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Dr. V. S~O(BODA: 

Druhý vědecký sjezd československých 
právníků v Brně. 

Jtž před váoltkou bylo 'vše,obe'cným přesvédčením, 'že 
mezinárodní sj:ezd:y v,ěde:okých prac-ovníků nep'lnÍ- Isvúj 
úkol, jaký půvlodně pořadatelům tanul na mys.li'. Pracov
uíd jednotlivý'ch národů se ovšem sešli, seznámili se na
vzáj,em, navázali styky, ale množství shromá~děný.c.h, re
presentačnr povinnosti, nekHd v jednotlirvých sekdch v<ě
,delOký,ch atd., nedo,volova,ly věd'eoky fe,šiti jielC1notlivé 
pr<oblém~ ta!k, jak jest to možno buď v úzkém kroužku 
neb v ocHoulčenlO'S'U pracovny. V sekdch uchvátí mnohdy 
na úklQlr skutečného v,ědeckého', ale nevýml'uvného pra
oovníka vedoucí slo,vo, řečník fulminantní , jeho'ž založení 
a eru:dkť nelze s,e skromným, ale opravdu v,ěďeckým du
chem sfoO~.ná vatt. PrQito snažily se jednotlivé sj.ezdy 00' to', 
aby ro.zšíifena byla diskuss,eo pís,emn.á již pfeld sj,ezdem 
účastníkům k,e s.tudiu p.ředkládaná ; tak9vá d:isl~urss,e , vy
žaduj'e důkladné 'Práce pře:dbě'žrné, věcnosti a hloubky a 
není pak tř,eba ústní jednání v s'ekcích nad míru pNpou
štěti a z.e,jména j:e\st tím dárta možnolst polemické spory 
zkrátiti. 

Jiný 'však význa~ mají sj,ezdy vědeckých Pofél:OO,V
níků m'en.ších národů z'eJména tě,ch, kteří sv;ěto~ou válkou 
dosáhly svého ideMu stát.ní samostatnosti, jako jle'St národ 
ná,š. ČeskrQIslov,enské právnictvo sjezdem c:htěIo ,doku
menrvolvat1 SVlOj,Ě prudkou toOuhu po upozornění v;eltký'ch 
národů ná j'eho svědomitou práci y ,e' všech .ob-or,ech Plráv
ní vědy v samostatném státě a snahu pojistiti naš'emu 
národu v tomto. ohl,edu čes'tné místo mezi. ostatními samo
statnlJÍ1mi nároOdry. Mimoděk p,řichází na mYSlI srovnávání 
pr<vníhO' vědeckého sj'ezdu český,ch právníků roku 1904 
v Pra,ze Ikonaného s letošním. První sj,ezd konal s,e pod 
dnjmy ne1uko,j'ené ,touhy po, druhé ooivle,rsi'tě na; Moravoě, 
j:iž nám vídeňská vl'áda TI'e'Oprávněně odpírala; měl zde 
býti náz'ol~ně př,erd <oči j'eH postaven fakt , ž,e vtědeokýd1 
p'racov,uíků jlest hojnost a tím vědecká ,existenc.e druhé 
univers,tty zabezpeóena. MyšlénKU tu vyjádřil př,eds'eda 
prvního sj'ezdu prof. Dr. Randa sllovy : »Mám ,e tU , na
dějný km len a záro 'd; ,ek profes.orského 
sboru pro nezbytnnu budoucí univers~ 
t ll' mor a v s k oQo ll , ;n a k t e r 00 u ž Č lel s k Ý n á r ,Ol d 
m á spr a V le -cl I i v Ý n á 'r o k ;ll 'e t 'O' H k o. 'P o' č :t ,e m 
o byv a; tel s t v a a b ,e r n í s i' l' O' u, .ll Ý b .r ž i s v o II 
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h i s t o r i c k o u m i ll; li' I o 's, t Í, s vou v ~ děl a n Ot stí 
a e m i ln e TI! t ll' Í' h Ol 's 'P 'o d á ř 'sk o' u ' p 'o' k r O< č H O' stí.« 

