
Ze souboru legislativy a judikatury. 
Oddělení judiciální. 

Na jmem, vyskytnuvší se po odevzdání pozůstalosti, lze 
vésti exekuci bez omezení § 822 obč. zák. 

Uveřejněno: Sb. nejv. soudu sv. VI. Č. 4323. 
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, R. I. 870-24.) 
Jest otázkou správy společné nemovitosti (§ 833 obč. 

zák.), domáhá-li se spoluvlastník na druhém spoluvlastníku, by 
vyklidil společnou nemovitost. 

Uveřejněno: Sb. nejv. soudu sv. VI. Č. 4333. 
'(Rozhodnutí s důvody je uvedeno u J. 1. a § 523.) 
Odkazovníkům nepřísluší nárok na byt po zůstaviteli dle 

§ 1116 a) obč. zák. a § 6 zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 
Sb. z. a n. Ku pokračování v nájemní smlouvě dle § 1116 a) 
obč. zák. se nevyžaduje zvláštní projev vůle. Na tom, komu 
dědicové trpí, by setrvával v bytě zůstavitelově, nemůže se 
p'ronajímatel domáhati vyklizení. 

Uveřejněno: Sb. nejv. soudu sv. VI. čís. 4316. 
(RoZ'h. ze dne 30. října 1924, Rv. I. 1032-24.) 
Bylo-li již do rejstříku zapsáno zrušení a likvidace společ

nosti s r. o. a zapsána likvidační firma, nelze se domáhati zá
pisu změny firmy. 

Uveřejněno: Sb. nejv. soudu sv. VI. čís. 4322. 
(Rozh. ze dne 4. listopadu 1924, R. I. 863-24.) 
Připojí-li někdo jiný než trasant k vydané směnce doložku 

domicilu bez trasantova souhlasu, činí tak bezprávně a padělá 
platiště směnky. 

Uveřejněno: Sb. hejv. soudu sv. VI. čís. 4341. 
(Roz-h. ze dne 5. listopadu 1924, Rv. I. 1572/24.) 
Byla-li pozůstalost dědicům již odevzdána a žaluje-li vě

řitel dědice výminečně se přihlásivší, musí soud, namítají-li, že 
pozůstalost plně na úhradu nestačí, provésti nabídnuté důkazy 
k cifernímu určení jejich závazku a nemůže je odkázati až na 
eventuelní námitky dle § 35 ex. ř. proti vedené exekuci. 

Uveřejněno: Soudcovské listy Č. 575. 
(Rozh. ze dne 2. dubna 1925, Rv. I. 389-25.) 
ZajišfovaCÍ převod nedává nároku na vyloučení veCl 

z exekuce. Převodem tímto zajištěný věřitel není ani držitelem 
ani detentorem a má v exekučním řízení postavení osoby, o níž 
mluví § 258 ex. ř. 

Uveřejněno: J uristen-Zeitung, 1925 čís. 539. 
(Rozh. ze dne 30. června 1925, Rv. II. 703-24.) 

Rozhodnutí nejvyššího správnih o soudu 
ve věcech iinančních. 

2193 . . 
Po,p[,aJtek Inemlo'vii\ro,stnrí: I. Op'l.a1ta za olkruh zálkazn~ctv,a 

pa;tňí do zálMadu piolplkllUklll nemov;1to,SltníhOl. - II. PlotřehaJ SIOIll

čiirunolsH Istlr:any :před ro:zhodruuŤlÍm, co z úp,llalty za mo,vi'tlOsti př:il
pad,á na p1n 'slluš1enstv1 nemoMiltosti. 

)(INMez Zle d:nle' 22. lii's,tOlp'adu 1924 Č. 20.349.) 
2198. 

POIPILalt\ky kvi'ta'nční: po!tvtf'Zení vyJda,mé právním zá'stUlp", 
cem vymáhaljíJdtho vlM;i1lel,e exekuuo!flOrvlil, že zalpklJťill Plm kHe,nt,a 
dlužnou! poIMedláv!lm, 'P'oldll.élhá kvitall!Č'nímu :po,platku podll,e salZ. 
PlOL 30/47 'aJ. 

(Nález z 25. llsltolp'aidUJ 1924 Č. 20.619.) 
2216. 

PO'pqa,tky zle 's,vai,ebnioh 'smwIVI: Byill-H ze zřÍ<ZI{!!lllí Vlě:na dCleři 
'Sle slÚf.ail1Y rOldli,čů, .osvědčené hOl IllIottáJřským spi!sem, p'ředeps,ám 
pOlplrutelk diarov:ací, jleslt ,pOlž,aldlo,yá'n1í pOlplalt!k,u stU'pnu'Co'vlého, z ,Víě
nlOIVlal11ié čá!stky z titUllu zlřílzle:11lí Vlěn:a ženLC'llolv,i nepNp:wst'nlol ve 
smyslu § 44odsJ.. 4 CÍ's .. IDl'ř. z 15. zML 1926 Č. 278 'ř. z. 

