
pokládat, ž'e závada ,ex isLu je, neučinil oznánllení - za
nedba.il t'edy povinnost zákonem mu uloženou. (!) 

Při tom - mlUsí-li býti již sménka poza tavena -
je z toho. přímo tragedie. 

Dojde špatně kolkovaná směnka k protestu. 
Nepozastavíte ji - přijde citelný předpis poplat

kový pO' nejbližší rev isl. 
Pozastavíte ji - a přijde such)T přípis O'd ředitel

ství . ústavu, kter)T dal sm,ěliku prO'testovat. 
Sice naprO'sto korrektního tónu - aLe povídající 

mezi řádky, že by neočekáva~i, že v několikaletém sty
ku obchodním jednají s konfidentem., a napíší přímo, 
že »L1znáte, ž,e za t,ě,chto O'kO'lností nem{H'em:e dO' bu
doucna vás podobn)Tmi věcmi obtěžO'va:t i «. 

Notář vyhověl zákO'nu a ztratí: Nej,en veškeré le
gal:isa:ce, prO'testy, valné hromady atd. postiženého 
ústavu, ale i všech n1:Í stnkh jin)Tch peně'žních ústavLl, 
jež pO'stižen)T' ústav se sděl,ením věci c1L1tld:ivě varovat 
Kolik 'čin :í tatO' ztráta jen za rQlk!? 

A nechtějte zapírat ! Je vám sice známo, že úřad 
ne 111 á sdě lovat, kdO' učinil pozastávkn. TOl je ale 
vdký omyl. 

Jak vypadá d~e §§ II a 14 zák. IČ. 48/ 28 platební 
rozkaz, r Ll č í-1 i rukou sp01ečnou · a nedílnou v š i
e hni, kdO'ž přišE Se s'111JěnkO'u jakkoliv do styku -
k r'0 m ,ě tO'hO', kdO' U'činil pozastávku? Tak hloupý 
není žádný bankovní úředník, ahy si hned z platebního 
rozkazu nemohl úř,edně zjistit, kdo. jest vinníkem,! 

VŠ1echno tO'hle PQltěšení miLlže - a m u s í si nO'tář 
opatřit za nejv)TŠe 20 K'č hQlnarář,e . Bud doplácet, mi
nimálně 100 K.č pokuty - nebo škodO'vat lTIinimálně 
něko[ik set ročně. 

Tertium non datur. 
. To by to opravdu nešlo nějak š ikO'vněji zařídi t? 
Musí to b)Tt opravdu jen: »licidit i11 Scyllam . .. ?« 

JUDr. Franti šek Matouš : 

