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Je-Ii dlužník v prodlení s p,la,cením, musí věřitel - nahr.aditi 
veškerou škodu, tedy i vz,ešlou pOlklesem va.Juty a nikoli pouze 
zákonné úroky z pro,dlení. 

(Rozh. nejv. soudu z 23. května 1923 č. j.: R. v. I. 1444/22. 
Ob chod. soud v Praze, s'pisy eg VIII. 26/22 ČÍ's. 123.) 

Plenární rozhodnutí Nejvyššího soudu. 
Č. 16. Zavá'zal-li se nebo připověděl-li ;1ěco nesvéprávný 

a nabyl-li svéprávnosti dříve nežli zástupce (soud) smlouvu 
~chválil (§ 865, druhá věta obč. zák.), jest na něm, aby dal na 
]evo, a, to vÝ'sl'ovně neb konkludentním činem, zda ve smlouvě 
setrvá čili nic, při čemž není vázán lhůtou § 862 obč. zák. 
Druhé straně jlest ,ovšem volno, aby urč,Ha svéprávnosti na
byvšímu přiměřenou lhůtu k vyjádřenL (Ple.nární usnesení ze 
dne 12. února 1924 č. Pres. 796/23). 
v , Uveř. ve Věstníku' ministerstva spravedlnosti wČ. VL 
l.: lS. 4. 

Č. 15. V pnř.<lJďí poznamenaném dle § 53. knih. zák. může 
v případě § 56, 'odst. 3., téhož zákona, t. i. když, vlastník ne
movitosti před podáním žádosU za zápis práva zástavního, pro 
něž pořadí poznamenáno, upadl v konkurs (nebo nyní tř,eba 
jen ve vyrovnací řízenO, povo'len býtI zápis ten jen na zá
kladě listiny, mající náležH'osti tam vytč~né, kterou vlastník 
nemovitost.i zástavní právo dobrovolně zřídil, nikoli však i na 
zákla,dě rozsu.dku nebo, jiného exekučního, titulu, byf i dato
vanéhO' z doby před vyhlášením konkursu. 

(PI·enární usnesení ze dne 11. pwsinc'e 1923, Č. Pres. 
Uv,eř. ve Věstníku ministerstva spravedlnosti roč. Vl. 

čís. ' 5. 

Závady 
shledané pti projednání pozůstalostí. 
Milnisterstvo spra vedJ,nosti při poslední své revisi shledalo 

a vyNdo núsledující z-á-vady při projednávání pO'zůstalostí:: 
Odevzdací lis.ti.na nevyslovuje, v'e kterém poměru' se po

zůstalo,st dědicům (vdo'vě a 2 sourO'zencům zemřelého) ode-
vzdává. u 

Pr'otokG·1 o pf'Ohláše'ní posledního, po'řízení :není kolko,ván 
(vi,z výnos z 2. bře,zna 1916, Č, 2186, Věstník 1916, str. 157). 

Protok,o'luje se: »K pozůstalnsti přihlásili se za d'ěJdice syn 
Stanis,l.av z testamentu bezvými:nečně a vdova a syn Josd a 
prOhlašují, že se spokoju.jí s odkazy VI poslední vúJi učil11ě
nými«: jelikož luni,veTsál'ním :dědkem byl usta'noven syn Sta
nisla v, nemohli se též otdka:uovnki přihlásiti za d'ědice. 

