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Verejné notárstvo na ' Slovensku. 
Napísal dr. Michal Stávik, poslanec a verejný notár. 

Dl'a ~-u L zák. čl. VIL z r. J886, ktor,Ý nahradil 
§ zák. čl. XXXV. z r. 1874, verejn)r111 notárom mohol 
byť iha tak)T štátny občan, ktorýT mimo morálnej a ja
zykovej kvalifikácie mal vedl'a složenia advokátskej 
a lebo sudcovskej zkúšky aspoií. trojročnú praks verej 
nonotársku, z čoho aspoll. dva roky musely byť ztrá
vené na praksi po složení jednej z t,)'chto zkúšok: ale
ho ktor)T po složení advokátskej alebo sudcovskej zkú 
šky ako vymenOvan)T sudca alebo štátny zástupca účin
kova l aspotl. štyri roky alebo čez štyri roky bol zaznJ.
čen)'m člen0111 advokátskej komory. 

T oto boly právnické podmienky, od ktor)'ch 
OJ11l1oho ťažšia bola politická poclmienka vymenovania. 
Vi.'rejd ;-:' 1l(JL;'l~ ' p1Td rre\ rJ.t(~ ) 1 1 ! ~:lL· ~·; ~ 1-,)< : •. j)0 tl. trinú~ť
prÓbOV)'111 vlastencom a bol politick)Tm clovernikom 
vlády. 

Na tejto právnickej zposobllosti ul'ahčil § I. zá
kona č. 196/1919, ktor)T má ráz 90časnosti (>:pOkllcl 
není ZPL1Sobil)'ch žadatelL1, vykazujúcich podmínky po
dle § 2. zák. čl. XXXV. z r. 1874 «), lebo upustil od 
praksi, ' prevádzanej po složen í zkt,škv sudcovskej , ad
vokátskej alebo , verejnonotárskej. Tento zákon je už 
prežity, nepotrebny a má byť zrušený. 

Autonomia verejnonotársk)TCh komar (hratis lav 
skej a košickej) bola prenesená zákonom č. 167/1920 a 
v ládnym nariadením č. 3!I92T na správny v)Tbor slú
čen)Tch- verejnonotárskych komor, ktor)T pozostáva 
z predsedu dr. Jozefa Kállay-a (minister m. s.), šty
roch členov a dvoch náhradnikov, tak, že voľby do 
komory dočasne sú suspendované. 

Tento citovan)' z:'tkon s lú či l i advokátske komor.\ ' 
v Uratislave, Baúskej Bystrici, Prešove a Košic.iach 
v slúčenú advokátsku komoru v Turč. Sv. J\!IartinE'. 
Advokáti sa už domáhali a stále se domáhajú vráteni~ 
allt0110111ie pre advokátské komory v Bratislave, Turč. 
::-1v. lVlartine a K ošiciach, ČO však z politick)'ch príčin 
c1osial' nebolo uskutočnitel'né. 

K)Tm advokátov dosial' iba malé percento sa pre
orientovalo v štátotvornom smysle , zatial' zpomedzi 
ó4 vere jný'ch notárov je aspol1 50 národn)TCh pracovní
kov, následkom čoho naša komora maže a má dostať 
11azad svoju autonomiu. . 

V ládné nariadenie č. 102/1923 o poplatkoch ve
rejn)'ch nbtárov má viac nedostatkov. N echraní dosta-
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točne hospodársky slabšieho človeka, lebo verejn)T no
tár maže si vyberať medzi roznymi položkami tarify 
(časová, obdobná, určitá odmena, manipulačné a iné 
poplatky). Voči tomuto zámožný č lovek maximovanínl 
obdrží v)Thodu na úkor verejného notára, lebo za úkon 
nad stanovenou v)Tškou už nič viac neplatí, tak, že ta
kýto jednotlivec neoprávnene požíva práva chudoby. 
Do súladu treba priviesť záujem verejného notára a 
hmotné postavenie jednotlivca, čo by sa docielilo t)Trh, 
že sadzba po v~Tšku predmetll 5.000 Kč hy sa snížila 
ešte i pod položky tarify a maximovanie by sa zrušilo, 
avšak s ohlacfom na vysoké hodnoty predmetu i táto 
sadzba nad 500.000 Kč by sa progresívne snižovala. 
Miesto dosavádnych neistých položiek (každ)T verejn~T 
notár ináč si počítá odmenu) maly by nastúpit pe vn é 
sadzby k voli dosiahnutiu jednotného a rychlého vý
počtu tak pre klienta , ako i pre sÍlel 8 verejného l1otá
ra. Len složiteišie úkony by mohly byť o pár percen
tov lepšie honorované. 

Ináč progresivita a ostatné zásady vládneho na
riadenia by zostaly nezmenené. 

