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Návrh 
na obnovu čl. IX .. zák. ze dne 1. dubna 1921 

č. 161 s. z. a n. 
v s,edmém roce trvání naš'i republiky dožíváme '\ se 

čtvrtého )Llsp'O'řádání otázky pr'Ojednávání pozůstalostí:, 
otázky, která byla pro náš sťav ožehavou již za starého 
Rakouska a neztratila na své ožehav'osti ani v na'ší mladé 
repubI.ice. 

Napřed převzala naše republika stav, jak~T byl za 
Rakouska; čl. IX. záko.na z 1. IV. 1921 Č. 161 sb. hylo 
proj'ednávání po.zůstalostí přiděleno' obligat'Orně notářům, 
zákonem ze dne 2. VI. 1923 Č. 123 sb. byl s platností od 
1. ledna ]924 zavedern status quo aute, a nyní j,edná s·e 
o prodloužení pJat'llOSti tohoto posledního; zákona na dva 
roky. 

Sdílí tot.o odvětvi z,ákonodárs,tví osud všeho záko
nodárství v dobách velkých přev ratů, j'ilmiŽ něm'ecký 
právník Sav'igny upírá schopnost zákonodárnou, a 'Oži
v uj,e staré heslo bývalého rak,ouského 'mintsterského 
předsedy Taafeho: »PretLljme se dále«, a,by snad dosp·ělo 
pocUe úmyslů různých čÍlni.r.elÍl k podobn~rm koncům jako 
staré. zpuchřelé Rakousko: k zrušení pro'jednávání po·· 
zůs ta}ostí vÍlbec. 

Star~T a spravedlivý požada,vek stavu notářského. by 
proj,ednávání po·zůs,talostí byl,o obligatorně přiděleno no
tářům byl přezírán za starého Rakouska, které se netajilo 
tím. ž·e chce své obyvatelstv o' udržo'V'a,ti v závislosti a 
porUičníkov,ání úřa~dů a že nechce stavů neodvislých, 
fina1nčně zabezpeč'ených, 'a je p'ř'ezírán i za republiky, 
která si vetkla ve svůj prapor thrdé hesl,o: Spravedlnost 
v Šlem' stavům! 

Veškeré výtky, které se pro<ti přídělu pr'Ojedná vání po
zŮ'stalostí ilIotářÍlm uvádějí jsou li:ché a bezpodstatné a na 
druhé straně přezírají neb odbývají se dův'ody, které pr,o 
totO' přidě:lení mluví: 

Notář'i nevěnovali projednávání pozůstalostí náležité ' 
péóe a pr,ojednávání pozůstalostí ne.odpovídalo požadav
kům na ně kladeným. 

J a:k bychom my Posuz.ovali . různá ta projedn:ávání 
pozůstalostí soudy, zvláště po'mocnými, nekvalifi'kova
nými silami! KaŽJdý známe jistě dosti případů z praxe, 
jak vypadají různá ta proj,ednávání, lderá se náhodou 
nehodí do Prokrust.ova 'lože tištěného f.ormuláře. 

A jak mohli notáři v poměrně krátké době.obHga'tor
!lího přiděJ'Ov ánÍ proj.ednávání pozůstaloslŤÍ úplně vyho-
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větí 'na ně kladelným požadavkům? Zákon z 1. IV. 1921 
byl p r'O v i s ,o T ním a nemohl pr'Oto notář přizpúsoblti 
sV'O'ji kancelář těmto zvýšeným požadavkúm přibráním 
nových sil, které by musel za k'rátkou dO'bu propustiti, 
čímž GY uvalil na sebe výtku protisociálníhO' jlednání, 
která se dnes tak lehce T.ozdává. 

A tak mnohému no~áři se v'edlo při zavedení zákona 
z 1. dubna 1921 jako soudci přel'Oženému z nějakého klid
ného Dvorc,e neb Hrotovic dO' rušné Mor. Ostravy, ano 
hůře, poněvadž se nemohl jako s'oud'ce poraditi se svými 
kollegy a neměl zapracovaného pers'Onálu. 

