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jednáních, pocházejících ze smluv datovaných před plat
ností těchto zákonů, jsou nepfípustné. 

V důsledku ,zákona záborového zůstávají zákony ty 
nádále v platnosti jen, ohledně majetku státemnezabra
ného. Jest tudíž k pr.ávnímu jednání ohledně deskového 
majetku státem nezabraného třeba i na dále svolení po
zemkového úřadu, jehož rozhodování inůže i zde pohy
bovati se jen v mezích, daných volné jeho úvaze účelem 
zákonů o pozemkové reforIně, jako při souhlasu dle § 7. 
z. 4. (31./10. 1922 č. 15750.) , , 

XI. ,Z charakteru řízení přejímacího i přídělového 
jest jasno, že notářům během tohoto řízehí bude dáno 
velmi málo příležitosti k spolupráci. Úřední , řízení bude 
zpravidla skončeno vydáním' přídělových listin dle §§ 23. 
a 27. příděl. zák. V dalším řízení, to ' Jest při provádění 
knihovního pořádku, bude však zajisté pro notáře vděč
né pole působnosti. Jednalo by se jen ' o vyřešení způ
sobu, kdo má rozhodovati o zdání těchto prací: zda sami 
přídělci určitého celku nebo obvodu, po případě k tomu 
cíli zájmově sdružení, či nebylo-li by účelnější, aby po
zemkový úřad, zavázav si k tomp předem přídělce, sám 
o zadání prací těch rozhodl, a určitou osobu jimi pověriL 

Všem soudům a státním zastupitelstvům! 
Ustanovení odd. IliT. vládního nařízení z 14. července 1922 

Č. 198 Sb. o z. a ll; týkají se podle svého znční evidence vý~ 
konu trestu, ktere , se staly P,o účinnos ti tohoto nařízení, t.' j. 
po 1. lednu 1923 právoplatnými a o nichž se tedy podle ~ 1. 
po tomto datu vyhotoví trestní list. 

.Netýkala se tedy evidence ta výkonú tresti! nepodmíněných 
pravo..,platně uložených v době dřívější. 

Nyní se však ukázalo, že evidence ta kové nezb~rt)1č jest 
zapotřebí. Výkon trestů z doby 1I1il1!11é dusud vázlle. r.Jříkiadcl1l 
bl~ď uvedeno, že u jednoho krajského soudu při soudní pro
hhdce vykonané v prvé- polovici listopadu 1922 bylo shledáno 
nevykonaných tresti! na svobodě z doby dávno minulé značný 
počet, tak na př. 150 z let 1918 a 1919, 108 z roku 1920 atd.' 
příčinou těchto prlltahú múže býti jen nedostatek evidence: 
poněvadž místa k výkonu trestu nebylo nedostatek. 

Aby závady toho druhu byly i, pokud jde o tresty dříve 
právoplatně 1Iložené, odstraněny, nařizuje se, aby o všech 
z jakéhokQliv dúvodu dosud neodpykaných, bezpodmínečnč 
uložených trestech byly vyhotoveny ú,tržkové evidenční li sty 
podle ustanovení § 28. vlád. nař. z 14. července ln2, č. 198 
a postupovál1o ohledně manipulace s nlmi tak, jak jest v od-
dílu III. právě cit vládního naříúmí ustanovc'no. ' 

Presidia sborových soudů první instance uloží okresním 
sOlldúm jim podřízeným přiměřenou lhlltu, nepřesahující dobll 
tří neděl, v níž toto nařízení má býti provedeno, a lJostaraií 
se také~ aby u vlastnílJo soudu k provedení došlo co nejdříve. 

U této pak příležitosti budiž znovu poukázáno na to, jaké 
nepřízniyé účinky má v zápěti neodúvodněný průtah ve vý
kOlll} trestú a jak mu třeba předeiíti. 

UČinky ty jsou nepříznivé nejenom v ohledu kriminálně 
politickém, ale i služebním. 

Má-li býti účelu trestu dosaženo, má následovati co nej-
dříve po spáchaném činu. . 

