
de ll)' převyšov:tla a proto žalnvallél .lest povinna ČÚStl\11 tll , n1l1 

doplatiti. 
Nižší SO IIc1y u7.naly shodně, že Ilplat ň O\':ln ý nárok ž<lIohl'1Í 

co clo svého právního duvod u P :lí:ľI St{\V {! P O rJrá\ ' 11. 

:--.Je.ivyšší soucl nev y hově l c!nvolú Ilí str8,nv :~; i1 O\' allé. Dú vo
cl y : DovolClIlÍ, opřenéml1 j e lI o c!ovobcí dÚ\, (1Id Č. 4 ~\I .503 c ř. s. 
nelze přiznati oprávnění. 

Mezi strallalT!i není sporl1O, že nota řským spisem z 2.:5./6. 
1926 převedl žalobce sv ůj 'závodnÍ podíl, který ml! té dob:\' jako 
sPJlečníku společnosti X s ruč. obm. příslušel, n:1 7,alnvanoll, a 
že tato podíl onen to'uto smlouvou převzala. Tím bvl o učiněno 
zadost předpisu §ll 76 zákona ze 6. března 1906 Č. 58 ř. Z., dle 
něhož k převodu závodních p o dílů prúvním jednáním mezi ži
vými třeba notářského spisu, neboť účelem tohoto zákonného 
pfedpisu jest, aby způsobem zvláště v\'zn3,čným bylo zjištěn o, 
že po,díl přešel se společníka na určit o u osobu třttL Jaké vzá
jemné p,lnění si strany vyhradily, .iest .iiž otázkou podružnou. 

- Jestliže ted y vúle stran směřovala k PI'evodu podílu a tento byl 
uskutečněn llo,tářským spisem, nemá pro p,latnost této úmluvy 
významu, že strany ohledně přejÍmací ceny prohlásily něoo ji
ného než skutečně obmýšleno jen za tím účel em, ahy ušetřily 
na poplatcích. 

V této části platí tedv zásada §u 916 II. věta obČ. Z., dle 
níž pľojev vůle stľan, jímž mělo býti zakryto .iiné .iednání, jest 
p ~'suzovati dle pra vé jeho povahy, tlldíi Ž(;, jak niz<;í sondy zjj·· 
stily, úpl a tou n e měla býti částka 70.000 Kč v notářském spise 
vytče ná, nýbrž že žalobce měl od žalovallé za p Jst (:upen~r svůj 
J) Jdíl dostati polovinu ,i : nění společnost i, a to, p'::;,kud lze před
mětv děliti, in natt.lra , jinak ve vyúčtoyání v pEnězích . 

Nebyl o tedy úvady, ahy nižší sO lld y pJ této stránce co do 
l pllso bu vzájemné Llplaty nepřihlížel V k předbě2né smlouvě ža
lobcem sepsallé. i kd yž se jí nedostávalo formy n o tá ř ského spi
su. Pc něvJdž pak k ujednání c o d o p l' e v od Ll p ldilu došlo 
v př~dep s allé fo rmě a otázka vzájemného plnění nedo tH-:á se 
zújmu s p J lečn o sti, n}' hrž toliko smluvníkll sam5rcll. jest P~l1 ~ 
důvodněna i paSivní legitimace žalované. 

Nehledíc k Ilsta n ovť ní § 937 obč. z .. PJdle něhož j}')všec;lná 
neurčitá vzdání se námitek nemají účinku pro,ti platn osti sl:lloll
vy, nemá \'i'znaml1 okolJ1o,st, že sle s tl allY v nntářském spisu 
úplně vzdaly prúva smlouvě z jakékoli clůvc; du odporovati, P::" 
něvadž obě strany při \lí trvají a jde jen o to , aby ujednání ce 
do výše úplaty ve smlJ.uvě pře d s ti r Cl. n é bylo nahrazeno 
ujednáním s k tl teč n Ý 111 (§ 916, 2. věta obč. z. L 

Bylo-Ii zjištěno, že žalobě za postoupený podíl přísluší 
úplata rovnající se pol ovici celého. společenského jmění, .ie dán 
tím podklad k c.ifernínlll určení této íiplatv, k němllž dojde ko-
nečným rozsudkem. Dov}lání je tudíž !lezdůvodné. --ľ. 

