
Také tato obava jest bezdt"lvoclnou. 
Pole stavovské není pLldou pro řešení otázek po

Iitick)Tch a národnostních. 
Ujišťuji, že nic není nás tak daleko, jako úmysl 

utiskovati národnost ně-meckou anebo ji nedbati. J\!Ut
me příliš smutné zkušenosti za sebou a zakusili jsme 
sami na sobě , co jest b),ti utiskovánu na nejvyšším 
kulturním statku, jak)Tm jest národnost. 

Povaha slovanská a zejména česká není ' dob)Tvač·· 
ná a naše legendární povaha holubičí nepřipouští 
trpěti útiskú, tím méně je pllsobiti. 

Mohli jsme pracovati přátelsky s německ)rmi ko
legy za Rakouska v Rakouském spolku notářll, n2n~ 
dllvoclt"l, proč by tak nemohli němečtí kolegové učin1 t i 
s námi v českém státě, v jehož čele stojí náš presiden t 
uznávaný oele všech svou spravedlností vllči všem n:1-
rodnostem. 

N ov)r notářský řád sblíží notáře obou národnostl 
opět tak, jako to bylo za starého režimu, kdy nikdy 
nedošlo k nedorozumění mezi námi ve věcech národ
ních . 

Nechť něm.ečtí - kolegové dLlvěřují nám tak, jakn 
my dt"tvěřovali jsme jim. 

J\l[ám za to, že jednám ve srozumění a za souhlasu 
všech česk)/ch kolegll, jestliže v tomto slavnostním 
okamžiku nabízím německým kolegt"m1 jménem nás 
všech naši pravici. -

Přijměte tuto pravici, vstupte mezi naše řady 
(\ ruku v ruce, bok po boku bojujte za naše, spravedliv ',~ 
požadavky. 

Není-li snad n ~lvrh notářského ř:ldl1 bezvadn)' , 
znamená přece první etapu, kterou se n:l1TI dO'sUl \TÚ 
pevné1 platforma, na níž mLl žeme vkrO'i-:iti pevnou n()
hou , abyc110m pracovali na dalším v~-vO'ji noté1řst\Tí. 

Nic na světě nesnlÍ zllstati stagnantn í, kažcb 
stagnace znamená krok nazad a dollL J\l[y chceme však 
kupředu a nahoru. Nelze toho docíliti jedním rázem. 
I elze očeldrvati, že reforma jako org;m zažene oka
mžitě veškeré mlhy a přivO'dí jasné počasí. 

Test to věcí dalšího v)Tvinu. Také reforma no
tářst~Tí podléhá těmže zákon{lm věčného pohybu. 

Jeboť (používám tll slov nezapomenuteln éhO' Dra 
Baťka) » V tom vězí posvěcení lidské tvorby, že tím 
dnem, kdy stane se určit), projekt skutečností , nastá-· 
vají nové reformní snahy, nehoE ne tO', co hylo dosa
ženo, n)rbrž snaha pb lepším. m;'t jedině cenu věčnosti. « 

Zt"tstal jsem jedin)r z oněch tří, jež vedli záp::ls 
za naše požadavky v starém Rakousku na ptldě Ví
deňské. Znáte mne, že pracovati pro n;\š stav jest 
m·)rm úkolem životním. 

Mtlžete - se ·dom'nívati , že bych hájil tento n ov:'~' 
návrh notář, kého řádu, kdybych nebyl přesvědčen, že 
jest vymožeností našeho stavu? l\!1 llžete se c1omnívati. 
že bych necítil tíži zodpovědnosti, kterou si tím béřu 
na sebe? Tabž zodpovědnost ale stíhá také německé 
kolegy, jestliže budou příčinou , že nedojde k uzáko-
nění tohoto návrhu. Těžce by se zodpovídali za zmar 
jeho nejen SV)Tm kolegllm. n)rbrž celému notářstvu 
pro všechnu budoucnO'st. 

Bije poslední hodina. Jest na nich, má-li se n(w1'h 
státi zákonem, PokláclálTI za svou povinnost jako je ·
~len z: prvních prllkopníkLl ' našeho , stavu, abych upo-
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zornil ještě jeclnou n ěmecké kolegy na tento clLlle ~ ihr 
l110ment a připomněl jim latinské Caveant consules n~ 
quid detrimenti res notaria capiat! 

