
Manžel při projednání pozůsta)osti na to přistoupil, po
zůstalé , dosud společné nemovitosti připsány zcela poz. man
že lu a na celých poznamellána substituce pro tyto čtyry 
dcery. Nehledě ani k tomu, že poz. manžel se pokusil novou 
poslední vůlí odkázati svou polovinu jedině svým dvěma dce
rám, nastala otázka, jak postupovati v pozůstalostním řízení 
tohoto manžela. 

Vysloven názor, že v pozůstalosti manž elově se musí celé 
jeho jmění zjistit a jako massa substi tuční vylouči t, a pak do
datečně ode vzdat ve smyslu § 26 nesp. patentu v pozůstalosti 
prvé, protože poz. manžel svého času za to , že se stal dědi
cem, zvětšil substituční massu i o svůj majetek. 

Schůzka byla ukončena po projednání jiných velice zají-
ma vých praktických případů. Dr. K. 

Spolek čsl. kandidátů notářství. 

X. j u b i I e j n í řád n á v a ln á hra m a d a S p o I k u 
čes k o s I a ven s k Ý c h k a n di dát ú not á ř s tví ka
nala se v obecním domě v Praze dne 21. dubna 1929 a súčast
nilo se jí 37 kalegů z Cech, Mara vy i Slovenska; plnolllacníl\y 
zastoupena bylo dalších 5 kolegů. Po zahájení schůze sta
rostou kol. Drem Fr. Janatkou byl k návrhu téhož dle zacho
vávaného obyčeje zvolen předsedou valné hromady moravský 
kolega Dr. Stanislav Bílek, prvý místostarosta spolku, jenž 
~rdečně přivítal všecky přítamné , zejména též vzácného 
hosta pana odborového radu Dra Pražáka z ministerstva unifi
kací; .Omluvili se pp. sekční chef Dr. Roubíček, ministerští 
radové Mrština a Schrotz, za pražskou Notářskou kamaru pp. 
president Dr. Culík a vicepFesident Dr. Král , za Spolek na
tářů českaslovenských starosta Dr. Svaboda, president Notář
ské kamory brněnské . p. notář Tesař , president Notářské ka
mary .Olomoucké p. notář Dr. Tagner , dále pp. natáři Kovář, 
Dr. Kubr , Dr. Ponec, Schlumperger, Dr. Vodstrčil a Dr. Zmek , 
z kolegů K6ssl, Šimek, Dr. Klán, Dr. Rozsíval , Dr. Skřivánek. 
Dr. Liska, Dr. Podhajský, Dr. Jiáb, a jiní. 

Vzletným proslovem zdůraznil předseda v:\' znam této jubi
lejní valné hromady, vzpomenuv desetiletéha trvání spolku 
v osvobazené vlasti , vděčně připomenuv zásl uhy všech na
šich znamenitých mužů, stojících v čele naší mladé republice , 
na prvním místě ovšem skvělého presidenta T. G. Masaryka, 
jichž zásluhou stala se naše vlast ostravem pařádku v bouřící 
a kv'asící střední Evrapě a kteří tak dali možnast klidného ži
vota a vývoje' všem složkám našeha národního života politi
ckéha i hospodářského , tedy i nám kandidátům notářství. 

Vřelou vzpomínku věnoval kolega předseda i všem kole
gům, jimž nebylo dopřáno dočkati se tohoto význam J1.oé ho dne , 
zejména význačným stavovským pracavníkům kol. Poslušnému 
a Skravnému, dále kolegům Janu Říhavi, Jaraslavu Strá
skému, Dru Jaroslavu Tichému, Žákavcovi , z Maravy kol. Za
pletalavi a Břeskavi; jich památku uctili v šichni pří tamní pa .. 
vstáním. \ 