Projev čsl. nohíi"ů o mensmovém právu jazylwvém. 
Ústřední výbor Spolku notářů československých usnesl 
se jednomyslně zaslati panu prvnímu presidentu Nejvyš
šího soudu Dm Aug. Popelkovi ve věcech jazykové 
praxe menšinové ohledně cizinců následující přípis: 

Slo'vutný pane 
prvn í presidente N ejvyššiho soudu. 

Spolek notářů československých pojednával ve schů· 
zi svého výkonného vJ'rbo'ru o útocích, které jsou v po
slední době podnikány německými kruhy na Nejvyšší 
soud v Brně a zejména na Vás, Slovutný pane presi
dente, jako nejvyššího představitele justice našeho státu. 

Po bedlivé úvaze a po důkladném studiu jazykového 
zákona a nařízení a zejména Vašeho tak důkladně pro
myšleného a právnicky neomylně odůvodněného článku 
v »Právníku« došel také výkonný vJ'rbor náš k názoru, 
že konstantní rozhodování Nejvyššího soudu odpovídá 
jak mezinárodním smlouvám s naší republikou uzavře
nJ'rm, tak i jazykovému zákonu, který tvoří součást naší 
Ílstavy. 

Smlouva uzavřená mezi čelnými mocnostmi spoje
nými a sdruženj'rmi s Československem a pode!)sána 

Saint-Gcfll1aílJ-cl1 Lave c.llleIO. září .1919 mluví jasl1 l: 
() {ll)ravě jazykových prúv ]J ř í s I Ll Š 11 í k ů čes k o s I .l
ve 11 s ký ch m e n š i 11 (les ressortissants tchécoslova
QLles appartenant a des millorites ethni:]ues) a nelze (lI1a
!ogicky rozšiřovati práva menšin v ze mi trvalé usedlJ'rch 
na příslušníky c i z í neb na živel fluktující (§ 131 ústavní 
listiny). 

Jazykem st{ltním jest jazyk československJ'r a stM 
nas jest stMem nc:lrodním a nikoliv národnostní1l1. Nelze 
připustiti , aby tento charalder státu našeho byl porušen 
vJ'rkladem, který nemá nikde op-ory '(§ 2 jaz. zák.). 

Ministerstvo spravedlnosti má bý ti strážcem soud
covské neodvislosti Cl proto tím více zaráží, že minister
stvo t.o ve svém V~TnOStl ze dne 3. dubna 1928 č. 13.508/28 
u!o'žilo Nejvyššímu soudu, aby rekurs dotJ'rkající se otáz·
ky jazykovJ'rch práv cizinců Nejv yšším soudem odmít
nUDr - přijal a vyřídil. 

Jest-li St. Oermainskou smlouvou nesporně vyjá
dřeno, že smlouva ta chrání pouze pří s I u š n í k y č e
s k o s love II s k é p atřící k minorit ě (tedy státní pH
s!ušníky) , upravuje jazykovJ'r. zákon tvořící součást (lsta
vy jazyková práva, rovněž jen těchto menšin. Tomu na
svědčuje i citace uvedené smlouvy v prvé větě § 2 jaz. 
zák. 

Pf{[ ve m vid í veřejnost v zásah u 111inis te rstv a spra
vedlnosti sr18lIu vykonati vliv na Nejvyšš í' soud, aby roz
hodl ve včci jazykové jinak, než jak so nd právě činil. 

