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podána-li žaloba o vyklizení bytu, aniž zaměstnavatel by! 
si dříve opatřil potřebné soudní v svolení ,k výp~)Věvdi, n~lze !~ 
odmítnouti pro. nepřípustl:Ost ~ora~u. pra,:a, nyb~z, dlu~110 Jl 
zamítnouti. Soudní svolem k vypovedl nem exekucmm titulem 
k vyklizení bytu. O ně nutno teprve žalovati. v • v 

(Rozll. ze dne 13. července 1920, R. I. 461/26.) Uve.reJneno: 
Sb. nejv. soudu, sv. II. čís. 592. 

liypotekární věřitel, jel~~ž pohl~dáv~a,v zn.ějící n~v ~OrLlllY, 
.kst splo.tnoLl v cizině, nemuze z duvodu, ze Jest Za]lstena na 
tuzcmské nemovitosti, žádati zaplacení v Kč. 

(Rozll. ze dne 31. srpna 1920, R I. 294/20.) Uveřejněno: 
Sh. nejv. soudu, sv. 11., čÍs. 638. 

I převod zá~o?n!110 yodí1u ~ě~i,ctvJm l~~ uč~niti z~~iS~ýI11 
11,1 souhlasu spolecl1lku, predpoklada]lc, ze zal oven usporad~ se 

'C společenské smlouvě případ, kdyby souhlas byl odepren. 
(Rozll. ze dne 27. července 1920, R. T. 520/20.) U veřejně!lo: 

Sb. ncjv. soudu, sv. 11., čís. 613. 

Podnújemník není oprávněn, domáhati se odkladu exekuce, 
povnlcné majiteli ' domu proti nájemci. 

iR()zh. ze dnc 7. září F)2) , R. I. 747/20.) Uveřejněno: Sb. 
ncjv. so ndu civ:, čís. 650. 

Ustanovení ~ 14., odstavec druhý, nesp. říz. vztahuje se 
též k úpravč not<lřských popl atků dle § 179. not. ř. 

(1(ozl1. zc dne 24. srpna 1920, R. I. 70G/2J.) Uveřejněno: 
(~b. ne]v. soudu civ. čís. 634. 

Smlouvy vypočtené v § 1., písm. b) zákona ze dne 25. 
čcrvencc 187]. \:ís. 76 ř. zák. vyžadují k své platnosti notář
ského aktu i tehcla, jde-U () manžele bd stolu a lože roz
vcJené. 

(Rozll. ze clnc 14. zúří 1920, Rv. II. 107/20) Uveřejněno: 
,~h. llej\'. soudu civ. čís. 667. 

Těžké doby nastávají našemu stavu. Jak se na jiném . místě 
zmiňujeme, podán byl poslanecké sněmovně vládní návrh na 
zrušení čl. IX. zák. z r. 1921 aniž by bývaly, jak to vždy do- . 
sud zvykem bylo, notářské komory o návrhu tomto slyšeny. -
Také ohledně notářské sazby předložilo ministerstvo sprave- l.", 
t.Ilnosti ministerské radě zcela nový návrh, ne přihlížejíc k ná-
\ ri1u, podanému Spolkem naším a notářskou komorou praž
skou ve smyslu úrady v Praze konané. Teprve po, usilovném 
naléhání všech komor podařilo se dosíci toho, že o tomto ná
vrhu veškeré komory byly slyšeny. Veškeré komory jedno
hlasně prohlásily vládní návrh za nepřijatelný a přímo za 
ohrožujíCÍ naší existenci. Jsou to zejména 3 body zásadní, 
které, kdyby byly přijaty, znamenaly by takový úbytek pří
jmů notářských, že by nebylo možno aní krýti výlohy r'ežijní 
i bylo by nutno personál kancelář~ký co nejvíce snížiti. Zá!.. 
sady ty jsou: navrhované stanovení maximální hranice při 
listinách, inventurách a projednání, tarifování intervenCÍ při 
valných hromadách, nlfhledě na stávajíCÍ úmluvu uzavřenou 
se Svazem českých bank a tarifování překladů do ' jiných ja
zyků, kterážto práce není eminentně notářskou, nýbrž tlu
močnickou. Kolegové mohou býti ujištěni, že ve věci té UČh1il 
Spolek a vynikající členové z Prahy i · venkova, zejména 
i z Moravy, Slezska i Slovenska vše, seč síly jejich byly. Po
drObnější zprávu podáme až po skončené akci. 

