
lostÚ není toliko vykonatelným a to prostě proto, že jí tu více 
nenÍ. Věc má se v tomto případě právě tak, jako byl věřitel 
exekučního titulu byl na~yl ieště proti zústaviteli, ale návrh na 
povolení exekuce byl by učinil teprve po odevzdání dlužnílcovy 
pozústalosti, v kterémžto případě by mu na základě tohoto 
exekučního titulu a odevzdací listiny (§ 9 ex. ř. pov olena byla 
exekuce proti děd i c ů m pod I e jej i ch děd i c ký c h p o
d í I ú. Výtka, že žalobkyně jest také dědičkou a že tedy i ona 
nese % zažalované pohledávky, která tedy touto částkou za
nilda sloučením, jest nemístná, neboť žalobkyně a žalovaná po
zústalost jsou rúzné právní podměty, sloučení pro tato rúznost 
tedy nemohlo nastati Správně proto uvedly nižší soudy, že 
nastoupení dědicú na místě žalované pozústalosti projeví svůj 
účinek až při uplatňování rozsudkového výroku, na což pama-
tuje právě § 9 ex. ř. -ľ. 

I ~!~ I "'I' ZE DNE. 

Nový ministr spravedlnosti. Ministrem spravedlnosti jme
nován byl panem presidentem republiky, preSident vrchního 
zemského soudu v Praze pan JUDr. Jiří tlausmann. Vítáme 
s radostí, že v čelo justice postaven byl opět odborník z kruhů 
soudcovských, stavu notáfskému nejbližších a že volba padla 
na vynikajícího soudce, výtečného právníka a osvědčeného · 
přítele našeho stavu. Přejeme novému panu ministrovi ze 
srdce mnoho zdaru v novém jeho púsobení. Jako člen stavu 
soudcovského dovede sám zajisté nejlépe oceniti zásadu neod
vislosti stavu soudcovského i význam obecné dúvěry v ne
zvratnou vládu právního řádu. 

Úmrtí. Opět jest nám zaznamenati těžkou ztrátu dvou vy
nikajících příslušníkú našeho stavu. 

Dne '26. března t. r. zemřel pan Eduard Pinz, notář ve Vy
sokém Mýtě, president notářské komory Králové-tlradecko
Chrudimské a brzy na to, dne 28. m. m., následoval jej pan 
Dr. J án Krno, veřejný notář a předseda správního výboru spo
jených notářských komor na Slovensku. 

Oba kolegové těšili se všeobecné vá4Íosti nejširšího obe
censtva a zejména svých kolegů, kteří povolali ie k nejvyšší 
funkci stavovské. Oba zúčastnili se též činně stavovských pra
cí. oba byli místopředsedové nétšeho Spolku notářského a za
uiímali též v životě veřejném dúležité funkce , prvnější jako 
starosta východočeské sokolské župy, poslednější jako před
seda myjavské bankv a bratislavské filiálky Zemské banky. 

Oba dosáhli úctyhodného stáří, jež však nikterak jim ne
vadilo, aby s plnou pružností životní zastávali funkce, jim 
svěřené. Byli okrasou našeho stavu, který v nich ztrácí zdatné 
síly a milé, nezapomenutelné kolegy. Budiž čest jejich památce. 

Přísedící Státního soudu z řady notářů. Pan president re
publiky jmenoval rozhodnutím ze dne 2. dubna 1926 přísedí
cími Státního soudu na druhé období do konce roku 1928 pana 
JUDra Rudolfa Krále, notáře v Praze a vicepresidenta no
tářské komory Pražské a pana Václava' Čepického, notáře 
v Přešticích. 

Zkušební komise pro státní zkoušky judicielní při Kar
lově universitě v Praze. Ministr ško~ství a národní osvěty 
jmenoval výnosem ze dne 2. dubna 1926 čís. 35.971/IV /1926 
členem zkušební komise pro státní zkoušky judicielní na Kar
lově universitě v Praze pro zbytek funkčního obďobí 1924/25 
až 1928/29 vicepresidenta Pražské notářské komory, pana 
JUDra Rudolfa Krá I e, notáře v Praze, a to pro obory práva 
občanského, jakož i práva obchodního a směnečného. 

