
§ 77.: overovanl opisu listin, jimž notář rozumí .. 
§ 78.: o,věřování překladll, 
§79.: ověřO'vání podpisu na listině, kteréž notář 

rozumí, 
§ I I9.: o jazykové způsobilosti substituta. 
N,ajdou se příklady podobné z jiných právních 

oborů, jmenO'vitě z ~rganisace soudů a úřadll správ
ních. Patří sem instituce tlumočníkll. 

§ 9. jaz. zák. zrušil pouze materielní předpisy ja
zykové z doby před 28./ro. 19I8 a nahradil je ihned 
předpisy novými, kteréž dle téhož paragrafu v účin
nost i,hned vstoupiti měly a také mohly. '. 

Jinaký byl však účinek tohoto paragrafu ohledně 
forfilálního práva jazykO'véhO'. Tu dřívější normy zrll:
šehy:nebyly. To plyne z následující úvahy: 

a) ze znění smloúvy Saint-Germainské (jako zá
kladu ústavní listiny), ze znění ústavní listiny s.amé, . 
jakož i jazykového zákO'na je vidno, že podstatnýth 
účelem a obs,ahem. jejich jest otázka, kter~Tm jazykem 
sé má jednat, tedy otázka materielního práva jazyko
véhO'. V zákonech těchto se přímo zavádí nové mate;" 
rielnJ právo, starému se příčící. Je proto důslednýrn , 
ž,e toto n.ové právo má ihned vstoupiti v účinnost a 
právo staré ž~ má zaniknouti. O formálním právuja
zykovém se zákony ty ani nezmiňují, ; jazykový zákon 
se oboFu toho dotýká nepatrně v § 7. (spory jazykové) 
él § 8. odst. 2 . .a 4. Odpovídá tO' povaze věci ; formální 
právo jazykové obsahuje totiž podrobné normy, pře
rozmanité dle oboru státní ,správy a ťudíždo rámce 
ústavního zákona se ani nehodící. Proto zákonodárce, 
ustanoviv nové materielní právo jazykové, mohl a také 
logicky musel staré právo odvolat. naproti tomu, ne
ustanovivnového .práva fQrmálního, nemohl staré .jeh!) 
nornly zrušovat. Nastala by totiž opravdová ptázdnO'
ta, ' pravé vacuum ,iuris. Ph tom dlužno' ještě uvážitl, 
že .zákonodárce užl1a základě· zkušeností s prováděcími 
zákony ku rakouskym státní·mzákladním zákonům si 
toho byl jistě .vědom, s jakými obtížemi a iak pozdě 
~n6hdy takové provádě~í normy v život vstupují, tedy 
j,a:k dlouho by po .případě právní prázdnota lTIohla po
trvati. Uvažme, že ku příkladu jazykové nařízení vyšlo 
skutečně až šest roků po jazykovélTI zákoně 1. Aby tako
vý právní stav vyvO'lal, to nelze zákonodárcI rozumně 
podkládati. Je proto jedině možn~Tm. ~Tklad ten, že se 
zákonodárce těchtO' starších formálních norem přím!) 
dotýkati ani nechtěl a že ponechal budoucímu právnímu 
vývoji, aby z.ařídil , čeho by se teprve vlivem nových 
poměrll a vlivem novéhO' materielního práva v praksi 
ukázala pO'třeba. 

b) Dotvrzením tohoto názoru stala se skuteč:1á 
prakse. Shora příkladmo vypočtené normy formálního 
notářského práva jazykového nebyly dodnes prohlá
šeny za zaniklé ani právnickou veřejností, ani přísluš-
nými úřady, fl}Tbrž zllstaly v účinnosti. . 

·ad C. Když otázku, kterým jazykem má notář za ' 
menšinových podmínek úřadovati , řešíme Dr. Čulík i 
já na základě jazykového zákona a nařízení a příchází
m·e přece k nestejným výsledktlm., pak mllže jíti jen 
O' -ro, čí v)'kltac1 je správný. 

·Dr. Čulík svilj názor odůvodňuje jednak histo
rickou retrospektivou, jednak svou klasifikací" notář. 
listin. H i s t o r i c k á v z p o ln í n k a nepřesvědčuje. 
Ba obrací se vlastně proti Dru Čulíkovi. Neboťkdyž 

kdysi byly . notářské listiny, jež strana zásadně nepod
pisovala, tož ukazuje nynější výsledek právního vývoje, 
žádající zás.adně takový podpis jako pódmínku platno
sti, že nast:lla v právním 'stanovisku podstatná. změna. 