Vždyť vykazoval před t'Outo reformou tak mnoh~r 
notář eelkem ročně čtyry proj,·~dnané PO'zústalo'sti, víoe 
jich nedostal. A tu s.e měl na ráz do spletité čast'O ag'endy 
po'zůstal,ostní zapracovati! A ž,e· zůstaly někt'elré pozŮ'sta
losU delší dobu nedokončeny - máme také řadu nedo
k,ončených sPO'rú a za poměrů pováLečných, při stoupa
jícím vystěhuvaledví v mnoh}Tch krajích to jinak prostě 
není m,ožné. Tu čekáte, až bude ten neb 'Onen. dědic pr,o'
hlášen za mrtvého, tam opět a'ž Vám p.ošle plnou moc 
z Amer'iky, onde, jaký osud stihne vál,ečné pÍljčky, kdy 
bude k'oil1ečně vyměřena dávka z majetku neb z přfrůst
ku hodnoty, různ.é daně, iti'l1dte, kdy s!e Vám dos,tane zprá
vy o příplatcích ,od úřadu pro péči O' váleoné pošk,oz·ence 
atd. 

A jistě, že bychom my notáři m'ohli uvésti případy, . 
kdy se leckterá pozůstalost vlekla několik roků u soudu 
a pak byla odevzdána notáři, by ji uko,nčil. 

Vůbec zdá se, že dozorčí .orgány jlusti:ční správy 
n e řídí s,e slovy písma svatého, neboť mají v,ětší radost 
nad j'ednírm nespravedHvým '11IO'táfem, který pokárání zaslu
hujte, než nad 99 sprav,edhvými', kteří pokárání nezaslu
hují. A 1'0, čemu se u hných stavů říká nesprávný náz.or 
právní, subsumuj,e se ll< stavu 'notářského pod 'Onen v,erš 
známého německéhO' pořeldadla, kteTé dělíc právníky, 
podle jich schopnosti, O: notářích pra'ví: »rlJení-li jasným 
rozumem obdařen, stane se notářem«. 

o.no měřítko, které Sle kdysi na stav nO'tářs.ký kladl'O 
a podle kterého byl v po'čátcích půs'Obnosti notářského 
řádu z roku 1871 posuzován, 'Odmítáme u vědomí zdat- . 
nosti příslušníků našeho stavu, který vykazuje sHy práv
nicky velmi zdatné a vyspělé; a svědomitost, - sběhlost 
ve všech příslušných 'Oborech právnkh, a ·spolehlivost 
naŠ'emu stavu upírati můž'e j,e.n slepý, zapřisáhlý odpůJroe! 

Chyby, kterých se jedno~livci dop.ouštějí, nelze při~ 
sLUzovati ·celému. stavu, a za chyby jednotHvce · nesmí 
trpě,tj , oelý stav, zrovna tak, jako nik'Omu nenapadne 
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p'roto" že ten neb onen soud vynese nesprávný rozsudek, 
mluviti ,o nedostatcích stavu soU!dcoOvskéhO'. ph poměrně 
malém počtu příslušníků stavu notářského lehce se gene
raHsuj,e a proto plyne pro nás všechny vátné napome- ' 
nutí, 'pro.jlednávati pozůstalosti s největší oObezřetn.ostí, 
pílí, svědomito'stí a rychJ.ostí a naším samosprávným in
stitucím - k,omorám - ,bdíti nad tímto pO'žadavkem a 
liknavé čl,eny stavu poháněti k zodpov,ědnosti. 

Nelze přezírati" že rpnohO' soudů se stavem podle zá
kona z'e dne 1. IV. 1921 bylo spokoJeno a že nespokoj'e
nO'st mnohých soudů vyplývala často z osobnfch PO'
hnútek. 

Druhá výtka: Proj,ednání p:o'Zůstal'Q:sti soudem de 
be'Zplat'nlé, notáři s'e musí za to platit. Ve skutečnosti nenl 
ani to první, ani tO' druhé úplnou pravdoU!. Chci-U si dát 
ušít šaty neb o,pravi:t dům, nečekám, za dnešní hospodář
ské soustavy, že mně t10 někdO' zap:latí. Vždyť projednán~ 
pozůstalosti to j1est uspořádání maj.etkových poměrů ná
sledkem, úmrtí člena rodiny, jest tak soukr'Omá věc do
tyčill:\Tch účastníků jako ku příkladu stavba domu. 

