
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 



• 
činiteli je jími v létech dřívěj š í ch. Prúci zakon čuje grafické zná
zo rně ní reserv a fondlt 

O postupu banky S lav ie v IlplVllulém šedesátil etí nejlépc 
mlu v í cifry, z nichž vyjímáme, že prcmie samy o so b ě př ekro
č il y v roce 1928 částku 203 miliony Kč , spo lu s [Jroky a ved lej
ší mi poplatky 240 milionů Kč a že úhrn reserva. fOlldů činí 
koncem minul é ho roku přes půl l11iliardy Kč; poji š tě ll ých 1\:api
tálů v ž ivotním odboru je za 1535 l11ilionú Kč; ce lkem vyplatila 
S lav ia od po čátku 1Jř es 645 IlliliolJÚ Kč s v:{rm poWtěnCÚll1 I; él 

splatných kapitálech CI náhradách škodových. 

Knihy redakci zaslané. 

Právní styky s cizinou. Tab elá rní přehled o nynejSllll stavu 
přísluŠllých norem (práv ní pomoci, vylwnate lnosti rozsudkll 
atd.), uspořádaný drem Richardem Dočekalem, vrchll ím komi.
sařem v ministerstvu s pravedlnos ti, připojen je jako zv láš tllí 
příloha k sešitu 1. právě zahájeného IlJ . ro čníku »S Upl e me ll tll« 
pro prax i právnickou «. Sešit ten přináší výběr nových výn osů 
a vyhlášek, ve »Sbírce Z. a n.« neuveřejllěných a souborn ý 
př ehled judikatury týkající se z poplatněni převodú nemovi
tústí. »Suplementy « vycházejí čtyřik rát za rok a vydává je 
nakladatelství »Praetor« v Praze 1., Dušní 13,; roční před
platné 24 Kč. 

Klíč k české poučné, odborné a vědecké literatuře. Ob 
sáhlý dvoudílný seznam celkem 130 s tr. velkého (19 X 28 cm) 
formátu, obsahující více než 4000 česk5rch poučných, odbor
ných i vědeckých knih vydaných asi 300 českoslove!1 . 
naklada teli a roz tříděných podle oború do 200 skupin 
s podrobným věcným rejstří kem hledáčkem . Jet o ]J r v II Í 
čes ký př ~sný biblio grafický soup i s pou č n ýc h 
k n i h s pod robný mi titul y. Zemědělské knihkupectv í A. Nc u
ber t v Praze zasílá jej za zlom ek výrobn í ceny t. j. obč čéÍs ti 
za 8 Kč. Tento skuteč1lě pravý h: líč vyšel ve věs tn ík u »Li te
ratura« č. 41.-48., v níž až dosud b y l vydán seznam o 1350 
s tranách. Na časopis »Li te ratura« předplácí se. ročně 10 Kč . 

Daňová a bilanční revue čís. 6 přináší mezi jinými násle
dující pro poplatníky zajímavé články: Dr. Schwarz : Ode
čitatelnost daně výdělkové) Dr. K Chvalovský: Odečitatel
nost zv láš tní daně výdělkové ; Dr. rrant. Becker: Odpisy 
podle § 9 zák. o ,dani z vodní s íly a odpisy podle zák. čís. 
102/1921; O. Růžička: Odpisy v kupecké účetnické prah:si a je
jich vliv v bilanci. Dále nejdůlež itěj ší vynesení ministerstva 
financí a zemských finančních úřadů z poslední doby. -
Redakce a administrace Praha XII., Slezská 13. 

Uuiv. prof. Dr. K. Hermann-Otavský : Všeobecný zákonílí 
c.bchcdni a pozdější normy obchodního práva v zemích his to
rickSrch. 1844 stran. 2 svazky vázané Kč 190'-. 

Vyšlo v nakl adatelství a knihkupectví Ceskoslovenského 
Kompasu, tisk. a vydav. akc. spol. v Praze. 

Dvoudílný »Všeobecný zákoník obchodní«, pro nějž byl 
reservován svazek XX., jes t jedním z nejcennějších svazků ve 
sbírce »Komentovaných zákonú československých «. Zárukou 
toho je jméno pořadate l e, univ. prof. dr. Iiermanna-Otavského , 
nejpřednějšího našeho znalce obchodního práva. Pořadatel . 
shrnul látku do 16 oddílů a opatřil v ní obchodní zákon se zá
konem uváděcím , jakož i zákony o obchodních pom ocnících, 
společnostech s r. O. a společenstvech výdělkových a hos p. nc-

jen odkalY na př edpisy věcně so uvi slé a judika tur ou, nýbrž 
i poznámkami a vysvětliv! ami k rychlé inÍonnací o věcném 
obsahu lIv áděuých norem , tedy výkladem tím ce lll1 ějším a v í
tanějším , že autor jeho je doma i v ciz i ně uznávanou a utoritou 
svého oboru. Z judikatury se hl edí celkem k soudním rozhod
llutím čs l., ze s ta rš í l ' roz hodnutím, zapsaným v knize iudik á tll 
a v r epertoriu ná l ezů. Z lite ratu ry se lI vá dčjí s pisy obecně pří
stupné, jež obohacují literární odkQz:v další. 

