
rada'ně. m~.nžel~kě s'~,o,}~,~i,tí, nem~,la pochopení a OChDty, se- . I 

trvavšl pn svem dnveJSlm nepřlstojném chování. 
Z těchto skutkových zj,ištění vyplynul správný závěr od

v~lacíh.~ soudu, že v jednání žalovanéhOo, když domácn6st opu
stIl va ~ ]l,n~e b~dlel ,a SE; stravo'Val, ne.1ze spatřovati z:1.omysllné 
o'pustelll, J~k, Je ma na mysli ustanovení § 109 obč. z., neboť 
byly~ prokazany podstatné důvody, prýštící právě z chováni 
manze.Jky, které ho přiměly, že společenství s ní přerušiL 

Dr. Kasp'er. 

Je -1 iv m o žp~á s ~ na c e dr u ž s t va ji n Ý m z p ů s o b e m 
k u p r. z v y sen 1 m v k I a dní c h pod í 1 ů čl e n Ů n e n i 
nutno ihned pro vykázan 'ý bilanční schodek 
u v á. ,1 i ti nad r u ž s t vak o n k u r s p' od:1 e § 84 o d s t. 2, 

z á k Č. 70 a ,i 1873 ř . z. 

(Rozhodnuti nejvyš'šího soudu ze 17 září 1924 Rl 719/24.) 

, ~ekursní SO'll'~ zruš,Lv zamítnutí návrhu někte,rých č1enů 
spolecen,stva s ruc. obrn. ' na uvalení konkursu pro vykázaný 
bila~ční schodek naHoil soudu prvé stolice, aby o' návrhu tom 
nove rozhodl, až se po řá.dně svolané valné hromadě ukáže 
bude-li možná s,anace družstva us:nesením na zvýšeni vkladních 
podílů či1i nk. I . 

Dovo.lacímu rekursu nebylo dáno, místa. Důvody: Nutno 
míti na zřeteli, že za trvání společenstva může se toto ubrániti 
konkursu tím, že valná hromada se usnese dvoutřeti'novou vět
šinou na přiměřeném zvýšení obno,su členskéhOo podílu nebo 
že členo,vé schodech sami uhradí. ' ' 

Jest sice pravda, že § 84 odst. 2. zák. Č. 70 ai 1873 ř. z. 
zava'zuje představenstvo. aby Ulčinilo návrh na zahájení kon
kUlrsu, jakmile dluhy společenstevní p,řevyšuiÍ jmění, leč tím 
není vy,louč'eno, aby bylo použito jiných pmstředkú, zejména, 
aby zvýšeny byly členské po,díly. Podle § 5 Č. 5., cit. z. musí 
sp-o,1.e,čenstevní'Smlouva stanoviti také výši členslkÝi~h podílů. 
§ .33 odst. 2. cit. z .. připouští zcela všeobecně, aby se valná 
h~omada usnesla na změnně společenstevní smlouvy, při čemž 
mkterak nerozeznává. Je-li tedy stanovení výše členských po
dílů součástí společenstev ní smlouvy, pak může býti valnou 
hromadoů Ulsne~ena změna i v tomto směru, ani:ž by bylo třeba 
přípustnost zvýšení po,dílů smlouvou zvláště vyhraditi. Členům 
družstva, kteří by se usnesením valné hromady pok,Íáda1.i, za 
po'stižené, j'est volno, aby, chtějí-li se uchrániti důsledku onoho 
zvýšení podílů, z družstva Vystoupi.Ji (§ 77 cit. zák.). Mo'žno-li 
tudíž odvrátiti konkurs způsobem shma vytčeným, pak rekUlrs
ní soud právem usnesení rejstříko,vého soudu zrušil, neboť p'ři 
různost.i názorů členů družstva o stavu .a pros,peritě podniku, 
00 něiž jde, třeba dalšího šetření za tím účelem, aby bylo bez
pečně zHštěno, je-li odůvoněna naděje na sa,naci, či zda nutno 
ohlásiti konkurs. I 

Dovolací rekurs nemoh1 se tedy potkati s úspěchem. 
Dr. Kasper. 