K výzvě. předsedavě přednesl pak starosta kol. Dr. F. J a
natka stručnou historii spolkového živata v Cechách, zdůraz 
niv baj za dasažení sobotního odpoledního klidu, úpravu slu
žebních poměrů návrhem kolektivní smlouvy, kteráž sice při
jata nebyla, ale přece 'Spolkem notářů čsl. daporučena všem 
pp. natářům k dadržování, platy tam ca minimální uvedené se 
zásadně dadržují a tvaří tak materielní padklad naší existence, 
dále usilavání o zřízení nových notářských míst, jež skutečně 
byla zřízena na př. v Kolíně. Lounech , Mělníku, Pardubicích 
a j., a osvědčUa se vesměs jako velnii dobrá , dále několik me
marand ve věci započtení vojenské služby válečné do pří
pravné praxe , jichž výsledek byl sice negativní, přece však 
měl za následek. částečnau stabilisaci pořadí , nutný to před
paklad pro zař i zavání osobních poměrů kandidátů, pak několik 
případů zprostředkování ve sparech kandidátů s jich zaměst
navateli-notáři , jakož i chránění členů v podobných případech , 
jež skančily vždy uspakojivě; při .Obsazování lllíst notářských 
zak ročováno vždy a přednost žadatelům ze stavu notářského 
před uchazeči cizími, rovněž tak i při obstarávání substitucí, 
bojováno prati černé praxi, dacíleno stavovského usnesení 
Spolku notářů československých na valné hromadě kanané ďne 
14. října 1928, dle něhož jest stavovskou povinností každého 
člena Spolku natářů nepřijímati za kandidáty žadatelů s praxí 
cizí, ~do naší praxe zapa'čítatelnou , delší tří let; sledována čin
nast zákanodárná, pracováno zejména za zlepšení poměrů 
kandidátských v osnově nového notářského řádu, dále v .Oboru 

46 

saciálního pojištění , pracováno v e stálém s ty ku s notářskými 
komarami, Spolkem notářů čs l., ča sapisem Ceské Právo, kol. 
Jednatau kandidátů advokacie v otázkách pro oba stavy ob
dabn~r ch , Kanfederací duševních pracovníků R. C. S. atel. 

Předseda přednesl pak sám retrospektivní zpráv u o čin .. 
nosti spalku na Moravě, jež Ilesla se celkem stejným směrelil 
jako v Cechách , zejména v otázce úpravy platových paměrů a 
zřízení nových míst notářskSr ch, vedl e taho však značnou mě
rou též v .Otázkách náro.dnos.tních . 

Letos poprvé uvedl se sympatickým přednesem a pomě
rech na Slovensku tamější kolega Dr. Rudolf Pótfa y ze Šama
rýnu , jenž jménem slovenských kolegů srdečnými slavy pří 
tomné pozdravil , nabídl se nám ke spolupráci a jehož přednes 
byl vyslechnut s velikým zájmem. 

Zápis o minulé valné hromadě nebyl k návrhu kol. Dr. Ře
záče čten . 

Zprávy za uplynulý správní rok předllesli kolegové jed
natel Dr. Dvořák , pokladník Galuška a kondiční referent Dr. 
F. Janatka, za Maravu Dr. Bílek , Dr. Bláha a Dr. Tag-Iler,; 
zprávy ty byly vesměs jec1namyslnt schváleny. a k návrhu re
visorů kol. Doška a Dra Tabka uděleno vS,boru za uplynulý 
správní rok absolutarium. 

Kol. starosta Dr. F. Janatka probr al Dak stručně osnavu 
nového notářskéha řádu , dotknuv se zejména úpravy poměrú 
kandidátských a srovnav dosažené výhody a zlepšení se sta
vem dosavadním; připomenul, že po známém razhodnutí nej-· 
vyššího správníha soudu ze dne 18. března ]929 č. 5468/29 jest 
zdůvodněna naděje , že osnova přijde ještě do podzimního za
sedání Náradního shromáždění. Vděčně paděkoval všem či
nitelům jak z kruhů universitních, ministerstev spravedlnosti 
a unifikací, tak i z kruhů natářských , kteří s velikau laska
vastí a vzácným porozuměním při sdělávání .Osnovy vycházeli 
našim .Oprávněným požadavkům vstříc. Zpráva ta byla všemi 
přítomnými vděčně kvitována a jednomyslně schválena. 

V otázce návrhu na zřízení nových notářských míst bylo 
pa obšírném a statisticky i věcně přesně zdúvodněném refe
rátu kalegy druhého místostarosty Dra Gregory a po debatě 
přítamných usneseno jednamyslně přikázati věc tuto výboru 
a udělena mu k dalšímu jednání v tomto směru plná moc. 

Clenský příspěvek stanoven k ná v rhu pakladníkavu .Opětně 
částkau 20 Kč ročně. 

