
iasno, týká-li se to zcizení úplatl1ýcb, či též bezplatných. 
Nutno 'se ' pf, i:dr'Žeti výklttdu širšího" že totiž se ďzál~'oneI11, 
míní zcizerri mezi žív~Tmi' ať- už bezplatné, či úplatné. 

, Avšak fato sty1isace ohledně rozsaliu osob nasvo-
lení neodkázaných vede k tomll, že nepřipoušt.( sevohr~'r' 
převod majetku s r.adičú na potomky a jejich manžele 
sOUlčasně. A lJřece se v našich smlouvách vše'obecně 
maj,etky z rodičú odstulJují ' lJotomkům i jejich manželům 
do spoluvlastnictví. Musí tedy takovéto smlouvy, a Jme- ' 
novitě smloúvy svatební, v ,níž se takový pozemek' vy- , 
skytne, lJředkládati ku svolení pozem. úřadu. Tento však 
povoluj,e převod na snachu neb zetě jen, když vydají 1"'0-

cliče lJrohlášení, že vzdávají se všeho dalšího přídělu po
zemkového, tedy i z lJozemků zabraných. Strany, které 
takové prohlášení vydají, zajisté nemají ani tušení, jak 
dalekosáhlý krok činí. A proto pra,xe' vyhne s,e věci jed- ' 
noduše tím, že ve smlouvě uvede, že se pozemek takový 
odstupuje jedině dítku, ~ to hned v téže smlouvě ' ideální 
jeho polovinu odstoupí svému manželu. Tak odpadnou . 
obtíže' činěné lJozemkovým ' úřadem, vyhoví .se lJraktické 
potřebě, pro níž stylisace zák'ona neměla smyslu. Ne
patrný poplatek z dv,ojího přev'odu jedné poloviny strany 
už oželí. 

Z těchto poznámek plyne jasnJ'r dCIsledek, že styH
sace uvedeného zákona jest velice neurčitá, a nutně vy
žaduje doplnění. 

. JUDr. rRANTIŠEK MATOUŠ: 

Bez názvu. 
Prá vě rozeslanJ'r letošní seznam k andidátil notářství 

-české národnosti dokládá přesvědčivě, že naše oba vy 
z důsledkú hromadných přesunú do praxe notářské od
jinud nebyly lJřehnány. Deset přestupů z oború jiných., 
-- mezi nimiž lJřevládají následky dúsledného jmenování 
zkoušených auskultantú na Slovensko a Podkarpatskou 
Rus, - způsobilo, že koleg,ové, čís l em 50 zmíněného 
právě let,oš'ního seznamu našeho počínajíc, ve statusu 
nejenom vúbec nepostoupili, ale, nedosti na tom, vÚ'či 
loňskému v něm umístění byli odsunuti o. tři místa 
nazpět. To znamená pro ně oddálení jmenování jistě 
o dvě léta, tedy ztrátu, značnou pro vš,ecbny, ježto elxi
stenci jejich bezpr'ostředně oh1"'Ožující, a zvláště citelnou 
pro ty z nich, kteří vojenskou službou za světové války 
ztratili již tři a'ž šest let. - Tím nabJ'rvá opět akutI10sti 
otázka započítate'lnosti jiné justiční služby do praxe no
tářské. - Na říšském sjezdu notáHI československých 
v Praze 1. X. 1922 (dle referátu otištěném v »Če~ 
ském Právu«, čís. 6, ročník IV.) přednesl p. notář Dr. 
Togner přání, aby se nelJřijímaly za kandidáty osoby 
s clelš,í praxí advokátní a soudní, a jeho návrh, aby ve 
směru tom bylo dopsáno notářsk~rm komorám, byl lJři
jat. Výsledek 'tét~ akce dokumentuje výstižně letošní 
náš seznam. Němečtí páni notáři ve svém memorandu 
k vládní osnově nového notářského řádu (otištěném v č. 
]2, ročník III., Notztg.) precisují svoje stanovj.sko k § 11. 
téže osnovy takto: »Příp'ravná tříletá lJrax.e 'notářská 
nebucliž zásadně nikdy promíjena,aby tak jenom sku
tečně zkušení uchaz,C'či byli jmenováni notáři. Pra'xe 
adv,okátní a, soudní budiž do služebn[ doby notářské za
počítává'na nejvj'rše čtyřmi lety, oVŠoem pod podmínkoL1 
II plné reciprocity. « 

