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I Z E DNE 

Upozornění ve věci osvobození notáHl od po-štovného. 
Notářům p,odle článku II. odst. 14 zák. z 2. října 1865 it z. čís. 
108 prísluší osvobození od poštovného a to ve dvojím směru: 

a) pokud jde o jejich úřední podání-na notářsko-u komoru 
neb archiv, Pl eaepsana nutá. sKym 1 aC1em a 

b} pokud jde () úřední jich ko-respondenci jakožto »soud
ních komisal ů« ve styku s úfady. a orgány uvedenymi v čl. ll. 
odst. 1. zákona a s obecními úfady, 

a však na základě čl. VI. zákona úřední korespondence 
notářů jakožto »soudních komisařů« určené adresátům po-rtem 
povinným, týkající se zálezltostí neosvobozených od poštov
ného (věci služebné portem povinné) jsou podrobeny prosté
mu po-stovnému dle normální sazby (bez prirázky Pl edepsané 
pro soukromé korespond'ence nevyplacené, nebo nedostate.čně 
vyplacené). 

Poznámka »jako soudní komisař « musí na adresní straně 
zásilky výslovně býti uvedena. 

Korespondence notářů »jako soudních komisařů«. adreso
vané Úl adům uvedeným v čl. II. odst. 1 zákona a -obením úra
dům, jsou též osvobozeny od doporučného, veškeré j'iné ko
respondence notárů, tedy ·téi veškeré dopisy stranám, bez 
rozdílu, zasílají-li se vyplacené neb nevyplaceně, t. j. jako 
»Věc sluzební po-rtem povlnná«, od do por uč n é ho· osvo
bozeny nejsou. 

Též od' n á v r a t n é h o koresponde'I1lce notářů v žád
ném případě, tudíž ani notářů jako ' soudních komisařů, osvo
bo-zena není. 

Pro notáře jakožto- so'udní komj'saře z pět do š I é z á
s i I k y I i s t o v n í nemají býti polepeny doplatními znám
kami, nýbrž jim vydány bez doplatného. 

Podotýká se, že dle výkl1adu Šedivova, str. 899, jsou ko
respondence notářů osvobozeny od poštovného pouze. pokud 
se týkají notáfským Úl adem uložených pod á ní, jako ()pis 
jednacího rejstľíku, oznámení o ztracené pečeti a ohlášení pij:.. 
jatých kandidátů notářů. 

Na obalu zásilek musí býti zřejmo', že jde o splnění po
vii nnos ti zákonně nebo soudně uložené, a musí tudíž na obalu 
býti uvedeno dotýcné zákonné nebo soudní narízení číselně. 

K tomu se podotýká, že nelze nevyplaceně komoře zasí
lati jednací popsané rejstříky, poněvadž povinnost dáti pode
psati popsaný rejstřík jednací presidentem komory dle § 112 ' 
not. ř. není poštovním úřadům ku zprostfedkování nařízena. 

Notáí"ská komora pražská nebude tudíž platiti nadále 
zvýšené postovné od poštovních Madů vybírané z nevyplla
cených došlých rejstéíků fednacích, nýbrž bude náhradu po
štovného od zasílatele po-žadovati. 

Aby bylo ušetfeno .placení této náhrady poštovného do
bírkou presidentem potvrzeného jednacího rejsttíku. žádá no
tátská komora v Praze, aby jednací rejstříky byly jí posílány 

.poštovně vyplacené. 
Habent fata sua Iibella. To platí zejména o novém notář

ském řádu. Od roku 1919 usiluje stav notátský, aby dosáhl 
novéh() českého notá řského i·ádu. avšak marně. Dva návrhy 
vypracoval náš Spolek. Sedm návrhů vypracovalo ministerstvo 
spravedlnosti; k tomu vyšlo několik dodatků, ale dosud marně 
čekáme na jeho uzákonění. Co tu bylo anket. porad, pamět'nÍch 
spisů, vysvětlivek , námitek, co to stálD času a námahy a vý
sledek je stále nůlla. Když vše bylo již nejkrásněji připraveno, 
přišli němečtí kolegové se svým odporem proti pojmu státního 
orgánu, proti velkým komorám a obmezení autonomile. Bvlo 
nutno odložiti projednání, poněvadž tehdejší m;nistr jakožto 
exponent politické strany, nemohl vystoupiti proti její VLIli. 
Když však Nejvyšší sp-rávní soud definitivně rozhodl, že orgá
ny státními jsme, zabránila opět tomu, aby předložen byl no
tářský řád parlamentu, starost, jak má jazykově notář úřa
dovati. Na místo-, aby otázka tato byla odložena až do koneč
ného přijetí notářského řádu , který všeobecně poukazoval na 
jazykový zákon učiněna z toho kabinetní otázka a došlo ' zase 
k odročení notářského: řádu - ad calendas graecas -. Jest to 
smutné, že v našem tnárodním státě nemůžeme se dohodnouti 
o jazykovém úřadování a že dáváme přednost otázce této 
,",řed uskutečněním nového notářského řádu, který znamená 
rozšíření n~ší_ kompetence a zabezpečení celého našeho stavu. 

