
b) odstavec 2. tvoří uchylku oproti všeobecnému 
ustanovení odstavce ' p~véhO' pro ten případ, že vedle 
menšinové strany je súčastněna také strana jazyka stát
'n\ího a tu pak O'všem při konkurenci obou jazykLl při
znána jest přednost jazyku státnímu. 

Dokládám, že byl učiněn také pokus, tvrzený smysl 
prvéhO' odstavce (o textu ve státním jazyku) zachrá
niti rozšířením ustanovení odstavce druhého o proto
kolu v jazyku státním' také na odstavec prvý. Ale od
stavec druhý ie zřetelně výjimkO'u. a výjimku nelze pro-' 
stě' rozšiřovati v pravidlO' povšechné. 

Ostatně všechny pO'chybnO'sti zmizí, jakmile si 
ujasníme pravé místO' prO'tokolu v soustavě' našeho ja
zykového práva. 

Jako typické formy menšinového úřadO'vání uvádí 
jazykO'vý zákon v § 2. pO'uzepO'dání, vyřízení a, projed
nání!;1 O' protokolech ani se nezmiúuje. Jazykové naří
zení totO' rozlišování přejímá, netvoří z prO'tokolLl sa,· 
mostatnéhO' typu a jedná o nich jen zcela kasuisticky 
vel čl. 22. a 24. (zápis podání ve výjimečném případě, 
projednávání) . 

Nemáme v jazykovém nařízení pro menšinové 
úřadování žádné normy pro zápis normálního »po
dání «, ani pro zápis o »vyřízení « . Z toho je patrno, že 
naše jazykové právo pO'važuje zápis za pouhou formu 
.a accessoriurn svj'Tch původllích tYPL1, jakožto .iáder. 
Accessorium řídí se jazykO'vým právem svého jádra. 
ProtO': 

zápis O' » jednání « se má psáti celj'r menšinově, je
likož se jednání samo vede jen menšinO'vě' . ('Odst. 2. čl. 
24. jaz. nař. tvO'ří zase pro své komplikované poměry 
výjimku) ; (Pokračování.) 

SPOLKOVÉ ZPRÁVY. 
REFERÁT 

o schůzi Spolku čsl. notářů, odbor Praha, v Praze, konané 
dne 29. března 1930 v restauraci »U Sindeláfů « , Praha II., 

Václavské náměstí číslo 64. 

Schůzi zahájil po 7. hodině večerní místopředseda spolku 
pan notář Křen, kterfr uvítav přítomné omluvil především 
pana komorního presidenta Dra Culíka, který schůze nemůže 
se súčastniti pro churavost, a předsedu spolku pana notáře 
Dra Cerného, který odejel na dovolenou. 

Na to pan předsedající vzpoměl úmrtí pana notáře Dra 
Johna z Příbrami, jehož činnost jako notáře ocenil vřelými 
slovy. Památku jeho uctili přítomní povstáním. 

Dále pan předsedající notář Křen projevil svoji radost 
nad tím, ' že může jménem všech 'těch , kteří znají pana komor
ního vicepresidenta notáře ,Dra , Krále, projeviti mu nejsrdeč
nější blahopřání k jeho 50tinám~ I ,Sl~}vy plnými přátelství a 
obdivu ocenil činnost pana vice'p'residenta ' pro stav notářský, 
a 'přip~iil nejsrdečnější přání ' lplvného zdraví pro další léta 
jeho života. Blahopřání jeho vítáno bylo spontánním, dlouho 
trvajícím potleskem všech přítomných. 

K slovu přihlásil se pan notář Dr. Ponec, který upozornil 
na to, že nedávno slavil své 60tiny pan místopředseda spolku 
notář' Křen, a učinil mu blahopřejný projev jménem spolku 
způsobem nanejvýš srdečným. Rovněž i tento projev přijali 
přítomní s vřelým potleskem. 

