
Ovšem dle mého náhledu by tomu neO'dpoinohl 
zákon O' pokO'utnících, neboť zákony jsou - sit venia 
verbo - na to, aby zejména lidmi tohoto druhu hyly 
obcházeny, nýbrž mám za tO', že by radikálně odpo
mohlo se této hlíze jen ustanO'vení m , že k: a ~ Cl é 
knihovní podárií mu s í b~r ti s ign ová n o 
právním zástupcem - n O' tářem neb o 
a d v o kát e m, a to je múj apel na O'ba tyto stavy. 

JUDr. františek Matouš : 

Z praxe. 

Katastrální operáty se stěhují z berních' úřadl1. 
Nevracejí se již z obvykl)Tch občasných revisí u kata
~trálních úřadll rněřičských, .1. i dalŠÍ, postupně tam po 
.1ednotlivu vyžádány, uváznou tamže u ž na trvalo. Tak 
za nedlouho bnde zákon katastrální Č. 177/27 i v tomto 
směru proveden, a všechny operáty ze tří 3,Ž pěti ber
ních oktesLI budou soustředěny u jediného katastrálního 
úřadu měřičskéhO'. Jenom nedostaték prO'story úřado
ven zpLIsobil, že nestalo se tak ještě všude. 

T.1tO centralistická organisace katastrální služby 
měřičské postihne především notáře, púsobící mimo 
sídlo katastrálních úřadů měřičských, jimž odnímá se 
pomt'kka, při veškeré jejich agendě nezbytná a v kaž
dém případě jedině spO'lehlivá, protože autentická, kte
rouž doposud měli po ruce doma, u svého berního úřa
du, a umísťuje je du středisek , odkudž budon se opatřo
vati nutná data s rozmanit,Tmi nesnázemi ,a s nevíta-
ným . zdržením. -

Zřídka kdy přinese si strana parcelní archy nejno
vějšího vyhotcvení, nebO' věrohodně doplněné a opra
vené, jichž bylo by lze bezpečně' použíti. Obyčejně shle
dá trosky archLI museálního vzhledu, jichž údaje dávno 
již byly předstiženy řadolJ změn i za několik desítiletí 
se přihodivších, aneho přinese si v)Tpisky z obecního 
protokolu, jichž spolehlivost předpokládati se ani nedo
poručuje, a nejčastěji nemá s sebou vtIbec ničeho , a 
označuje pozemky, O' ~ěž běží, pouze svSTmi místními 
pojmenováními. Proto při zjišťování jednotlivých pctr
cel nutno určovati je v mapě podle polohy, tvaru hra
nic a dle sousedll, 3, při tom nelze se obejíti bez lustra 
operátu katastrálního , kdež teprve možnO' se najisto 
přesvědčiti, zdali míněn jest pozemek cel)T, nebo pouze 
jeho část, ·kterou bude nutno' dáti dříve odměřiti. . 

To vše bude nyní v,1.lně stí ženo dopisováním, po
případě i nákladnou dojí žc1'kou o data katastrální, ne
hledě ani ku ztrátě času tím zpLlsobované. Potí že to
hoto nového zařízení zakusí záhy vLIbec každý, kdo 
k jakétnukoliv úČ.elu bude potřebovati přesné nyněj š í 
výměry nebo jiného úředního údaje katastrálního. Po
něvadž však zákon (§ 8 odst. 2.) vj'Ts lovně připouští a 
umožňuje zapLljčování operátů také jinj'Tm úřadtlm , --
1.1 nichž pobyt jejich bude podle povahy své nezřídka 
dlouhodobj'r, zejména plljde-li o některou instanční re
visi, - o čemž však v daném případě zájemník nebude 
předem věděti , bude mnohá jízda ke katastrálnímu 
úřadu měřičskému marna, přemnohé dopisování bez
výsledno a čekání n,~:I. vyřízení písemneho dotazu neko
nečně dlouhé jako - lidské utrpení samo. 