Z praxe. 
Neustálé odklady a prLltahy, kt,eré z dLlvodLl po

vědom)Tch Q1dsunují zákon o poko utnících do nekO'neč
na, nutí poohlédnouti 'e, zdali účinnější provádění ně
kterých předpisLl dO'savadních bylo by s to aspoi1 po
někud, byť j jen prozatírnně čditi přípaclLlm nejkřikla
vějším . Pokoutnictví vzmáhá se vLlčihledě , a někde 
uchvátilO' čtyrtinu i víoe agendy hstinné a tabulární 
celého ókr,esu. T otO' množství nesignovan)Tch knihov
ních žádostí a hstin je dokládajících lz.e velm1i snadno , 
takřka na prvý pohled, tříditi' dle téhož či velmi si pO'
podobného zpl1sobu sepisu, a při tom zejm.éna podle 
stejnéhO' rukO'pisu nebo t,ěchže typLl písma strojového 
ve skupiny téže provenience. Ať již jest prokázatelno, 
že anonylTInímu pisateli jejich dostává se za to úplaty, 
anebo jest mO'žnO' pouze nepří'mQl usuzovati na jeho 
v)Tciělečn)T úmysl a cí~ ze zna;čnéhO' pQlčtu podání a listin 
O'd něho vyhotQlv,eu)Tch, jest tÍ'm vždycky dán přeclpo·· 
kl:ad použití naříz,ení ministerstva spravedlnO'sti z 8. 
č,ervn~ 1857 Č . 114 ř . z ., jre110'Ž § 3 naři'zpje, aby vyše
třování a stihání pokoutnictví dělo s'e z moci úřední. 
UstanO'vení tohO'to, zachQlvaného v)TslO'vně článkem IV. 
uv. z. k c . ř . s ., používá se však jenon1 po řídku , po
větš'ině zllstává nepovšíml11uto, ba zdá se, jakoby skoro 
vědomé vd1ázelo' in a:busum .. Jen ojediněle a zase pOL1Z>e 
II nekter.\'Ch ~', n l1 cl tl kn ih () vní referent, clokO'nal e znaií cí 
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materi ~1 1 jemu docházející a o~obn ě ho zpracovávající a 
protO' spoleh livě rozpO'znávající v něm v:)TtvO'ry pokQlut
ni'cké prO' typické sty1lisaci a .úprav,ě jejich, . zakročuje 
ex O'fficio a.les poň talTI , kde V)TbDje jejich jsou nejná
padnější. P O'vO'l<ává si žadatele nesignO'vaných tabulek, . 
dO'tazuj,e se j'ich pO' pLlVO'du i,eiich žádO'stí knihO'vních 
a jich pří l oh , a tu nastane OVŠelTI »nolnÍ'natio auctoris« . 
kter)T, jak vy jde na.. jevO', ani vše to. neprO'vO'zuje 'Z čiré 
lásky k b ližní'mu a v na'PrO'sto nezištné snaze b~Tti mu 
zd3xma nápo mo cen ve strastech a těžkostech s maj,et
kem vezde jším .. Na to následuje více č i méně dLll'azné 
upozornění, aby, nedovede-li toho kdo sám, na příště 
svěřoval vyhotovování takn v.\Tch písemností pouze O'so
bám ku s,episování jej id1 oprávněn§m. jinak že by bu
doucně bylO' nutnO' pO'stupovati pří sněji. Zákrok takov§ 
není ovšem. valně pL1Sohiv)T111, zejména když pokou!tník 
sám tém1ěř zpravidla zllstane jím úplně nedotčen, ač 
stihání jehO' bylo by tu oclLlvO'dněně na snadě - přece 
však jest tOl rO'zhO'dně víc než nic, když všude jinde 
ne1lze se domoci ani' toho.. Postiž.en§lTI jistě nebude 
př,edvolání k soudu nikterak pří jemnO' a vSTsledek vnese 
m,ezi ně liste n nedLlVěru i nechť vLlči pokoutníkovi, pľO 
nějž vzniklO' jim takO'vé oplétání s úřady, jímž pociťuií 
se nem,ile dotčeni . Také dúvody fiskální měly by spoltu
pLlsobiti při takovémto odkrývání pO'kO'utnických ofi
cin. kt,eré ne i.en že daní neplat], ale také jsou neposti
žitelny zaručeně př i ' rozmanitých kQllkový,ch a: vLlbec 
poplatkov)Tch pold.escích, když dLlsledky jej i'ch nejsO'u 
dobytny na t.ěch, kdO'ž pfedevším Cl, pHmo mají b§ti 
ji'mi strž'eni. Třebas by řízení, lderé 'lze zaváděti dle 
citovaného minister~,kéhO' nařízení bylo prO'střed~em 
zřejmě jen palliativním. nehe je podceňO'vati. pokud 
není možno pO'kračO'vati rO'zhO'dněji a úspěšněji jinak, 
a běžeLo by hla.vně o to, pohnouti ref.erenta tabulárního, 
aby aspO'ií. nbčas upří li šněnou rozpínavO's t pokO'utnictvi 
t3,kto brzdil. 

