
Výnosy ministerstva spravedlnosti. 
a) Ve věci poštovného v soudním komisařství: 

Dohodnuvši se s millJils,terstv,em pošt a t,elegrafů minister
stvo sPTavedlno-sti Inařizuje - výnosem ze dne 29. prosince 1923 
čís. 51.970/23 takto: 

Okresní soudy neobstarávejtež notářům jakó soudním ko
misaHlm dOlfučorváni vyzvání a vyrozumění pro strany, je-li je 
doručiti p'Oštou. 

Notáři jako soudní komisařI musí 'dopisy určené pro strany 
k do'pra'Vě poštou podávati, jode-li o kOiľiespondenc,i, ne dOl p 0 -
r II Č e n o lL, buď vyplaceně nebo Inevyplaceně (v tomto případě 
však s poznámkou »Věc s.lužebnÍ - po'štovnému p.odrobena«). 
J de-li o korrespondencti' do por uče n Ol u ,nebo, o kor,espondenci 
do c i z i n y mu'sÍ býti vždy zás,i,Jka při podání řá:dně vy
placena. 

Při tom upozorňuje min.isterstvo spravedlnosti, že není ná
mitek, aby ,notáři požádaJi o doručení zásilek na v,enkově úřady 
obe,cní (§ 18 instr. pro olbecní úřady a nařízení ministerstva 
spravedlnost,L z 28. července 1850 čís. 256 ř. z.). 

K tOlmu podotýká však ministerstvo po,št a telegrafů do
p.is,em z 15. p,rosince 1923 Č. 70653-VII-23, ž,e kor,espondence 
obcí s,vědčící 'notářům p.odle čl. II. odst. 6. zák. čís. 108/1865 
ř. z. není v ú b e c, t. j.ani když se zasílá 'notářům jako soud
ním komisařům, osvobolzena od pošto,vnétho. 

b) Ve věci tiskopisů pro pozůstalostní tízení: 
Mi,uis.terstvo sprav,edlnosti pouká'ZalOl výn.o'sem ze dne 24. 

srpna 1922, Č •. 40979 so.udy, aby ne'Vydáv,aly t i s k o p i s Ů po~ 
třebných k prorvá:děn1 pozústalo'sbl1Ího řízení notářům ani bez
p,latně ani za úp,latu. Týmž výnos,em žádallol no,táře, aby si tyto 
tiskorpisy za .režijnÍ cenu opatřili přímo od státní tiskárny 
v Praze. ' 

Min.isterstvo sprav,edlnosti bylo ,nyní upozorněno na to, že 
ně'l(1de notář si objednal také o. bál k y s nadpisem okresního 
soudu přímo od Uskárny trestní'ce pro' muže v Praze. Proto 
buďtež PP'. notáři upozorněni na to, že tento. postup jest na
prolSto nepřípustný a že ,tiskárně trestni'ce pro l muže v Praze 
bylo jIž zakázáno vydá\nat.i obálky s nadpisem soudu nebo 
tisk,OIpisy 's takovým n.adpisem někomu jliJnému než soud ,ům 
samirm. Tiskop.isy neopatřené označením soudu jest i nadále 
objednávati přímo u státní tiskárny v Praz,e. 

c) Ve příčině pořizová~í překladů pozůstalostních spisů do 
státního jazyka: 

Často' s,e stává, že jsou postupovány soudům Českoslo
venské r,epuhliky k dalšrmu příslušnému řízení pozústaloiS.tnÍ 
spisy vedené do, té doby cizím jazykem. Jest · proto ev. nutno, 
aby soudními tlumoónÍky byly p'ořízeny přelcl.ady jjch do stát
ního jazyka. 

Aby notáři nebyllb jako soudní komisaři nuceni v těch pří-
- padech. kdy po,zůstalost nestačí ku krytí těchto, 'náldaJdů, hr(1-

diN poplatky tlumo'čníků, bez náhrady, souhlasí ministe'rst'Vo 
spravecu,nosti v dohodě s ministerstvem financí, a:by útraty 
tlumočníka pn PTo'Í'ednávánÍ nepatrných po,zůstalo'stí placeny 
byly z úředního paušálu. Př,edpokládá 'se však, že i notář při 
proj.ednávání spo,lup,ůsob.ivŠí ~ičeho tJ1eúčto'vaL 

Při tom se upo'z'Ůrňuje na to, ~e vhodno je, aby notář před 
opatřením si pf.eld,a!du od soudního tlumočníka, informoval se 
II soudu, zda mu nemúže býtii' cLo,statečný překlad poříz,en úřed
níky soudu, zv,láště když z,nalostí jazykových následkem svě
tové v,á lky zna'čně p'řibyl-o. (§ 123 j. ř.) Notáři se o tom uvědo~ 
mují svými komorami. 

(Výnos min. spr . z 29./1. 1924 č. 3213/24.) 

JmenovánÍ. Profesor Dr. Emi~ Svoboda. - náš chefreda·ktor 
jmenován, jak se cl'O'čítáme, řárcřným profesorem právnické 

fakulty v Praz:e. 
Tím vYľQivl11án byl jen sta,rý dlah naší prúvnické fakulty, 

kteréž bude Dr. Svoboda hlubokým svým v'ěděnÍm práva ,ob
čó.nského a jako vyniikajíd Zlnalec fHoso,fj'e práva, zajisté přední 
ozdobou. Blahopřejeme proto co nejvřeleji jménem našeho 
Spo.lku našemu chefr,e,dJaktoru a · prosíme, aby přízeň, kterou 
nám a našemu stavu v tak hojné míře pro,kazova.l, zac'hoval 
nám i na dále. 

