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Po'něv,adž dŮvo,dy zrušo'vac.í jsou 'v § 84. cit. zák. výst.ovně 
uvedeny, předpísy §§ 86. a 87. téhož zákona zde v úvahu ne
přidlázejí a ve s.talnovách žádné jiné důvody zrušovaCÍ nejsou 
obsaženy., bylo zřetelem k tomu, že dle § 16. CÍs. patentu z 9. 
srpna 1854 Č. 208 ř. z. mimořádný do'volací rekurs je opod
statněn, rozhodnuto, jak uvedeno. Kasper. ' 

Rozhodnuti nejvyššího správního soudu ve věcech 
iinančních. 

P,oplatky dědické: ByJo-li poŮv'oldně na zákla,dě testamentu 
vlo;ženo vlastnické právo k V1elkostatku prp děti a dož,iv,o:tní uží
vání pro matku, p'ozdlěji však změněn na podnět po,zůstal·o ,stního 
s,oU'du zápis na vllastnictví p.ro matku s obmezením substatll'čním 
pro děti, ne.Jze při prodeji velko·statku se souhlas,em substitutů 
a rOIz,dělení kup,ní ceny mezi matku a substi,tuty pře,depsati sub
stitutům dědlické poplatky z důvodů předčasného zániku substi
tuce, když práv,o k opravě púv'odlní výměry dědických po-
p·latků bylO' promlčeno. . 

(Nále,z ze dne 6. června 1922 Č. 7941.) 
Výmazné prohlášení: Bylo-Ii na touž pOlhledávku vydáno 

dvo,j,í výma,zné pwhlášení, jest platiti po,platek z obou lďstin. 
(Nález ze dne 16. června 1922 č. 8475.) 
Po,p,laťky dědické: Po,hl,edávka šv,akra zůstavitelova můž,e 

býti prokázána jen Iis.tinoill odpo;vídaiící § 21. pro,v. nař. 
Č , 397/1915. 

(Nalez ze dne 16. čerV'na 1922 Č. 8476.) 
Nemovitostní poplatek; Nutnost slyšení pop.lathíka o sku

tečno,ste,Cih ro'zhodných pro otázku, zda jde o přís,lušensÍ'ví ne
movito'stí. 

(NálE;z ze dne 23. června 1922 č. 8918.) 

Vzácné jubileum. Pr,e's.ident notářské komory Králo'vé-lira
decko-Chrudimské pan Edua'rd Pin z, d,ruhý místopředseda 
naš>eho Spolku, slavl tyto' dny 70leté naro'z'eniny. 

Přejeme jubilantu, jenž jest ještě v plné síle životní, aby 
ještě dlouhá léta mohl věnovati s,e práci v,e prosp·ěch našeho 
stavu, jeho'ž vynik,a.j.ícím Čilenem a o'zdobou je'st. 

Pokoutnictví. Vláda zamýšH vydati no'\TÝ zákon proti po
kout11iictví, jež j,ak známo vzmáhá se měrou netušenou. Dnes 
oddávaJí s.e poko,~tnictví nejen kancelář,e sP'l"ostřeďkovatelské, 
ale i různé peněžní ústavy a jich úřední'CĎ a mno'zí naši ko
legové mohli by zajisté z.e své zkušeno'sti vypr,avo'v:a'Íi pří
pady, kde všude a kým pokoutl1'ictví se pěstuje. 