Osnova zákona (l sociálním pojištění. Jak známo, připr::t
vuje ministerstvo pro sociální péči osnovu zákona o sociáhiím 
pojištění všech vrstev a za tím účelem svolalo · komisi, do. 
které přibralo příslušníky všech stavů, pouze na lékaře a no
táře bylo zapomenuto. Za tou příčino.u podal n'áš Spolek mi
nisterstvu žádost, aby do komise té pbvoláni byli též zástup-
cové našeho stavu. . 

Opomíjení- stavu notářského stává se opět v no,vé době 
pravidlem. Jak známo obrátil se Spolek náš v roce 1920 ze
jména též i na presidium ministerské rady se žádostí, aby 
příslušníci našeho stavu byli přibíráni za poradce k zamyšle-

ným reformám zákonodárství pokud běží o obor soukromého 
prava občanského" obchodního, směnečného, o reformu pozem
KOVOU a zákony financní, a presidium min,isterské rady prí
pisem ze dne 20. února 192U c. 4846 sdělilo Spolku, že žádost 
llaše zaslana byla súcastněn§m ministerstvům, aby odůvou
nené zádosti naší byl,o na přIšté seč možno vyhovováno. 

Zdá se, že tento výnos upadl úplně v zapomenutí, neboť 
v poslední době ' nejsou přibíráni notáři za poradce ani o ta
kových osnovách, které vitálně dotýkají se našeho stavu. Tak 
tomu jest na př. při sociálním poJištění, při změně o projed
naní pozůstalostí, při osnově o okresních hospodářských zá
ložnách, při osnově zákona o' přeměny společností s r. o. ve 
společenstva atd. Následek toho jest, ze notářský stav jest ve 
svých právech zkracován, aniž by mohl se nějak brániti. 

Kolkování likvidací notáře v soudním komisařství. Mini
sterstva financí, jemuž · ministerstvo spravedlnosti předlo'žilo 
k rozhodnutí stížnost notářské ,komory v Praze z 3U. 
prosince 1922, sdělilo výnosem · z 19. března 1923 Č. j. 
/43D/4U3/23, že považuje výnnsy bývalého ministerstva 
finanCÍ ve Vídni ze dne 16. března 1908 Č. 4819 a ze 
dne 16. červenoe 1909 Č. 21124 i na dále za platné, 
že však třeba v nich pozměniti citaci poplatkových ustanovení 
v tom směru, že ve výnose Č. 4819 sazbu 1 K dle saz. pol. 
49/43 písm. a) č. 1. zákona ze dne 13. prosince 1862 Č. 89 ř. z. 
vztažmo § 1. cís. nař. ze· dne 26. prosince 1897 Č. 305 ř. z. 
dl užno nahraditi sazbou 2 Kč dle pol. 16a) sazby soudních po
platků ze dne 22. března 1922 čís. 123 Sb. z. a n. a sazbu 30 h 
elle saz. poL 61/20 pop!. zák. sazbou 1 Kč dle pol. 18a) cit. 
sazby soudních poplatků. 

Vzhledem k tomu bylo presidium vrchního zemského· soudu 
v Praze poukázáno, aby naléhalo na to, aby výnosy bývalého 
ministerstva finanCÍ ze 16. března 1908 Č. 4819 a ze 16. čer
vence 1909 Č. 21124 byly dodržovány. 

Valná hromada odboru »Praha« spolku notářů čsl. konala 
se v sobotu dne 28. dubna 1923 v hotelu Pasage. Průběh její 
byl tento: 

I. Pře d sed a notář dr. Čulík zahajuje po 7. h. schůzi vítá 
přítomné a zjišťuje, že valná hromada svolána jest p,odle § 7. 
stanov, že přítomno jest více než 16 členů a ž,e tudíž valná 
hromada jest způsobilá jednati a se usnášeti (§ 10.). 

II. Jednatel notář dr. Černý podává z p r á v u jed n a t e 1-
s k o u, uvádí, že členů všech bylo 157, z toho notářů 124 a 
kandidátů 33. Pos1.ední valná hromada byla 27./5 . . 1922. Zmi
ňuje se o intensivní činnosti předsedy odboru, jenž ve své 
funkci jednatele ústředního výboru měl v poslední době, za 
nemoci p. pH~sidenta dra' Baťka, na svých bedrech tíhu skoro 
celé stavovské práce ve spojení a účinlivé pomoci členů praž
ské notářské komory, pražských notářů vůbec a i kolegů 
\-zdálených -(notář dr. Slaměník z Litovle na Moravě). , 

Odbor vedle intervencí a běžné práce stavovské pořádal 
debatní večery, spojené s přednáškami: 

1. 27./5. 1922. Notář dr. Mokrý: O zajištění věna. 
2. 28./10. 1922. Notář dr. Patsch: O smlouvlách ve prospěch 

osob třetích. 
3. 25./11. 1922. Min. rada Stát. pozemk. ústavu Dr. Kaňka: 

