
- daň z obratu, - za druhé pojednávanie do 50.000 Kč 
viac o 50 Kč, do 100.000 Kč viac o 200 Kč, nad to viac 
o 500 Kč, - za tretie a každé ďalšie pojednávanie do 
50.000 Kč viac o 25 Kč, do 100.000 Kč viac o 100 Kč, nad 
to viac o 250 Kč, ak boly potrebné bez zavinenia verej
ného notára, avšak i vtedy sadzby druhého a ostatných 
ďalších pojednávaní úhrnom nemóžu prevyšovaf prl 
hodnote do 50.000 Kč 100 Kč, do 100.000 Kč 400 Kč, nad 
to 1.000 Kč - za úkony z príkazu účastníkov (oďročenie 
pri prejednan~ považuje sa za meritorné pojednávanie, 
del'ba, prevod na základe smluvy alebo osobitnej zápis
nice atd.). -~ Odovzdá-li sa pozostalosť pri hodnote do 
5.000 Kč iure crediti, náleží mu polovica poplatkov. 

Spolek notářů československých v Praze, čP. 561-11. 

pozVÁNí 

k řádné valné hromadě Spolku notářů československých, 

která konati se bude 

v neděli, dne 9. října 1932 o 10. hodině v Obec. domě v Praze, 
I. poschodí vlevo, síň čís. 2. 

Pořad jednání: 

1. Zahájení valné schůze předsednictvem. 
2. Jednatelská zpráva (referent pan notář Dr. Jar. tfeinitz) 
3. Pokladniční zpráva (referent pan notář Jan Krajíček). 
4. Zpráva o založení Spolku právnického domu. 
6. Vo I b y dle § 6 s t a n o v : 

a) předsedy spolku, 
b) 20ti členů Ústředního výboru, 
c) 1 přehližitele účtů a náhradníka. 

6. Stanovení členského příspěvku (§ 31 stanov) . 
7. Volné návrhy. 
V Praze, dne 19. září 1932. 

Za Spolek notářů československých: 

Dr. .Jaroslav Heinitz, Dr. Václav Svoboda, 
jednatel. předseda 

Z E DNE 

Dne 25. července 1932 zemřel v R.ychnově n. I(n. notář Lad. 
Kučera. Po jeho smrti objevily se různé nepořádky, které nelze 
přičísti pouze na vrub dlouhé nemoci notářově. Notářská ko
mora královéhradecká vykonala ihned revisi a na pozůstalost 
notářovu uvalen konkurs, aby bylo zabráněno exekucím. Musí 
býti snahou celého našeho stavu, aby tato ošklivá aféra, která 
je s to ohroziti celý náš stav, byla všemi prostředky urovnána. 
Za tím účelem podniknuty byly již případné kroky, Jak komo
rou Královéhradeckou tak i Pražskou u ministerstva sprave
dlnosti i lze doufati, že vše bude urovnáno ke spokojenosti 
poškozených klientů. Zemřelý notář byl povahy mírné, byl 
v okresu svém všeobecně vážen, byl velice skromný a střídmý, 
i jest ku podivu, že došlo k takovým koncům při značné a 
výnosné agendě. Z případu toho jest zřejmo, jak důležité jest 
vládní nařízení ze dne 14. září 1928 čís. 160 Sb. z. a nař., kte
rým uložena jest notářům povinnost vésti zvláštní depositní 
deník. 

Klademe proto na srdce všem kolegům, aby tento deník 
řádně vedli a bude na notářských komorách, aby co nejpřísněji 
dohlížely na řádné vedení, zapisování a uschování deposit. 
Musí se tak díti bez velkého ohledu a bez pardonu, nebot jest 
v sázce čest a důstojnost celého našeho stavu. 
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Důležité rozhodnutí. Okresní soud v P. pověřil notáře co 
soudního komisaře, aby prozkoumal p'ozůstalostní výkaiy, před
ložené dědicem, zastoupeným advokátem a přisoudil za pře
zkoumání to notáři jako soudnímu komisaři odměnu 450 Kč. 
- Ke stížnosti dědicově ' do ofohoto' usnesení krajský soud ci
vilní v Praze jako soud rekursní usnesení ze dne ' 21. dubna 
1932 R II 134/32/28 odmítl a napadené usnesení potvrdil, uznav, 
že okresní soud-měl právo postoupiti výkazy pozůstalostní no
táři co soud!1ímu komisaři k prozkoumání a že notá~ za práci 
tu byl oprávněn účtovati útraty, jejichž výše byla \1znána za 
přiměřenou. 