Spolek notářů československ~r ch jakožto jediná celo
státní organisace vše ho notářs tva naší rep ubliky pokládá 
proto za svou svatou povinnost projeviti Vám ,' SlovutnJ'r 
pane presidente, za neohrožené hájení jak národního 
charakteru republiky Československé, tak i neodvislos ti 
soudcovské nejvřelejší dík. 

Naše soudy uhájily si svoji neodvislost i za Rakou
ska proti všemu neoprávněnému zasahové1ní justiční 
správy a věříme proto pevně, že tak bude i dnes, a že 
soudcovstvo československé zLlstane vždy naprosto ne
odvislým vykladačem platného práva v našem státě , ne
podléhajíc nižádnému vlivu. 

\! tomto svém boji za platné pravo a národní rá~ na
šeho státu bude podporováno všemi, jimž záleží na za
chování národního charakteru naší republiky. 

Máme čest znamenati se za 

Spolek notářů československých 

Dr. Jar. Čulík, 
místopředseda. 

ZE 

Dr. Václav Svo<boda , 
předseda. 

DNE 

Referát o schůzi odboru »Praha« Spolku notářů českoslo
ve nsk~T c,h, ~terá ~e konala v sobotu, dne 26. ledna 1929 ve 
spolkove mlstnostl restaurace u »Bumbr1íčka« v Praze II. Ná-, 
rO,dní tříd_a. Schůzi zahájil po 19. hodině staro~ta odboru iUDl'. 
VacJav Cerný, uvítal přítomné a vyslovil přání ab~ také 
v t?mto roce projevili č~enové odboru tentýž záje~ a pocho
peni pro snahy odboru, Jak svoH četnou přítomností na schli
zích projevili v roce minulém. Dále sdělil pan starosta odboru 
že předmětem dnešní schůze ie ustavení výboru podle § 12 <.{ 
1 ~ stanov; vo]by měly býti konány sice hned po valné hroma
de dne 26. kvetna 1928, pro nedostatek času však nemohly býti 



vykonány. K návrhu provedeny poté volby aklamací a zvo
leni pánové: a) náměstkem starosty Josef Křen, notář v Če
ském Brodě, a to opětně; b) l. jednatelem Dr. Anděla Kozá
ková, kandidát notářství v Praze, II. jednatelem Ferdinand 
Vojtík, kandidát notářství v Praze. c) Pokladníkem: Otakar 
Vlach, notář v Praze. Nově zvolení. členové výboru prohlásili , 
že vo lbu přijímají. Na · to požádal starosta pana vicepresidenta 
komory JUDra Rudolfa Krále v Praze, aby přednesl svoji řeč
na thema: »K otázce započítatelnosti vojenských let do praxe 
notářské « . Pan přednášející, upozorniv předem posluchače, že 
nejedná se o pi'ednášku v technickém slova smyslu,' podrobil 
v delší řeči, vyslechnuté všemi přítomnými s nevšedním záj
mem a pozorností , toto obtížné a příslušníkú vojenského stavu 
tak eminentně se dotýkající thema věcné a spravedlivé kritice, 
prodchnuté slovy pln)rmi pochopení pro tuto ožehavou otázku. 
Zdůraznil, že nelze řešiti tento problém s jednostranného hle
diska osobního zájmu, bez konkretních a přesně vymezených 
návrhll , že jedná se o celý komplex otázek, úzce spolu souv'j
sejících, které nutno řešiti sou časně a pod zorným úhlem všech · 
se dotýkající spraved lnosti, tak abjrchom se neoctli v začaro
vaném kruhu individuelních zájmů. Slovy upřímnými a nelíče
nými objasni l svoje stanovisko k této otázce, Óřihlásiv se otev
řeně za pfvúího z těch, kteří ch tějí s láskou a pochopením pra
covati k tomu cíli , aby řešení tohoto problému setkalo se se 
zdárn~rm výs ledkem. Poukázal zejména k tomu, že nutno pra
covati pro tuto věc i v životě politickém, kde jedině inóžno 
nadíti se řešení úspěšného cestou zákonodárnou. Panu předná
šejícímu upřímnými slovy, která u všech posluchačú nalezla 
živý ohlas , poděkoval jménem všech, jichž úspěšné řešení této 
otázky se dotýká, přítomný pan Dr. Karel Motlík, kandidát 
notářství v Plzni. učiniv k jednotlivým vývodúm pana refe
renta svoje připomínky za ty , jichž jménem mluvil. Byl odmě
lIěn za svoji řeč potleskem a ujištěn panem vicepresidentem 
Drem Králem opětně o vydatné podpoře zájmů všech kolegů
vojáků . Debaty, která se poté rozvinula, zúčastnili se přítomní 
pánové notáři Dr. Emerich fiala, Dr. Alois Zmek, Dr. Václav 
Černý a kandidáti Dr. Karel Motlík, Dr. františek Janatka, 
Dr. Josef černý, Dr. Jan Dvořák a j. Ujednáno, že o této otáz
ce bude jednáno v užších anketách, jichž zúčastní se ochotně 
pan vicepresident Dr. Rudolf Král; a na nichž má býti zjednán 
podklad pro vypracování konkrétních návrhů. Poté probírány 
otázky stavovské a případy z praxe, načež zdařilá schůze 
ukončena. 