Pr'ojednání pozůstalosti soudem jest bezplatné pro 
dO'tyčné 'dědice, není al,e, bezplatné ahslO'lutně, nýb:rž 
útraty j'eho zaplatí vyšší celek, stát, a ,téťk dostává se 
často daru lidem velmi majetnÝ'm na úkor vŠ'eho pO'plat
nictva, 'C'ož se rO'zhodně nesrovnává se zásadami pravé 
dem,okracie. 

Na to plaoení k,onečně nenaříkají ,ty široké vrstvy 
lidu, které nesou břímě a hO'rk,O' dne, alle hlavně , 'Ony 
vrstvy, které jsou zvyklé 'Od státu bráti, ač saJmy nerady 
dávají. 

A přece vidíme častO', že při tak mnohé p.ozůstalosti 
dědí lékař, farář, hrobař, zvonař, stolař a, jak sle ty PO'
slední věci člověka jmenuj,í, ano i ten malý m,inistrant 
a kalkant, a Jen ten notář, na .nějž se všude ukazuje, vy
cházl na prázdno. 

A tím, že tomu :neb on:omu kdnou v životě se uŠ'etří 
20-130 Kč, nemylme se, tim se zajisté nepomůže nikomu'. 

Má-li se zj,ednat úleva poplatnictvu, mus'ely by sle 
volit docela jiné cesty: omezení bezpracných důchodů a 
příjmů-, odstranpní zbytečné a drahé repres1entace, zmen
šení vlivu stranické legi1imace, restdnkce ministerstev 
a zahraničních úřadů (vyslanectví a konsulátů). 

Obligatorním přidělováním plr'Ojednávání p.ozůstalostí 
notářům, dala by se zaHsté ušetřiti jledna síla kancelářská 
a po.J.ovilna síly soQudcovské u každého okresního soudu, 
čímž bv s'e síly tvtn uvolnily prO' jinou ag,endu a tak 
zmírnil tí~nivÝ nedostatek sil soudcovských i porhocných 
u soudů. 

V době, kdy se vážně mluví a jedná o snížení po'čtu 
státních zamě'Stnanců, poněvadž náš rO'zpoČtet dnešní po,
čet' úředníků nesnese. zasluhuje. i tento moment po
všimnutí. 

NO'tář pak musí se .děliti O' příjem z projednávání 
pozůstal'Osti s'e svými zaměstnanci a se stát,em. který 
tutO' čtnnost Hotaře důkladně zdaňuj,e. 

A konečně je:st tarif za projednávání piozůsta,l,ostí tak 
, v~ěřen, Že zvláště v horských, chudých okresích :kryje 
často j-elll r,e:žii, a om'ezenÍm tariďu na nejvyšší obnos byla 
fl a pro s p ě c h v r s 1: e v m a jet n Ý ch vzata notá
řům mo'žnost, tento úbytek hradiH zvýšeným příjme'l11 
za projednání velkých pozůstalosti. Položka za projed-

. nání pozůstaIO'sti jlest při porovnání s účty za různé vý
k.ony při pohřbil a P'O pohřbu vždy poměrně z nejmenších 
a je cl' in á, která podléhá soudnímu usta'novení a t,ed:y 
vždy podl,e záslullY upravena býti mLtž'e. 

• I' 

I z této výtky plyne prO' vš'echny příslušníky našeho 
stavu v.áiné napomenutí: »Officiu1ffi notarium est officium 
,nobile!« A to ofHdum nobile, ph kterém be~neftcium za
vazuJe nás všechny k tlomu, že ne,smíme nikdy svoji čin
nost provozovati tO'liko s hlediska výděJ.ečného. 

Že by snad justiční správa pHdělením projednávání 
pozůstalos,tí soudům chtěla umožniti kom~ssidní nzení 
tak zjednati nápravu dnešních hr,ozivě tísnivých plato
vých 'poměrů soudců, prostě nevěřím, nevrátíme s'e do 
dO'by přledbřeznových sp'Ortlí, a pomohlo by se tím, mů
že-li se 00 pomO'ci vú-be,c mluviti, j:ednomu, co'ž hy vzhu
dilo nelibost druhrých. 

