompetenčních žádostí domáhají se toho, aby vzat 
byl zřetel na jejich vojenskou válečnou službu, konanou 
před zápisem do seznamu kandidátú notářství, aby před
poklad zkrácení řádně prokázali a doložili, zejména prů
kazem o složení maturity (řádné neb válečné), absolu
toria university, z něhož úlevy jsou nejlépe patrny, do
kladem o propočítání služby vojenské v jiných již praxích 
(soudní a pod.), dokladem o konané vojenské službě a 
výpočtem doby, o kterou žadatel ve studiích a tudíž 
i v postupu skutečně byl zdržen. 

I Z E DNE 

Třetí sjezd právnJků československých v Bratislavě 1930. 

V roce 1930 má býti konán v Bratislavě třetí Sjezd prá v
níků čsl. - Za tím účelem byla práce sjezdov á r ozdě l ena na 6 
odborLl a na vrženy k prOjednání tyto otázky: 

1. vědecký odbor: 
1. Mezimístní právo vn itro zemské a jeho úprava do úpl-

ného sjednocení občanského práva. 
2. Jak čeliti škodlivému drobení rolnických usedlostí? 
3. Zajištění stavebních pohledávek. 

II. Věd e c k Ý o d bor pro ' S o u k r o m á p r á va: 
1. Na jakých základech by se mělo upra v iti právo akci

ové? 
2. Ochrana autora v oboru radioffu se se zřete lem ke 

článku 11 bis usnesení fímské konference 1928. 
3. O převodnosti pojistného nároku při pojištění škodo

vém_ 
III. Věd e c k Ý o d bor pro o b č a 11 .s k Ý s o u dní 

řád: 
1. Mají býti připuštěna llo va v odvo lacím řízení a v .i a

kých mezích? 
2. Zda se doporučuje rozšířiti pLlsobnost samoso udce? 
3. Má-Ii se připustiti ža loba o obnovu řízení ve sporech 

o rozvod, rozluku a neplatnost manželství? 
IV. Věd e c k Ý od bor pro p r á v o t r e s t ní: 
1. Doporučuje se změni ti ustanove ní platného práva 

o ochraně cti, jmenovitě proti útokům tisku a jakým zpúso
bem? 

2. V jakých směrech je žádoucna reforma porotních 
so udů ? 

3. Jak by mělo býti upraveno trestní soudni ctví nad mlá
deží. 

I ' 
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V. Věd e c k Ý od b 'o r pro p r á v o ve řehl é: 
1. Vadné správní akty. 
2. Zda je nutno zdo konaliti právní ga rancii občanů v na

šem právním řádě? 
3. Státní podniky , jejich organisace , správa a rozdíl od 

podniku a ústavu veřejného. 
Vl. věde cký odbor pro právo finanční: 
1. Doporučuje se zachovávati instituci vy rovnávacích 

fondů? 
2. Reforma trestního prá Ýa důchodkového. 
3. Reforma práva poplatkového. 
Vědecké práce mají býti zaslány do konce du bna 1930, 

poněvadž s jezd bude se konati asi v říjnu 1930. 
Žádáme proto snažně pp. kolegy, aby pokud je možno, 

zúčastnili se pracemi svými v některém odboru aneb aspoň 
aby se již nyní p řipravovali na debatu o jednotlivých otázkách 
a sdělili naší redakci , v kterém odboru a o kterých otázkách 
by se chtěli zúčas tniti , abychom o tom mohli v~rboru podati 
zprávu. - Doufáme pevně , že s jezd bude vence četně a to 
i z kruhů notářských navštíven. 

Nový veřejnonotářský řád dosáhl definitivní redakce 
a jak jsme zjistili předložen byl panu p rof. Dru Horovi, aby 
jej posoudil. 