Tento esenťiální podpis strany znamená, .že notáf 
není už sám jediným tvůrcem notářské listiny, aľe že 
má ve vší ' formě vedle sebe spoluaktéra. Tírri padají 
všecky jazykové důsledky, které Dr. Čulík z výhradné.;. 
ho autorství notářova vyvozuje, to tím více, když tako
vé autorství (výjma jisté výjimky) , ani věcně není 
odůvO'dněno. (Pokrač.) 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY 

REFERÁT 
'0 schůzi spolku československ~rch notářů , odbor »Praha« _ 
konané dne 22. února 1930 v restauraci »U Šindelářů « v Praze 

11., V ácIa vské nám. Č. 64. 

Schůzi zahájil o 7. hodině večen1í pan předseda sp~lku 
Dr. Černý, který uvítal přítomného pana docenta Dra .frahti ~ 
ška . Vážného t a přítomné pány, a omluvil pana presidenta 
komory Dra Culíka, který pro nemoc nemohl se schůze zúčast
niti. Na to požádal pana docenta Dra Vážného, aby . proslov il 
předI!ášku, která jest na dnešním programu »0 hlavníchi-·óz~ 
dílech ustanovení občanského a obchodního zákona o trhové 
smlouvě.« '. 

Pan docent Dr. Vážný probral ve své odborné, přes. ho
dinu trvající přednášce rozdíly ustanovení občanského práva 
a obchodního zákona o trhové. smlouvě a skvělým pře dnesem 
th~matu upoutal pD'zornost všech přítomných, probra\! nejen 
předpisy občanského a obchodního práva čsl., nýbrž i zákono
dárství cizí. Po přednášce rozvinula se debata, jíž z účastnili 
se zejména pan vicepresident notář Dr. Král, který vřele též 
poděkoval panu přednášejícímu za jeho skutečně krásnoU před.:. 
nášku, dále pánově Dr. Ponec, pan notář Krajíček cl ~ -Di-. 
lieinitz. K žádosti pana Dra Černého slíbil pan docent Dr. 
Vážný uveřejniti přednášku v Českém právu, na' niž upozor:c 
ňujeme. 

Schůze skončena byla po 10 hodině večernÍ. 

K žádosti pp. notářů poslední schůze se zúčastnivšfch 
bylO rozhodnuto, aby příští schůze notářská , jež se bude ko
nati dne 29. března 1930 věnována byla řešení praktických 
případu. Páni notáři se proto prosí, aby si připravili ' zajímavé 
praktické případy, jež by na schůzi předn·esli. a schůze se 
v hojném počtu zúčastnili. 

* 
Odbor Plzeň Spolku notářů československých kOl:lal · dne 23. 

II. 1930 řádnou valn.ou hromadu v Plzni. 
Dle zpráv funkcionářů rozvíjela se v posledním roce 

slibně spolková činnost, o přednášky a debaty spolkové jevil 
se slušný zájem. Resoluce, odborem přijaté - třeba jedna 
z nich stala se . již předmětem usnesení notářsh:é komory 
v Praze, neprojevily dosud účinků. 

Stav členstva odboru jeví se k valné hromadě: 25 no
tářů a 7 kandidátů. Během správního roku zemřeli z členů 
dva notáři a 1 kandidát, odešel, jsa jmenován, 1 kandidát. 

Cisté jmění odboru ku dni valné hromady činí 501 Kč 
20' hal. 

Na to byly zprávy funkcionářů schváleny a výboru uďě-' 
leno' absolutorium. 

Valna hrOmada byla přerušeria a p.ředneseno - jako ná
mět k debatě - p. vrch. fin. radou Weisskopfem » 0 trestním 
právu a řízení důchodkovém«. Látka byla v.zevrubně ~l~ode~, 
batována , poukázáno zejména na , _ ne-udrzltelnou umhk~~J 
soudce vyšetřujícího , žalobce i obha)ce a soudce rozho~u)l
cího v jedné osobě v řízení trestně~poplatk0vém" praktIko~ 



vání skládání určitých obnOS-ll -za upuštění od řízení v pnpa
dech, kdy plátce nevykupuje tím svoji vinu , ale ,spíše SVLlj 
pokoj. ' , 

Po skončení této přednášky a debaty byla valná hro
mada znovu zahájena pr,ohlášením óana předsedajícího, že do
savadní člen výboru, p. -notář Čepický , pro nemoc bohužel 
nereflektuje na členství ve výboru novém a že tedy odstu
pující výbor ber~ prohlášení to s politováním na vědomí a 
děkuje panu odstupujícímu za dosavadní činnost navrhuje val
né hromadě místo odstupujícíhO pana notáře Čepkkého za 
člena výboru, p. notáře Dra Weisse: Poté prnvedeny k ná
vlhu volby výb.oru a~lamací a zvoleni by li: p .. notář Dr. Eben~ 
streit opětriě předsedou a ' členy výboru: ' pn. riotář 1~ebÍk , 
notář Grund, notář Krátk:{r a kandidát Dr. MotIík opětovně 'a' 
Dr. Weiss nově. . 