Na to přistoupil pan předsedající k programu schůze 
řešení praktických případů. Nutno konstatovati, 
že schůze byla velmi četně navštívena, a že měli jsme vzác
nou příležitost uvítati i pány členy spolku, jichž' přítomnost 
jsme dlouho postrádali. K ,slovu přihlásil se nejprve pan notář 
Dr. Svoboda, který přednesl ,několik velmi. zajímavých roz-
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hodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech finančních, a 
tOj: O 'dani z obratu (nález z ll. října 1929 ' č. 18.107), o ohl3.
šovací povinnosti při zřizování společností obchodních (nálei 
z Zl. ,března 1929 č. 5764), o poplatku z rozšíření hypoteky 
(nález z 14. března 1929 č. 5033), poplatek z uznání dluhu 
(tjález ze dne, 31. X. 1929 č. 19264), poplatek při konversi po
hledávek (nález z 29. května 1929 č. 10.671) k formálnímu po
žadavku §1,1 ' 2. odst. 3. zákona č. 49/1907 ohledně obsahu 
dluhopisu není vyhověno zmocněním věřitele v dluhopisu, aby 
od nového věřitele přijal a kvitoval valutu zápůjčky , ani po
zn'ámkou na dlužním úpise nap'sanou nad jeho nadpisem »po:. 
platková úleva ve věcech konversních«.~') 

O všech těchto nálezech rozvinula se živá debata, jíž 
zúčastnili se zejména pan Dr.. Král a pan Dr. liúlka. 

Pan Dr. Patsch zmínil se o zajímavém rozhodnutí Nej
vyššího správního soudu ohledně poplatku notáře při valné 
hromadě (nález z 9. listopadu 1929 R v I 3f29 V 9352): před
seda dozorčí rady, který pozval notáře k intervenci na valné 
hromadě ručí za útraty, lhostejno, že sp'olečnost neodporovala 
intervenci, a že notář obrátil se o zaplacení nejprve na spo
lečnost, a upozornil dále na nejnovější důležité rozhodnutí mi
nisterstva financí, týkající se odpočítatelnosti odmě'n jednatelů 
- společníků ve společnosti s r. o. Tento výnos ministerstva 
financí je v dnešním čísle Českého Práva uveřejněn. 

Debatováno bylo dále o důsledcích §u 12 zákona o da,ni 
z obohacení (pan notář Krčma), o notářských útratách za pro
jednání pozustalosti, přijde-li pozůstalost do konkursu i(pan 
notář Žilka). V debatě uvedeno, že není v zákoně oporv proto, 
abv notářské poplatkv měly přednostní pořadí. a že Nejvvšší 
správní soud před převratem neuznával přednostního pořadí 
nntářských poplatků za projednání pozůstalosti. Pan notář 
Kra.iíček proslovil krátkou, ale velmi oropracovanou před
nášku o fidejkomisární sl1bstituci na níž navázána byla de
bata , jíž zúčastnilo se několik ořítomných pántl. 

Pokud jde o otázkv stavovské, navrhl n. Dr. Hůlka, aby 
not. komora učinila kroky. aby notářům byly přidělovány 
konkllľsv a vvrovnání, 

Schůzp. , která iak onllfáme. 11sn okojila všechny přjtomné , 
skončena hvla o 10, hodině večerní. 

~,) Některé 7. těchto rozhodnutí budou uveřeiněny " dneš
ním č ísle Českého Práva. 

Věstnfk SpOlku čs1. kandidátů notářství. 

11 řádná valná hromada Spolku československých kandidátů 
notářství konala se v Obecním domě v Praze, dne 6. dubna 

1930. Účastnilo se jí 38 kolegů s Čech a Moravy. 

