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ČESKÉ PRÁV 
ČASOPIS SPOLKU NOTÁŘŮ ČESKOSLOVENSKÝCH, 

ŘÍDí PROf. Dr. EM. SVOBODA S KRUHEM REDAKČNÍM. 

ROČNÍK IX. . V PRAZE, V KVĚTNU 1927. ČíSLO 5 . 

Notář Dr. Li,ska: 

. Jak bude notá,ř vykonávati za nynějšího 
jazykového prával

) svoji činnost v § 1. not. 
řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové? 

Když v »Českén1J Právu«2) bylo uveřejněno mo je po
jedná,ní »Jazykov,)T zákon a notářstvo«, kde js.eml doka·· 
zova l, že ustanovení jazykového práva se nedá vždy 
použí ti při notářsk)'ch úkonech , byl jsem s několika 
stran vyzván, abych za účelem jec.1not,ného postupu no
táHl ' napsa l, jak si mlá notář při tom k,terém, úko nu 
v § I. n ot. řádu uvedeném. po str ánce jazykové počínati, 
aby zachoval předpisy not. řádu a zárov:eií. i př,edpisy 
jaz . práva. . 
Čími dé'le se touto. otázkou zabýválTlI, tím: v í,ce js.em: 

l1tvrzo\'án ve svém přesvědčení , j'ež j sem vysllOvi-l, ve 
svém právě zIÍl'ÍněnélT1 pojed1iání, toti ž, ž,e předpisy jaz . 
zákon~ na činnost notářovu jelTlu' § I. not. řádu vyhra
zenOLl s.e nevlztahují a' že notář nep'ráveml hyl v prov. 
nař. k jazykovémlu zákonu prohlášen orgánem republi
ky po r ozum:u tohoto zákona. 

Stalo -li. se to však, a byl-li notář z'm,íněn)'m' prov. 
.nařjzlenínl prohlášen orgánem r epubliky po r oz umu 
jaz. zákon'a)' pak j:es t předpisy zákona toh o a jeho pro
vftdě'cího n 3Jř í zení vázán . 

Jak js,em ve svém: poj-ednání p r okázaL, nebude m'ožno, 
aby úot~. ř při své činnos:ti vždy zachoval předpi sy jaz. 
práva, rná-h zároveií. za'chovati i předpisy n ot. řádLL 

Dospěl jsem' tam: k ~ásadě, že notář , ' vykonávaje svou 
čitinost podle § I. not. řádu , musí p'ředevšÍ'nlJ ci Zeť všech 
okolností dbáti , aby zachoval předp,i sy not řádu ' a pak 
teprvle aby, - pokud- to bude m ožno,' - zachoval i před
pisy jaz. zákona. · I m,ínisterstv-o spraved lnosti to uznal,o 
ve svém v)'nosu ze dne 10. února 1926 č í s . 7478,;') kde 
se VI článku XXIII. praví, »ž,e notáři, j:eclnají-li ve· své 
pL'lsobnosti jako státní or gánové, jsou podrobeni t~'m'ž . 
ustanovením a Olnezení'm jako s'oudy a ú řady, p <.) k u d 
p o cll e p o vah y věc i je s t tom, o ž n o. 

Při tom' bude notář miu seti .vždy m,íti .na pam ěti" že , 
prO' nezachování p+eclpisůnoL ř5c1u úk,on 11'0 t á ř.sk Sr m'LI
že h),ti nep]aJtn~'m, zejména. že n otářské spisy.n ehudou 
lníti m'oci veřejné h sti-ny (§§ 66 . a 68 n. ř.), přípacln ě, 
že celé právní j·ednání bude neplatll)'m. 

1) J az.ykový zákon ze dne 29. {mo ra 1920 č. 122 Sb. z. a n. 
éI. nařízení vládní ze dne 3. února 1926 č. 17 Sb. z. a n. 

2) V čís, 4. a 5· VIII. ročníku (192 6). 
~) Výnos čís. 6 věstníku min. spravedlnosti roč. V III. (1926) . 

Pro neza,chování předpisL'l jaz. práva muze n otát· 
b)Tti stihán podle odst. 3· čL 97 PTov·. nařízení . . N'9 tář-
sk:)' úkon zůstan e však př,es to platn)'n1. . . 

