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J a k s e Z a vaz u jl í m ě s t s k é s p o· ř i t e J ny dle z á
;kJQ n .a ze dne 14. dub ·n a 1920 Č. 302 s' b. z. a n. 

(~ozhodnutí nejvyššího soudu z 18. ,března 1924 Rv I 1590/23. 
Krajský soud v Kutné li·ořle eg II 84/23.) 

Nár·ok up!atň.ovlaný proti městské spořitelně byl ve všech 
stoljdch zamítnut. 

Dů,:o~y ll .. stolice: Předl.o Že ným i Hstinami je prokázáno: 
Ve SChUZI 5. listopadu 1922 usneslo se 'ředitelství ža.Jova'né 
spo!iteln~~ »aby ?Y.!o vyhověno· žádosti manželů K. o posky t
nUÍl dalslho uveru a aby byly nové smě'nky j,ejich na 
104.000 Kč esk,ónto,vány. Výplata se provede, až budou knihovní 
vklady vykoná'ny a celá' zál,ežitost uspořádána dle tohoto 
usnesení.« (Pří!. 3.) 

Ve schůzi ředitelstva 29. listopadu 1922 uvedl př'edseda že 
revlÍsm spořitelen pozastavil výši tohoto úvěru a bylo u~ne
seno, 'p,ředl-ožiti tuto záležitost výboru k r·o-zhodnutí. (Pří!. Č. 4.) 

Výbnr spořitelny ve schůzi 12. února 1923 zápůjčku tu ne:. 
povoHl, zrušiV usnesení ř,editelství (Pří!. Č. 6.) 

Tím byla věc definitivně vyřízena, neboť podle stanov ža
lované spořitelny § 39 ředitelstvo její » pečuje toUko o to, aby 
byly vklady jeH pŮjčovány jak ,náleží«, kdežto, r'ozhodnutí 
O' výši, tudíž o povolení zápůjček, náleží p'odle § 41 stanov 
výhoru, C'ož je patrno také z dovolání se § 25. stanov, který 
právě předpÍ-su 'je, jak se fo·ndů U'Žívá. 

Výklad ten sdílí také minist,erstvo vnitra jako státní do
zorčí úřad nad ,spo.řite,I.nami, ve svém dopisu Č. 9. 

Tento zjišté'11ý s:kutkovY' děj stač.í úpmě k bezp,eonému po~ 
souzení a 'wzhodnutí této ro'zepře. 

Sděl'enÍ B ředitelstva spořitelny "neváže žalovanou spoři
telnu a nevadí tomu dovolaný předpis § 8 zák. ze 14. dubna 
1920 Č. 302 sb. proto, že sdělení to' bylo nesprávné a že samo 
,o sobě spořitelnu zavázati nemohlO'. (§ 41 stanov.) 

Nepadá tedy na 'váhu, . že si žalovaná dala knihovně P'o'
znamenati zadlužení pr'Ů úvěr 110.000 Kč, ježto úvěr ten po-
volen nebýt . 

Dovolání zůstalo, bez účinku. Důvody nejvyššího soudu: 
DDvolací soud sdílí .názor soudu odvolacího·, že pro· otázku, 

jakým zpúsobem mohou vzejíti záv.alzky žalované spořitelny, 
jsou ro·zhodny její stanovy. V § 1 zák. z 14, dubna 1920 Č. 302 
sb., kterým zákonem zrušen byl dřívější spořitelní regulativ 
ze dne 27. září 1844, jS.ou spořitel,ny výsl,ovně prohlášeny za 
samostatné veřejné peněžní ústavy, tudíž za právnické osoby 
po wzumu § 26 obč. z. 

Právnic:ké os'Ůby, jak z podstaty jeHch plyne, nemohou 
osohně jlednati, a proto muší býti u nich jistým souhrnem za
sad, j.ako ústavou, sta'no'vami a pod., určeno, za kterých p'Ůd
mínek pJati jednání určitých fysických .os-ob za j.ednánÍ těchtú 
právnic:ký·ch osobností. Není-li . tll' jed)1ání o-dpo'vídající ústavě 
nebo stanovám, nevzejde závazek práv·nické 'Osobnosti, a ne
js'Ůu tudíž ·o'ny fysické 'Os'oby v t'omto směr.u repre'sentanty 
·oné práv:nické osobnosti. Patrno tedy, že stanovy právnické 
osobno-sti nej-sou jen úpravou vnitřnkh její poměrů. 

