
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«. 
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Vzhledem k tomu, že v článku tom zasazu je se pisatel za usku
tečnění požadavků německých notářů, totiž, aby odpadla de
finice notáře jako státního orgánu, aby ponechány byly malé 
komor y, aby rozšířena byla autonomie notářského stavu a aby 
vyl oučeno bylo použití jazykového zákona na listinnou agendu 
notářů, činí tato zmínka dojem, jak o by také české k omory 
stavě l 'y se za neuskutečnitelný a nemožný požadavek Spolku 
německých notářú, na který ani čeští notáři a také žádná če
ská politická strana přistoupiti nemúže. 

Notářská komora v Praze, upozo rnil a svým presidentem 
v~rše uvedené české komory 'na tento článek a Llveřej řmjeme 
nyní došlou odpověď notářské komory v Brně: 

»K dopisu pana Dra Jar. Culíka, předsedy notářské ko
mory v Praze, adresovanému na předsedu no tářské komory 
v Brně , ze dne 19. II. 1929, pokud se týče tvr zení, obsaženého 
v článku »Zum Neujahr! « v lednovém čísle časopisu »Notariats
Zeitung«, v němž tvrdí pisa tel podepsaný značkou »g r «, jakoby 
notářská komora v Brně učinila jednomyslné usnesení ve 
smyslu náhledu pi sa telova, toti ž, aby odpadla definice notáře 
jako státního orgánu, abv ponechány by ly malé komory notář
ské, rozšířena autonomie notářského s tavu a vyloučeno 1JOužiti 
jazykového zákona na listinnou agendu notářú, us nesla se 
podepsaná komora ve svém řádném sezení dne 1. března 1929 
na následujícím: Podepsaná notář ská komora nesouhl así 
s č l ánkem »Zum Neuj ahr! «, prohlašuje výslovně , že dosud ni
kdy žádného usnesení ve smysl u náhledu pisa telova neučinila 
a vyslovuj e panu presidentu Dru JaL Culíkovi za účinné 3. 

mužné hájení zájmú notářského s tavu ne.isrdečnější dík. - ,
Prosíme slušně, aby toto jednomyslné usnesení podepsané no-, 
tářské komory bylo vzato laskavě na vědomí. 

Notářská komora v Brně, dne 5. března 1929. 
Předseda : Tesař v . 1' .« 

Podobně i notářská komora v Olomouci oznámila, že při-
prav uie odpověď na dotyčný člán ek »Notariats-Zeitungu «. 

Vy.iímá se proto prapodivně t v rzení pi satelovo v článku 
»Zum Neujahr k t v rdí-li , že i komory české s náhledem jeho 
souhlasÍ. 

Vzhledem na lJl' o.i ev uvedených dvou komor a i na pro
jevy některých přís lušníkú německých kol e,l!:ú , kteří výslQvně 
projevili souhlas s akcí našeho spolku za uzákonění osnovy no
tářského řádu minis te rstvem navržené. pokládáme za ne
vh odno a zbvtečno nadále se tímto článkem zabývati. neboť 
zdá se. že celý odpor proti nav ržené osnově notářského řádu 
vvchází a živen jest Dome několika málo iedinci na úkor n8. 
šeho s tavu, který odkladem uzákonění n ového notářského řádu 
přichází o značné materi elní výhody. 

Označení soudů a státních zastupitelstev. Dnem 15. března 
1929 nabyl účinnos ti zákon z 9. listopadu 1928 čís. 201 Sb. z . 
a n. o úpravě některých organisačních otázek v oboru so ud
nictví. Mimo úprav u úředních titulú soudcú a kOnCelJtních 
úředníkú státně- zastupitelských, obsahuje zákon ten zejména 
předpisy o novém - a to 1JrO oblast celé rep jlbliky jednotném 
- označení soudú. 

