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Poplatky dě dick é: Nepominutelného dědice nes tihá soli

dární platební povinnost ve smyslu § 23, odst. 2 cís. nař. . Č. 278 
ř. z. z r. 1915 co do poplatku předepsaného tes tamentarnímLi 
universálnímu dědici. 

Nález ze dne 20. ledncl 1926 Č. 927. 

ZE DNE I ~k·1 ',' 
Úmrtí. Dne 14. únoTcl 1927 zemřel jeden z nejstarších no

tářů moravských Rudolf Vodička v Blansku. Po čtyřleté 
praksi notářské byl v roce 1883 jmenován notářem v Šilper1<U, 
odkud pak za velmi krátkou dobu byl přeložen do Místku a 
odtud v r. 1885 do Blanska, kde .pak působil až do své smrti, 
tedy déle než 41 roků. Pro svou milou bodrou povahu byl 
LI svých spoluobčanů vážen a ctěn, byl členem obecního vý
boru, prvním radním a dlouholetým předsedou místní školní 
rady. Však i jeho kolegové s.i ho vážili, zvolivše ho opětovně 
do výboru notářské komory. Budiž mu země lehká. 

Osnova notářského řádu. Ministerstvo spravedlnosti za
slalo všem komorám přepracovanou osnovu jako výsledek ko
na.ných porad, do kteréž pojalo některé dosud nerozřešené 
otázky. Za účelem úrady a docílení jednotného názoru o hlav
ních zásadách osnovy, svolána byla do notářské komory Pra'ž
ské schůze hlavních representantů našeho stavu, českoslo
venských i německých, na den 27. března t. r. Ve schl'1zi té" jež 
ovládána byla kolegiálním duchem a upřímnou stavovskou 
srdečností, vyložili jednotliví kolegové svá stanoviska a po 
delší debatě projevili kolegové němečfí ochotu , odporučit:í 
svým komorám a Spolku, aby přistoupil na stanovisko zaujaté 
při poradách ministerských. 

PokoutnictvÍ. Spolu se zástupcem advokacie intervenováno 
bylo tyto dny u ministerstva obchodu a žádáno, aby minister
stvo to upustilo od svého odporu proti zamýšlenému novému 
zákonu o pokoutnictví. DOjem intervence byl ten, že obchodní 
kruhy nepřejí uzákoně,ní v tom rozsahu a v tom způsobu, jaký 
byl stanoven ministerstvem spravedlnosti. Jest to velice s mut
né, že každý stav nachází achrany pro svůj abar a že pauze 
stav advokátní a natářský jest v našem státě jest úplně bez 
achrany. Následek taha jest, že pakoutnictví se vzmáhá v ta
kové míře, že dnes ahražuje již existenci abau těchta stavL!. 
J a:k: důležitým jest tenta zákon pra náš stav jest zřejma z čet
ných stížnastí, které dacházejí na Spalek i kamoru pražskau. 
Nejkřiklavější případ aznámen nám byl jihačeským natářem, 
v jehaž sídle dostal býValý advokátllí soHcitátar kancesi 
k agencii bez s,lyšení komary a provazuje nyní praksi právní, 
Iistinnau i sepisavání padání, jakaby k tamu byl aprávněn. 
Okresní správa politická dala témuž již výstrahu, že mu bude 
koncese odňata a advokátní komora pražská sama se vyjá
dřila, že s tím souhlasí a žádá, aby soukromé jednatelství 
bylO' mu odňato. Vzdor tomu zařídil si týž právní kancelář a 
jsa důvěrníkem politické strany sociálně demokratické, pomocí 
svých známých zavedl si klientelu velice rozšířelwu. Aby pak 
své poko,utnictví kryl, vstoupil ve styk s tamnějším advoká
tem, který sám původně stížnost inspiroval. Žádáme kolegy, 
aby nám každý takovýto případ pokoutnictví oznámili s udá
ním detailú, abychom mohli prostřednictvím komory zakročiti. 
Notářská komora pražská vypracovala proto nové podání na . 
ministerstvo spravedlnosti, žádala., aby uspíšeno bylo uzáka
nění zákona o pakoutnictví, kteroužt.o žádost s achotau pode
psala i advokátní komora pražská. Doufáme pevně, že mini
sterstvo spravedlnosti, jež vždy bylo záštitou ' obou těchto sta
vů, se nás ujme a předloží zákon poslanecké sněmovně, v době 
co nejkratší. 

