
v kter'ém ziskaH jsme neje'l1 neúnavného redaktor.a, jenž sku
tečně s lás·kou věnuje se našemu Ceskému Právu., a·le i vzác
ného př.íznivc.e no,tMského stavu, c,ož při vysoké erudicd a 
všeohecně ceněné jeho- potenci duševní, jest veikým akNvem 
našeho snažení. Bylo by žáJdoucno, aby časopisu na.šeho, po
užívali ko,legové hojněji t.ím, že by nám podáv.a1i různé náměty 
a sdělovali s námi případy z praxe své. Význam našeho, Ustu 
ocení'lo milnisterstvo . sprave'dlnosti tím, že věno,valo nám 
i v uplynulých rodch podporu pO' 2.000 Kč, začež mu v1zdá
váme tímto· jménem Spolku vře,lý dík. 

Spolek náš čítá nyní 299 členů, z toho z Čech 170, z Mo>
ravy 61, ze Slezska 5, ze Slovenska 5. Notářů jest. 241, kandi
dátů 58. Odborů - žel - ~a minulou dobu nepřibylo. 

Jest na vás, aby došlo· tu. k brzské nápr.avě. Nebo·ť odbory 
jsou určeny k tomu, aby pr.a,oovaly stav.ovs:ky a, pNpravovaly 
a usnadňovaly prác.i. r 

Jsem u konce své zprávy. 
Můžete z ní seznati, že výbor nezahálel, nýbrž. že s.ledo·y;al 

bedlivě veškeré u.dálo'sti na'šeho stavu. se týkající a pracoval ze 
všech svých sil. Nest.ačí však pouze práce výboru, jest třeba 
spO'lu,půso,benÍ kaž·dého· našeho příslu.šníka. 

Výboru ,nutno o'všem ponechati, .aby stál na strážt a háljH 
zájmy na,še.ho stavu. Jest ale další široké .pole p'ůs,obnosti na 
němž lze vyvíjeti nepřímo' úspěšnou činno·st pro náš stav. Jsou 
to odbo'ry poro drobnolu interní prác.i ·st.av'Qovsk,o'1.1l. Jest to dále 
život veřejný. V něm up.la-tnit.i se milže pouze jedno,mve,c. 

To jest po·le pro· každého z nás. 
Jest na'ší povinno'stí jako' .intelig·entů, pracovati i, pTO zájem 

veřejn 'ý. Vážnost, které po'žívá náš s.tav u našeho lidu, buď 
nám pobí-dkou. . 

Ukažme, že .Iid chová k nám největší důvěru nejen v sou
Juomoprávnkh otázkách, ale že důvěřuje nám i VI žiVlotě ve
řejném, jest na nás, ab~T1chom si dobyli vlivného pO'stavení 
v obci, ve straně k nÍJŽ náležíme ,j, ve státě. 

Jen s těmito vilivy se dnes počítá; pomocí jich snáze do~ 
můžeme se splnění svých po·stulátů. Nejsou nebetyčné a ne:
sp.Jnitelné. Žádáme jen toho, 00 ve všech téměř státech pevniny 
evropské jest j<iž dávno prove,deno, totiž, aby notářství dostalo 
se ·po,stavení, jež přísluší jeho poslání, aby působnost naše byla 
přesně vyme'zena ·od PŮSObllO'sti stavů jiných a aby konečn,ě 
jednou i u nás stal se notář vý!uadným orgánem osvěd·čujícim 
a listinným, pravý judex chartUllarius. Bude tu třeba ještě 
mnoho- hOjů a námahy a.le to nás nesmí .odrazovati od naše·ho 
snaženÍ. Bez těžké práce není, trv:alého úspěchu. Věnujme se 
této práCi vši.chni, pamětlivi jsouce slov Virgilových. 

Labm omnia v,ÍnClÍt improbus! Dr. Ču.J.ík. 

Rozhodnutí nejvyššího správního soudu, 
uveřejně'né ' v Jur. Zeit. Č. 43,2. 

Vydá-li .akcio,nář ve smyslu stanov předep,sané dlužní 
upsání na zbytek ceny ups.ané akcie, podléhá dluhopis ten po
platku stupnic,oVlému. (Rozh. ze dne 24. III. 24 č. 5260.) 

