
s o u d cer e s p. s o u dní k o m i s a ř při mís t o
pří s e ž n é m s e zná n í j m ěn í n e n í o p r á vně n 
z k .O u mat i j j e-l i s e zná n í ú pln é a spr á v n é 
a musí je vz1ti za podklad projednání tak, jak je strany 
udaly. Jest věcí finančních úřadů samých, aby hájily 
státní zájem na splnění povinností poplatkových a osob 
jiných, které by požívaly zákonné ochrany, zde není. 

Že můj výklad, pokud se týče druhé polovice této 
úvahy, t. j. 'zjišťování jmění při místopřísežném sezu<inÍ 
jmění, jest správný, vyplývá také z výnosu m. spr. ze 
dne 9. února 1926 č. 57.346/ 25 a z rozhodnutí nejvyššího 
soudu z 15. II. 1918 R II 29/ 18, a 24./111. 1927 R II 71/ 27 
Sb. 6935 a z mnoha jiných. 

Doufám, že se mi tímto výkladem podařilo toto dostl 
sporné teoretické thema systematicky probrati a že 
bude možno použíti v praksi výsledků této úvahy. 

V Jevíčku dne 8. dubna 1932. 

Věstnik Spolku čsl. kandidátů notářství. 

Kolegovi JUDru Františku Janatkovi. 

Mtlý příteli! 

S hlubokým polito,váním byli jsme na valné hromadě nu
ceni přijmouti Tvoji ~esignaci na funkci starosty spolku. Jest 
nám up.římně líto, že přes ·opětovnou volbu a naléhání přítom
ných setrval Jsi na svém rozhodnutí, ku kterému Tě vedly 
vážné důvody soukromé a funkci, kterou Jsi po řadu let k,u 
zřejmému prospěchu ceľého našeho stavu zastával, odmítl' 
přijmouti. 

Děkujeme Ti, milý příteli, za vše, co Jsi :pro nás kandidáty 
a c,elý stav notářský vykona'l, za všechnu neúmornol\1' práci a 
obětavoiUo starost našemu spolku radostně věno,vanou, za kte
rou Ti nemůžeme ani býti dost vděčni, a ujišfujeme Tě, že se 
vynasnažíme z plných sil pokračovati v činnosti Tebou taol{ 
úspěšně vedené pro dobro a rozkvět našeho stavu. 

Za spolek československých kandidátů notářství: 

Dr. Miroslav Haramule, 
jednatel. 

Václav Macas. 
starosta. 

XIII. řádná valná hromada SpOlku československých kandidátů 
notářství 

konala se dne 24. dubna 1932 v Rep.resenía;čnÍm domě v Praze 
zal účasti 30 kolegů z Čech a 3 k.olegů z Mor.a,vy. 

Podle zach.ovávaného obyčeje zvolen byl předsedou sta
rosta spolku kol. Dr. Frant. Jan:atka, který k.onstatoval řádné 
svolání i ohlášení valné hromady a přivítal přítomné; tlumo·čil 
omluvení se a přáni zdaru .od p. ministr.a: spravedlnosti . Dra 
Meissnera, pp. presidentů notář. komor Dra Čulíka, Ant. Te
saře a Dra Tognera, p. vicepres. notář. komory Dra Ponce, 
pp. notářů Josefa Kř:ena a Dra VodstrčiLa, spolku německých 
kandidátů ' notářství, Verein deU'tschú Notaria,tsanlwarter fUr 
die čechoslov. Republik a kol. místosta,rosty Dra Vojtíka a 
kand. not. Dra Stuchla z podmokel; posmrtnou vZP.omínku vě
noval zesnulému kol. Leop. Pospíšilovi, jehož památku, luctili 
přít.omní povstáním. Po ustanovenJ zapisovatele přikročeno 

k dennímu pořádku. 

Ve sdělení př-edsednictva zrekapituloval kol. starosta Dr. 
JanatkClJ výsledky činnosti v minulém období, zdůrazniv, že 
činnost byla: rušná a bilance uspokojující. Poukázal jmenovit.ě 
na dobrý 'poměr k ministerstvu spravedlnosti a s povděkem 
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kvitoval zájem p. ministra Dra Meissnera o stavovské otázky 
kamdidát.ů notářství. Zvláštní pozornost věnoval též možnostem 
spolupráce s německými kole,gy, poukázav na, obsažný článek 
Dra Stuchl.a! v listopadovém čísle »Notariatszeitm1g« s boha
tými podněty, na něž bylo spolkem přátelsky reagováno. 

Od čtení p,rotokolu minu,lé valné hromady bylo na návrh 
ko1. Dra Tognera upuštěno. 