Za dědice ze zátknna přihlásili se zŮ'sta'Vitelov'a ma,tka 
a nezletitlí sourozenci, A, B, C; ostatní souroz,enci D, E, F, G 
vzdali se podle § 805 obč. z. nároků na pozŮ'stalost; čisté inven
tov,ané jmění obnášelo, 19.263 Kč, podle dědk!kého narov,nání 
převz'ala manže,l'k,a ce'!ou pozústa,lnst a zavázala s,e, že vyplatí 
jako podíly dědické matce zústavitelovlě, 1000 Kč a nezletilým 
jeho sOlurozelncům p'o 1000 Kč. Odevzd'ací listinou. byl.a po,zú
stalost 'Odevzdána podle dohody mall1žeke místo, podle zákona 
všem přihlásivším se dě,dicúm, p,ři čemž bYilo podle § 174, Č. 2 
nesp. řfzení vysl,o'viti, ve kterém poměru každý z nich má účast 
na dědici vL PO'zd!ě'i'j 'VyskyHo- se da,lší jmění v ceně 7800 Kč 
manželkou prý z,atajené. Nyní by,J,o zahájenu doodauné projed
nání pozústalo'sii. K POZLlstalo'Sti »o,hledně no'vě vyskytnuvšího 
se jmění« přihlásil1 s,e nyní všichni :na,duvedent účastnki, též 
oni, kteří byH dříve prohlás'ili, že na pozúst,alo,st žádných ná
roků neči1nÍ. Tento' po,stup nesrovnává se se zálvolneťl1i. Dle 
§ 179 nesp,. ří'Z. nezahajluj,e se nové pifoje,d,ná,nÍ a vzdání se dě
dictv,í jest neodvo,latelným (§ 8U6 ob-co Z. p'er. all1al.). Nyní uka
zuje se též, Jaké ná'sledky má l1espráVlná stylis,a.ce odevnzdaci 
listiny: pozúst.alo-s.t by,la, j'ak uvedeno,. odevz.dána vdově; pnd.!e 
toho p.atřilo' by i toto nové jmění výhradně jí a nikoli:v ostat
ním dělCtilcům. 

Zůst.av·itel ustanovil svou manželku dědičkou a odkáza'l 
svým 4 dětem, z nichž jsou 3 nezleti1é po 500 Kč; že by tyto 
o,dkazy měly býti spl,atnými až při zloetilosti, neustalno'vil a, ne
mělo, to býti pojato do odevz<dadho návrhu. 

Dotazníky ve víěci pensijního pojištění. Vyzývá'me všechny 
kolegy co nejdůtk:1iv:ěji a op'ětně, ,aby V'rátni ihned svým ko
nez!. dítk,a pOlnechávají až do :uletilo'sti jeho matc,e, nepatří do 
dědické dohody, nýbrž múže býti povolenOc. soudem; 'V .těchto 
p,řípaldech ,nebud'i'ž používáno formuláře č. 34 nýbrž 33, jenž 
obsahuje vše'chno" .na'č má býti vz,at z.řetel. 

Zákonitými ,děd,ici byli v1do-vec a 2 nezleti'lé děti, jejich při
hlášky byly na sOUld přijaty. nle dě,dického, naro.vnánÍ p'řevzal 
celou po'zůstal,ost manžel s povinno,stí, že vyplatí dětem p'ři 

zleWost'i - to nemá býti statno'vováno, J1ýbrž »na čtvrtletní 
výpoV'ě'ď« - podíly P'Ú' 600 Kč. Odevzdací l:isNna měla proto 
zní,ti, že se pozůstalost odev,z.dává' ~ vdo,vlCÍ a dětem každému 
k 3/S; náčrtek odevzdací listiny, že se pozůsta'lG'st odevzdává 
vdo,vci, jest pochybe,ným; 'by,! sice opraven, opomenuto však 
vyslo'viti, v jakém poměru maH děd~oové účast na dědictví. 

Závěf, kterru nebyla zústavite,lem vlastnoručně napsána, 
jest je\]1 2 svědky spo luPOtdepsána, a tudíž dle §~ 579, 601 obč. z. 
nepla.tnou; na tom nemění samozřejmě ,ni'čeho, že byl,a účast
níky za pl'at'nou uznána. POtZůstalost neměla pwto býti projed
r~állia na z,áikladú neplatné z,ávěH, nýhrž podle zak-ona. Ze úroky 
z poodí1ů nez.!. dětí až do, jeiic:h zaopa.tř~ní se ponechávají matce, 
nepatří do, odevlz'dladho' ná'V'rhu, nýbrž mělo být vy.hrazeno 
zvláštnímu uSlnesení soudu. 