Tímto. způs'obem nelze platové poméry soudců upra
viti. Jistě, Žie my notáři, přejeme soudcům z plna srdce 
nejdokona'l,ejší úpravu , }ejich platů, jsouce si vědomi, ž,e 
to staré iustitia est fundamentum regll'orum platí ve zvý
'šené mífe pro svohodnou, demokratick,ou J.1epublilku. 

President, parlam'en'Í a politické str.any ~s'ou pom1'k
jící - vyjí:mám oQIvš,e1m 'O'sobu: presidenta zakladate.J,e, 
který jest záHsté nejlepším tme-lem našítnladé repubHky 
a j,e'Slt tOl zajisté .nejvroucnější přá.ní nás všech, by j'emu 
jako zkuše11ému lodi,vodu dopřáno bylo a'ž do nejz.azškh 
mezí lidské možnosti říditi lodičku naŠoeho s,tát,u v roz
boufenrých vlnách dneška a zítřka a dopraviti ji bezpečně 
př'es všechna úskalí k slunným bfeh'ům pravé Hdské svo
body a lidem dosaži'tellného štěstí - , to. 00 udržu}e státní 
sp.rávu a stát, j'est a zů'Stane bezvadné soudcovs:tví a dů
věra v n.ěj ,. 

A náš stav s'Oudoovský ukázal s'e této dův.ě'ry jak za 
doby válečné tak i za doby popřevratové hodný, funguje 
bezvadně a přisplěl tak nemállo k utužení a uklidnění po
rtlérů a proto je podle sloO'v bible hoden své mzdy a to 
platu takO'vého, aby s'e svému vzn.eŠoenému, zodpovědné
mu a -obtížnému úk'olu s celou sHou věnovati mohl a ne
byl tíž'e'n star,o'stmi o denní potřeby své ci své rodiny. 

Pro projednávání pozůstalO'stí notáři mlluví pak tyto 
další důvody: 

Notář j-e pnvollán, by osv,ědčoval 'fůzná prohlášení a 
celé pJ.1ojednávání pozůstalostí není v podstatě přece ni
čím j'iným než osvědčováním. 

Znal,ostpnměrů v ,okr,esu, namnoze i poměrů roďin
ných, z.nalost zákonných, hlavně i poplatkových předpisů 
určují notář'e k tO'mutn úkolu. 

ProJednání pozůstalnsti i té s'ebe menší není pro 11'0-

táfe suchý'm úř-edním a,ktem,' jehož by 'Se chtěl co neHeh
čejli zhostiti, jemu jest a musí býti p.roJednání každé po
zůstal'Osti vážným ílkolem, od jehO'ž dobrého rozřeš'enÍ 
závisí j'ehó vážnO'st u soudu a obyvatelstva, i jeho' hospo
dářská p'O'S1ice, jehož' chyby hlásí je,ho neschopnost s'oudu 
i obyvatelstvu a ,011ro'žuj'í jeho hospodářskou pos,ici. 

Ví, Žie dojde-li k,e sporu mezi dědici, ž,e v něm nebude, 
rozhodovati,' nemusí se protO' zdržovati káždéhro zasaho
vání do sporn'j'r ch otázlek .jako. soudc.e ziVláště na malém 
okr'esu. 

PrejecLl)á vání pozůstalostí jest uměním tak jla;k,o 
správné řešení sporů, které vyžaduje odborné studium, 
praxi a živý zájem ,pro p,otfeby lidu. 
- Co řem;eslného na pro,jednávání p'ozŮ's:i,alostí je, dá 
se téllk, jakO' to, on ř'e ,melslného j1e při soudcovství, Odkou
kati a naučiti i la.iku. A1-e v podstatu, ú Č'e'ln.o st, laik PIJ.10-
niknO'uti nemůže. 

Proto musíme co nejdůrazněj'i ódmítati svěř'ování 
PTojednává'ní tak zvaných menších pozůstalostí nep'ráv-
nickým silállll p,omocným! . 

Tnvo znamená zn.ehodnocování práce vyža'duj,ící od-
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borného vzděláni na straně jedné a od,p,írání právní po
moci. po případě kvalifikované práoe vrstvám so,ciálně 
slabším na stra,ri'ě druhé, oož opět neshoduje se se z,ása
dami demokrade; neboť v demokracii musí platiti stejné 
právo pro všechny. 