Dle §§ 6 a nás!., zejme-na 18 cit. z. j. p,ři spořitelnách roz
hodují stanovy O< tom, kdo a za j-akých podmínek }edná za 
spořitelnu. V tomto případě nedo·šTo k záv,azku spoř.itelny. dle 
něho'ž by byla žalo-vaná povinna dluh převzíti a zaplatiti, ježto 
se na tom neu·snesl výhor spořitelny, dle § 41 odst. 2. stanov 
k tako'vémll'to jednáJl1í Í'edině 'Oprávněný. Ani dopJs z 13. 1isto~ 
padll' 19212 ('8 orig.), v němž žalovaná sI.ibuje ž-a-'lobky,ni dluh 
manželů K. zap1.a1iU, nemůže býti pro žalovanou závazný, ježto 
je ,podepsán jen př'edsedou ř,editelstv,a a vedo'llcím úředníkem, a 
nikoli, j.ale v § 45 stano-v piíedepsáno, předsedou nebo místo
předsedou a ještě jedním členem ředitelstva. Napro-sto- ničím 
není odůvodněn ,názor dov'Ů,latelčin, že otázka, kdo- podp'isuje 
spisy jmenem spořitelen, jest cit'Ov,aným zá'ko.nem č . 302/1920 
upravena'. V' ten rozum, že stačí k tomu podpis předse·dy ř,edi
telstva a vedoucího- úřerd·níka. 

Není tll' tedy nespráv,néh'O, posouz'e.ní druhou stolicí a do
volání není odůvodněno. 

Rozhodnutí nejvyššího správ. soudu. 

Patronát nad kostelem a falrou váznoucí na s,tatku v zem
skýc.h deskách zapsaném trvá .př,es to, že od statku toho velká 
část pozemků byla odepsána, tak dlouho, jak zby,tek statku jako 
slamostatné knihovní těleslO v z.ems:kých deskách zůstane za
psán. 

(Nález ze dne 5. května 1923 Č . 6624.) 

Zákaz používání zvláštních obálek s návratkami. Mini
sterstvo~ s'pravedJ,nosti zaslal}·o všem no-tářským komorám 
v Čechach, na Moravě a ve St.ezsku násl'edll'iící výnos ze dne 
3 června 1924 č. 24.168/24: 

. »Ministerstv,o spr.a·v1ednosU zjistilo, ž·e někteří n.otáři majíce 
zakázáno P'Oužívat.i při vykonávání soudního komisařství soud
nÍchobál,ek, si ·dali v ·0 b o 'r u' v I a s t n í' působnosti vytisknouti 
zvláštní 'Obálky s návr,atkami podle úpravy soudních obálek. 

Na do,taz, jaké stanovisko v pi'í6ně té ministerstvo PIOŠt 
a telegrafů zaujímá a zda by bylo ochotno povoliti, aby notáři 
jako soudní komisaři používali zvláštních obállele s návratk-a-mi 
sdělilo , že používání zvláštních, třeba i placených v-lastních ná~ 
vrat'ek můž,e zásadně pov·oliti toliko pro p-řípady, kde příjemci 
úředních výměrů přímo zákonem jsou za:válzáni potvrditi na 
zvláštní listině, kdy určitou zásilku př.ijali. 

Ježto prý takových přípa·dů ne'ní ·ani podle znění § 120 
nesp'. pat. ani ll' jednání, jichž. se tento paragraf týká, il1emůže 
ministlerstvo' pošt a te.l,egrafů dáti svolení k tomu, aby notáři 
jako soudní komisaři používali zV'láštních obálek se zpátečnímI 
lístky, (néÍivratkami). 

MinÍ'sterlstv'O' sprave,dlnosti žádá proto, .aby bezodkladně 
byli notáři tamního obvodu poučeni, že zvláštnkh obálek s ná
vratkou nadále používati nesmějí. V p,říp.aldech , k,de jest při vy
konává11í soudního komisařství zapotřebí zpát'ečních lístků, Í'elst 
použív,aiI p'Ošto'vnÍch návratek, jaké jsou ve službě poštovní 
zav·edeny pro s'oukromé oS'oby a jež lze obdržleti u poštovních 
úřadů POl zaplacení předepsaného poplatku.« 

Sdě:lU'ieme výnos tento všem pp. kolegům, aby s,e podle 
něho zachovali. 