Zajímavé přednášky odboru »Praha«. Upozorňujeme pp. ko
legy, že v sobotu, dne 23. února t. r. bude přednášeti v .praž
ském odboru našeho Spolku o 19. hodině u »Bumbrlíčka« kan
didát no tářství pan Dr. Ant. Černý v Říčanech na thema: »Má 
bý ti no tář činným politicky a jak?« V měsíci březnu , v sobotu 
dne 23. III. t. r. koná se o 19 hod. v místnostech Grand Restau
rantu v Celetné ulici přednáška p. prof. Dra Pertolda »0 in
dickém prá vnictvÍ«. Při posléz uvedené přednášce budě vítána 
návštěva hostl! a dam našich kolegů, i doufáme, že obě zají
mavé p ř ednášky budou se těšiti hojné návštěvě. 

Povinnost notářů vyvěšovati státní vlajku. Policejní ředi
telství v Praze uznalo jednoho notáře vinným přestupkem§ 3 
zák. ze dne 3. dubna 1925 Č . 65 sb. z. a n. , jehož se měl dopu
stiti tím, že dne 28. října 1928 nevyvěsil na dúm, v němž na
chází se jeho kancelář, ač dllm ten mu nenáleží, státní vlajky 
a uložilo mu pokutu 1000 Kč z těchto dllvodll: 

»Ve smyslu výnosu ministerstva spr avedlnosti ze dne 20. 
XII. 1928 čj . 50.157/28 resp. přípisu téhož úřadu z 18. sľpna 1926 
čj. 35.402/28 pres. min. vnitra v Praze a výn. zemsk. úřadu 
\I Praze Č. 4452 jest však dlužno notáře považovati ve smyslu 
§ 3 zák . Č . 65 sb : z . a n. za veřejný úřad a sice hledíc k usta
llu vení jazy kov~rch nařízení a ust. notářského řádu , jenž zmi
iíuje se na četných místech o » úřadu « , » úřední působnosti « , 
» úředním sídle « a p. (§ 51 nápis II. hlavy § 7 a 8 a j.). Vyjá
dření notářské komory, jehož se dotyčný notář dovolává 
tlení tf e,b~, k posouzení čin u vyčkati, ježto svrchu citov. úřady: 
nepovaz uJi tuto za veřejné Mady a tudíž jejich názoľ proti ná
zoru úřadu státního byl by ire levantním. Vyhláška směřující 
k oslavě 28, října vydána byla policejním ředitelstvím v Praze 
dne 15. X. 1925 Č. 12.924 pr. a jest dosud v platnosti. « 