(NMez z 1. pWISWllIoe 1924 č. .7881.) 
2226. 

POlpcraťky nemovi,t'os.t!llIí: Bod!p,jJS p,Ís:emné smlouvy a .slol
ž,enÍ ku/pnlí ceny do určilté dlolby jako, podm~nlka SUsPen1'Sli.vn-Í. 

(Nález ze 6. pro'silice 1924 č. 2:1.735..) . 
223'4. 

Daň dJědk.klá: Us,talllIOIVle'ní § 5 Zlák. Zle ,dne 12. s·rpna 1921 
Č. 337 Sb. dluž,no pOlUžitu L, j:dle-H Ol pňe'VIZletí itllemov:itols,tL na 
zálk1adě diě,dictkého- n,lir0lvniánL 

.(iNá,lez ze 16. pros,inlcie, 1924 Č. 22,.089.) 

2261. 
Daň z př,íjmu: P,oldimínkolU pop[,a,utllols,ti, prrr]mUl 'z uf'čitého 

p.m!me.ne j,eslt, ž,e tento 'P'rame;l1l tu byli 1. leldlna berníhOI !'Oku. 
(Nále,z z,e 2. lledna, 1925 Č. 53.) 

BQ;p~alt,eik z 'll znání d[uhu: ZáVla!Z'k,y plolstoUlpe'llého dlUlžnií!kia 
v l,úsltiruě pOIS,tiUIPU:L, žle hud1e vlykaZ'olVlaltii Illlolvlému v,ě:ři't.e1i:, žle za,.. 
plJaceny }SOUl danlě a poplatky z hy,Ploltéa(y" dlálle úfiOlk:y a' splátky 
z předcháizejídch pohl'edláVlek, plaik, že: dlál hypo,téku ,PIOIj:i;StHil a 
plolj,EsltiJtlku vli:nlkullo'VI<lIH vle prols.p:ěch nOlylého Vlě:řitel1e, nejsou' no-

:VlalClÍ pŮiVlold11lÍho dlulhu (§ 35 popL zák), nýbr1ž samostatll1lÝmi 
záVlal:Oky. \(§ 39.) 

Nállelz Z~' 22. },edin:a 1925 Č. 1106.) 

2304. " 
Po'p,laJtek z uZl1lál1Jí dl,uhUl (v oessi): Převezme-lJ: p,olsnou'plení 

dlužrť.ik v postupní l<~Sltlinlě záv'a:oek, vy'k:8JZ'O,v,a'ti: nlolVlému vlě
řFnellli ,z,a~plla'Clelruí spl,aJtnJÝlch d1an:í, úroků a ,sIPI:Mek z polhletd/áivlek 
pfedcháZlejl1ck:h 'PIOlSltoupen:ollll poh1edáv'ku la POld'. 'S'e sankcí oka
mžlrté v'Ý!p'orv,ětdJi' POIS:tolUJplenlé pobllledláv'ky; je t:Ol jen změ
IllOU dlohy ,s:plllaltnosVi ve smY's.l,UI § 35 v1ěty 2. 'POIPt zák 

-Nále'z Zle 26. leJdrua 1925 Č. 4839/1924.) 

ZE DNE. I ~k·1 ',' 
Křikla,vý případ pokoutnictví. Kle č,lániku pOldl trmt'Ol naid.p~