, 
... ,0-' 

Domnívám se však, ž~ v každém- oboru jsou dvě 
lfta úplně postačitelným tempus ad deliberandum, umož-
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iíujídm nabytí veškerých potřebných zkušeností a inÍor
mad o jeho povaze a vyhlídkách, směrodatných pro de
finitivní se rozhodnuti buď pro setrvání v něm, anebCJ 
pro přestup v povolání jiné. - Pos'Íuloval bych proto, 
aby dotud, lJokud není vzáie,mnosti, započítatelnost vše
liké jiné předběžné praxe justiční do pra!xe noiářské li
mitován~ byla jednotně, a to., ďv ě 'm a léty. - Pri troše 
dobré vůle by-lo by to proveditelno via factí. Kandidáti, 
kteří ihned -po složení zk'oušek- universitních, bez jaké
kol.iv jiné pra'Xe předchozí. z pravé, . čistě ideové záliby 
přímo notářství se věnovali, a jsou tak zárukou? ž'e vy
spěj.í v zastance zájmů stavovských cele a bezvýhradně 
věci oddané, jakých obor náš má ' svrchovaně zapotřebí" 
zaslouží si' zajisté, aby , chráněni byli před soutěží Mch, 
kdož teprve, když v původně zvóleném povolání se 
zklarn-ali, anebo, Jak častěji' se stává, nedocilují v něm , 
tak sna,dného postupu, jak snad o'čekávali, uznají za 
vhodno pokusiti s.e .o něj v oDoru našem. Uvádívá s,e, 
že příl.iv právníků s jinou , praxí předchoií nemúže hý·ti 
na škodu úrovni našeho stavu, coi však není s to zvrá
titi fakta, že př'evážná většina čelnJ'rch representantů 
notářství vykazuje přípravnou praxi výhradně 'l1iotář
skou, dokazující, že ti, kteří mají pra'xi pouz,enotář

sk6ú, nejsou nikterak méněcenní. 
' Poněvadž postižení bývají zpravidla odkázáni na 

svépomoc, žádám kolegy, kteří s uvedeným souhlasí, 
aby mně dopsali. - Ko.Iegy vojáky upozorňuji pak na 
výnos min. spravedlnosti z 12. xt 1917 č. 41.094/17, dle 
něhož vojenská služba pře cl z8JpočetÍ'm lJraxe absol
vovaná, má bJ'rti poznamenána v tabelle kandidátů. 
Opatřte si proto u příslušných vojenských těles (náhrad
ní formace, oddělení kmenové knihy) p-otvrze'ní o či n
n é službě vojenské, a žádejte pak notářskou komoru 
o poznamenání v,ojenských let v sez'namu kandidátů, 
tak, ,aby j,eclno~l na ně mO'hl býti vzat zřetel. 

Rozhodnutí . nejvyššiho soudu. 
Not á ř s ký s p i s 00 b s a huj í c í z á vaz e k m a ,n žel ů v 
p I a t i t i s v é m a :n žel c e v Ý ž i v n é j e s tne p I a t 'll Ý a 
proto nemůže býti exekučním titulem pro jeho 
vy m á h á ní, ne b y I-I i so u č a s 11 ě p o v o' l.e n r o z vod 

manželství. 
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 31. srpna ] 920 

č. j. R I 709/20/1.) . 
První soudce p o vol i I na základě no,tářského spisu, ob

sahujícího prohláše,ní o j-eho vykonatelnosti ve smyslu § 3. no .. 
tářskeho řáJdu manželce mobi"lámí exeku'ci ku vydobytí splat
né.ho výživné,ho" k je.hož pla.cení se v něm . manžel zavázal. 