, V~psá!1í ~ěd~cké soutěže ministerstvem spravedlnosti. Li
.terarl11 J)ravl1l~ka soutěž ,vypsaná ministerstvem spravedlnosti 
K os lave 10leteho tr vání Cs!. republiky setkala se s tak potěši-
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telným vědeckým výsledkem, že ministerstvo spravedlnosti ve 
snaze, aby příslušníci stavu soudcovského, advokátního a no
tářského hOjněji se zúčastnili vědecké práce v oboru právním, 
vypisuje PľO rok 1929 opět sedm cen a to: 2 ceny po 2000 Kč , 
2 ceny po 1500 Kč, 3 ceny po 1000 Kč, Ceny tyto budou uděleny 
jako čestná odměna za právnická díla neb vědecká pojednání 
z oboru- pLatného hmotného práva nebo řízeni civilního a tľest
ního, . včetně kriminální psychologie a sociologie , která byla 
uveřejněna v r. 1928 anebo budou uveřejněna do konce. čer
vence 1929. K soutěži niohou býti ale zas lány i práce v rukOJ)i
sech posud tiskem neuveřejněné. Práce o cenu se ucházející 
buďtež zaslány do 31. července ]929 presidiu ministerstva 
sp raved lnosti v Praze. O udělení cen rozhodne sboľ sestávající 
z ministra spravedlnosti neb jeho zástupce a zástupců vědy 
prá vnické ; sbor není však vázán na udě l ení cen ve stanove
ných částkách; může z celkové částky (10.000 Kč) uděli ti 
i méně cen ve vyšším obnosu nebo více menších cen. Rozhod
nutí bude vyhláš eno 28. října 1929. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNí. 

Při provádění revisí zmocněncem ministerstva spravedl
nosti bylo vytknuto notáři pozůstalosť projednávajícímu, že 

opatřuje poslední vůle kolkem, ač vyměření má býti ponecháno 
iinančním úřadům. 

Dotyčný kolega ve svém vyjádř(,ní uvádí, že ' tak činí pro

to, že nekolkované poslední vůle byly pozastavovány a účast
níci obdrželi předepsáno místo 4 I(č zvýšení 24 I(č! 

Aby pražská komora mohla se nápravy dožadovati, vyzý
vá všechny notáře" kterým se podobný případ přihodil, aby to 

komoře oznámili spolu s přesným sdělením konkretních dat! 

Příse~ícÍl~ disciplinárního senátu Nejvyššího soudu pro 
O?VO~ Kr~love-Iiradecko-Chrudimské komory notářské v lirad
c~ Kralove zvolen byl v komorní schůzi dne 2. února 1929 pre
Sident komory pan Jan Kadlec , notář v Nechanicích. 

Zkušebními komisary oro notářské zkoušky v roce 1929 
ustanoveni byli ve schůzi notářské komory v 'Praze, konané 
dne 26. led..na 1929 tito pp. notáři: Lad. Brábek v Kamenici 
r~. L.,. Jar. .Cermák v Nuslích, Dr. Hugo Ebenstrei t v Plzni, Dr. 
Emench fIala v Praze, Dr. Alois frenzl v Praze , Dr. lieinitz 
\~ Pra~~; A,lois Iiell v Praze, Dr. Otakar Iiulka v Karlíně , Voj
tech Jmk v Bubenči, Jan Krajíček v Berouně , Dr. Rudolf Král 
v Praze, ~~humil Maisner v Praze, Eugen Novák v Praze, 
Sta~. Pavltcek, v ~raze, D,r. Jar. Ponec v Žižkově , Mořic 
Sch,~fer na Smlchove, Dr. Vaclav Svoboda na Smíchově, Vlad. 
Uhhr v Praze, Otakar Vlach v Praze a Dr. Alois Zrnek v Praze. 

POZVÁNÍ 

k měsíční schůzi odboru »Praha«, Spolku notářl'l čsl., která 
konati se bude v sobotu, dne 23. února 1929 o 19. hodině v re
stauraci u »Bumb r1íčka « v Praze 1. , Národní tř. Č . 9 (I. posch.). 