Tímto dnem zanikla označení : 

' 1. »zemský soud« pro sborové soudy I. s tolice v Praze , 
Brně a Opavě, dále ' označení »sedrie « pro sborové soudy I. sto
lice na území Slovenska a označení »soudní stolice« pro sbo
rové soudy ·1. stoli ce n a území Podkarpatské Rusi. Na mís to 
těchto označení nastupuje vesměs jednotné označení »krajský 
s oud«; 

2. »vrchní zemský oud« pro sbo rové soudy II. stolice 
v Praze a Brně , jakož i označení »soudní tabul e« pro sborové 
so udy II. stolice v Bratislavě a Košicích. 

Vykonává-li okresllí soud po případě krajský so ud v ně 
kterém místě pravomoc výhradně ve věcech civilních, exe
ku čních , trestních nebo obchodních, připojuje k svému ozna
čení ještě dalŠÍ označení »civi1ní«, »exekučnÍ «, »trestní « nebo 
»obchodní «. 

T edy na př. : »okresní soud civilní 1JrO Brno-okolí«, 
»okresní soud exekuční v Praze«. »okresní soud trestní 
v Brně«, »okresní soud obchodní v Praze «, »krajský soud ci
v ilní v Praze«, »kra jský soud obchodní v _ Praze«, »krajs.ký 
so ud trestní v Brně«. 

' r označení úřadl! , zmíněných v § 3 zák. č. 201/28, nena
s tává proti nynějšímu stavu žádná změna . 

Mimo to prohlašuje ustanovení poslední věty § 12 zák. Č, 
201/28 za nepřípu s tno, aby soudcové ve výslužbě při provo
zování advokacie a př i obhajování ve věcech trestních užívali 
jakéh okC'lliv úředního titulu. Dnem účinnosti zákon a, t. j. dnem 
15. bř ezn a 1929, jes t užíva ti tudíž v o značeních těchto vý raz Lt: 

1. Pro soudy: 
a ) okresní soud nebo okresní s úd; 
b) krajský soud nebo kra jský s úd; 
c) vrchní soud nebo v rchní s úd; 
d) Nejvyšší soud nebo Najvyšší súd. 
2. Pro úřady podle § 3 zák. Č. 201/28: 
a) státní zastupitels tví nebo štátné zastupite lstvo; 
b) v rchní s tátní zastupitelství nebo v rchné štátné zas tu 

pitelstvo; 
c) generální prokuratura nebo generálna prokuratúra. 

Z Věstníku ministerstva spravedlnosti 
číslo 2., roč. XI. (1919). 

Kolkování některých podání ve věcech pozůstalostních. 
Připomíná se soudúm v Cechách a na Moravě-Slezsku vý

nos ministe rstva financí ve Vídni ze dne 24. července 1907, Č. 
90755/6, který po úpravě citace sazebních položek nyní ob
vylde zní: 

I. V lJrotokole o projednání IJozústalosti nebo v podání ob
sažená žádost za udělení legitimace k výmazu: 

1. zLts tavitelových práv, která váznou už jen indebite; 
2. zústavitelových práv, která, ježto byla zajištěna na ne

mo vitos tech dědicových, zanika jure consolidations ; a 
3. práv na opakující se plnění, která jsou zapsána jen na 

čas zústavitelova života, je-li v tomto případě žádost podána 
lJ ře d uIJlynutím tří let ode dne umrtí (§ 34, odst. 2 knih. zák.), 
je projevem vúle strany (dědice) , v němž strana prohlašuje 
svolení k výmazu, a IJodléhá tedy jako právní listina IJodle 
§ 1 A 3 popl. zák. resp. saz. pol. 49/43 m) a 69/79 a) 2. zák. 
ze dne 13. prosince 1862, Č. 89 ř. z., podle povahy konkretního 
případu podle saz . pol. 19/101 I. A n) poplatku ]Jodle stupnice II. 
z hodnoty zrušeného lJráva nebo podle saz. pl. 19/101 II b) cit. 
zák. z roku 1862 kolkovému poplatku pevnému. 

Sejde-li se několik takových případú v jedné žádosti, je 
nutno podle § 4 připomínek k sazebním ustanovením změně
ným citovaným zákonem zapraviti každý z těchto poplatkLl 
samostatně, resp. sejde-li se několik případú, jež jsou pod
řaděny pod sazební položku 19/101 II b) , zapraví se pevný po
platek 5 Kč stanovený v této saz. pol. jen jednou. 