Rozhodnutí nejvyššího soudu. 
K v ý k I a d u § 1237 ob č. ZáK. Nárolk manželky proti 

manželu na vydání polovice společně , vyzískaného jmění v ob
chodě mužově v čistce 19.750 Kč ulo·ženého na vk·ladní kní'žky 
spoř.itelní byl zamítnut. Aby nárok ža-lu1jící s úspě~hem mohl 

. býti vymáhán, musi,la by táž prokázati, že v obchod~ žalova
' ného byla jedině prolto. činnou, aby spo,leč:ně se svym man
želem na s,po].ečný účet vydělávala. a že výdělek ten byl spo
lečným jiich majetkem. Toho· v,šak žalobkyně neprokázala. Z té 
okolnolsti že manželka muž.i. v ohchodě vypomáhala, jeví se 
její čil1'no~t pouze podř.adnou a nepřesahovala rozsah povi.nnosti 
ulo'Úných manželce dle § 92 obč. zák. Nemůže proto' nárok 
svůj z činnosti v obchodu ža·lovaného odvo'zovati, zv l·áště když 
platí d-le § 1237 ·obč. zák domněnka, že co vY'z~skáno ~a trvání 
manželského, spolužití, vyzískal manže:l, kterouz domnenku ža
lobkyni zvrátiti s·e ne'podaři1o. 

ROlzhodnutí nej,vyš. soudu ze dne 1. ří'jna 1924 č. j. Rv I 
1132/24-1. ~ Doleža.l. 

ZE DNE. 

Soudní poplatky. Již před 2 fOlky učinil náš Spolek s Praž
skou notářskou komorou ministerstvu financí a spravedlnosti 
náVlr.h, aby zavedeny by.ly u nás, dak tomu jest již d,ávno v Ně
mecku, p.op·latky z.a úkony soudní. Ohdrže.H' j:sme však od mini-
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' terstva s·p.ravedlnos,tl vyřízení, že na úpr.avu těchto poplatků 
se prozatím nepomýšl.í. 

Nyní, kdy jedná se o úhradu na zvýšené platy státních 
úředníků, stal se tento návrh zejména akutním a byl námi ob
noven. Oprětně byla mInisterstva upozorněna, že pouze na po
platdch za l.ega'lisa.ce uniká státu částka převyšující daIeko 
2,000.000 Kč nehledě k po-p l atkům vIdima'čním. Mimo· to, p'ourká
záno na značný počet posJedních pořízení, které se u soudu 
sepisují, uSlcho'vávají, vydáv,ají .a prohlašují, kteréžto úkony ko
naj.i soudy na dožádání strali, jež 'obyčejně nebýv~alií 'nemajetné 
nýbrž naopak zámo,ž.né, nehoť zpr.av.i<dla jen zámožné vrstvy 
vydáv;ajÍ listiny a zř.izuií poslední pořizení. Na cestě zcel,a le
gální, zvý·šením neb zavedením kollkovného na výši sazeb no
tářský'ch, které jsou ·ne.patrné, dodl.il by se zna·čný" něko<Nka
milionový důchod. 

Návrh doporučen byl též politickým klubům. 

Knihovní prováděaí přídělové akce. Na vyzvání uv,e'řej11'ěné 
v' po'S,j,edním čísle našeho- časopisu a no·tářskými komorami 
svým přislušníkům sděl ené, docháze,j,í Praž'ské notářské ko
mory oznámení ko.]egů z Čech a Moravy, jež po-stupují se 
S. P. Ú. 

Až dosud -oznámilo: 61 no,tářů, ž·e uzavřeli dohodu s advo
káty v jejj,c,h sídle pů:::;·obícími, v 27 městech nedoš·lo k dohodě 
mezi no,táři a advokáty, 12 notářů oznamuje., že jsou v olkresu 
je-dinými p'rávnÍmi' zástuperi, 2 kolegové pak prohlás.ili, že na 
přidělení knihovních prací nereflektují. Neopomeneme informo
v.ati o· dalším postupu ve věd této. 

