
Věstník Spolku čsl. kandidátů notářství. 

POZVAN 
k 11. řádné valné hromadě Spolku československých kandi

dátů notářství, která konati se bude 
v neděii, ~ne 6. dubna 1930 

přesně o půl 9. hod. dopol. (kdyby se v tuto dohu potřebllÝ 
počet členů nesešel, o hodinu později) .. v Representačním domě 

v Praze (jídelní sál č. 2., 1. patro) . 

Po řad: 
1. Sdělení předsednictva. 
2. Čtení protokolu o minulé valné hromadě. 
3. Zprávy funkcionářů. 
4. Zpráva o osnově nového notářského řádu. 
5. Stanovení členského příspěvku. 
6. Volby funkcionářů. 
7. Volné návrhy.':') 

V sobotu, dne 5. dubna 1930 koná se o 19. hod. ]Jřátelská 
schůzka ve francouzské restauraci Representačního domu (na 
balkoně nad vchodem). 

V Pľaze, dne 10. února 1930. 

Za Spolek ~eskoslovenských kandidátů notářství: 

JOe. Ferdinand Vojtík, JUDr. František Janatka, 
jednatel. staľosta. 

,:,) Volné návrhy buďtež podány ve smyslu § 8. stanov 
nejméně tři dny předem k rukám starosty (Praha II., Spá
lená 9). 

I. Z E DNE 

K šedesátinám notáře Josefa Křena. 
f'll ys lím, že n ení pouhou náhodou , že notář Křen je nejen 

estimován ale přímo milován všemi, kdož přišli s ním v užší 
style Je to vzácná a krásná povaha, prosta veškeré záludnosti 
!leb postranního klevetářství, vše je u něho v souladu, v ]JL1-
vabné harmonii,; proto docílil v životě soukromém i veřejném 
takových úspěchů , jeden z těchto úspěchů je veliký: tento 
muž nemá nepřátel. Není to vždy známkou zvláště vyzna
čujícÍ, ale u něho ano - a to proto, poněvadž on má k o u z I o 
Cl s o b n o s ti, kteľé nikdy neselhává: jeho pohled je přímý n 
otevřený , jeho stisk ruky je poctivý. 

V('ole dlouholeté činnosti na poli samosprávy. kde dosáhl 
krásných úspěchů, věnoval se též velice činnosti stavovské, 
kde je neúmorným a vysoce oceněným nracovníkem. 

K jeho šedesátinám přejeme mu všichni ze srdce mnoho 
dobra a štěstí do budoucna. Dr. R. K. 

Rderát o schůzi spolku čsl. notářů, odbor Praha 

konané dne 25. ledna 1930 v restauraci u Šindelářů , Praha 11., 
Václavské náměstí. 

. Schůzi zahájil o 7. hodině večerní starosta spolku pan 
Dr. Václav Černý, uvítal srdečně přítomného ]Jana prof. Dra 
t:mila Svobodu, tl přítomné pány a dámy, a omluviv současně 
pana notáře Dľa Čulíka a Dr. Svobodu, kteří pľO nemoc ne
mohli se dnešní schůze zúčastniti , požádal pana prof. Dra 
Svobodu, aby pľoslovil přednášku, která jest na dnešním ]Jro
gramu »Z počátku právní kultury «. 

Po několika letech měl i přítomní opět příležitost iJoslou
chati ]Jrof. Dr. Svobodu, skvělého řečníka a skvělého impro
visátoľa. Jeho přednáška , v níž zavedl nás do dávných dob 
egyptských, řeckých a římských, byla pro nás - praktické 
právníky - nejen cenným poučením, nýbrž nřímo ]Jovznesením 
nad všední život a jistě všichni jsme si uvědomili »ž e ne sa
mým chlebem živ jest člověk ... «. Nadšený potlesk všech pří 
tomných svědčil tomu, jak přednáška pana prof. Dra Svobody 
se líbila, a když k žádosti pana notáře Dra Ponce, který vzlet
nými slovy shrnul obsah přednášky , slíbil pan Pľof. Dr. Svo
boda promluviti opětně v našem spolku na thema pľávně-filo
sofické v příští sezoně, byl jeho slib přijat opětným potleskem. 

Pan předsedající poděkoval vřele panu! prof. Dr. Svobodovi za 
jeho skvělou přednášku, jakož i za to, ~e vzácný svůj čas 
našemu spolku obětoval, a za všechno, co pľO spolek čsl. no
tářů činí. 

Na to byla zdařilá tato schůze po 10 hodině večerní ukon
čena. Páni členové spolku se upozoľňují, že schůze měsíční 
konají se nyní v ľestauraci »U Šindelářů « v Praze 11., Vá
clavské nám. č. 64. 

Notářská komora Pražská usnesla se ve své schůzi, konané 
dne 30. lis topadu 1929 jednomyslně na tom odporučiti prísluš
níkům sboru notářského, aby orgánům revidujícím notáře ve 
věcech dani z obratu odepírali předložiti repertoře, jakož 
i notářsl~é listiny, vzhledem k tomu, že notář vázán jest za
chovati úřední tajemství a komora nemůže jej této povinnosti 
zprostiti, neboť by tím stav notářský ztratil důvěru veškeľého 
obecenstva. Stačí, jestliže notář předloží pouze zápisní knížku, 
vedenou za účelem předepisování daně z obratu a eventuelně 
knihu pokladní, jestliže ji vede. . 