Odsouzený musí to ťaké pociťovati jako nepoměrně kruté, 
když žádá se po něm výkon trestu až několik let po spáchání 
trestného činu, jestliže snad již zatím samo odsouzení mělo 
na pachatele účinek -dobrý a přivodilo u ' něho obrat. Jisto je, 
že výkon trestu v takovém případě vzbuzuje u postiženého 
dojem nespravedlnosti. Mimo to nelze v případě tom, když 
k výkonu trestu dochází za takových prútahú, jak byly pří
kladmo uvedeny shora, vyvarovati se podezření ne dobře in
formovaných osob, že postupuje ' se v otázce výkonu trestLl 
ne bez stranickosti, naopak toto může velice dobře vzniknouti 
a dojíti víry; když se pozoruje, že někdo je donuceh k na
stoupení trestu ihned, ale 'po ji'ném (následkem nedostatku, evi
dence) nastoupení takové nejen řadu měsícú, ale případně rok 
i více se nežádá. Stalo se již také, že nehodné kancelářské 
síly využily těchto průtahů ku mámení pe,něz 11,a odsouzených, 

předs tír aiíce, že ll1ají po zákonu v moci tresty odkládati. Zby
tečno 'je také , poukaz'ovati na to, že průtahy ve výkonu trestu 
vedou v ~<Ll zbytečnému zatí~ení a' vyvolávají ne zřídka nqvé a 
no.ve zadosti za milost. , ' 

Proto jest třeba aby, jak již naznačeno výnosem ' z 25. čer
vence 1920, Č. 34 věst., včasnému výkonu trestu byla věno
vána bedlivá pozornost a 'byly povolovány odklady výkonu 
trestu po. zralé úvaze, že žádosti za odklad jsou řádně odů'
vodněny. Jmenovitě pak buďtež zpravidJ'a" údaje žádostí za od
klad trestu v ' cestě co možná krátké přez~oul11any co do je
jich pravdivosti. 

Pokud rozhodování o odkladu výkonu ťrestu nenáleží stát
nímu zástupci samému (§ , 510. uh. , tr. ř. ve znční no.v'. č. 1/20 
Sm. z. a nař.) a pokud vúbec proti rozhodnutí o odkladu vý
konu trestu je přípustna stížnost (§ 401. tr. ř. rak. ve znění 
zák. z 20. července 1912, Č. 142 ř. z. a § 481. tr. ř. rak.) po
starejtež se státní zástupcové také o to, aby. ve všech přípa
dech, kdy konaným šetřením ' odklad není plně odůvodněn, byiO 
proti povolení ódkladu výkonu trestu použi to opravných pro
středků. 

Má-li evidence výkonú trestll, jak byla zaříze'na shora cito
vaným vládním nařízením, míti kýžený výsledek, jest ne
zbytně nutno, aby ustanovení o zasílání evidenčního útržko
vého listu byla plně dodržována,' a vedle toho aby, jak již 
ve výnose z 5. prosince 1922, Č. 59042/22 rťařízeno, stútl1l Úl_o 
stupce sám přesvědčil se pr bJídkou evidenčních !ístkú, zda 
ve výkonu trestú nenastaly prlltahy, a případně dal pátrati 
po příčinách jeiich. • 

Teprve tímto zařízením bude umožněno; aby , tu a tam se 
přihodivší hrubé závady ve výkonú trestu byly definitivně ' 
odstraněny a aby vešketcn pokus kohokoliv o povolování vý
hod neoprávněných V tomto smčru mohl býti odstraněn, pří
padně, stal-li by se přece, potrestán. 

Projev 
notářské komory Pražské a Spolku notářů československých, 

předložený v~ádč českoslovenslíé republiky: ( 

Vládním nařízením ze cľne 11. května 1923 čís. 102 sb. Z. a 
, nú. upraven by! notářský tarif; po ' druhé za trvání republiky. 

Vůdčím motivem podle zprávy dúvodové bylo, při'zpúsobiti 
snby noťářské valutovým pOměrllll1 domácí měllY proti stav-u 
roku .1920, jakož i. se zřetelem ku pro jeveným přáním z inte
resovanÝch kruhú, zejména , bankovních a průmyslových, p ři 
čemž sledována byla základní směrnice zle vně ní. 

Representace, notářú československých: » Ústřední výbor 
Spolku notářú československých« ,j akož i valná hromada ,praž
ského sboru. notářského, ~řecházejíce z p LI S o b řešení otúzky 
svrchu vytčené mlčením stejně uctivým jako význalt1ným, 
vidí se nuceny vzhledem ku me rit II nařízení podati vládé 
republiky tento projev: ' 

Řadu decenií, od roku 1871 resp. 1855, po celá léta válečná, 
ano téměř ještě 2 roky po převratu, čekalo llotářstvo n3. 
úpravu sazby. 