. Legalisace soudní. Bylo si stěžo'ván&· od ko~egů, že u mno
hÝ'erh venko-vských soudů děje se Orvěřo'vání listin i po venkově 
mimo· soud. 

Ministerstvo spraved:lno'sH, zvě<děvš,i o- tom, vyda'lo' násle
dujíd výnos ze dne 16. XII. 1924 čÍs. 54.364/24 na veškeré soudy 
i: na soudní tabule na Slovensku: 

Veřejně bylo- si stěžováno·, že, ač kanceláře soudů jsou n.a'
mnolze p,řetíženy prací, kance.IMští úředníci pověření ovéřo~ 
váním vycházejí na, komise venk·ovské, aby ověřovali podp'isy 
připa:dně i více os·ob téže nebo· několika místních ohcí, a niž 
by bylo překážky, která by vadila. 'O·sabám, 
00 j i ·c h ž pod p i s y jde, d o s t a v i.t i s e k s o' udu. Tím 
prý jsou úře.dnki ve svých pradch zdržováni. a přes mku po'
třeby a proti zákonu z.jednávají se některým osobám ne,pří
s.lu-šné výhody na úko:r jiných. 

Stížnosti tak:o'v:é mají s.n.ad p,ůvod v tom, že v obsaz.ení 
kancelá'ří většiny souJdů došlo ke změnám nastoU'pením osob, 
které zákonné praxe ne:znaJÍ. 

Buďte proto v,še'ch'ny soudy ďůrazně upozorněny na us.t.a;.. 
ll-D'vení § 285 nesp. pat., poďle něhož musí být za o·věřeni pod
p·isu tím, o jehož podpjs. jde, li' soudu samého, ústně nebo 
písemně žádánn, a na to', že p'rávě tak, jako jiná úřední jeď~ 
nání, není dovoleno- ověřov.a't i mimo budovu soudní, le-da že by 
k tomU! nutily naléhavé důvody bránící tomu, aby se strana 
dost.avi'la k ověření podpisu k soudu. Překážka t.ako'vá mus.í 
býti osv'ě·dčena neho' jinak býti zcela hodnověrnou. R:olZhodnutí 
o žádosti· náleží přednnst'pvi, soudu. (§ 95 i. ř.) 

Zlatý pOklad republiky. Ministerstvo Hnand pří,plisem ze 
dne 16. XII. 1924 č. 114230/24-II žádá, aby notářské komory 
pordpor·ov,a.]y snahy úřadů .a vzrůst zlatého· pokLadu republiky 
česko-s lo'venské, jak to učini,l ,o ' ministerstvo spravedlnosti vy
zváním ze dne 18. říjona 1924 . č. 12.087/24 na vresidi:a vTchntho 
zemského s.oudu v Pra'ze, Brně a soudních tabulí v BraUs'La:vě 
a KošiCÍch. 

Za tou příčinou, 'upozórňujeme všechny pv,. ko!.egy, aby p,ři 
vhodných p,ř.íležj.toste'c'h pamatovali též na zl.atý pok'lad re:
pub.Jdky. 

Příspěvky lze z,asIati buď přímo, hlavní sběTně při zástav
ním a půjočovním úřadě v Praze II., ul,i<ce »U Půj,čo,vny«, anebo 
odev,;Qdati je přednostovi místního poštovního ' úřadu, kteTý zá
s.illku hlavní sběrně bezplatně obst.ará. 

Za takové dobrov'O·lné příspěvky obdrží dárci od hlavní 
sběrny di'plom, který jest zároveň ·stvrzenkou. 

V příp,ise, jímž se obnos shěrně nebo· po'što'vnímu úřadu 
odvádí, je třeba uvésti, že jde o pří-spěvek dob r·o v01lný. 