Abychom si moh'li hořej ší ' otázku zodpovědět i" buq·e 
třeba předpisy not. řádu o úkonech VI § I. not. řádu 
uv,eden)'ch por ovnati s předpisy jazykového zákona a 
pak rozhodnouti , které předpisy !1~t. řádu )az!,kový~' 
zákonem byly zrušeny aneb pozmeneny a v Jakem, s.me
ru a kterých z předpi sL'l . jazykového zákona a Jeho 
prov. naří zení lzle použíti na ten kter~T z h ořej škh no-
tářsk\T,ch úkonů. .' . 

Po~Ue § I. not. řácLu is'ou notářI státem zřízen i a ve-
řejně pověřeni, aby podle řádu toho . 
I. s·episovali a vydáv:a1i veřejné listiny o prohlášenídl 

a právních jednánÍ,ch stran, jakož 1, o skutečnostech, 
z nidiž l:z·e vyvodi,tl- práva, 

2. us'chovávali listiny not,áři svěřené a. 
3. přij íma'h peníze a cenn' papíry za účeklT1 vydání . 

ji,ch 'někomu jinému 3Jl1eb složení k úřadLlm . 

§ 2. n ot. ř. ro zl,iŠuje pak notářské listiny v §. I. uve
dené na 
a) notářské spisy, 
b) no.t ářské protokoly a 
c) notářská os vědčení. 

Nej'en tyto notářské li sltíny , n )Tbrž i snímky · (z tl10-

tářsk)T,ch SpiS ll) jsou veř,ejn~lmi li stinarni , bylo-l:i při 
.j1eji.ch sepsání . a vyhotovení . šetřeno všech n á~'ežitostí, 
jež jako podstatné jsou předepsány. 
. N otářské' listiny v §. 2 . not. ř. uvedené se od sebe pod-

statně liší. ' 
Not. · ř'ád obéahuje v hlavě IV. zabÍ'rajíd §§ 31. až 

5 I. všeobecná u stanovení o úřadování notáře, jež se 
vztahuií na cdou jeh o .činil1os t podle .§ 1.. n. ř. , tedy na 
veškeré notářské hshny, v hlavě V . pak. př'edpisy zvlášt-
111. a to v částoe . I. (§§ 52. a ž 69,) předpi sy o sepisování 
Spi.Sll not.~ v částce II. (§S 70. a ž 75) předpisy o not. 
pr otokolech sepsan:)'ch o puslednkh pořízeních, . v část'ce 
III. (§§ 76 až 90) předpisy o. not. osvědóeních, v částce 
lVI. é§§ 91. až 103) o vydáNání snímkL'l, opi ů, .v)'pislt 
a vysvědčení . a . konečně v částce V. (§~ 104 a ž 109) 
o . uschováváníl li st in a o při jímání peněz a oe'l1n)Tch pa-o 
pídI za účeleml v,ydání jin)'m osobánl aneb úřadúm:. 

Upoz,orI1.uji zde v)'slovné, že pouze všeobecná usta
novení . hl,avy IV. vztahujlí se na vešk,eré not. . úkony 
v § I . n ot. ř. uvedené, že však zvláštní př'.edpisy hlavly 
V .. vZ~3Jhují se (vyjma odchyl-ek v zákoně uveden:)Tch ~ 
v)Tjimky; o níž se níž:ejj, zmlíní'ml) pouze na -ten ktery 
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úkon notářský, jak v částká'ch 1. až V. hlavy V. jsou 
uvedeny. 

Zvláštní předpisy o notářských spisech neplatí tedy, 
pokud to není, výslovně stanoveno, o notář-ský'ch proto
kol:ech sepsanych o poslední,ch poříz:enich ani o notář
ských osvědčeních a protokol'e,ch podle částky JIl. a V. 
hla vy V '. sepsanýich a naopak . 

~e vš'~obecný,<;h u.~tanovení . hla vy IV. budou nás po 
strance Jazykové zaJ'~'mati §§ 3 i., 34· ; 35·, 39·, 43· a 47· 

Podle § 3 1., ~hodneho s § 8. not. řádu vztahuje 'se pIŮ
sobnost4) notarova pokud se t~Tč:e úředních úl{ionů v § 1. 

uveden~Tch, na celý obvod sborového soudu I. stoEce 
~':o n~jž byl jm,enován) sprá:vně v něm,ž jest jeho sidl,~ 
uredlll . 

Podle § 35. nesm:Í notář krom,ě případů v §§ 33. a 34· 
u;reden~ch odepříti úředního úkonu, o nějž byl pOžá
dan, a Jest pod'l,e § 39. zodpověden účasthíkům za ško
du, jež jim násl:edkem bezdůvodného odepření notář
ského úkonu vz,ešla. 