Po zahájení schůze starostou kol. Drem Janatkou, který 
dle zachovávaného obyčeje zvolen předsedou valné hromady, 
a uvítal všechny přítomné, přečteny omluvné dopisy pp. no
tářů Dra Jaroslava CuHka, Dra Vodstrčila, Dra Mokrého a 
Dra Tesaře a z řad kolegů Dra Gregory, Dra Tobka, Dra 
Tognera a jiných. Z řad pánů notářů súčastnil se jako host 
pan notář Dr. Jaroslav Ponec, který pozdravil shromáždění a 
přál jeho jednání mnoho zdaru, povzbudiv všechny přítomné 
srdečnými slovy k vytrvalé práci na započaté cestě za do
sažením stavovských ideálů. 

Na to jmenoval kolega předseda ,zp,p,isovatelem pro tuto 
valnou hromadu koL Ferd. Vojtíka. Na to přikročeno bylo 
k vyřízení denního pořadu. Před zahájením valné hromady 
věnoval kolega předseda vřelou posmrtnou vzpomínku ze
snulému příznivci příslušníků našeho stavu P. řed. notář. ko
mory pražské Hugo Biliczovi, oceniv jeho zásluhy a jeho přá
telské služby, které vždy a ochotně kandidátům notářství 
prokazoval. Přítomní uctili jeho památku povstáním. Obšír
nou zprávu jednatelskou přednesl kol. Vojtík, vylíčiv struč
ně činnost spolku v uplynulém období a dotknuv se zejména 
činnosti spolkU ve ; věci propočítání vojenských let do praxe 
notářské, dále otázky, týkající se návrhu na zřízení nových 
notářských míst, dále referoval o postupu ,spolku ve věci no
vého notářského řádu a o ostatní činnosti spolku, která 
v uplynulém období byla velice čilá. Zpráva jednatelská byla 
jednomyslně vzata na vědomí a schválena. . 

Ostatní zprávy za uplynulý správní rok 'přeclnesli kole
gové pokladník Galuška a kondiční referent Dr. P. Janatka, 



za Moravu pak Dr. Bílek, který spqjil všechny zprávy v jed
noÍn referátě, ježto: příslušní Iunkcionáti z Moravy se pro 
letošní valnou hromag.u omluvili. ' 

Zprávy ty byly vesměs jednomyslně schváleny, a k ná-' 
vrhu revisora uctU kol. Dra Cer-neho z ~íčan uděleno bylo 
vyboru za,- uplynulý správní rok absolutorium. 

Kol. · Dr. .r'. Janatka probral po té obšírně osnovu nového 
notárského rádu, zdůrazniv jednotlivé výhody" které tato 
osnova kandidátum not,ltství -i notářům ptinásí, ale dotknuv 
se také vyéerpávajícím způsobem neblahých ustanovení, kte
rá změnila původní osnovu, jak ujednána byla na minister
ských anketách, ke ztejmé nevýhodě a keskodě celého na-
seho stavu ~ , 

Referát kol. starosty byl vyslechnut s neobyčejným 
zá,jmem. Po jeho přednesu poděkoval kol. Vo.jtík kol. Dru 
Janatkovi nelíčenými slovy ' za veškerou práci a námahu, 
kterou této otázce věnoval a vyslovil přání, aby kol. starosta 
dečkal se za svého starostenství požehnaného ovoce, své ne
zištné práce. 

Při volbách funkcionářů bylo letos novou volbou obsa
zeno místo II. místostarosty za odstoupivšího kol. Dra Gregoru, 
který na volbu resignoval a místo člena výboru kol. Dra 
Dvotáka. Volby provede.11Y pak následovI).ě: starosto).! zvolen 
opětně kol. Dr. trant. Ja!la,tl{a, místostarosty kol. Dr. Stani
slav Bílek a kol. Dr. Anděla Kozáková. Cleny výboru z Cech 
kol. Dr: , 'Otakar lianna, Dr. Josef Sebek, Bohumil Galuška, 
Václav Macas a Ferdinand Vojtík, z Moravy: kol. Dr. Antonín 
Bláha, Dr. Richard Togner a Dr. František Skřivánek; 'ná
hradníkY:' z Cech: kol. Dr. Antonín Cerný a Dr. los~f Mošuta" 
z Moravy: Josef Malý. ,Revisory účtů:: Dr" Jiří , Křen ~ a Df: .' 
Tobek; delegáty pro notářskou komoru vražskou kol. Ferd. 
Vojtík, Boh. Galuška a Václav Macas; referentem pro České 
Právo ,kol. Ferd. Vojtík, pro Baťkův · fond kol. Dr. Antonín 
Černý a pro Slovensko a Podkarpatskou Rus zmocněn vy
řizováním referátu výbor. 