Záborový zákon v praxi. 
4. 27./1. 1923. Dr. Čulík debatu o článku vrch. soud. rady 

Dra Zelinky na soudní komisařství se vztahuiícím. 
5. 24./3. a) Presidént dr. Batěk: Ideo,logické základy pro-

jednání pozůstalo,sti, 1. díl. ' 
b) Proslov· Dra Čulíka věnovaný památce t vicepresidenta 

Dra Kreimla. 
6. 28./4. 1923. Notář Dr. lieinitz: Osnova zákona o fidei

komisech. 
K přednáskám pojily se debaty velmi živé a zajímavé. 

Přednášková a debatní činnost vzpružovaly mysli účastníků a 
nabádaly je k intensivnějšímu vzdělávání odbornému. Právník, 
který dnes se dále nevzdělává a nestuduje, ztrácí svou způ
sobilost pracovní i odbornou a stává se z něho t. ZVl; 
»Schimmelreiter«. Jest proto v zájmu stavu a v zájmu kaž
dého jeho příslušníka, mladého i starého, aby bedlivě si všímal 
judikatury i literatury, aby neustrnul na starém a překonaném. 
Můz.eme s oprávněností říci, že každému se vyplatí námah 8. 
i výdej spojený s návštěvou přednášky a debaty. Sch.:ize po
řádají se vždy poslední sobotu v měsících zimních a podzim
ních. Vřele bychom si byli přáli, aby p. dr. Batěk l!'0hl nám 
přednésti druhý díl své - přednášky. Přednášky pronesené 
otiskovány jsou v »Českém Právu«. Zpráva byla schválena. 

III. Z p ~ á v u p o k 1 a dni ční i pře hli žit e 1 s k o II po
dal pokladník p. notář liruška, jenž prohlásil, že dr. frenzl 
účty podrobil revisi a že vzhledem ke svému odchodu z Prahy 
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musí resignovati. Zpráva byla schvál~na a absolutorium bylo 
uděleno. P. předseda děkuje p. notáři za jeho víceletou činnost, 
kterou osvědčil jako pokladník odboru. 

IV. Vol b y podle usnesení provedeny byly akklamací. 
Starostou zvolen osvědčený dosavadní starosta dr. Culík. 
Do výboru zvoleni z notářů: Dr. Václav Černý, Dr. Emerich 

fiala, Jan Krajíček, Dr. Eugen Patsch, Dr. Alois Zrnek, z kan
didátů: Dr. Korál, Dr. Lenner, Dr. Mokrý, Poslušný a Dr. 
Vodstrčil. 

Za přehlíž,Hele účtů dosavádní notář dr. frenzl a kandidáti 
Dr. R.udolf a Schlumperger. 

v. Cle n s k Ý pří s p ě vek stanoven byl na 10 ' Kč ro'Čl1ě. 
VI. Výbor se ustavil takto: Náměstkem Pavlíček, poklad.,. 

níkem dr. Zrnek, I. jednatelem dr. Cerný a II. jednatelem dr. 
Korál. ' 

VII. Potom přednesl dr. lieinitz svou přednášku: Vládní 
návrh zákoi1a o zrušení svěřenství. Podrobil osnovu břitké 
kritice, ukázal na slabiny osnovy a učinil návrhy odstraňující 
nespravedlno,sti osnovy. Navrhl velmi zajímavou konstrukci, 
jak rozdělit fideikomisní jmění na vět šíp o čet interesentů 
(čekatelů spolu s držitelem), aby se vyhovělo úmyslu zakla
datelovu a odstranilo nerespekto'vání ústavy, jež nalezl 
v o,snově. 

Po debatě, jíž se účastnil Krajíček, dr. , Culík, dr. Cerný a 
přednášející bylo usneseno' přednášku odevzdat »Ceskému 
Právu« k o,tisknutí a notářské komoře v Praze, aby návrhy 
přednesla ve své úřední působno'sti ministerstvu spravedl
nosti. 

VIII. Po přednášce vylíčil p. předseda, co všechno se děje 
na úkor notářsk.ého stavu (tarif, soudní komisařství, osnova 
notářského řádu) a jaké kroky proti tomu byly podniknuty. 
účastníci projevy velmi ostrými odsoudili nevlídné kroky 
všech těch osob a úřadů, které tyto nevlídnosti a nehoráznosti 
provádějí. Počiny předsednictva byly schváleny a před 10 h. 
schůze skončena. Příští schůze bude v hotelu Pasage dne 26. 
května 1923, v sobotu, v 7 h. večer a na pořadu jest pouze 
zpráva předsednictva o učiněné obraně a debata o situaci ve 
stavu notářském a jeho právním postavenÍ. Schůze jistě velmi 
důležitá pro každého z nás a proto nechť kolegové se dostaví 
v hojném počtu. Mnozí ani tušení nemají, 00 se připravuje. 