Po řad: 

Přednáška P. Dr. Ant. Č e r 11 é ho, kand. notářství v Řičanech: 

»Má býti notář činným politicky a jak?« 

V Praze v {moru 1929. 

Za 

Odbor »Praha« Spolku notářů čsl.: 

Dr. Anď .. Kozáková, jednatel. Dr. V. Černý, sta1'Osta 



K n i h y r e d a k c i z a s 1 a n é-. -==1 

DaJlGvá a Bilanční revue čís. 1. přináší mezi jinými nás le
dující pro poplatníky zajímavé články: Univ. prof. Dr. Dra
chovský: Následky nepodání př i znání; Vincenc Uzel: První rok 
praks e zákona o přímSr ch da ních; Dr. V. Kabesch: Několik ob
zek i praktického uk ládání daní p římých . Dále článek o p: i
Zllání Je dani činžovní a nejd i'tle ž itější vynesení ministerstva 
finauCÍ a zemských finančních úřadů z poslední doby. Redakce 
a administrace Praha Xl!. , Slezská 13. 

Okresní soudce 

38 1". , svobodný, zdra vý, mi lé a přívě t i\'é pO\'ahy, dobrý a po
hotový sty Jista, zapracova ný do celé so udní agendy, ovládající 
za výjimkou mad arštin y všecky řeči republiky ve slově CI 

písmě, hodlající v nejbli žší dob ě vzdá ti se so ude. služby, hledá 
místo kon cipienta Ll J10fáře v historických zemích. Nároky nej
mírněj š í. Lask. nabídky na adresu: »Pre SUdCLl « paste restante 
Benadikova II Lipt. Sv. Mikuláše, S love nsko. 

Slečna JUDr. 

s jedlloroční n otářskoLl praxí hledá místo notář . koncipienta 
v obvodu Jlotářské komory 1) ražské. Zn . » Svědomitá K do admi
nistr ace t. I. 

. Kandidát notářství 

JUDr:, s 3leto u praxí nejprve II samosprávy, potom u n o tářství , 
změ ní místo od 1. bře z na t. ľ. - Nab . pod zn. »Nota« do admi
llis tr ace t. l. 

Yandidá t notářství 

svobodný , jen s llotářskou praxí, agendy notúřské, pozůsta
lostní, české a n ěmecké řeči zwdý p ř ijme se pro notářství 
v krajském, j azykově smíšeném měs tě v Čechách. Nabídky 
s udáním celé praxe a náro ků pod zn. »V každém oh ledu spo
lehli vý « do ad m. t. 1. 

Kandidát notářství 

:v.i roku PI:axe, svo bodný, přijme tr va lé místo, zn. »lUDr. « do 
El dm. t. 1. 
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dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. - Papíry kancelářské, konceptní, 
dokumentní, dopisové, o!)álky, viněty, papírky a op latky na · suché pečetě, razítka, pečetítka, nítě · k šití 

aktll é1 td . __ o Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na sk l adě. 

TELEFON 23815. 

Eg 

Kolekce vzorll zdarma obratem . 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remin·gton N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 
Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L lOS, 12192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečí
tající a odčÍtající stroje účtovací a likvidovací, stroje roz
množovací, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v cenách továrních 
\ 

R e min 9 to n p S a c í str- o i e, s po 1. s f. O., 
Praha-L, Celetná 35. - Telefon 228-7-1. 

FIL I fl L K Y: PLZ E Ň, Jungmannova 15. ~ LIB E REC, Zámecká 8.' 

Zodpověd ný r edakto r: Dr. J. Culík , notář v Pra ze X II , ]u gos l;ívská III 2 1. -- T isk em E. Leschin g- ra .v Praze fr , Š těpánská 38 
Užívání l1ov inov jTch známek povoleno vý nose m ředitel s tví poš t a telegrafll v .P r aze ze dne 4. červn a 19 19 čís l o ]80 199/ 1V. 