Podá-li se v případě uvedenérn shora pod Č. 3 žádost za 
legitimaci k výmazu po uply nutí tří let ode dne úmrtí opráv
něné osoby a nebyla-li povolena poznámka ža loby o zaplacení 
nedoplatkú (§ 34 posl. odst. knih. zák.) nebo má-li žádos t za 
legitimaci k výmazu za předmět výmaz zLtstavitelových práv 
na plnění se opakující, zapsaných na dobu života , na }Jř. do
životního práva na byt, nemúže býti těmto žádostem pI-iznána 
povaha li s tiny, poněvad ž v tomto případě výmazného prohlá
šení není třeba (§ 34, odst. 1. knih. zák.). 

II. úřední listiny vydané od pozLtstalostního soudu lJľ1 vy
řízení těchto žádostí nejsou jako úřední vyhotovení podle saz. 
pol. 99/7 i) pop!. zák. předmětem kolkového poplatku. (C. 
51173/1928.) 

Poplatky z posledních pořízení. 

O poplatcích z posledních pořízení platí podle výnosu mi
nisterstva financí ze dne 20. prosince 1928, čís. 118.62] , tyto 
předpisy: 

I. V Cechách a na Moravě-Slezsku. 
1. Poplatek z posledních pořízení činí 8 Kč z prvního archu 

a 5 Kč z každého dalšího archu (saz. ])o!. 19/101 I A 1) pop!. 
zá k. a § 3 připomínek k sazbě zák. Č . 89/1862 s použitím § 1 d) 
zák. Č. 54/1925. 

2. Tento popl atek se zapravuj e toliko tenkráte , dojde-li 
podle posledního pořízení k majetkovému převodu a nejde-li 
o pozús talost, jejíž h odnota beze srážky dluhú a břemen n e
převyšuje 100 Kč cit. saz. po1., § 49 odst. 1. , Č. 1. a odst. 2. , Č. 1. 
saz. pol. 16 pozn. 10 a saz. pol. 17, písm. b), cís. nař. Č . 
278/1915. 

Poplatek se vyměřuje zároveň s dáv}(ami z pozústalost
níh o převodu (s daní z obohacení a s poplatky s ní SlJojenými) 
a vázne na pozústalosti (cit. ]Jod Č. 1 saz. pol.). 

Jak se vyměřují lJozL!stalostní dávky. jest uvedeno v §§ 
44-46 min. nař. Č. 397/1 915. Podle nich je vyměřují buď soudy 
nebo orgány správy finančnÍ. V prvním případě se dávky platí 
kolk y a stejně se tedy pl a tí i poplatky z posledních pořízenÍ. 
V druhém případě zase vyměří pozústalostní dávky, a tedy 
i pO lJl atky z posledních Dořízení, orgány sprá vy finančnÍ. 

JI. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
1. V,rše poplatku je tá7.. jaká je uvedena pod Č. 1. 1. (§ 74 

zák. č1. XI. 1918 s pou žitím sazby § 1 d) a e) zák. Č. 54/1925). 
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2. Tellto poplatek se zapravuje kolky,jd se přepíšou jed
li()u ridkoLl textu pos ledního poÍ"Ízcní jjž ph jeho splso\'áuí 
(ci t. ~ 74) . 

Lda-li k majetkovému převodu podle posledního pořízení 
dojde či ne a jaká je hnodnota pozůstal osti, nemá významu. 
Není-li poslední pořízení řádně kolkováno, je nutno sepsati 
o tom úfední nález. (C. 73/1929.) . 