Zákon o přímých daních. Notářs;ká komora pra'žská spolu 
s komorou advokátní a komorou inženýrskou, lékařskou a 
zvěrolékařskou, předlo'žila ll. března t. r. ministerstvu financí, 
rozpačtovému výboru poslanecké sněmovny, referentu a všem 
paslaneckým klubům žádost, aby § 236 osnovy zákona doplněn 
byl v ten smysl, že do daňových komisí jmell'ováni budou 
též zástUPCi liberálních stavL!, organisovaných v nucených 
svazcích ,(komorách). 

Volba. V poslední schůzi notářské komory pražské zvolen 
byl za vicepresidenta komory pan JUDr. Rudoľf Král a za 
pok'ladníka pan notář Jan Krajíček. 

Nesporné řízení. Ministerstvo spravedlnosti zaslalo odbor
ným kruhúm návrh zákona a nesparném řízení - část vše-

-obecná -, jakož i dotazník, za účelem 110vellsace obchodního 
zákona. V obou Lčchto případech bude ministerstvu předlo'žen 
náležitý pasudek. Poněvadž zejména abchodní zákan jest pro 
nás velice důležit5r , žádáme všechny kolegy, aby nám sdělili 
své poznatky theoreticl{é i praktid<é, zejména pokud se týká 
iirmovánÍ a společností obchadních jakož i phpadné návrhy 
na změnu posavadních ustanoveni, abychom doš'lý materiál 
mohli co nejdúkladn ěji zpracovati a ministerstvu předlOŽiti. 

Zpráva o schůzi odboru Praha, notářú československých , 
dne 26. března 1927 konané. Schůzi zahájil o 7mé hodině ve- . 
černí předseda spo lku notářú československých Praha, pan 
notář JUDr. Václav Cerný, uvítal- přítomné a po projednání 
obvyklých spolkových záležHostí představil přítomn,ým natá
řům a kc1l1didátúm, první kandidátku natářství, slečnu JUDr. 
Andělu Kozákovou, která na to p'roslovila 'přednášku na théma: 
Návrh k předpisúl11 o spolunabytém jmění pro osnov u čsl. ab
čanského zákona. Bylo skutečným potěšením pro shromáž'děn.é 
odborníky právní vyslechnouti referát slečny ko·legyně. Vše
obecně bylo konstatováno přítomnými, že slečna látku obsahu
jící prvky pro naše občanské právo zcela nové prabrala ' ZPÚS?
bem jasným a koncisním, takže bylO radostno sledovah vy
vody slečny referentky. J eií náměty, které připoji'la ke konci 
své přednášky vyznačovaly se originálním pajetím nepostrá
dajíce při tom mo žnosti praktického provedenÍ. Po skončené 
přednášce, která byla přítomným před sedo u J UDrem Václavem 
Cerným vyžádána k otištění v časopise, zahájena o tématě 
debata, které zúčastnili se téměř veškeří přítomní páni notáři. 
Pan pr es ident Dr. Culík blahopřál slečně přednášející k před
nášce takovým z púsobem proslovené a po té vysvětlil vztah 
osnovy ke stavu notářskému. Na to prabrány některé případ y 
z prakse a zdařilá schúze o 9. hodině večerní ukončena . 

Zájezd na Moravu, spojený s návštěvou Macochy a pc:d~ 
zemního bludiště Moravského Krasu stanoven na Svatodusl1l 
svátky 5. a 6. června t. r., bude-li dostatečně přihlášek. Kole
gové, kteří by .se zájezdu chtěli zúča.st~lHi, zaš.letež závazné 
přihlášky nejpozději do 15. května t. r. lednatel1 kol. Dru J 0-
sefu Šebkovi v Praze-II.. Podskalská 1971, aby phpravné prá
ce, jako·ž i případná sleva na dráze mohly býti včas opatřeny. 

POZV ÁNÍ 

Je řádné valné hromadě odbOl:U »Praha«, spolku notářú čsL, 
která konati se bude v sobotu, dne 30. dubna 1927 o 19. hodin ě 

v restauraci »u Bumbrlíčka« v Praze, Národní tř. Č. 9. I. posc11 . 