)<lJk j.s:e~ ve svém sh?ra vzpomenutém pojednání pro
kazal, nenl neznaLost Jazyka státního na straně účast
l!íků a ' ~ásle~;kem to~o nem.ožnost zachovati př-edpisy 
]azykoveho zakona duvodem' k 'Odepření not. úkonU!. 

Ve .vš.eobecn/.c~ ustanoveních hlavy IV. o sepisování 
~,o t. .hsbn ner:l SIC·e výslovného ustanovení po.dobného, 
Jaj<: Je obsahUje § 52. o sepis'Ování not. spisů; plyne to 
vsak ~y po;vah~ y notářské listiny jak,o listiny v,eřejné a 
z potarskeho uraduze notář při vš'ech notářsk)r'ch li
stmách - ~ n:ej,en pfi notářských spiseoh - jest povi
~e~lod~~n;:., Jak ;to o § 53.· pro not. spisy předpisuj·e, v,y
setr jb vuh ucastlllku , pn tom-, kde Je toho tř·eba , účast-

níky o sn:'~sll1; ~ yúčin<;íc~ .zamjršl,eného Jednání poučiti, 
p~k. proh~a~~n~ ucastnlku Jasne a ur6tě napsati, napsa
ne J1.m preCI&tr. ~. dota;em u nidl zjistiti , že listina j·cst 
sepSána podle JeJICh vule . . 

~ 4?- .n. ř. stanoví .všeobecně, že účastnici mají notář
ske 1r~tl?y ~c:deps~tl" pokud not. řád předpisuje, aby 
n.at. ·~.1stma ucas,tlllkem, byla podepsána. . 

!aÁ musí účastníci podepsati pocHe § 68. n. ř. notářský 
SploS, podle § 73. protokol, o posledním pořízení, podle 
§ 82. protokoly sepsané ph osvědčenkh uvedených v §§ 
7~: až 83·'ypo,dle §§ 83·, ~7· a 88. n. ř. protokoly sepsané 
pny os vedce111ch podl'e techto § a ko.nečně pod1e § l0S. 
n. r. r rotokol o př'evzetí listin ve schování. ' 

Podpisem svým potvrzuje účastník cel~T obsah listin\' 
jim pl; ::lepsané, 'což př-edpokládá, že cel:f obsah listin-v 
té jest rr.Ju znám', že mu tedy ,celá listin.a byla buď př~
čtena, ,meb že si jí sám př'ečet1'. 

To nředpokládá arciť dále, že listina jest sepsána ja
zykem, jemuž účastník rozum·Í. 

O ~otářs~fTch ,spis.~ch a notář-ský,ch protokolech o po
sl:;dr:,l.ch po~nzenlch J'est v §§ 52., 68. a 73. n. ř. v~Tslov
~e p.re~e~~sano, ž~ m;:t~í účaMníkům býti přečteny . aneb 
~~ cte111 ~Kh musI, by tl' nahraz·eno způsobem notářs,k)Till 
ra:dem predepsany·m (§ 68.f) . P ro nezachování tohoto 
př'edpisu nebude mhi not. spis a not. protokol mo ci ve
ř·einé listin.y. 

V y§ 8~., 83. , 87. , 88. a l0S. n. ř. není sice v~rslovné
ho predplsu, aby protokol, kter~r účastník má po.depsati. 
mus,el mu b)Tti přečten, plyne to však z povahy věó a 
rr:usí p~-ot? notář i v těchto případech, aby se chrá~il 
pred namiltkou nesouhlasu mezi obsahem protokolu a 

. li) T o jest důležité vzhledem k usta.no'VeniÍn § 2 . jaz. zák. 
II ~1. 181 ~6 a 37 jap. proy. nař, 
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skute~n)~m dějem protokolem zji,štěn~Tm, pr·otokol se
p~anyy p~r:e~' podp~s'em účastníkům přečísti, dotazeml se 
pr,esv1edcltl, zda-ll obsah protokolu toho s.auhlasí s vůlí 
účastníků a pak na: konci protokolu uvésti že protokol 
byl přečten, a že jej účastníci schválih. 5

) , 

y Nebyl-li někter~ z te-chto protokolů účastníkům: pře
cten, nepozbude pres to protokol t,en a osvědčení na zá
kladě ~ěho ,::rd.ar:.é, moci. veř,ej~1é llistiny, byly-li jinak 
zachovany pn J,eJlch sepls·ovanr a vydávání všechnv 
not. ř-ádem, předepsané form)álnosti (§ 2. not. ř.). . 