Pře měn o u f i r m y k u p c e jed not I i v c e v k o m a n
d i t n í s p ,o leč n o s t z a n i k n e f i r map ů v o' dní h o m a
j i tel e, tř e b a týž z ů s t a I v e ř e i n Ý m s p o leč n í k e m 
(k o m pie m e n t á ř e m) n o v é s pole č n o s t i, v d ů s 1 e d
k uče h o ž u h a s I a pro k u r a u děl e n á p ů V o, dní m 

ma ji tel e m z á vod u v Ý m a zem j eh o f i r m y. ' 

(Ro'zhodnutí nejvyššího soudu ze 24. září 1924 Rl . 603/24.) 

Vrchní sOUld odmítl odvolání jako opo'zděné s poukazem 
na to, že kontumační rozsudek doručení byl Xovi, prokuri
stovi tirmy K, která tím, že přeměněna byla v komanditni 
společnost a s riovým zněním převedena byla z rejstříku firem 
jednotlivcův do rejstříku firem společenských, nezanikla a ne
by,la z rejstříku ,obchodního vymazána. K je nyní kompJ.emen
tářem a X. prokuristou. Byl tudíž X. oprávněn 'l'ozsudek za 
žalo,vanou firmu K. přijmouti a proto' platí jako den doručení 
ten den, kdy Xovi rozsudek byl doručen, podle něhO'ž ale 
odvolání jeví se opoz'děným. 

Nejvyšší soud zrušil usnesení to a' nařídil o' odvolání jed-
nati a věcně je vyHditi. Důvody: , 

Názor odvolacího soudu, že žalovaná firma nezanikla a 
nebyla z obchodního rejstříku vymazána, ačkoLi bYila přemě
něna v komanditní spo.Ječnost a s novým zněním převedena 
do rejstříku firem sp'olečens'kých, je ,mylný. Vstupem tří ve- , 
řejných společníků a dvou komandistů do závodu Kova, zapsa
ného pod firmou K do rejstříku f.irem jednotlivců vznikl nový 
právní podmět, koma'uditní společnost. Dosavádní firma jed
notlivce »K« splynula s ní v jeden právní p,odmět a pozbyla 
tím vlastní samostatné právní jsoucnosti. Zánikem jejím jako 
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sar~ostatné~o.,pod,nil~u s~alo se o~v~em též bezp,ředmětným Zfl
zem Xa za je]lho prokunstu. Trvam jeho zápisu jako prokuristy 
v,o:bchodníI? rejstříku je úpaně bezpodstatným, neboť nemůže 

, byt.l proku~lsty ~Q<d~ikuv n~~b, firmy, kterých již není. Nemohlo 
se proto am dc::r~celll s~edclcl Kovl podle § 93 o,dst. 2. c. řs. a čl. 
4~ obch . . z:, statl p.Jatne do rU'kou osoby, jež není jeho proku
n~to,~ a Jezto ~ni ,nebylo tvrzeno, že by tu byly podmínky pro 
nahraodne dorllic~em, do. jeho ru~ou podle § 102 .a násl. c. ř. s., 
nest~I,~ s~ do!ucen: k Jeho rukam vubeoC podle předpisu. Na tom 
nemelll mc, ze X Je prokuristou nově zřízené komanditní s'po
leč~?,st,i:.. k j·ejÍmž .velř~jnÝn:~ společníkům (komplementářům) 
patn tez K, neboť, Jak Je dohce,no, on a komanditní společnost 
vzn!klá~ v~tu~em sp~leční:ků ~a komandistů do jeho firmy, j'So~ 
sp~av~e ~uzne pod,mety, ktere nelze zaměň-ovati. Jaký vUv ta10 
praVlll ruznost ma na přechod práv a po'v,inno,sU z onoho na 
tuto, netřeba tu ro'ze'hÍ'rati. Jisto je, že jejího prokuristu nelzé 
P?~ládati beze v,šeho i za prokúristu jednotlivých její společ
mku. 

Slušelo proto rozhodnouti, jak nahoře uvedeno. 
Dr. Kasoper. 

»Sbírku příkladů knihovních žádostí a usnesení« vydají 
v ,nejbJiožší době vla'stním nákla,dem JUDr. Jos. V. Bohuslav se
natní president, nejvyššího správního' soudu, a Antonín H.art
mann, odbor,?vy prednosta ministerstva spravedlnosti. 