Po prvotní úpravě z roku 1920, když bylo ještě se strany 
jnstičnÍ správy vyzváno k úpravě platú kancelářského per
sonálu se slibem zlepšení tarifu, dočkalo se nyní 
úpravy, o níž lze důvodně a právem říci, že komplex otázek 
sem ,spadajících nediferencQvala , a nezhodnotila ani v před
pokladech, tím méně v důsledcích a účincích. 

Nařízením z roku 1923 zavádí se n o v o t a proti s tavu 
dřívějšímu v tom směru, že tarif stanov'í m a x i má ln í hra
nice při: 

a) právních jednáních mezi živými, 
b) inventurách a prOjednáních pozústalostních, 
c) protokolisaci valných hromad. 
Důvod k této ' novotě nebyl ani v y s love 11 a mimo to 

otázka zlevňovací nemá vúbec co činiti s hranicemi max i
málními. 

!Účinek maximálních hranic tarifu bude, - nesporně proti 
intencím vlády, - ten, že široké vrstvy lidové budou po
měrně více zatíženy nežli veliký kapitál, který progressi by 
spravedlivě snesl. (Berní morálka: progresse při daních a 
poplatcích.) 
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Tak na př. při ceně předmětu smlouvy trhové 400.000 Kč 
činiti bude odměna notářova 2025 Kč, kdežto při ceně 15 mil. 
Kč pouze o necelých 1000 Kč více, totiž 3000 Kč. 

Při inventuře pozůstalostní se jměním 150.000 Kč - 250 Kč 
a při jmění .15 milionů Kč - rovněž 250 Kč! 

Tarif uveden byl v život přes důvodné námitky našeho 
stavu, jenž protestoval v zásadních otázkách přímo existence 
stavu se týkajících, ale marně. 

Důsledkem této úpravy bude restrinkce person'álu jak práv
nického, tak: neprávnického, čímž celá! řada rodin bude zba
vena výživy. 

V poplatcích notářských musí přece býti obsažena aspoň 
částečná kvota na starobní, invalidní, nemocenské a rodinné 
pojištění ' notáře a příslušníků jeho rodiny. 

Veškeří příslušníci notářství, ač vidí budoucnost šerou a 
temnou, stojí před nařízením vlády v uctivém pozoru: jsou 
přesvědčeni, že široké obecenstvo, které v pravdě nese útraty 
. právní pomoci, a to vůči velikému majetku ne p orně r n ě, 
s a m o dá vhodné podněty k tomu, aby nalezen byl n u t n Ý 
k o rek ti v. 