No tá řská komora pražská podala ještě další připomínky, 
zejména oh ledně praxe kandidátů , i doufáme pevně, že bude 
na ně vzat zřete l. Jest nej výš nutno , aby praxe notářskú , 
u notáře konaná, trvala nejméně 4 léta, poněvadž vysky tují 
se případy, že s taří přís lušníci jiných stavů, zejména i pensisté, 
domáhají se resp. chtějí se domáhati zápisů do seznamu kan
didátll notářství , následkem čehož by veškeré kandidáty již 
zapsané přesl(očili . 

Appeluj eme proto na své kol egy notáře, aby takovéto 
kandidáty do kanceláří svých nepřijímali a tím sami působi li 
k zab ez p eče ní rychlejšího postupu našeho dorostu. 

Zavedení všeobecných pravidel mezinárod. ;PI"O trhové 
smlouvy. Na VI. haagské konterenci b-ylo jednáno mezi jiným 
též o otázkách vztahuHcích se na mezinár. úprav u ustanovení 
o smlouvě trhové. Ustaven byl zvláštní výbor, který vypra
coval dotazník jak by docíleno by lo jednotné form y a jednot-, 
ných pravidel pro právní jednání smluv trhových. 

Dotazník ten zaslal vládám jednotlivých států, aby se 
o něm vyjádřily. 

Ministerstvo spravedlnosti vyrozumělo o tom veške ré 
advokátní i notářské komory, připoji vši francouzský text do
tyčného otazníku. - Dotazník jest velice obsáhlý, na 6 arších. 

Notářská kom orá pražská ihned dotazník ten zodpo
věděla. 

Dotazník obírá se prozatím pravidly o smloLlvt:: trhnvé 
o věcech movitých. 

Notářská komora pražská doporučila , aby mezinárodní 
konvence, která by stanovila pravidla pro S ,1])O UVY trho vé, 
rozšířena byla i na smlouvy o věcech nemovitých. - Jest to 
ve velkém -zájmu našeho stavu a měla by konvence taková 
v zápě tí i ulehčení mezinárodních styků ob ecenstva při prode-

, jích a kupech nemovitostí. 
Mnohé státy totiž vyžadují ku platnosti takových to smluv 

a k nabytí práva vlastnického k nemo'vitos tem formy notář
ského spisu a to notářského spisu, sepsaného notářem dotyč
ného státu, poněvadž dosud nebylo dosaženo našeho poža
davku o uznání platnosti a o volném kolování li s tiny notářské 
ve styku mezistátním. Jsou to zejména: Německo, Francie, 
Halic , Španělsko, Portugalsko, Belgie a Nizozemsko. 

Následkem toho jsou strany, kupují-li nemovitosti v ci
zích s tátech , nuceny dojíž děti do těchto států aneb dávati 
tam plnou moc za účelem zřízení listiny o trhu před notářem. 

U nás nevyžaduj e se této formy a proto v cizích stá
tech může b~r ti sepsána trhová smlouva o nemo vitostech na
šich kýmkoliv a v jakémkoliv jazyku a smlouva ta má u nás 
platnosti, neboť nepla tí v tomto ohledu reciprocita. - Tím jsou 
občané našeho státu ve velké nevýhodě a bylo by zajisté žá
doucno, aby zavedena byla jednotná forma pro trhové ísml ou-
vy as po(í pro styk mezistátnÍ. Poněvadž pak nedá se oče
kúvati, že by' v zemích shora jmenovaných, zavedena by la 
svoboda formy jako u llás, neboť notářství v zemích těch jest 
příliš hluboce zakořeněno a jako nezbytné uznáváno, museb 
by ta to forma trhových smluv stanovena býti jen listinou no
tářskou neb veřejnou. Tím nebyl by poškozen žádný jiný 
s tav (ze jména ani ne advokátní) , poněvadž ani dnes není 
možno takovouto listinu soukromou pro trh věcí nemovitých 
clo cizích s tátů zřizovati. 