-Ý. 

Důležité! 

Lidová pojišťovna »Cechoslavia« akc. spol. v Praze, ředitel
ství Praha II., Krakovská ul. č. 5, psala svého času všem čsl. 
notářům, upozorňui.íc je na výhodnost uzavření životního a 
zvláště rodinného pojištění pro osoby bez dostatečného pen
sijního zajištění! Kdo dosud neodpověděl, nechť dopíše si přímo 
ředitelství ústavu o' závazný rozpočet a odvolá se na toto upo
zornění, aby docílil zvláštních výhod a slev. 

POZVÁNI 

k měsíční schůzi odboru »Praha« Spolku notářů českosloven
ských, která konati se bude v sobotu dne 26. května 1923 
o 7. hodině večerní v restauraci hotelu »Pasage« v Prcize, 
Václavské nám. č. ' 11, I. posch. (velký chambre). 

Pořád jednání: 

Debata o běžných stavovských záležitostech. 
Za 

odbor »Praha« Spolku notářů československých: 

Dr. Cer n ý, jednatel. Dr. Č u 1 í k, starosta. 

, v 

Notářskou komorou Mostecko-Litoměřickou vypsána byla 
soutěž ku obsazení uprázdněného místa notářského v Jirkově 
přípa-dně jiného místa notářského~ přeložením do Jirkova v ob
vodu komory se uprázdnivšího. Konkursní lhůta končí 25. 
května 1923. 

Uchazeči o toto místo, po případě přes.azením notáře snaCt 
jazyka. 

Místo notářské ve Zlíně. 

K obsazení nově zřízeného místa notářského ve Zlíně po
případě notářského místa v okrsku podepsané notářské ko
mory, jež by snad přesazením notáře bylo uprázdněno, se tímto 
soutěž vypisuje s doložením, že obsazení místa pro,vedeno 
bude s účinností ku dni; kterým aktivován bude ve Zlíne 
okresní soud. 

Ucházeči o toto místo, po případě přesazením notáře snaď 
uprázdněné, ať podají 'své žádosti u podepsané notářské ko
mory až včetně do 6. června 1923 a vykáží tam obzvláště ná
ležitosti čl. 6. lit. e n. ř. 

Not á ř s k á k o mor a v O 1 O· m o u c i, 
dne 12. května 1923. 

II. notářství na Smíchově. 
Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 26. března 1923 pod 

čís. 6606/23 následující výnos: . 
. Podle § 9. n. ř. z 25. VII. 1871 č. 75 ř. z. stanoví se pro 

II. notářské místo na Smíchově s úředním sídlem v Košířích -
úředním sídlem Smí ch o v. Tím mění se nařízení z 10. XI. 
1919 č. 25.653 o zřízení několika nových míst notářských v ob
vodu zemského soudu v Praze. 

Jmenování. 

Ministr spravedlnosti jmeno'val kandidáta notářství Dra 
Karla Pro ch á z k u, t. č. v Boskovicích notářem v Třebíči. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra Emericha fia1u 
z Benešova do Prahy. 

Koncipient 

s víceletou soudní praxí a zkouškou soudco'vskou hledá místo. 
Nab. pod zn. »Samostatnost« do adm. t. 1. 

Koncipienta 

pf1Jme po případě začátečníka - notářství v Nechanicích. Na
bídky tamtéž. 

»Mayrhoier's Handbuch 

f. dl. pol. Verwall~'Uing>siCllil~nsÍ'«, 7 ,SIVlaJzikú, .oelolk,oiž. v:arziba, 
2 IdlOIPllň. :SlV.alz'ky" 1 i/l1)dlex, úp,llnlě za,c:hov., 'Pwdiá se zla 1500 K. 
Nab. dio' ladlrru. t. 1., k:d elž i e'slt I. sv. k 'i1lalhl édil1lU ti . 

Tarif notářský. 

Poněvadž sazba notářská, jež tyto dny vyjde, bude od 1. ledna ' 
1924 změněna, nevydáme jí tiskem nyní, ale až v příštím roce sazbu 
novou. 

PAPIA PITS 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, peč~títka, nítě k šití 

aktů atd. - Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě .. 
Kolekce vzorů zdarma, obratem. 

TELEFON 3815. TELEFON 3815. 
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