Literární archiv NárOdního Musea v Praze. Knihovna Ná
rodního Musea v Praze shromažďuje ve zvláštním oddělení, 
nazvaném Literární archiv, iiterární rukopisné pozůstalosti a 
korespondence osobn03tí veřejně činných. Sbírka tato je jedi
necná snad v celé sti-ední Evropě, neboť čítá již na 1,000.000 
Jmsú katalogisacních a zahrnuje i tak významné pozůstalosti, 
jako je odkaz fr. Palackého, tr. L. Riegra, Jos. Dobrovského, 
K. ti. Máchy, rodiny Celakovských, Boženy Němcové, Jana 
Nerudy. Pro tuto jedinečnost i nevyčerpatelné bohatství doku
mentární jest toto oddělení knihovny vyhledáváno vědeckými 
pracovníky nejen domácími, ale i zahraničními. 

K žádosti ředite lství knihovny doporučujeme pp. kolegům, 
aby, sepisujíce poslední vůle osobn'ostí kulturně činných, upo
zornili je, na toto oddělení rukopisných pozůstal ostí a dopo
rucili jlm, aby své rukopisné věci věnovaly knihovně. 

Mnoho materiálu totiž unikne, neboť ani osobnosti lite
rárně činné mnohdy nevědí o této instituci, aneb podce(n!jí 
SVOll literární a dopisov ou pozůstalost. Proto buď své listiny 
ničÍ, aneb se o nich ve svých posledních pol'ízeních nezmiňují 
vůbec. 

V literárním archivu uchovány budou rukopisy pietně a 
v celistvosti, zkatalogisovány a uCiněny pfístupnými pro váž
né literární a vědecké pracovníky. Pozůstalos t je m ožno však 
odevzdati zapeč.etěnu a stanovi ti podmínky jejího zveřejnění , 
na pi' . že ji lze otevríti až po určité době , nebo že se pone
chá vá disponování dárci , jeho rodině , korporaci atd . 

Odbor })PlzeĎ« Spolku notářů československých. Na usta
vující schůzi, konané v Plzni , dne 17. února 19~9, ustavil se 
odbor »Plzeň« Spolku notátů československých. 

Výbor složen a ustaven byl takto: 
Předseda: JUDr. liugo Ebenstreit, notář v Plzni. 
Místopředseda: Jan V. ~ebík, notář v l(latovech. 
Pokladník: J arosla v Grund, notář v Sušici. 
Členové výboru: V ácla v Čepický, notář v Přeš ticích, Josef 

Krá tký, notář ve Strakonicích. 
Jednatel: JUDr. Karel Motlík, kandidát notářství v Plzni, 

Smetanovy sady Č. 13. 
V "fl tah z e s ta n o v. 

§ 1. : Odbor tento má název »Odbor Plzeň « Spolku notářů 
československých, jest částí tohoto spolku a přísluší jemu prá
va a povinnos ti naznačené s tanovami spolku tohoto. 

Sídlo a správa odboru jsou v Plzni. 
§ 2.: účelem jest zejména: pěstovati znalos t práva, spada

jícího specie l ně do oboru notářského , povznášeti odborné vzdě
lání notářů i kandidátú notářství v obvodu sborových soudiL 
Písek, Plzeií. a Klatovy, pěstovati družnost mezi l1imi a hájiti 
a podporovati zájmv stavu v mezích působnosti Spolku notářů 
českos l ovenských. 

§ 3. : Členy odboru jsou všichni členové »Spolku notářů 
čsl.«, kteří mají své sídlo v ob vodu sborových soudů Plzeň , 
Písek a Klatovy. 

Členy tedy mohou býti: 1. všichni notáři, kteří vykonávají 
svůj úřad v obvodu těchto krajských soudů; 2. všichni, 
v těchto obvodech zapsaní kandidáti notářství; 3. všichni 
v tomto obvodu bydlící notáři, kteří sami dobrovolně úřadu 
svého se vzdali. 

§ 5.: Členům přísluší místo i hlas ve shromážděních od
boru i právo voliti a volenu býti. Oni mohou užívati majetku 
odboru v mezích odborem vytčených a mají nárok na všech
ny ostatní výhody a výsady, jichž se členům odboru dostává. 
Voliti a hlasovati lze pouze osobně a pouze ve shromáždění 
samém. 