Podle § 43. sm1ay se not. listiny s,episovati ' v, zem-' 
ském jazyku v okrsku notářově obvyklém, - a kde 
bylo jazyků těch několik , - v je d n .a m z nich podle 
přání úča.str:íků ; nebyl.a však v not. řádlu připuštěno, 
aby not. llls,tma byla sepsána ve dvou aneb více jazydch 
současně. 

To pLyne též t ustanovení §§ 62., 63., 64. a 72. not. ř. 
V příp3Jdech tě'chto, O' nichž promluvlím ještě bHže 

při notářský,ch spisech, bylo na sna-dě, aby zákonodárce 
př.ipus tÍil , aby not. listiny byly sepisová:ny ve dvou jazy
ách; notářský ř.ád to však úm'yslně z důvod{i vel·mli zá
važn~Tch nepřipustil , stanovirv pouze, aby k notářské li
stině sepsané v j,ednom jazyku byv přišit překlad V ja
zyku jiném. 

Sepisováním not. listin ve dvou jazycích byla by 
právní bezpečnost značně ohrožena a to tím více, když 
podle jazykového práva oba teksty jso u autentické. 

Jak js'em ve s.vém sho.ra vzpomenutém pO'jednání ob
ší rně uved'l',6) bylo by čas1to velm,i obtížno, ba mnohdy: 
nemožno, aby notář , sepisuje notář:skou listinu ve dvou 
jazycích, sepsa:l ji v obou jazycích úplně·· shodně a za
vdalo by sepisování notářských listin v ně~ohka jaz.y
ckh velm,i často příčinu ke spon'im', čem'už právě se
psáním, notář'ské listiny má b~rti zabráněno . 

Nastává tu ještě otázka, není-Ii podle not. řádu pří
pustno, aby not. listina byla sepsána částečně v j.edqom 
a částečně v .iiném jazyku. Not. řád se nikde o tom: vý
slovně nezmiňuj.e. Podle přesného. výkl<lJc1u znění § 43'· 
not. ř . by to přípus'tno nebylo a též ustanov,ení §§ 62-6S 
not. ř. svědči'la by pr.ati tom'll. ~ 

Nejdůležitějším úkolem bude řešiti otázku, která 
z ustanovení not. řádu jazykovým zákonem byla zru
šena nebo pozm:ěněna a jak. 

Pod:le § 9. jaz. zák. zrušují se všechny předpisy jazy
kové, jež byly před 28. říjnem· 1918 v platnosti, a to, 
j'a.k m,ám zato, nikoli'v veškeré př,edpisy, jež maj1í usta
novení.. o jazykové otáz,ce, nýbrž pouze ony, jež se s du
cheml Jazykového zákona nesrovnávají. 

, Notářsk~T řád pojednává o jazyd,ch v §§ 6., 12., 13· .. 
43·, 56., 57·, 62., 63·) 64·, 65·, 72.) 77· , 78. a 90· 

Z těchto §§ ,obsahují pouze §§ 43. , 62. a 90. a částečně 
i § 63 . předpisy jazykové, jež podle mého mínění jazy- . 
kovým z ák.ane m, byly zrušel11y. 

Podl,e § 43. not. řádu sepisoval1Y se no t. listiny v zem
ském! jazyku, kter~T byl v obvodu nO'tářoÓvě .abvykl)rill' a 
bylo-li, t~'m několik zem61~ý.ch jazyků obvykl)Tch, Vl JedL 
nom, z mch, kter~T si, účastníci zvoli'li. Při tom: se ar-ciť 
pře dpokládal,o , že notář podle § 12. not. ř. byl o.právněn 

5) T.ento pos tup se v praksi zacho·vává při všech protokolech 
sepsanych podle §§ 82, 8.3, 87, 88 a 105 n. ř. až na protokol 
př i ' ověřování podpisl1. Podle mého, náz'O'fu jest však nutno 
kga1isační protokol účastníkům přečísti an eb ku přečtení 

předložiti. 
6) Viz StT. 45. ročníku VIII. (1926) Českého Práva. 



v tom kterém z tě·chto ohvykl~rch zem'Sk~'·ch jazykll not. 
listiny sepisova6 . 