Notářské kauce. Notář-ské záruky po·zůs.táv,ající z předvá
lečných re.nt rakouských, na']'éza vších se v poštovní spořitelně 
vídeňské přeneseny byly do r'epubI.iky a uscho.vány u Pošto'v
ního úřadu šekového v Pmz·e. plředválečné renty tyto upsány 
byly některými no,táři na 6% státní půjčku t. zv. moučnou. 
Podle oznámení ředitelství Poštovního úřadu šekového nebyly 
vš-a-k úpisy tyto dosud schváleny .a pří~lušné dluhop'Ísy nebyly 
Poštovnímu úřadu šekovému dosud předány. J e1ikož nortářské 
kom'O'ry v první řadě jsou pov:i-nny bďíti nad tím, aby notářské 
kauce byly skutečně složeny a jelikož dotyční kauciona:nti za
držováním kuponů přkházej.í ku škodě, zažáda<l,a notářská ko-

I 
mOTa Pr.ažská u minIsterstva financ.í, aby úpisy výše uvedené 
co nejdříve schválilo a dluhop'isy poštovnímu úřadu šeko·vému 

. pře,dalo. 

I 
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Nový Občanský zákoník pro Československou republiku. 
Pnke n.a novém obča·nském záko·níku pro Česko·slovenskou 
republiku pokročily tou měrou, že ministerstvo spravedlnosti 
hodlá přikro-čiti na p.od.zim tohoto roku za součinnosti referen~ 
tú pp. univers-it.ních profesorů Drů Kafky, Krčmáře, Stiebera, 
Svob-ody a We.issle k sup'errev,isi, jejíž úkolem bude zpr.acovati 
elahoráty jednotlivých subk,omitétů v jednotný celek, při čemž 
bude přihlíž,eti i k posudkům, j.ichž se dostalo návrhům dosud 
uveřej-něnÝI11. Mi'nisterstvo i spr.avedlnosti obrací se pr010 opět
ně na veřejnost s výzvou, aby s ním sd-ěleny byly p'o-dně,ty, . 
týkající se otázek, upravených v ,občanském zákoníku a v ela
borátech sll!bkomitétu řeše·ných. (Elaboráty tyto lze' objiednati 
v p.residiáln.í kanC'elMi minj's'terstva spravedlnosti). 

Věstník spolku československých kandidátlt notářství. 
V .a I n á hro m ,a ď a spoHm kandidátů notář'ství konalai se dne 
11. května 1924 v Obecním domě za četn.é účasti ko.l,egú 
z Če,ch, Moravy a Slezsk.a. Jako- hosté dostavilI se za mini
sterstvo s·pravedlnosti paI1 ministerský rada Dr. Mrština; z pá
nú notářů dostavil se pan notář Břetislav Matějka a omluvil 
se p. Dr. Čulík. Schůzi" řídil starosta kol. Dr. Vodstrči1. Zprávy 
funkcionMů byly bez debaty schváleny a výboru uděleno ab
solutorium. 

lilavní zájem valné hromady s'oustředil se na zá'ležitosti 
nového řádu notářs'kého, úpravy platů a započítání vo'je,nskě 
služby .a cizí prakse právnické. 

Výbor spo.Iku zabýval se novým 'notářským řádem v ininu
lém roce a podal své návrhy min.isterstvu. Za ministerstvo 
spravedlnosti přislíbH pan mini'sterský rada Dr. Mrština, refe
rent o 11O'vém řádu notářském, že věnuje přáním kandj.dátú 
svoji pozornost. 



, .Poku;~. se . tý~e platů kandidátů, kon.stato'váno, že někteří 
pam notaf.l ze]mena }la ~or.avě, ~edodržují úmluvyo- platech 
z, roku 192~. ~odle t~t'? , ,umluvy ma obdržeti kandidát-začáteč
n~k v prvil1: tre-ch ?!.es~clch plat podle dohody, v dalších letech 
az d~ zkou?ky ·~ot~rske l1?,i-nimálně 15krát do roka 1000 Kč a po 
zkO'~soe m:n,l!11a'ln~, 15k

v
rat ~·o roka 1500 Kč. Zaměstnavatel 

pl~!J v kazdem pnp,~de ~.~n~ ~ tohoto příjmu kandi.dátu vy
mer,e~ou a nemocenske pO]dstem. Usne'Seno po'žádati v no,tářské 
k'omo!e, aby bylo- p·ánům notářům po'zno'vu dOPofwčeno, aby 
tuto umluv~ ~ plate~h zaoho~áv,ali. Kandidátum pak dopofuče-
1;0, a,by ~az-ďy uzavrel se svym chefem písemnou smlouvu slu
~~bl~l; ,:"ybor spoIku vypra~~je návrh této· sml,ouvy a rozešle 
]e] c:lenum spo'lku. Bude tez uva~ováno o uzavření smlouvy 
ko'],ektivní. 