Osnova zákona o nejvyšším správním soudě byla, jak 
z veřejných projevů vychází najevo, ministerstvem vnitra 
vy pracována a zas lána ob chodním komorám a poslaneckj'rlll 
kruhům. 

Komor y advokátní a notářské nebyly vyzvány k podání 
dobrozdání. - Za tou příčino u intervenováno by lo notářskou 
komoro u pražskou u ministerstva vnitra a u činěno bylo pří
slušné podání. 

I Věstník Spolku čs\. kandidátů notářství. 
I(andidáti notářství a osnova nového notářského řádu. 

Ke článku pod tímto titulem uveřejněnému v čísle 4. IX. 
roč. Č. P . musíme se opětně vrátiti v otázce pro nás nejdůle
žitěj ší - stano vení podmínek pro dosažení místa notářského. 

Podmínky ty uvedeny jsou v § 11 zákona, jenž podle 
f,.,řep r acované vládní osnovy z roku 1927 a podle sezn"ln~u 
změn k čís. 26.673/28 ministe rs tvem spravedlnosti zúčastněným 
čin it e l LI111 zaslanéh o byl konečně s tylisován takto: 

§ ll. 1. Žadatel za místo veřejného notáře musí 
vykázati, že byl na území Československé republiky 
v praksi prakticky zaměstnán po pět roků a to alespoľl 
čtyř i roky u veřejnéh o notáře jako kandidát veřejného 
notářství, ostatní čas buď u soudu, u s tátního zastupi
telství, II advokáta neb u finanční prokuratury. 

2. Ministr spravedlnosti může žadateli na návrh 
příslušného komorn ího výboru prominouti zce la nebo 
částečně štyřletou praksí u veřej ného notáře , vykáže-li 
jinou praktickou slu žbu právní po pět rokll , jsou··li 
u něho splněny všecky ostatní náleži tosti a neuchf·zí-l; 
se o mís to jiný žadatel, který pro ně vykázal všecky 
zákonné náležitosti. 

Znění toto přijato bylo na anketách konaných v mini
sterstvu spravedlnosti v roce 1928 po důkladném probrání věci 
se všech hledisek jako nejlépe vyhovující. 

Osnova ta nebyla tentokráte spolku naš emu zaslána, ač 
do našich poměrů velice zasahuje. K překvapení našemu jest 
v ní však, jak jsme se dověděli , § 11. s tylisován takto: 

§ ll. 1. Žadatel za místo veřejného notáře rmrí 
vykázati, že byl na území republiky Československé 
v právní službě prakticky zaměstnán po pět rokú a to 
nejméně jeden rok u soudu, tři léta II veřejnÉ-ho not,Ú t . 
zbývaj ícÍ. rok buď u veřejného notáře neb u soudu, stát
ního zas tupitelství, advokáta nebo finanční prokuratury. 

2. Vedle toho mLlže minis tr slJravedlnosti žadateli 
vidí-li toho potřebu , 'na návrh příslušného komorníh~ 
výboru prominouti zcela nebo částečně tříl e tou právní 
službu u veřejného notáře, vykáže-li jinou praktickou 
službu právní po pět roků a jsou-li u něho splněny vše
cky ostatní nál ež itosti. 

3. Výkon právní služby u soudu bu.de upraven 
vládním nařízením. 

Tedy no va : nejméně jeden rok obliga torní so udní pralese, 
pouze tři roky výlučné prakse no tá řs ké , od nich však může 
ministr spravedlnosti di spensova ti žadatele zcela i tehdy, 
uchází-li se o místo jiný žadatel, který pro ně vykázal všecky 
zá konné nál ežitos ti; slova »na návrh příslušného komorního 
výboru « budou s vě tší či menší pravděpodobností při uzáko
l'íování osnovy v parlamentu lehce vypuštěna jako zby tecn é 
omezování vo lného nominačníbo práva ministrova resp. vlády . 