Po té podal obšírnou zprávu jednatelskou jednatel kol. Dr. 
O:. Hailma, vylíčiv přehledným, avšak vyčerpávajícím způso
bem činnost sp'olku v minulém období. Vzájemnost. mezi členy 
spolku pěstovánlana schůzích konaných vždy prvou a třetí 

sobotu v měsíci v kavárně LO'll'vre v Praze (celkem 10 výbo
rových ,a 10 přátelských schůzO, na nichž vedle věcí stavov
ských probírán'y i otázky z právní prakse a debatováno, o no
vých zákonech. Spolek účastnil s,e spontánně ,oslav 70. mi.ro
zenin velezasloužilého vůdce stavu p. presidenta Dra Čulíka, 

jehož zásluhy ,o stav no,tářský vzletným proslovem oc,enila na 
přátelském večírku, k jeho poctě dnie 31. října 1931 konaném, 
kol. Dr, Kozáková. Po podání d:at o pohybu členstva refero'val 
jednatel .o úspěšných akcích, které spolek podnikl podáním 
memorand proti t. zv. »černé praksi« a pak proti přestupkům 
právníků s více jak dvouleťou praksí justiční k notářství, při 
čemž vyzvedl vzácný projev p. ministra, Dra Meissnera v par
iamentním projednávání letošního rozpočtu o t,omto přestupo
vání pronesený. Na to jednatel zevr'ubně referoval o zřízení 
nových míst notářských: výnosem p'residia vrchního soudu 
v Pr.aze z 13. VIL 19.31 Pres 28591/13/31, jímž byl též intimo
"án výnos ministerstva spravedlnosti o novém r.ayonování no
tářů pražských, vyzvány presidium kraj. soudu civ. v Praze 
a notářská komora v Praze, aby podaly vyjád'ření o zamÝšle
.ném zřízení dalších míst notářských v Praze (po jednom 
v soudních obvodech okresních soudů civ. pro Prahu-jih, -se
ver, ' -východ, -západ). Tento podnět ministerstva byl předmě
tem živých deb.at na' schůzích, jichž výsledkem bylo podání 
pamětního spisu: ministerstvu, v němž spolek uvítal při dneš
ních llIeutěšených poměrech kandidátů zamýšlené zřízení no
vých míst. a doporučil, a,by obsazenÍ! míst těch stalo se z řad 
kandidátů s pražskou praksí vzhledem k pravděpodobné začá
teční malé praksi. Spolek přihlížel pečlivě při odůvodnění své
ho kl.adného stanoviska též k tomu, zda by zřízením nových 
míst nebyla ohrožena existence dotčených pp. notářů, při čemž 
padlo na váhu, že pro mimořádný vzrůst obyva.telstva právě 
v býv,alých pražských pfedměstích takového · nebezpečí není. 
Zatím zřízeno výnosem min. sprav. druhé místo notářské 

v Brandýse n. L. (již obsazeno) ,a dalšími výnosy min. sprav. 
ze 17. XII. 1931 zřízena 4 nová notářská místa v Praze (po 
jednom v obvodech okresních soudů civ. pro Prahu,..jih, -sever, 
-východ, -západ) a· další místa notářská v Ml. Boleslavi, Sla
ném ,a Chrudimi; o dalším event. místě notářském v Mostu 
nebylo rozhodnuto. Proti zřízení nových míst podala notářská 
komora pr.ažská a pp. notáři v dotyčných místech ustanovení 
stížnost k Nejvyššímu správnímu. soudu. Po té zmínil se jed
natel podrobně o zásllu'žné práci kol. starosty Dra Prant. Ja
.natky na návrhu zákona o kandidátech a náměstcích notářství, 
jímž by bylo zatím vyhověno naléhavým potřebám celého sta
vu a kandidátům zjednáno i právně významnější postavení; p,ři 
této příležitosti nutno zvláště s díkem kvitovati podporu" kte
rou v této věci prOjevili p. ministr Dr. Kanay a p. ministerský 
rada Dr. Schrotz. , Zpráva, vyčerpána pak referáty o palčivých 
otázkách životniho pojištění, o poměrech kolegů podkarpato
ruských ,a o- poměru kandidátů k příslušnosti podle zákona 
o soudech p'f.a:covních. 

Zpráva jednatelova byla pozorně vyslechnutal; kol. st.a,rosta 
použil pak příležitosti, aby p'oděko'val všem členům výboru 
za je"jich vzomou a obětavou práci a pp. minist.ru Dru Kallay
ovi, min:. radovi Schrotzovi ,a p. notáři Dm Heinitzovi za je-
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jich p,řízeň. Zpráva jednatelská byla pak bez -námitek vzata 
na vědomí. 