Revisorem účtl! zvolen notář Dr. Hess. 
Členský příspěvek ponechán ve v~r ši dosavadní (20 Kč 

notář, 10 Kč kandidát).. 
Po té pojednáno bylo o výsledku ankety o jmenování no

tářů správci konkursními a vyrovnadmi a usneseno zakročiti 
ve vlastních obvodech. Usneseno vzdáti dík obvodovým úřa
dovnám S . .P. U. v obvodu odboru a jednáno o otázkách, spo
jených s budoucí unifikací komor notářských. 

Po vyčerpání programu byla valná hromada skončena 
doslovem pana předsedajícího . 

I Věstnik Spoiku čsl. kandidátů notářstvLI 
POZVÁNÍ 

k ll. řádné valné hromadě Spolku československých kandi
dátů notářství, která konati se bude 

, v neděli, dne 6. dubna 1930 

přesně o půl. 9. hod. dopot. (kdyby se v tuto dobu potřebný 
počet členů nesešel , o hodinu později), v Representačním domě 

v Praze (jídelní sál č. 2. , 1. patro). 

, '. -" - p . o· řad : 

1. Sdělení předsednictva. 
2. Čtení protokolu o minulé valné hromadě. 
3. Zprávy funkcionářů. 
4. Zpráva o osnově nového notářského řádu. 
5. Stanovení členského příspěvku . 
6. Volby funkcionářů. 
7. Volné návrhy. ~' ) 

V sobotu, dne 5. dubna 1930 koná se o 19. hod. přátelská 
schůzka ve francouzské restauraci Representačního domu (na 
halkoně nad vchodem). 

V Praze , dne ' 10. února 1930. 

Za, , ~SJ)()lek , československých kandidátU notářství: 

Jve. Ferdinand Vojtík, 
jednatel. 

JUDr. František Janatka, 
s tarosta. 

';' ) V-olné návrhy buďtež - podány ve smyslu § 8. stanov 
nejméně tři dny předem k rukám starosty , (Praha 11. , Spá
lená 9). 

Z E DNE 

Oslava 80tiietí pana presidenta Dr. T. G. Masaryka. Dne 
4. t. m. dost(j.vili se předseda našeho spolku Dr. Svoboda 
s jednatelem Drem Králem a předs~dou notářské komory praž
ské ' Dreni Čulíkem na Hrad Pražský, aby blahopřáli jménem 
celého našeho stavu našemu velikému prvnímu presidentu 
k jeho osmdesátiletým narozeninám. Deputace přijata byla 
panem kancléřem ' Drem Šámalem, jenž slíbil , že přednesené 
blahopřání a ujištění o hluboké úctě a oddanosti, kterou' chová 
náš stav vůči naší hlavě státu , přednese vznešenému jubilantu. 

Dr. Rudolf Král padesátníkem. Dne 3. března t. f·. slavil 
vicepresident notáťské komory pražské a náš milý jednatel 
spolkový - abrahamo:viny. Potají a nehlučně, jak navykl si 
pracovati pro 'náš stav. Dr. Král náleží k prvním representan
tůni našeho stavu, jemuž jest okrasou. Rychlý -pracovník, brit
ký . d~batte1J.r, Bohem nadaný řečník neobyčejné inct:ligi;:nce, 
milý kolega, pln zdravého humoru, ke každému ócímtný; -sho
vívavý a každým coulem muž, srdce jemneh<Y a škrz ' naskr~ 
dobrého. O něm vším práv em může se říci, že nemá nepřátel , 
že my všichni" váž.í:me si 11'0- velíce a máme , ho všichni dooprav
dy rádi. Přejeme mu proto ze -srdce, aby zůstal -dlouhá, dlouhá 
léta _ nám ještě zachován. ve zdraví , tělesném a plné svěžesti 
duševní v čele našeho stavu tak jak 'jest »naší~ . Kr:álein«. ' 

40 let notářem. Přinášíme další potěšitelnou zprávu, že 
náš kolega V o:jtěch Markuzzi v Mělníku ' sla ví tyto dny 40tileté 
jubileum úřadování notářského. Jmenován byl notářem nej
prve do Chvalšin a na to -v Unhošti, kde 23 let působil a nyní 
na Mělníce, těší se všeobecné vážnosti ' všeho obecenstva. 

Směrnice jazyková -pro úřadování notářů. V předešlém čí
sle přinesli jsme o této pro nás důležité věci , spis, který po
dalo ministerstvo spravedlnosti notářské komoře pražské. Stat 
tato ,vzbudila zájem našich kolegů a hned odezvu, kterou 'nám" 
zaslal kol. Dr. Vavrouch a kterou dnes uveřejňujeme. Těšilo 
by nás, kdyby i jiní kolegové ' projevili ve věci té svůj náhled 
a zaslali nám své pojednání, jak na tuto otázku pohlížejí, neboť 
pľávě diskusí nejlépe lze dosíci vyjasnění. Zejména kolegové 
v územích smíšených mohli by nám podati zprávy o nabytých 
zkušenostech a o prostředcích , jak nejlépe by se dalo domoci 
nápravy. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e. 