-R.ekursní soud změnil usnese'nÍ toto· a exekuoní návrh za
mítl.. · Nejvyšší" sO~ld potvrdil toto zamítavé usnesení z nás,le
c.Ťtljících dův'odů: 

Z ce lého obs.ahu notářského' spisu zvláště však ze slov 
v článku I. se nalézajíCích »ujedn3Jli smlouvou t.outo, že ne
po.vedou na:dále spoleoné domácnosti, že se zprošťují navzájem 
povinno-sti manželské ... « a ž.e mall1ž~1 »,Yzdává se práva po
žado'vati, aby jej jeho choť následovala do jeho bydliště ... « 

vysvítá jasně, že tu jde ,o' rozvod manželstvÍ. 
Rozvod manželství v.šak, na němž se manželé sl10ldli, na

bývá podle § 103. a 105. o. i. skuteoné platno,sti teprve po
volenírh soudu a poznam·enáním v SOUldllích spisech. J e~to toho 
tu nebylO' ,a vešk,erá ustanovení no,tářs'kého.slpisu nl1tno poklá
dati ' za jeden celek, nelnaby.l, jak správně již podotkla druhá 
stolice, ani závazek alimentační v čol. JI. ui'ed,naný ' účinnosti. --

. Dr. Ra. : 
P o hle d á v k y s p I a t n é mim Oo ' úze m í lľ e p tl b I i k y 
č e.s k 00 s love 11 s k é, i kdy ž z a' ji š t ě '11 Y by 1 y p, r á ve 111 
z á s t a v ním n a ne m o. v i t o s t i , lež í c í v jej Í m o b
'(odu, přikázati , jest · při ro.zvrhu nejv y šší. l~o 



pod á n í d o cíl e II é II o e x c k II Č II i d. r a ž b o U 11 e 111 o
v i t o s t i t é, 11 i k o 1 i v v e 'ln Č ·n ě čes k o s love 11 s k é, 

11 Ý b T Ž v e mě 11 ě s pln i š t. 
(Rozlwdnutí nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 1920 

·č. j. R I 294/20/1.) 
Na pr,ažském domě bylo zajištěno na základě exekučníclI 

titulú vzniklých na území bývalého Ra!kol1sko-Uherska, ale 
mimd území Inynější r,epubI.iky československé, exekučním prá~ 
vem zástavnLm vloženým ještě před pfevratem více pohled'á
vek, Zlnějících na konUlY .rakousko-uhc'rské, jež byly sp.Jatny 
jednak v Ra,kousku jednak V' Uhrá:ch. 

V prostnci 1919 byl zmín.ěný dům prodán v exekuční draž
bě a pohledáv,ky Ů1ny byly přikázány exekuč11ím soudem přes 
odpor dlužnrkův při rozVlr,h(}Vém rO'ku vznese,ný ves m ě s v e 
měn ě ·č e s k O: s love 11' s ·,l\: é. 

Rekursní soud! s.užnost dlužníkovu do, tohoto usneseni za
mítl, nejvyšší soud však revisní stížnolsti vyhověl, usnesení 
rozvrhové zrušil, a vrátJl věc soudu 1. instance, aby nařídil 
nový rozvrhový rok a o pohledávkách sporných jednal z to
hoto věcného, důvo'du: Jak z opi'su listin ve sbír·ce listin zalo

'žených vid!no, jsou pohledávky věř.itelů splatny mimo území 
republiky českoslo.venslké a neplatí tedy pro ně ustanov,ení 
§ 6. zák. ze dne 10. dubna 1919 č. 187 sb. z. a n. dle něhož 
záv,azky znějící na kOTUtl1Y rakous,ko-uherské mě'ny, které jsou 
splatny v obla'sti česko's,lovenskétho státu, platí se v korunách 
českolSlov,ens.kých~ při čemž se počítá 1 Kč za 1 K rak.-uh. 

O obsahu záv,azku dluŽníkova pla:tí tedy v t.omto případě 
všeob.ec'ná ustano'velní obč. z. o zániku pohledávky platným 
(§ 1412. otOč. zJ jemuž se rovl11á i exekuční uspo'koiení věfi-
telo'Vo. . 

Směrorda,tným prO' obsah závazku jest podle § 905. obč. z. 
s,plniště a pro~o jest místo tOtŮl ro,zhodno i pro dnlh pe,něz, ji
miž jest mu platiti, aby se svého závazku sprostí\. Jak jest 
svrchu ř,ečeno, jsou veškery pohledávky splatny mimo území 
republiky česko'slovenské a uutlno proto podle ~ 210. ex. ř. při 
přikázání Uoh k zapla,cení míti zření ku vzájemlJému pom~rn 
kO'flwny českos.lovenské k penězúm místa sp'lnění. Dr. Ra. 

