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Dr. FRANT. I1LADKt veL notáf v Skalici .na ,Slov€,nsku: 

O, pracích obecních , a obvodních notářů 
v soukromopravních věcech stran. 

o • , ., 

Instituce obecních a obvodních notářů na, Slovensku a 
Podkarpatské Rusi .jest založena na zák. čl. XI. z r. 1886 
(§ 63 a následující); podmínky jejich kvalifikace upravuje 
zák. čl. ,X;X./ 1900 !(§ 3), služební řád , obsahuje nařízení' 
uherského rpinisterstva vnitra č. ' 126000/1902 '(budu ' ho 
dále citovati jako nařízení 1.). 

'v , Českosi'ovenské rep~blice byli obecní a ob~odní 
notáři zestátněni zákonem č. 211/7920, který byl prove
den , riařízením vlády čís. 383/1920 pro Slovensko a , čís. 
71/192J pro Podkarpatskou Rus. 

O soukromých pracích notářů v právních ,věcech 
stran jednají tyto předpisy: 

§ 84 až 91 nařízení 1., nařízení uherského mil1iste stva 
vnItra čís. 47300/1904 o statutární úpravě soukromých 
praCÍ notářů (budu ho dále citovati jako nařízení II.), ' a 
§ 13 zákona čís. 211/1920. ' 

- Pro celkové posouzení, zda notáři jsou oprávněnI k vý
konu soukromých praéí, jest důležité ustanovení § 3 z'ak. 
čís. 211i 1920, podle kterého jsou obecní a obvodní no
táři podroben'i zákonu č. '15/19'14 říšského zákona (slu
žebnl pragmatice) á nařízeníin k němu vydaným. 
Poněvadž § 33 citovaného zákona odstavec 1.' 'praví 

ýýslovně, ' ze úředník nesmí ' vedle svého úřadu pro
V0zóváti žádného zaměstnání, ' které by in'u pfekáŽ'elo 
v úplném a přes'ném vykonáv'ání jeho služebnlchpovii1-
nostl, nebo kter{ by vyvolávalo domněnky podjatostI' ve 
vykonávání ' sluŽby, jeSt třeba se domnívati, že tím jsou 
zrušeny 'všechny st are ' předpisy, ' na základě 'kterých 
notáři dosud svo{e soukromé práce 'vykonávají, nebof, 
jak dáb bude ukázáno, vešker'é práce soukromé svou 
povahou nutně jún v úplném a přesném vykonávání 
služebních povinností překážejí a domněnky podjatosti 
ve vykonávání služby vyvolávají. ." 

§ ] 3 zákona Č. 211/1920 praví sice, Že »'nařízením bude 
~.tanoveno, pokud notáři ' mohou obsta'rávati k 'žádosti 
jednotlivých občanů určité výkony právních porad«. Na
řízení toto však dodnes nebylo 'vydáno a citova'né usta
novení samo mluví pouze ci právních por'adách', tedy 
soukromé práce zřejmě omezuje ná tyto vykony a míní 
patrně, jak jinak není' ani možno, jen jednoduche 'infor
mace v právních věcech, jaké potřebují občan'e v odleh
lých" místech jako~ abych tak řekl, 'právnickou' »~rvní 
pomoc«. 

, ~ I ,kdybychom přip~stilí, Že ustanovéním-', § ,B z'ák~ CIS. 

211/1920 nebylo oprávnění notářů k soukromým ,_pracem 
úplně - zrušeno; dojdeme přece i na základěnařízenf čís. 
I. a II. k úsudku, že vzhlede'll k dnešním právním ' před-, 
pisům jejich činnost d~_ iure, nikoliv »de facto«, jest vel
mi omezena. , 

§ 84 'naříze'ní I. pravl: 
Notáři mohou vykonávati soukromé ,práce jen nejsou-li 

jim překážkou v jeji~h úředních povinnostech. 
§ '15 nařízení JI. praví ještě p,řesněji: ' ,-
Notář nesmí přijmouti 'pověření soukrOl:nou prací , ve 

věcech, ve kterých nutně spolupůsobí mocí svého úřadu 
na' úředním vyřízení věci. 