Praks naších kolegov za :Moravou hlavne v tom 
sa líši od prakse na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi, že k)T111 tam z tržn)Tch smluv nadpolovičná vačš:~
na sa napíše u verejných notáro~, zatial' u nás takmer 
len tie smluvy prídu k verejn,)Tm notárom. ktoré ne
smie vyhotovit ani advokát, ani obecn)T alebo okru žn~T 
notár, ba ešte i z t)Tchto daktoré sa napíšu obídením 
zákona na škodu a risiko str ~'mok. 

Záujem stránok je. aby · tržné a iné smluvy napísal 
č lovek v právu zbehl)' (verejn)' notár alebo advokáť). 
lebo z toho, že to píšu i obecní (okružn]) notári, po
vstávajú mnohé a nákladné spory. 

Už bol hOtOV)T návrh , aby obetn)T (okrl1žn~:' ) notár 
smel písat smluvy iba po vyšku 3.000 Kč, z č,oho ale 
zišlo čisto z politických dovodov, bárs pri tajnom hla
sovaní títo štátni činovníci nemažu mať vliv na volič
stvo. 

Touto súkro111nou prácou títo úradníci , štátom 
tak platení, ako bársktorí iní štátní úradníci tej samej 
kategorie, poškodzujú záujem štátny a obecn~T s jednej 
strany pretos že v úradných hodinách vykonávajú sú
kromné práce a tak zanedbávajú verejné práce, s dru
hej a hlavnej strany preto, že obecenstvo vo svOj0111 
záujme indirektne je nútené k ním ísť t)rmito smluva" 
mi následkom §-u 37. zákona č . 329/1921 o vyrubení 
dávky z prírastku hodnoty nemovitostí , lebo podl'a 
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toho, kto napíse tržnú smluvu, mení sa % tejto dávky 
v prospech obce. 

Takto je vysvetJitel"né. že prečo nechcú ísf obecní 
notári s juridickoll kvalifikáciou za konceptn)rch 
úradnikov do verejnej správy. 

Takmer v kažclom okrese je jedon alebo viac 
obecn}Tch notárov z vačšich obcí, ktorí podajú do poz. 
knihy viac podaní , ako tamojši všetcia advokáti i s ve
rejn}/n1 notár 0111. 

Kecl' už sa nemá previesL unifikácia i v tom sme
re, aby obecn}Tm notárom nebol a dovolená súkromná 
praks, tak aspol1 to by bol o treba previesť, aby: I. dávku 
z prJrastku hodnoty nemovitostí vyruboval berný úrad 
a nie obec, kde všetko závisí od obecnéhO' notára ; 
2. podanie do poz. knihy by malo byť viazané k signo
vanil1 verejn}Tm notárom alebo advokátom. 

Dochodky (pO'žitky) verejn:)Tch notárov naštrbily 
§ 2. zák. č. 90/1923 o overení podpisov a § 94. zák. č. 
r /1928 o protestácií, nakol'ko okr. súdy konkurLljú 
s nami bezv:)Thradne. Lenže súdy tým sú ešte viac ze·
bremenen~, ako holy dosial'. - Tak legalisáciu, ako 
i protestáciu prevádzajú súdni úradnici, ktorí -neposky
tujú tak vysokej ani vecnej, ani l11orálnej , ani materiál 
nej garancie za úkony tieto, ako verejní notári. Mnohí 
zo súdn}Tch úradníkov z týchto prác majú svoj hlavn~;" 
príjem, ci to tak, že i v úracln}Tch hodinách vychádzajú 
do bližších obcí za t.fTmito úkonmi a že obchodné kni-
hy overujú nie vo svojom úrade', lež v obchode. Váž
nosť a kvalifikácia verejného notára týmto trpí, lebo 
je mu na úroveň postavený malý úradník. Tieto úko
ny by mal vykonávať okresn.fT sudca osobne, jestli t,) 
už nechcu nech ať v.fThradne verejnemu notárovi tam .. 
kde je i verejn}T notár , ako i okresn}T súd. 

Dr. Josef Togner: 

Naše radosti a bolesti. 