Zústavitellka ustanovi'J,a, dtědi'Člko u svou dceru Mar,ii a za
nechala o·statním 3 dHkám O'dkazy; vše,chny 4 přihlásily se 
k dědictví a jejich přihlášky byly 'nesprávn'ě přiljaty. DO' ode
vzdacího' ,návrhu bylo', ,a,okoHVI tG' zůstavitelk,a neustanO'vila, 
poj,ato, že odkazy nezleUlýc.h dětí mají bý·ti vyp,laceny až při 
jejich zleUlO's,ti. 

Zj,išfuj,e se, že poslední poHzelní, jímž zůstavlitelk,a ,odkázala 
všeche,n svůj majete'k s'V ému manželi, jest z f,mmMnfch důvodů 
(§ 5790bč. z.) 11' e p' l ,a t n é. DěÍ'i zústavi.te,l.činy zřekly s,e dě
dictví a uZlna,ly poslední vůli z a plat HOU. T o, ji es t v y-
10 ,ll' Č e no. O platnosti posledního pořízení ro,zhodují us,tano
vení zá:kona a ,nikoiliv úča'stníci. Bylo .. ,li vš,ak poslední pořízení 
TI e p I a t n Ý m, nemohl se z něho, k dě,dictví p'ři.hlásiti odka-

• zov1nÍlk zůst. manželI, jenž by podle § 726 ohč. Z-. V's,toupil na 
místo dMi,ce jen tehdy, kdyby dovětek by,l p!.atným . 
. Nezj,jšf'UJje se nílkdy, je-li p,o' sled ,hí po' řízení zá-
vět í neb dovětkem. - . 

V žádném s,pise není knIhov,ní lus.trum. -
Sp,latnost odkazů nezl. dětí stall10vÍ se při zletilosti' proti 

předpisu § 685 ob. zák. -
Opakují se vady, na něž upozornilo. ministerstvO' spr.aved.J

nosti z výnosu ze dne 7. s,rpna 1923 Č,ís. 46.179. 

Úmrtí. V letošní,ch pr,á:z'CLninách stiželn byl spolek náš těžc.e 
ztrátou 4 svých členú, - Byl to př,edevším 30. čeTvna t. r. 
kandidát no,tářstv,Í; lan Říha v Českém Brodě, jenž v plné síle 
svého mláJcLí skončil nadějný svůj život. Brzy lna t.o" dne 26. 
července z nena·dání vyrván by,l nám neúpro'snou Mmanou 
kandidát notářství František Poslušný na, Kr. Vinohradech, de
legát Spolku 'čsl. kandidátů notá'řstvÍ VI no,tářské komoře praž
ské, který nedo.okal se spLnění svých snú a těsně p-řed, svým 
jme!nová.ním notářem byl nUCeIJ1 oplustiti nás navždy. K uctění 
památky zesnu.lého fr,antiška, Poslušného věnovali podpůrnému 
fondu Dra Gust.ava Kre'imla: Spok.k čsl. kandidá.tů notMství 
500 Kč a PP'. notářli: Dr. Josef Stollba v Král. Vilno,hmc1ecll 
300 K,č, Vladimír Skrovný v Sedlci 100 ~č. 

DMe to, byt!i vzonlÍ notáři pp,. J a'n liollander v Jarom ě ři , 
~jenž z,emřel 7. září a J o'sef Maneth v Kašp< lio,rách , který násle-
doval jej den později. . 

Budiž všem těmto zesnulým čl€nům naš,ím vdMná paměL 
Dodávání zásilek notářům jako soudním komisařům. SpoJek 

náš dodlázejí četné stí,žnosti no,tářů dO' dodá'vání jej.i.ch z,ási.lek 
j:a,lm sOludních komisařů v řízení pozůstalostmím. Praxe zave
dená výno'sem ministerstva pošt a telegr.afů ze dne 18. ' června 
1924 č. 34.781 se 'rozhodně neosvědčuje a proto pražská komo,ra 
notářs,ld vznes'la na mi'l1'isterstvo' spr,a vedllnosti žádost, aby 
bylo notMúm do,y-o,leno, obsílky k roku 'projednadmu posílati 
stranám buď prOist,řednictvÍm soudů neb aspoň v modrých obál
kách soudních s náV'ľ,atkami, poněvadž jinak ne,]ze zjistiti, že 
dě,dic obdržel! skute,čně ·obsílku k projednání a př,i obyč,ejném 
rekom andov:aném do,p:isu nelze stranu nutiti, aby obsílku 110-

Ú'třovu plř1j,ala, což jest velikoU' záv,adou při projednání s .o hle
dem na § 120 pat. 