Z toho, vzhledem na úřední činnost notářů ve věcech 
obecní přenesené působnosti (§ 1 nařízení 1.), plyne: ' 

1. notář nesmí sepisovati listiny ' o právních jednáních, 
jež jsou předměťem póplatků ' jakéhokoliv druhu, nebof 
mocí svého úřadu má vykonávati na Žádost berních" a 
finančních úřadů šetřenI a podávati zprávy; 

2. nesmí sép'isbvati Ústiny o právníCh- jednáních, které 
jsou předmětem obecní dávky z ' pdrůstku hodnoty, ne
boť na území Slovenska ukládacím úřadem této ' dávky 
ve velkých i malých obcích jest starosta společn'ě s obec
ním případně obvodním notářem (§ '52 zák. č. 329/ 192'1); 

, 3. nesmí sepisovaťi lis-tiny ve věcech, ve kterých jsou 
zúčastněny jaků účastníci právních jednání ' 'Osoby nezle.,. 
tilé a nesvěprávné, poněvadž mocí svého úřadu na žá
dost poručenského neb opatrovnického soudu jesť povi-
nen konáti šetře'ní 'a ' podávati posudek: ' ' ,-

4. nesmí sepisovati žádosti o vydání dědiČnéh'o - ~y
svědčení ve smyslu § 98 a násl. 'zák'. Čl. XVI/1894, hebof 
jest z úřadu povolán k sepsání úmrtního zápi-Sú, k vy
dání vysvědčení o rodokmenu, přípapně k vydání jiných' 
vysvědčení v této věcipotřebi)ých, a k šetření,m o ma
jetkové podstatě pozůstalostlJ.í pro poplatkové ílčely; " -

5. ve v'šech jmenovaných věcech nesmí ani sepisovatP 
podání. ' " J 

Všé'Cko toto jest ovšem vylíčení právního ' stavu pouze 
de iure. De , facto notáři ve všech ůvecJerÍ~ch věc~ch' lis
tiny a podání sepisují. Reklamou pro tuto ' jejich' ag'endu 
jest jim práv'ě jejich ' úřední 'postaven'í, kterého ' velmi 
mnozí využívají taktó: ' ' - , - , ' 

a) při sepisování' úmrtnkh zápisu tam, kde po~ůstáiost 
se ' neprojednává ex offo, davají účastníkům 'na ruku, že 
mohou Jim sepsati ž5.dos,t o' děCličné vys'vědčen'í (riúiohdy 
hodně makavě); " ." , , 
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b) ocenění předmětu právního jednání pro 'berní úřad 
vypadne ruzně podle toho, sepsal-li listinu notář, anebo 
někdo jiný. V prvním případě většinou ocenění jest příliš 
nízké, y případě druhém příliš vysoké ; 
_ c) podobně anebo ještě hůře, jest tomu při vyměřo

vání dávky. Ve většině obcí vyměřuje fakticky notář 
dávku sám, protože starostové aneb zastupitels'tvo 
'v předpisech dávkových se nevyznají, a využívá tu 
právě svého' postavení k neoprávněnému prospěchu 
svých klientů, aneb na křivdu těch, kteří jeho klienty 
nebyli. 

Všechny tyto bolesti · jsou dobře známy všem, úřadům, 
jmenovitě úřadům finančním. 

. Připomínám, že finanční úřady se pokoušely již něko
likráte tyto soukromé práce obecních a obvodních notářů 
zastaviti, dosud však s neúspěchem. 
Podobně bývalý poručenský úřad II. stolice (nynější 

k r a j s k ý soud v Bratislavě) vydal výnos, kterým 
upozornil poručenské úřady I. stolice (nyní okresní 
soudy) na to, že notáři nejsou oprávněni sepisovati listi
ny a podání ve věcech poručenských a opatrovnických. 
(Prez. · 366/28-26 sir.) 