Podle pos'lední věty § 43· nOlt. ř. ustanovuj.e zákon, 
kdy lze listinu s.epsati v jazyku ózí'ffi. ] azykem cizím 
byl ~a Rak~uska pod~.~ no,t. ř~d\l ka~~ý j,iný jaz~k, 
ktery v zemll, kde il10tar ma sve sldlo uredm, nebyli ja
zJiI~em obv;ykl.ým,. (§ 62. not. ř.) 

Ustanovení ohkdně ózriho jazyka byla 'obsažena v §~ 
62., 63., 64·, 72., 78. a 90. not. ř. 

Podle §§ 62., 72. , 78. a 90. not. ř. sm:el notář. kter~T 
byl tlum.očníkem cizího jazyka, v ja.zyku tom' sepis.ovati 
na v~r·s:lovnou žádost účastníků not. spis. not. protokol 
o poslednírmr poríz,ení a též no t. osvědčení . 

Podl,e §§ 6:) . a 64. not. ř. směl pak notář sepsati not. 
spis a podl.e § 72. not. ř. též not. protokol o posledním 
pořízení .v něktrerém z,e-mském jazyku, když některý 
účastník nezna1 'zemsk~r jazyk v ně mlž n oL listina byla 
sepsárna, n~rbrž jazyk c1.zí. jehož tlrUmočnÍkem byl notář. 

Náš jazykový zák.on nezná však j,a:zykll zemlSkýrch či 
jazyků VI zem:i obvykhrch, n~rbrž pouze jazyk státní a 
vedle něho jazryky menšinové. Podle § I. jaz. zákona 
děie se úřadování zpravi-dla jen v jazykiu českosíloven
sk~m, : pouze příslušnki té které jazykové m'enšiny. a 
to jen Z<li podm:inek v § 2. iaz. zák a v čl 18. a 38. prov. 
nařízení obsaž,ených sm,ěií při úř'adech. s.oude·ch a .or
g.ánech republiky svá podání 6nilti v,e svém· jazyku, ni
ko1iv však přírslušnki jazyka státního aneb iiného men
šinového ja~yka nebo -c1okonoe ci·zinci.. Pokud s,e týče 
cizincLI, byl spor, v·edený meú m·inisterstvem spraveclrl
nosti. a nejvyšším správnÍnl soudem· o tom . zda1i ir ci
zinci j sou úča'stni výhod jazykového zákona. ,č'l ánkem· 
14. pr·ovl. nař. ro,zřešen v neprospěch cizincL1.') 

Každý jiný jazyk, ktedr !ll nás není ani státním ani 
menširnov~rm, jrest podle jaz. práva jazykem cizím. Stát
ním jazykem v naší r·epublice j,est podle § I. jazykového 
zákona jazyk československ~r; podle § 4. jaz. zák. jest 
to vonOlU území, r·epubliky, jež před 28. říjnem, 1918 
náležél o ku krá:1ovstvím Cl: zem,ím na ří šské radě Z3.
stoupen}-'m , nebo ku království Pruskému, zpravidla ja
zyk český a na SloViensku zpravidla jazyk sl.ovenský. 
Pokud se týče Podkarpatské Ru.si, bylo v § 6. jaz. zák. 
vyhrazeno sněmu, jenž pro Podkarpatskou Rus bude 
zř'Íz.en, aby rUprav~1 otázku jazykovou pro tot,o území 
zplls,obem 'slučitelným s jednotnost í státu českosloven
ského, Až do doby té p'rlat í i pro Podkarpatskou Rus 
ustanovení jaz. prov. nařízení. Mirm'o to lze jazyk,em 
ruským. (mal<oruským) při všech soudech, úřadech a 
orgánech v -celé Podkarpatské Rusi činiti podání a po
dání taková jest v témže jazyku projednávati a vyři
z:ovati. (ČI:. 100. jaz. prov. nař.) 

Menšinový.m'i jazyky jsou ruský (m.alQ.rusk~r ) , ně
mre,cký, polský a maďarský. 

V cizím jazyku nelz,e úřadovati , proto jso u podle 
mého míněni zrušena ustanovení poslední věty § 43. , 
pak ustanovení §§ 62., 72., 78. a 90. n. ř. , podle nichž 
notář, který byl ustanoven ťlumloční~em cizího jazyka, 
v tomto jazyku na vlýslovnou žádost účastníkll s·měl se
pisovati not. spisy a not. protokoly o poslednkh poří-
zenÍrch a vydávati n.ot. osvědčení . . . 
~ám však za to, že jazykovým zákO'nem· bylo zruše

:;10 1 ustanovení druhého odstav-ce § 63. nO't. ř. a § 72 . 