Jest to sesté opravené vydání známé a stále hledané po
mů~ky, ~yd,ané JUI?rem J. V. Bohuslavem. Nové vydání do
plnIlo zeJ1?ena povsechnou část zákonnými předpisy a judi
k~~~rou az ,d~o ?osledni doby, řeší některé sporné otá'zky, př,i
hl}Zl ve zV1lastmm oddde ku předpisům kn~hO'vního práva pl.at
neh~ n3l Sl.ovensku. a 'p~.d,kar~atské Rusi a uvádí též poplat
ko'Ve predpl~SY v kmhovlllch vecech jak v Čechách, na Moravě 
a v,eS,Ie"zs,~u, tak i na Slovensku a Podkarpaské Rusi, platné. 
V druhem drIu upraveny jsou úplně nové vzorce knihovních po
d~ní a ~ vy}ízení, lS?U zjedr:odušeny a stylisovány, aby vyho
vely vecne a take jazykove a spo,lu, aby zápisy z nich mohly 
býti vyko.nány . v knihách beze vší změny. Úvodem (označením 
soudu, žadatele a návrhu) l'ze dop1lniti každý vzorec na podání 
tak, že se hodí pro soud za ' vyřízení pouhým »desoCribatur« 
č.ímž se urychlí a zjednoduší manipulace v kniho'vních věcech: 
Použitím těchto vzorců přijdou právní zástupci nejen vstříc 
s~udům, nýbrž usnadní s.i též svou vlastní p~áci. Povšeohná 
čast vzrostla tím přes 26 tiskových archů, v'zorců bUlde 320; 
čáS4; I obsahuje též nejběžnější vzorce pro Slovensko, a Pod
kar~kou Rus, kdežto lze většinou užíti ostatních vzorců ob
dobně i tam. 

Vzorce byly schváleny výnosem ministra spravedlnO'sti ,ze 
14. září 1924, Č. 1567 pres. a bude uloženo soudům, aby dHO' za-
řadily do úřední kniho,vny. . 

DNo bude míti as 800 stran; do, knihkupeckého obchodu 
dáno nebude. Cena vázaného výtisku as 50 Kč. Objednávky 
vyřídí Ant. Hartmann, odb. př'edno'sta v Praze IV., minister
stva spravedlnosti. 

Knihovní provádění přídělů Státního Pozemkového úřadu. 
Konečně můžeme podati všem ko'legům zprávu o dojednání se 
Státním Pozemkovým úřadem ve Věci knthovního provedení 
přídě,lů. Akce tato vleče se joiž po dobu někoHka měsíců ' a ve
dena byla za spo.!upŮ'sobení stavu advokátního . 

S. P. Ú. projevil j.iž před delším časem ochotu, že sepiso
vání přfděl'ovýc'h HsUn .a knihovních podání svěJí · notářům a 
advokátům. JednalO' se pouze ještě o- odměnu za tytO' práce. 
Oba stavy naše navrhovaly odměnu za listiny přídě10,vé dle 
sazby notářské A 1. dle jednotlJivých p,řídělových cen bez ob
mezen,í na maximální' hranici a pro knihovní podání podle 
pol. 7. ro,vněž podle jednotíivých pří.dělo,vých cen a bez ome
zení na maximá,lní hranici jakož i náhradu všech hotových vý
loh a manipulačních poplatkú. ' 

Po dlouhém jednání došlOo k následujícímu ujednání. 
Advokát.ní komo'fa česká záro,veň v plné moci komory 

Moravské a notářská komora Pražská jménem všech českých 
komor v Čechách a na Moravě zavázala se, že Plříslušníci její 
budou postupovati následovně: 

, I 
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V každém okl'esll uOje,dnaji se advokáti a notú:ři, jak si 
prúci pří-dělovou mezi sebe roz,dělí. Na to ihned oznámí notář
ské komoře v Pra'ze i advokátní k'oITwře tamtéž, jak se dOr 
hodl,i a komu z nioh má S. P. '0. zaslati veškeré formuláře a 
spisy. 

Podl·e těchto· spisů a .infO'flllacÍ sepíše se pořídělová listina 
a předlo,ží její návrh S. P. O. Bude tu o·všem třeba, aby do
tyčný právní zástupce be-dli'!ě prostudoval jak knihovní tak 
i pozemkovou mapu a POTo,vlual ,danou informaci ta,k, aby pří
dělová listina mohla býti knihovně bezva,dně provedenq. -
S. P. O. 'schvá'lí tuto, listinu, vrátí j:i, načež sep·íše dotyčný zá
stupce po.dání knihovní, které vlastně bude jen describa,tur 
z přídě'lo.vé listiny a .předloží je s originálem příděloV'é ·Ii stiny 
S. P. O. k podp,isu. . 