Což nepostačuje nám jazyko-výzákon a nařízení pro jazy
kové úřadování naše? Je~t věcí každého jednotlivce, aby 
správně vykládal si iákon jazykový a dle toho se zachoval , 
neboť každý sám jest zodpověden za. to, zdali úřadování ieho 
v ohledu jazykovém· děje se ' v intencích tohoto záko"na a nese 
následky toho, jest-li že to neodpovídá zákonným p·ředpisúm. 
Rozvířením jazykové otázky odsunutD bylo uskutečněním no
tářského řádu opět na dlouhou dobu a to jistě v neprospěch 
celého stavu. 

J.est tu nebezpečí, že bude uskutečněn dříve advokátní 
řád , . nežli řád l1Jotářský, což může míti nedozírné ' následky. 

Vstupujeme tak ' do nového roku s obavou.i s omrzelostí nad 
tím, že vlastní vinou našeho stavu -odkládá s.e věc pro nás 
nejdůležitější pro otázky podřadné. 

Moravsko-slezský odbor spolku notářů čsl. konal 7. pro
since t. r. valnou svoji schůzi. S radostí možno konstatovati, 
že schůze se zúčastnilo 56 členů, dalteko přes polovici veške
rého členstva. Zajímavy pořad schůze, zejména přednáška sta
rosty spolku p, presidenta not. komory olomoucké, Dra Josefa 
Tognera, odměnila přítomné členy za značnou námahu a ob
tíže u mnohých daleké cesty. Přejéme si, aby zájem členstva 
o naše schůze, jež jsou dobrou pl;aktickou školou, neutuchl, 
nýbrž vzrůstal ... 

Schůz.i zahájil starosta odboru p. notář Dr. Josef Togner , 
který vroucími slovy vzpomenul v posledním roce zemře1.ých 
kolegů. Referoval pak o novém notářském řádě a pracích na 
anketě o jazykových směrnicích pro úřadován.í notářů. Notář 
Anderle, delegát brněnské not. komory, doplnil zprávu tuto 
vylíčením průběhu ankety za účelem sestavení těchto směrnic 
svolané. Tato důležitá pro náš stav otázka probírána byl.a 
mnohokrát a velmi podrobně na měsíčních schllzích odboru. 
kde vždy všichni přítomní stoíožňovali se ~ pečlivě vypraco
vanými návrhy notáře Dra Vavroucha. 

Jednomyslně usneseno schváUti a poděkovati notářům 
Dru Vavrouchovi a Anderlovi za jejich ' dosavadní činnost 
v tomto oboru jimi vykonanou. 

Jednatel spo.Jku Dr. Bílek vylíčil pohyb úmrtím, jmeno
váním a přelDžením notářů v zemi moravsko-slezské vzniklý 
během posledního roku a mluvil O činnosti- spolku na mi
nulý rok. 

Po zorávě pokladníka a revisorů účtů přednášel P. sta
rosta spolku notář Dr. Josef Togner Ú' různých poplatkových 
úlevách. V přesně a do zajímavých detailů jdDUcí přednášce 
poiednal obšírně o p'onlatkových úlevách o řj konversi. aron
daci, komasaci, při přídělec:h a při dani dědické. 

Zajímavá a in.struktivní tato přednáška vzbudila vše
obecný zájem, který jevil se v čilé debatě po přednášce se 
ro·zproudivší. 

V příští schůzi, dne ll. ledna 1931, bude pan p': ednáše
jící pokračovati v přednášce o ostatních. poplatkov,\'ch a dá v
kových úlevách. 