Tarif notářský vydán byl dne 22. května t. r. vládním na
řízením ze dne ll. května 1923 číslo, - 102. Všichni kolegové 
budou zajisté velice a to nepříjemně překvapeni tímto tarifem , 
a proto pokládáme za svou povinnost , vylíčiti celou genesi 
tohoto vládního nařízení a úsilí, které projevil náš Spolek, 
aby jemu iabránil. Jak bude všeobecně znamo, vyzvalo mi
nisterstvo spravedlnosti přípisem ze dne 14. ledna 1921 čís. 
752 notářskou komoru pražskou, aby působila u svých pří
slušníků na zvýšení platu personálu, i vyslovilo ochotu 
»k umožnění úpravy platů těch podniknouti všechny potřebné 
kroky, jež budou navrženy«, poukazujíc na to, že ohledně 
stavu advokátního předložilo, již osnovu zákona o vyšších 
sazbách advokátních. - Komora vyzvala na to všechny pří
slušníky, aby ihned zvýšily platy personálu a předložila mi
-nisterstvu nový návrh nikoliv na zvýšení sazby notářské, 
nýbrž na specialisování toho, co při jednotlivých položkách 
soudy mají přisuzovati. Ano dokonce navrhovala snížení no
tářského tarifu zavedením paušálních sazeb při projednání ' 
pozůstalostí do 5000 Kč. - Tento návrh po delším jednání 
s referentem ministerským byl ministerstvem v zftsadě přijat 
a vypracována osnova ve smyslu tom, jež předložena opět 
komoře, která s osnovou tou projevila souhlas . . Po té dáno 
bylo ne jednou, ale několikráte ujištění naším delegátům, že 
tato osnova bude předložena nejblíže, příští ministerské radě, 
jak o tom referováno téměř v každém čísle našeho časopisu 
v r. 1921 a 1922. - Teprve v prosinci 1922 bylo komoře z mi- , 
nisterstva telefonováno, že bude nutno notářskou sazbu sní
žiti. Ačkoliv nebyla právě zmíně'ná osnova uzákoněna a sazba 
naše zvýšena, tak jako se to stalo nařízením ze dne ,30. břez
na 1921 Č. 142 ohledně sazby advokátní, přece uposlechla ko
mora této výzvy telefonické 'a předložila nový návrh na sní
žení sazby, propracovanÝ ~ ve schůzi delegátů všech komor. 
Návrh ten vykazoval snížení 20-40%:. - O tomto návrhu 
byla komora slyšena a při slyšení tom nebylo činěno žádných 
výtek se strany ministerstva, takže jsme za to pevně měli, 
že návrh náš bude přijat. Překvapilo nás proto, že 12. dubna 
t. r. doručen byl komoře vládní návrh na novou úpravu ta
rifu, zcela odlišný, zavádějící maximální hranici při listinách, 
valných hromadách a projednáních a to tak nízkou, že byla 
tím vážně ohrožena existence našeho stavu. ' - Současně sdě
leno komoře, že tento návrh předkládá se ministerské radě, 
která konati se mriěla budoucí den. - Poněvadž stanovení 
maximální hranice dotýkalo se i stavu advokátního, oznámila 
to komora naše komoře advokátní, načež obě komory inter
venovaly u pana ministra spravedlnosti poukazujíce k tomu, 
že nebyly o tomto návrhu komory slyšeny, i vymohly si 
šestidenní lhůtu za účelem podání posudku. - Posudek ten 
podán po úradě pražských i venkovských, na rychlo do Prahy 
povolaných notářů a v něm ohradila se komora proti stano
vení maximální hranice vůbec, poněvadž zavádění maximální 
hranice neznamená akci zlevňovací, nýbrž jest.- jen Í1apro
spěch tříd velice zámožných i jest proto nesociální, požado
vati od stran méně zámožných téhož poplatku jako od vel
kých kapitalistů. Dále poukazováno k tomu, že tarifovár.í 
valných hromad jest novota, která až dosud -nikdy nebyla 
v žádném tarifu a že jest na odpor kolektivní smlouvě, kte
rou uzavřela komora se Svazem českých bank, jež do čítání 
platů notářských si nestěžovaly. - Také advokátní komora 
ujala se vřele našeho požadavku, začež budiž jí vzdán srdeč-
ný dík. - Veškeré' naše dalŠÍ společné úsilí stroskotalo na 

neústupnosti ministerstva, jež k intensivnímu našemu naléhání 
sice sazby o něco zvýšilo, ale maximální hranici a tarifování 
valných hromad v sazbě, ponechalo. - Nezbývá, nežli po
drobiti se, tak jako podrobiti se muse1iadvokáti, jimž také 
jejich tarif vzdor všemu ohražování byl valně snížen. - vý
konJl1ý výbor svolal na to ihned schůzi Ostředního výboru, 
jemuž podal obšírnou zprávu o všech podniknutých krocích, 
načež Ústřední výbor usnesl se na projevu, který na jiném 
místě uvádíme. 

Řízení pozůstalostní. Jak již přinesly denní Hs ty zprávu, 
přijat byl sněmovnou i senátem vládní návrh zákona o zrněné 
projednacího řízení, o němž přinesly jsme článek Dra Čulíka 
v čísle předešlém. - Tento vládní návrh nebyl vůbec žádné 
komoř,e ani Spolku dříve sděleI)., ačkoliv se dotýká stavu na
šeho co nejvíce, nýbrž bez našeho vědomí byl předložen mi
nisterské radě a nám jako vládní. návrh sněmovny. Jen ná
hodou jsme se o tom dozvěděli a výkonný výbor proto ihned 
učinil všechny , možné kroky, aby zabránil přijetí aspoň článku 
XIV., jenž znamenal podkopání veškeré agendy notářské. vý
konný výbor sepsal několik pamětních spisů na veškeré kluby 
poslanecké i senátorské, zvláštní zprávy referentům klubov
ním, posudek ministerstvu spravedlnosti, ohražEmí ústavně
právnímu výbory, zvláštní resoluci české fakultě právnické, 
kterou žádal, aby nepřipustila uzákonění ustanovení, které 
jest úplně ciZÍ našemu občanskému zákonu, intervenoval 
u všech vlivných osob, ministrů i poslanců a jen tomuto na
máhavému a obětavému úsilí výkonného výboru jest co dě
kovati, že ústavně-právní výbor zamítnul a škrtl článek XIV. 
o movitých pozůstalostech. 