Podání knihovní musí býti konCipována jménem S. P. U. 
jako žadatelem. 

Kni,hovní provedení každé pfí,dělo.y 'é listiny mUlsí ' se s,táti 
do 6 měsíců ode dne doru,čení informace S. P. Ú , ~dyby se 
taknestal'O, ručí zástupce Z(1. veškerou škodu S. P. Ú. tím 
z'působenou , ztrácí nár'Ok na náhradu 'z provedené již práce ;1, 
komora jest oprávněna práCi mu odebr,ati bez ja:kékoliv, ná-
hr.ady a svěřiti j.i.nému. . . 

Za veškeré práce jest vyjednána následující odměna: za 
přfdělovou l.istinu zap'latí S. P. n. ~'% v úhrnu všech přfděJ.o
'výoh cen .a za podání knihovní přídělei rovněž ~ %, těchže cen. 
V této odměně obsaženy jsou veškeré práce jak za sepsání 
listiny neb podání, tak v.eškeré dop-isy, intervence, hovo'l'y, po
r.ady, manipulační poplatky ano' i hútové vý1ohy. A to nejen 
za vkl.ad práv.a vlastnického, nýbrž i za vklad všech ve:cJ:1ej
ších p·ovinnosti, na př. služebností, práv zástavních atd., po,kud 
jsou v p'řídělové lisUně resp. s. ní souvisejí/o 

Nejsou obsaženy v této 'Odměně směnné smlouvy, kterých 
snad bude zapotřebí, nebdlu,hO'pisy na po'hledávky, které si 
jednotliví přídělc:i sami 'opatří. 

S. P .. Ú. naléhá se vší přísností, aby d o' k o n c e t o hot o 
mě s í c e byly mu o,známeny jednotlivé dohody právních Z'á
stupců, jinak si vyhra'žuje, zadati práce ty sám. Rovněž vy
hra-žuje si práce zadati sám, jestliže se právní zástL\lw:ové ne
dohodnou, 'při čemž však projevil ochotu pHhlí'žeti na přání p'ří
dělců .. 

Vyzýváme proto veškeré kolegy, aby i h Jl e d o zná mil i 
notářské komoř 'e Pražské jak se byli dohodli a kdo 
byl zmocněn lm p,ř.ijetí listin od S : P. O .. po při,padě aby ozná
mili , že k dohodě nedo·šlo. 

V pos1ednějším případě bude na přídělcích, .aby oznámili 
přímo S. P. O. korho zmocňují ku pr'Ovedení pří-dělové akce . 

Zpráva o listopadové schůzi Pražského odboru spolku no
tářů československých. Schůze ta tona·1.a se ·dne 29. li.sto·padu 
t. r. By'la to mimořádná va,lná ,hromada, kterou zahájil uví
táním pře·dseda pan dr. Ču1íka zjistil, že přítomno, jest podle 
presenční listiny dvacettři členú a že tudíž vzh'l-edem k p-řed
pisu § 10. jest sc.hŮ'ze zpúsobilá, aby s.e platně usnášela. Potom 
prohlási.J svoh res.i.gnac.i, v,zhledem k tomu, že zvol,en. byl pre
sidentem notářské komory Pražské a že svůj čas v zájmu stavu 
chce věnovati účelům komorním. Shor přijal jeho res.i'gnaci 
s výrazem upřímného, politování a s díkem za. veškerou v~
konanou práci. pn kročeno, k vo,l.bě .nového st.aro.sty. Po na
vrhu pana notáře dra Ponce zvo~l~n byl jednomyslně staro'stou 
pan dr. Václav Černý, no,tář v Rí,čanech, jenž poděkov.av· za 
vo:tb u, vyjádřil dík odstupujícímu .starostovi za j.eho pro, o·dbor 
a tím pro notářstvol vykonanou velikou prá,ci. Pr·ohlásil, že do
poručení pama dra Ponce bylo· .přmš l.ich>QItivé a prohlašuje, že 
ve své prác.i pro' stav ohce dá'le po:kra'čov'ati. Po str~l1Jce for
mální byl při.jat je·dnomys·lně návrh hlasovati ak,lamací na 
místo hlaso·vacími lístky. 

