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Rozhodnutí nejvyššího soudu. 
J a k j e s t s e z ach o vat i, p o z Ů stá val a - I i v e ř e j
n á o b c hod n í s p o leč n o s t p o u z e z e d vou s p o
leč n í k Ů, z nic h ž jed e n zem řel bez I z a n ech á n í 
děd i c ů a d r u h Ý z e s p o leč n o s t i v y s t o u p i I, p o-

s t o u P i v z á vod o s obě j i n é. 

(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 11. července 1929 R I 551 /29. 
Krajský soud v C,hrudimi Firm 1081/29.) 

Veřejná obchodní společnost J. Beneš a spol. pozůstávala 
pouze ze dvou společníků. 

Jeden ze společníků oznámil rejstříkovému soudu, že ze 
zmíněné obchodní společnosti Vystoupil a žádal, aby byl 
z rejstříku jako . veřejný společník vymazán. 

Soud rejstříkový návrh jeho zamítl, jelikož není pode
psán i druhým společníkem. 

K rekursu žadatelovu změnil soud rekursní naříkané 
usnesení v ten rozum, že uložil žadateli, aby ve lhůtě, kterou 
mu určí rejstříkový soud, opatřil opověď ověřeným podpisem 
druhého společníka respektive jeho právních zástupců a do
plnil ji návrhem na změnu dosavadního způsobu zastupování 
a znamenání firmy, jinak by po marném uplynutí lhůty OPOVělf 
byla zamítnuta. 

Na revisní stížnost žadatelovu zrušil nejvyšší soud obě 
usnE;senÍ nižších soudů a na ř ídil soudu rejstříkovému (stolice 
prvé), aby o návrhu stěžovatelově znovu rozhodl. 

Odůvodnění: Stěžovatel oznámil, že Vystoupil z vereme 
obchodní společnosti J. Beneš a spol. a navrhnul, aby byl 
z obchodního rejstříku jako veřejný společník zmíněné firmy 
vymazán. Omylem mají oba soudy nižších stolic za to, že tu 
jde o změnu dosavadního způsobu zastupování a znamenání 
firmy. Poněvadž zmíněná společnost pozůstávala konečně 
pouze ze dvou 'Společníků, dlužno míti ' za to , že zanikla vy
stoupením jednohO' společníka a proto nutno považovati spor
nou žádost za opověď zrušení společnosti dle čl. 129 obch. z. 
K zápisu zrušení veřejné obchodní společnosti stačí však opo
věď i jen jediného veřejného sp01ečníka, neboť citované zá
konité ustanovení nemluví o všech společnících. (Srovn. roz
hod. sb. nejv. s. Č. 5265.) 

Pokud vŠak jde o výmaz firm y samé, nelze při s v ědčiti 
stěžovateli že měla bý ti vymazána z moci úřední. Tento 
právní ná~or nemá opory v zákoně , jenž zásadně trvá na 
opovědi účastn'ků (čl. 26 obch. z.). A však v tomto případě, 
kde druhý společník zemřel a dědiců po něm není , poněvadž 
se jeho potomci nepřihlásili k pozůstalosti. nebude překážky, 
aby byla vymazána i firma z obchodního rejstříku, požádá-li 
o to stěžovatel , pokud se týče , doplní-li v tomto směru svoji 
žádost a prohlásí-li K. , jenž podle spisů převzal podnik za
niklé s polečnosti, že nečiní námitek. 

Bylo proto uznati, jak se stalo. - r. 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY 

Odbor Plzeň - spolku notářů československých konal první 
ooprázdninovOu řádnou měsíční schůzi dne 6. října 1929 v Plzni. 

Pan předsedající vzpoměl nejprve památky zemřelého 
člena odboru p. n o tá ře Korála z Manětína, jehož památka 
uctěna povstáním. Na to ujal se slova pozvaný k této schůzi 
pan přednosta obvodové úřadovny S. P. ú. v Plzni, p. vrchní 
rada Češka, který přednesl svoje praktické poznatky, přání 
a návrhy ve věcech , týkajících se pozemkové reformy. 