POUika,zujeme k současně uve,řejněnému pojednání p,a/na Dra 
Lepšíik,a. 

Ootazníky ve věci pensijního pojištěnÍ. Vyzýv áme všechny 
wl,egy 00' ne j ďůtklivěji a o,pět'ně, ,aby VTáHli ihne,cl svým ko
morám vyplněné do,taz'l1líky, z:aslané j,im ve věci pO'j.ištěnÍ,. p C
něvadž v nejbližších d'nech bude sv,olána anketa za úče:lem za
vedení pOji,štěnÍ Pe!I1Sijlního a invaHdního osob s,amostatně yÝ
d'ělečl1'ě činných. 

Ph této an:l(iét'ě bude nutno< p,ředlo ž,iti st,atis,tická data, týka
iící se notářů, i bylo by pro, zá,stupce našehO' stavu veHce za-
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hanbující, kd.yby data ta předl ožiti nemohli , ,k'dežto stav advo
kMní data tato' j,iŽ: dávmo má. 

Pojistky Pensijního ústavu rak. spolku notářů. K četným 
dotazům, jak se mají po-i'ištěnoi PenSlijlního ústavu ,mk. spo.]]w 
notá'řů z:achovati, sděluj.eme, že .otázka pojišt.ovaCÍch smluv, 
uza'vře'ná s -tímto pensijním ústavem sp'a1dá d'O' .oboru rep'arační 
komise v,e Vídni, kteTá jí ještě nero'zhodla. J,akmi'le se to stane, 
oznámíme to všem ko,legům. 

Zákon o poukoutnictví. U můnisterstva spravedlnosN ko
nala se anketa o' v!ládním: náv:rhu zálkona proti p'oJk.ou't'niotví, 
k níž pozvána byla veškerá ministerstva, komo'ra not.Mská 
i advokátnÍ. Byd,a tu p'ře,dnesen.a v,e:škerá přání i z n:aších kruhů 
a dodlen souhl,as všech súčastněných s,e zněním zákona, s kte
rýmž douf,áme také 'na'ší Iwlegov'é budou spokojeni. 

Věstník Spolku čsl. kand1idátů notářství. NávlPh služební 
sm louvy vyprac:o'v,al výbor spoq,k,u kandidátů notMství na zá
kladě lusnesení leto'šní valné hr,omady a ro'ze.sla,1 jej s'vý'm č,le
nům. Ko-IegoOvé, kt.eří ješt'ě toOhot.o návrhu neoblCl:rž.el'i, ptři,hlaste 
se oú u staro'sty spolku JUDra Bo·huslav'a VodstrčU.a, kandidát.a 
no,tářství v Praze II ., čp. 430. 

Jmenování. Ministr spr,avedlno'sti jmenova,1 kandid,áty no
tářství: Vladimíra Skr,ovného v Ka'r1íně 'UotMem v Sedki a 
.Emila Nováka v Nymburce notářem v České Skalici,. 

Notářství na Slovensku. Ministr spr,avedlno'sti jm.eno'val 
Dra .A!ntona Her e t í:k a, se·drláJního' soudce v Trenčině, ve
řeÍ11ým nO'tMem v RQlžnav,ě, ,a Dr.a Jana S ch w a r z e, advo
kát,a v Puk,anci, ve'řej-ným no,tářem v Báňské Štávnici. 

Osobní. J ednomy.slným 'Usnesením 'noO,táhké komory v Pra
ze ze dlne 28. června 1924 jmenován byl taj.emnH<. notářské ko
mory p. Hugo- B i I i c z ředitelem. 