Volba dvou členů výboru: Místopředs-e.da odbo·ru pan no,tář 
Matějka resi.gnoval a na uprázdně'ná místa po,. p. drv~ yác:la,y~ 
Černém a Břetislavu Matějkovi zvolen1 byh prazstI notan 
dr. P.onec a Vla·cJ1. 

Po va,lné hromadě konána byla výhorová schů-ze, kde na 
mí.st>QI resignovavšího pana notáře Matějky zvo.Je'l1 náměstkem 
staro·sty p'an Josef Křen, notá! v Hořovicích, a prv.ním jedna
telem na mí'st'O p. notáře dra Cerl1lého', pan dL Jaroslav Po·nec, 
notá.{ v ·NuslÍ'ch. IV 

Po va,l-né hromadě vykonána byla přednáška ,p'ana nota're 
dr. Vác'lava Svobody z P ;rahy-Smkhova, jenž velmi zaiír;aa
vým, poutavým a pro·pracOtvaným zpús~ben; pojednalo' pravu 
dědickém a učinil některé poz-oruhodne navrhy pr·o supp,eT
revisní komis-i. Návrhy ty ,budou přectlo1ženy ústřednímu vý
boru, alby je, jako projev oelého spolku notářů česko-slo,v.an-

s'kýcb pře'dložil 11linistcrsrvll spraved lno st i pro akci sup.pel"
ľevisní, která, jak se dovídáme, posud nezačla praco.vati. 

Ve·lmi 'zajímavé byly vývody jeho o »drUlžce života«, kteréž 
z pozůsta,)osti přikazuje určito'u výho'du. Ve·lmi rozhodně se P'O
stav il proti alografním testamentům. Přednáška jeho' odmě
něna byla potleskem a předse·da dr. Černý po-děkova'! stovy 
velmi· v ře']STm i za hlubokou p·ředl1ášku, která svědčí otom, jak 
pan předná'šející o'vládá 'Iátku t·uto·, o níž ps.al svého- času č'lán
kv do Ottova naučného slovníku . Debaty zúčastnili se skoro 
v,Ši·chni přítomní, jmenovitě kolegové -dr. Po.nec, dr. Hejna, 

. dr. Ebenstreit, dr. Čll/lík, Kra-jíček a ce lá řada jiných. Debata 
toči,l a se hlavně ko,lem pojmu <družky ži.vo-ta a k'Olem záko-n
ného o-dkazu, jeho.ž se jí má dost,ati. Debata vynesla nová hle
u.iska 11:1 {mravu celé materie. Přednáška ostatně vydána 'bude 
tiskem v tomto' časo'pise a proto upouštím zde od podrobněj
šího rozvádění myšl,enek pana přednášejicího. Debata nabyla 
místy rázu ro·zmarného, o nějž se přičini1 dr. Ponec. OdcházetJ.i 
jsme uspokojeni. a těšíme se opět na příští schúzi. 

Prosincová schllze odpadá 

a lednová s,chůze konati se bude dne 30. ledna 1925 ve zvláštní 
místnosti »u BU111lbrlíčka« vedle České spořitelny v 7. hod. ve
čer s programem »Inventá'ř o· sporném majetku«, c01ž před
nese z.námý praco-v.ník o nesporném patentu pan Krajíček, notář 
z Berouna. . I 

. Zveme všechny kolegy, notáře i kandidáty, aby schúze se 
zúčastni.Ji, neboť námahu a výl'Ohu spojenou s cestou budmi mí.ti 
nahrazenu tím, že se dovědí o celé řadě zajímavých r'o,zhodnutí 
soudních dúležitých pro: praxi v projednání pozůs.talo'stí. 

Odho'f má 176 členú (celý spo.lek říšský 299 č'lenů!) 
-ý-

Zápis o schůzi mimořádné :valné hromady Spolku notářů 
českcs)ovensl(ých, která se 'kona'la ve zvláštní místnosti restau
race »U .Bumbr1íčka«, dne 7. prosince 1924. U předsednického 
sto,lu : místopředseda dr: Svoboda, dr. Líska z Brna, dr. Kr.no 
z Brat-isla vě, pres.ident Pinc z V:'lso'kého· Mýta, president dr. 
Čulík a dr. Černý. J ak'o, host pan ministe-rský ,rada. Mrština, 
z ,legIslativního -oddě-lení ministerstva spravedlnosti. Místnost 
jest naplněna úplně, p'řítomno jest úhrnem 77 členů, z Čech, 
Moravy, S lezska, Slovenska. 

