
o p řípad čl. 27. obch. z. tu nejde a není tedy důvodu od
kazovati stěžovatele na pořad práva. Náleží tedy r ejstříkovému 
soudu, aby dle toho příslu šné řízení provedl a pak roz hodl. 

Nejvyšší soud k dovolacímu rekursu majitele fir my 
1. usnesení rekursního soudu změnil v ten rozum, že stíž

nost Aovu do usnesení rejstříkového soudu odmítl, ale 
2. rejstříkovému soudu uložil, aby o oznámen.í AOVLl ve 

smyslu čl. 26. obch. z. ve v lastním oboru působnosti ' dále 
jednal. 

O důvodnění : Záp,isy do obého dního rejstříku, příčíCí se zá
kon u, nemohou, jakmile to v yšlo na jevo, nadále zůstati a že 
jest na rejstříkovém soudě, aby v e smyslu čl. 26. obch. z. zjed
nal příslušnými příkazy nutné změny. Podnět k tomuto zakro
čení může vzejíti od kohokoliv. Učinil-li tak interesent , mající 
p r á v ní zájem na tom, aby byl protiprávní stav odstraněn, 
nelze mu odepříti ani právo rekursu do usnesení rej stříkového 
so udu, jímž bylo odepřeno opatření ve smyslu jeho oznámení. 

Jest tedy k rekursu legitimován. jen ten, jehož p r á v o 
-jest nezákonným zápisem dotčeno. Poul1ý zájem (na př . kon
kurenční) nestačí. 

Stěžovatel A ve svém oznámení a vůbec během řízerií , 
provedeného rejstříkovým soudem, takového práva ani ne
tvrdil. Nelze jej proto pokládati za účastníka ve sm~r sl u § 9. 
cís. pat. ze dne 9. srpna 1854 Č. 208 ř. z. a nep řis.JuŠí mu proti 
soudním opatřením žádný opravný prosti'edek. 

Potud jest dovolací rekurs odůvodněn. 
Naproti tomu nelze sdíleti názoTu stěžovatelova, že by 

k odstrallění tvrzených závad co do užívání jeho firm y zbý
vala jen cesta. žaloby ve smyslu čl. 27. obch. z. 

A. oznámil, že již nabytí firmy »Xových kotelních rour 
výroba B. a spo1.« stěžovatelem příčilo se článku 23. obch. 
zák., poněvadž stěžovatel vlastně, nepřevzal závod, s nímž 
byla původně firma úzce spjata, a že ani později nebyl opráv
něn provozovati -onen podnik a že také ve skutečnosti provo
z uj e výrobu jiných rour než rour Xových. Jde tudíž v pod
statě o výtku užívání firmy stěžovateli nepříslušeiící, tedy 
o případ čl. .26. obch. z. a jest na rej stříkovém soudě, aby 
zjistil, zda jest oznámení Aovo důvodné a aby -dle toho po 
případě dále zařídil, čehož třeba. 
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Konfederace duševních pracovníků ČSR. K tomuto číslu 
našeho časopisu připojujeme prospekt K. d. p. č. ohledně vy
stavění čsl. domu pro intelektuály v Paříži, s vyzváním na 
všechny kolegy, aby tuto akci co nejúčinněji podpoľtovaU a sub
skripce se súčastnild, neboť jedná se o to, aby stav náš, byť 
i málo -početný, o-svědčil, že zaiímá se o kulturní počiny 
prvého řádu a aby materielní podporou svo u ukázal , že stojí 
na výši 'doby. 

Třetí německý právnický sjezd konán by l ve dnech 4. až 
6. června 1927 v Liberci. Dlužno doznati , že němečtí právníCi 
jsou vel,ice čilí, neboť pořádali v našem státě již třetí siezd, 
kdežto my přivedli to pouze na sjezd jeden. Sjezd zabýval se 
otázkami: zajišťovacího převodu vlastnictVÍ, ohraničení de
liktů kriminálníCh a administrativníCh a použití trestníCh no
r em právníCh na delikt administrativní, o volném uvážení so ud~ 
cqvském v právu trestním, o · reformě správní, o reformě 
akciového práva a hlavních směrech daňové politiky v Česko
slovensku. Nás zajímá zejména otázka zaiišťovacího převodu. 
K otázce té zaslal zvláštní důkladné pojednání Dr. Oertmann, 
prof. práva v G6ttingách. Pojednání jest tím pozoruhodné, že 
proti usnesení předešlého sjezdu německých právníků, jež vy
slovtilo se nepříznivě o otázce zřízení rejstříkové hypoteky a 
vyslovilo se spíše pro zajišťovací převod, Dr. Oertmann zaujal 
stanovisko opačné, pokládaje zaHšťovací převod za nejistý a 
pochybený i přimlouvá se za zavedení rejstříkové hypoteky, 
na jejíž zavedení usnesl se též jednomyslně první sjezd česko
slovenských právníků v Brně. Jak známo odůvodňoval zave
dení této hypoteky na tomto sjezdu brněnském zejména prof. 
Dr. Stieber a Dr.. Čulík. 