V1dí,m v tom skrytý útok na inteligend, která j1est 
v dob.ě popřevratové p,řezírána sociálně i právně, a to 
nezaslO'uženě. Nadšeně vstoupila iint,e1ig,ence do' stužeb 
republ'iky, j,es1 mozkem a sTdcem správy státu, bez ní se 
správa státu n,eoheide, 'svými vědomostmi, pďlí, vytrva
lostí a be.znáročností I může býti vzorem všem vrstvám 
v plnění povinnos,tí vůči státu. 

Nikdy nebyla inteligence česká něčím dzím v kmenu 
národa, byla a jest krví z krv'e j'eho, kO'řlení celou svou 
bytostí v lidu, z něhož vyšla, a má PJoto plné právo na 
trochu slunka a hrst zlatj'roh klasů v repubIFoe. 

A stejně musíme varovati před zamýšleným odstra
nění'm Ipr,ode.dnávání pozůstal'óstí vůbec. . 

Takový počin znamenal by prO' stát z.tr,átu dědických 
poplatků, hlavně pn pozůstalostech pozůstávajících 
z věd mO'vitých a ne b Ý v a j. í to ty ne jme n š í, 
vedl by brzy k chaosu v poz,emkových knihách, tHo 
vzorné inst!ituci, k nepřehledným a nesčí~lný'm sporům. 

Víme všichni z praxel, že Jediný prostředek pro urov
nání majetkO'vých poměrů mezi dědid bývá často: aut,o
r:ta žiij,ícího 'otoe neb matky, a :tato a,utorita by často 
scházela neb byla by bezmocná, kdyby se uspořádání 
těchto maj,etkových pomě'rů dělo ph vypuknutí SPOTU 
mezi dědici" což by s'e stávalo, pak-li by projednání po
zůsta'IO'sti ponecháno bylO' na vůli stran. 

Nehodí se vše cizí pr10 naši republ'iku a nemusíme 
míti ve vš,em primát. 

Od našich pnžadavků: Za obligatorní příděl projed
návání pozůsťalostí notářům neustoupí,me a budeme se 
splnění tohot,o požadavku stále a stále domáhati. 

Ven z tichých kanceláří na kolbiště v,eř,ejného žiivota, 
jak toho žádá doba, v politických stranách mu.s.Ítne uplat-
ň-ovat svůj vliv i své požadavky! 

Nemáme přát,el. jeclin{ eo nás sílí. j,e důvěra obyva
telstva ve stav notářský, a víra a přesvědčení naše, že 
stav náš }e nutný a nepostTá:datelný v organisaci justiční 
spr,ávy stejně jako stav soudcovský a advokátní a že 
pr1oto vys'O'ko tří,mat musíme pra'por stavovské cti, zalo
ž'ené na poctivé, věrné, pilné a svědomité práci. 

1(Qin<;ím malou vzpomínkou: 
Když jsem byl' v soudní praxi a chystal jsem se pře

stoupiti k notářství, pra viiI mně te,hdejší můj, šef, nyní 
prestdent kraiského soudu na lVloravě: 

»Dohrý ,nO'tář j1e pož,ehnánÍm pro svůj okres.« 
Buďme všichni dO'brými notáři a vychO'vejme svůj 

dorost, naši budouc.nost v dO'bré notáře! 
Tak zab'ezpeČ'Íme nejlépe sv,oji budoucnost a potla

čÍ.me výtky proti nám. 

~onstatuji v dOTozumě'ní s kO'l,eg-O'u drem PrantiškJem 
~otěrou, notářem v Kroměříži, že týž na můj podnět vy
prac'oval memorandum týkající s,eobligatorního přidělo
vání proj'ednávání , pozůstal.ostí notářům, že memoran
dum toto předlož'eno bylo, 'minist,erstvu spravedlnosti a ž'e 
jse.m z memoranda tohoto v tomto svém r'eferátě použil 
některý,ch myšlenek. 

\. 
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Návrh na úpravu notářský~h sazeb 
př:ednes'ený v mimořádné valné ' hromadě Spolku notářů 

českosl,o'venských, konané dne 7. prosince 1924. 

Na~ízením vl:ády ze dne 30. ledna 1920 č. 69 sb. z,ák. 
a nař. zav,edena byla konečně -úprava notářských po
platků. 