L Místopředseda dr. Svoboda zahaju'je, vítá přítomn é , jme
novitě zástupce pana ministra 'spravedlnosti p. min. radu 
Mr'štinLl. - Pan minis.terský rada Mrština omlouvá nepřítom
nost pana ministra, j.enž se zajímá stejně -o otázky stavu no,tář- . 
ského, jako advokátního· a rád vyslechne projevy spo:lku. Pan 
dr. Medvec:ký ze Zvolena činí návrh, aby v dnešní va,lné hro-o 
madě neby.J nikdo jmenován presi.dentem, vyjímaje p. presi
denta republi'ky. 

Pan předsedající zjistil, že schiů-ze jest opráv,něna' se usná
šeti a přednesl potom p.ietní vzpomínku zemřelým č-Ienům spo,l .. 
kU': prvlním předsedo-vi s'polku, pre-side.ntu dr. Kal[']u Baťkov,i, 
ví-cepresidentu d·f. Gustavu K'reimlovi, dru Adolfu Zahradníkovi, 
dm Karlu Lando,vi, Matěji Š-l'aiso,v,i, fr.antišku ZikmundoV'i, Hy
p-o.Jitu fastrovi, Janu HoHtindrov,i, Jos.efu Ma'l1ethovi, dru J os. 
lVlus.ilovia kandidátům notářství Janu Říhovi, a frantÍtšku Po
slušnému p,řř čemž velmi vrouc.ně o·cenil půso.bení a památku 
dra Baf-ka, dra Kifeimla. a dIa Zahradníka" kte'rýž. posle.dnl 
(dr. Zahradník) odkáza,l s-po.Jku cenných papírů za 20.000 Kč 
z nichž už,itky má do· své smrti se'stra zůstavitelova. 

Sdě'lení -Dr 'zemře1lých vys,lechla valná hromada stojíc, čímž 
uctila jeji.c·h památku. 

II. Druhý b'Od p,rogramu o- sdě'I,ení p.řelc1's.ednktva byla zprá
va jednatelská. Ohsáhlou zprávu podával je,dnate:l ,dr. !aros.}av 
Čulík. Bude připo'jena příštímu číslu časopisu. Zprava ]ehoi od
měněna byl.a hlučným potleskem ,a k návrhu dra Ponce proje
vila valná hr-omada jednateli dru Čulíkovi za vy,lmnanou p.ráci 
vře<lý dík. 

Dr. Zvěř.ina · z M·oravy do.p:Jňuj ·e referát j ,e,cJnatelův tím, že 
zákonem o elektris.aci byl.a rov'něž súžena sféra činnosti no
tář-ské. 

III. Volba p·řed.s.edy sportku a jednoho- čle.na výbo'ru: Pan 
dr. Čulík navrhuj.e za předsedu p.ana dra Václava SVQlbodu, 
notáře na Smkhově .a oceňuje jeho kvaHfi.k.alc;i velmi ~řelými 
s.Iovy. Pan dr. Svoboda volbu př.iiímá, děkuje ' a pr9hla§uje, I že 
cbce pr.a,co,vati, pr·Q1 stav ze všech sil. K návrhu drq. Cerne~? 
zvo,len z.a člena výbo·ru ústředního dľ. Jarosll.a.v Ponec, notar 
v Praze-Nus1íc,h. Je-dnate:lem ve výborové schůzi zvo'len byl 
kooptovaný člen pan dr. Rudolf Král, náměstek předsedy Pra'z·. 
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ské llotářské kOl11ory, jc hož dncšní ncpřít'omllost omlllve ll a jc st 
jeho nemocí. , 

1 V.Náy.r1J na opětovné ,obligatorní přidě l ovúnÍ pozůstalostí 
notářům, hájí velice vervně a účinně pan dr. Togner,no,tM· 
z Uherského Ostrohu, jehož referát ve ~v,l áštní p,j-Hoze bude 
sepa,rátně l1.veřej , něl1. Valná hromada odměnila šťastného, řeč
l!íka ?ouřlivým potleskem. Dr. Simek z Brandýsa potvrzuje, 
ze prace u soudů vázne tím, že dnes soudy pozůsta'losti pro
jednávají. P a n notář Schafer ze Smíchova, jako, sŤa.rý praktik 
p'rom!ouvá, jak si počínat:i má notář při projednání po'zůsta!osti, 
aby J.ako důvěrník rodinný upraví!. správně pozůstalostní ma
jet1wvé 'pomě'nT . 

