
o teorbÉ a že dov,ede v těchto smě,rtech :najíti ,tntimní styk 
se s'k,utečný,m ž:ivote'l11 a j1eho problémy ho.spodářskými 
a sociálními. V tomto směru ~abýval se něn1Je1cký sj,ezd 
právnkký otázkou jlednotné kodi1ikace' pf,a<covního práva 
a to jak za účastenství, universiltnkh profesorů tak práv
nioký,ch praktiků z ,oboru průmys~oIVého a zabýval Ste také 
otázkou: práva mezinárodního. 

Druhý vě-d:e:oký sjtezd če.skoslov,enskýd1 pTávn.íků 
vykOlnal jřstě svůj! úkol v:ellmi dobř,e. Radost z práce 
v s'amolStatném státě, snaha poda,ti účastníkům, co nedvíoe 
a pOtvzbuditit !k další svědomité práci v oboru prá,vnkh 
věd, by,ly verdou:cÍ:mv myšlénkami pohudatelů. Stav práv
nický Stnad 'po. ' duchovtenstviU ne,jtoetnější ovládá skutetčně 
cellý náš vle'fejil1JÝ život Kodifikatoe právních 'zásad, j'eHlch 

. výklad a Ploužiti j,est dílem právníků TIle.jlrúzně'jtškh oborů 
a Pf'QlttO jlelSt pocthrop'i't,elný záj,em časop1sů vŠtelch poliIti
cký'oh směrů 'o sjlez.d a jeho. výsledky. Proto', také práv
níd jlstQrll' pOIVinnf práci svojit příSllllěH kriltis,OtvaU ne'žH snad 
tak čin! stavy jiné. Z p;oznání chy,b upravíme Sti cestu 
k práci dorlconalejtší a proto po ukončení druhého. zdaři
lého sje,zc1u přejeme si s ohětavým předsedoU' P. Drem 
V á,žnÝlll1t v hrzlku třetího·, který by se zabýval, některými 
palčÍlvými otázkami jak z práva mez1nárordnlÍho, tak 
Ílstavního, socirá~ního a ná'l"odního ho.sp'odářstvL 

NO'tM Dr. EM. LISlKA: 

Dávky za úřední úkony.ve věcech správních. 

Dne 22. července 1925 bylo, vydáno prováděd na.ři
z.enít ze :dne 18 . . čerynta 1925 čís. 163 Sb. z. a n. k zákonu 
ze -dne' 3. dubna 1925 čís. 53 Sb. i. a n. ,Ol dávkách za 

- úřednr úkony ve vě,cech správnkh (dávkové řády). 
K naří'zení tomU' připo,jteny jsou dávklO:vé ' řády, j.ež 

obs·arhujlí jednak v ,še.orbecné s.azby, jednak zvláštní sa'Zby 
pro jedtnO'tliyá - O'dv,ětyf 'správní; pro obory, pro .nělž ho'řej
ším provátděd.m . nařizepím dávkové řády vy\dány ne-
byly, budou vydány pozdějti.. , . 

Tyto dávky budoU! se ve věcech správní',ch 
vyhÍtrati vedle stá!tnkh kOlIkových poplatků a tOl za úřed
ní úkony, poklUld .se staly podstatně v zájmu so:ukromém, 
jakož i za udě1erní' oprávnění a poskytnutí výhod. 
. V .ohoru minis:t~rstva spravedlnosti byly zavedeny 
tyto dávky: . ' _ 
. 1. za ~dvokátní a notářskou zko~šku v Čechách, na 
Morav,ě a' v,~ ' SJ'ézsku 400 Kč, . 

. 2. za osvlě'c!:6ení ,O' tUlZemském právu .od 50 do' lOOO KG, 
3. za o·'svědó~nf..o · pr~'vu pla,tném v ci'Zině k žádosti 

stran ,~miho ·.k žádosti S9udu v zájmu stran od 100 do 
5000 Ke, . . 

4. ·za vysvědčení 'Ot potvrz'ení vzáj!ernuosti Vte: fi'l",em
ních viě:oe,ch od 25 do 500 Kč, 

, 5. za vYÚ'tdiř'Emí ' ~ydaná k .žádosti stran Ol zarulČtené 
vzáj1e,mnosti od 2,5 dOl 500 Kč, 

6. z'a vyjádř,ení o rO'~sahu .. e,xte1rritoriality od 25 do 
500 Kč, . . .. 

7. za IUlstan,Qivlení notář'Ského substÍ'vU'ta na žádO'st sub-
stituovaného nQitář,e 50 Kč a 

8. z,a ~tstáno:v,ení stálým znalcem' nebo tlumo,čník,em 
od 50 do 1000 Kč. 

Nás notáře hudoU' zajímati z dávek těch hlav~ně dvě, 
t,ot1,ž za noÚřskoUl . zkoušku a za ustanovtení n.o.tář'slkého 
suhstituta na žádost subst1hlQtvaného. notáře. 
. . . Dávku první vy.měří vrchní' z'emský s,oud v Pr~ze 

ane1b v Brně, 'U' něhetž s,e notářská zkouška hUJde- k.onati, 
dá vkUJ drU'ho.u sbotrový soud prvé stohoe', který jetst po-
volán náměstka nJOttář,e ustanovHi. . 