Nový notářský řád a advokátní řád. Ministerstvo spravedl
nosti zaslalo 14. července 1932 všem notářským komorám a 
spolku našemu opětně přepracovanou osnovu nového notář
ského řádu a současně i osnovu advokátního řádu, vyžádavši 
si o nich posudek, ačkoliv důležité tyto řády byly doručeny 
v době největších prázdnin, kdy všechno dlelo na dovolené, 
přece komora Pražská i Spolek ujaiy se ihned vě,ci, vedoucí 
činitelé přerušili své dovolené, osnova zasiána též všem odbo
rům spolkovým a svolána anketa a sepsán ihned posudek o obou 
řádech, který také byl již zasl~n ministerstvu spravedlnosti. 
O nastalých změnách zatím nereferujeme, poněvadž ,bude svo
lána nová porada u ministerstva spravedlnosti, takže JSou 
možné ještě změny. Podle doslechu má ministerstvo úmysl 
nové řády: notářský i advokátní předložiti současně sněmovně 
ý ,Podzimním zasedání. 

Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty notář
ství Dra Jana A I d o r f a notářem ve Vysokém n. J. a Dra Vla
dimíra K m o n í č k a notářem , v Čes~é Skalici. 

K n i Ji y r e d a k c i z a s 1 a n é. 

»Československý zákon směne~ný({" druh~ , zcela ,nově, Qře
pracované" a 'dopI11lěné' vÝdání; od . un'iy. vrof. JUDr. ' f ra 'n t. 
R o u č k a. - Toto dru~é vydání je nevyhnutelnou ,pomůc

ko:u i pro ty, kdož mají vydání prvé, neboť je v něm nejen 
nově a velmi podrobně zpracován ' výklad celého čsl. směneč~ 
ného zákona, nýbr'? i přiČiněny jsou zejména pro praxi velmi 
důležité doplňky. 

Z četných doplňkůilvádíme zeJmena trojí. ' Předně zevrubně 
vyřešeny a odůvodněny jsou všechny sporné otázky; které se 
v praxi naskytly. Za druhé, přiřazena je veškerá ' -judikatura 
zejména nejv. soudu čsl., pojící se k novému směnečnému ,zá
konu. Za třetí, vpracována jest nová literatura smě~ečně práv
ní i zcela speciální, vpracováno jest pozdější zákonodárství, 
jakož i výnosy a sdělení z Věstníku ministerstva spravedlnosti. 
N~l~e přehlédnouti, že knihy ' Roučkovy se často přímo do

volává nejvyšší soud ve svých rozsudkových rozhodnutích 
(na př. sb. Vážný č. 9272, 9273, 9274, 9312, 9438, '9682, 9736, 
9784, 9812, 9896, 10620, 10720, 10863, 10989 a j. v.). Kniha jest 
opatřena jednak dodatkem o cizích právech směnečných (ze
Jména právo rakouské, maďarské, německé, francouzské a an
glické), dále dodatkem s četnými vzorci směnek cizích i vlast
ních, jakož i vzorci různých směnečných prohlášení a konečně 
novým dodatkem, obsahujícím důležité pokyny pro výklad zá
kona. Judikatura jest plně vyčerpána nejen z jednotlivých sbí
rek, nýbrž i z jednotlivých časopisů, jakož i soukromých ~
skytnutí a jest nejen připojena k jednotlivým paragrafům, 

nýbrž i zpracována ve zvláštním seznamu. 
Kontinuita s právem dříve platným jest udržena: II všech pa

ragrafů odkazy, jak na býv. rakouský, tak i na býv. uherský 
zákon směnečný. 

Autorem knihy jest sám autor původní osnovy čsl. zákou'a 
směnečného. Kniha vyšla ve známé sbírce »Komentované zá-



kony RČS. «; ,kterou . vydává »Československý Kompas« na 
Smíchově. Cena .y plátně váz. výtisku o 456 str. je Kč 60.-. 

'Pracovní soudy. Pod tímto názvem vyšlo práv~ nákladem 
Právnického knihkupectví a nakladatelství v Praze 11., Ltitzo
\vova 3.5, komentované vydání zákona o pracovních soudech 
ze dne 4. července 1931, Č. 131 Sb. z. a n. v pečlivé a vkusné 
zevní úpravě, váz. za 35.- Kč. Vydání toto, jež uspořádal, pd
známkalni a judikaturou doplniľ br. Jar. Říha, rada nejvyššího 
správního soudu, : obsahuje úpln}' soubor všech' předpisů, týka
jících se praco'vního soudniCtví asne'movnÍ materiáHe. Vedle 
textu zákona jsou v něm přehledně otištěna' vládní nařízení , 

o' zřízení pra:covní-ch soudů a od<;lě'lení okresních soudů pro 
pracovní spory, o jmenování přísedících, náhradě jejich hoto
yýohvvdání a ušlého výdělku, jedn~cí řád pro pracovní sou·' 

' dy, všechny dosud vydané výnosy ministerstva spravedlnosti; 
vzorce tiskopisů a výkazů činnosti prac. soudů atd. K publi
kad připojena jest také srovnávací tabulka jednotlivých usta
novení zákona o. pvacovních soudech a zákona o soude'ch, živ
nostenských a soustavně upravený přehled nových předpisů 

kolkovýcp a p'Opla't.kových. V ,poznámkách přihlíženo jest 
k dosavadní literatuře ' o' prac. soudech, jež jest tam citována. 