POZVÁN 

k řádné valné hromadě sboru notářů obvodu sborových soudů 
v Praze, Jičíně, Klatovech, Kutné Hoře , Mladé Boleslavi, 
Písku, Plzni a Táboře , která konati se bude v neděli , dne . 

13. dubna 1930 

, o 10:- hoctině v restauraci u » Šindeláře « v Praze 11., Václavské 
náměstí číslo 64. 

Pořad jednání : 

1. Sdělení předsednictva . 
2. Zpráva výroční. 
3. Zpráva pokladniční za rok 1929 a návrh na sta

novení komorního příspěvku pro rok 1930/31. 
4. Zpráva přehližitelů účtů. -
S. Vol baf u n k c i o n á ř ů k o mor ní c h: 

a) presidenta komory, 
b) 8 členů komo-ry , 
c) 4 náhradníků. 

6. Volba 2 přehližitelů účtů. 
7. Volné návrhy. 

Poznámka: 
§ 4 jed 1'\. řád u. 
Sbor může se platně _ usnášeti pouze v tom případě , je-li 1 

kromě předsedy přítomno ještě alespoň 2S členů. ' 
Ku platnosti volby funkcionářů komorních vyžaduje se, ; 

aby hlasovalo nejméně 40 pánů členů kolegia buď osobně neb j 
zasláním volebních lístkí'!. 

Volební lístky dlužno opatřiti podpisem a úřední pečetí. I 
(§ 129 odst. 2. not. řádu). 

Jelikož účast při valných . schůz{ch kolegia náleží ke sta- j 
vovským povinnostem, upozorňují se pp. členové kolegia, že l 
pouze závažná příčina může nedostavení se ke schůzi omluviti.' 

Notářská komora v Praze, 

dne 18. března 1930. 

President: Dr. Čulík. 

--:-23 -



pozVÁNí 

Soutěž. 

'Podepsaná notářs'ká komora vypisuje soutěž k znovuob
sazení místa notářského v Netolicích, uprázdněnéhó úmrtím 
notáře Josefa Dvořáka, současně , též místa, které u prázdní 
se v obvodukomorní;rn přelože;ním do Netolic. žádosti, opa
tř~né dokÍady ve smyslu výnosu býv. min .. spr. ze dne 31. X. 
1887 č. 9172, ' podáný bud'tež do " 

k měsíční schůzi odboru »Praha« Spolku notářů čsl. , která 
konati se bude v sobotu, dne 29. března 1930 o 19. hodině 
v: restauraci »U Šindeláře« Praha II., Václavské nám. Č. p~. 

Na programu jest řešení praktických případů. 
V Praze, v březn\l 1930. 

Odbor »Praha« Spolku ', notářů čsl. 

24. b řez II a 1930 

včetně; předepsaným zpiisobem podepsané komoře. 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 

dne 3. března 1930. 

Kand.idát, 

Notářský koncipient 

s roční praksí hledá místo, značka »1UDr. «. 

JUDr. 
německé národnosti s advokátní a notářskou praksí pnJme 
místo u českého notáře. Jsem češtiny v slově i písmě slušně 
znalým. Laskavé nabídky pod zn. »BK«. 

z~pracovaný, dle možnosti ' se substitucí, pnJme se ihned 
v' notářství v Přerově. Podmínky dle doJednání. 

Notářský koncipient 

s 2'0., roční praksí změní' místo pod značkou»Stálé místo«. 

PAPíR PITŠ -PRAHA 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. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zda.rma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
na pro s to -n e h 1 uč n Ý 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy ' 'nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně ,lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný. stroj tam, kqe klid znamená sílu! 
Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 12192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečÍ
tající a odčítající stroje účtovací a 1ikvidovací. stroje roz~~ 
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

d o dá Vám v e e n ách tovární ch 

R '-e min 9 t O n p S a c í s t~ oje, s p o 1. s r~ o." 
Praha-L, Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 

F fL I ft L K Y: PLZ E Ň, Jungmannova 15~ - LI BE REC, Zá'mecká 8. 

Znrlpovědný redaktor: Dr. J. Čulík, notář v Praze XJI" Jugoslávská ul. 21. .- Tiskem E. Les('hingra v Praze II" Lípová 13. 
U ž ívání novinových známek povoleno výnosem ředitelství pošt a: telegrafů v Praze ze dne 4. června 1919 číslo -I80.199/1V. 