Referát o únorové schůzi odboru »Praha« Spolku čsl. no
tářů , konané 23. února 1929 v rest. »U Bumbrlíčků « . Schůzi 
zahá~i l p~ 7. hodině večerní pan starosta spolku JUDr. Černý , 
ktery uVlta v přítomné, udělil slovo kandidátu notářství panu 
Dru Antonínu Černému ze Říčan, který proslovil přednášku na 
thema »Má býti notář činným politicky a jak? « Pan předná
šející ve své, s nadšením mladého };olitického pracovníka 
v proslovené přednášce vyslovil názo r , že notáři i kandidáti 
notářství mají a v l astně musí se činně zúčastniti dnešního poli
tického života a nastínil také zl)ůsoby, jakými by se politická 
č i nnost jejich mohla nésti. Správně však také zdluazni l, že n8. 
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prahu kall éelář c mu s í v cšJ<eré st ranictv í při v~rkOIlU POV01 {l i lÍ 
Ilotáře kOJlčiti . Přednáška , která by la ' C zájll1cm vys ledlllula , 
odměně JlCl byla potleskem přítomllých a dal a podně t k ob šÍľll é 
a ž ivé debatě , jíž s e z Cl častnili pan president komor y Dr. Čulík , 
dále pánové Dr. Pon ec, Dr. Král , Krajíček, Dr. lieinitz , 
Vla ch, Dr. Zmek tl Čermák , z nichž pan Dr. P onec podě 
koval panu přednášejícímu za jeho pěknou přednášku o the
matě tak aktuelním. Schůze skončena po 9. hodině. 

P ,o z v á n í 

k měsíční SChllZi odboru »PRAliA « Spolku notářů čs l. , která 
konati se bude v sobotu, dne 23. března 1929 o 19. hodině 
v Grand Restaurantu v Praze 1., Celetná ul. 13. 

Po řad: 

Přednáška pana univers itního prof. Dra Otakara P e r tol d a : 

»0 iIldickém právnictví.« 
S ohled em na všeobecně známou osobnost pana předná

šejícího , který byl dlouhá léta konsulem v Bombay , zvou se 
pp. kolegové a hos té, z ejména z kruhů práv nických, jakož i je
jich dámy k nejhojnější účasti. 

V Praze, v březnu 1929. 
Odbor »Praha« Spolku notářů čsl. 

" S LE 
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I • PŘ 
Spolek notářů čes osloven

ských, Notářská komora II Praze, 
Odbor "PRAHA", spolku notářů 
čsl., Redakce a administrace 

časopisu "České Právou 

oznamují změnu úředních pokud se týče spolkových 
místností, které od 

•. dubna 1929 nalézají se v Praze II., 
Žitná ul. č. 4b (nádvorní budova). 

Notářské místo v Humpolci. 
Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znov uobsa

zení místa notářského v liumpolci, uprázdněného úmrtím no
táře Vladimíra Skrovného, pokud se týče i místa notářského, 
které ' uprázdní se v komorním obvodu přeložením do Hum
polce. Žádosti , opatřené doklady ve smyslu výnosu býv . min. 
spr. ze dne 31. X. 1887 čís. 9172, podány buďtež do 2. dubna 
1929 včetně předepsaným zpúsobem podepsané notářské ko-
moře. 

Notářská komora v Praze, 
dne ll. března 1929. 

Kandidát notářství, 
svobodný, s delší notářskou praxí , agendy notářské , pozůs ta 
lostní, české a německé řeči znalý, přijme se pro notářstVÍ 
v jižní Moravě. Nabídky s udáním celé praxe a nároků pod 
značkou »Notářství na jižní Moravě « do adm. t. 1. 

JUDr., 
s!oživší s v elmi dobrým prosl)ěchem soudcovskou zkoušku , ně, 
mecké řeči znalý, prac.ovavší v tabu lární, pozllstalostní a fi 
remní agendě , uchází s e o mís to kandidáta notářstv í. Laskav é 
na bídky pod zn. 1929 do ~dm. t. 1. 

Solicitátor 
s mnohalet. nesp. prax í, ,úp l ně samostat., z vláště v pozemk. 
ref. a zaknihov. silnic obeznalý, hledá místo od 1. V. t. r. -
Nab. pod zn. »Samos tatný a s po lehli vý « do ad111. t. I. 