, Z judikatury býv. živnostenských soudů a nejvyššího soudu 
pojata byla do příručky všechna rozhodnutí, jež mají význam 
pro řízení před pracovními soudy. 

Publikace bude vítanou a nezbytnou příručkou pro advokáty, 
notáře, soudce, soudní úředníky kancelářské a vůbec pro kaž
dého, kdo chce se informovati o předpisech týkajících se, pra
covního soudnictví a jejich výkladu po jakékoli stránce. Po
drobný věcný ukazovatel usnadňuje rychlé najití 'hledaného 
předpisu. 

-Vydáno jako třetí -svazek Právnické knihovny. · 

, Daňová a bilanční revue čís. 5. ' přináší mezi jinými násle~ 
dující pr-o _ poplatníky _ z.ajímavé články: Dr. J. Podr.acký: 
Kolkování nabídek v historických zemích; JUDr. a Ing. 
Hřivna: Zd.anění tiché společnosti všeobecnou daní výdělko
vou; Dr. V. Kabesch: Jsou platby na 'daních, konané konc-em 
toho kterého roku berním úřadem však zúčtované teprve na 
po'čátku příštího roku, 'Ůdečítatelny v roce p-latby?; Dr. V. 
Budlovský: Posečkané a nedobytné nájemné při vyměřování 
daně činžovní; Dr. K. Sigmond: Platí výhodnější sazba vš. 
daně výdělkové podle § 57, 'Odst. 1, věta 3. zák. Č. 76/1927 Sb. 
zák. ' a nař. i pro tiché společníky? - Dále nejdůležitější vy
nesení mil1istústva finanCÍ a zemských finančních úřadů z po
slední doby: - R.edakce a administrac~ Praha XIL, Slezská 13. 

AIimentační zákon československý, ze dne 16. ])rosince 1930 
Č. 4/31 Sb. z. a n., který zpracoval JUDr. Karel Ger1ich, sekre
tář Nejvyššího soudu. Cena Kč 7.50. 

Knížka o rozsahu 80 stran malé osmerky obsahui-e vedle 
textu zákona též komentář, dále důvodové zlJrávy k vládnímu 
návrhu a ústavněprávních výborů obou sněmoven, jakož i ju
dikaturu 'nejvyššího s'Ůudu. V dodatcích jsou uvedeny v origi-

nál!l1Ím ,textu a v . překladu . zákony upravující alimentační prá
vo v Rakousku, fr.ancii a Německu. V komentáři jest také 
zpracována dosavadní č.asopisecká 1iter.atura zákona, která 
jest citována svým věcným obsahem projeveného mínění, na 
něž au{or komentáře navazuje. 

Kniha jest nepostradatelnou příručkou pro soudce, advo
káty, soudní úředníky, poručníky z povolání, pracovníky 
v péči o mládež .atd. Bude z.ajisté též vítanou pomůckou oso
bám, které buď mají výživné dostávati nebo je poskytovati, 
hlavně te'dy ,osobám rozvedeným a rozloučeným, jakož i za
městnavatelům, kteří takové osoby zaměstnávají, neboť v urči
tých 'případech ručí podle zákona za vyživovací splátky. 

I(andidát notár-ství, 

JUDr. s l %.letou praxí notářskou, znal~ němčiny, přijme místo 
koncipienta. Nastoupiti může fhned.Značka: »Morava«. 

N otářská úřednice 

s 10letou praxí, přijme' místo. Nastoupiti možno ihned. Nabídky 
pod značkou »Praha«, do adin. · t. 1. 

I(andidát , notářství. 

s 2letou praxí, znalý tab.ulární agendy a částečně i soud. ko
misařství, přijme místo pod zn.: »Venkov «, do adm. t. 1. 

, I(andidát notářství 

hledá místo kdekoliv. Ct. nab. pod zn.: »3 měs. praxe«. 

Konkurs. 

Č. 430.494 ai 1932. 
10B-503 ai 1932. 

V ústavu u sv. Anny v Praze, Ječná ul. Č. 530/II. se obsadí 
jedno místo dívčího nadání JUDra Gust.ava z Grádlů, záležejí
cího z výchovy, bytu, stravy, světla, tepla a vyučování po celý 
školní rok, určené pro dívku školou povinnou, římsko-kato

lického vyznánI. 
Nárok na n.adaci v prvé řadě mají dcery notáHI v Čechách, 

nebylo-li by jich, dcery konceptních úředníků politické správy 
v Čechách, případně konceptních soudních úředníků v Čechách. 
Přednost mají dívky osiřelé. 
Žádosti doložené křestním listem, průkazem o náboženském 

vyznání, dále průkazem o úředním postavení otce, vysvědče
ním očkovacím a posledním vysvědčením školním, po případě 
úmrtním listem jednoho neb obou rodičů, buďtež podány do 
10. listopadu 1932 u zemského úřadu v Praze. 

Zem s k ý ú řad v P r a z e. 

V Praze, dne 16. srpna 1932. 

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. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

," 
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