Při s j,ednávání zcizení ne1110vitostí ~,nažívá se n ě
která z nastávajíckh sm:luvních ~,tran zajistiti si, ahy 
druhá jí »stála v'e s l o'Vě« tím. že ještě př-ed sepiSe11'1 
smlo uvy hěží ravnou na bern í úř3Jd, a tam O' své ú imě, 
tedy jedn ostranně , trh dosud neuskutečněn)T »ohlá ~ í « . 
Činí tak z'ejm,éna tehdy, když př,edběžné smlouvání se 
nebyllQl práv,ě nezviklatelrio, nebo pro rozličné , ji stě 
podezřdé O'kolky nelze někoho. dostati k »zápisu«, aby 
»ohlláška« taková donutila zdráhajícího se již, nebo 
stále ještě prodléva iídho k povO'lnO'sti. Nezřídka však 
t8,kovéto vlastně svémocné hlášení děje se ze msty: 
l«dyž u jednávání neskončilo příznivě pro kohosi, ježtO' 
v,časné n3!skytnutí se vSTh odněj škh pO'dmínek odjinud 
~, e nabízejících, nebo jinaké dllVody měly v zápětí , že 
byla dána. přednost komusi jinén1iu. Pal< jsou z tohO' 
jenO'm, nedO'rozum'ění, ' mrzutO'sti, dhná potahovánÍ 
s úřady, a často také poplatky zbytečně vyměřené ba 
i pokuty, jichž odpisy nebo zmírněn í nesnadno lze vy
rekurovati .. Pří-liš horlivá snaha postihnouti poplatkově 
také všechny neki1ihovn:í převO'dy nemO'vitostí (kde li
stiny píší se teprve pro pO'sledního nabyvatele) ma lící 
pO'líčeno j11renovité též na takO'vé případy, když jed
nání se účastní kdosi, nema1jící úředníhO' oprávnění 
zprostře:dkovatelství realitn:ího a př-eoe kupuj.e a prO'
dává pro jiné - zpoplatií.uje šmahem il dOIlllnělá dO'
hodnutí, která , hyla by těžko. žalovat-elna, jež'to postrá
dají podstatností smhlVnkh, udržiteln)7ích a prokázatd
íl.\ch ~'Torellll. V ohoru ~ , !11ll1v l1 ']J'latiluje se ovšem také 



povédom~T dualismus naZlranl, kterýž zvlášťě vyšší 
instance v odllVodněních vyřízení stí žností poplatko
v~Tch dllsledně zastávají, a zdllraúíují odlišná stano
viska práva poplatko vého a občanského , jej'id1ž před
pi'Sy se v tomtO' ~,měru tím různí, že pO'platnO'st jednání 
vzniká již za okO'lnO's tí , které občanskoprávně nestačí 
ještě ku pI:a'tnO'sti a závažnosti smluv. Dlužno však 
uvážiti , · že už povaha věci a b,ezpečnost právní ' neměly 
by připustiti', aby pouhé oznánllení j.ednotlivcova, casto 
vilastně oibmysT11'é, učiněné namrrl oze t ohkO' ústně do 
prO'tokolu, vš,élijak~Tm ldikyhákem podepsané, zřejmě 
na úkor 'Ostatních účastníků, I11O'h1 0' ji ž postačiti ku za
'háj,ení řízení vymlezO'vacího, v němlž pokra,čuje se pO'
tom tak hezO'hledně, že ve zúčastněn)Tch spatřu jí se 
pouze utajovat;elé d 'mlněle zam!lčené sml1ouvy, s 11imiž 
pak dle toho se j.edná. Bylo by pr O'to požadavkem nej
prO's tší sprav,edrnO'sti a také nejprim itivně j ší solid nO'sti 
5e strany úřadl!, ahy přijí'mána 'byla O'hláš·éni" sm!luv za
l~ýš1ených nebO' již uzavřen~T;ch jen od osob, jichž O'sob
n: t?tO'znost byla by předem nál'ežitě a věrohodně pro
ka:zana, a pouze tehdy, byla-li učiněna od obou stran 
sml~lv?ich, a děj.e-li s:e oznámení takO'vé pí semné, ahy 
P?danl

v 
tat'O !)!la ,~ov}.nně op;atřována ov,ěřenýmli pod

pISy vsech zucastnenych. Statní pokladna m'á za jisté 
hojn.ě a vydatnj'rch zdrojů příjmov)Tch , pročež nemusí 
těžiti také z očividné nezna}osti a vylož·ené zlovLlle, 
11'ebO'ťb~10 by jí zajisté nedůstojno, kdyby z 'ohled ll 
fiská'lnkh nebylo lze učiniti př:ítr ž svévoli j ,e clnotlivců. 