Vláda v této' věci vyžádala si posudky od pr,esi,dií vrch
ních soudů, nejvyššího, jako'ž iod adv.okátních a l1iotářských 
komOL Po'sll'dek notářské komo'ry pra'žské vyzněl v návrh, 
aby vydán' byl nový zákon pr,oti pokoutnému' s,episo'vání li
stin a podání soudnk.h i podání a stížností v,e věcech poli
tických i finančních, a ,aby za pokoutnictví bylo pokládáno 
kaž'dé zřizo'vání tak,o'výohto listin a podání od o'soby, jež :k to
mu oprávnění neobd.ržela, nehledě k tomu, ohdrže,la-li úp,latu 
čili nk. Dál,e, aby tresty na poko'lltnictví byly zvýšeny a při 
opakování přestupků vyměřovány byly tresty na svobodě, 
aby dále peněžním ústavům neb jiným korpor,acím bylo zá
konem zakázáno sepisovati Hstiny a podání, aby dále dožá
dáno, bylo mini,s,t.erstvo vnitra, aby nesohva,lovallo stanovy 
společností, které mají za předmět též sep'is'ovati Hstiny a po
dání neb prová,děti jiné prá,ce právnkké a konečně" -aby vydán 
byl zákon .o nuceném signování tabulMních podání advokátem 
i notářem podle návrhu, který svého času předložilla mini
ste.rstvu swavedllnosti advokátní komora s notářSlkou komo
rou pražsk,ou. 

Provádění knihovních pořádků při přídělech Státního Po
zemkového úřadu. Advokátní komora pražská s notářskou ko
morou praž'sk,ou intervenovaly svými př~ds'edy u Státního Po
zemkového úřadu a dodlily toho, že zásadně bylo přis.líbeno, 
že vyhotovování přídělových listin a sepisování kni,ho,vních 
návr.hú bude slvěřeno ad'vlokátúm a no,tářům. Dosud nestalo 
se vyjednání 'O výši odměny, co'ž však lze O'oekávati v nej
bližších dnech. 

Věc ta jest veli:ké dúležitosti pro stav advokátní J notář
ský i bude z,ejména na našioh přís.Jušníc.ích, aby ukázali svou 
zda:tno's,t a zho,sHli se čestným způsobem této důvěry na ně 
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vznesené. Bude to míti pro ne 1 vYznam matedeJní, o0'ž lze 
tím ví'ce vítati, poněvadž násiledkem snížení na.šeho ta'rifu mě
rou tak hor,entní jako s,e stalo, zisky mnohých no,tářských 
kanceláří tak se ztenčily, že s.otva posta,čí na krytí rež'ie. 

Vyrovnací správcové. Akci stavu ,advokátního a notář
s,k,é.ho dlužno, děkovati, že ministerstvo sprave,d1I1Otsti slíbilo 
uč.i.niti nápravu ,ohledně jmenování vyrovnaCÍch správců. Po
měry nynějš.í jsou na dále neudržitelné. Zejména pražské sbo
rové sOUldy uVYlkly si jmeno'vati v yro'Vnadmi správ'ci pouze 
l.aiky, kteří vypěsto'vali z této Íl.,nkoe zcela novou živno,st, 
nep.odléhajíví žáld:nét da,ni. Jsou mezi nimi osoby, které udržují 
oe,lé kancelář.e a j,ejichž příjmy roční jdou do statisků, co za
tím vaJlná část adv.okátů i no,tářů pražských ži.vo 'ří, . ačkoliv 
přeoe správcovství zahrnuj,e v sobě práce právnické a před
pokládá zna.\o,st práva, kťerého' se ,ovšem nynějším správcům 
nedostává. Jest Hž nejvýš na čas,e, aby těmto poměrúm, které 
nejsou ničím jiným, nežli sank'oionovaným pokoutn.ictvím, byla 
učiněna přítrž. 

Zpráva o březnové schů.zi Pražského · ollboru spolku notářů 
československých. 

Den 29. března 1924 byl' svátkem pro čl.eny spo'lku a jimi 
uvedené hosty. 

Profesm dr. Emn Svoboda, j,enž s r·edakční radou řídí náš 
časopis České Právo, př,e,dnášel o filosofid Platono'vě. 

Přednáška ta, shromáždila v'elký poóet účastníků, zblízka 
i z dáM. Po'slluchači odměněn'i byli .neobyčejně poutalvým a 
krásným rozbor·em fi1.oso.fi,e Platonovy. 