Právnická Jednota na Siovensku v Bratisla~ě jako nořa
date!ka III. sjezdu právníků československých v Bratislavě 
1930 pozvala v pľosinci min. roku právníky k vědecké_ sjez
dové soutěži a prosí proto kolegy, kteří se míní zúčastniti této 
SOlI těže , aby jí laskavě neodkladně sdělili, v které asi době 
jí zašlou svoje pľáce, poněvadž jest nutno zaopatřiti papír a 
zajis titi tiskaře. 

Hlášení zaměstnanců k pensijnímu pojištění. Úřadovna A 
Všeobecného pensijního ústavu v Praze upozorňuje zaměstna
vatelské kruhv na povinnost přihlašovati zaměstnance do 14ti 
dnů po nastoupení k zákonitému pensijnímu pojištění ve .smyslu 
§u 5. a následujících zákona číslo 26 z roku 1929. Ohlašovací 
povinnost zaměstnavatelova neruší se ani tehdy, jestliže za
městnanec sám ohlášku za sebe podá. Nesplněním ohlašovací 
povinnosti vydává se zaměstnavatel nebezpečí náhrady ško
dy. kte rá zaměstnanci vzejde, nehledě k následkúm trestním 
podle §§ 170 až 174 citovaného zákona. Od 1. 1. 1929 stali se 
nově pojištěním povinnými zejména koncipienti advokátní a 
notářští a zubní technikové. 

Směrnice pro jazykové úřadování notářů. K návrhu brněn
ské a olomoucké komory konána byla dne 25. ledna t. r. an
keta , které zúčastnili se zástupci ministerstva spravedlnosti, 
vnitra a unifikací, osm německých kolegů za komorv německé, 
Dr. Togner za komoru olomouckou, Dr. Vavrouch za komoru 
brněnskou, Dr. Svoboda za Spolek notářů čsl. Anl{etě před
sedal sekční šéf Iiartman a o požadavcích německvch kolegů 
referoval min. rada Mrština. Po delším jednání prohlásilo mi
nisterstvo sPľavedlnosti , že vydá vnitřní výnos na n otářské 
komory, aby bylo úřadování v iazyku menšin usnadněno. Zá
stupce notářské komory Pražské pro n8hlé ochuravěni nemohl 
se zúčastniti a proto podává komora tato své vv.iádření ní
sernně v souhlasu s tím, jak uvedeno jest v dnešním článku Dra 
Č-ulíka . 

Notář'em v Přibvslav! jmenován bvl kandidát Dr. Řezáč. 
Jmenování .ieho lJřekvapilo kruhy notářské , ze.iména kandi .. 
dátv. neboť k andidát ten bvl v seznamu kandidátů v Čechách 
na místě 37. dále jak jsme zjistili, nebvl navržen ani od komory, 
a ni od kra jského ani od vrchního soudu. 

Změna ve vedení kanceláře notářské komory Pražské. Ve 
SChllZi komorv Pražské dne 25. ledna t. 1'. ;menována hvla na 
místě zemřelého ředitele Bi1icze ]Jí. Julie Vojtíková, .iíž svě
řeno bvlo vedení kanceláře komorní. na níž dlu žno se ]Jroto 
nyní obraceti v případě požadovaných informací. 

POZVÁNÍ 

k měsíční schůzi odboru »Praha« Spolku notářů č~l . k ier:'l 
konati se bude v sobotu, dne 22. února 1930 o 19. hodiTl'~ v re
stauraci »U Šindeláře « Praha II. , Václavské náměstí Č . 64. 

Pořad: 

Přednáška pana doc. Dr~ Vážného: 
»0 hlavních rozdílech ustanovení občanského a obchod

ního zákona o trhové smlouv( << 
Vzhledem .na zajímavost přednášky jest nutna účast všech 

členů, jakož i jejich dam a účast hostl! jest vítána. 

V Praze , v únoru 1930. 

Odbor »Praha« Spolku notářů čsl. 
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Soutěž. 

Místo notářské ve Vizovicích. 

K obsazení místa notářského ve Vizovicích přeložením ' 

pana notáře Dra Karla Hrdličky uprázdněného, DO p ř ípadě 

notářského místa v obvodu podepsaně notářské komory, jež by 
snad přeložením notáře bylo uprázdněno , se tímto soutěž vy
pisuje. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuob
sazení notářského místa ve Slavkově u Brna, resignací p. no
táře Václava Pešery uprázdněného , pokud se tf'če i místa, 
které se uprázdní v komoni.ím obvodu přeložením do Slav
kova l! Brna. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu vi'nosu býv. min. 
sprav. z 31. X. 1887 Č. 9172, podány buďtež do 

Uchazeči o toto místo po případě pře l ožením notáře snad 
u:prázdněné, ať podají své žádosti u podepsané notářské ko
mory až včetně 

15. března 1930 

včetně předepsaným způsobem podepsané . notářské komoře. 

do 15. března 1930 

a vykáží tam náležitosti čl. 6. n. ř. 

Notářská komora 

v Olomouci, dne 8. února 1930. 

PAPá PI Š P 

NOT ÁŘSI(Á I(OMORA 

v Brně, dne 3. února 193U: 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra Karlí1. lIrc1IL~l·;L' 

z Vizovic do Třebíče. 

A JEN JUNG NO A 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, obáll<y, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, razítka, pečetítka, nitě k šití 

aktů atd. --- Veškeré tiSkopisy. v řeči české i němec.ké na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem . 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oisele S 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tich':'m chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj ta~, kde klid znamená sílu! 

PI~enosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 12192, stroje účtárenské horiz. i \·ertikálně sečí
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelář.ské zařízení a veškeré příslušenství 

d o d á ·V á m v cen ách t o v á l' n í c h 

Remington psací stroje, spol. s r. O., 
Prah a-I., Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 
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