I ' 
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Jmenování. Dr. Jl.lris - kandidát 
Miltislr spra " cdlu()s li jlllclloval k aJldid:da ll ubr-sl\'Í Dn 

l<.iché.lrda 1I0fľLL JlolářClll v Maršov č. 
n .: r ej IJOllO L\r :sk y, s .')rn č IIOl[ ilO lársl\(lIl Cl i.lJ Y(I[';:;i b [.;:()u ])]"" L\: I ll( 

111LLdá mieslo na MGrave, '<:dcbo v ČcchácIJ. 1-10 vol"i s lo v., !lelll. , 
macf. a má slovenskú prax . Skromné podmienky. Samostatne 
jedná vo všetkých notárskych prácach. Lasic nab. pod zn. » Čim 
skorej « do adm. t. 1. Kandidát notářství 

:Y.4 roku not. praxe, t. č. u advokacie, svobodný, přijme tr valé 
místo v not. kanceláři. Zn. »JUDr. « do adm. t. I. I(andidát notářství 

Kandidát notářstVÍ 

se soudní zkouškou a notářskou praxí Bi roku, ovládající ně~ 
mecký jazyk, hledá trvalé místo od 1. května 1929. - Nab. pod 
zn. »Venkov « do adm. t. 1. 

s 1% r. notářskou a několikaletou soudní praxí, samostatný 
pracovník, znalý též agendy sporné a trestní, změní místo. -
Nastoupení podle dohody. Nab. vyprošuje si pod zn. »Dr. A. « 
do adm. t. 1. 

I(andidát notářstVÍ . 
se 71etou praxí notářskou a not. zkouškou, změní místo od 1. V. 
Byl by ochoten vzíti i substituci na kratší neb delší dobLl. Na
stoupení podle dohody. - Lask. nab. pod zn. »JUDr. N. M. « 
do adm. t. 1. 

/ . 

Kandidát notářství 
svobodný , jen s notářskou praxí, agendy notářské, pozůsta
los tní, české a německé řeči znalý přijme se pro notářství 
v krajském, jazykově smíšeném městě v Čechách. Nabídky 
s udáním celé praxe a nároků pod zn. »V každém ohledu spo
lehlivý « do adm. t. 1. 

I(ancelářský úředník 

samostatný pracovník, 7letá praxe , ovládající smluvní, knihov
ní, peněžní a pozůstalostní práce, prosÍ pp. notáře o místo. 
Značka »1. duben« do adm. t. 1. 
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PAPíR PITŠ PRAHA JEN JUNGMANNOVA 14 
dodává veškeré potřeby pro notářské, advokátní a soudní kanceláře. .- Papíry kancelářské, konceptní 1 

dokumentnÍ, dopisové, obálky, viněty, papírky a oplatky na suché pečetě, Irazítka, pečetítka, nítě k šití 
aktů atd. -- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 

TELEFON 23815. 

Kolekce vzorů zdarma obratem. 

TELEFON 23815. 

Nejdokonalejší psací stroj dneška 

Remington N oiseless 
naprosto nehlučný 

jest nezbytným faktorem každé kanceláře. Šetří nervy nejen 
písaře tichým chodem a neobyčejně lehkým úderem, ale 
i toho, jenž diktuje, telefonuje neb jinak v kanceláři pracuje. 
Nepostrádatelný stroj tam, kde klid znamená sílu! 

Přenosné stroje Remington Portable, standardní modely 
L 10 S, ' 12192, stroje účtárenské horiz. i vertikálně sečí;
tající a odčítající stroje účtovací a likvidovaCÍ, stroje roz
množovaCÍ, kancelářské zařízení a veškeré příslušenství 

dodá Vám v cenách továrních 

Remington psací stroje, spol. s r. O., 
P r a h a-L, Celetná 35. - Telefon 228-·7-1. 

FIL I fl L K Y: . PLZ E Ň, Jungmannova ' 15. - LIB E REC, Zámecká 8. 
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