P rvní d íl obsah uj e v 10 odd íl ec h kro ml: obchodního zákona 
předpisy o obchod. re j stř íkLl , zákon o obcll. DOlllocnících, sp~
ciá lní předpi ' y o akciových spo l ečnostech (zejména akcio Ý 
reg ulativ), dále zákon o spo l ečnostech s r. O. , zákon o spole
čens tvech výdělkových a h osp., zákon o sn iloLl vě pojišťovac í , 
předpisy o podnicích cizozemských, ustanovení o bursách, 
o poměrech peněžních a ú věrn ích (zejméJLa o Národní bance 
čs l., o spořitelnách. o okr. zá ložllách hosp. , o všeob . fondu pe
uěžních ústavů v RC,S., o \Jříročí k ochran ě peněžn í ch ústa·yiJ 
a jejich věřitelů, o - měně a n. 

Druhý díl shrnuj e v dalších 6t i oddílech prúvo šekové, Z8-
ko ny o uchová ní práv ll1ajite lú listů zás tav lI íc.h , o veřejnýcl1 
skladištích, předpi sy práva známkového a vzo rkového, nejno
vějš í Dř edpisy o dopravě železniční, a to jak mezinárodní , tak 
i vnitřní (že l ezn i ční přepravní j'ád) a lJ os léze hlav ní předpisy 
poštovního řádu. 

Zevrubný přehled obsahu a chronolo~iclnr i věcný rej s třík 
usnadňují rychlou orientaci v i.O lrlto rozsáhlém díle, které tvoří 
spolu se »'Slovenským obchodním zákonem« mi ll. rady dr. JuliQ 
Karmána, svazkem to XXl. téže sbírky (1926 , stran 96R, 
Kč 120'-), j edinečný soubor všech norem platného obchodníbo 
práv2 v celé republice . 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty notářství: Břeti

s lava Doška v Král. Vinohradech notářem v Ko lí ně a Jana 
Šimka v Pelhřimově notářem v Humpolci. 

Substituta . 
od 1. do 8. července hledá notář Dr. Furst v Bílině (Cechy). 
Byt a strava se na požádání poskytne. 

Notářský solicitátor, 
s 14letou česko u soudní a notářskou praxí , "amostatný, tabula
rista, p ísař na s troH, pro jednávající samostatně pozůstalos ti. 
při.ime stálé místo. Nastoupiti možno ihned. Lask, nab. pocl zn. 
»Dle dohody« clo adm. t. 1. 

Notářský úředník 

s roční praxí, znalý psaní na stro ji, lu strování , agendy pozůsta
lostní a částečně němčiny, hledá místo. - Nab. pod značkou 
»Kdekoliv « do adm. t. 1. 

Koncipient 
pro llotářskou kanc ei<.H· na Moravě se s pornou , c iv ilní a tres tní 
p rax í. Nab. pod Z ll. » Trvalé l1lísto « cl o adLl1. t. I. 

PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kance l á řské , 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 23815. TELEFON 23815. 
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PRO PRAKSI I STUDIUM 
NOVINKA ' Ant. Hartmann, odborový přednosta min . spravedlnosti 

OBECNÝ ',KNIHOVNí ZÁKON 
l>Kom entovan é zákony CSR. « sv. 30. Stran 920, vázané Kč 96'-
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NOVINKA JUDr. Karel Hermann-Otavský. universitní profesor 

VSEOBECNÝ ZÁKONíKOBCHQDNí 
»Komantované zákony ČSR.« sv. 20. Stran 1844, váza né ve 2 svazcích Kč 190'-
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I na splátky za nezvýšených cen. Na skladě u vše c h k n i h k u pc Ů 

ČESKOSLOVENSKÝ KOMPAS, SMÍCHOV, PLZEŇSKÁ 79 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kan celáře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčej n ě lehkým úderem, ale , 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 

Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L 10 S, 12 192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečí
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v cenách továrních 

R e min 9 t O n p S a c í str oje, s pot. sr. o., 
Prah a-L, Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 
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