Toto upozornění zapadlo bez odezvy. 
Činnost notářů v soukromých právních věcech třeba 

hcdnotitis tohoto hlediska: 
a) ' s hlediska zájmů klientely; 
b) s hlediska zájmů státu, jako zaměstnavatele notářů 

a jejich pomocných sil, a obcí, jako zaměstnavatelů po
mocných sil,. dodavatellÍ úředních místností, otopu, světla 
a kancelářských potřeb; 

c) s hlediska státu ' a obcí, jako sub]ektti daně, popiatků 
a' dávek. 

ad a): Právnického vidělání nabýv'ají notáři pravi
deině na · notá.řském kursu, nyní jedrioróčním.' V tom VS:' 
kládají se jim hlavně ' discipliny ' a'ďminl'štrativni 'a'" pouze 
vell1}i . ~huštěně též předměty iudiciální. 

Lze tedy nazvati jejich teor~tickou průpravu pro je
jich činnost . soukromoprávní . velmi ,slaboU: Praktická 
prlÍpraya pak je zhola nedostatečná. . ..' 

Kdežto k výkonu každého judiciálního povolání, jak 
soudcovského tak advokátního a veřejno-notářského, 
jest , zapotřebí vedle · teoretické průpravy několika 'let 
praxe kandidátské a nad .to praktické zkoušky, obecní 
notáři bez předběžné praxe a praktické zkoušky počnou 
vykonávati svoji činnost soukromoprávní ihned . zcela 
samostatně. 

Násle-dek tolÍo jest, že jejich práce je nedokonalá a 
šablonovitá. 

Své vědomosti shánějí dotazy u soudních úředníků a 
nejsou řídké případy, kdy vysílají strany do právních 
kanceláří k dotazům, jak tu neb onu věc třeba zaříditi , 
aby ji potom dle informací,. daných stranám (když totiž 
strany býly slíbily, že informujícímu právníkovi se po 
dohodě mezi sebou dostavO, věc sami vykonali, 

Listiny notáři spisov'ané jsou z velké .většiny simulo
vanými kupními ;smlouvami" ze ·kterých ztěžka-· se lze 
dopátrati pravého stavu věci. 

Zvláště velmi často obcházejí mnozí notáři požada
vek legalisace podpisu jednoduše tím způsobem, že uve
dou jako cenu předmětu listiny částku 200 Kč anebo 
llIžší, ačkoliv cena předmětu jest daleko Vyšší. 

Následek toho jest, že poměry notářskými listinami 
upravené bývají hodně sporné, . a charakteristické jest 
pro to stanovisko slovenských advokátů: 
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Když totiž advokátské instituce slovenské měly se 
vysloviti o soukromých notářských pracích; byla většina 
advokátů toho náhledu, že pro advokáty jest lépe po
nechati notářům toto oprávnění, poněvadž prý »čÍm více 
li stin S'.jpíŠí, tím více jest sporů« . 

Tvrdívá se, že pro .klientelu jest notářská' praxe vý
hodnější, poněvadž ' jest levnější. 

I kdyby tomu tak bylo" byla by to láce pouze zdánli
vá, poněvadž práce, jak bylo ukázáno, jest méně kva
litní. 

Ve většině případů práce notářů levnější není, ba 
zjistil jsem i případy, kdy vybrali notáři jako svoji od
měnu o hodně více, než jest odměna podle tarifu veřejno
notářského . 
Připomenouti nutno k tomu ještě, že většina právních 

li stin vyžaduje dnes . legalisování podpisu, které si' účast
níci tak jako tak musí opatřiti v okresním městě, takže 
odpadá námitka, že by účastníci ušetřili notářskou pr'ací 
tyto výlohy cestovní a ztrátu času. 