K povolení exekuce na základě exekučních 
titulů vzniklých před státním převratem na 
území bývalých království a zemí na říšské 
radě zastoupených ovšak mimo oblast státu 
čE;skoslovenského povolán jest sboro·vý so,ud 

I. s tol i c e. 

(R9zhodnutí nejvyšš'ího soudu ze dne 4. května Rl 274/20.) 
Okresní soud v P. pO'Vo.Ji1 exekuci mu základě notářského 

sp.i,su daného' v Cernovicích (bývalá Bukovina) dne 2. dubna 
. 1908. 

Krajský sO'ud v P. vyhověl podané stížnolsti proti pooV 0,1 elllí 
exekuce, zamítl pov,olení ~ nejvyšší soud toto zamítnutí po
tvrdil. 

Důvody: V daném případě j.edná se ° mezinárodní styk 
znovu vzkří'šeného českosloVlenského státu jalm samostatné 
státní indiv1d!uality se státy cizímt a záleží hlavně na tom, ja,k 
domO'Vský stát exekučního titulu, chová se v podobných pří
padech k exekučním titulům, jež vznikly před stát'ním pře
vratem a jic;hž domolvinou by.la nynější oblast československé 
republiky. 

O této 'Otázce ve smyslu ~ 79. et seq. ex. ř. přísluší ro·z
l1o-dovati sborovému soudu a to tím spíše, p'ooěvatdž mÍtrovÝmi 
smlouvami aspo·ň po- tuto, dobu staly se mezinárodní styky 
ještě daleko, spletitějšími než bývaly. 

Nejvyšší soud však neshJedal1 by správným, kdyby o,kres,nÍ 
soud žádost za exekud a l.imine zamítl, nýbrž měl by · ve 
smyslu § 44.. j. n. POStŮlUlpiti žádost ex,ekuční sám přímo, pří-
slušnému soudu sboro'vému ku rozhodnuti. Dr. Kasper. 

C h c e-l i set u zem s k Ý v e d.l e j š í z á vod h I a v 11 í h o 
závodu v cizině se nalézajícího přeměniti 
v s a m o s t a t n o u t II zem s k o u s pol e č n o s t s ruč e
II í m o b lm e z e n ý m, 11 e s t a č í 11 a vrh n o u t i z á p i s 
usnesení o změně sídla společnosti, nýbrž 
musí předlOŽiti se smlouva společenská se 
všemi zákonem požadovanými přílohami jako 
k tl Z á p i s u t u zem s k é s p o leč n o s t i s r II Č e ním O D-

m e z e n Ý m. 
(Rozhodnutí l11ejvyššÍ'h'o soudu ze d~e 31. srpna 1920 R I 688/20.) 

Návrh spO'le6no'sH s ručením obmeze"ným v K., která měla 
hlavní závod v BerHně, aby v obchodním rejstříku krajského 

soudu v Litoměřidch přl zápisu firmy jejíbo pobočného závodu 
v PodmokU zapsáno bylo usneseni 'spo,lečno'sti, že sídlem firmy 
jest ny1ní Podmoklí a nikoli Berlín a aby souča.sně vymaZá'l10 
bylo 'Označení »tuzemský závod hlavního závodu v BeTlíně«, 
kterémuž ,návrhu soud první stolice vyho,věl, byl rekursním 
soudem zamítnut a nejvyšší so-ud dovolacímu rekursll nevy
hověl z následujících dův,odů: 

Při regli1strování zde'jšího vedlejšího závodu hlaVtl'lÍho v ci
zině se nalézajÍdho, podni'ku, podrobena jest s.ice cÍzi s.poIec
nost z.dejším předpi1sům Ol ohlášení v § 11. a 12. zák. z 6. břez
na 1906 Č. 58 ř. z. uvede:ným, jak to výslovně předpisuje § 110. 
cit. z., avšak pokud jde o obsah smlouvy společenské není 
předepsámo', že by smlouva ta se musela veskrz luý-ti se zdej
šími zákonnými předpisy. 