Pan profesm Svoboda má skvělý dar, že věd i odlehlé 
praktickému právníku_ dov,ede podati živě a přímo, pla,sticky. 
Nemúže býU úko,km té,to nO'Íkky podávalti myšlenko'vý obsah 
celé př.ednášky. Po,sluohač'Í, kteř.í znají p. profesora SVlobodu 
jako právníka, vilděl'i tu Hn'ou stránku j.eho skvělého ducha. 
Pan předsedaJící dr. Čulík dal výraz na'ší radosti nad tím, že 
pan p,rofesor SV'oboda uvoHI se v na.šem spoJku před:náš,eti a 
po'děkovall slovy velmi vř.elými za požitek, j,ejž svým po'slu
chačům přinesl Po přednášoe odměněné velmi živým a llIpřím-. 
ným potl\.eskem byly řeš,eny praktické případy, čehož se i p. 
p,wfesor Sv,oboda súčastnit 

Schůze protáhla se d:o půl j,edenáoté hodi,ny, kdy ú6ast
nÍci to,ho,t0' krásného večera se rozešli. 

Mez'i po'sluchačs t v,em byly t.a.ké dámy našich kolegů. 
-ý

Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval k.andidáta no
tářství Dra,. Bedři'Cha K ,or b a v Litoměřicích no,tářem v Lo,ktě. 

Vyhláška notářské komory v Praze ze dne 29. března 1924 
čj. 365 n. k. 

K a u cen o t á ř s k é. 
No.táři, j,eiichž kanc,e i poštovní s,pořitelny vídeňské do 

poštovního úřadu šeko'vého, v Praze přeneseny a za 6%, mouč
nou pŮjóku byly zaměněny, nechť podaj.í notářské komoře 
v Praze následuiíd žádo'st: 
(Ko'lku pro,sto dle t. p. 102 'cla vÝn. min. fin. z 8. V. 1913 G.59.284.) 

»V úscho'v'ě Po'štovního úřadu spo,ři.telního ve Vídni s,e 11<1-
léz.aj,ící má kauoe notářská, pozůstávající z následuj.ících před-
válečných rent: . ................. . byla poštovnímu 
úřa,du š,ekovému v: Pi-a'z,e do úschovy odevzdána a k žádosti 
mé na 6%, mouonou půjčku přeměněna, takže záleží nyní z ná-
sledujících úpisů 6'%, moulČlné půjčky: ............... . 

Poukazuje k t,omu, že úpisy tyto mají v<ětší cenu nežli smč
něné s nimj př,edvá\.ečné renty, žádám: 

1. aby přeměna 1a,t.o byla s'chvá,lena, 
2. aby zemský soud oivilní v Praze poukázal Bo'štovní 

úřad šekový v Praze k vÝplatě kupo,nů těchto úpisů k mý'm 
rukoum. « 

. Revise občanského zákoníka pro Československou repu
bliku. Z prací komise, pověřené revisí občanského zákoníka 
pro Českoslo'v,enskou republiku, byly d,osud uveřejněny ela
borát subkomHétu pro právo dědické (referent proti. Dr. Emil 
Svobo'da), jako příloha k » Českému PráV'u:« 1921, dál,e el:1-
borát subkomitétu pro práVlo, .ohligační a část všeobecnou (re
ferent pmf Dr. Jan Krčmář), jako příl.oha k »Práv.níku« 1921, 
1922 a konečně elaborát subkomitétu pr,0' právo věcné (refe
rent prof. Dr. Miloslav Stieber) v létě 1923 nákladem mini
ster stva s'pravedlnostJ. 

Ministerstvo spravedlnosti vydalo. nyní zbývající čá,s,tky, 
totiž elaborát subkomitétu pro právo rodinné (rrder.ent prof. 
Dr. Bruno Kafka) a sUlbkomitétu pm zvláštní části prá:va obli
gačního a náhradu škody (referent prOlf. Dr. Egon We'iss). 



Tím j,e skončena prá:oe subkomHétů a ministerstvo · spra
vedlnosti hodlá přikročW k supeflfevisi, i-ejímž Ú!ko'l,em bude 
připraviti na podkladě s,hora uvedených návrhů celý text 

·osnovy nO'vého zákoníka. 
Obtížný úkoll superrevise bude značně usnadněn, vě

nuje-H právnická v.eř,einost výsledkům dos.avadní práce svoji 
pozorno'st a sdě1í-H ministerstvu spravedlnosti svoj,e posudky 
a podněty. 