Československá společnost pro trestní právo. Us,tavuj.icí 
v,alná schůze konala se dne 14. prosince m. 'f. v Karolinu. Om~u
vůli se ministři Dr. Dolanský, Dr. Beneš a Dr. Markovič. 
Schůze konala se za přítomnost'i prvního' president.a nejvyššího 
soudu Dra Popel'ky, sekčního šefa min. sprav. Dra Poláka, 
generálniho prokurátora Hubáčka, p,ře-dsedy nejvyššího v'ojen
ské.ho s'oudu generála P1'záka, zástupců četných úřa:dů, s.oudů 



a spolků a za hojné účasti .z kruhů soudců občanských i v,o'ien
ských, státních zástup1Ců, advokátů atd. Schůzi zaháii.I univer
sitní profesor .Dr. Miřička nastíniv vznik ·spole·čno,sti, ke které 
se přdhlásHo dosud přes 450 členů. Po zprávě uni-y. prot Dra 
Miloty o cilec.h společnosti byly s'chvá'leny stano'vy' a zv,olen 
vý'bor. Za pře·dsedu 'Zvollen univ. prot Dr. Mi'řilč:ka, za místo
předsedy gen. adv. VIlém tlerrnritt a advokát Dr. A. Schauer 
hlavním tajemníkem U!niv. prot Dr. A. Milota, tajemnúky min: 
taj. Dr. O. Scholz .a soukr. doc. Dr. J. Stránský. Do výbO'ru pak 
adv. Dr. V. Bouček, univ. p'rof. Dr. J. KaH,ab, vrch. stM. zást. 
A. Kiss,ilch, p:,osL Dr. L. Medvecký, gen. J. Plzák .a pres,. Dr. J. 
Vo'ndrá'ček Clenský příspěvek stanoven na; 20 Kč ročně . . Usne
seno. naváza,ti co nejužšÍ stYlky s »Ass'ociat.ion internaNonale de 
dro,it pénal« v Paříži a vydáv,ati Věstník, který by mohl býti 
časem rozšířen na časopis pro tTes,tní právo. 

-------------------------

Pozvání 
k výbofOivé s,chůzi odhoru »P r ah a«, spolku no.tářů čs l. , kteľá 
kona'ti se bude v sobo,tu, dne 31. ledna 1925 o' 19. ho,dině v re
stauraci »u Bumbľlíčka« v Pľaze, Národní tř. č. 9/1. poschodt. 

Poř ad: 
1. Sdělení před$oednictv,a. 
2. Volba dvou Čllenů výbor u. 
3. Volba po:k.Iadľ1íka odhfJ'fu. 
4. Vo'lné návrhy. 

Po schůzi koná se přednáška pana notáře Jana Krajíčka 
z Berouna: 

»Inventář o sporném majetku.« 
tlo'sté čl eny uvedení jsou vítánI. 

Za 
odbor »Praha«, spolku notářů československých: 

Dľ. Po, ne c, jednateL Dr. Č e r n ý, starosta. 

Notářské místo v Chlumci n. Cidl. 

Podepsaná notMská komora vypisuje soutě.ž ku Zl1'0VU
obsaz,ení mís,ta notářského· v Chlumci n. Cidl., uprázdněného 
úmrtím notáře Josefa Rádla, pokud se týče ku obsazení místa 
notářského, které uprázdní se přelo'žením do· Chlumce n. Cidl. 
v obvodu komorním. 

Žádo'sti, Q,patřené dold.ady ve smys'lu výnosu min. spr. 
z 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež do 24. ledna 1925 včetně, 
předelp$oaným zp'ůsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Pľaze, 
dne 22. prosince 1924. 

Notářské místo v . Chotěboři. 
Pode,psaná notářská komora vypisuje tímto' soutěž ku 

zno'vuobsazení místa notářské.ho v Chotěbo'ři, uprázdněného 
úmrtím no,táře Jana Slámy, pokud se týče ku obs,a:zení mís,ta 
l1:o ,tářského, které uprázdní se přeložením do Chotěbo'ře v ob
vodu komorním. 

Žádosti, o'paHené doklady ve smyslu výno'su min. práv 
z 31. X. 1887 č. 9172, pOldány buďtež do 14. února 1925 voetně 
předepsaným způsobem podepsané komo,ře. 

NO' t á ř s k á 'k O' mOT a v P r a z e, 
dne 16. 'Ie,dna 1925. 

, v 

Jmenování. 
Ministr spra vedh1o'sti jmenoval kandidáta no,tářs,tví Eugena 

R j , t s chl a TIlotá,řem v Po~né. 