Po té poda.! zprávu pokladní kol. Dr. Křenr. Referát kondič
ního referenta kol. Dra Vojtíka přednesl kol. starosta, který 
přečetl též jeho piípis, v němž kol. místosta1rostal Dr. Vojtík 
resignuje z důvodu zdmv'0tních a pro n:edost<itek volného času 
na jakoukoli funkci v 'příštím výboru, 13, ocenil jeho vždy obě
tavou: stavovskou práci pro ' spolek. Zprávy tyto byly taktéž 
bez námitek vzaty na vědomí. 

Za moravskou odbočku podal jednotný zevrubný referát 
kol. místostarosta Kalrel K'0nečný z Brna, charakterisovav 
bilanci uplynuIého období jako uspokojivou a vyslovil jménem 
moravských kolegů pražským činovníkům, zvláště pak kol. 
starostovi Dru Janatkovi vřelé díky za úspěšné hájení sta
vovských zájmů. Zp'ráv.a tato byla rovněž bez námitek vzata 
na vědomí. 

Po podání zpráv revisorských, které přednesli kol. Dr. 
Hanna za kol. Dra Ottu Černého aJ kol. Dr. Štědrý, bylo vý
boru uděleno jednomyslně absolutorium. 

Členský příspěvek byl ponechán na d'0s.avadní výši (20 Kč). 
Po záhajení jednání po krátké přestávce za účelem návrhll 

na volbu' výboru poskytnuté ujarl se slova kol. ' Konečný a za 
vřelého souhlasu přítomných nalvrhl zal starostu osvědčeného 
našeho vůdce kol. Dra frant. Janatku. Kol. Janatka poděkoval 
za důvěru a oddanost přítomných a prohlásil, že osobní, ro
dinné a stavovské zájmy nutí ho k tomu, aby jeho rozhodnutí, 
že volby nepřijímá, bylo letos nezvmtným. Na prohlášení jeho 
reagovali .kol. Dr. Kozáková, Dr. Togner, Dr. Černý z Říčan 
a K. Konečný, zdůrazňujíce neobyčejné zásluhy kol. Dra Ja
natky '0 spolek, jeho vynikající erudici právní a zvláště uži
tečnou spolupráci na· pracích zákonodárných, notářství se tý
ka,jících, takže stěží j·est se právě v těchto dobách rozhodnouti 
o jeho nástupci. Když vš.ak kol. Dr. Janatka,. i přes zvolení 
spontánní aklamací funkce nepřijal, zvolen byl k návrhu kol. 
Dra Černého z Říčan starostou jednomyslně kol. Václav Ma
ca:s. z Pál.hý, který poděkoval za důvěru vallné hromady a vy
slovil díky kol. Dm Janatkovi, v jehož intencích slibuje dále 

. pracovati. 
Na to zvoleni jednomyslně: I. místostarostou kol. Karel Ko

nečný z Brna, II. místostarostou' kol. Dr. Ot. řianna z Prahy, 
člen!y výboru z Čech kolegové Dr. Černý z Říčan, Dr. řiara
muJe, Dr. Kozáková, Dr. Křen ,a, Dr. Žofka" vesměs z Prahy, 
členy výborU' z Moravy kolegové Dr. Skřivánek z Brna, Dr. 
Šromota a; Dr. Togner, oba, z Olomouce, za náhradníky z Čech 
kol. Dr. Černý z Libně a Dr. Mošuta z Nymburka~ náhradní
kem z Moravy kol. Dr. Chloupek z Břeclavě, revis.ory účtů 

kol. Dr. Kašpar z Prahy a kol. Dr. Štědrý z Mor. Ostravy. 
Z volných návrhů podánr byl návrh kolegů moravskoslez

ských, aby spolek naváza'l styky s kolegy německými. Po po
dání referátu kol. Drem Janatkou bylo usneseno, aby výboru 
ponecháno bylo rozhodnutí o formě spolupráce s německými 
·kolegy. 

Na konci schůze navrhl kol. Dr. Togner, aby výbor spolku 
poděkoval v »Českém právu« kol. Dru Janatkovi za veškeru 
jeho obětavou, neúmornou a vždy sta,vovsky vzornou práci, 
což bylo přítomnými živě aklamováno. 

Na to byla tat'0 zdařilá valná hromada o půl 12. hod. dopol. 
skonoena. 