Přednáška - jak volbou látky, tak i dík ochotě a odbor
ným postřehům pana přednášejícího. vyslechnuta byla s vel
kým zájmeI;l1 a zavdala podnět k četným dotazům , vysvětliv
kám a ujednáním, velmi ' důležitým pro hladké provádění prací 
s pozemkovou reformou spojených. 

. Po odchodu pana přednášejícího byly pak projednávány 
různé případy z praxe až do doby, kdy schúze pro pokročilou 
dobu musela býti skončena. 

I I Věstnik Spolku čsl. kandidátů notářstvi. 
Návrh na zřízení novýchnotářských míst. 

. V otá,zce návrhu na zřízení nových notářských míst zmoc
nIla valna hromada Spolku čsl. kandidátů notářství, konaná 
dne 21. . dubna t. r. y, Praze, výbor spolku k vypracování a 
podání návrhu, udělivši mu zároveň v tomto směru plnou moc. 

Výbor spolku ventiloval tuto otázku již před valnou hro
n:.~~ou ~e svých., schúzíc~ ze dne 2. 'Února a 2. března t. r., 
pn~ravl1Je matena,l pm navrh valné hromadě. Na základě udě
leneho Dmu pak valnou hromadou zmocnění jednáno '0 návrlhu 
ve ·schuzích výboru dne 4. května, 7. září, 21. září a 5. října 
Vypracováním návrhu pověřen kol. místostarosta Dr. MiloŠ 
Gregora, který na základě co možná přesných dat statisti
ckých návrh skutečně s nevšední svědomitostí vypracoval 
odůvodniv jej věcně a přesvědčivě. ' 

Zdúrazněna hlavně neutěšená situace kandidátLt notářství 
za stávajících poměrú, ztížená posice kolegů, poškozených pře
st;tPY příslušníků cizích praksí, z·důrazněn ale i celostavovský 
vyznam teto akce po stránce jejího významu pro dobro ob
čanstva. 

Návrh předložen ministerstvu spravedlnosti dne 25. října 
t. r. Spolek žádá za zřízení nových not. míst zatím v Ml. Bo
leslavi, Chrudimi, Mostě, Brandýse n. L, Slaném a Hoře 
Kutné. 

V případě po·sledním jednalo by se vlastně jen o znovu
obsazení systemisovaného již druhého not. -místa. 

Obdobné memorandum zasláno ministerstvu spravedlnosti 
souč a sně odbočkou moravskou ohledně nOVýCh notářských 
míst v Šumperku a Mor. Ostravě. 

O výs,ledku akce neopomeneme referovati. 

Z E DNE 

Zpráva o valné schůzi mor. slezského odboru spolku čs. no
tářů, konané dne 10. listopadu 1929 o, 10. hod. dop. v justičním 
paláCi v Olomouci. 

Schůzi zahájil star·os ta {)dboru pres. notářské komory 
olomoucké p. notář Dr. Josef Togner za účasti 22 členů. Dříve 
než přikročeno k qennímu pořadu, věno.val posmrtnou vzpo
mínku právě zemřelému členu spolku Adolfu Šméralovi, notáři 
v Bystřici pod Hostýnem. 

Spontánně usneseno zaslati blahopřání zasloužilému no
táři PřemyslDvskému v Brně, který v posledních dnech v plném 
zdraví a řilnsti dovršil osmd es(!tktl 

Po sděleni změn v našem stav u 'za up,lynulý rok podal pan 
staro·sta obšírnou a velmi přesně vypracovanou zprávu o jed
notlivých ustano.veních nového' notářského, řádu., jehož {)snova 
před krátkým časem min. spravedlnosti našim zá.imovým kor
poracím byla rozeslána k posouzení a u.po'z.Qofnil zejména na 
odcJ1Yl!ky od dosavadního platnéhO' práva. 