Notářské místo v Kašperských Horách. 
Pode.psaná notářská komora vypisuj.e soutěž ku zno'vu

obsa'zení místa notářského· v KJ šperských Horác h. uprázdně
ného- úmrtím notáře Josefa Manetha, pokud se t ýče ku ob
s2.zení míst.a notářského, které uprázJd'ní se pře l ožením do Kašp. 
Hor v olbv.Q,du komor!nÍm. - . 

ŽáJd,osti, opatře'né doklady 'Ve smyslu výnosu min. spr. 
z 31. X. 1887 Č. 9172, podány bu'ďtež do, 6. října 1924 včetně, 
předepsaným způsobem, podeps,ané 'komo,ře . . 

Not á ř s ik á ,k o mor a v P r a z e, 
dne 121. září 1924. 

Notářské místo v Jaroměři, 
Podeps,anou ko'morou notářskou vypisuje se sOUlb'ěh k oh

sazenÍ notátřského místa v J aTo'l11ěři umrtím ,notáře Jana Hol
l aÍ1 ďr,a uprázdněného, po př,ípadě onoho, notářskélw místa, které 
obsazením no-tářského místa v J.a;roOměři v obvodu Králové
lira'decko-Chrudimské komory se u.prázdnÍ. 

Žaldate~é pod'ej,tež žádosti své, dle výnosu ministerstva 
spr,avedlnostá ze dne 31. října 1887 Č. 9172 doložené, pře de
psanoU' ·cestou do, 7. mna 1924 u podepsané komory 'notářské. 

Krá 10' v é-H rad e c k o-C hru d !i m s k á 
k O' m o' ran o t á ř s ik á v Hra de i Krá ~ 00 v é, 

dne 17. září 1924. 

Kandidát notářství 
pnjme místoO v notálřstké k,anceláři na Morav'ě nebo převezme 
substituoi. Nab. sud'. podm. p'od ZI11. »Morava« do adm. t. L 

Kandidát notářství 

s 31et. praxí, .a not. zkouš:k., dlo-sud v sídle sbor. soudu, všestr. 
z ~~ prac., změ'ní mís,to. Lask nah. pod zn. »Dr. S. P.« do· adm. t. 1. 

Notářský soIicitátor 

(kontClipient) samo'St. pr,ac. věcí knih., smluv a proOjedn. pozůs t., 
přija l by za přízniv. podrn. mí-stoO'. Lask nab. s udáním s lu.žného 
pod zn. »Důvěra « do adm. t. 1. 

Knihy došlé redakci. 

Revise občanského zákona. Nákladem ministerstva spra
v ed:1nos·t'i vyšlo právě drurh'é vydámí elaborát:u vypracov,aného 
subk,omHétem pr,o reviis'i občanského, zákona (referent proOt Dr. 
Kr,čJ!11ář), jenž ,obsahuje: Ná'wh všeobecné části občanského' zá
.kona s 'novou podr,obnou úpravou p>ře<d'pisů mezinárod'ního 
práva sou~lromého, návrh vŠoeobeoné č'ás,ti práva ·obHgačního' a 
ze zvláštní části návrh hlav Q. daro,vání, smlouvě s,chov.ací, 
půj6ce, zápůjčce a zmO'cněnÍ. Knihu tuto' '0 282' stra'nách lze ob
je.dnati v preslldliáhií kance.láři mini'sterstv,a spraved,lnosti z.a 
ecnu 30 Kč. T:amÍ'éž lze objednati i e1aboráty subtkomitétu 
ostatních a to eJ,ahor'át zbýv,ající částli práva oh<ligačnÍho a ná
hr,ady škcdy (:refere'nt proOf. Dr. Weiss) za 16 Kč, el.aborát práva 
rodinného (referent proOL Dr. Kafka) za 12 Kč ,a elaborM prá.va 
dědického, (referent prot Dr. S'Voda) za 8 Kč. E.l.abmát sub
komitétu p'W právo' v1ě,cné (ref.erent plro~. Dr. Stieber) jest 
r·ozebrán a bude nové vydání usp'ořádáJl1o, jest l:i~e se sejde do
state:čl1lÝ p'o'če,t .pře'dběžných p'ř'ih l ášek. 