Ústřední výbor našeho Soolku konal dne 31. března t. r. 
výroční schůzi, které předsed-al předseda Dr. Svoboda. Obšír
nou zprávu jednatelskou př'ednesl jednatel Dr. Král a zprávu 
pokladní kolega notář Moř. Schiifer. Bylo usneseno svolati 
řádnou valnou hromadu na neděli dne 26. září t. r. do Brati
slavy. Za zemřelé notáře Dr. Mokrého a Pinze kooptování do
časný předseda Králové-tlradecko-Chrudimské komory a no
tář Dr. Dušek v Bratislavě a za kandidáta Dra Korála, jenž byl 
jmenován notářem, kandidát notářství Dr. Antonín Mokrý na 
Vinohradech. Parií Oardavské, vdově po notáři v Přerově, od
hlasována opětně podpora 1600 Kč pro rok 1926. - Na to roz
předla se obšírná debata o jazykovém nařízení, poukazováno 
na obtíže při přesném dodržování zákona v praksi a usneseno, 
aby Dr. Čulík vypracoval pamětní .- spis pro ministerstvo spra
vedlnosti ve kterém by poukázal na veškeré tyto obtíže, ba 
nemožnosti, prováděti zákon přesně do poslední litery. 

Odbor »Praha« spolku notářů čsl., konal dne 31. března 
t. r. schúzi, četně navštívenou, kterou zahájil místopředseda 
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notář Křen. Na pořadu nacházela se přednáška kolegy Dra 
Patsche o společenství statkú. - Přednáška tato vynikala vv
sokou úrovní a byla sledována s velikým napětím. Pan před
nášející prostudoval látku do všech podrobnosti, zejména tah:é 
literaturu, věci té se týkající a podal jasný a velice zajímavý 
výklad sporných ustanovení zákonných v praksi u nás málo vy
užitých. - Přednášku tu, o níž rozvinula se čilá debata, při
nášíme na jiném místě. 

Státní pozemkový úřad. Věstník hosp. skladišť. družstva 
přináší v letošním čísle 2. následuiící neuvěřitelnou zprávu: 

»0 státní pozemkový úřad. Předsednictvo st. poz. úřadu 
vzhledem k blížícímu se ukončení pozemkové reformy poslalo 
presidiu ministerské rady, všem ministerstvúm a zemědělským 
radám návrh" v němž se praví: Bylo by jistě národohospodář
skou škodou, kdyby zkušeností úředníkú státního poz. úřadu, 
kteří zdárně provedli tak . významnou púdní reformu, nebylo 
využitkováno účastí na pracích zcelovacích. Státní pozemko
vý úřad jest toho názoru, že nebude vúbec zapotřebí, aby 
·likvidován byl personál pozemkového úřadu a že dlužno již 
nyní pamatovati, aby organisace st. poz. úřadu a jeho obvo
dových úřadoven bylo použito k pracem zcelovacífn. Správní 
výbor st. pozemkového úřadu byl vždy toho názoru, že zcelo
vání bude prováděti státní pozemkový úřad po ukončení prací 
parcelačních a to jak s dúvodú věcnirch, tak zejména s ohle

dem na to, že disponuje značným počtem dobře' vyškoleného a 
zapracovaného tech. personálu, který zejména po stránce jed
nání se stranami a svými místními znalostmi, nehledě k odbor
ným zpúsobilostem, pro účele agrárních oprací velmi dobře by 
se hodiI.« Nemúžeme ani věřiti , že by S. P. ú., jenž sám svěřil 
notářllm a advokátúm právnické, provádění pozemkové reformy 
a jehož slovutný president , jak jsme se plně přesvědčili, jest 
skutečně velice nakloněn oběma těmto stavúm, měl úmy sl pro
váděti právnicky práce zcel ovací. Bylo by to zaiisté na újmu 
stavu notářského i advokátního, nehledě ani k tomu. že by 
tu nebylo náležité garancie- a zodpovědnosti pro řádné prove
dení prací těch. - Máme proto za to, že zpráva Věstníku za
kládá se na mystifikaci. 

Nový notářský řád. Dne 27. března t. r. skončeny byly 
u ministerstva spravedlnosti, k němuž dostavil se tentokráte 
též vicepresident 'notářské komory Brněnské pan notář Dr. 
Liska, porady o notářském řádu. Do řádu tohoto byla poiata 
též ustanovení jazykového zákona a upraveno znění oněch 
paragrafú, které byly v odporu s jazykovým zákonem. 

pOZVÁNí 

k řádné valné hromadě , odboru »Praha« , spolku notářú česko
slovenských, která konati se bude v sobotu, dne 24. dubna 1926 
o 19. hodině v restauraci »u Bumbr1íčka« v Praze, Národní tř. 