A tak postavení kandidátů s čistě notářskou praksí, nej 
oprávněnějších čekatelú , poškozenj'rch značně ji ž nyní hro
madnými ' přestupy starších soudců v posledních létech, se 
stále zhoršuje, takže stav těchto kandidátů v budoucnu za 
těchto předpokladú vymizí a stav notářský bude se dopliío
va ti z l)říslušníků jen cizích povolání. 

Bude-li to notářstv í jako takovému zdrávo, pochybujeme. 
Notářstvo potřebUje dorostu čistě notářského , prodchnu .. 

tého od zákl adu ideo u notářs tví, což ocl přísluš ; ! íků cizích 
oraksí , zvyklých od počátku na jiný, zce la odlišný postup my
šlenkový, požadovati nelze. 

Soudce od počátku je odká zán pouze na pře dnesY,. : stran, 
zkoumá dLlkazy, jež strany provedou, a na základě jich podl e 
petitu s tran rozhoduje. 

Advokát od počátku zas tupuje a hájí vždy jen jednu stra
nJ.l , která si ho platí , rozpitvávaje příl)ad a ul)latiíuje v něm 
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i nejpodřadněj ší de tai ly , které by prospěly jen jeho s traně 
proti str aně druhé. 

Notář však podle povahy svého úřadu tvoří, up r avuje 
\, zájemné poměry mezi stranami, nestranně vede obě s trany 
poučováním a vysvětlováním dú s l edků tak, aby každá strana 
jasně znala obsah i dLlsledky právního jednání a důkl ad ně mo
hla dosah téhož sama poso uditi , než totéž uzavr'e , a nedoznala 
nepředvídané škody. Dobrý notář jest požehnáním pro celý 
svúj okr es, ježto jasnou a poctivou s ty lisací smluv, dědic~ých 
dohod atd. preventivně zabraňuje šk odlivj'rm následkúm J111ak 
častj'rch s porů, s 'várů a nepřáte lství stran. 

To jes t vúdčí idea notářství , a jen dúsledné její dodržo
vání udrží vznešenos t , vážnos t a oblibu s tav u našeho, našimi 
slavnými př ed chúdci založenou. 

Jest tudíž v zájmu stavu notářského , aby měl hojnost 
tohoto ideá lního svého dorostu nejen pro doplňován; st avu, 
nýb rž i co pimocníkú úřadujíckh notářů a ii ch náměstků. 

A aby hojnost dobř e k valifikovaných kandidátú zde byla, 
musí býti jejich eksis tence již v zákoně postavena na pevnou 
basi, aby každý . 'kdo s láskou a porozuměním pro potřeby no
tářs tv í ke stavu vstupuj e, mohl si uvědomiti , že podle s tatll 
aspoň v přibližně určité době múže dosíci v lastního notářství 
a lJodle toho zaříditi své osobní poměry . To múže se státi jen 
omezením konkurence p ř í s lu šníkú cizích stavvů nejméně b,
kovým ZpLlsobem, jak se stalo v původním § 11. na počátku 
citovaném. 

Vždyť ostatní stavy, zejména advqkátský, se Droti našim 
\Jříslušníků1l1 uzaví rají úplně , a prakse naše není proti je jich 
praksi nikterak méněcenná. 

Náš stav bvl v tomto směru dosud popelkou, jsa nejvíce 
ze všech ostatl;ích prúpravn}'ch stavú opomí .i en , neprávem 
Dodceiíován a utlačován . Do naší l)rakse započítávaií se v ce
lém rozsahu prakse cizí. v edle soudní a advokátní i celkem 
jednostranné Drakse u státního zastupitelství a finanční proku
raturv, umožň ující příslušníkům těchže, kteří z ,iakéhokoliv 
dů vodu u svého zvoleného povolání zústati nechtějí neb ne·, 
mohou, kdykoliv přestoupiti do našeho stavu a lJřeskočiti v po
řadí třeba všeckv iiž zapsané kandidáty ~ ]Jřestu,p v t v podpo
" ')V8 11 V jsou ještě tím, že praktická zkouška advokátní i soud
-;ovská nahražuie praktickou zkoušku notářskou. 