7) Přes to trvá nejvyšší správní soud i ve svých rozhod~ 
Il!ltí:h vy?~nÝ;:,h po jazykovém prov. nařízení na tom, že i ci
Z1l1cum pnslu~l za podmínek § 2 . jaz. zák. jazykové výhody 
tam stanovene. 
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not. ř. ohledně cizího jazyka, jehož notář jest tlumoč
níkem. 

Podle · toho. nesmě'l by notář, který jest tlumO'čníkem 
franco uzského jazyka s Francouzem jazyka státního 
neznalý'm s,epsa,ti no t. spis aneb protokol O' posledním 
pořízení ani jazykem, fra:nc ouzským podle § 62. příp. 
S 72 . not. ř . ani v jazyku státním podl,e §§ 63. a 64· 
příp. § 72. not. ř. V .těchto případe.chmusel by notář 
přibrati př'Ísežného tlilimočnírka francouzského jazyka a 
not. listinu sepsatir v jazyku státnÍ-m podle §§ 63· a 64. 
not ř . 

.ostatní u.stano.vlení §§ 63. CI. 43· , pak ustanovení §§ 
6., 12. , 13. a 72. not. ř. jHzykovým: zákonem zruš,ena 
nebyla, nýbrž pouze pozméněna v tom sm/ěru, že na . 
mÍst.o jazy.kll zemrSkých na.stoupi1y jazyk státní a jazy
ky menšinové. 

O § 78. not. ř. pojednám a ž při osvědčenkh. 
Samozřejmé nebyla jazykoyýmr zákonem zrušena 

ustanov,ení no t. řádu, jež jazykových předpisll vtrbec ne
obsahují, zvlášt nebyla zrušena ustanovení §§ 35 ·, 52., 
60., 61., 83. až 88. . 

S výjimkou stanO'vren.ou v §§ 63. a 64. pro n.ot. spisy, 
kterážto vyjimka podl.e § 72. n. ř. by.la rozšířena i· na 
not. protokoly o posledních pořízenkh, mus í býti n ot. 
Estina sepsána jazykem., j,emuž účastníci rozumějí , ne
bot j,inak by nemrělo v~TZnam:l1 , aby jim notář sepsanou 
Rot. listinu četl, a zej'm,éna neby'lo by m.ožno, aby se 
přesvědčil dotazem, u účastníkú, zda-li s obsahem, · pře
čtené jimi n.ot . 1:istiny souhlasí. 

]ežt,o však n ot. ř'ád O' této vyjírnce se -nezmiÍ\nil ani 
při not. osvědčeních uvedených v částoe III . hlavy V. 
ani při protoko1lech uvedených v, částce V. hlavy V., 
soudím', že prot okoly ph těchto not . . úkonech musí bez
podm,ínečně b~rti sepsány v jazyku, jemuž účastníci roz-
uméjí. (Dokončení.) . 

f. Kovář: 

Žádoucí výluky a doplňky 
ve vládním návrhu min. spravedlnosti 

v novém notářs~ém řádu. 
(Pokračování.) 

Důvody: Pětiletá soudní praxe je požadavek, Jenž 
pn zaváděném notářském komisařství, aby pro soudce 
při přikázané agendě notářské platily obdobné předpisy 
jako pro notáře. Přikázaný soudce k agendě notářské, 
jemuž podle §: 243 _náleží nárok na zvláštní odměnu z po
platků vybraných podle notářské sazby pro stát, je po
vinnen z příčiny svých notářských úkonů, pokud nemá 
zajištěnou kauci služební jako notář, ručiti svým jměním 
za možné chyby a škody po případě má za něho při 
nedobytnosti ručiti podpůrně stát. 

Pročež buď k vládnímu :§ 44 připojen odstavec 5. to
hoto znění: »5. Za přikázané úřadování přednosty okres

. ního soudu nebo jím zmocněného soudce podle § 43 ručí 
každý z nich u svých notářských úkonů svým jměním 
a při nedobytnosti ručí za ně podpůrně stát«. 

Bude dobře, když soudcové dostanou příležitost ne
jen poznati a oceniti též induktivní akautelární práci při ' 
komisích notářských nýbrž i zakusiti, že tak často zby
tečně ' vychvalovaný chléb notářs'ký má také své ' trpko
sti různých náhradových nástrah. 

První věta prvního odstavce § '135 »Své uřední pe
četi nesmí notář používati pro soukromé listiny« buď 