č. 9, I. poschodí. 

Pořad jednání: 
1. Sdělení předsednictva. 
2. Zpráva jednatelská. . 
3. Zpráva pokladniční a přehližitele účtú. 

4. V ó I b y: 
a) starosty odboru, 
b) II členú výboru, 
c) 1 přehližitele účtú a 2 náhradníkú. 

5. Ustanovení členského příspěvku. 
6. Volné návrhy. 

P o zná m k y: Kdyby se dostatečný počet členú nesešel, 
bude se konati tato valná hromada o 1 hodinu pozděii při témž 
pořadu jednání bez ohledu na počet přítomných . 

Po valné hromadě koná se přednáška Dra Jar. Ponce, no
táře v Nuslích: 
»P r ú běh por a d a jed -ll á ní o u z á k o n ě 11 í n o v é h o 

civ. řád u s o u dní h 0.« 
V Praze, v dubnu 1926. 

Za 
odbor »Praha«, Spolku notářů československých: 

Dr. Jar. Po n e c, j'ednatel. Dr. VácI. Č e r n ý, starosta. 

Notářské místo ,-:e Vysokém Mýtě. 
Vyhláškou 110tářské komory v tlradci 'Králové ze dne 

20. IV. 1926 č. 201 v ypsána eventuelní soutěž k obsazení 
uprázdněného místa notář ského ve Vysokém Mýtě. 

Lhllta k podání žádostí končí 10. května 1926. 
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Notářské místo ve Vršovicích a v Plzni. 
Vyhláškou notářské komory v Praze ze dne 3. dubna 1926 

vypsána byla soutěž ku znovuobsazení míst notářských: 
1. ve Vršovicích, po notáři Dru Jar. Čulíkovi, přeloženém 

na Kr. Vinohrady, 
2. V Plzni (III. místo) , po notáři Vojto Keplerovi, přelo

ženém do Hořovic. 
Lhůta podání žádostí v obou případech stanovena do 22. 

dubna t. r. 

Notářslíé místo v Hlubolíé. 
Vyhláškou notářské komory v Čes. Budějovicích vypsána 

byla: soutěž ku obsazení místa notářského v liluboké n. VIt., 
uprázdněného přeložením notáře Jiřího Stříbrného do Břez
nice, po případě na místo notářské, které se přeložením do 
Hluboké v obvodu komorním uprázdní. 

Lhůta ku podání žádostí končí dnem 30. dubna t. r. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře: Dra Jaroslava Čulíka 
z Vršovic do Král. Vinohradů, Josefa Křena z Hořovic do 
Českého Brodu, Vojtěcha Keplera z Plzně do Hořovic a Julia 
Stříbrného z Hluboké do Březnice. 

/ v 

PAPIR IlS PR H JE 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářstvÍ 

Felixe Langhammera v Rokytnici notářem ve Volarech. 

Notářství na Slovensku. 
Ministr spravedlnosti jmenoval: Dra Jana Veselého, ad

vokáta ve Zvoleni, veřejným notářem v Báňské Bystřici a Dra 
Pavla lVlalovce, veř. not. v Komárně', veřejným notářem ve 
Starém Dale. 

Doktorka práv, 
s 6 měsíční soudní praxí, znalá němčiny a psaní na stroji, hledá 
místo koncipienta v notářské kanceláři, příp. i na venek. _ 
Lask. nab. na adresu: Dr. Uchytilová, Praha XII., Dolní Bla
nická 5. 

Ředitel notář. kanceláře, 
48l., úplně samostat., zvláště v tabul. a sml. agendě pracuiící, 
s 30l. praxí, změní od 1. X. t. r. místo. Nab. pod zn. »Větší 
kancelář 48« , poste rest. Ml. Boleslav. 

--~--------------
Notářský úředník 

s 5letou praxÍ, který by rád změnil místo , nabízí pp. notářům 
své služby pod značkou » Tabularista«, do adm. t. l. 

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 česke i německé na skladě. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

P r V n í zná m k a s vět a! 

Psací stroje 
Remirigton Standard 
v z o R Y X J J. ;= Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ;= Cestovní · stroje 

R e min 9 t O n P O ~ tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertical an cross Accounting: píší, sečítají, odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

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

FILlflLKY: BRNO, Panská 12-14. - PLZEŇ, Jungmannova 15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II., Štěpánská ul. 624. 