Ústředit'Í výbor konal dne 9. t. m. schůzi, kteréž předsedal 
náš předseda Dr. Batěk, jenž, ihned po zahájení učinil obšírná 
saělení o důležitých událostech posledních dl111, zejména 
o sazbě notářské a zrušení čl. IX. POl té přednesl jednatel 
Dr. Čulík obšírnou jednatelskou zprávu za minulý rok a vy
líčil rozdíl, jaký se jeví nyní v nazírání na stav náš oproti 
rokům předešlým. 

V debatě na to zahájené projeveno nepokrytě nad tím 
rozhořčení všemi členy načež zpráva jednatelská byla jedno
myslně schválena. 

Podobně schválena i zpráva pokladní, ' přednesen'á poklad
níkem panem notářem Schafrem, jež vykazovala dosti pří
znivý stav finanční a proto usneseno" věnovati vdově po 
jednom notáři moravském, dřívějším členu :Ústředního vý
boru, jenž zanechal rodinu svou (4 nez!. děti) V největší bídě, 
podporu 2000 K. (Nejlepší ilustrace k tomu, jak znamenitě se 
notářům vede!) , 

Při volbě náměstka předsedy na místě t Dra Gustava 
Kreimla zvolen jednohlasně notář Dr. V ác1av Svoboda, a za 
člena Ústředního výboru kooptován pan Dr. Josef Mohr, notář 
v Jihlavě. 

Pražský sbor notářský konal valnou schůzi dne 10. t. m. za 
účasti. 42 notářů za předsednictví komorního presidenta Dra 
Baťka, jenž vylíčil povšechnou situaci stavu našeho, načež 
členové komory Dr. Čulík a Dr. Král podali zevtubné vylí
čení všech událostí posledních dnů a podali zprávu o všech 
podniknutých krocích a použitých prostředcích. Po té před
nesl pan president projev k ministerské radě, který byl jedno
hlasně přijat. 

Zpráva pokladní přednesená panem Drem Králem, byla 
rovněž jednomyslně schválena, a příspěvek komorní na běžný 
rok stanoven v dosavadní výši 600 K. K návrhu pokladníka 
věnována jedné vdově po notáři z Čech, jež nachází se 
v bídě, podpora 2000 K. 

Za náhradníky komorní zvoleni jednomyslně kolega V ác1av 
Čepický z Přeštie a Jan Krajíček z Berouna. 

Státní soud. Pan president republiky jmenoval přísedícími 
státního soudu z kruhů notářských kolegu Čepického z Přeštic 
a Dra Zmeka z Prahy. 

Výklad tarifu. K četným dotazům kolegů" kteří upOZOrnU]l 
na domnělý rozpor tarifu, dle něhož' notář do 2000 K musí pro
váděti úkony pozůstalostního řízení zdarma, kdežto při jed
notlivých položkách stanovena jest odměna od 200 K, sdělu
jeme, že odměny od 200 do, 2000 K týkají se pouze notářských 
úkonů na Slovensku, kde nový notářský tarif začne působHi 
teprve od 1. července 1924 a kde článek IX. zákona z r. 1921 
nebyl uzákoněn. 

Advokátní komora podala, jak oznamuje »Česká advo
kacie« dne 16. dubna 1923 na ministerstvo' spravedlnosti 
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zvláštní podání, v němž rovněž stěžuje si do toho, že tarif 
advokátní byl vydán, aniž by o návrhu ministerském advo
kátní komora byla slyšena. 

Také nevzalo ministerstvo pražádného zřetele na poža
davky advokátů, zejména ne na zrušení maximální hranice. 

V tom ohledu má stav advokátní a notářský stejný osud 
i myslíme, že bude v zájmu obou stavů, jestliže v záleži
tostech, které se obou stavů dotýkají, co nejúžeji se semkne
me. Vždyť také přijetím článku XIV. vládní předlohy .o změ
ně , pozůstalostního řízení byla by advokacie zrovna tak 
utrpěla jako notářstvo. 