Zákon o pokoutnictví. U ministerstva spravedlnosti ko
nána by la dne 2. června anketa o osnově zákona o pokout
nictví. Stalo se to na opětné písemné podání advokátní a no
tářské komory pražské, jež ve zvláštním spise podaném na 
ministerstvo upozorňovalo na neudržoitelné poměry a úžasné 
v zmáhání se pokoutnictví. K anketě pozvání byJi. za $tav ad
vokátní Dr. Valenta, za stav notářský Dr. Čulík , za minister
stvo vnitra min . rada Werner, za minister stvo obchodu min . 
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rada Dr. Skála, za ministerstvo unifikací Dr. }:-lendrich, za 
Ústředí obchodních komor Dr. Paičl , za Svaz českých prů
myslníků Dr. Čelakovský a za Svaz německých průmyslníků 
Dr. Pollak. Anketě předsedal sekční šef Hartmann a referát 
přednesl ministerský rada Mrština, jenž v úvodu svém zastal 
se vřelými slovy stavu a dvokátn ího a notářského , poukázav 
k tomu, že jedině tyto dva stavy nejsou dosud chľáněny a že 
jest nutno zameziti vzmáhání se pokoutnictví. Za toto uznání 
bylo mu zástupcem 'našeho stavu poděkováno. Po dlouhé de-o 
batě vedené všemi účastníky podařilo se zástuPcllm advo
kacie a nutářstva zjednati u všech účastníki'l příznivější ná
ladu a docíleno jakéhOSi kompromisu, kteľÝ ov šem není ni
kterak našim ideálem a · zi'lstává daleko pozadu za tím, čeho 
stav adv ikátní a notářský se domáhaly. Mini st e ľ stvo spravedl
nost i slí bi lo na podkladě přednes~ných náhledi'l osnovu pře
pracova ti a pak Národnímu s hromáždění předložiti. Podrob- . 
nější zprávu o osnově 'přineseme až po jejím přepracování. 

Rejstříková ' hypoteka. My šlenka o zave den í ľejstříkové 
hypoteky jest na výtězn ém pochodu. V Uhrách jest již vy
pracován zvláštní návrh zákona o rejstříkové hypotece a v Ně
mecku a Rakousku konají se přípravy rovněž za účelem zave
dení rej stříkové hypoteky . Jak známo přijala té ž komise pľ O 
reformu občanského zákona českos l ovenského, zabirvaiící se 
věcným i právy rovněž a to k návrhu zástupce našeho stavu-, 
ustanovení o r ejs t ř íkové hypotece. Konečná redakce tohoto od
dílu občanského zákona má provedena býti na podzim. t. r. 

Klub českých právníků v Praze ot evřel spo.Ječenské míst
nost i nově vypravené v II. posch . budovy na S lovanském 
os trově (býv. místnosti cizineckého klubu) a zve právníky 
všech kategorií ·ku súčast'něnÍ se klubovníh o života, směřují
cího ku umožnění spo lečenských styků veškerého českého 
právnictva . Přih l ášky za č l ena (s příspěvkem členskirm 100 Kč 
ročně) přiiímá předseda klubu advokát JUDr. Karel Plavec, 
Prah a n., Vodičkova -ul. 20 neb jednatel mag. taj, JUDr. Dal ibor 
VyskočiJ, Praha lIT., čp . 55. 

Knihy redakci zaslané. 

»Poplatelí z převodů nemovitostí (podle předpisů plat
ných v Čechách, na MOľavě a ve Slezskuh . Ses tavil Dr. Jan 
Civín, ministeľský rada v ministerstvu financí. Praha 1927. 
Spis vyšel jako první svazek sbírky »P r a e to r «, kteráž po
dává přehledné výklady z oboru práva čs l. pro praktickou po
třebu ši rších kruhů . Probírá po instruktivním úvodě pojem 
přís./ušenství nemovitosti , pak zj i š ťování hodnoty její, pov in
nosti poplatníkovy, ručení osobní a věcné, předpis poplatku a 
splatnos t jeho, rekur s, obnovu řízení, promlčení, zvýšení po
platku a trestní dllchodkové řízení. Uvádí sazby převodních 
poplatků a pojedn ává pak o zvláštních ustal1l0veních pľO jed
notlivé druhy převodních smluv, obzvláště pro smlouvu k upní, 
o osvobození a úlevách, o odpisu při stornování smlouvy atd. 
Přehl ed ným uspořád án ím látky této prokáže spis - jenž při
hlíží všude k~ ustálené praxi úřadů vyměřuiících .a k judikatuře 
nejvyššího soudu správního, označuje přesně příslušná zá
konná ustanovení a opatřen je abecedním r ejstříkem věcným 
- přes stručnost svoii (80 stľ an) - dobré sl užby i odbor
níkům. Cena brožovaného sp isu, kterýž vydalo nakla-datelství 
»Praetor« v Praze 1., Dušní 13, stanovena na Kč 20'-. 