O podmínkách zapo'čtení vojenské služby p.odal referát za
ložený !~a dosa~.adních zákonech a' nařízeních, kol. Dr. Andrejs. 
Po delsl debate usneseno, aby ko1. Dr. Andrej1s se starostou 
spolku vy'p'r.aoova1i memorandum na t'om základě že má se 
kandidá,tům notářství-vojínům zapo'číta'fi do· pr.aks~ ona doba 
o kterou byl'i konáním služby vojenské skuteóně zkráceni. ' 

Otázka započítá;ní cizí prakse právnické stala s'e aktue1lní 
zejména množídmI se přestupy soudců :k notářství. Konsta
továno, že na-ďěj,e mladších kolegů na .jmenování se těmito pře
stupy v posledních letech značně zhoršily. Kol. staro'sta přečetl 
celkem 6 různých návrhů na úpravu započítání cizí prakse 
práv,nické v nov·ém řádě notářském. Tyto návrhy směřují 
všechny k tomu, aby pro jmenování notářem stanov'en byl 
poža-ďa'Vek delší 'prakse notářské .a naproti tomu omezeno by10 
znaoně zapO'čítávání cizí prakse právní u s·oudu, notáře, finan
ční pr.okmatury a úřadu správního. 

Ve v'olných návrzích přednes,ený dotaz ohledně starobního 
pojištění odkázán výboru. 

Čle'nský pNsP'ěvek ponechá,n by.] v do'savadní výši 20 Kč. 
Při volbách zv'o.Jeni byli do výboru: Starostou Dr. Vod

s trčil, místo-starostou Dr. Liska, čl,eny výboru: Dr. Mokrý, 
Šimek, Dr. Andrels, Dr. František Janaťka, Dr. Bílek, Plchot. 
Náhradníky: DO'š'ek, Dr. Šebek, J okl. Revisory účtů: Dr. Kubr 
a Ša'fařík. Důvěrníky kandidátů v notářské komoře pražské: 
P.oslušný, . Dr. Ko·rál, Dr. Andrejs. Referentem pr,o České právo: 
Dr. Josef J,a'l1.atka. Referentem z Čech pr-o Moravu, Slezsko' a 
Slovensko: Dr. Puľkrábek, referentem z Moravy a Sle-z's'ka pro 
Čechy: Dr. Bílek. 

Kondiční odbor pro Čechy př~vzal po' koL Schlumperge
mv,i kol. Dr. Anto·nín Mokrý, kandidát notMství na Krát Vi-
110 hradech. - K dota:zům z·riámku na odpověď. 

KONKURS. 
V ústavu u sv. Anny v Praze, Ječná ul. Č. 530-11., obsadí 

se jedno' místo dívčího nadání JUDr.a Gustava Z ' Grádlů, zá'l,e
žejí.cí z výchovy, bytu, stravy, svétIa, tepla a vyuč-ování po 
celý školní r'ok, určené pro dívku školou po'vinnou, římskoka
tolického vyznání a t.o začátkem školního, roku 1924-1925. 

Nárok na tuto nadad mají v prvé řadě dcery notářů v Če
chách, nebylo ... H by těchto, dcery konceptní,ch úředníků zemské 
správy poEtické- v Č1echách, případně konceptnkh úř-edníků 
v Čechách. 

Předno'st maj.í dívky osiřel.é. 
Toto, nadačnÍ' místo propúj,čuje se tentokráte jenom na dobu 

školníhO' roku 1924-1925. 
Ucházečky podejtež žádosti ·své, dólo·žené křestním li-stem, 

průka~em o úředním postavení ot'ce, vysvědčením očkovacím 

, v 

~ posledním vysv.ědčenÍm ško.]nÍm, po' případě úmrtním liste -
]edn~'ho nebo '?b0!1 rodičů, nejdéle do 15. oervná 1924, u zems~é 
spravy pohtIoke v Praze. 