K véc,j mluví též pan dr. Lepší,k mladší. Pan ministerský 
rada Mrština doporučuje, aby notař, ki:erý se v projednání po
zůsta lost1 osvědči·l a který by se cítil soudním komi'sařstvím 
málo zaměstnán, učinil podání na ministerstvo (re-sp. na S,VOLl 

kom,onl a komora na ministerstvo) ,a ministerstvo bude vítati 
když bude mo.ci přidělem sou.dní-ho komisařs,tví soudu u l ehčitI 
a doporučuje, aby komory notářské . si vyžadovaH od liknavých 
notářů ča'stější výkaz o soudním komisařství. , 

NotM dr. Šimek z Plumlo,va činí dohz na pana minister
ského radu, zda stejné měřítko, jako na notáře, jest i na soudce. 
Pan Mrštinaodpovídá, že tomu tak jest a že j,eho návrh 
vycházel ze sympalHe k notářům, což mu v.alná hromada po-
lleskem kvituje. , 

P.an místopřed.seda Brněnské komory dr. Liska navrhuje, 
resp· souhl.así, aby přísně bylo postupo.váno, od komor proti 
notářům při pojednání pozůsta l osti. liknavým a v.ítá návrh p.ana 
ministerského rady Mršti.ny. 

Dr. Jan Brezný ze Slo'venska chce, aby slaven'ští kolegové 
. obdrželi projed.nání pozůstalo,sti. Pan ministerský rada MršUna 

navrhuje, aby slovenští pp. notáři učinili zv:láštní podání, 
neboť nyní se v minilste'rstvu spravedlnosti prohírá osnova 
notářského řádu. Dr. Cu'lík děkuje v elmi vřele panu minister
skému ra'dovi Mrštinov i, jenž spolu se sekčním chéfem drem 
Hartmanem předsedá anke t ě o o snově no.t ářského řádu . 

. V. Náv'rh na úpravu not á,řskýc:h sazeb: Pan dr. Čulík za 
onemocněMho, referenta dra K!rále navrhuje odstranění maxi
málních hranic v tarifu a obnovení smiuveného' s bankami ,auto
nomního ta,r.ifu, pokud Í'de o valnou hromadu. 

Dr. Krno z Bratislavě stěžuje si na dědinské notáře na Slo
vensku, kteří mají p,lat od státu a mimo to sepis UJj,í listi.ny a 
podání. Navrhuj'e: odebr at t ěmto t a jemnfkúm obe'cním titul no-o 
táře a ponechat titul ten pouze t,omu, komu patří. Obe,cním 
tajemníkům zakázat so'ukromou praxi. UlmzuÍ'e dMe, že maxi
mální hranice v tarifu slouží jen hohaté nenárodní aristokraci,i 
a plutokraci.i na Slolv·ensku .a. tím působí přímo protis,tátně. 

UtLl'je, že na Slo,vensku není předpisu, který by ukládal se
psání 110tářského s,pisu 'při darování bez odevzdání. Notáři na 
Slovensku némOlhou též ově.řovati usnesení valných hromad, 
nejs,olll vyrov,náv,acími, ani ko·nkwrsními správci a mají tudí'ž 
z těchto o:hledů obtížnější postavení, . nežli notáři v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku a navrhuje proto, ,aby oprávnění no
tářů sllovenských r'ozšířenO, bylo tak, aby vykonávati mohli 

totéž, co notMt v Čec.hách, na Mor.avě a ve Slezsku. 
Dr. Brezný ze Slovenska zdůr.azzňuje nemístnost ověřování 

soudní,ho poukazem na to, že úředník soudní chodí za tím 
účelem po. venko'vě a p,ti tom soud vykazuje 3000 nevyřízených 
tabulárních žádostí a navrhuje obmez.iti soudní l,egaHsaci pouz,e 
na určitý čas (den, či dva v témdni) a upraviti vy.chá'zku soud
ního, lega.]isujícího úředníka tak, jak, tomu jest v Čechách, na 
Moravě a ve S lezsku. Pan Dr. PO'nec navrhuje vydání zákona 
o. trestnosN zneužívání názvu notář ' o'sobám neoprávněným a 
to 'Í trestnost těch, kteří tak říkají i těch, kteří tohoto, názvu 
budou užívati neprávem. 