Děje se ovšem skoro pravidelně, že notáři žádají za 
vyslání soudního úředníka k hromadné legalisaci jejich 
listin, a soudy jim to proti předpisu ochotně povolují. 

Tím účastníci ' mnoho neušetří, poněvadž pravidelně 
soudnímu úředníku vedle předepsaného cestovního pau
šálu vypláceH ještě zpropitné v různé formě . 

ad b): Tu jest důležité ·upozorniti na to, že podle usta
novení nařízení 1., '- již citovaného (§ 33), notáři mohou 
vykonávati své soukromé práce pouze, pokud jim to ne
překáží ve výkonu jejiCh úředních ' povinností ,. dále že 
podle nařízení II. notáři smějí pouŽív.atiobetních za
městnancú k svým soukromým pracím . pouze v čase, 
který těmto zaměstnancům zbude po výkonu jejich 
úředních prací. , 

V' pta'xi jest ~ však '.·PDzorovati ,· že tómu tak "nenF . ~"; 
Kdyby' tyto ' předpisy IT{ěly býú dodržovány, mohli by 

notáři své ' soukromé práce vykonávati pouze tehdy, 
kdyby měli svou vlastní pomocnou sílu. Tomu tak ovš~m 
nikde není: Neboť na příklad: Přístup do pozemkových 
knih jest tl každého soudu jednacím rozvrhem pevně vy
m.ezen na takové hodiny dopolední případně .odpolední, 
o kterých s určitostí lze tvrditi, že jak notář, tak obecní 
zaměstnanci v těchto hodinách jsou, anebo mají býti za
městnápi svojí prací úřední. 

Stává se ovšem velmi zhusta, že notáři žádají o Justra 
z pozemkové knihy od listovních a tito že jim je na újmu 
své úřední práce velmi ochotně vydávají. 

Stal se i ten případ, že obecní notář dal si od listov
ního opsati celou pozemkovou knihu své obce za od
měnu, kterou listovní řádně Vyúčtoval k tíži obecní po
kladny, z které . tento účet byl též zaplacen. 

O mnohých notariátech lze říci, že pomocné pracovní 
síly, státem notářům přidělené a státem. placené, jsou 
vlastně silami, které uvolňují notářův čas k výkonu jeho 
soukromých prací. 
Podobně v obcích, které mají své vlastní pomocné 

síly, užívají četní notáři neoprávněně těchto sil v úřed
ním čase k svým pracím. 
Všeobecně lze říci . krátce, že většina obecních a ob

vodních notáhl vykonává své soukromé práce v úřed-:
ním čase, v úřední místnosti, při úředním otopu a světle ~ 
s úředními silami a s úředními potřebami, vyjímaje snad 
tiskopisy listin. 

Toto hledisko třeba uplatňovati ' zvláště nyní, v době 
návrhu na (lspory ve státní správě. 



ad c): Jak bylo' uvedeno již sub a), notářské listiny 
velkou většinou jsou simulovanými kupnJmi smlouvami, 
ve kterých ocenění předmětu jest nepomětně nízké. ' 

Takoví notáři, kteří smlouvu sepsali, ve své úřední 
funkci ve zprávě pro berní úřad deklar'ovanou cenu pO,
tvrdí, a tak tato činnost těchto obecních a obvodních no'
tářů zpÍlsobuje citelnou újmu pro ' stát pN vybírání daně 
z obohacení, poplatků převodních i · jiných poplatků 
z 'právních jednání, a podobně pro obec při ' vybírání 
dávky z přírůstku 'hodnoty. 

Tuto zkušenost potvrdí slovenské finanční úřady. 

V Skalici, dne 5. listopadu 1932. 