Volných návrhů tentokráte nebylo. 
Členské schůze konají' se nyní až do odvoláni každou 

p:t;vní a třetí sobotu v měsíci o L hodině večerní v kavárně 
l:!pion oV Praze. 

r Z E D N-' E 

Valná schůze sboru notářského obvodu pražského konala, 
se dne 13. dubna t. r., za účasti 45 notátů. Když byl ptedse
dajíci :věno \y al vřelou p'osmrtnou vzpomínku zemrelým č.le
nům v ininulém rOlce: Josefu Korálóvi notáři ' v Manětíně, ' 
Josefu Dvořákovi, notáři v Netolicích; Dru Viktoru Johnovi, 
notáři v Ptíbrami a řediteli notářské komory pražské liugo 
Bmczovi, podal obšírnou zprávu o činnosti komory za uply
nulý rok. Oznámil zejména v jakérrl stadiu nachází se osnova 
nového nbtářského řádu a co vše komora podnikla ve vě
cech stavovských za uplynulý rok, jmenovitě ohledně ochi'a
ny nájemců pro kanceláře notářské, paušalování daně z obratu, 
referoval o podaném posudku, o novém finančním zákonu, 
o návrhu k novému zákonu o fusi společnosti, o zákonu 
o stavebním ruchu. Vyzvedl dále, že k návrhu delegátů no
tářské komory pražské přijato bylo jednomyslně v konfede
raci duševních pracovníků usnesení, aby konfederace vystou- , 
pila na veřejnost manifestem proti vázanosti kandidátních 
listin, jehož vypracování svěřeno bylo odboru svobodných 
povolání" a na-Teho stylisaci měla: - lví podíl komora pražská. 
Na to podala pí tajemnice Vojtíková obšírnou .zprávu výroční, ' 
pokladník kol. Krajíček zpráv~ pokladní, která po návrhu re
visorů účtů předneseným koL Pavlíčkem, byla jednomyslně 
schválena a stanoven i na budoucí rok stejný ' přísp~"vek ko-
morní 700 Kč splatný ·čtvrtletně předem. ' 

Na to přikročeno bylo k volbám do komiory a zvoleni: za 
presidenta komory Dr. Jaroslav Čulik, notář na Král. Vino
hradech, Z;;l. členy komory notáři: Brábek, Dr. Černý, liejna, 
Krajíček, 'Dh 'Král, ' Křen, Dr. Ponec, Dr. Svoboda a náhrad
níky: Dr. Ebenstr~it, Veselý, Vlach a Dr. Zrnek. ' 

I( r.ési~i~ci~.n\(}tái~M()ř.ice ' Schaira. Milá a ' vzácná povaha 
mizí touto postavou z pražského stavu notářského - je t<;> 
možno, ptáte se v údivu, že t,ento muž, kterého krátce před 
tím ještě jste viděli na ulici kráčeti svižně, plného svěžesti a 
životní vitality, odchází dobrovolně na odpočinek? 

.~ - ..... 

r: "t' 

Byl jistě celá léta všem milým, oddaným kolegou, vě
noval drahná léta práci stavovské, zastávaje v komoře no
tářské obtížnou a zodpovědnou funkci personálního referenta, 
nebyl strohý, získal si pověst nestranností a nadstranicke 'po
výšenosti. Při tom všem povaha veskrze noblesní, vzdálená 
zájmům dne a okamžiků , povznesená nade vřavu všedních 
chvil. Psal jsem mu kdysi (tuším k jeho šedesátinám) dopis, 
který zodpověděl svym teplým a krásným způsobem, jsem 
mu zaň doposud vděčen. 