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

a) starosty odboru, 
b) 11 členů výboru, 

c) 1 přehližitele účtů a 2 náhradníků ; 
5. Ustanovení členského příspěvku. 
6. Volné návrhy. 

Poznámka: Kdyby se dostatečný počet členlt nesešel, bude 
se konati tato valná hromada o 1 hodinu pozděii při témž po
řadu jednání bez ohledu na počet přítomných. 

Po valné hromadě kO'ná se přednáška pana JUDra. Rudolfa 
Krá'le, notáře v Praze: 

Referát o smlouvách uzavřených s Rakouskem, Maďar
skem a Italií ohledně plnění nároků ze smluv poiišťovacích . 

Za odbor »Praha«, spolku notářů česJíOslovenských: 

V. L u d w i g, jednatel. Dr. Cer n ý, starosta. 

Knihy redakci zaslané. 

Dr. Ji ř í tl a vel k a: Nástin zásad správního řízení. Ná
kladem Všetečka a spol. na Král. Vinohradec~l. Kniha velice 
pozoruhodná a v naší literatuře právní ojedinělá. - Autor , 
prostudovav veškerá rozhodnutí nejvyššího správního soudu, 
p'ojednává o' řízení správním na základě této judikatury, k če
muž připOjuje své náhledy a náměty. Spis jest psán velice 
jasně a sro'zumitelně a poqává jasný obraz celého správního 
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Notářstvl na Slovensku. řízení, jehož zevrubné stud ium jest jinak ve lice těžko přístup
no .. 1 est tu jakési analogon pOjednání o soudním řízení civil
ním, takže tu nalezne čtenář poučení o' stranách v řízení spr áv
ním, o příslušnosti úřadú, jejich slo žení a podjatosti, pak 
o v lastnim řízení zejména dLlkazním, o otázkách prejudiciál
ních, o rozhodnutí, jeho odúvodnění a doručení, o rozkladu 
a op'ravných prostředcích, řízení ve vyšších sto licích, o právní 
moci , exekuci, restituci a obnově a zmatečn ost i. Múžeme všem 
kolegúm co nejlépe tento sp is, velice st ru čný a při t0111 podrob
ný, doporučiti. 

Ministr spravedln osti jmenoval v dohodě s ministrem pro 
sjednocení zákollLlV a organisace správy veřejného notate 
v Bratis l avě Dra J os. K a II a y e předsedou správního v5rboru 
veřejnonotářské komory v Bratislavě. 

Notářský koncipient 
s delšÍ notářskou praksí hledá místo v not. kancel. Lask. nab. 
pod zn. »Trvale - 20 « do adm. t. I. 

Substituta . 
Přeložení. 

Ministr spraved lnosti přeložil notáře: Jaroslava ČermáJ<a 
z liradce Králové do Nuslí, Viléma Schiestla z Nýrska do Ta
chova a Dra I:iugOlna Kirsche z Tachova do Nýrska. 

na 6 .neděl (květen-červen) přijme notářství na Písecku. Nab. 
na sekret. 110t. komory Praha. 

Koncipienta neb solicitátora 

Jmenování. 
Ministr sp raved lnosti jmenoval kandidáta notářství Dra 

Stanislava Schplle notářem ve Vysokém 11. Jiz. 

úplně zapracovaného jak v agendě knihovní, tak i pozústa
lostní, samostatného, příjme notářství ve větším okres. městě 
na Moravě. Značka »Ibned« do adm. t. 1. 

Lázně Poděbrady. 

Ministr spravedlnosti jm~noval Dra Viktora R a va s z e, 
advokáta v Levicích, veřejným notářem ~ Levicích. 

Po,koje s elektr. osvětlením, 11a přání otO'p, ve vlastní vile 
v nejbli:ž'ší blízkosti parku a lázní, Wilsonova 320. - Dotazy 
na notáře v Kouřimi nebo osobně ve v ile . 

/ v . 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškéré 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. 

KoJekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. 

První známka světa! 

Psací stroje 
Remington Standard 
v z o R Y X I 1. ~ Nehlučný chod, jedinečná kon

strukce, největší výkonnost. ~ Cestovní stroje 

R e min 9 t O n Por 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 př\slušenství. 

Remington psací str-oje, spol. s r-. O., 
P l' a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

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

Tiskem Edvarda Leschingra .v Praze-JI., Stěpánská ul. 624. 
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