lVláme tedy zase o jedno opatření v íce, které uzá
kO'něno hylo bez jakéhokoliv zření a ohledu ku prakti-
cké potřebě. Není-li předloha zákona ani troch11 politi
ckého rázu, prochází patrně bez náležité kritické revise 
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sněmo.vn-,Í , zejména hez věcného, odbo.rného a jmenovitě 
~~?dv1sleho rozbor u a posudku (-- Jehož os tatně t1.ké 
1 J111dy se nedostává), a co zpravodaj vyloží, to se od
hlasuje a ovšem ponechají se prováděcím nařízením 
vždy nejširŠÍ m ožnosti. Přes to, že v obou komorách 
N. S. zasedají také praktičtí právníci, neh\TVa jí zákony 
domýšleny také po stránce všech dLlslec1kt"1 jejich pr~ 
praxi: ,1. tam, kc1e jsou na snac1ě zař í zení samozřej.;ná , 
praktIcky účeln á Cl. skutečně demokraticky prodchnutfl 
vyumělkovávají se in stituce těžkopádné., zavádějící sv í ~ 
zelné úřadDván i, přímo proticht"1dné ll stálen,\rm a osvěcl
č ivším se pomědlm. lV[noh~T úřední apa.rát se pak do
mnívá, že jest sám sobě ú čelem a r.í lem a pranic nedhá 
škod, které t ím zptlsohuje všem vrstvám ohčanstva. 

Všestranná dllležitO'st katastrálního apar átu , prac
nost a nákladnost jehO' po,řízení a udržov~mí, a častú 
jeho potřeba při nejrOozmanitějších pří ležitostech , pro
káže zajisté brzy, že jest neudržíi.elno, aby existoval 
pouze v jediném vyhotO'vení , umístěném nadto j eště 
u jednohO' úřadu , společnéhO' pro rozlehlou oblast 
územní. Kdyby takový jediný exemplář některé ohce 
na cestách po zmíněných zápújčkách se ztratiL nebo 
značně byl poškozen, čehož jistě nelze se uvarovati přes 
všechna případná zabezpe vení , bude nesnadno vbrzku 
ho nahraditi. 

Účelně vedené katastrální oddělení mělo bv býti 
součástí po obchO'dnicku organisovaného decent~ali~o
v1.ného úřadu, daně vyměřujícího, předepisujícího, je 
vybírajícíhO' a zllČtujícíhO'. Berní úřady již za posavad
ního stavu dle katastrú vypO'čí távaly alespoň přibližně 
daňovO'u povinnost, připadající na jednotliv)T pozemek 
í část jeho,. a tím usnach10valy vzájemné vyúčtování 
mezi účastníky, což nyní bude nemožno. 

V ~rvoj také ukáže, že ani pozemková kniha nemůže 
se trvale obejíti hez katastru, k ní přičleněného , který 
ovšem nestane se její částí integrující jakO' mapa, v ní ž 
lze poměrně snadno některé změnv zakreslovati. Bude 
však vhodnO' zařaditi ke knihám pozemkovSrm jako po
mocný a informační rejstřík přehledy parcel stavebních 
a pozemkO'vých se všemi daty katastrálními pÚ' obcích 
sestavené a aspoň v~Točně revidované. Vždvť listovní 
musí bezpočtukrát vys lechnouti stereotypni otázku: 
»mohli bychom Se tu dověděti také vj'Tměr'u? « - kter;l. 
je přece tak věcně oprávněna. D O'sud odkazova l takové 
tazatele na berní úřad v témže městě se nacházející, 
a nyní v mnoh~rch mí,stech bnde je p sílati , do vzdále
ného sí dla katastrálního úřadu měřičského , a marně 
bude jimi dotazován, komu nutno tuto dLlmyslnou no
votu př ič í st i k dobru. 

Námitku, že vyhotovení a vedení duplikátll ka
tastru hy vyžadovalo nákladu, na nějž není úhrady, 
lze odmítnouti poukazel11 na. to, nač peníze jsOou. Stačí 
uvést i na příklad, že tisíce Kč mimořádn~'ch honorářl\ 
pohltilo docela zbvtečné a sk0'ro dětin ské začen10vání 
l1ěmeckého textu ~la dvojjazyčn)Tch záhlavích li st ll po-
zemkov)Tch knih, čímž zaměstnává se dodnes soudní 
kancelářský personál po úředních hodinách. Minulosti 
takto zahladiti nelze, a žádného nového ducha, pohr
dajícího takov)rmi nlalichernostmi , které prestiže ná
roda stát SVLlj obnovivšíhOo spíše poškozují nežli upev-
11Uj1, tímto ZpLlsobem do úřadování zaváděti také ne
možnO'. 