Každj'r, kdo má i jen zcela primitivní pojmy spravedl
nos ti, by se domníval. že za těchto okolností naše ste jnohod
notná praks~ se stejně započítává i do těchto cizích praksÍ a 
zkouška naše nahražuje ony praktické zkoušky cizÍ. 

BohužeL není tomu tak ani částečně. A tento náš žalostný 
s tav má býti reformou ještě zhoršen, lJřeshlIJY ještě více 
umožněny, ba podIJorovány, a my ještě více odstrčeni na mi
los t a nemil ost nejrúznějších vlivů. 

Voláme proto ke všem zúčastněným čini tell1m ještě včas : 
neIJodceňujte dúležitosti úřadu notářského IJro občanstvo , ne
dopusťte, aby z ohledů politických či jiných bylo notářstvo 
IJřiIJraveno o svúj ne.ileIJší a nejkvalifikovanější dorost! 

A hudou-li ohledy politické silnější neř dobrá vúle, pak 
dejte i nám spravedlnost, zave ďte jednotno u praktickou justiční 
zkoušku a umožněte volné přestupování kandidátů notářství , 
kteří se takto u svého povolání nebudou moci uplatniti , s plný m 
7~ 1' {") čítáním služební doby do prakse advok átní a ostatních 
pr~ksí justičních! 

Pravidelné členské schůzky konají se počínajíc měsícem 
zářím opětně každou první a třetí sobotu v měsíci o 7. hodině 
veče rní v kavárně Union v Praze (roh Národní tř . a fÍerš týna) . 
Kolegové. zvláš tě pražští a z blízkého okolí, se srdečně zvou 
k hojné účasti. 

I(ondiční referent JUDr. frant. Janatka, Praha 11. , Spá
lená 9, má v záznamu několik dObrých míst pro začátečníky 
i pokročilé. K dotazúm známku na odpověď! 

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

Zákon o osvojení s parlamentními materiáliemi , prová
děcím výnosem ministerstva spravedlnosti a poznámkami vy
dal ve své sbírce komentovaných zákonů a důl ežitých ,nar'ízení 
min. rada Dr. Julius Karman. Rovněž vydal v téže sbírce 
Smě n e č n Ý z á k o n a zákon o směnečném poplatku a ODa
třil oba zákony výkladem a judikaturou. 

úIJrava těchto vydaných zákonú jest vzorná a pro denní 
po užívání v praxi velmi vhodná l ježto věcný seznam připojený 

k důležitému zákonu směnečnému usnadií.uje rychlou orien
taci což nelze říci o jiných vydáních téhož zákona. 

'Sbírh:u výše uvedenou tiskne a. objed?~v,k~ ,vynz~j.c 
Státní tiskárna v P r aze III. 387. Kolegu111 pouzlvam teto Sbll-
k y doporučujeme. 