V nastalých pak volbách zvoleni: 'starostou odboru no
tář Dr. Josef Togner a členy výboru z notářů: Dr. Cvril Zvě
řina, notář v Přerově. Dr. ftantišek Kotěra, notář v KrQrriě
říŽi. Jan Vetchý _ notář v Olomouci, Josef Jaroš, notář v Ivan
čicích, Dr. Josef Vavmuch , notář ve Znojmě, Antonín Vašek, 
notář v Klimkovicích. Josef Tomeš, notář v Kumštátu. Dr. 
R.ichard Togner, kandidát notářství v Olomouci, Karel Ko
nečný. kandidát notářství v Brně, Zelný trh 12, z kandidátů 
notářství. . 

Dosavadní jednatel Dr. Stanislav Bílek. který do výboru 
. zvolen byl za kandidáty notářství, vzdal se, stav se notářem. 
své funkce a no'vým jednatelem odboru zvolen Karel Konečný, 
kand. not. v Brně, Zelný trh 12. . 

Provedenými volbami byli po-řad schůze vyčerpán a 
schůze skončena. 

Následující měsíční schůze odboru konala se dne 11. led
na 1931 o 10. hod. v kanceláři Dra Emila Javůrka v Brně, 
Náměstí Svobody 16. 

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

Praktické přehledy pro advokáty. notáře atd. Od Dra 
Bedř~ Peška v Mor. Ostravě. Cena 40 Kč.-. Můžeme co nej
vřeleji doporuč.iti kolegúm tyto tabulky, obsahujjcí soudní po
platky v řízení sporném. exekučntÍm, ve věcech obchodních, 
v řízení nesporném, konkursním, vyrovnacím a trestním, acl-
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vokátní sazby i jejich normální tarU, po'platky katastrální, no
tářskou sazbu, převodní poplatky, dávku z přírůstku, daii 
obohacovací, daň důchodovou, pozemko'vou, domovní, výděl ~ 
kovou a rentnyou, různé Ihůtv, počítání úroků ,i měr ploš
ných a poplatky poštovní, vše ve stručném rubrikovanén'l 
])řehledu . 

POZVÁNi 

k měsíční schůzi odboru »Praha« Spolku notářů čsl.. která se 
bude konati dne 31. ledna 1931 o 7. hodině večerní v restauraci 

1.1 » Šindeláře« v Praze JI., Václavské náměstí 64. 

Na programu: 

Přednáška pCl!na notáře JUDra Václava Svobody na 
théma: "Návrh patentního zákona«. 

Po přednášce řešení praktick~ch případů. 
Žádá se, aby pp. notáři v hojném počtu se dostav ili. 

Za odbor »Praha« Spolku notářů čs). 

Dr. V á c I a v Č e r n ý , t. č. předseda. 
Dr. A. K o z á k o v á, t. Č. jednatelka. 

Dr. Hugo Henych, kandidát notářství, dov-ůluje si tímto 
upozorniti pp. Inotáře, že ' jest přísežnym soudním tlumočníkem 
němčiny , angličtiny a franštiny. Adresa: Brn0~Kr. Pole. W,i1-
sono-va tř. 7. 

Přijme se kandidát notářství. třeba začátečník. 
Vyžaduje se však zběhlost v praxi civiíní, exekuční Q ' 

tľestnÍ. Nastoupiti možno 1. února 1931. Nabídkv s udánínl 
nároki! buďtež zaslány přímo na notářstvÍ ve Zbi1roze. 

Kandidáta notářství 

dobře v notářské agelldě a v soudním komisařství zapraco
vaného, přijme ihned no,tář Petr Pišl ve Volyni. 

Notář Dr. Ferdinal11d Pelc v Mor.- Ostravě přijme mladšího 
kandidáta notářství. 

zna lého též německé řeči. 

JUDr. 
s praksí advokátní a notářskou, soud. zkouška, přijme místo 
v no't. kanc. Nab. pod zn. »JUDr.« do adm. t. I 

PAPíR PlYŠ 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, nitě k šití 
aktů atd. --- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů zdarma obratem . 

TELEFON 23815. TELEFON 23815. 
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Dříve 

než koupíte PSAcí STROJ, 
informujte se o kvalitě 

konstrukci 
ceně 

vlastnostech 

přenosného 

ne'hlučného 

účtovacího 

korespondenčního psacího stroje 

R E MI N G T O .N 
u fy R E MIN G TO N, psací a počítací stroje, spol. s r. O., 

Praha 1., Celetná 35 Telefon 62871 
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