Dr. Jar o m í -ľ Sed I á č e k: Valorisační do!ožlíY. Zv lášt ·· 
ní otisk z Vědecké R.očenky právn ické fakulty Masaľykovy 
univeľsity v Brně. Nákladem vI.astníJ11- V komisi Barv i'č a No

.. votný, Brno, Česká ul.. čís. ]3. Cena 5'- Kč. 
Autor obírá se nejprve pojmem peněz, při čemž roz eznává 

peníze jako obecné měřítko hodnot, s čímž souvisí funkce pe
něz jako obecného měnidla, a peníze jako obecné platidlo, čili 
L zv. -kupní a platební síla peněz. Na tomto rozlišení je vy
budována tato studi e. Pak pojednává o t. zv. nominaHsmu, kde 
platební síla peně z zůstává stejná i při změně kupní síly pe
něz . Tomu se má předejíti t. zv. zlatou doložkou, jíž je více 
druhů a Hnými valorisačními doložkami (na př. t. zv. frei
bleibend atd.). Zajímavě líčí poměry u hy potek a PľO naše po
měry n ejchaľakte ri s tičtější valor i sační dolo žky u pachtovních 
smluv. Dále pojedn ává autoľ o t. zv. devalvaci , Walisově pa
tentu, víd eňské měně a o stabilisaci ve svých vztazích k pľávu 
soukromému. Judikatura nejvyššího soudu je vyčerpávajícím 
způsobem rozebrána, také k cizím pľávům se přihlíž í měľou 
hojnou. Pro praktika je studie tato velmi důležitá, poněvadž 
informuj e stručně a důkladně v otázce dosud velmi ožeh:wé. 



Knlha posudků k právnickému sjezdu libereckému obsa
huje referáty, o nichž jednáno na III. sjezdu německých práv
níků v Československu v Liberci. (Viz České Právo čís. 5/IX.) 
Právníkům, kteří nemohli se súčastniti sjezdu, poskytnuta 
dílem tímto velice cenná pomůcka pro praxi, neboť tato, Nskem 
vyšlá dobrozdání jsou výsledkem nejnovějšího bádání na poli 
naší vědy. - Objednávky vyřizuje fr. Kraus, knihkupectví 
v Liberci. - Cena objemné knihy posudků , vyšlé v nákladu 
zastupitelstva německých ' právníků v Československu a ob
·almj icí 248 stran, obnáší pouhých 50 Kč. 

Daňové a bilanční revue č. 6. obsahuje tyto zajímavé 
články: Reforma daní přímých (Aug. frána). - Postavení so
cietérních orgánů v daňové reformě (Dr. -ng) . - Odpisy na 
dani pozemkové p·ři škodách způsobených živelními pohro
mami (-š-). - K otázce nové úpravy směnečných poplatků 
(min. rada Tuš). - Poplatky , které platí akciové společnosti 
a společnosti s r. o. ze svého zřízení v zemích historických 
(mimo Slovensko a P . Rus) - Deyl-. - Přehled zákonů a na
řízení, některá důležitější vynesení ministerstva finanCÍ z po
slední doby a nálezy Nejvyššího správního soudu. 

Nákladem Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v Pra
ze: Alex. Dumas: »Dobro·družství kněžny monacké. « Přelož il a 
Karla Šeřínová . Díl III. za 18 Kč. - »Zlatý strejda Áda «, roz-
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marný románek Zevlounův ze života pražské rodiny. Kč 8'-. 
- Vyšlo 22. číslo bibliografického listu »Literatura«. Obsahuje 
vedle zajímavých článků o knihách a spisovatelích bohatý vý
běr dobrých knih literatury zábavné a poučné, rozdělených 
dle oborů. Zdarma zašle na požádání knihk. Neubert. 

Přeložení. 

Min.istr spravedlnosti přeložil notáře Karla Matouška 
z Náchoda do Hradce Králové a notáře Dra Kar la Vodrážku 
z Police n. Met. do Náchoda. 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval Josefa Schlumpergra, sub

stituta notá'řství v Lomnici n. Pop. notářem v Polici n. Met. 
a Viktora Lameše, kandidáta notářství v Berouně notářem 
v Lomnici n. Pop. 

Kandidát notářství, 
s víceletou praxí notářskou, v oboru soudního komisařství a . 
sporné agendy dobře obeznalý , samostatný, přijme místo od 
1. srpna v Čechách i na Moravě. Nabídky pod zn. »Samo-
statný« do adm . t. I. . 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro rlOtářské, 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 3815. 

První známl<a světa! 

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 on Por tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

RenJington Vertical an cross Accounting: píší, sečítali, odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

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

FIL 1 fl L K Y: BRNO, Panská 12 -14. -- PLZEŇ, Jungmannova 15. -- LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II.. Stěpánská ul. 624. 