Oslavu 79. narozenin presidenta republiky, 
T. G. Masaryka, 

provází stav notářský projevem hluboké úcty a ' oddanosti. Byť 
by. byly rozpory v nazírání na veřejné projevy presidentovy 
v ]e~nom zůstává - a jsem přesvědčen , že mluvím ze srdc~ 
ce l e h o stavu - jednotný, že do vínku naší mladé samostat
nos~~ vytYéi~ se -yysoko státnický zjev, ktedr v rozhárané době 
soclall1lch zapasu dovedl vnésti klid a smír do v rstev neklid
ných a p~enesl mladý stát přes hladinu ožehavých tu žeb, ná
ľO~, starych revolučních tradicí jak sociálních tak nábožen
sk:v:c~, .d~ bezpečného přístavu státní samobytnosti, kde jsm~ 
uctIvam Jako ostrov pořádku, rozumu a vnitřní konsolidace. 

St~v notářský dal výraz u přílež itos ti 75. na rozenin presi
dentovych svým pocitům vůči zakladateli státu - stav notář 
ský stáJe cho;:á živé a vroucí pocity oddanosti pro hlavu státu 
a P~' OS} Prozretelnost, aby požehnání jemných, laskavých a 
subtll~l1ch lykou presidentových se nadále rozlévalo po všech 
vrstvach naroda. Dr. R. K. 

O pensijním pojištění. 
. ?ákon ze .. d,ne 21. .. ~~0I:a 1929 číslo 26 Sb . z. a nař . , který 
~~dna o )J~nsllr:.1l1L poystem soukromých zaměstnanců ve vyš
slch sluzbach, reSI az dosud spornou otázku o tom zda-li no
tářští koncipienti podléhají pensijnímu pojištění či ;1ikoliv. 

V § 1 ad. 1. se prav í, že pojištěním povinni jsou úředníci 
(konceptnO , jejichž činnost jest průpravou k tomuto povolání. 
Podle dřívější praxe nepodléhali notářští koncipienti pensijní
mu Doiištění, jež to pr ávě byli v · průpravné praxi, která by la 
ukončena jejich jmenováním a pensijní pojištění pro nč pře
s talo míti významu. 

., Ostatní kancelářští zaměstnanci podle téhož § ad. ? '\'yjí
mal}C oS?by zaměstnané čištěním , úklidem, hlášením ,- ' ,.'štěv . 
pos llkaml, rozmnožováním písemností pouze cestou cher([ickou 
nebo ,m~.chanickou neb podobnými pracemi, byt i vedle této 
~lavly cll1nosti konali také práce druhu jiného, podléhají po 
]l~~ne !Jovinnosti tak jako dříve. Výslovně jsou zde jmenováni 
vSlchr:.l za~11ěstnanci advokátů, notářů a patentních zástupců. 

Pre~dplsem ? lJojistné povinnosti kandidátlt notářských bu
d?u, ?vsem. znacně zatíženy jak notářské kanceláře , tak k an
dldatI ~sam1.~ Toto nepříjemné řešení zákonné jest vyváženo 
~l~e~p~n ?one~ud § 5~. téhož zákona, podle něhož nároky z po
l1stel1l zlskane aspon 60ti lJříspěvkovými měsíci z nichž ales
poň 30 hvlo získáno na zákl adě pojistné povinno~ti, mohou býtt 
př es IhíHll 30 měsícLl s tanovenou v § 57, po případě 12timěsí~ní 
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lhůtu stanovenou v § 60 zachovány bez jakéhokoliv obmczellí 
ve výši, ve které byly při zániku pojištěny, p I a cen í m 
u zná v a c í hop o p I a t k u 25 Kč ročně předem. 

Tímto předpis em zachovati lze veškeré důchody zákonem 
výše citovaným upravené tedy důchod invalidní a starobní 
důchod vdovský, důchod vdovecký, důchody sirotčí, důchody 
rodičů a pohřebné. 

Podmínkou ovšem je, aby pojištěnec řádně uznávací po
platek platil a to předem, jinak zaniká právo na zachování 
nároku. 

Tímto zpúsobem může notář , který podléhal jako kandidát 
pojistné povinnosti a splnil alespoň podmínky § 58 pokud se 
týče § 57 a 60, pro případ svého předčasného úmrtí zachova ti 
vdově a dítkám alespoň nejmenší důchod invalidní, který podl e 
§ 21 obnáší zák ladní částku 3600 Kč, kter~rž to důchod zvyšuj e 
se pak o částky uvedené v tomto § za každSr příspěvkový 
měsíc. 