Prozatím bude proto nutn O' nastupovati na to, aby 
věnována byla zv}ršená péče obecnínl protokolllm par
celním, které zLlstanou teď v četn)rch okres ích jedinj'rmi 



přehlednýrni katastry. V mnO'h~'ch obcích jsou velmi 
zanedbány, právě tak jako O'becní mapy. Nehylo ni
kO'ho, kdo by se o ně staral a snažil , e o včasné vyzna
čení všech z"měn, aby se shodovaly se skutečností, takže 
i po řadu let jsou nedO'tčeny, nanejvýš nějakou po do
mácku přičiněnou poznámkou velmi nespolehlivě po
opraveny. Bud e třeba př i činiti se o to, aby na pří ště 
hyly soustavně a pravidelně porovnávány s paralelními 
seznamy katastrálních operáttt , které nezřídka předsti
hují i knihovní tav propočítáním a zapsáním úsektt, 
zabran)Tch regulacemi vodstva a zhudov[l11ím silnic , 
jichž knihovní pořádky potulují se kdesl po lhtttách. 
Náklad a píle tomu věnGvané vynaloženy budou jen kll 
prO'spěchu velmi značného počtu zájemců i celé obce, 
který zaslouží Sl přednostního vyhovění před úkoly 
jinými. 

Také jednotlivce nutno míti k tomu, aby si dali 
dG pořádku svoje archy pozemnostní, a každý trh 
v nich dávali si úředně zanésti, a vtlbec starali Se O' je
jich revidování, kdykO'liv měřičsk)T úředník na pozem
cích jejich bude něco zaměřovati. Nové nabyvatele ne
movitostí jest rovněž vhodno přiměti 1 tomu, aby jak
mile jejich nabytí bude katastrálně provedeno, dali si 
vyhotoviti svúj arch pozemkový. Každý vlastník rna
jednl nemovitého měl hy míti ve svém domácím ar
chivu listinném správný arch parcelní . 

T akový a podobn:)T postup bude snad s to časem 
zmírniti aspoň některé nepříznivé dúsledky tohoto pře
místění katastrll, všech však přece jenom nikdy neod
straní. Dosavadní příručnost katastrálních operátll , ja
kožto jediných autentick:)Tch v:)Tkazll bonity, v~Tměry a 
v:)Tnosu pozemktl, bude neustále postrádána. V:)Tlučné 
soustředěn í iejich při katastrálních úřadech měřičsk)Tch 
ztIsta.ne projevem povědomého centralismu záhadného 
odlrvodnění a nezbadateln:)cch d ltl, od něhož nás ne
osvobodil ani 28. ři ;en. ale kterSr zanechal nám ancien 
r ég"ime dědictvím, k němuž jsme se nepřihlásili cum 
beneficio inventarii. 

Cís. jed. 264 n. k. 

Minúterstvn sp1'avedlnosti v P"'o :::e . 

Podepsaná notářská komora usnesla se ve své schůzi dne 
23. březn a 1929 na následujícím proj evu : 

Cl. 12. zák. z 8. VI. 1923 čí s l o 123 Sb. z. a n. uvádí, že § 29 
cís. pat. z 9. s rpn a 1854 čí s l o 208 ř. z. zní v obnoveném znenI 
takto: 

»Notářllm buďtež v místě, kde jes t sborový so ud I. sto li ce 
s'věřeny úkony v nesporn ém ř ízení uvedené v §u 183 not. 
ř .... . . . « 

V Okresech mimo sídlo sborového soudu mohou úkon y ty 
p o dl e u v á žen í s o II cl u hl edíc ke stanovení §u ] 84 nesp. 
říz. přidělen y bý ti notářlllll . 

Podle tohoto §u 183 not. ř. jedná se o ty to úkony: 

1. sepi sování úmrtnídl zápi sll a provedení ostatních úkonů 
ve věcech projednání pozLl stalosti, v nich ž nej edná se o rozho
dování soudcovské, 

2. sou dní odhady ve věcech sporných a nesporných, 
3. soudní dražby movitos tí v těchže záležitos tech , 
4. dražby nemovitos tí ve věcech nesporných , . 

mimo to re vise poručen ských účtll a provádění rozdělení 
jmění. 

V exekučním ř ádu §u 24 jes t výs l ovně uvede no při výpočtu 
Orgánll výkonných toto: »Kde nejsou zvláš tní výkonní úředníci 
(vzhledem k předchozímu tex tu jest rozeznávati mezi výkon 
ným úř edníkem, kance l ářským úředníkem , sluh,ou) mohou b ý ti 
provedením jednotlivých důl ežitějších neb t ěžší ch úkonů po
věřeni n o táři . 