Návrb, aby pOlVolen byl zápiS usnesení spo,lečnosti, že sí·d·· 
lem jejím jest nyni Podmoklí a ,nikol'iv Be'r1ín a aby vyma-

. zéÍ:na, by,lo označení »tUtzemský závod hlavmího, záv:odu v Ber
líně«, jeví se tudíž ve své podst,atě návrhem na zápis tuzem
ské společnost~i, s ru'če,ním abmezeným, jejž soudU' jest vyřizo
vati podle předp,i'sů prvého, odděleni prvé hla'Vy cit. zák. z 6. 
března 1906 č. 58 ř. z. ' 

Povinnost zkoumati, isou-I,i tu všechny podmínky pro zří
zení tuzemské spoJ.ečno'sti s ručením obm. a zejména pusUti se 
clo podrobného zkoumání společe.nské smloU'vy se stanoviska 
předpisú odd.ělení prvé hlavy zák. z 6. března 1906 Č. 58 ř. z. 
přísluší příslušnému soudu. Dr. Kalsper. 

Rozhodnutí nejv. správ. soudu. 

Z Věstníku ministerstva vnitra čís. 4., ročník V. 

Pozemko'vá reforma: Řízení (námitky proti záboru). 
(Nález nejv. ·správ. soudu ze dne 7. února 1923 č. 1863.) 

Třebas i nárok majitele zabrané půdy na vyloučení objektů 
§ 3 a ze záboru zakládal s,e na zákoně, přece nenastává fak
ticky toto vyloučení, dokud Státní pozemkový úřad nárok tento 
svým výrokem z·a důvodný neuzná. Vý,rok tento nemusí býti 
učiněn dříve, než strana sama nárok onen up1.atni.Ia. 

Stavební právo: BO'dpora stavebního, ruchu. 
(Nález nejV'. správ. soudu ze dne 26 .. března 1923 č. 3625/23.) 

I na účinnosti zák. o s,tav. ruchu ze 4. března 1921, Č. 100 
Sb. z. a n., je .nutno, aby dřív,e, nežli lze jednati o po>volení ke 
stavbě, pozemek nabyl právní povahy staveniště buď po'vo
lením parc.elačnírň nebo' prohlášením za pozemek stavební. 

Kompetenční předpisy ' platných stavebnkh řádů v obou 
směrech po'sléze uvedených zÍlstaly záko.nem .o stavebním ru
chu nedotčeny. 

Brejudfkatura: Nález z 25. dubna 1922, Č. j. 5719; nález 
z 28. prosince 1922, Č. j. 20.073. 

Stavební právo: Povolení parcelačnÍ. 
(Nález nejv. správ. soudu ze dne 26. března 1923, č. 3625/23.) 
Bovol·ení parcelační (podle stav. řádu pro Čechy venkov) 

nelze odepříti z toho důvodu, že by následkem navržené kon
figurace pa,rcel sousedovi účelné zastavění jehol pozemku bylo 
znemožněno . . 

Samospráva obecní: Dávk,a z přírústku húdnoty. 
(Nález nejv. spJáv. soudu ze dne 3. úno'ra 1923, č. 1648.) 

Byly-Ii o právním j.ednání s,epsány punktaoe a strany 
smluvní neučinily výslovně pla.tnost práv,ního jednání závisJou 
na zřízení písemné smLouvy, po,V'ažovati jest den podpisu pun,k
tad za dobu zcizov.adho· jednání ve smyslu § 12 mor. dávko ř. 
ze dne 24. pr·osince 1914, č. 18 Z. z. z r. 1915. 

Samospráva obecní: Dávka z přírůstku hodnoty. 
(Nález nejv. správ. soudu ze dne 16. únor_a 1923, č. 2609.) 
Uplatňov,ati nárok na vrácení dávky z přírůstku hodnoty 

z důvodu § 3, bod 3., dávk. řádu z 23. září 1920, Č. 545 Sb. z. 
a n. (převody stavebnkh parcel ve smyslu zák. z 30. března 
1920, č. 209 Sb. Z. a 11.) legitimován je toNko zcizHel nemovi
tosti, ni,I{QJj nabyvatel. 
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Samospráva obecní: Dávka. z přírůstku hodnoty. 
(Nález nejv. s.práv. 'soudu ze dne 22. března 1923, Č. 4743.) 
Účinky praekluse v § 16, odst. 2. dávko řádu ze dne 23. 



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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