Zpráva vyslechnuta byla s velkým zá.imem všech přítom
ných, kteři měli zde možnost srovnati nov{)u osnovu s ny
nějšími předpisy. 

V jednatelské zprávě poukázal jednatel Dr. Stanislav Bílek 
na poměrně slabou účast nejen na dnešní valné schúzi, nýbrž 
i na měsíčních schůzkách našich vůbec, i na spolkové činnosti. 
Naše měsíční schůzky nejsou jen přHežitostí k udržení přátel
ského. styku, nýbrž též i místem pro prOjednávání dúležitých 
stav{)vských otázek a zejména pří1ežito'stí k výměně názorů 
o nejrůznějších právnických otázkách a přípacLech a zdrOjem 
poučení. Na tO' nesmí se zapomenout. Musíme se stále vzdě
lávati, abychom byli na výši. Nepohodlí cesty daleko je vy
váženo poznatky ať v přátelském rozhovoru n,eb v přes.rlě vě
deckých přednáškách načerpanými. Apeluje na intenSivnější 
vy vinutí spolkové činn,ostia větší účast. Zmiňuje se pak O· O'iáz
ce kandidátú, která dotýká se přímO' 'zájmů notářú. Nelze přes 
noc vydupati naprostO' zapraco'va.ué kandidáty a substituty. Tito 
musí někde začíti. PO' stagnaci ve jmenování nastane snad 
v brzké do.eě obrat, více kandidárn bude jmeno'váno a u.bude 
zna,čně substitutů, pro něž nebude náhrady. Vyzývá notáře, aby 
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předem oznamovali reL kondičního odboru Dru. R. TQogneroiVi 
v Olomouci, kdy budou pQotřeb O'va t kandidáty, aby týž mohl 
získati nové kandidáty a aby ve větší míře přijímali i kandi
dáty začátečníky, kteří ·by po všeobecných prvých obtížích 
mohli se státi platnými pomocníky svých šéfú. 

Probírá pak pQodrobně činnost za uplynulý rok, zejména 
referuje O' průběhu měsíčních schůzÍ. 

Dotýká se pak otázek starobního" invalidního, a vdO'vskéh o 
pOjištění , jehO'ž význam nesmím~e pustiti se zřetele, a. poukazuje 
na akici, kterou v' tomto, směru vede p. nQotář J. Podlipný 
v Brně. 

PO' podání zprávy pokladní a revisní b'Yly zprávy činov
níků schváleny a v provedených volbách zvoleni pánO'vé: sta
rostou odbQoru: přes, . nQotářské komory olomoucké notář Dr. J. 
Togner, členy výboru: notáři: Dr. Kroutil, Dr. Cyrill Zvěřina , 
Dr. Frant. Weiner, Dr. Frant. Kotěra, Jan Vetchý, JO'sef Jaroš, 
Dr. J o,sef Vavr-ouchl, Karel ři'onka, Josef Tomeš, kandidáti: Dr. 
Richard TQogner, Dr. Stanislav' Bílek. 

Vyslanci do ústředí: notář Dr. Frant. Kotěra, Dr. And. 
Váhala, Dr'. CyrilI Zvěřina a kaľ1:didát Dr. Stanislav Bílek. 

Jednáno a debatováno' bylo, pak 0' různých praktických pří
padech a otázkách. 

Usneseno', aby příští měsíční schůze kQonána byla dne 8. 
prosinoe 1929 o 10 hod. dO'p. v Bmě v kance,láři P. pres. brněn
ské notář. komQory v Brně notáře Ant. Tesaře a, uVQolnse před
nésti na tétO' schůzi pan nO'tář Dr. Fr. Kotěra o různých ne
správnostech při stylisaci a sepiso1vání smluv. 

Výbo,r žádá členy, aby vzhledem k zajímavosti tétol před
nášl~y účastnili se této schůze v nejhOjnějším pQočtu. 

Dr. Stanislav Bílek. 