Zems.ká správa politická. 
V Praze, dne 7. května 1924 . . 

Přeložení. 

M~nistr ~pra!ve:dln~sti ~teJ,o~H ;notáře: Fr.antiš.ka Voj tu 
z ~ove Kdyne na druhenotarske mlsto v Mělníku a Bohuslava 
Krale z Ry'chnova .n. Ku. na d-ruhé nově 'Zřízené notářské mí
sto v Pardubicích. 

Jmenování. 
Mi,nistr spravedlnosti jmenov.al kandidáta notářství Fran

tišk.a Seicherta v Klatovech notářem v Nové ~d.ynj. 

Notářské místo v Turnově. 
Podepsaná nO'Íářská komora vypisuj,e soutěž ke z:novll'ob

s~~ení místa notářs:kého Vi Turnově, upráz,dněného úmrtím 1'10-

tare Dra J.osefa Musilla, pokud se týče ku o.bsazení místa 11'0-' 

tá~sk~ho, které uprázdJ1í se v .obvodu podepsané komory pře
loz,emm do· Turnova. Zádo'sti, doklady ve smyslu výnosu min. 
prav z 31. X. 1887 č. 9172 op.atřené, podá'ny buďtež do 19. čer
v'ence 1924 včetně, předepsa'ným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 17. června 1924. 

Sudca 
vo výslužbe prijme sa na 1-3 mesia,ce za notár·ského· substi
tuta. Na·b. na: Dr. Jan Veselý, ver. notár Košice, IiIavná ul. 49. 

26 letý tabularista 
úplně samostatně vY'řizující smluvní agendu a z čásU i po
LůstaI.ostní, z,nalý věcí civ.i!ních 1 trestních, rychlý písař na 
s,trojJ, přijme m1sto nejraději na českém venkově. Na'b. s udá
ním podmínek do, adm. t. I. pod značkou: »Samostatný«. 

Knihy redakci zaslané. 
Dra Boh. KUnebergra: »Věc.né právo,« p,osudek minister

ského' návrhu reformního, vydaný ·nákladem české adVokátn.Í 
komory v Praz·e, na jej.Íž podnět byl aut-orem j.ako .ref.erentem 
komitétu ,ad hO'c advokátní komowu zvoleného· vypracován. 
Ve.lký oktáv, cena! neudá-na. 

L. F. L. Oppenheim: »Mezinár·odní Právo« v českém pře
kladě v úpravě Dra. J. Kallaha, pro-fes·ora Masarykovy univer
sity v Brně. - Pečlivý český překlad přispěje nemálo k tomu,'
.abychom i v oboru mezinárodního práva a politiky v odbor
ných zna:Jo·stech mohJ.i se postaviti po' bok nár·odům s dlouhou 
tradicí v tomtO' oboru a vyplnili tak mez·ery, jež zanechaly 
v našem politickém vzdělání nepříznivé, p.olitické poměry, za 
nichž jsme žili z.a R:akouska-Uherska. Uplná kniha vyjde ve 
·dvoU' díle'ch. Prvn.í dí'lobsahující 'k'ol 50ti tiskových archů již 
vyšel. Cena 1. svazku r. dílu 36 Kč. Vyšlo nákladem »Orb-is«; 
akciová spol. v Praze. . 

PAPIR PITS PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby prb notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obálky, viněty, papírky, a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, nítě k šití 

aktů atd. 4 Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě . 
. Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Zivnoslenská banka v Praze 
--------------------------------------------------

Centrála v Praze, Příkopy č. 30. 
Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000'-. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000'-. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží Havlíčkovytř. a Tylo'va n.13. 
Číslo telefonu 111. 

Filiálky: 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec Král., Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice~ Liberec, M,ělpík, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst Ustí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. " 

Expositura v Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizin v , 

První známka světa! . " ~ 

Psací stroje Remington Sta~dard 
v z o R Y X rl. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

Remington Po~table, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

"Remington Vertical an cross flccountin"g: pfší, sečítají, odčitají současně 
" v několika počítadlech. ' 

"Odborné dílny na opravy všech sousta~~ ",Prvotřídní přísl~šenstyí. 

Re'mington psací "stroje, spol. s r. o.,. 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obe~nímu domu). " 

FILIÁLKY: BRNO, P~nská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15: -LIBEREC: Zámecká 8 

Tiskem :Edvarda Leschingra v Praze-II., Štěpánská ul. 624. 