Dr. fR. X. ŠALAMON, verejný notár v Šamoríne: 

8daďme samostatný verejnonotárský 
penzijný ústav ľ 

§ 169. rakúskeho verejnonotarskeho riadu na ' území 
Československej republiky ešte i dnes platného (zo dňa 
25. júla roku 1871) a ' § 33 dňom 1. mája roku 1875 ' do 
účinnosti' vstúpivšieho' a zákonným článkom XXXV. z r. 
1874 upraveného uhorského verejnonotárskeho poriadku 
sa stará len o to, ako má byť práceneschopný verejný 
notár z úradu odstránený, aby jeho práceneschopnosť 
nebola na úkor úradných povinností. 

Ani jeden verejnonotársky riad sa nestará o to, ČO že 
sa stane spr á cen e s c hop n Ý m verejným ,notá
rom, jeho vydržovaním, manželkou a rodinou. Ani jeden 
verejnonotársky riad sa nestará o to, ČO sa má stať s ro
dinou z o m rel é h o verejného nótára, s výchovou ' ne-
zletilých. ' , 

P ran c ú z s k y verejnonotársky riad s jeho »droit 
de présentation<) (viď : , Roulois 503, s. 1924) umoiňuje 
verejnému , n'otárovi a jeho"rodine; aby si m6hóf'tak ve
rejný notár, ako i jeho príslušníci po zaniknutí miesta 
z;abezpečif ich hmotnú podmienku existencie. 

Z pomedzi novších riadov je to i ta I s k Ý verejno· 
notársky poriadok, ktorý už v § 45 zákona čís. 89. zo 
dňa 16. februára roku 1913 činil opatrenia ohl'adom 
toho, že keď by bol verejný notár následkom ztráty 
zraku alebo sluchu, alebo následkom iných príčin v pís
me hatenÝ, alebo keď zo svoHch služobných rokov 40. 
rok už doplnil, minister spravedlnosti určí na jeho návrh 
po Vypočutí verejnonotárskej komory koadjutora, ktorý 
vedie záležitosti kancelarie s práceneschopným ve rej
ným notárom spolu. 

V iných však rieší otázku penzie Cassa nazionale de! 
notariato. (Viď: Garette-Biancotti, str. 899 z r. 1924.) 
ČO sa týka N e m e c k a, neposkytuje jednotný obráz 

ohl'adom penzijného ílstavu, poneváč sú v platnosti čisto 
verejné notariáty, pravotárske verejné notariáty ' a roz
né formy súdnych verejných notariátov. V Bavorsku, 
vo vlasti čisto :verejných ' notariátov, sa stará o penziu 
verejných notárov, verejnonotárskych pomocníkov, 
vdova sirot zvláštny penzijný ústav, ktoré ústavy hra
dia svoje potreby z verejnonotárskej pokladne. Docho
dok tejto pokladny pozostáva z dane výnosu ' pody 
(Grunderwerbsteuer) , ďalej z poplatkov, prináležiacích 
za spravovanie poplatkovej a kolkovej inštitucie, tak~ 
tiež i zodpovedajúcich obnos ov z 'poplatkov jednania, 
atd. Z mesačných 600 zlatých Mariek prevÝšujúcich po
platkov z jednania sa má odviesť verejnonotárskej po
kladne 50~90% , ktorá vyplat(;periiiu veTejných no'tá-

rov, po rozných srážkach, dl'a penzijného zákona verej
ných ,úradníkov, služobným rokom zodpovedajúc vypo
čítanom obnose. (Oberneck 1925, str. 121.) Tak podobne 
je i v tIessenu, kde zákon zo dňa 24. júna r. 1923 zabez
pečuje verejným hotárom práve takú penziu ' ako sud
com. Jeho finančný 'základ tvorí : to, že dochodok ve
rejnonofárskej kancelafie, s' ' odpočítáním pisného a iných 
p'oplatkov, ktoré šlúžia k úhrade vydavkov kancelarie, 
prinálezí štátu a vere'jnému notárovi ' spoločne. Štát roz
deIí 'teút6 popJatok tým zposobom, áby zostaló Rechts ': 
anwaltsno'tar-ovi 350 zlatých Mariek, len ' verejnému no
tárovi 700 zlatých MarieK, zo zvyšku však, ktorý ' má 
byť odvedený do štátnej pokladne,' má sa složit 10 až 
70 procentov. 