Při jeho odchodu z ,aktivity jsme> jistě my všichni, kteří 
jsme měli příležitost s ním osobně se stýkati, prodchnutí 
upřímným a vřelým přáním, aby mu Bůh dopřál užívati ne
rušeného klidu a spokojenosti v jasu a záři podzimního 
slunce. DL R K. 

Pen,sHní pojištění znovu zaměstnaných státních pensistů. 
Vzhledem k vyskytujícímu se mylnému názoru, že státní pen
sisté, kteří vstoupí do nového zaměstnání, na př. jako hudeb
níci v zábavních podnicích, nepodléhají v tomto novém po
měru povinnému pensijním4 pojištěnj, upozorňuje úřadovna A 
Všeobecného pensijního ústavu v Praze, že požívání státní 
pense není důvodem vylučujícím pensijní pojistnou povinnost 
t:aměstnancovu. Pokud jest státní pensista zaměstnán v sou
kromých službách způsobem pojistně povinným, musí býti 
k pensijnímu pojištění hlášen jako každý jiný zaměstnanec. 

Pozvání , 

k lřádné ~alné hromadě odťoni »'Prahd«, spolkli notářů čsl. 
která konati se bude v sobotu, dne 26. dubna 1930 o 19. hod. 
v restauraci u »Šindeláře« v Praze II., Václavské náměstí 

-čís. 64 (I. posch.). ' 

, Po řad jed n á ní: 
1. Sdělení předsednictva. 
2. Zpráva Jedn'atelská. 
3. Zpráva pokladniční a přehli~itele účtů. 
4. Vol by: 

a) starosty odboru, 
b) 11 členů výboru, 
c) 1 přehliŽitele účtů a 2 náhradníků: 

5. -Ustanoveníčlenskéhopřís.pě.vku, .pro, rok , 1.930. , . 
6. Volné návrhY.,-

Poznámka: Kdyby se nesešel dostatečný počet členů bude 
se konati tato, valná hromada o 1 hodinu později při témž po
řadu jednání bez ohledu na počet přítomných.-

Po valné hromadě koná se přednáška pana Ladislava 
B r á b k a, notáře v Kamenici n. Lip. na thema: 
»Rozprava o nejdůležitěfších sporných otázkách v řízení 

vyrovnacím.« 

V Praze, v dubnu 1930. 

Odbor »Praha« spolku notářů č~l. 

Dr. Anď. Kozáková, jednatel. Dr. Václav Černý, starosta. 

U p o z o r n ě ní: Touto valnou hromadou a spojenou s ní 
přednáškou ukončeny jsou měsíční schůze odboru »Praha«. 

Příští schůze konati se bude v říjnu t. 1'. Vyprošujeme 
si vhodné přednášky pro zimní a jarní obdobJ 1930/1931. 

Ii-___ K_n_i_h_y __ r_e_d_a_k_c_i_z~a-s-l a~n_é~. __ ~ __ 
, , .: " , } ,' ':. ' '. 