Ze shora citovaných norem Jes t jasno, že notář i m6h0l1 
býti fakultat i vně pověřeni ku všem shora uvedeným úkonům. 

Kdežto v sídle sborových soudů jedná se o předpis ko
g-en tní , jest pro okresní soudy ostatní pon echány těmže na vůli, 
které úkony mají býti svěřeny notáři jako soudnímu komisa ř'i. 

Katas trofální stav soudnictví jes t však akutní stej n ě u sou
dll v s ídlech sborových SOUdll jako u soudů venkovských. 

Bylo by tudíž s pros pěchem jak pro obecenstvo, tak pro 
so ud y samy, aby tyto použily co nejvíce možnosti zákonem jim 
dané , soudy však často opomíjené a to zejména proto, že po
vinností notár ovou jes t úkony' ty včas a řád ně provésti. 

Vzhl edem k tomu doporučovalo by se, aby justiční správa 
v~rn osem soudy na možnost plného využití oněch norem upo
zo rnil a' a použití jich doporuči l a a to zej ména proto, že jedná se 
často o jednání přespolní a obtíž né , k te ré čas to znamenají pro 
soud ve ikou ztrátu ČaSLl. 

Požadavek postoupení i oněch pozlls talostí, jež strany si 
projednávají samy, notáři jakou soudnímu komis aři k finali so
vání dá se odůvodn i ti Citovaným čl. 12. zák. Č. 123/23, který 
praví: »Notář i budou tím zmocn ě ni ... . jakož i p ř ipr aviti 
všechny úkony potřebné pro vydání odevzdací listiny. 

Praktické výhody tohoto postupu plynou z následující úva
hy : Stranám jest - bez ohledu na to , jsou-li práva znalé či ne 
- dána .možnost proj ednati si pozůs talos t samy, nebo in eve n
tum »zl110cněncem podle zákona op rávn ě ným « . Dále praví zá
kon, že »nevyhovují-li spisy, mll že soud dáti je sepsati notá
řem nebo předvo l a ti strany k proj ednání « a tím vyjadřuj e sám 
předpokl a d , že budou případy, kdy toto projednání vyhovovati 
nebude. Při tom však bylo by nutno, aby so ud zkoumal sám 
celý obsah spislI a to nejen s hlediska práva dědického a jiného 
práva materielního, jakož i zejména práva poplatkového a ko
nečně také je ště aby kontroval spisy z dLtvodů př edpisů mani
pulačních. Budou-li spisy postoupeny no tářům jako soudním 
komisařům, mohou nasta ti dvě možnos ti: buď bude spis p l n ě 
vyhovovati - pak finalisační práce notářovy budou se redu
kovati na zji š těn í , že v daném případě bylo postupováno správ
ně podle zákona a pak činnos t soudu bude minimální - aneb 
spisy budou míti závady v dědickém právu materielním neh 
fo rmální, pak notář zařídí odstranění stávajících závad a spis 
sám bez dalších průtahů bude moci býti · vyří zen vydáním ode-
vzdací listiny. . 

Nebylo by místným poukazovati na to, že uvedeným po
stupem projednání pozLts talosti s traně se zdraží, neboť po
platky notáře jako soudního komisaře jsou upľaveny zákonným 
tarifem a podléhají úpravě soudů a není Pľoto možno účtování 
abnormálních, rozsahu skutečné práce neodpovídajících po
platků a nelze snad pľoto , že stľana se domnívá , že s tačí k u 
provedení věci, k níž nemá dostatečnou pľůpravu, přiznávati 
jí zvláštních výhod a ohledÍl a nutkati so ud, beztak ohľomn ě 
přetížený, aby opravoval a zákonným požadavkům přizpů s o
boval diletantské pok usy často různých pokolltníků! 

Projednává-Ii s traně pozÍlstalos t zmocněnec pľáva znalý 
a to jsou případ.y, kde prav i deln ě jedná se o pozůstalQst větší, 
bude moci tato strana snadno nésti popla tek soudního komisaře 
za finalisování pozůs talostního proj edn ávání. 