Sbírka vzorců k obchodnímu a společenstevnímu rejstříku, 
lodnímu rejstřílm námořnímu, konkursnímu, II vyrovnávacílll~ 
řízení Nákladem Právnického knihkup ectvI a nakladatel StVl 
v Pr;ze vyš la na j aře tato objemná kniha, j ej í ~ ,pr~ldická p~~ 
třeba byla v kruzích právnických již dávn? 1?9clť~v,an~. Aut?rI 
její , Jan Tesař a františek Zunt, V~dOUCl uredmc: f Irem~~l.cl: 
rejstříkú u krajského so udu obchodmho ':. ~ra~e, JSO~ za]!s te 
všem pražským notářům zná:uiv ja~(Q ?syedcem P!~ktlkove, a 
proto kniha jejich byla dychtlve ocekavana. A mv~z~~e s do
brým svěd omím ř íci , že očekávání nezkla~ala. ~nna~l na 52~ 
stranách textu vyčerpávajícím způsob em predevslm vseob ecna 
ustanovení o firmách , sazby soudních poplatkú ~ př~hledel:1 
judikatury nejvyššího ,správ ní.ho ~ oudu , , ust~n?vem ~ ]ed?-otll; 
vý ch útvarech firemmch s UbJ ekt,u, o, nam~ll11ch ,J OdICh, .lal~~~ 
i o říz ení konkursním a vyrovnaVaCll11. NasleduJl IJa]< , v~OlCC 
podání a 1Jř í1 oh pro kupce jednotlivce, (~ . 1-4~), v~re] ne ob; 
chodní s pol ečnosti (č. 41- 65), komand~tl1l vspolecnostl (c. 6? a~ 
75), komanditní společnosti na akCIe c. 7~-83), akclOve 
společnosti (č. 84- 124), společnosti s rUCell'l"'l Clb!llC; z ~ 
ným (č . 125- 168), společenstva (č. 169-195), lodI n ~ 
mořní (č ; 196- 199) , konkursní ř ízení (č. 209:-223), v~rov?a
vací řízení ( č. 224-237). Při jednotlivých pnpadech, clto,vanv 
jsou všude zvláště p říslušné kolk y a poplatky; ma t,ene .zakon: 
llá jakož i málo , známé ministerské výnosy prObral~y JSOU az 
do' dnešní doby (na l)ř. nová ustanovení o podmínkach proto
lro lace firem dle zákona č. 183/28, zvýšení akc. reSD · kmeno
\~ ého kapitálu dle zákona o stabi1isačních bilar:,cích č. 78/2! se 
vzorci celého prove dení Č. 124 a 163, at~.). ~res, tuto vvehkou 
obsažnost jest kniha neobyčejn,ě lJřehle,?na v a ]asna..: t akze b~~oe 
nejen skutečně cennou praktrck0l! pnn~ckou, vs~ch n?tar~, 
nýb rž i dobrou učebnicí a spolehhvou v\ldkym pr~s f,olomah
stická úskalí firemních věcí všem praktlckym pravmkum a 
k~ndidátúm, kteř í s touto agendou jinak málo přijdoy do s!yku . 
Shrneme-li k těmto přednostem ještě vhodnou a krasnou upra
~u knihy, není cena téže - 120 Kč za vá~aný vvýtisk - ni
kterak přemrštěna. Mladému nakladatelstvl m?zno k tomuto 
slibnému počátku ediční činnosti jen gratulovatI. Dr. r. J. 

Nařízení platná a neplatná. Dosud zaujal nejvyšší správní 
so ud již asi v 142 nálezech svých - řeše určitou 1?r~."~1í yěc -: 
s tanovisko k tomu , zda to které nařízení je pl atne clh 111C. Ma 
proto chronologicky uspořádaný seznam nař ízení ~pokud se 
týče jednotlivých norem jejich) takto co clo platnostI zkouma
ných s udáním příslušného nál ezu, který m vys lovena by la 
platnost čili neplatnost, značný praktický význam pro veřej
nost právnickou. Soupis takový přináší právě vyšlý 3. sešit 
běžného (III.) ročníku »Suplementú pro praxi právnickou «. 
))Suplemen ty « přinášejí dále účel nj'r výběr látky normativní, ve 
»Sbírce zák onll a nařízení « neuveřejněné a souborné přeh l e dy 
judikatury týkající se prá va civ ilního, daňového a poplatko
vého,. »S uplementy « vycházej í č tyřikrát za rok a vydává je 
naklad atelství »P raetor « v Praze-L , Dušní 13; roční předplatné 
Kč 24'-. 