Volby funkcionářů byly provedeny k návrhu kal. Dra 
Tagnera, jednomyslně přijatému , aklamací, a zvoleni: starastou 
opětně kol. Dr. Frant. Janatka, místastarasty kal. Dr. ·Stani
slav Bílek a Dr. Miloš Gregora. Cleny v~T boru z Cech kol. 
Dr. Jan Dvořák , Dr. Josef Šebek, Bohumil Galuška, Václav 
Macas a Ferdinand Vajtík, z Moravy kol. Dr. Antonín Bláha , 
Dr. Richard Togner a Dr. František Skřivánek; náh radník y 
z Čech kol. Dr. Antanín Cerný a Dr. Josef Mošuta, z Moravy 
Jasef Malý; revisorem účtů kal. Břetislav Došek; delegá ty pro 
Natářskau kamaru pražskou kol. Bohumil Galuška, Dr. Miloš 
Gregora a Ferdinand Vajtík; referentem pra Ceské Právo kol. 
Ferd. Vajtík, pra Bafkův fond kal. Dr. Ant. Černý, a pro Slo
vensko a Podkarpatskau Rus kal. Dr. Miloš Gregora. 

V rámci volnirch návrhů byly podán y tři ná v rh y tSrkající 
se vesměs otázky započtení vajenské s lužby válečné da pří
Pl a vné praxe notářské ; vzhledem k tomu byly všecky- tyto 
návrhy na návrh kol. Dra Motlíka projednávány současně. 
O věci razpře_dla se živá debata, při níž celá věc byla podra
bena ,zevrubné a věcné kritice a všecky důvody pro i prati 
byly náležitě zhodnaceny, načež na vyřízení všech tří návrhů 
a vůbec celé téta věci byl přijat zprostředkující návrh kolegy 
vajáka Dra Vladimíra Řezáče, dle něhaž: » Valná hramada 
uznává. že válečnou službu vojenskou před zápisem da se
znamu -kandidátů konanou do přípravné praxe natářské za
počítati nelze, avšak žádá opětně a to, aby Dři Dosuzování 
kvalifik4ce za stejných ostatních kvalifikačních předpokladů 
příslušné instance vzaly zřete l ke skutečně ztraceným l·étům 
válečným. « Prati tomuta návrhu nehlasoval nikdo. 

Ježto jiných návrhů podáno nebylo , poděkoval kol. před
seda všem účastníkúm a prohlásil tuto z dařilau schú zi za 
ukančenu. 

V ustavující výborové schůzi, kteráž se kanala ihned po 
valné hramadě , byly funkce přiděleny č l enům výboru takto: 
jednatelem jest kol. Dr. Jan Dvořák , kandidát notářstVÍ 
v Praze XL, Šlikava 11 , pokladníkem kol. Bohumil Galuška, 
kandidát natářství v Praze X., čp. 5, a kondičním referentem 
kol. Dr. Frant. Janatka, kandidát natářství v Praze 11., Spá
lená 9; všecky přípisy jednotlivých obarů agendy se týkající 



buďtež řízeny těmto kolegům. K dotazům přiložte známku na 
odpo\'ěď. 

Č len s k é s c h ů z e konají se nyní vzhledem k pokro
či l é letní době pouze jednou měsíčn ě, a to vždy o sedmé ho
dině \'e černí každou prvou sobotu v měsíci v kavárně Union 
v Praze, roh Národní třídy a Perštýna. 

Z E DNE 

Z časopisu »Právný Obzor« č. 7 roč. XII. z dubna 1929. 
K §u 34 z čl. XVI!1876. - Pro formální .náležitosti závěti stát
ního příslušníka čsl. na území republiky Čsl. není rozhodnou 
domo vská příslu šnost v té které právní obla.sti našeho státu 

(Rv. III. 588/28.) 

Zásadou jes t, že formální platnost závěti třeba posuzovati 
podle práva, platného na místě a v době učinění závěti. Zásadu 
»Iocus regit actum« vyj adřuj e zřejmě § 34 zák. čl. XVI. 1876 
o úpravě formálních náležitostí závě ti , podle kterého v cizo
zemsku učiněné závěti jsou co do fo rmálních náležitostí i tehdy 
platné, jes tliže vyhovují př edpisům té země, v které byly 
zr- íze né. V tomto případě však, poněvadž zůstavitelka podle 
skutkového stav u, směrodatného ve smyslu §u 534, jako čsl. 
stá tní příslušnice učinila závěť v tu zemsku o svém tuzemském 
movitém a nemovitém majetku, nemožno v důsledku toho, že 
republika Československá se sk1.ádá ze dvou právních území, 
hovo řit ani o poměru mezi tuzemskem a cizozemskem, ani 
o použití mezinárodního práva a to ani per analogiam, neboť 
tento názor by odpor oval zásadě ústavní Jistiny, která zdů
razňuje ne ro zdělitelnou jednotnost · s tá tu. 