Ur ychl ené vyřizová ní pozůs talos tí a v dÍls led,ku tohoto 
umožněn í podání výkazLI pozůstalostních úřadu poplatkovému 
včas, to jes t do půl roku ode dn e úmrtí zůstavitele , přin ese 
stranám z načný prospěch fi nační, ježto budou osvobozeny od 
placení úroků z prodl ení z předepsaných popl atků pozť1 sta
los tních , které musí býti pl aceny již ode dne úmrtí zLtstavitele 
v tom případě, že popl atkový výkaz nebyl vyměřovacímu úřa
du v uvedené lhůtě šesti měsícÍl před l ožen. 

Obmeze ní legalisací a vidimací u soudu na krátkou dobu , 
která by byla přesně dodržována, bylo by analogické opatření , 
jako je učinil soud vzhledem k přetíženosti soudní i v jiných, 
daleko dLtl ežitějších oborech , na příklad při nahlížení do knih 
pozemkových, které podle zákona jes t každému volné, neb o 
stanovením urči tých dnÍl a ,hodin ku styku se s tranami ve vě
cech nesporných, kde v~nik ají z toho častokráte s tranám různé 
újmy proto, že ko nají svoji povinnost. Na příklad ve věcech 
poručenských koná poručenec dos ti často dlouhou cestu k SO L1-
du, kde sezná, že se u soudu ten den nebo hodinu pro stran y 
neú řadllj e. T ím spíše jest odůvodněno obmezení úředních hodin 
pro ověřován í , kd y soud vystupuje (a kontrario v rchnosten
ského postavení ve věcech poručen ských se týkajícího z veřej 
ného zá jmu) jako jeden z několika dodavatelů určitého úkonu, 
na němž mají soukľom _' zá jem čistě jen s trany . 

Neomezenou dobou pro ověřovací úkon y, nikte rak IJříli š 
dů l ež ité, ztráCÍ soud čas pro úkony jiné, v rchnos tenského cha-
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takteru so udu sprše příslušející a jistě mnohem důležitější a coŽ 
hlavního, jinak nenahraditelné. 

Strana, jež nedosáhne ověření podpisů u soudu, mÍlže do
sáhnouti bez ztráty času tohoto úkonu u notáře, aje nemůže 
~a příklad jinde dosáhnouti usnesení o povolení exekuce, doru
cení rozsudku atd., ač by na tomto úkonu měla eminentní zájem 
a snad právě tím, že úřad jest plně zaměstnán ověřovacÍ čin
ností pro strany, nezbyde mu často času na úkony v zá jmu 
celku. 

Požad<..vek vyř i zování nutných tabu lárních návrhL! ve 
lhůtě aspoň trochu 1)řiměřené jest jistě plně Odllvodněn a vz ni 
kají často st ranám značné finanční újmy. Důvodem pro zdržení 
nebývá ani tak často provedení knihovní, jako Dráce spojené 
s napsáním, ko]acionováním a expedicí knihov ních usnesení. 

Podle zákona knihovního (hlavně §u 95) jest zřízení o žá
dostech knihovních velmi pře sné a proto výnosem ministerstva 
spravedlnosti ze 27. října 1897 doporučena byla stylisace žá
dostí tak, aby její vyřízení mohlo se státi pouhým »describa
tur«. Tíin, že jsou vydány pro vyřízení kniho vn ích žádostí 
vzorce, jest možno při podává ní knihovních žádostí využíti oné 
možnosti uváděné znovu výnosem ministerstva spravedlnosti 
ze dne 16. června 1928 číslo 23489/28 a současně s kniho v ní 
žádostí předkládati ji ž hotová usnesení. 

Vzhledem k tomu, že předkládáním hoto vých, předpisúm 
zákona odpovídajících usnesení, práce soudu značně se ulehčí , 
jest odůvodněno, aby strany, které jsou so udu v jeho činnosti 
nápomocny, obdržely přednost před ostatními. 

Lze očekávati právem, že by notáři , když by se strany 
soudů vycházelo se jim vstříc, tím, že by jim byly přidělovány 
větší měrou úkony soudního komisariátu a obmezením {loby 
pro legalisace a v idimace u soudů zvětšil a se je.i ich agenda, 

. předkládali by ve všech tabulárních žádostech jimi podáva
ných hotová usneseni a tím hy soudům jich práci značllě 
ulehčili. 

Předkládajíce proj ev tento, prosím e za jeho blahovolné 
posouzení . 

I 

Not á ř s k á k o mor a v P r a z e, 
dne 23. března 1929. 