Politické poměry na l\l[ o ravě byly před převratem 
hodně odlišné pol. poměn''t v Čechách. l\l[orava s oby
vatelstvem ze tří čtvrtin českým a toliko z jedné čtvr
tiny německ.frm měla na zerTlském sněmu až do robl 
19ó6 většinu německou a až do převratu dík zas tara-
1)-'111 volebním řádLlm byla česká většina, po případě 
značná menšina ve všech větších městech (v Brně, Ji
hlavě, Olomouci, Znojmě , lV[or. Ostravě , Hodonín~, 
Břeclavě)"z obecní správy úplně vyloučena a města tatI) 
platila za města německá, 'za německou državu. A jen 
málo desítek let clě lí nás od doby, kdy i v Prostějově, 
Kroměříži, Litovli, Hranicích a Uh. Hradišti ovládala 
hrstka N ěnlC Ll radnice. Presidenty centrálních úřacllol 
byli Němci, z l)residentLl 6 sborov)'ch soudLl 1. stolice 
11~ Moravě a 2 ve Slezsku hyl jeden (president kra,i-
ského soudu v Ub. Hradišti) Čech, ostatní Němci. 
Samozřejmě trpěli těmito poměry i čeští notáři. Ze 
šesti míst 1l0tářsk)Tch v Brně byla dvě obsazena Čechy, 
v sídlech krai ských SOUdLl v Jihlavě , Znojmě, Novém 
Jičíně, Opavě byli notáři jen .německé, ~~r03nosti : 
v Olomouci až do roku 1903 bylI oba notan nemecke 
národnosti, pak jeden Čech a jeden Něrr:ec. a, v U!l~ 
I-{radišti dokonce až do roku 1908 byl Jedmy notar 
národnosti německé. Také lepší- místa notářská · na 
okresích drželi notáři národnosti německé (v Uh. Bro
dě, Hranicích , l\IIor. Ostravě, Břeclavě, Ivančicích, 
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Prostějově jedno). V komorách brněnské a olomoucké 
měli až do roku 1905 většinu notáři národnosti ně
mecké, presidenti komor byli jen Němci . . 

V roce 1905 poprvé zvolen byl v komoře olomou
cké presidentem Čech (Vilénl Gannvohl), v brněnské 
komoře pak volen presidentem jednou Čech, po druh é 
~ Jěmec. 

A přece mělo če~ké notářstvo na l\loravě i v těch
to pro něj nepříznivých dobách celou řadu vynikají
cích pracovníkLl veřejn)Tch a kulturních: budiž vzpo
menuto jmén zesnul.fTch: notáře Vlka, autora písně 
) Přijde jaro, přijde «, jež se mohutně ozývala opět 
v posledních letech války, dlouholetého poslance na 
zel11ském sněmu mor. Ant. Hl'tlky ve Val. l\l[eziříči , 
archeologů a sběratelLl dra Martina Kříže ve Ždáni
cích a Jaroslava Pa1iardiho v Mor. Budějovicích a 
předčasně zemřelého vynikajícího stavovského pracov
níka a výborného notáře dra Emanuela Lisky, milov
níka hudby a přítele umělcLl notáře Václava JavL\rka 
v Kroměříži. 

Do těchto poměrLl notářstva na Moravě a ve Slez
sku, které uvádím na pal11ět mladším kolegLlm, učinil 
28. říjen 1918 mocný prL'tlom. Na celou řadu míst no
tářsk.fTch, zejména v sídlech sborov)-ch soudL't, dosazeni 

'\ .i n D ~ úři národnos ti české. 

Tot: jedno radostné aktivum pro nás. Ovšem že 
v překotné snaze popřevratové vše reformovat byb 
systemisována celá řada nov~rch míst notářsk)rch ne 
vždy na prospěch stavu. 

Druhé radostné aktivum vidím ve snaze česk)rch 
kolegLl, sdružen)Tch v mor.-slezském odboru spolku 
českoslov. notářů, po prohloubení odborného vzdělání Cl 

odborn}Tch věd01110stí založením vlastní odborné kni -
hovny a pořádáním odborn)Tch přednášek na měsíčních 
schLlzích od ří ina až do května každého roku , řešením 
praktick.frch připadLl a otázek na těchto schLlzícb, jich ž 
se hojně súčastní i náš dorost a ve v.frběru tohoto dorn
stu, jenž skýtá plnou záruku pro budoucnost našeb o 
stavu. 

Bohužel poškozují a roztrpčují náš dorost ještě 
vždy někteří kolegové, kteří přijímají k;:tndidáty s del ší 
praxí soudní a tím kandidátll111, kteří se věnují od po
čátku praxi notářské, jež se jil11 nikde jinde nezapočí
tává, ztěžují postup. NemLlžeme se uzavírati proti 
vstupu kandidátLl s praxí soudní úplně, ale rozhodne 
musíme odmítnouti počínání mnohých kolegLl, kteří 
přijímajíce za kandidáty soudce se 4-, 6- až 8letou pra
xí, umoŽ11.ují jim tak jmenování notáři na úkor kancli
dátů s prax í výlučně notářskou . V zájmu česk~Tch kan
didátLl i obyvatelstva musíme též žádati, by na místa 
notářLl v okresích s obyvatelstvem českým neb pře
vážně česk)Tm dosazeni byli notáři , po případě kandi
dáti národnosti česl(é. 

Našich bolestí a steskLl bohužel je v desátém roce 
republiky Československé celá řada a jsou plně OdLl
vodněné. 

Článkem XII. zákona č. 123/23 zrušen byl čl. IX. 
zákona Č. 161/21 , kter)'m bylo přiděleno projednávání 
všech pozLlstalostí notářllm a nastaly v přikazování 
projednání pozůstalosti poměry horší než před plat -o 
ností čl. IX. zákona č. 16r/21. 

V sídlech několika sborov.fTch soucl{i na Moravě 
zakazuje se notářům jako soudním komisařLlm prohla-