Byl t,o akt spravledluosti vůči stavu, který po celou 
válku 'i po váke musel se spoko,jiti se sa'zbami, zavede
nými vroc.e 1855 a 1871, zvýš,enými o' pouhých 20%. 

Stav notářský uvítal s povděkem tent,o čin. 
Jeho uspokoj'en:í bylo, však záhy ka,l,erno nesprávný'ill 

výkladem nové sazby se strany soudů. 
Nesprávnost ,tu uznalo i ministerstvo spravedlnosti 

a proto vý,nosem ze dne 25. dubna 1920 Č. 31.177 věst. 
č. 11. a' z'e dne 17. července 1921 vyda'l,o, ,a,utenHoké 
vysvětlení, jak dlužno ustanovení sazby vykládati. 
, Výkladu toho ,nebylo však soudy dbáno. 

Výnos,em z'e dne 14. ledna 1921 č. 752 vyzvalo mini
sterstvo spravedlnosti notářské k.omoTY, aby působily na 
své pří.slušníky, by zvýšily svým zaměstnancům platy a 
proj,evil:o ochotu podniknouti vš,echny poti'ebné kroky, 
j,ež budou mu ve směru tom naVrŽltny, slibnjďc ZVýŠiti 
tarif notářský jako jliž před tím zvýšUo sazbu advokátní. 

UposJ.echli jsme ihned této výZVy a spoléhajíoe na 
daný s1tb, zvýšili jsme podstatně' platy svých zaměst-

. nanců. 
Vypracovali jsme na to sami no'vou sa~bu notářskiQu 

a předlož11i ji mini'sterstvu spravedlnosti. Nová sazba ne
znamenala zvýšení položek, nýbrž' takovou jejich úpravu, 
aby 'Odňata byla soudům možnost pochyhova.ti ,o tom, ' 
co a ja:k mají přisuzovati, ano sami jsme navrhovali sllevu 
v tom smyslu, že jsme se nabízeli projednávati pózůsta
l<osti do 1000 Kč zdarma. 

Sazba ta byla v mi'nisíerstvu prodiskutována a jejÍ 
správnost uznána. 

Vzdor tO'mu vydána nalříz,e:n~m vlády :oe' dne 11. květ
na 1923 č. 102 nová sazba notářská pod heslem zlevňo
vací akce, ktle:rá však započala a sk,ončila PiQUze' u stavu 
adv'okátního a notářského. • 

Nová sazba těž'ce dO'lehla ha notáře zejména ve vět
škll městech a to tím, ž'e vláda vrátila s,e opět k zásadě 
mél'xtmálních hrank. . 

Uz,á klOně ní maximálnkh ,hréťnic jlest nesociální, nehoť 
jest jen na pr,ospěch tříd veHce zámožných, které, ač 
mají značné způsobilo'Sti plat.ehní, jsou na ro,veň posta
veny tří-dám méně m'ajetnj'rm. 

Není 'Zajisté spravedHvo, aby na , př. teln, kdo kupuje 
realitu za 10,000.000 Kč. · - neb zanechal po své s;mrti 
maj'etek mnoha milionO'vý, podlé,ha'l témuž p.oplatku Listin
né,mu (3000 Kč), neb projednacímu (2500 Kč» jakO' ten, 
kdo koupí r,ealitu za 600.000 Kč - neb ·'Z8JllIechá jmění 
500.000 Kč. 

Zásada ma:xhlllálních hranic .není též nikde v prakti
ckém životě Pliovedena nežli u advokátů a notářů. 
- Tak lékař má právo čítati p,odle .maj!etku pade.ntO'va, 

architekt a sta:vitel po:dle nákladu na stavbu, zeměiněřič 
podle oeny poz,emku ano ,i ten sprO'středko'vatel, nemajicí 
po většině žádnéhO' vzdělání , požaduje n'a 2-3 % pfovisi 
od kupce i prodá vajfcí-ho z kupní ceny beze VŠdlO' ob
mezení. 

Jest to důstojno stavu akademicky vzdělanéhO', Jenž 
teprve po ,dlouhém studiu a j ,eště delší přípravné (nYl1í 
nej,mé.ně 12ti Ileté) praxi do·chází samostatného výdělko-