Pod' názvem Družstvení zákony českoslovneské vyda:1 ře
ditell Ostře·dní j,edno,ty hospodářských dmž'stev' českosloven
ských Dr. Ladislav FL nv,o 'řák soOubor zákoOnů a 'llařízení, upra
v,ujídch právní poměry společenstev v našem státě. z,ejména 
také na SlovenSilm. K'l1iha obsahuje základní zákony dru'ž,stevní 
v ce:lém znění, s,taré ZállwllY rakouské v p'řekladu úředním, 
dnes ovšem ji'ž poněkud za.sta1rálém a ne vždy přesném, zákony 
uherské paJk v novém př,ekladu s,lo'V·enském. Otdště'ny Í'sou ve 
výňa-tdch téžJ1.or:my daňo,vé ,a poplatkové. P'ř, i ve.lkém počtu 
zákonů :a, nařfzelnÍ, vydaný·ch v toOmto' oboru právním zejmena 
v době po'vále·čné, bude ta,to kniha vÍt,anlOlu pomůClkou nejen 
družstvům, jlimž jest v první' ř,adě určena, ,ale i jejkh právním 
zá.stupcům. Cena kl1lihy 30 Kč vzhaedem k rozsahu: 500 StT. velké 
8° jest míríná. Vhodným do'p l ňkem této' knihy jes,t JUDra Zdenko 
Stibice Dmzstev'l1'idví českoOs'l ovenské, t. j. sbírka: asi 1100 Yo-Z
hodnutí nejvyššího soOudu .a nej'Vyššího 'soudu správního' ve 
věcech družstevníC'h. RoO'zhodnutí lsou o'Ťištěna 1'0' většině s dů
vody ,a ,v uspoO:řáldánÍ celkem shodném s kniho'UJ Dm Dvořáka. 
Také z.de zil1 .ačná část knihy jest V1ěno'vána záležito's,tem da
ňovým . Ministerstvo pre s;ednotenl'e z,ákonov a organizáde 
správy zasla,loO svůj V'ěstník, roč. ml., ,Č. 1-6, olbsahujíd práce 
mi'n. 'l11Ísto,tajemnílka Antonína Honse Unifikace živnostenského 
oráva a min . místotajemnÍlk,a Dra Flr.al1ftiška Rouska: Služební 
smlouva na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

Nákladem St. Kočího, spol. s r. o. v Brně: Dr. Leo,pold Ca
lábek: »P'říruóka pro HdlovýchG'V111é pr.a'Co'vnÍky«. (Sbírka zá
ko·ntl, nařízen-Í a předpisů .1idovýchovných.) - Dr. J O'S. Kozlov
ský: »řf.avlíček BoroO'vský - Tyro,lské e:legie.« - Dt. Stan. 
Sahánek: »NěmeClký pr.av.oPis,,« 

, v 

~ PAPIR PITS PRAHA JEN -JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré . potřeby Rro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, 

dokumentnÍ, dopisové, obálky, viněty, papírky, a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, 

aktů atd. -- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

konceptní, 
nítě k šití 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Zivnostenská banka v Praze 
Centrála v Praze, Příkopy Č. 30. 

Telefon ČÍS. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000--. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000'-. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží Havlíčkovytř. a Tylova n.13. 
Číslo telefonu 111. 

, Filiálky: 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec Král., Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst' Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v- Opatiji a Břeclavě. 

Provádí veškeré obchody bankovl1í doma i v cizině. 

První ?ná!!lka světa! 

-, . Psací stroje Remington Standard 
VZORY XII. 

Ne'blučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O ~, t a b 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

Remington Vertical an cross flcconnting: píší, sečítají, odčítají současně 

- v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotří~ní příslušenství. 

Remington psací st~oje, spol. s~. o., 
P r a h a-I; Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILIÁLKY: BRNO, Panská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15. LIBEREC: Zámecká 8 . 

. ' -

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-ll., Štěpánská ul. 624. 