K vládnímu nařízení čís. 160/28. 
Došel nás přípis tohoto znění: 

Zádám, abyste laskavě v »Ceském práv u« uveřejnili ná
sledUJící upozo rnění: Vládním narízením ze dne 14. zarí 1n~ 
c. lbLi sb, z. a naf, stanove'na byJa povinnost notáru vés ti 
zv lastní l\:nihu uschov , do níž jest zapisovati vsechna deposira 
a kazdy zaplS O príjmu a vydaní mUSl notal em a stranou býti 
podepsan. t-'odle saz. pol. 11 /97 e a 47/30 a pop!. zák. podléllcl.jí 
vsaj\: talwvéto poukazy I\: v~rplatě OS()D~ Íl etI a potvrzení príjmu 
poplatku ponle skály ll. a je pochopitelno, že strany nebudou 
chtít poplatel\: ten platiti. Vzdyť z pravidla skládají se peníze 
u notáre za tím úcelem, aby vyplaceny byly někomu jinému 
na zap lacení knihovních pohledávek, ceny trhové a p, a jelikož 
o jejich !Jl ijetí sepisLije se kvitance, smlOuva trhová neb jin;l 
listlna, která podléha poplatku, bylo by totéž právní jedná llÍ 
zpop latněno treba i trikráte , jednou jako poukaz k výplatě , 1}IJ

druhé jako potvrzení príjmu v knize úschova pottetí jako ].;: V \
tance, což. vedlo by k tomu, že by notáí" žádná takováto delJ(r 
sita prijímati nemohl. Je proto velice žádoucno, aby vyse uve
dené vládní narízení v tom směru bylo doplněno, ie takovél,) 
zápisy v knize úschov nepodléhají zádnému poplatku, což by 
snad prováděcím nal ízen ím st.á ti se mohlo, - K tomuto upo
zornění podotýkáme: Notát jest povinen straně na její žádost 
vydati podle § 1 - odst. 3. potvrzení (stvrzenku) o příjmu do 
úschJvy, Tímto pl edpisem není dotčena povinnost notářova 
vydati potvrzení podle § 1~5 notářského řádu odst. 3. i bez žá
dosti stran. Původní llávrh vládního nařízení pí'edložený mini· 
s terstvem spravedlnosti obsahoval větu: »Potv rzení jsou pro
sta kolku. « Na žádost zástupcú notářstva měla ' tato věta z nítl 
takto: »Všechna potv rze ní a propisy o příjmu a vydání jsou 
prosta kolku«, Tímto ustanovením zabránilo by se pochybllil
stem, které již dnes vzn ikají o tom, zdali potvrzení tato jsou 
kolku prosta. Jest nutno z obtížných a neptellledných materií 
poplatkového zákona toto osvobození teprve odůvodi'lovati. 
::,tvrzenkou ve smyslu saz. pol. 47, která musí býti kolkována 
podle stupnice druhé, rozumí se stvrzenka s lOU ŽÍCÍ za dúka.':: 
splněné povi nnosti. Plnění stalo se tedy solvendi causa za uée
lem zrusení dlu tního poměru a odevzdáním ,dlužné věc i VI; 

vlastnictví oprávněného. Jenom takovéto s tvrzenky podléhají 
kolku podle stupnice druhé (viz rozhodnutí ze dne 25. ll. 19L1.~ 
císlo 9U11 H 816 f a ze dne 6. října 1903 číslo 10.160 B 2017 n. 
Pi'echod prijatého plnění do v lastnict VÍ jest vLlbec nutným re
kvisitem 1')ro pojem stvrzenky podle saz, pol. 47. Cl tento rekvi
si t právě li š í tuto stvrzenku od stvrzenek jiných, kde přechod 
pl'edmětů do vlastnictví za účelem splnění nějaké povinnosti 
se nestal. (Vi z rozhodnutí ze dn e 15. října 1902 číslo 8677 B 
1~2 1 f.) Puněvadž notář jako úschovce nepřejímá předměty, 

, které jsou mu odevzdány, za tím účel e m, aby proti němu bvlJ. 
. plněna nějaká povinnost a Ilepi"echáze jí také uschov~lvané přeii
rněty v jeho vlastnictví, ne lze tyto stvrzenky zařazova ti pocl 
saz. pol. 47, nýbrž pod saz, pol. 102 lit. b) jako kolku prost~ . 
Je nesporn é, že v tomto smyslu jedná notář jako veřejný úřalt 
stá tem k tomu zmocněný a platí proto osvobození toto bezpod
mínečně, pokud ovšem nepoužívá se stvrzenek těch k účelúm 
jiným. NejVYŠŠÍ správní dvůr soudní ve všech svých rozhou
mltích, které se týkají této záležitosti, důsledně trvá na výše 
uvedených zásadách a přísně vždy ro zlišuje: 1. ,zdali notář 
jedná jako zás tupce urči té strany, tudíž jako plnomocník a jako 
takový vydává stvrzenku, 2. či vydává stvrzenku jako dep0-
sitář, třeba s určitým p,říkazem jak s deposit em nalož iti. Za
stupuje-li tedy notář dědice , za dědice valuty přijímá a jak!) 
plnomocník dědicú stvrzenku podpisuje, stvrzenka ona podléhá 
kolku podle stupnice druhé. (Viz rozhodnutí ze dne ll. prosince 
1900 č.8701 B 14.917 a ze dne 22. ledna ' 1889 Č. 275 B 444.479,) 
Zejména pak jest dúležitou zásada, vysloven-á v této věci 
v rozhodnutí ze dne 7. července 1904 ; Č. 6132 B 2741 f , podle 
Ilěhož stvrzenka notářem vydaná jest tenkráte kolku prOSL\, 
přijímá-li trhovou cenu za nemov itost u něho skládanou LÍII 