Obvyklá měsíční schllze pražského odboru konala se dne 
26. ledna t. r. za do'sti ho,jné úč.asti. Jsme přesvědčeni, že účast 

ta byla by býva.J.a ještě daleko četněj,ší, kdyby byH kolegové 
tuši,li, íak z.a,jíma'vé bude thema přednášky amer. konsU'la pana 
Dra Touška () ústavě Spojených Států Severoamer,id<ých. 
Přednáška tato byla skuteoně jednou z ,uejl.epších, které před
l1eseny byly kdy . v našem odboru. 

Pan př,ednášeiící odhrnul nám clonu, kteTá nám všem práv
jlíkům ,následkem nedo,stateoné znalo,sti taií krásy neHepší státnf 
ústavy sv,ěta. 

Přednáška, která proJSlovena by,J,a vY11ikající formou a pro
tkána byla pravým amerEckým humoll"em, obeznámila nás 
s právními poměry Spo'Í'enýoh Států, zcela' odlišných od našich. 

J,en veliké theoretické znaJosu. a bohaté, py,aktické zkuše
nosti 'pana pf.edlnášejícího máme co děkovati, že v kratičkém 
čase, jenž přednášce byl vyměřen, do'Vedl shrnouti vše, aby 
podJal nám ne pOlu'Ze obrysy, nýbrž p.Jný o,braz státního. úst.roH 
a právníhol žii,vo.ta v,e Spojených Státech. Litujeme skutečně 
koJ.egy, kteří přednášky se ne'súčastnili, nebo,f přišli tím o ve
liký požitek, který nemohou si jinak nahraditi', poněvadž zna
lostí těchto pYávních poměrů lz.e jen těžce doski. 

Sociální pojištění notářů nRl p,řípaod invaHdity, stáří a pense 
vdov a sirotkú. 

Docházejí nás zp,rávy, ž·e rúzné pojii'šfo,vny zasílají naším 
kolegúm pros,pe,kty na pOÍÍ'štění pOIVi'ľ1ného ručelní a že ve věoi 
té interv,ennjí u nich i různí agenti. Upo'zorňujeme opětně 
všechny kol,egy, aby takovýohto, pojištění, jež maH býti ná
hr.adou za kauci il1otářskoll ve smyslu no'Vého. l1otářského řádu, 
neuzavÍ;rali. Jednak není }eště nový notářs.ký řád v platnosti a 
dle všeho zdá se, že jest ods,u:nuto jeho, předl,Qlžení zákol11.o'dár
nému sboru, jednak má Spo.Jek v úmyslu, jakmile bude věc 
akutní, obrátiti se na několik 6eských poH·šfoven Jménem všech 
svých příslušníků, čímž doufá docÍ1iiii mnohem přiznivějšÍ'ch 
podmínek. 

Únorová schůze pražskéhO odboru našeho spolku bude 
v sobo,tu dne 23. 'února t. '1'. v ho,telu »Pal.ace«. 

Mllozí kolego,vé na,ši po!ukazova.Ji k tomu, že následkem 
po.fáJdání p.řednášek a de.Iších debat, 'kberé s,e ' pak rozvinou, 
jest jím zabráněno přednésti svá p'řáni a učiniti do,tazy v při
padech, j.ež se jim v pTalx,i naskytuií. Pro'to 'usnesl se výbor 
budoucí s'chůzi věno,vati 'pouze řešení praktických p.řípaď.ú · a 
rozbo,ru otázek st<l!vovských, čemuž p,ředcházeti bude j,e'll krát
ká zpráv,a ·0 oSl1ov'ě no,vé jurisdik6ní normy, jež taJ<é hluboce 
se dotýká našeho sta'vu. 

Pozváni 
k měsíční SChŮ'ZiE odJbo,rl1' »Pra:h.a« SpoHm no,tářů českosloven
ských, kt'erá konati ·se bude v sobotu, dne 23. února! 1924 n 6~ 
hodině večer'nl v hntelu »PalR'ce « v Praze, Pa'l1ská ul. Č. 16 
(l)řízemí v levo - červený s,alon). 

Pořad: 

1. Zpráva o dosa'va,dním postupu legistační práce o' za've
dení j,ecll1otné jurisdik'ční nOTmy. (Přednese Dr. Čulík.) 

2. Volný ro,zhovor o aktuální.ch oitázkách stav'ovských a 
spor:ných případech praxe. 

Ho,sté členy nvede,11í vítálnÍ. 
Za odbor »P r a II a« , Spolku notářů československých: 

Dr. V á cl. Č e r ný, jednatel. Dr. Jar. Č u! í\k, starosta. 

Substitut 
s delší praxí, (Iplně samost. pracovník ve v,še,ch oborech, přijme 
od 1. III. t. r. mfsto' konci'pjenta neb substituci. - Nab. do, adm. 
t. J. pod »L. R.« 

II. místo notářské v Pardubicích. 
Výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne 26. ledn a 1924 

č. 55156/23 bylo na základě § 9~ n. ř. zřízeno v Pardubicích 
II. místo notá řs'ké s ú čí 11 n o stí odL 1 e d 11 a 1925. 

K .obsazení toho·to notářského místa, vypsán'a byla notář
skou komorou v Hradci Králové soutěž se lhůtou k uchá.zení se 
clo 29. (Inora 1924. 

Notářské místo v Loktě. 
NotářskoH komorou v ChebLl: vypsána byla soutěž ku ob

sazení místa notářského v L o k t ě, uprázdně.ného úmrtím no
táře Emila Tlteume·r8.. - Lhúta k podání žádostí do 10. března 
1924. 

Knihy redakci zaslané. 
Nákladem zemědělského knihkupectví Ad. Neubert v- Praze, 

liy bernská ll,], ]2.: »M I Ý 11-« Na'Psal BohlJimi1 Treyba~. TJ. vy
dánÍ. Kč 22'-, . 
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