Notářské místo v Tišnově. 
Pode,psaná , notářská komo'ra vyplisuje soutěž k: o'bsazení 

úmrtím notáře f'l',anUška Lisického. up'l'ázdl1'ěného, místa notář~ 
sk'ého v Ti'šnov'ě, po pří.p.a,dě o no,h o' místa l1Q.tMského jež 
up,rá~d'nÍ se přeloženÍm v obvodu notářské komory v Brně. 

ládostÍ' o'patř,ené dok.Jady ve smyslu výno'su min, ' sprav. 
z 31. X. 1887 č. 9172 podá11Y buďtež do· 26. ledna 1925 v1četně 
předep'saným zp'Ůsobem podepsané notářské komolře. 

N o' t á ř s k á k o' mor a v B r \11 ě, 
4 . . Iedna 1925. 

Přeložení. 
Ministr s.prav,edlno'sti přelo,hl notMe Dra Bedlřicha Briesse 

z Po.dmoke'l do, TepHc:-Šanov:a. ' 

Notářství na Slovensku. 
M~l1Iistr s,pravedlnosti jmenov,a,l Dr,a Alexand'ra Štefčeka, 

advoka,ta v Ružomberku, veřejnýmnoH·řem v tlumenném a 
Dra. KO'l'uell.a Bujnáka, odborného. ra,du v Brat.is l avě, ve'řejným 
notář,em v SabinO'vě' . 

Soudce 
s 3letou advokátní, 37'i letou soudcovsko'u praxí (6 .1. vo'j. váL 
sJ.), zna1lý také němči'ny v $olově i písmě" hledá trvalé místo 
v ľ10tářské kanceláři. Ct. nab. pod zn. »le záliby« do adm. t. 1. 

Býv. kandidát notářství, 
t. ,č. poHe.. 'ko'l1cip., hledá trv,a'lé mí$oto v not kanceláři kdekoliv. 
~a$ok. nalb. pod »Sk.rorvné požadavky« do, a dm. t. ll. 

Absolvovaný právník 
se 3 stát. zlkoušk:ami vstoupH by ihned do, notářské praxe kde
ko.Jiv i na venko'vě. CL nab. pod zn. »Ihned« do, adm. t. !.. 

Dílo jediné svého druhu! 
Ještě někoUk výtisků Šedivova »NotářstvÍ <\ po 30 Kč má 

na skladě knihtiskárna Jana Jiránka v Turno'v'ě. 
Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. CivHní správa 

Podkarpatské Rusi vyda.ja »Sezn.am obd a úřadů na Podkar
patské Rusi « ,a zaslala no!tářské komoře v Praze 100 výUsků 
do rozprodeje. Seznam o 48 stranách má tyto rubľliky: 1. Obec: 
a) Do'sUld úředně Používaný název slovenský, b) název maďar
ský. 2. Politický ,okres. 3. Ohecní notariát. 4. Četnická stan.ice. 
5. P :ošto'vní úřad. 6. Berní úřad. 7. Okresní soud. Dále násle
duje: Abecední seznam obcí Podk. Rus.i , obsahuHcí jak názvy 
slov.anské ta'k i názvy maďarské, seznam všech úřadů na 
Podk. Rusi a dislokační přehled četnictva. Objednávky buďtež 
řízeny na sekret.ariát Ilotářské komory v Praze. Cena 1.. vý
tisku 15 Kč. 

'\Knihy redakci došlé. 
Nákladem zemědělského knihkupectví A. Neubert v Praze: 

J. Pakosta: Představení v kinu ' »Život «. Kč 14.-. AI. Duma : 
»tlo,lanrď,anka«, Román. Kč 10'-. 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMAN·NOVA .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, nítě k šití 

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

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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·Zivnoslensk • ba ka raze · 
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. Vinohra,!y, nároží Havlíčkovy tře 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, p'ardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov , Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1 , Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břec1avě.' 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První znám'ka 'světa! 

Psací stroje Remington Standard 
VZORY XII. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

Remington Portable, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

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

v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

- ,R e min g' t O n p S a c í str o i e, spol. S' t. 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, Š těpánsk á ul. 624. 