Nový bankovní zákon. Ministerstvo financí vydalo osnovu 
nového bankQovníhO' zákona, dle něhO'ž dle § 43, má býti v bu
doucno'sti zálQožnám a úvěrním ústavům ustaveným dle zák. 
Č. 70 z r. 1873 zakázána obchodovati s ne členy. Důsledky toho 
byly by dalekO'sáhlé a ohrozily b'Y celé naše zálo,žnictví. 
Vzhledem k tomu;, že celá řada přísllušníků našeho stavu účast
na jest na ,správě a vedení těchto ústavů, podala notářská kQo
mQora pražská Ministerstvu financí a Obchodní a živnostenské 
komoře pražské zvláštní list:, v němž upO'zorňuje na neblahé 
následky takO'vehotO' ustanovenÍ. Bylo by záhodno, aby všichni 
kolegové, kteří zasedají ve správách těchtO' zálo'žen, upozornili 
na tO'tQo osudné ustanovení tak, :aby ústavy ty mohly se brániti. 

Zákon o úlevách při splynutí a přeměně právních útvarů. 
Dosavadní zákon má býti novelisován a rozšířen. Opětně však 
O'pomenuto, w'zšířiti působnost tQohQoto zákona i na splynutí neb 
přeměnu s,pQolečenstev zřízených dle zák. z r . 1873 Č. 70 v akcio'
vou společn05t neb spO'lečnost s ručením obmezeným. Také 
k této věci podala not. komora pražská jak k min. financí tak 
i k živnostenské a obch. kO'moře pražské svůj pO'sudek, na
vrhujíC!, ab.y no'vý zákon vztahO'val se též na tato společenstva. 

Nový , notářský řád. Těsně před 28. říjnem t. r. dodán byl 
ministerstvem spravedlnosti všem nO'tářským komorám, kO'mo
rám advokátním a nejvyššímu soudu no'vý notářskÝ řád v de
finitivním znění. Znění to odporUje v mnohých bodech ujednání. 
které s,e stalo při anketě konané u ministerstva spravedlnosti 
a s ujednáními s representanty našeho stavu. Jest to zejména 
zkrácení po,žadované praks'e kandidátů u notáře ze 4 na 3 
roky, vyloučení notářů z obhajování ve věcech trestních li sou
du, v jejichž obvO'du nacházejí se nejméně 2 advokáti, což od
poruje trestní:mu řádu a ustanovení o soudním komisařstvÍ. 
Pokud se týká poslednějšího , bylO' smluvenO', že bude vydán 
zvláštní zákon, buď prQl sebe neb 'v' uv000vaCÍm patentu, dle 
něhož bude veškeré prOjednávání pozůstalosti soudům ode
bráno a svěřeno notářům i s mocí mzho dorvací. Ministru resp. 
presidentům vrchních soudů mělo býti pouze vyhraženo právo 
vylO'učiti některý obvod neb některého· Thotáře z tohoto projed
návání, jestliže hy se neosvědčil a zejména kdyby liknavě po
zů-stalosti pro1jednávaI. Vzdor této' úmluvě sešlo, z tohoto. zá
kona a prohlášeno pouze, že v místech, kde nacházejí se nej
méně 2 advokáti, majÍ býti zásadně pozůstaJlosti přisouzeny 
notářům, při č·emž ale vyhraženO' olpětně nešťastné ustanovení, 
že strany mohou si pozůstalost projednati samy. Tím r·ozply
nuly se ve,škeré naše naděje v nivec a notářstvo poukázáno 
bylQl opět na d10uhou řadu let na milost do,tyčnéhn referenta, 
na jeho úzkostlivé přisuzování odměn a na konkurenci práv
ních zástupců, kteří veškeré . větší pozůstalosti notářům odní
mají, takže hy nám nezbYlly nežli pmjednávání pozůstalostí 