Jest prapodivno, že pľávě stav úředníků, pak advokátní a 
notářský, tedy stavy nejinteligentnější, stíženy byli snížením 
svých platů, ač cena životních potřeb v tom poměru ještě 
neklesla a ,indexní ceny jejich pohybují se stále mezi 10, 
kdežto ostatní střední stavy, zejména živnostníci, cen svých 
valně nesnížili. Jest · to, věru příznačno pro naše poměry uvá
ží-li se, že na př. advokát neb notář za smlouvu při ceně 
2 milionů smí čítati pouze 3000 K kdežto pouhý prostředko
vatel bez zvláštníh.o vzdělání dostává 2%1 od každé strany, 
t. j. 80.000 K. 

Takovýto postup proti inteligenci bude míti v zápětí, že 
inteligence se zproletarisuje, což nebude štěstím pro náš stát. 

Na jedné straně zřizujeme střední školy a vysoká učeliště 
a na druhé odpíráme inteligenci, která věnovala valnou část 
svého života studiu, nejen přiměřené odměny, nýbrž nejnut
nější míru životnÍ. 

Superlegalisace. Podle výnosu ministerstva financí ze dne 
17. V. 1923 č. j. 109839/6005 podléhají podání notářů o super
legalisaci jejich podpisů (presidií soudů a ministerstev (pti 
legalisacích podpisů stran na listinách určených pro cizinu 
kolku po 2'- 'Kč za každý arch podle saz. pol. 49/43 písm. a) 
2. a uh. saz. pol. 13/1IJ1. 

Snížení sazby daně výdělkové. Dle § 34. zák. o přímých 
daních osobních ze dne 25. října 1896 Č. 220 ř. z., upraveného 
novellou ze dne 23. ledna 1914 Č. 13 ř. z., může komise pro 
daň výdělkovou v takovém případě, kde výnos podniku nebo 
zaměstnání zakládá se převážně na výdělku pracovním bez 
zriačného spolupůsobení kapifálu, snížiti berní sazbu až o tři 
stupně, nežli jaká přiměřena by byla dle jeho výnosnosti pro
střední. 

V zhledem k tomu, že notáři nuceni jsou dle čl. 9. zák. ze 
dne 1. dubna 1921 velký počet úkonů pozůstalostních prová
děti bezplatně a tím již. značná naturální daň jest jim uložena, 
doporučuje se notářům dovolávati se tohoto snížení daně vý
dělkové, jež pak při značné výši samosprávných přirážek 
k dani výdělkové znamená slušnou daňovou úlevu. 

Poplatek dědický. Jestliže zůstavitel v tesťamentu určil je
dinou dědičku, ale podotknul, že ohledně určité části svého 
jmění má míti universalní dědička právo užívání ci že po její 
smrti (1917 nastalé) má se tato část jmění rozděliti urč.itými 
podíly mezi její děti příp. vnuky, zřídil zůstavitel tímto testa
mentárním ustanovením ohledně uvedené části jmění legát 
pro děti resp. vnuky universální dědičky, který byl omezen 
právem užívání této dědičky do ' její smrti, nikoliv však fidei
komisární substitucí, takže předpoklad dvojího majetkového 
převodu není dán a nebylo tudíž předepsati z této části jmění 
poplatek dědický po druhé. (Nález z 24. října 1922 Č. 17373 
v Daňové a bilanční revui, číslo 1-2, 1923.) 

Horovy civilní, soudní řády. Pokládám za nutno zmíniti se 
aspoň stručně a tím také znova upozorniti u příležitosti vy
dání Horova s tu di j ní h o, civilního, soudního řádu nejenom 
na toto druhé, stručné vydání, ale také ještě na prvé, ob
sáhlé vydání a zvláště na toto, poněvadž zdá se mi, že stále 
se hodnotí kuse nesmírná práce a vědomosti, které Hora 
vložil do tohoto díla. 