Z E DNE 

Dekretem presidia vrch soudu v Praze ze dne 22. února 
1929 pres~ 7/61-5/29 byl ustanoven pro jeho obvod soudním 
tlumočníkem a překladatelem z jazyka srbochorvatského do 
českého a naopak p. Jaroslav Balzer, ba nkovn í úr-edník v Pr li 
ze, bytem Malá Stěpánská 9. 

Návštěvy stran v Úřadovně A Všeobecného pensijního 
ústavu. Z důvodu mimořádného návalu práce Zpllsobeného 110-

velisací pensijního z~dcona budou návštěvy s tr a n v úřadovně 
A počínaje dnem 13. května t. 1". přijímány denně toliko od ll. 
do 13~\ hodiny. Ufadovna žádá své č l eny, aby návštěvy, jakož 
i telefonické rozhovory omezili na pnpady nejnutnější. 

Z Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v Praze. 
Pro d I o uže ní I h ú t v pen s i j ním poj i š t ě ní. Nový 
pens ijní zákon čÍs. 26/1929 předepsal ttím ěs íční lhL'1tu k podání 
žádosti o přepoCítání zá kupu let uzavřených před 1./1. 1929, 
jakož i tříměsíční lhú tu pro volbu třídy dobrovolného pokra
čování v pOjištění od 1./1. 1929. Ježto obě tyto Jh MV prošly již 
dlle 31./III. 1929, usnes l se užší výbor ústav u, že mají býti při
jímány ještě žádosti vztahujíCÍ se k Citovaným ustanovením 
nejdéle až do 6. červn;l 1929. Pokud se týk:i tříměsíční Ihl'tty 
Je pJ-edloženÍ dokladů o novinářské činnosti, jedná ústav se 
súčastněnými organisacemi novin ářskými. 

Pensijní pojištění zaměstnanců v cizozemských pobočkách 
čsl. firem. úřadovna A Všeobecného pensijního ústavu v Praze 
upozorňuje, že podle ustanovení no vého penSijního zákona 
mohou osoby, zaměstnané v cizozemském pobočném závodě 
domácího podniku pokračovati v dřívějším pOjištění povinném 
jako dobrovolní pojištěnci, avšak nikoliv již podle vj'rše svých 
s lužebních poži tkll, jak tomu bylo podle starého penSijního Zťl
kona. Jest tedy nutno, aby zaměstnavatelé upozornili onv za
městnance na to , že se musÍ ve smyslu ustanovení nového zá
kona rozhodnouti, ve. které z no vých jedenácti tříd služného 
chtějí v pOjištěn í dobro volně pokračovati , pn případě na to , že 
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mají moŽnost uzavříti též při pojištění. Rozhodnutí o zvolené 
Uídě služného musí býti ihn ed oznámeno úřadovně. 

vOc~rana náje~ní~ů. s ohledem n.a notáře. Notářská komora 
p~a~ska spolu s ~el.(arskoLl komorou a Hlavním gremiem lékár
mku o po~~la k 111lmsterstvu, sociální péče a všem poslaneck ý m 
~clubum zadost, aby do noveho zákona o ochraně nájemníkú po
J~lt~ byl? l1st~nov,e ní, ž~ kanceláře i byty n otářů, l ékařú a 
le.carm}m po~le0aj l i nadale ochraně, vzhledem k tomu, že tyto 
s~a vy JSou vazaJ~y na urči tý rayon a při zrušení ochrany vy
danv by byly vsanc nepřim ěřenému zvyšování činží od m c1 -
jitelL! domů. 

Sbor notářů pražského obvodu konal dn e 2. června t. r. 
valnou SChllZi , na kteréž podal předseda zprávu o dosavadním 
s t,avu všech záležitostí, týkajících se notářství, zejména o no
vem notářském řádě . Po té přečtena byla zpráva výroční 
o pllsobnosti notářské komory za minulý rok pl'ednesená pí 
Voj~íkovoLl, dle níž vyřízeno bylo za minulý rok 1472 číse l jed
nac~ch. Pokladník komorní pan notář Krajíček po přednesení 
zpravy pokladní navrhl, aby komorní příspěvek na rok 1929/30 
zustal nezměněn ve výši 700 Kč, což bylo jednomyslně přijato. 
Za revisory účtL! zvoleni opět ])áni notáři: Stanislav Pavlíč ek 
a Dr., Otakar ~iulka. Pan Dr. Ponec apeloval na všechny p ří
tomne, aby uPlsovali na stavební fond Spolku notáHl čsl. a '·e 
SChll Zi samé upsáno ihned 8500 Kč. Stavební fond našeho spoJ
~(lJ rOZf!1l10Žen byl o 5000 Kč kolegou, který nepřeje si býti 
]menovan a dále částkou 8500 Kč vybranou ve valné SChlhi 
sboru notářů obvodu pražského. V nejbližších dnech bude za .. 
slán všem kolegům oběžník, aby dle své možnosti přispěl i n1 
tento fond značnějšími čás tkami. 