Zidarma (a ty ještě rozšiřují se na jmění 1,.000 Kč) aneb :po.zů
shlosti nepatrné, c01ž by mělo za následek jen zatěžování na
šeho stavu pmcemi nehonorov.anými neb honorovanými zcela 
nedostatečně. Na popud notářské komory pražské svolán ihned 
ústřední výbor spO'lku notářů československých a všichni před
sedové komor na den 10. t. m., na kterém stalo' se usnesení vy
pracovati zvláštní pamětní spis. a všemožně se přiči1liti, aby 
o'snova v tomto znění nedošla uzákoněnÍ. Za tím úče,lem zyo
lena komise sestávající z pánů ministra Dra. Kallaye, Dra. Cu
Iíka, Dra. Svobody, Dra. Nohra a Dra. Janatky, i dáno jí 
zmocnění přibrati některého kolegu německého. Boj o nový 
náš notářský řád jest skutečně již vysilující. Od roku 1871 do
máháme se nápravy:, avšak stále marně. Veškeré nám -dávané 
sliby zůstávají nesplněny a nejsme s to domoci se toho, aby 
materielní poměry našeho stavu, jenž v jiných státech tak zkvé
tá, byly alespoň poněkud zlepšeny. Vedení soudního komisař
ství tak, jak je tomu dosud, znamená jen velikou přítěž a oběť , 
kterou notář 'koná ve pros,pěch státu. TutO' oběť nadále přiná
šeti nebylo· hy našemu stavu více lze. Jest nejvýše nespra
ve dli v 0" ahy zákonodárce ukládal nám jen povinnosti a na 
druhé straně nepostaral se O' tO', abychom měli nějakých práv, 
a když věnujeme své síly státu, byla též umožněna nám další 
existence. 

Almanach československých právníků. Známý národo·, 
hospodářský s.pisovatel a redaktor Národní Politiky Dr. Mi
chal Navrátil hodlá vydati velké životopi:sné ,dílo Almanach 
čsl. právníků k nastávajícímu Sjezdu právnickému v Bratislavě, 
který bude obsahovati dva tisíce obšírných životopisů práv
níků kteří v U1T!ění vědě, krásném písemnictví a politice byli 
činní. Kdo ži,V'otoP'i~ná data s úplným výpočtem svých slpi sů 
dosud nezaslal, 1\echť tak učiní co nejdříve na adresu: Dr. Na
vrátil, Praha-Letná, Šnelo'Va Č. 21. Subskribenti obdrží Alma
nach za poloviční cenu. Poněvadž Almanach v Hsto·padu bude 
se tisknout, je třeba brzké 'přihlášky. 

První substitutka notářství. Slečna Dr. Anděla Kozáková, 
jež s,ložila zkoušku notářskO'u, navržena byla Drem Jarosl.avem 
řieinitzem pO' dobll jeho, zaneprázdnění za substituta. Krajský 
soud civilní v Praze žádos,t zamítl z toho důvodu, že notářs10' 
řád .nemá ustanoiVení, že by žena mohI.a býti notářem. Ke s.tÍž
nos ti notářově a notářské komo'ry pražské uznal vrchní soud, 
že notářský řád nevylučuje výslovně ženy z notářského úřa
du a. připustil pro'Ío1, ahy by1a ustanovena substitutkou. 

Knih y re d ak ci zaslané. 

Daňová a bilanční revue č. 10. přináší mezi jinými násle
dující pro poplatníky zajímavé články: Dr. S. Bratislava: Rea
suma ční právo na Slovensku; Dr. O. Klein: Může poplatník 
opraviti dodatečně své daiíové přiznání; Dr. lieim: Daň Dědi
cká; Prokazatelnost dluhú nepísemných; řiilarius: Dvojí zda
nění tabákových prodejů ; Omega: K chystané reformě o dani 
z obratu: Dr. Sonnenschein: Racionalisace výroby a berní fis
kus. Dále nejdůležitější vynesení ministerstva financí a zem
skSrch finančních úřadů z poslední doby. Redakce a admini
s trace: Praha XII., Slezská 13. 