Kový honební zákon. Sestavil Edvard, Srb, auto~ kni~y 
V<r'klad zákona o myslivosti. Kniha obsahUje text noveho za
kana, přehl e dnou tabulku ods třelu a háj ~ní , v zorce pro od)1a~'y , 
škod zvěří zpúsobených a nejnovější nalezv N. s . s. v za lezl
tostech honebních a slovní doprovod o významu zákona. Cena 
poštou Kč 2'40. Vydalo nakladatelství A. Reinwart v Praze 
II., Vodičkova 23. 

I( O N I( U R S. 
V ústav u II sv. Anny v Praze, Ječná ul. Č. 530/11. obsadí 

se jedno místo dívčího nadání JUDra Gustava z Grádlů, zále
žejícího z výchovy, bytu, stravy, světl a, tepla a vyučování po 
celý školní rok určené pro dívku školou povinnou, římsko -
katolického vyznání. , _ 

Nárok na nadaci v 1Jrvé řa dě 1l1ají dcery notářú· v Ce
chách, nebylo-li by těchto , dcery konceptních úředníkú )~oli
tické správy v Čechách , případně koncelJtních so udních ured
ník:ú v Čechách , 

Přednost mají dívky osiřel é. 
Nadační místo se proplljčuje t entokráte na dobu školního 

teku 1929/30. 
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Žádosti , dolože ll é křestním li s tcl11 , prLlkazc1l1 o úředním 
pos tavení o tce, vysvědčením očkovacím a posledllÍ1l1 vysvěd
čením školním, po případě úmrtním listem jednoho neb obou 
rodiČLI , buďtež podány do 10. listopadu 1929 Ll zemského úřadu 
v Praze. 

Zemský úřad v Praze. 
V Praze, dne 17. s rpl a 1929. 

Notářská komora 'v Čes. Budějovicích 
kOllati bLlde scllLlzi kolegia notářú dne 6. října 1929 0"9. hodině 
dopolednÍ. 

Přeložení. 

Millistr s pravedlllos ti přelo ž il lIotáře: Dra Rudolfa Če r
Il o li oľského z Kouřimi do Poděbrad, Jalla Kadlece z Nechallic 
do Pardubic a Dra Bohumila Kubra z Nasav rk do Unhoště . 

Mladšího koncipienta , 
s u o tářsk o u pra xí alespoií 2letou přijl1le k brzk élllu lI as tollpellí 
Ilo tá ř s t v Í blíže Prahy. - Nab. pod Z ll . »T ř cba bez zkoušky « 
do adm. t. 1. 

. . 

Kandidáta .notářství 

pro venkovskou kallcclář. zapracova ll ého, IJrljlllC lIotúr'stvi lI a 
Písecku. - Nab. pod Zll. »B rzké nastoupení « do adlll. t. 1. 

Kandidáta svobodného 
schopného samostatného vedení notářské agclldy za OIlCIl10C

nělého notáře přijme notářstvÍ v Bystřici p. Host. - Nabídk y 
přímo. - Nastoupení a bliŽŠÍ podmínky ústně dle úmluvy. 

J UDr. 
s' 20měsíční všestral1110U soudní 1JraxÍ uchá zí sc o llIísto !{(lIHJi 
dáta notářství v Čechách . - Lask. lIah. pod Zll. »Pracovat a 
žít« do adm. t. I. 

»Úřednice« 
s 10letou llotářskou praksí , svědomitá praco vllice , obe znalá 
jrflenovitě ve smluvní a talmlární agendě a schopná zc~~ l a sa
lI1 0s tatně v těchto' oborech pracovati : dále znalá t6ž v snilJ. 
kom. a rychlá písařka na stroji hledá mís to. Laskavé J\ a bídk~f 
pp. chefú pod značkou ))Přičinlivá « . 

PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA '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. 

K o 1 e k c e v z o r ů z dar m a obr a't e m . 

. TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

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

dodá Vám v cenách továrních 

R e min 9 to n p S a c í str oje, s po 1. s r. O., 
Praha-L, Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 
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