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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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krujÍ s'Ťavu , notářského, jako smlóuvy svatební, a ulstanovenÍ 
dědického ' práva, kterýžto referát bude sloužiti jako memo
randum pro ministerstvo spravedlnosti, které předloží notářská 
komora. Z celého r.eferátu bylo zřejmo jak pam president dů
kladně pfoOstudoval ,osnoVlU' a jak skvěle ji již ovládá. Po refe
rátu rozvinula se debata: jíž se zúčastnila řada pánů notářů, 

zejména: pan notář Krajíček, pan notář Dr. Pa1:sch, kteří oba 
poděkov.ali panu presidentovi Dru OuHkovi a panu notáři Dru 
Černému za práci, kterou vynaložili při pracech komisí 
o iQsn.ově nového občanského zákona. Bylo zároveň usneseno, 
,aby pan prof. Dr. Svoboda byl požádán, aby v listopadu t. r. 
proslovil přednášku o osnově nového občanského zákona, a po
dal výklad zejména o částech, týkajících se stavu- notářského. 

Příští schůze bude se konati dne 22. říjn.a 1932. Dr. K. 

K n i h y r e d a k cit a s 1 a n é. 

Da'Ďová a bilanční revue čís. 4/1932 přináší mezi jinými ná
sledující pfoO poplatníky zajímavé články: Univ. prof. Dr. Dra
chovský: Ještě o zpopl,a,tňo:vání úplatných převodů podílů na 
spol. s r. ,obrn.; V. f. rada Dr. O. lieim: Poplatky ze smluv 
postupních o nemovitostech; Dr. Jiří Kurftirst: Návrh nového 
zákona o dani z obratu,; Dr. Kazimír Čakrt: Několik poznámek 
k novému zákonu ,aJ sazebníku soudních poplatků. Dále nejdů
ležitější vynesení ministerstva financí :a: zemských úřadů z po
slední doby. - R,edakce a ,administrace Praha XII., Slezská 13. 

Kandidát noMřství se substitucí, 
samostatný a spolehlivý pr3icovník, česky, německy, hledá stálé 
místo na Moravě neb ve Slezsku. Nas,to1upiti možno ihned., pří
padně později. Lask. nabídky pod zn. »1. VII. ~932« do adm. 
tohoto listu. 

Solicitátor 
se 16letou advok. a not: praksí, 4letou berní a 8letou u S. P. O., 
hledá místo v notářské neb advokátní kanceláři. Zn.: »Mírné 
požadavky« du adm. tohoto listu. 

Advokátní úředník 
hledá místo v adv. neb not. kanceláři. Soudní i adv. ' praxe. 
Dobrý lustrant. Adr.: Aut. Šreter, Louny, Poděbradova 1119. 

Notářská úřednice, 

s JOlet'o'li' praxí notářskou hledá místo. Lask. nabídky pod zn. 
»Moraval« do administrace tohoto listu. 

Notářská komora v Praze. Čís. jed.: 629 n. k. 

Pozvání k řádné vablé hromadě 

sboru notářů obvodu sborových soudů v Praze, Jičíně, Kutné 
Hoře, Klatovech, Mladé BoIeslavi, Písku, Plzni a Táboře, 

která konati se bude 
v neděli dne 29. května 1932 o 10. hodině dopolední 

v Representačním domě v Praze 
(jídelní sál Č. 2. 1. posch.). , 

Pořad jednání: 

1. Sdělení předs,ednictva. 
2. Čtení protokolu o schůzi minulé. 
3. Zpráva, výročnÍ. 
4. Zpráv.a pokladní za rok 1931 ,a návrh. na sta

novení komorního příspěvku pro r,ok 1932/33. 
5. Zpráva přehližiteIů účtů. 
6. Volba, 1 náhradníka komory na zbytek voleb- ' 

ního období. (§ 4 j,e.dn. ř.) 
7. Volba 2 přehližitelů účtů. 
8. Volné návrhy. 

Poznámka:' J,elikož účast při valných schůzích kolegia 
náleží ke stavovským povinnostem upozorňují se pp. členové 
kolegia, že pouze záv,ažná příčina může nedostavení se ke 
schůzi omluviti. (§ 4 jedno řádu.) 

Sbor může se platně usnášeti, je-li kromě předsedy ještě 
alespoň 25 členů sboru přítomno. 

Ku pla:tnosti volby členů i náhradníků komory vyžaduje 
se, aby hlasova.Io nejméně 40 no,tářů buď ' osobně neb zasláním 
volebních lístků. 

Volební lístky dl1u'žno opa'třiti podpisem a úřední pečetí. 
(§ 129 odst. 2. ,not. ,řádu.) 

Notářská komora v Praze, 
dne 2. ' května 1932. 

Pánům notářům veškeré tiskopisy 
jako: smlouvy všeho druhu, legalisační protokoly, do

pisní papíry a obálky obratem dodá v bezvadné úp'rayě 

Knihtiskárna Edvarda Leschingra v Praze 11., 
Lípová čís. 13. 

PAPíR PITŠ PR~HA 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, nitě k šití 
aktů atd. --- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

Zodpovědný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze XI!., Jugos,lávská ul. 21. - , Tiskem 1:. Leschingra v Praze II., Lípo,vá 13. 
Užívání- novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/IV. 