J e sice pravda, že zůstavitelka , - podle skutkového stavu, 
smě rodatného ve smyslu ~u 534 - měla domo vskou přísluš
nost na tom právním území, na kterém platí bývalé rakouské 
právo a že z á v ě ť b y l a u čin ě n á v Br a t i s I a v ě, tedy 
na dru hém právním území , na kterém zústal0 v platnosti zase 
bývalé uherské právo, zachované prozatímně v platnosti zák . 
Č. 11 /1918 a je s ice pravda i to , že mezi rakouským a v plat
nosti zústavším bývalým uherským právem jsou velmi pod
s tatné rozdíly nejen co do předpisú materielního práva o dě 
dění,; ale i co do formálních náležitostí zá.v ěti; ale- tato okol
nost mohla by po té stránce, kterého ze dvou rozdílných práv 
třeb a IJOužít v příčině formální platnosti napadené závěti, do
jíti povšimnutí jen v tom případě a jen tehdy bv bylo možno 
použíti té zásady, kte rá vyžaduje , aby závěť podl e možnosti 
obstála, totiž aby ji bylo možno zachovati v platnosti, tedy 
z obou rozdílných práv by by lo možno Doužíti toho , při kterém 
závě ť s formálního hlediska múže obstáti , jen v tom případě, 
kdyby neby lo platného kogentního zákona, který ustanov uj e, 
kterého z obou práv třeba upotř ebiti. 

Poněvadž ale citovaný již zákon Č. 11 /1918 ustanovuje , že 
na závěti, učiněné na úze mí Slovenska, tedy i v Bratislavě, 
třeb a používati býv. uherského pr áva, zachovaného prozatím
ně \' platnosti, kteréž i v době zřízení závěti bylo beze změny 
v pla tnosti - a podle bývalého uherského práva podle zák. 
č l. XVI./1876 , třeba formální náležitosti závěti ve smyslu zá-
ady »locus regit actum « posuzova ti podl e práva, platného na 

místě a v době učinění závěti. 
Okolnost , na kterém právním území má neb měla strana 

domovskou příslušnost resp. , v které oblasti tuzemska se na
chází pozústalost, nepřekáží použití práva, platného na místě 
prá vního úkonu , neboť z výše citovaného zákona Č. 11 /1918 
plyn e, ž e každý stá tní občan , jes t povinen podrobiti se právu, 
platnému na místě právního úkonu bez ohledu na to, v které 
oblas ti republiky má domovskou příslušnost. Jest proto opod
statněnou stížnost ža lujících , že odvolací soud porušil mate'
rielní právo, když - postaviv se na opačné právní stanovisko , 
poso udil spornou otázku formální platnosti závě ti na základě 
rakouského práva, platného na mís tě , kde zústavitelka měla 
domovskou příslušnost. 

Z Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v Praze. 
(Dřívější Zemské úřadovny I. v Praze). Ředitelství úřadovny 
upozo rňUj e, že za účelem přeřazen í pojištěncú podle nového 
pensijního zákona číslo 26/1929 rozes lány byly zaměstnavate
lům tiskopisy, na nichž dlužno ohlásiti služební požitky za
městna ncll, kteří již před 1. lednem 1929 byli u téže firmy. 
P qžitky buďtež hlášeny tak , jak příslušely dne 1. ledna 1929. 
Za'měs tnanci. kteří nastoupili do místa tep rve dne 1. ledna 
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a později , buďtež přihlášeni na normálních přihláškových ti
skopisech, které - úř adovna na požádání vy dá. Připomíná se, že 
při počtu 116.000 pOjištěnců bude lze přeřazení podle nového 
zákona provésti postupně v nejbližší době. Dúchody, přiznané 
podle starého pensijního zákona budou ' postupně přepočítány 
a zvyšovány v tom pořádku, jak jsou vypláceny poštovním 
úřadem šekovým; bude se tak díti s největším možným urych 
lením , avšak jen podle technických prostředků nejen úř ado v-· 
ny, nýb rž také poš to vního ú řadu šekového, takže jakékoliv 
urgence jso u bez LIčelny. 

K n i h y r e d a k c í z a s 1 a n é. 