»Spiklenci.« (Týden v Tůn1eriích:) ' "Román: Napsal Jan 
Palovic. Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Pra
ze. (Kč 18·-, váz 29'-). Tento román podává orig. formou 
obraz života na dvoře císaře Napoleona 1., jak se jevil během 
jednoho týdne,' přinášeje každého dne nějakou zajímavou udá
lost, počínajíc císař;ovým »lever« až po slavnostní' recepci, 
ples nebo hosti.Flu. Tímto obrazem proplétá se děj, který líčí 
jednak pokus " érňigranta, " brqb.ět~ .Etienna" de Vercourt ,a jeho 
druhů 'o bezživotí »Uchvatitelovo«, jeďnak lásku jeho ' sestry 
Blanky k plukovníku císařské gardy, Renému de Beauchamp. 
A právě v tomto konfliktu, který se odehrává v srdci mladé 
dívky v jejím duševním boji mezi procitající láskou a tím, co 
nazývá povinností, tkví hlavní těžiště i kouzlo románu, 
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Rozvod a rozluka. Soubórný (decenální) přehled veškeré 
do~uc! uyeř,ejijěné " ju ct i k a tll r, y" .. nejvyššího soudu týkající 
se rozvodu a rózluky manželstvÍ. přináší v systematickém 
uspo~ádání :pr~v~ ,vyšlý 4. sešit » Suplemeritů pro praxi práv
nickou« , kromě obvyklého vhodného výběru I áj k y nor,.. 
m ci t(v n í. ')?Suplementy« zahajují příštím číslem IV. ročník 
svůj; vycházejí čtyřikrát za rok , a vydává je nakladatelství 
»Praetor« v ,Praze I.~ DuŠní 13. Celoroční předplatné 30 Kč. 

Notářský solicitátor. 

s 14letoučeskou soudní a notářskou praxÍ, samostatný tabu-' 
larist~~ , 1jlísař ',na stroji, ' projednávající . 'samostatně pozůstalosti, 
přjjme , stálé místo. ) NastGlupiti možno ihned. Lask. nab. pod 
zn. »Dle dohody«(, do adm. t. 1. 

i. . ~. 

Letní su~stit!lce. 

. Kdo ,z , kolegů I býl.- b'Y ochoten- převzíti ; leti1Í substituce , 
nechť uči'ní přihlášku nebo , dotaz u kand. ref: kol. 'Dra f. Ja
natky, Praha II., Spálená '9neb II no,tářské komo'ry v Praze.\ 

\ • , I , 

- " - -" 

Notářský substitut 
S-e' přijme · ihned: Znalost němčiny ne'zbytnou. " NaJ)ídkY- "s udá:: 
ním dosavadní praxe na notářství 'Di-a" Va:'V'rQúcha 'vé · ZiJ."ojrriě ~" 

I(andidát 
notářství, mladší se substitucí, samostatný pracovník, bude 
přijat dnem 1. září 1930 notářem v Brandýse n. L. ' 

I(andidát 
zapracovaný, .dle možnosti se substitucí, přijme se ihned v no
tářství v Přerově. Podmínky dle dojednání. 

. I(and~dát notářství 
se substitucí neb bez ní se přijme , spolehlivý, hbitý pracovník. 
Nab. pod zn. , »Výhodné místo «, 

JUDr. 
německé národnosti s ádvokátní a notářskou praxí, prlJme 
místo u českého notáře. Jsem češtiny v sl ově a v písmě slušně 
znalým. Laskavé nabídky pod značkou »BK« do a,drn.t. 1. ' 

;PAPíR .. p 'iTŠ "P,RAHA 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, nite k ' šití 
aktů atd. :..-. Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

Kolekce vzorů z.darma obratem. 

TELEFON 23815. " 

Klapot psacfho stroje mne vyrušuje; při poradách, telefonních hovorech 

a při "duševní práci vůb.ec. 

Kdybych měl tiše, nehh,J·čně plSICI stroj, bylo by vše docéla , Jiné. 

Proto požádám fu · Rem.ington, aby rhi nezávazně ukázala zcela tiše pra

cující, nehlučný psací stroj Remingtqn Noiseless. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
"' 

REMI.GTON, Prah.a I., 

psací a počítací stroje, Celetná ulice číslo 35. 

spol. S r. · o. Telefó,n 62871. 
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Zodpoy~df1~ red~ktor,: Dr., J. Čulík, notář y Praze
v 
X~r. , Ju~osl~vská ul. 21.

0

- - Tiskem E. Leschingra v Praze II. , Lípová 13. 
UZlvam novlllovych znamek povoleno vynosem redttelstvt post a telegrafu v Praze ze dne 4. června 1919 číslo 180.199/IV . 