s.em v př:e.d:eŠllém čí'sI'e uVleře.iilllěnému ,dolstalo s,e :nám Odl pana 
mi'llIiistTla spra'Vledlnlolsti l,askaV'ého, vysvětll,e'ruí v tom smyslu" 
žle R!eIPl\llhl'ilkáJnský sVla.z n.áj.emců a s tlatkářů p,řeldlkl,áJdá S. P. ú. 
p~né molcli plř,íId1ěl.ců zbytkoiVýah 's ,t:a ltlků., 'olPlr,ávňu~ící jej k za
s.tupo'V'á!ní 'Vle věd knJiholv:llIÍ1hol ipimVleld'ení piř,~délu. TytlOl pdlné 
mocli vra,cel S. P. ú. s pOIUllmzem, 'ž'e lO,dlp'oruj!í ,dlohodě, UlzaJVĎen!é 
's a/dVlok á Íllí a .llJoltář,sk<O'u KOm:{),fOIU a že č!llenolvlé técM.o kOl1l1or, 
j,aik!o práva Zlnlal'í ,a odpovlědní S,VOIU sta,vlOvsko:u ctí a řádeim. 
mohou ,j led~i,n'ě úřa:dUi lďMi záruky Zla: sp,rá'V'nIé vlY'ř,íZlellll a vry
pralCoVlá,ní la zato, že niezneuZLj,í ,úřeldinkh. Irs~in, j.s.QIuce vá!zá!n:i 
k zach-ováll1Jí Ú'iíedr.llo ,tajlemstlvif a ,1w!nečnlě proto, že by S,vlaJZ, 
pltolVlá<dlěje I!:ráJce ty za o,dměnUl, P'f'Olvozolvlal ne'přÍlptl's.tné a 
tWSlt'11téPlolkoutnlidv:í. Svaz sta:ruo 'v,~sk<O' to, uznalI a p'řeldík:l:áJdá' nyní 
p'~TIlé ' moldi, v nlklhž zmolc:nělrul SVlazu Uldlě,~enlé j.est postoupeno 
p:ráv'nímu zlá'stll'pd, hnénem\ olznaJče,nému .a. jemu jedi/ll1ě S'. P. Ú. 
o,Uidle sp!isy zas,fla!fiL Ač ,diohoda uzavřená me,z'i' S. P. Ú. la ko .... 
mOralm~ ,adlvokátruÍ ;a ItlIOItá!Ďskou t,ý.lmla' s.e tol:illm drobnéhol plří
dMu ,<li n!ťkollii/vl zbYlťko!v;ých statků, přec.e S. P. Ú. mÍllže za 
z,ás'Ťluplc.e nz.TIiat!i jen talkovolU IOls:Olbu, která 's;vými oidbolfllý!mi 
VlědiomOlstmi a osohnÍ vhstnOlsŤ:Í dává záru~u, že v/ěc správlll'ě 
proVle<ďle ,alii's.tin úředních nezneUlžijjle. - Jsme Za! tOitOI Vry
sViMlellJí laJ na'řiz.ellliÝ POSTIUP p:anu mtnlis twl\l:i spra;vedllUllOsti v,e
~'OCIe po,vdiě1Č:nli,. 

Nové pečetě nótářské. Pre'Sild~um V1f'chllllího Z'emského' sOluld:u 
VI RraJz:e uPOlzolf'nli1icl( 'Vle smY's.lu cl. 50. vlláJdníhol nalřízenlí .ze 
dlne 3. ÚnlOlfla 1926 Čí's.. 17 Sb. z. a n. vešk:eré not:ářs:klé komOlrY 
na 'uol, že mají vYZVlalŤli s'v~é ;plřishlšnÍky, ahy 'O'p,atři:H sl a předL. 
}olžl~H !wmo:ráJm ku sc:h.v'áUleni pc/četě s výp,i,ní pouz,e v j:azyku 
stált:ním, ipokudl j'i!ch j;ilž 11Je'll'žÍvaJj.í. 

Zřízení stolice pro notářství a právo listinné. Ledlnolvé 
čí,s~o '»No,t.aldats-Ze:~tUlng pňinaší zClljímaviÝnlámět Dra, Bay'era, 
alby na .llIěmeaké unliverSlDt,ě v Pnaze zlř,Ílzelnla bylla s,tolhc:e pro 
l1'o:tářství a p.ráv/o: ;1!ils,Uruné. - Máme z:a tOl, Ž!e by pod1obná sto
Jice mohla býti zřízena při české právnické fakultě v Praze, 
nebQlť plr'aJs.taJrá :ilI1st:itu1ce nOltářs~ká ,aUlsťilliáJřs:tVlí by t'Oh'O zaslu
hO'v'aJly. 

Nový soudní řád civilní. U minIIs,tlelr'slt,va 'Ulnmka:oe ko,nalj.Í se 
za z:praVlold'aIjlství 'plana; prOlfe.solr.a Orla H'OIl"Y .a: za! účals:tli mJinri
stelrstv.a 's:prl,wedhJ!Ois,ni, ' zá'stupcú nej'vyššího s:OI\1IdlU~ v,r,chnllhlO 
zemslkého s.oudu, staJVIU sloudiao,V's:kélho, a Jmmm aldlV'oik::átnJí ,a no
tá!řs'ké - por.a:dy o. .nové pPeJďlO'ze dvi'llnlÍho Isoudního . řlÍlďUl. 
DOluf.áme

" 
Žle ,přeld~loha ta; bUJdle ,co nej,dřtve pr:odiSlkll'továnlal a 

přecl!l o,Žle.na Ná:r'oldnl~m u shromáŽld'ění. 
Veškeré notářské komory v nalší rlepulbl;uce žá,d!me slnlalŽlnlě, 