] ,e:žto se j,edná v obou tě,cht.O' přípladedl O' dávky 
. s pe:vnou. s azhou , musí býU zpravidla zaplaoe!l1Y dříve , 

než Sle! Ulklon:čí přírslUlšnrý úřední úkotl1, tedy. ptř,ed termí
nem kte složení notářské LJkO'Ulšky uróeným, případně 
před: us.tanovtenhn substituta. 

P.odl<e, :§ 5. prováděcího' nařtz'ení mohOlu kandrc1átu 
notářství, ne,ní'-1i nebezpečí pr,o' vymáhání dávky, k za
pravení jleMmlU' porvlOl'enry býti Ihůty . pToU placenÍ' 7~o/ci úro
ků z prodlení. 
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Kandidát notářství, kt'elfý by bez zkráce:ní nutné vý
živy potřebné pro sebe a svO'u rodinu nemohl dávk.UI za 
n'O'tář'Skolu zkoušku zaplatiti, múžte' na zákl:adě kolku pro
stého vysvědóení vydanéhO' o.becním úřadem žadatelova 
bydliště a ptří'Slušným okrtesním po1i:tickým úřadem po-
tvrzenéhO', 'O'd dávky té bý,tiosvohozem . 

O žádlos·ti té rozhodnel vrchní zemský souldt, ~drerÝ j'e 
pHs,1ušný rk vyméření ďávky. 

P,okutd sle íýČte zaprav,ení obou hořejších dávelk, vy
zVte soud k vyměř,ení dávky přísilušnO'U' stranu, aby dáv
ku do třf dnů zaplatila a přilO'ží jí k tomu úče1,u zvláštní 
vyplněný šekový vpdatný Hstek s obálko.U' svou adresou 
vyplněnoUi. 

Str.ana zaplatí pak u pošttQtvního úřadu: vY'mě'řlen.ou 
dá'vlku a oc1evz1dá tam záro.veň zmíněnou 'obálku" ve které 
pak! POtšt,olvní úř,aJClt úřadu v adrese vyznačtenému zašle 
čtvrtý díl vklél!dního, listu, tak zvané »návěstí « jako, do
klad o zaplaoení dávky. Straně zůstane p.ak po'štorvluím 
úfadlelm oddělená stv1rz,enka tO zaplaoení dávky. 

V příparded1, kdy s.e j'edná O' rychlé 'lyříJ2,ení žádosti 
00' us.tanolvtení substituta, lz,e zap,laUti dávku u pří s.lušného 
sboJ.iového s'oudu prvé stoHce hottov,ě na průkaz bloko
vým úttržkem. 

] 'etž'to účinnost hořlejšíhO' provádědho naříz,enÍ počala 
dnelm vyhlášení, tOl jlest 22. ČterVlen10e t. r., húc1el tř,etba ve 
všech pHpél!de.ch, kdy na žádost 'notář,o:vU' substit~ut po 
21. Čterv,end 1925 byl ustanovlen', vybrati dávku do.ďatelč-
ně. 

Ustanovení notářského. substituta podléhá ďáv,oe 50 
Kč jen t'ehdy,stado-li ,s,e na žádto,st 'Sub'S'tituovaného notá
ře; nebyl-li však substitut ustanoven na žádost notářovu, 
nýbrž k návrhU' notářské ko.mory, na příklad notáři su
spendovanému anleb pro notářství úmrtím upráz.dněné a 
p.od., pak Ulstano,vení substituta hořejší dávce nepocHéhá. 

'Účinno.st hoř,etj 1šfho prováděcího nařízení pomine kon-
cem roku 1926. . 

Rozhodnutí nejvyššího soudu. 

L i k v i dat.o ř-i s ,p t{) 1 e ,č e n s t v ,at j S Qt II Qt 'P r á vně 'lt i r Qt z
vrhnouti schodek pOtdlle bŤ ilanční p'al'Ss1vity 
mez i č I e ,n y a, p Qt ž' .a d 'o' vart i o' d II ,i c, h n: a v y :f O' V n á n í 
jeh.o pří ·plat ,ek v me'zích členského ruč ,entÍ bez 
z.avedení soudtn ího, rozvrh-o'véh ,o říze .nÍ at bez 
předchO'zího z'Pen lě' žt tení veš'k 'eTélITOt tn( ,atj.et(klu 

dr u ž s' t ev n í h ,o. 

(I~oz,hotdThUttí nejvyšš,ího, soudu z 1. dlubna 1925 RiV1 I. 154/25. 
Zemský soud <Civ. v Praze Ck XIXa. 3,33/24.) , 

Dů vody Ul. s,toUce: 
Doviollatelka vytýká, ž,e ']:ikv,idtalto,ři nejsou O'právlll'ělni do

p1atlky ,prolžaJd!olva,tit dříve, lle,ž se zpeněž'í celý maljetelk družstva, 
ježto by ji:nak šlOt ,niklQli. ,Ot Hlkv,itdaci', nýbrž o- požatdlo,V'átní pří
spěvků za tim účelem, ,aby zalpl,aoell1Y :byly ,d[u:hy dlrulžs.tVla, při 
čemž by jmění drUlžstv,a zůsttalo neztell1'čeno. Na dru;ž's,tvo není 