Z E DNE l 
Všeslovanský právnický s,jezd v Bratislavě. Přípravný 

výbor tohoto sj,údu ve své schůzi dne 17. dubna t. r. rozhodl 
se nepřipustiti návrhy pražskou komorou předložené, jak uve
deny byly v předešlém čísle Č. Pr. - Vzhledem k tomu obrá-

tila se notářská komora pražská na veškeré notářské komory 
Polska a Jugoslavie s dotazem a. upozorněním , zdali by ne
bylo vhodno, aby o všeslov,anském právnickém s~ezdu konán 
byl též sjezd všech notářů slovanských zemí, po případě de
legátů komor notářských, který by mohl pojedna,ti o unifikaci 
notářských řádů všeslovanských z,emí, '0 rozšíření působnosti 

notářů podle vzoru románského, o založení stálé l1ějaké dele
gace pro záležitosti na:šeho staViJl' se týkající a pro dosažení 
toho, auy notářská listina vykonratelná připuštěnlft byla ve 
všech slovanských zemích jako titul e,xekuční. 

Redakce Č. Pro žádá snažně kolegy, :aby zalsí1alí teoretické 
úv,ahy neb praktic:ké přípa'dy redakci za účelem jejich uveřej
nění. Zejména bylo by nám milo, kdyby každý kolega sděloval 
s námi rozhodnutí Nejvyššího soudu i Nejvyššího s'právního 
soudu, které se mu v praxi dostane do rukou, neboť násled
kem úmrtí pana vicepres. Dra Kaspra připravena byla redak
ce o možnost urveřejňovati nejnovější rozhodnutí Nejvyš
šího s.oudu. Také slovenské pány kol,egy žádáme snažně, aby 
nám zasí1.aH vše, co je zajímá a co dotýká s:e našeho stavu 
notářského, na,šich bolestí a přání. 

Z Úřadovny Praha A Všeobecného pensíjního ústavu. Úřa
dovna upozorňuje, že dne 30. června , t. r. končí se dvě důle
žité lhůty v oboru pensijního pojištění soukromých zaměst
nanců. Jest to v prvé řadě lhůta k podání žádostí za uznáiní 
nepojištěné doby podle zákona! čís. 125 z roku 1931, dále lhůta 
k předložení dokladů k pod.alným žádostem za státní příspě· 

vek z důvodu válečné služby podle § 176 p'ensijního ~ákona. 
Zmíněné žádosti a doklady musí býti ' úřadovně pQdány nej
později do 30. června 1932. 

Valná hromada odboru »Praha«, spolku čsl. notářů, 

konala se dne 30. dubna 1932 v restauraci U Bumbrlíčka 

v Praze II., NáľodnÍ třída~ za přítomnosti 14 pánů notářů a 
~andidátů I!otářstyí. ,_. .' 

Valnou hromadu zahájil o 8. hodině večerní stalrosta odboru 
pan notář Dr. Černý, který uvítav přítomné oznámil, 'ž,e ,omlu
vili se ,pan vicepľesident Dr. P,onec, pan notář Dr. řieinitz a 
pan notář Vlach. 

Jednatelskou zprávu přednesla jednatelka~ spolkU' Dr. Ko
záková. 

Výroční zpráva byla se souhlasem vzata n.a vědomí. 
Zprávu pokladní přednesl za nepřítomného rana pokladníka 

notáře Vlacha' paln notář Pavlíček. 
Dle zprávy poklad.niční činí čisté jmění 2.235.50 Kč. 
Vzhledem k návrhu přehližitele účtů bylo výb_oľQ.uděleno 

jednomyslně absolutorium. 
Při volbách, kteľé byly vykonány aklamad, zvolen byl sta

rostou spolku opětně pan notář Dr. Václav Černý v Říčanech, 
do výboru p,áni notáři: Dr. Jaroslav řieinitz, Josef Křen, J a11 
Krajíček, Dr. řiugo Pa:tsch, Dr. J arosl.a'v Ponec, Otakaľ Vlach, 
ze stavu kandidátů notářství: Bohumil Galuška, Dr. františek 
Jalntka, Dr. Anděla Kozáková, JUC Václav Macas, JUDr. 
f"erdinand Vojtík, za náhľadníky kandidáti notářství: Dr. An
tonín Černý a Dr. Otakar řianna, přehližitelem účtů p'an notář 
Stanislav Pavlíček. 

Členský příspěvek pro rok 1932 stanoven v dosavadní výši 
Kč 10.- pro notáře,; členství kandidátů je bezplartné. 

Při volných ná v ·zích debatováno . zejména o tom, má-li býti 
zachován dosa vadn,Í systém přednášek. Dále bylo jednomysl,ně 

usneseno, aby na podzim t. r. pořádán byl přátelský večeľ a 
to dne 22. října t. r., aby pánj ,členové .a jejich dámy měli pří

ležitost k se'známení. 
Po vyčerpání programu přednesl pan pľesident Dr. Jaro

slav Čulík skvělý referát - velmi podrobný -- o osnově , 

nového občanského zákona, zejména o částech, které se tý-
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