uschovy (als Depot ZUl' Verwahrung). Při vydává ní stvrzenek 
jest proto nutno opatrně rozlišovati tyto dvě činnosti a nes ll1 ť 
sovati je. Ostatně vyplývá výše uvedená zásada z podstaty 
věci samé, poněvadž vydává-li notář stvrzenku jako plnomo~> 
lIík jedné strany, jest alter ego, listina takto vydaná slouží - '1a 



dCtkaz druhé strallě o splněni povinnosti a óředměty 1l0tář'211l 
v této funkci přijímané přecházejí do vlastnictví strany notá, 
řem zastupované a jeho prostřednictvím. Pokud notář jedriá ve 
smyslu vládního nařízení jako depositář s určitými příkazy 
v zájmu obou stran, jsou stvrzenky jím v této funkci vydané 
kolku Pľosty. 

Z E DNE 

Dr. Rudolf Král: 
Jubilejní. 

(K padesátce prof. Dr. Emila Svobody.) 
lirs t vzpomínek. 

Nejsem sice spolužákem prot. Ur. tmila Svobody, ale cho
dili ' Jsme 00 tehoz gymnasia v TruhlársKé ulici - z téch let 
jen v matnyctl vzpumínKách zachycuji Jeho silhouettll. Mám 
uezesporne v pameti něco výHmecného, neco odlisujícího se 
svou ousevní nOblessoul; něčím, co pod nánosem katedrové 11 0.
ucenosti aávalo tu~iti Jwlturll ducha i srdce. 

Později jsem mel příležitost setKati se s jubilantem jako 
kandiaát 110társtvÍ u magistrátu pl i nejakých intervencích -
bylo malo rererentLl , kam bylo mu~ no jíti s tak rados tnou dt"t
vérou, jako k nemu. 

J~yní bych mel obrátiti zřetel k jeho činnosti vědecké -
domme, non sum Qlgnus! vlm ovsem velmi aoore o jello sKvele 
hdouitaCní praci, o Jeho pusOoení na universitě, Kde je milovan 
Cl eten ~také vím jaK dlouhá byla jeho cesta na univ. katedru) , 
Je Irme známa JehO vellKá kooirikacní práce v novém oocan
sKem prúve , Jeno obetavost, s jakou se ujal reáakce naseho 
ceského pra va . . . . 

lVlala vzpomlllka in margine: byl jsem ještě v Rokycaneeil 
ve vOJenslee sluzbe - po prevrate, Kay mne Dr. batek ra
aostne sdelOval, ze proT. ~voboda prevzal redaleci ceskéllO 
t'rá va, cemuž jsem byl . velmi povdécen. . 

Nemuzeme si dostatek vy jadriti svoji vděčnost jubilantovi 
za veškeru obětavou péCi a snahu, aby z našeho odborného 
casopisll vytvoril casopis toho vyznamu, jakému se dnes tésL 

Kekl jsem svrchu, ze se necítím způsobilým, abYCh pro
mlouval o vedecké činnosti prot. ~vobody , ale jedné věci mu
Slm se dotknouti - pokládal jsem vzdy za nedostatek ovláaaní 
latKy samotné, nebo za přítěž cizí literatury vědecké, ~ ne
mohla-Ii se jasne, precisne tíci určitá myšlenKa - prot. ~vo
voaa v této pľícine osvobodil ceskou právnickou fraseolo gii ze 
zajetí umele konstruovaných floskulí, Pľopújci! slovům živý 
výraz a pojmům dal reJief, který se vtisKl v pamět, reJici, 
ktery mel veškeľen obsah práva a promlouval k vam ve
d e c k y s i c e, a len e uče n ě. 