Notář - státní orgán. V posledním čísle Notariats-Zeitl1n .~ 
l~ veřejněn jest oběžník notářské komory 'i' Brně ze dn ~ 23. 
hstopadu 1926, dle kteréhož . uvádí se všem členům notářského 
shoru ve zn{lI1l0st, že usneseno bylo, podati na ministerstvo 
spravedlnosti náv rh, aby článek 2 jazykového nařízení hv l 
změněn v t ~ n rozum. že notář i jsou orgány státními jen jako 
soudní komisaři. Nev íme, zda-Ii návrh ten skutečně ministe r
<;!vu h y! . podán. Jisto je. že by návrh ten hyl v rozporu s ce
Jvm na S1111 dosavadním snažením. Dn es nVŠp.Ji1 PO vvnese nÍ 
~~7.h ~dnu tí J,rejvvššíhn snr8.v níh'l s(ludu neměl by návrh ten 
zadne vyhl1dky na příznivé vyříz e ní. 

»Prvni desetiletí bankv Slavie v samo~tatném stMě česko
~'uven.ském a vÝvoj česknslovensliého pojišťovnictví 1918 ai. 
19ZR« je název spisu, který ke svému v:·Tznamnému lctošnimu 
juhileI1 právě vvdala banka Slavia. Účelem j eh~ je .iednak 
uctíti deseti letí reDubliky, jednak vzpomenouti dovršeného 
šedesátiletí ústavu. Spis je psán vrch ním ředitel em banky D~·em 
Pečou. 

Jest položen na širš í zák ladnu; vyl í čen tu i vývo j ccléh J 
čsl. pojiŠťovnictVÍ od roku 1918 až do roku 1928 a číseln ě vy
jádřeno obchodní a finanční postavení pojišťoven ke konci roku 
1927. Všeobecného rázu je též kapitola »Do další práce «, v níž 
zdí'lrazňovány jsou povinnosti pojišťoven VllČi státu a pojištěn
cům, zároveň však i závazky s.tátu vůči po.i i šťovnám. 

Pokud se tSrče banky Slavie, vylíčen jes t především struč
ně její vznik a dějiny, které tvo ří součást našich národních 
dějin hospodářských, přípravy banky pro dobu poválečnou od 
roku 1915 i události prvních dnů po převratu. Další dvě kapi
tolv věnovány jsou rozvoji banky a změnám, kte ré nastaly ze
jména rozšířením púsobnosti věcné; dnes má S lqvia 17 po
jišfovacÍch odvětví (v r. 1918 bylo jich 5) a pracuje s pojišťov
nami předních pojišťovacích trhú světa. Je tu však vzat sou
časně zřete l na to, jaký vliv měla politická sámostatnost na 
práci pojišťoven II nás, na vývoj zákonodárstVÍ a administra
t iv u, vznik nových ústavLl, zváženy tu i dL'tsledky infl ace, defla
ce a stabilisace ve svém vlivu na obchody pojKťovací, na 
fluktuaci škod i politiku uk ládací, jíž je věnována zv láštní ka
pitola. Samostatná sta ť vě nována je dále sociá lnímu zabezoe
čení spolupracovníkll, pro něž banka Slavia již od svého pů
vodu založila pensijní fond , nejprve úřednický a potom zastu
pi telský; jej ich jmění přesahuje částku 33 milony Kč. V dalším 
popsány JSOLl personalie ústavu v roce jubilejním a vzpomenuto 
všech oněch velkých mužLl, kteří zasloužili se o stát, o náš ži
vot hospodářský a v jeho rámci též o soukromé pojišťovnictví, 
zejmé1la preSidenta Masaryka, ministe rského předsedy Dra 
Svehly a ministra Dra Rašína. Rovněž uvedena JSOLl .iména mu
žů, kteří zasedali ve sp rávě banky, po případě byli vůdčími 