Právě vydané e'laboráty lze obj'ednati v presicLiál:nÍ kan
celáři ministerstva sprav,edlnosťi a · tO' elabmát subkom1tétu 
pr·o,f. Dra. Kalfky (právo rodinné) za cenu 12 Kč, elaborát su,h
komitétu prot Dra. Weiss,e (smlouva směnná él' kupní, náj-em
ní, pachtovní, smlouvy pra'cov.ní, společenství statků, smlouvy 
odvážné a hlav.a o- náhra-d-ě škody) za cenu 16 Kč. Tamtéž lze 
obdržeti druhé vydání elaborátu subkomitétu prof. Dra. Svo
hody (prá'Vo dědi'c!ké) za cenu 8 Kč. 

Elaboráty subk'Omi.tétů pro-f. Dra. ~rčmáře (všeobecná. část 
záko'na, mezinárodní prá'V'o soukromé a, část práva obligačního, 
totiž všeobe.cná část práva obligačního a kapHoly o' darqvání, 
smlouvě schovací, půjčce, záp'ůjčce a zmocněnO al prot Dra. 
Stiebera (právo· věcné) jsou již ro,zebrány; seide-U se však 
potřebný pooe't objeldnávlek, uspořádá minist,erstvo spravedl
nosti nO'vé vydání. 

Uprázdněná místa notářská. 
Notářské místo V' Křivoklátě. 

Podepsaná notářská komora vypisuj,e souté ku znovu
obsazení místa notářského v Křivo:klátě, uprázdněného· úmrtím 
notáře tIippo.!yta F a str a, neb i místa l1'01ářského, které 
uprázdní se přel,ožením do Křivoklátu v obvo'du komorním. 

Žádosti, doklady V'e smyslu výnosu min. práv z 31. X. 
] 887 č. 9172 opatřené, p'odány buďtež do 22. dubna 1924 
včetně předepsa.ným způsobem, podepsané notářské komoře. 

Notářská komora v Praze, 
_________ d_n_'e_2_8_. _bJe~na_1i2-=-4.~ _ ______ _ 

III. místo notářské v Plzni. 
Mi\ni,st,erstv,o spravedlnosti zřídilo, výnosem ze dne 29. 

br'ezna 1924 č. 11722/24 tře ,t í notářské místo v P I z n i 
s účinnosti od 1. ledna 1925. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž ku obsazení 
tohoto l1'ově zříze,ného' III. místa no-tářského v Plzni. 

ŽáJdosti, doklady ve smyslu výnosu min. sprav. z 31. X. 
1887 č. 9172 opaHené, podány buďtež do 5. května 1924 včetně 
před'ep'saným zp'ůsobem podepsané notářské komoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 9. dubna 1924. 

Notářské místo v Jablunkově. 
Úmrtím pana n01táře J osda M a I i n'Ú' w s k é h o, uprázd

něné místo notářské v J a b I u n k o v ě s.e tímto vypisuje. 
Nál,ežitě dolo'žené žá,do'sti o toto, event. 00 ono' místo 11.0-

tářské, které násl,edk,em přesa'zen.í v obv'odu zdejší notářské 
komory se uprázdní, buďtež ve smyslu výnosů mi,n. spravedl
no'sti ze ·dne 31. října 1887 čís,lo 9072 a: ze dne 8. října 1895 
Čís.Io 23515 do 1. k vět na 1924, u pQldlep,sa:né no,tářské ko
mory podány. 

Notářská komora v Opavě, 
dne 1. dubna 1924. 

Kandidát notářství 
způsobilý k substituci, změnil by místo koncilpienta. Lalsk. nab. 
pod zn. »J en na Moravě« do ardm. tL 1. 

Právník 
s,e sO'L1'dco'vskou zkouškou p'hjme místo v no-tářské kanceláři. 
Ct. nab. pod zn. »1UC« do adm. t. 1. 