Ač veliká je činnost vědecká prof. Svobody před válkou 
i po válce, obracím se s obzvláštní pozorností k jeho vel i k é 
ci 11 n o s t i k u I tur n ě e t h i c k é. 

Nemohu si pomoci -:- vždy cením člověka dle toho, kolik 
vydal více ze sebe, než co .je přímo jeho povoláním. Tu beze~ 
sporně každý intellektuální český člověk musí stanoutI 
s úct o u a o bdi v e m před velikou k u I tur 11 ě e t h i c k o u 
činností prof. Svobody, již dal českému člověku a to nenáročně 
a obětavě: jeho skvělá interpretace Dostojevského a Tolstoie , 
to co dovedl z nich vyčísti a dáti českému čtenáři, to, co do
v~dl s cudností u nás (v těchto letech) napľosto neslýchanou 
pronésti o milo~ti ženy - jsou bezesporně součástky v~likéh~ 
životního díla, kterému ani současníci, kteří se mu podivovalI 
a s vděčností je přijímali , neodeprou se pokloniti. 
. »Svě tlo v dálce « a »Utopie « zasáhla příliš hluboko v srdce 
české intelligel1ce než aby se k nim hrdě nehlásila a nepro
jevila radost Z ' toho , že jich autor spolupracoval též se stav~111 
notářským a · věnoval mu valnou část své pracovní energIe! 

Nemiluji specielně v nynější době , žádných t. zv. masso
vých projev'ú - ten prof. Svoboda má ~voji, speciel.ní. obe~ 
ctitelú a obdivovatelú a já - v y I o z e n y p o II tl C Je y 
pro t i vn í k - stavím se upřímně a otevřeně v,e fr?ntu v~ech 
gratulantú a to s touže upřímností a otevřenosti, s Jakou Jsem 
kdysi s ním polemisoval! 

Sociální pojištěn.í Měli jsme nejlepší úmysl zasadi ti se o to, 
aby notářstvo nepodléhalo všeobecnému p~jištění, ~nýb,rž ~?:,: 
bylo přičleněno Je Všeobecném Ll pensijnímu L1sta Vll. Za hm u~e
lem vyzvali jsme veškeré své příslušl~íky i kom?:y. aby na,l11 
zaslali statistická data , jichž od nás pozadoval PO.llSfOVaCl tech' 
nik. Poněvadž nedostalo se nám těchto dat ode všech l~omo}', 
nemohli jsme elaborát vypracovati a následkem toho cela nas e 

akce byla zmařena, neboť poslanecká sněmovna přijala ii% 
nový zákon a nyní by bylo velice těžko domáhati se jeho 
změny. 

l"okoutnictvÍ. Jak známo, byly pOľady o návrhu zákona 
o pokoutnictví skončeny již v roce 1927. Veškeré povolané 
kľLlhy souhlasily s ' konečnou redakcí, jakou vypracovalo mini
sterstvo spravedlnosti a jen ministerstvo obchodu zaujalo pro~i 
osnově zamítavého stanoviska, ne chtějíc přistoupiti na usta . 
novení, že také udíleti právní porady od osob Je tomLl neoprá v
něných spadá pod pojem pokoutnictvL Minis terstvo spra vedl
nosti požádalo proto ministerstvo obchodu, aby znovu své sta
novisko přezkoumalo. - Ve věci té intervenovali v těchto 
dnech zástupcové komory advokátní a notářské v Praze u pana 
ministra obchodu, jenž slíbil, že svolá anketu obchodních a prů .. 
myslo vých kruhú, k nimž přizve i zás tupce komor, aby mohlo 
dojíti k dohodě. Jest již nejvýš na čase, aby osnova ta byla 
uzákoněna, neboť zmáhání se pokoutnictví jest nyní skutečně 
již úžas né a trpí tím velíce oba naše stavy. 
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Ústřední výbor konal v sobotu, dne 13, října t. r. o 18. h0-
dině v Palace-liotelu v Praze přátelskou schCtzi za předsed
nictví Dra Svobody; na níž učiněna byla usnesení pro valnou 
hromadu Spolku notářú čsl. , svolanou na neděli 14. října t. r. ... 
- Ke schůzi pozváni byli též němečtí kolegové, kteří však 
k politování všech se nedostavili. 