Ustanovení tohoto zákona jsou pľO příslušníky obmyšle·· 
ných stavů velmi důležity a doufáme, že zahájená diskuse 
o předpisech tohoto zákona objasní některé body, které v praxi 
budou různým způsobem jistě vykládány. 

Žádáme kolegy, aby ze své praxe ]Jřípady tohoto různého 
výkladu zákona nám l,,!-skavě ihned sdělovali. Dr. V. S. 

Z E DNE 

Pan J. president nejvyššího soudu Dr. Popelka zas lal vý
konnému výboru našeho spolku ty to dny děkovný přípis za 
učiněný proj ev, uveřejněný v únorovém čísle našeho lis tu. 

Přípis ten, v němž pan prv ní president projevuje radost, 
že tím uzavřen byl kruh shrnující v sobě všechen č eskosloven
ský svět práv nický (soudcovstvo, advok acii a notářstvO , bude 
uložen v archivu našeho spolku jakožto vzácnSr dokument, jak 
daleko odvážila se troufalost německá vůči národnímu rázu 
našeho československého stá tu . 

Osobní. President r epublik y vyslovil rozhodnutím ze dne 15. 
února 1929 notář. úředníku v Uh. Ostrohu, nyní žijícímu na 
odpočinku ve Starém Městě u · Uh. Hradiště , panu Inocenci 
Spatzierero vi uznání za věrnou a svědomitou službu, kterou 
konal v íce než 50 let v notářské kance l á ři v Uh. Ostrohu. 

Fond Dra I(arla Baťka. Spolek československých kandidátů 
notářství usnesl se ve své výborové schůzi ze dne 16. března 
1929, aby k uctění Damátky zesnulého notáře pana Vladimíra 
Skrovného v Humpolci , vzácného stav ovského pracovníka, mi
lého Dřítele a v íceletého starosty Spolku k andidátlt, jehož Dřed
časné smrti vzpomenul Spolek vřelou posmrtnou vzpomínkou , 
věnována byla částka 100 Kč Batkovu fondu. 

Zesnulému bude zachována pro vždy čestná památka. 
JUDr. Florian Drápal: Glosy k civ ilnímu procesu. Nakla~ 

datelství Humana, Letovice 1926. -- Tý ž: Ze $Dorného a ne
sporného říz ení. Nakladatelství Anima, Brno. 1927. Cena 26 Kč. 
- Autor není nováčkem na Doli procesní lite ratury. Vydal již 
několik SDisů velmi pozoruhodných na př. »Kompetence civil
ních soudů de lege ferenda «. Také v přítomných spisech po
jednává zajímavým zpúsobem o celé řadě otázek z civilního 
sporného i nesporného řízení , na které sebevědomě odpovídá. 
Většinou zabývá se praktickými případy, které rozebírá, 
cituje při tom bohatou lite raturu i judikaturu, což budí 
r espekt a u znání. Na př. v jediném jen pojednání »J ak 
uplatníme materielní kompensaci podle formelního práva« 
cituje více než dvace tpět rozhodnutí. Lze tedy obě knih y 
právníkům theoretikúm i praktikům vřele doporučiti. Já b yc1l 
spíše autora než veřejnost na něco upozornil. Je dobře totiž , 
máme-li sebevědomí. vždyť to s jednává du ševní klid a budí 
důvěru v úspěch , ale současně je radno šetřiti citů soupeřo 
vých (v iz str. 65, 71 a j.). A vy týká-li již autor v samostatné 
s tati nejvyššímu soudu jeho stv l (str. 181), nečiní právě ideální 
doiem, čteme-li v jeho knize takové perly »jak o rozhodování 
o žalobcově n á v r z e (!) « a i . toho druhu. Ostatně lze doufat. 
že autor se napraví, dozn8vá-li sám, že ]Jodlehl su gestivnímu 
vliv u zbyrokratělého ]Jrý s lohu nejvyššího soudu. P. v . p. 

I( boji o uzákoněni nového notářského řádu. »Notariats
Zeitung« Spolku německých notářů přináší v lednovém čísle 
zmínku o tom, že prý komory brněnská , olomoucká a opavská 
učinily jednomvslná us nesení v e · sm yslu náhl edu, obsaženého 
v úvodním článku tohoto čísla pod záhlavím »Zum Neujahr l«. 