.aby sestaNlwy p.OIdle ,StaJŤ'iISltlildký,ch Vlý'kalzů, j,im jlej4mr člell1JY 
pře1dlJ.0IŽ1e,n;ýc.h, přeMeldJ p'old},e j leďn'Q1tIWv:ých nbtářsltv,í 'O' č,inlno 'sti 
ťělaMo ,llIOItářů jalko soudníc.h k,omisa,řů za rok 1925. Máme toUž 
v úmy's:lu, ses~alvlilti oelkoiVIou st:aUsHiku ,s.oludnlÍ'hQl komisalřstV'í 
vše-oh Il1loltáJřů Inaiší Ir,e'pub.llilkJy t'alk, aby bylo zřejmo, koHk úmr
t.nlFClh Zá:pl~s,ů, pmjledniání 'pOlzůsta<l'o'st:Í neb jle/dJn<o'tHvých i,imlÝ,ch 
úk'oinlů 'SO'UldJního komisaiĎství by:lo no~ářům s.Vlěře/lllo" koHk jk,h 
byllo z.a ú;pII:atu a kOll,ik be,zp,l<atnýc:h, aby:chom "tím dlokumen1o ... 
v laUli zásllužl1!olU ,č!inlnlOls.t l!1Jo ,tářů Vie spráVlě ju-s.ti,ón:í. Stalč:í, k tomu 
j.eldlnoiduc:hý <O;PI1S d!o,t'Yčruých mhriik 's ,tla~Ďstdd(ý;c'h výka,zů, ;poded-
11IáJV1a.jk;k,h .o agendiě sOlUdlního komisařstvi. AplellU!jeme ve věci 
-té ,té1ž lna :nlěmeC'l(ié komory i dloulfáme" že uzn1a'jí důlie'Ž:i,tolSt 

, této alme pr,o nlálš cle~y SltaJVI. 
Notářský řád Maxmiliánův z roku 1512. Žádáme · s.nažlnlě 

Víš'e,chny PIP. kol'e:gy, ktJe,ří by s.nad měJM' ve' srvlý,ch knlihovná:oh 
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tJem.t,o sltmý 1l:ortáJřský řárd alueb ,aspoň 'Ol . .něm V1ěd/ěli\, ab y nám 
lasl{la!vlě podal1.i zprávu n:al rled,atklci Čes,k,ého, Pr'áv,a. 

SpolečEmský klub česko-polský v Praze pořáJdlá dne 3, 
kVlě,tl1la t. r. z,á'jelz:d dlo Val1.-šavy. TeI1li:o zájle'zd má př.jisp,ěti kle 
sb 1íž eJJ1JÍ .oboru ,nláriQIdů, k navázámlÍ kuHu:rníoh al sp orre,če11ls,kých 
s1ylků .a k po'znání s'olu's,el.c1niího $Itá,tu slovmllstl{lého a jeho hlav
ního města.. BLiŽŠÍ proglrtam zá.j'ezdu bude poz,d!ěii oznáme11l. -
Ježto. jest v záljmu č'esJ{lQsl'ŮNleullského n01tá-řstv'a, .aby i Oln1O na
vázalo styky s l1'OtÍlMstvlem pOII'sikým, ,a SleznlámHo' s,e s po'J.s.kOGJ 
kultu'fIOru, žá,dáme ko~,egy- laby ho,jnlě se zúč'ast'l1lillti tohoto zá
j.~Zld.u a kdo by talk 'Uo~nJilt'i Clhtlě1. rač olznámiti t,ento SiVŮj úmysl 
Ustřednímu spolku československých notářů do konce t. m. 

,abychom jménlCli dte!.egáltů v:čalS 1J3.l1U JUDru FuhrklhoVli j.alm 
zástupd spOlllečenslkéiho, klublli člť'sk'D-poilského mohl:i o'známiIU. 

ZPRÁVA 
o. schůzi Bra,ž'ského. odboru spolku ,11I0ltáJřů oe skos:!.Qlv enských , 
která se k0'l1Iala v sáJI,e »U BumhrLíčka.«-dnle 27. února 1926. 

Slchůzi zaháj.i'l předse,dla: p. Dr. Černý, sloMa sle U'ja1 p,an 
noíM Ko'v,ář z Nymburka .a prone'S:! přednášku: 
a) Půsohl1iost notářů a adv'okátů podll,e d;am!ýoh z'á'kiolnů a růz

'nlých zvyklloO's tí. 
Pan přednMelÍ'k,í pře·dl1lášku tnto, v j:iném o,všem znění, 

přednesl j.iž v 1etdJlllo'v'é s.c'hůz.i, lav!ša:k lle,dinOlV'á s,chůze z,aJb{á!1la 
byla přtlltš p·outa'vou přetdn\áškou pan:a s,enátor.al Dra Kalra's'e: 
»f ll'ore,nde kOII,em r. 1500«, t,aikže nemolhlla s,e ,anE' l1IalV'ázla.ti de
bata lna 'p,ředná'šk,u palnla nlOltáře KOlvářle. 

Přednáška vynlikalla n1ělkterýmli bystrými po'St'řehy, Na ni 
naváz,a,la s'e Vlellmi č.iilá deba;ta., krtler'á vYzněil.a: c.e'Jlkem pro'ti 
s,ta,novli,skllJ panem přlelCllnáJšejídm háj,enlém. 