Valná hromaúa Spolku notátů čsl. konala se v neděli, l ~. 
ríjna t. 1'. v Ubecnlll1 Gome v t'ľaze a mela tentokľé'tte raz ve
llL:e slavnostní. ValJ10u hromadU poctili svou navstevou za pancl 
111lnistra spravedl11ostl, který omlLlvil svou neprítomnost velice 
srGeenym pdpisem, páni Odboroví pl"ednosto vé Ant. hai'tman 
Cl ur. l"<,ouoícek, min. rada lVlrština, za ministerstvo unifileacI 
pan mll1. raCia Dr. ~chrotz a pan Dr. Prazák, za presidiurn 
vrchního zemskéno soudu pan sena tní presioent lhayer, Zd 

presiaium zemského SOLldLl civilniho pan vicepresident O t. 
lVlares, za :::'vaz čsl. soudcú předseda pan vrchní rada Dr. 
hartl , dale presidenti notársl(ých komoľ : bratislavské Dr. DLI
sele, Drnenské AnLlesar, olomoucké Dr. Togner, českobudě
jovické .cm. fous, královéhradecko-chrudimské Jan Kadlec, za 
nemecké kolegy pan notář liugo Klecker, jakož i četní notáři 
z Cech, MOľavy a Slovenska. - .blahopřejné přípisy zaslali 
pp. pľesident vrchního zemského soudu Dr. tlausmann, guver
nér !Jr. Pospíšil, poslanec Dr. Matoušek, senátor Dr. Karas , 
president advokátní lwmory Dr. ~tompfe, Jednota advokátú 
es!., president komory bratislavské Dr. Kallay, opavské Dr. 
:::,toKlaska, mostecké Dr. Knótgen, ~polek německých notářů a 
celá rada kolegů. Valnou hromadu zahájil předseda Dľ. SvobiJ
da delsím proslove , nacež Dr. . Togneľ navľhl zaslání hold.')
vacího telegramu panu presidentu republiky. - Po blahopřej
ných prOSlOvech pana odbor. prednosty liartmana, Dr. liartLl 
a Dra Duška přednesl i presiaent komorní Dr. Culík referát 
o notái-ství za uplynulé desítiletí naší samostatnosti. - Jedna
telská zpráva odpadla následkem onemocnění jednatele p. Dr ::t 
Krále. - Pokladniční zprávu za onemocnělého a resignovav
sího notáře Sch.jfra pfednesl Dr. Cerný, načež k návrhu téhož 
a notáře Krajíčka usneseno uspořádati akci za účelem vybudo
vání domu ,'čsL notáfů v Praze. - Za tím účelem mají býti do
žádáni všichni notáti a kandidáti, aby přispěli na stavbu tll 
podle možnosti dobrovolnými dary, současně usneseno uložiti 
všem příslušníkům za stavovskoLl povinnost, aby poskytli bel
úročnou pújčku od 500 Kč výše. - Dále usneseno mimo jiné, 
aby na stavbu použito bylo nejen již založeného stavebního 
fondu, nýbrž celého jmění spolkového, jakož i podpúrných fon
dů Dra Baťka a Dra Kreimla, takže by již! nyní byl tu fú nd 
přes 200,000 Kč, Při volbách zvoleni byli: předsedou opětně 
Dr. Václav Svoboda, členy UstřeclllÍho. výboru kolegové: Dr. 
.Jar. Capek v Praze, Dr. VácI. Cerný v R,íčanech, Dr. Jar. Culík 
v Praze, Dr. Jar. lieinitz v Praze, .Jan Kadlec v Nechanicích , 
Jan Krajíček v Berouně, Dr. Rud. Král v Praze, Dr. Jar. Ponec 
v Zižkově, Em. Touš v Čes. Budějovicích, Dr. AL Zmek v Pra
ze, Dr. frant. Kroutil v Bučovicích, Dr. Josef Mohy v Jih~a vč, 
.Jan Něničk a v Zábřehu , Dr. Jos. Togner v OlomOUCI, Dr. Vlklor 
Dušek a Dr. Josef Kallay v Bratislavě, Dr,: Ján Petrikovl.::l 
v Košicích kandidáti Dr. frant. Janatka v Zižlsově, Dr. StalI. 
Bílek v Br'ně a Dr. Vlad. Horák v Bratislavě. Clenský příspě 
vek ' ponechán byl v dosa:,a?ní výši, y t. j.y P2'o ny~ tář e (,veřej~é 
notáře) ]20 Kč, pro kandl daty 10 K: rocne. Prty vOlnych. ~a~ 
vrzích usneseno jednomyslně k podnetu Spolku cs!. kandldatu 
notářství že jest stavovskou povinností každého člena spolku, 
aby nepř'uímal za kan,?,id~~y notářství oysoybY,,-se započíta.tyelnoLl 
praxí nenotářskou delsl tn let. - KOn~C!le Pl ednesl n9tar ~o
vář resoluci , během jejíhož OdLlvodňoval11 stala se valna schuze 