Organisační a daňové praxe. »R epor «, obchodní oddě l ení 
firmy Revisní po radna - spo l. s r. o. v Praze, Pdkopy Č . 14, 
zahájila řadu 10ti brožlll-ek , pojednávajících o novodobých org. 
pomúckách. C í s I o 3. pojednává o »Radicích sous tavách« 
(Pravidla abecedního póřadí, použití 'řadicích pravidel u index
ních pomúcek). Čís I o 4. pojednává o Moderních lís tkových 
soustavách« (Pomúcky k zařízení a přehlednému vedení verti
kálních kaľtotek). Otázka racionelní adminis trat ivy obchod·· 
ních a p růmys lových podnikú nabývá čím dále tím větš í dú
ležitosti; jedná se o dvojí úkol , jednak o zvýšení přehl edu 
tak, aby administrativní záznamy skýtaly v čas resp. denně 
všechna po tfebná data, jic;:hž je k obchodním dis posicím po
třebí a jednak aby se to s ta lo co nejúsporněji , tedy aby byla 
docí lena zárovet'í úspo ra všeobecné správní režie. vývoj v po
s ledních létech přinesl takovou řadu nových účetn ích sys témú 
a organisačních pomúcek, že je čím dále nesnadnější volba 
pomúcek a systémů, které by se danému případu daly plně 
přizpllsobiti. Serie brožůrek seznamuj e vedoucí podniky i účet .. 
ní s íly s rýznými existujícími sys témy pro řešen í jednotlivého 
administrativního úkolu, popisuje tyto systémy, dopl(lLlj e popis 
vhodně vo lenými obrázky tak , aby tím bylo každému umož
něno, vyb rati si z četných možností to, co se b ro jeho po
třeby nejlépe hOdí. Právě vydaná čísla 3. a 4. s tanoví na pod
kladě podrobných statistik lJřesná pravidla pro abecední po
řadí v indexech i v odkládacích sous ta vách a popisuje záro
veň různé indexní pomůcky . Číslo 4. je věnováno moderním 
lís tkovým soustavám, které hrají čím dále tím větší úl ohu 
v administľativě našich podnikú a u nichž záleží velmi mnoho 
na tom, jak jsou založeny, zda jso u vybaveny kontrolními 
IJomúckami či nikoliv. Příručka popisuj e rúzné druhy úpravy 
hl aviček, rů z n é zpúsoby řešen í , používané ka rto tekové kra
bice a skřínk y a doprovází ten to popis 11-1 účelně volený mi 
obrázky. V české lit e r atuř e nemáme dosud ani jediné po
můclqr , kte rá by pojednávala o tě chto PľO denní práci na
šeho ú řednictva tak dúležitých otázkách. Příručky Revisní. 
poradny tuto mezeru ji s tě velmi vhodně vyplňují. Prospekt, 
uvádějící i další čísla příruček , zaš le na požádání Revisní po
radna. 

Sešitová metoda řečí. Nákladem Zemědelského knihkupectví 
A. Neub er t , Praha, řiybernská ul. 12. » Německv pro pokročilé « 
od St. Štrupa. Vyšel již 5. a 6. sešit po 3'60 Kč. 

Š'p a n ě I s k y v 1000 s lo vec h je ideálni , praktická, 
zábavná metoda k snadnému naučení se této dllležité světové 
fr-či, jež získala v Německu i u nás n eobyčej néh o rozšíř e ní 
a obliby. Kdo se učí podl e met od y v 1000 s lo ve c h, do
chází ú s pěchu a cíle : mlu ví španělsky jako rozený Španěl. 
Vycháú v sešitech po Kč 3'60, právě 6. a 7. sešit. Poslední 
4 sešity vy jdou určitě do konce měsíce května. Jednotlivé se
šity jsou k dostání u každého knihkupce. 

KONDIČNÍ ODBOR 
Moravsko-slezské odbočky Spolku kandidátů notářství vede 
kol. Dr. Richard To g n e r , kandidát notářstv í v Olomouci a 
prosím e pp. notáře i kandidáty notářstv í , aby se při zpro
s tředkování míst na Moravě a ve Slezsku na něho obraceli. 

Koncipient · 
pro notářskou kancelář na Mo ravě se spornou, civilní a trestní 
praxí , přijme se od 31. července t. r. - Nab. pod zn. »Tr valé 
mís to « do adm. t. I. 

JUDr. 
10 měs. not. prakse, prakse advokátní, so udc. zkouška, pnJme 
mís to u notářství. - Ct. nab. pod zn . »JUDr. « do adm t. 1. 
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