Panl p'řetCiisedaHaí sám poukázal, ž'e některých požadavlků, 
clo'poruče'ných p'aJnem l1Jotátřem Kov,ář,em, se domáhala nlo,táJřsklá 
ko~o'm i vetden[ spo:lk,u J1io'tMů 6e'sllw'SloOlV,eI11lských, ale marn\ě 
(po.zadavek, aby popllat.ky soudJní rOlvnaJly se p.o'pl.atkůtn no~ 
tářským). 

Jiné po ža,da'Vlky, dOVOIl"uOOlV'a11lé panem přednášejďiaím, by.l,y 
prosazeny v 11IOtvém nOltátřslkém řáJdlě ,(p'OIž,8JdJcuv,ek dok\tmáJtu pro 
notáře a jednotná zkouška praktická). Pan předsedající podě
kov:al p. předinášej,ídmu, j'e\l1Iž odlměl1lěn byl pOltlesk'em pří-
tomnlÝ'ch. . 

Nobř p. Dr. řIUllka ž,ádá o předcho.zí mat'e;r.iál, j:menlolvI1M, 
oč o'pÍr.al zemře.lý prles.idenlt dr. Ba:tě'k svůj odpor pro.ti názQifu 
pana před11lášejícího. 

Pan · notář z Rakovníka Engelthaler není pro uveřeinění 
. př,ednášky. Ro,vnlě'ž lne pan d!r. PatlslClh. 'RaJl1I pres,~de.l1it Dr. Čulík 
projeviil[ své stanovilSko, jlež shromá'ŽldJění uvítallo ,potleskem, 

POlU'káza1, Žle zásadně bychom s ll. přeldnášejídm slOruhl'a
·sim, avšak VIÝVIOj působH proti l1I0,ttM'skié:mu stavu. Ro.zvinuje 
historický vývoj notářství, poukazuje na notářský řád Max
lTII.Ítliánlův, z'á~oil1IYT J.o,sefill1tské a , jmenOvlitlě ozn.a,čuje, že j,esi 
t.o obč,ansa(ý zákon, 'který l1Ieplieje Vleřejlnlé formě, která zave
ruenla byla teprvle f'OlkUl 1871. 

P.QIu~.azuj,e mla to, že nOIt.ářstVlÍ zaVIQ1u.Šltí ,hl1ouJbtěj,i Iko lřeny , 
plOulk'a'z,uj.e na nový nlo't.átřsl{jý řád! ta ;na t'o, že nlQ.t,ářs,tvlu na
kl,o'nlě'l1iY js'oru celkem vše'chny sta'Vy. 

Pan Inotář Kr:aM.oek nesouhla;s:Í s p. pliednJášejíCÍlm, 
Pan Dr. Ebenstreit není pro uveřejnění přednášky. Pan 

no.tář PawÍček zmÍIl1Ivl se .,0 své př,eld11'áš·ce a článkul, k nimž 
dlrurž,í se [lázo,ry pana; nlo,tMe ~o.vářle. 

P,an nlotáJř ~o,V'ář rlepUÍlkiuje ,a .prolhll'a,š,uá'e', 'že s'olUlhla'sí ·S tím, 
alby reda'kČl11'í rada ca'sopli'sn pro'vledtla. v j'eho pfedll1.<ÍJŠoe ko .... 
rektury. Př,edls'edaljioí Dr. Čelr11lý prothil,Clišujle, že p'ře.d!l'ož.í před
náš)w reldJakčnrí ,raldlě, kte'rá ,at priQiveJC!Je kOIf'ektUiry ,ale bez 
PQlznámJ(y nlesolUJhI.a's!ll. ' 

RoOV1!'ěž reJC!a'k,čnÍ r:ada má :právlOt UlVleřejn~t.i, 'P'řednlá'šk.u 
v čas, ktelrý o11la bude pova'žov,aJťi za 111iejvýhotdnlětjši. 

b) Potom pan m,oltář Ko,V'ář pronesl druhou pře.d;n1átšku 
»0 zkušeil1lolsH o zv.láštnlí dMJaké pos:I'Oulp'l1lOts,t,i při roJl1'itCllcýcb 
LJis,eldlllols.t'ech 'stře.dnlÍ veHlkosti (Zlems,ký z:ák,oln ze dne 7. srpn:a 
1908 č. 68«. 

Přednáškal v,rcholl'í v inláJzOIT, že zákol] jlest zby,tečn'Ý .a br,zdí 
svobOtd1nl0lU: dohodu účastnlíků dlědJický1ch. 

Pan notář · Km1í,če'k dOlPrOlwlčuj,e zruš:it § 14. pro,v. na,Hz,elnď . 
Pan l1I0ltář z RaikovTIlíka; sOluhl.aS'í s p. !l1 lortářem Kraj,íčk,em 

'~ pouk'alzu'je 11Ia tG', Žle tenlkráte v rOlce 1908 m a'J1lŽiel (malll
zeľka) niebYiH s.po'lu:d1ědkem, j:ako, 'jes,t tomu podle dne,šl1lÍ.h:o. 
práva, Také taJto předlJ1láJšlka dop.OIručena hUlde redaik:lčnÍ raJdlě 
k otilsknu,t.í. POJn pře,dlsedajtcÍ podlěkov;a~ pa'l1.U nbt.áři ~ová'ři Zla 
předtllášk.UJ. 