~ Místo notářské v Bystřici p. H. 
K obsazení místa notářskéhO' v Bystřici P. li .. úmrtím pana 

notáře Adolfa Šmérala uprázdněného, po případě notářského 
místa v obvodu podepsané notářské komory, jež by snad pře
ložením notáře bylo uprázdněno, se tímto soutěž vypisuje. 

Uchazeči o toto místo·, P'0 případě přeložením notáře snad 
uprázdněné, ať podají své žádosti u podepsané notářské ko
mory až včetně 

do 15. prosince 1929 
a vykáží tam náležitosti čl. 6 n. ř. 

Notářská komora v Olomouci, dne 15. listopadu 1929. 

Úřednice 
znalá úplně nemC1l1y, rychlá písařka na stroji, obeznalá v lu
strování pozemkových knih, přijme se u Dra Fursta, notář e 
v Bílině, Čechy. Nabídky s nároky a udáním dosavadní praxe 
přímo. 
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pozVÁNí 
k měsíční schůzi odboru »Praha « Spolku notářů čsl. , která 
konati se bude v sobotu, dne 30. listopadu 1929 o 19. hodině 

v Grand Restaurantu v Praze 1. , Celetná ul. Č. 13. 

Pořad: 

Přednáška pana vládního rady v . v. Dra Wiesenberge ra: 
»Kapitola z poplatkového Dráva, Dokud se týká činnosti notáře « . 

V Praze, v listopadu 1929. 

O d b o r »P r a h a« S p o I k LI not á ř ů č s I. 

Notářská komora v Brně 
vypisuje soutěž k znovuobsazení místa notářs.kého v Mikulo vé, 
uprázdněného resignaCÍ p. no,táře Dra . .Edmunda Rudolpha" p J'
kud se týče i místa no,tářskéh a., které uprázdní se v komorním 
obvodu přel·o žením do Mikulova. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. minist. 
spravedlnosti z 3,1. října 1887 Č . 9172, podány buďtež do, 15. 
ledna 1930 včetně , předepsaným způsobem podepsané notářské 
komoře . 

Not á ř s k á k o mor a v Brn ě, 
dne 11. listopadu 1929. 

JUDr. 
se substitucí změní místo. nejraději v Čechách . Nabídky P. zn. 

»Pilný« do adm. t. I. 

Jmenování. 
Ministr spraved lnosti jmenoval kandidáta notářství Theo

dora K b s s I a notářem v Kouřimi a kandidáta notářstv í Dra 
Františka K o' r á I a notář em v Manětíně . 

Potomci pobělohorských pokutníků. 
V Praze ustavi la se »Jednota potomků pobělohorských 

exulantů-pokutníků a přátel rodopisu «, která se domáhá ná
pravy křivd potomkům histoL rodů, zničených Bílou Horou 
chce oživiti rodiÍ1l1é tradice starožitných rodů českých . vůbec: 
pomáhat svým členům k zjištění a zachování rodin . tradic a 
památek , a pěstovati zájem rodopisu (zvláště lidový ) a otázky 
exulantské vůbec. Předsedou jes t p. JUDr. Jos . Los , adv. na 
Smíchově , místopředsedou D. MUDr. Vinc. Matina, zub. lékař 
v Praze a jednatelem p. Bo ři voj Nesměrák , obch. v KoŠířích. 
Čl e n ský příspěvek 36 Kč a zápis 3 Kč roč. Členem může býti 
každý, kdo má o rodopis a historii záj em. Přihlá šky a inf. do 
k ance l áře Jednoty: Praha-Košíře, Brožíkova 278. 

PAPíR PITŠ P.RAHA 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 zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

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, kde klid znamená sílu! 

Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 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 s tr o i e, s pol. s r. O., 
P r a h a-L, Celetná 35. - Telefon 228-7~1. 

FILIHLKY: PLZ E Ň, · Jungmannova 15. - LIB ER E C, Zámecká 8. 
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