Pozvání 
k řádné valné hromadě odboru »Praha «, Spolku 1101ářů česko
slovenských, která kona,ti se bude v sobotu , dne 26. dubll;.\. 
1924 o 180 · hod. v hotelu »Paříž « v P'l",}Z.e 1., Paříž.ská ul. č. 1 
(přízemí v lev·o' - zelený sál). 

Pořad jednání: 
1. Sdělení předsednictva. 
2. Zpráva jednatelská. 
3. Zpráva pokladnIčn'í a přehlíži.tele účtů. 
4. Vol,hy: 

a) · star-osty od'bO'ru, 
b) 11 čknů výbOTu, 
c) 1 př,e.h!lížHel,e účtů a 2 náhradníků. 

5. Usta,no'vení čloenského přísp·ěvku. 
6. Volné návrhy. 

P o z 11 á m k a: Kdyby se dostatečný počet čle,nů nesešel, 
bude se konati ,truto valná hromada o· 1 ho'd'inu později při témž 
pořadu je'dnán.í. 

P'o va1né hromadě koná se 
před' náška 

JUDra. V ácla va Černého, notáře v Říčanech: » O reformě ob
ča.nskéhO' zákoníka s ohled,em na .právo rodinné a manželské. « 

V Praze v dubnu 1924. 

Za odbor »Praha«, Sp01ku notářů československých: 

Dr. Václ.av Černý. \ Dr. Jar. Čulík, 
j.ednatel. star.osta; 

Věstník Spolku' českos.Iovenských kandi,dátů notářství. 

Pozvání 
k řád'né valné hromadě 

Spolku česko-slo'vlenských kandi'dátů notářství, · která konati 
se bude v neděli, dne 11. k vět n a 1924 pře s ně o 10. hod. 
do po!. V' síni čÍs. 2 v RepresentačnÍm domě hla'v. města 
Prahy (I. po s cho.dí vpravo). 

Pořad: 
1. Sdčlení předs,edni-c-tva. 
2. Čtení pr·otbko-lU' mInulé valné hroma,dy. 
3. Zprávy funkcionářů. 
4. Nový notářský řád. 
5. Úprava platů. 
6. Stanovel1'í členského příspěvku. 
7. Započítání voJenské slU'žby. 
8. Započítání cizí praxe prá'Vnické. 
9. Vo'lby funktCionářů. 

10. Volné návrhy. 
V sobotu, dlne' 10. kv·ětna 1924 koná se o 19. hod. p r '1-

tel s k á s c h ů z k a ve franoouzské restaurad Repres'entač
nÍ-ho domu (V' přízemí v pravo' v sále na galerii). 

V Praz,e v dubnu 1924. 
Za Spol,ek českos.lovenský·ch kand'i1dátů notářství: 

Jawsla'v Marek, . Dr. Bohus,lav Vods,trči1, 
jednat,eL s taro-s.ta. 

~~~~f -- ~ -,- --

Pozvání zašle se i ko,legům nečlenům, kteří členskou při
hlášku učiniti mohou při valné hromadě. 

PAPíR PITŠ PRAHA JEN . JUNGMANNOVA 14 
, " 

dodává veškeré potřeby pro 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. -- Veškeré tiskopisy v řeči české - i německé na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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Živ ostenská· bank v Praze -
Centrála v Praze, Příkopy Č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový kapitál Kč 200,000.000--. 
Reservní a pojistné fondy Kč 145.000.000·-. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží ljIavlíčkovytř. a Tylova n.13. 
Číslo telefonu 111. 

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

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

Expositura v Opatiji. 

Provádí veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známka světa! 

Psací stroje · Remington Standard 
v z o R Y X J J. 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, neivětší výkonnost. 
Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O 't tab 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

Remington Vertical a'n cross flccounting: píší, sečítají, odčítají současně 

" v několika počí adlech. 
Odborné dílny na opravy všech so tav. Prvotřídní přísluš,enství. 

R e min 9 t O n p S a c í s t ~ oje, spol. s ~. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILIÁLKY: BRNO, Panská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15. LtBEREC: Zámecká 8' 

-

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-lL, Štěpánská ul. 624. 

• 