P8Jl1i plr,esJldenrt: Dr. ČuHk pOltoOm yJy1s'Vlě·ťlloIVla.1 j'azyk,o;vá nla~ 
říZlenÍ na proltllesené dOlt8Jzy. . 

Podle těchtq informací jsou notáři v obvodu zem. soudu 
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v Praze, kr:ajs'Jc.ého soudu v Táboře .a v Mladé Bo[esbv'i p'O
V1in1l1l1 Úrřaldlovaťi to.!iko jazykem státním. 

Pa n Dr. Fi,ala dlělku.i'e pClirLU pres:ildenltUl dru Čuliíkov.i za 
j,eht9 zlnlalmenlitý čilál1lek »No,iářsltvo v jla'zykoV1ém ullařúzení « v č . 
2, Ceského Práv.a. 

Pan preslildlenrt: Dr. Č.ulÍlk pOlLtk'a'zwje na §§ 97 a; 55 jazy-ko
Vlého n·aříze,n.í, které uldátdaj;í VleHlťé t,resty pro ty kteř.í s,e 
nalř,íz,ení .nepoldrohí. ' 

Pot'om je'šbě l1iás,ledov aJ,a por,aldla pm'ž'Ských l1Io1,ářů o vě
cech týkaj.íckh s'e Ve!Q(1é Pra'hy a 'f'OIztdlělen:Í přís'lušnos.tti, 
o čemž referov:all .p[le's~denlj: p. dr. ČuJ.í:k. 

Knihy redakci došlé. 
»Předpisy jazykového práva« vydalI Anit. fia;r,tmann, odr 

bODOVÝ předJ1lolsta mÍlni,s.terstvla spr a,v:e1d;I l1I0lS ti. - Mus:íme se 
skuluelč,ně oObdlivo'vrut,Íl aUltmu, že pH vyoerp·áva~ícÍ prác:i le.gli$;
l:aHVl11lí nalézá ještlě ča'S, vlě.novClitli sle komento'v,anén1Juvydání 
11Ialš'k lh z á!kiQinlŮ , Nelrtí tomu dávnlot, 00 vyšlo z j,eho pO'Vlo~a,ného 
pér.a » l';T'e~pon:lIé řÍZtel1lÍ«. je.ž bohatosti svého obs'Clihu a úp,1l1'ým 
vy C'er,pa,nIJ l11 l,atky, z'ejmél1ia i Il1ie j.no'V'ě'j ,Ší jud.ikaitury nlá-s v,šeen
iny zajds,té mile pře:kva:ptill:o, a jl1ž olpě't dostáv,áme 'do rulk,ou Vle
líce cenný komentář k jazykovému zákonu a vládnímu na
řízení, obsahující historický vývoj jazykové otázky v našich 
z,emkb, jlalk'OIŽ ,i úp,lnou judikaÍlmu nejvyššího správního S,OUlďU. 
Klllvha tato tep,rv;e j :asl'iě v:ysvět1ujle oelý dJu.ch j:azY'koV'ého zá
kOlllla a HCliř'Íz el1lí a hude nepostrá,dClitelnou pomůck,ou kalžcLému 
PI~;~vil1Jf~ul. Můžeme PifOltlOS'PtVS ten 00 nej'lé,p·e odlporucrt'i'. Vyšel 
l1Iak!.aldem Čsl. Komp,a,su. - Cenla ~č 25·-. 

Obecný občanský zákoník upr,avlen péoÍ JUDra Ka-rla No .... 
váka, JUDra Antoll1lína Švehly, JUDm Jalromí.ra Bas,che a 
JUDra Jiří-ho Ede.lst,elinla, vyše,l l1Iálk'l.aiCLem Spolku čsl. právnwků 
»Všehrd«. Občanský zákon doplněn jest tu všemi pozdějšími 
dekrety, zákolny a 'jako do,dad:ek přiip,o.j.eny k němu Z:á~0'11'y a 
nla,řízenlí V'z'taJhující 'sle na .civ. právlo, soukr'Dmé 