V ~amos.tatném státě ,uskutečněny touhy .pOl morav
ské urrtversiltě .a přibyla nám tř,etí uni'V,eTsita v Bratislavě. 
Tímo:vš:em :mělo pořa.datelstvOl tohoto, druhého sjezdu 
p.ř,ed světový,rri f.oliem v,e,ř'ejrnosti j,istě větší zodpQivědnost. 
Že pořadatelstvo této zodpově.dnosti bylo. sil v,ědo'll'O, jle!st 
svědectvím řada (25) otáz,ek k ř,ešoení př,edklá'Ctaných té
měř ze vš,e:ch o:bOlrů právní vědy. Počet Hstě úctyhodný,. 
iovš,em, ž'e, ka:bdá otá'zka nezaHmala účastníky sterjně, jak 
patrno z vědeckých prací sj'ezdu p~'S,em!llě př'erdlož,eniý"ch; 
ano na někteTé 'o1á'Zky vůbec ani př,edběžné 'P'ráoe: nelCLo ... 
šly. Vě,c:lJe ,cký sjle0d: němeokých právníku rozpočtený na 
stejlnoUl dobU' zabýval se poruze osmi otázkami. Z jednání 
samého nestrannému po.zo,rovateli< bylo ja.sno" že v tomto 
smě-ru nemají se síly sjerodovéplřepínaU a že i zde má 
p1atití rozumná ekonomie s časem. Nejvk;e interes'Su 
účastníd prodevilli na otázkách praktických, na t. zv. 
rejstřúkové hypotéce jakO' nezbytném ďoplňku ,práva zá
stavil1ího, na :otázce vyhánění plodu a jeho. trestnosti, na 
otá,zkách, j,ež týkají se homosexuaHty. Jest patrnQi, že 
převahu lila jednání měli prá vníd praktičtí', ktefí setkávají 
se denně ve své pifiaxi · s podohnýmt případy' a každý 
sna!ží svědomitě a s ,ohledem na nazír.ání na 'tytO' otázky 
v jiných kulturních státech je' řešiti. 

SGlJmo:statný stát má však také povinn,ost svoji prá
votvornou činnost aneb alespoň interess plfo,j'eviU zejmé
na v právu meziná'rodním. Naše ústava dMe jiJs.tě' za.s'lu
huj,e' pozor.nosti na foru evropském!. Při ,t.v,O'řenÍ' t1sta-v 
jsme :ukázaH schopnost 'uplraviJtil si svo,ji domácnO'st sam,o
statně. V prvém 'směru neprojevilI druhý sj'elZdJ zájmu< na 
řešení některé z palčivýchmez.inárordníchotázek a v dru
hé,m sm'ěru nutno, konstatQivati ,nápadnou rneúčast osvěd
čených vědeoký;ch praoovníků 'z pražské univ,elfsi:ty. Na,še 
positivnf v'eř,ejné právo ús,t.avní a jeho pfoOblémy z'asluhují 
účasti našich nej~epšrch hlav. 

Tentokráte upuštěno, byl,o také od sl'avnostnÍ' př,eď
nášky, jia:koUi měl první sj'elZd. Vzpomínáme' na, skvělou 
fe,č prof. Dra Bráfa: »Věda' náif,odoholspodářská na 'Počát
ku XX. stol'etí,« j,ež byla di'l'stoj1ným zakoQ1:č,enílm prvního 
dne sIezdnvého j1ednání a dorv,ed:la 'll!polutati vš,eaky účasl
nfky bez rozdílu. 

O sodálním a hospodářském problému spede1ně' n 
še, zejména O' našem národním hnsP'odářství vůbec se 
ne j,ednaJo , ačkoliv právě zde č,eskoslovenské právnict.vo 
mělo by ukázati , ž,e má do'statek zájmu jak o 'pra'xi t ~ 



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. 

28 

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 