Je třeba projíti jen letmo spoustou nových zákonů za re
publiky a uvědomiti si, že každý z nich aspoň v něčem dotkl 
se civilního, soudního řádu, změniv jej nebo doplniv a pak po- , 
chopíme, jaký dar dal všem právním praktikům přede všemi. 
Nejen znova překládal a to jazykem, na výsost lahodným a 
přesným, čeho nebylo, dopřáno Ottov'U velikému dílu, poně
vadž byl sevřen a omezen ve své volnosti železnou nutností 
podříditi se bez uchylky jen a jen originálu při překladě. Nejen 
tedy zvučně překládal, ale také bohatě kommentoval vzp 0-
menuv u každého paragrafu všech změn, vytvořených no
VÝmi zákony, ale také důležitých rozhodnutí nejvyššího sou
du, na mnoze z poslední doby za republiky již vydaných a 
pracně vyhledavaných V rozličných časopi~ech. Mimo to upo-
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zorňuje všude pečlivě na theoretické principy. Proto tvoří 
jeho dílo harmonický celek, v němž je v úměrnosti obsah 
s formou, čili vědec a umělec doplňuje se v dokonalou jed
notu, jak je tomu při každém, zdařilém díle, ať ve vědě, ať 
v uměnÍ. 

Netřeba podotýkati, co znamená civilní soudní řád v praxi, 
snúška nejdůležitějších principů, na kterých úplně závisí usku
tečnění a uplatnění materielního práva a to civilní, soudní řád, 
ve který vnesl Hora prací nad síly jednotlivce opět bezpeč
nost a jistotu a to naprostou. 

Na konec pak ještě toto,: Horovo dílo je první, jež svou 
směloú koncepcí odvážilo se shrnouti v dokonalý celek tolik 
rozlehlou látku, ovládajíc ji souverainně a tím poskytlo doko
nalý vZOľ a to první všem. Platí o něm , plným právem: no n 

, e nim m u I t a, sed e t i a m m u I t u m. 
JUDr. Floľián Drápal. 

Vypsání ceny. Spolek advokátů československých v Praze 
vypisuje cenu na vědeckou práci o Dějinách advokacie v ze
mích českých a na Slovensku. 

Práce o cenu se ucházející v jazyku českém (slovenském) 
nechť vylíčí vznik a vývoj právního zastupování, veřejné a 
sociální postavení pľávních zástupců (advokátů) v historickém 
vývoji až do dob nejnovějších. 

Ceny uděleny budou tři a to I. cena 5000 Kč, druhá cena 
3000 Kč a třetí cena 2000 Kč. 

Práce buďtež zadány do 31. května 1924 anonymně s udá
ním jmena a adresy autorovy v zapečetěné obálce u předsedy 
Spolku advokátů československých v Praze II. čp. 83. 

Ceny udělí tříčlenná porota skládající ' se ze dvou advo
kátú a jednoho universitního profesora právních dějin, usta
novených Spolkem advokátů československých v Praze. 

Spolek advokátů československých má přední právo otisk
nouti nebo vydati práce cenou poctěné za obvyklý ho~orář za 
práce vědecké . 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Hugona Kleckra z Jiľ-. 
kova do Mostu a Dra Karla Hegenbarta z Vyššího Br'odu do 
Litoměřic . . 

\ I 
\ I 

Jmenování. 

Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta notářství Eugena 
Nováka v Plzni notářem v Praze s tím, že bude povinnen míti 
své úřední sídlo v Praze III. nebo IV., dále kandidáta notář
ství Dra Leopolda Schwabla v Mikulově notářem ve Vidnavě 
a Dľa Igora Beniage, advokáta v Brat.islavě veřejným no
tářem v Michalovicích. 

I(andidáta notářství 

s praxí příjme notář v Bechyni. Nabídky s udáním po,žadavků 
přímo. 

I(oncipienta 

příjme, po případě začátečníka, notářství ve Skutči. Nabídky 
s udáním nároků tamtéž. 

I(oncipienta 

dle možnosti dobře zapracovaného, s blízkou substitucí, příjme 
Dr. Cyrill Zvěřina, notář v Přeľově. Podmínky dle dojednánÍ. 

Notářské místo ve Vyšším Brodě. 

Ku obsazení místa notáře ve Vyšším Brodě, potahmo jiného 
v obvodu téže notářské komory přeložením uprázdněného vy
pisuje se soutěž. 

Žádosti řádně d.oloženy dle § 6. not. ř. buďtež podány 
nížepsané komoře do 28. července 1923. 

• Not á ř s k á k o mor a v Č. Bud ě j o v i c í c h, 
dne 11. června 1923. 