Daňové a bilanční revue č, 3. oOlbsahru!Íe tIá:ne'k min. rady 
AUJg. Frány '0 c1aň,olVých výhodách § 85 z. o d. o.s. u výd!ě'lko
~ch ,a ho!Spodářs'kých sipoleče!nlSte ,v v,e sv'ětle judikatury. Ve 
clavnk~ tlomto~,8Jultolr obj,asňu}e podem z.ájmo'vých styků a vY
sve,tlu]le nla pnklaldiech, lež se staJly př,edmětem j.udli,kov:ánlí Nej
vyŠ.Šího správního s'ouldu, j,ailcé oip,altmosH třeba dbáti přJ styli
sadl sta1ll1olv" ,aby neUJfčHo,st j,ejlí nebyl,a pří'čill1l0ru odpírání daňo
vý,ch v'ýhod, Seznlám'i.t:iSle podrolb11lěj'i s tímto článkem j'e ve 
s'Vflchovaném zájmu v,šech druž'stev. Dr. Karel A1tmanl11.' p'ojed
nava velmi z.ajímalVlě -D . dúlležité nálfiQtd!ohosp·odářské o,t:ázc'e, ja
kou jsou stabHisalo11lí hillance. Ul1iiv,e'rsHntí Pl'O,f.eS'Dtr Dr. Fum[{ 
u~ol1l~,uj,e č1~l1iek vP~o autol1t0n01 sva'zky zVlláště POIUlČll1!Ý, pojed
navallCl o fmancl11m hospodařství obcí. Pro široké kruhy po
plCliunli,ctvla j,est velmi aktue'lním článek d:r. L. 00 z'Půs·o1bu ziůšťo
vá11lÍ pop,latnéh~o . př~jm~u( ,r'ev,ils:iIlÍ ~omli,s'Í ~ hledli'ska j,udilka'tmy. 
Pro ma]ltelle predvalecnych rent le velke praktické ceny člá
?~k dr. ~. o, převz,e,tí plřet~válečných relnt v j ,udlkatuř'e Nejvyš
slbo spravl11ho soudu. Prehled zákonů , nejdůležitějších vvne
S'e!l1Ií mÍlnli'sÍle'ľ'Stvl3 f,j111land ' a ne'jno1věj,ší jUlc1ilk:atUJfY Ned-v'Yššího 
správního soudu ukončuje bohatou materii , již č. 3. tohoto 
časopl1su zpr'aloovaJl\Oi. ZVllášt u'P'o,Zlo,rňujeme na vty11le'slenlí mini
slter'stva fiJnaniC'Í o rdlOIc1at'eČlnlé nlá'pr.aVlě slchvlálené úóetl1'í závtěrky 
'}JIřIi zvláš,tnď da'l1!~ výd'ě1ko:vé . 

Nákladem ZeměděI. knihkupectví Ad. Neubert v Praze" 
Al1'dJr'é Theuriet: »Le's v kv,ětu.« (Bo'isHeUJfY.) ~omáTh. Pře10IŽlÚ 
dr. Jan Sajíc. Kč 12'-. - V. Beneš Třebízský: »Listy. -
Vzpomíná se ... « Upravil Jos. Šach. Kč 18·-. 

Jue. 
se sOlUldlClorvlSlk'DU zkoUlškou pNjlal1 by mí's,to ~mnc:ip,i,enta v mlO
tářs:ké ka'nloelářli. Ct. nab. pod zn:. · »Ve'l1IkoOv « do a.dJm. t. l. 

Pozvání 
k měsíČlnÍ schůz,i o dbm:t.l! »Bralha«, SP'Dlku nlotářů českolslov,el1- I 

ský ch , Merá kOl11a ti se bude v soObotu d11le 27. Mezna' 1926 
o 19. hod. v re'st.auraci »U BumhrHČlka« V' Praze 11., Náro,dnJ tř. 
č. 8 1(11. pOrslcholdí). 

P ,o řad: 
1. Plřetdná,škla p. JUDra řIug.on:a Pat'S'che, 11I0ltáJře v Lito,.. 

mlělřlidlch: 
_ »Spolleoenls.tvÍ statků meZli ' mmže.li«. 

2. Reš,ell1Í pra'Midcých příp,Clidů z p.raoce. 
J eHkož přednáška do,týká Sle zájmů žen, 'jeSlt účaJst ,diatll 

na předn áJšce vítáJna. . 
Za odhor »Praha« spolku no,tálřů oesk!Qls}olVertských: 

Dr. J aroslav Ponec, Dr. Václav Černý, 
jecLnla;Í'e'l . 'svalf.QIsta. 



KONKURS. 

P,ři jub:iJllei'nÍm ľLadiánlí :noltář,e a vl1áldl. rady JUDra Gust:av;a 
š.uechtiiloe z Grádlů ohsaJdlí se jedno, l1Ja:dJ3Joní míst'ol s ročním 
požj,fk,em 800 K:č, 'P'olčÍinlalj:í.c odJ 1. ledn'a 1926. 