Z tohoto je vidno, ' že tam, kde je čisto verejnonotár
sky inštitút na západe, stalo sa zákonité postarani'e na 
prípad práceneschopnosti' 'alebo odumretia verejného 
notára, čo sa II nás však dóteraz ešte ,nest,alo. Takto sa 
možu vyskytnúf také smutné prípady, ktoré sa na žia
don pád nesrovnávajú s dostojnosťou na vysokej ' mrav
nej a spoločenskej úrovni stojacieho verejnonotárskeho 
sboru. 

Našu zvláštnu pozornost si zasluhuje rakúsky zákon 
čislo 317. zo dňa 28. októbra r. 1926, ktorý vo svojom 
§ 51 upravuje poistenie verejných notárov na pád práce
neschopnosti, staroby, octumretia, vo , vykon,ávaní služby 
stihnutej nehody, mimo tohoto i na pád onemocnenia a 
nezamestnanosti a toto poistenie sa vztahuje nie len na 
aktivných verejných notárov a kandidátov, ale i na bý
valých verejných notárov a kandidátov a na Jth p'ozo
stalých, s poskytováním renty. Penzjjné poistenie je vo 
forme: invalidnej renty, starobnej renty a renty pozosta
lých. Invalidná renta pozostáva zo základnej renty (180 
schillingov mesačne) a z prirážky, ktorá sa zvyšuje 
k~ždÝm započitat~l'nÝrn mesiacom ' o 0.25 schillingpv, 
niaxhnálne ša- však ', iapočítáva 480 ' mesiacov . . , 

A 'ako si stojíme my s penzijným poistením? 
Zamestnanci československých verejnonotárskych 

kancelarií sú dl'a rakúskeho ' zákona zo dň'a 16. -decembra 
r. 1906 od dň,a 1. januára r. 1909, na slovenskom územ'i 
však dl'a zákona zo dňa 21. decembra r. 1921 od dňa 
1. januára r. '1922, verejnonotárskí- kandidáti a ' substituti, 
ale ' dl'a bodu 2. § 1 zákona číslo 26~ zo dňa 21. febrúára 
r. 1929 členmi všeobecného penzijného ústavu z moci 
zákona, kdežto 'československí verejní notári sami 
z mód zákona nie sú členmi žiadneho penzijného ústavu. 
VšeobeCřlOsť záujmu sboru ' vyžaduje,' aby ' boli verejní 
notári mocou zákona povinnými členmi jedneho takové ~ 
ho penzijného ústavu, ktorý by mohol poskytnút verej
nému notárovi, pofažne jeho rodine na pád práGe
neschopnosti, nemoci alebo odumretia aspoň tú núdznu 
výživu. 
, Jazykový zákon Č. 17/ 1926 prevádzajúce vládne na
riadenie prehlasuje ' verejných notárov za orgánov re
publiky, a z tohoto vyplývajúc ím nakladá zvýšené zá
vazky a povinnosti. Zákonité upfavenie hmotného osudu 
štátnych orgánov na 'pád ' nemoci, ' práceneschopno'sti ' a 
odumretia je jednou 'nejvážnejšou sociálnou pov'innos(ou 
jednej demokratickej republiky. 

Priúprave otázky by mohol prOst do úvahy ~ákon Č. " 
148. z roku 1925 znejúcí o': Pojistení osob samostatne 
hospodariacích pre prípad invalidity a stáríien ohl'adom 
základných ' zásad,' -avšak ' pre nízkosť položiél<: ' 'a pre 
zvláštne zá~jfny 'sboru, ' riiu~ely by byť tieto m'odifiko
váné. 'Zfadúcne by bolo síce, aby v istej mier'e i štát pri-
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