TonQl nlaldláJnlí jest ur,čenlO: 
la') IPW starobl1Jí zaJOIpatřovlání pfíbuzl1fÝ1c'h za:kladatell'olVlÝch 

1111a ,do b u žli!Vlolta~ ib elz rOlzdlí'lu ,PUhl,<ťVL, .a VIŠ alk s p ř,eldno stí p'W 

vyšší vlěk VlÍlCe l1Jež 60 l'et, a sl~ce pro< polboČlné piííib.uzlnlé d1ědJa 
zů'Stava,tell loV1a f'raiDlHška Grtilnler·3J se zv,láJštnnm zřetd,em k man
~ells,klé d1esce'nďeDlclL po f'r3JITN!Š'c.e Bamha'soIVlé 'a: Johaně Bartá
kJo,vé, obolU ro:z:ených Gr ti ne'rofV1ý'dh, p'aJk pr'OI pobolčné p,říb.uzné 
'Dit,ce zakl3lda-tlelolVla Alda/mal '~dšto,f,a Gmtd~al, rOlzeného z Maiiers
g.rwnlU, ,soud/ní okres Ky,ružVl3Jrt ly Ce'Clhálch; není-lil tu tě:cht.o 
kompe,nentů: 

b) 'co 'studiJní SlulbVleuce Dia dVlě M't3l, Dlutnlá: k abslO!l:v,ovánlÍ 
yYišš1fho gyml1Ja/S'~a v Praze po p'ř'íp,a/dě po' přold!lože,ní průka:zu 
O> úplll1Jé znla'losťi. čes!ké a něme>Cil{ié řelči, ',paJk průkalZlem o s}o!Ž'eni 
maltUlf,Ltrlí z]mušky neljménlě s »'Vlehnli dlohrým« výs~edikem, na 
čtyjíj po sobě j,dioluaí léta, j1ež mohOlu nanejv:ýš'e oidibýv:á't1lÍ111 
:s.l:wŽ:by yoj'enslké přerušena býti zal účelem ,absOll.v'OlVál.1lÍ stlUdia 
Íl1I3l právnické ,aneb m,e.aildinské f.a~u~ltě čestkié aneb l1Jěme,clké 
urui:ver's,ůty y. P'mze, .a ,s:ioe l1Jeljprvle 'Pro mUlžské de'slclenlden1y 
malte'řského dJědla ,z,a!ld,a/da,te~loiVla f'rantiška Grií'l1Je'f,a, pak otCle 

I 

, v 

zakiladatelovia Adama Kr~štJOlfa GmJd~a, ,a tep'rvle nelOlí-1i těchto 
kOlm~)lete,ntů, 

c) PlflOi 'syny no,tářů Vl Ce,chác'h, dále, l1IenÍ-HI ta!kov:ýeh ucha
ze,čů, pro syn,y koil1lcepltnkh . úř.edI1lÍků z,emskié správy polJtiJoké 
v Če'Cilll<ÍJch a stř.íd,aViě prr,aŽls:kéhto, zems'kié.ho> a vlfchníiho, zem~ 
ského sOUldu s piíed.11lOistí pro .Je'P,ší Sd1'OP>l1JO'Slti, a si/ce l1Ia dJobu 
studtí Ipod b) UlVed/ených. 

UchaZleói .o t'oto nadlánÍ ne/chf pOldla;}í nlejldlé~,e dio, 10. dubna 
] 926 u zemsk'é spiľáv'y ,poHtkké v Pr3lze žádio'st&, !C1o'lolžené 
j<1iiest.l1IÍm Hstem, vysv'ěďč,eruÍm O> OIčk.ovánJÍ ,a Ol nemaj'etuo<stli, 
UlClh3Jzelč'i k ,altegmi-e a.) a b) mimo to lelgálnlÍm TOldolkmenem 
uchazečli tka,tegorie b) a c) pos,l,edl1'Ím vysVlěldiČleúlÍm O> studiích' 
Vlzt3Jžmo 'P'ľůk.a,zem o slluž,ehmí vlastnostd< s.vého oltice a v žá~ 
do'sbi lľlJechť uveldolU, z,cI;al.i sami nebo jlej>iClh s'omo<ze,nai, nějakého 
I1Jad\á.l1JÍ .a j.aké,ho po\ŽIív,aM. 

Zemslk 'áJ spráV1a ,Poi1i1tkká VI Prruze, 
dne 31. wedlnla 1926. 

Kandidát notářství 

s 9mě's,íónlÍ not. praxí ,l1Ia v:enJkovlě , př,es,volUplí do, ryze české 
uot.ář'slké kauCle:lláře. - Nálr'odil1los1,i jle l1Iěmecké, ,o,vlláJdá vša'k 
jazyk státní dokonale. - Na,stolU'PiM může ,iIlme'd'. - Nab. pod 
znl. »0. S.« ,cIo aJdIm. L l. 

PAPIR PITS 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. 

Kolekce vzorů zdarma obratem . 

TELEFON 23815. 

První známka svět a 

Psací stroje 
Remington 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 všecb soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R e min 9 t o, n p S a c í str o i e, s p o 1. s r. o., 
Praha-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

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

Tiskem Edvarda ' ~eschingra v Praze-II., Stěpánská ul. 624. 