Dr. Medvecký ze Zvo'leně navrhuje, aby soud legalisoval 
jen, když notáři není mo,žno. . 

Dále dov·ozuje dr. Medvecký, že § 9. zákona z roku 1886 
není zrušen, ač pan dr. Jan Brezný a pan dL Julius Brezný, 
oba ze Slovenska, tvrdí, že jest zrušen, což potvrzuje též mini
sterstvo' sp'ravedlnosti. Oba dva pp.' Brezní př'e:d.nášeií své 
stížnost.i. 

Pan dr. Piala tv,rdí, že o,d jednoho soudu v Čechách ob
držel vyř.ízení knihovní žádosti až po ro'ce a při tom soud po
sílá listovního· na celé odpo'l,edne na venek, aby tam Iega,j,i
sova!. Pa'n ministerský r.ada Mrština odpovídá PipI. notářům ze 
Slovenska a vysvě,tluje, že ministerstvo spr.avedlno-sti se sta
ralo ve smyslu notářsikých požadavků u mini'st.e,rstva vnitra . 
Vybízí, aby notáři sdělov,a],j, zÍÍ'štěné nešváry buď nadříz,eným 
soudům, nebo notářským komo,rám, nebo ministerstvu. 

Dr. Lep,šík mladší vítá, že sazby nezvyšujeme. 

])1'. ,Tal) BrcznS' , dr . ./ldiu s Brezllý lI!1uvío lU1I1, aby lIo(ár 
na S lovens'ku 1110111 zřizzovati po:zl1stalostní inventář. 

Všechny návrhy byly přijaty. 
VI. Q šes tém b,o,dLl referuj e dr. Vá,c·laV' Černý ze Říčan a 

navrhuje při j etí reso'luce na úp ravu hmotných poměrů čsl. 
soudd l, jak jes t pHpo i'en a ní·že . Pan dr. Med.vecký nesou~ 
lllasí a navrhuje přejíti k dennímu pořádku. Pro jeho návrh hla
s uje toliko-on sám. Reso'luce .potom přijata jednomyslně. 

Svaz čsl. soudců ,omluv il d odat ečně nepřítomnost svého 
p' ř e ds,e,dy, který pro' náhl'ost chorob y nemohl více u-činitzi Opa
tření, · aby za sebe v yslal zástupce. . , 

Při'jat potl eskem návrh dra Krno, 'aby p,říští valná hro
ma·da kO'l1ána by la v Bratislavi a dále či)1í ·návrh na paušalo
vání daně z obratu a( in tervenci u ministerstva. Dr. Liska' zve 
l~a sjezd právnický v Brně a k hOjné účasti.ko·legů no tMi'!. Dr. 
Culík oz nanmje, že spolek náš věnoval úče.]u Brněnského sjezdu 
právnickélho částku 5000 K,č a k dotazu dra Usky sděluje, 
že s:po!lek náš předlož il již dáv1na návrh na zvýšení soucl
nkh popJa'tků o čemž se ny ní mluví se vzhledem . na nut
nost zvýšitil platy st átního úře dnictva. My vítáme' jen, budou-li 
u soudu poplatky t.ako v:é, jako u notáře. 

Pan předseda d.r. Svoboda děkuje za účast a oceň-uje vře
lý-mi slovy oddanost a úct.u nás v,šech panu ministerskému ra
dovi Mrštinovi , jenž bral tak živou úča,st i če1tnými s,vými pro
jevy na dnešní valné hromadě. 

Před jednou hodinou, byla tato, velm,i navštívená a velmi 
p'ěkný průběh majíd schúze skončena. 

Projev spolku notářů československých na úpravu stavov
ských a hmotných P'Oměrů československých soudcll. Mimo
řádná v alná hroma da spo'lku notáři'! česko,slovenských konaná 
dne 7. pro s:ince 1924 za účasti notářil z Čech, Moravy, Slezska 
a S lo v enska us nesl a se na tomto projevu : 

Valná hromada v y slovuje své přes vě dčení, že V ' zájmu 
ste:í..tu }est , aby stavovské a hmotné p oměry českosl,ovenských 
souclcú by ly upr aveny. 

Za tím účel em jest nutné, aby vydán by l zák.Q;lJ, který by 
soudcovské platy stabilisoval podle požadavků soudcovského 
stav LlI. Stav notářský, jako stav, kt,erý p řichází do úzkého 
styku s československými so1).dci , zná a oceňuje práci če-sklo
slovenského soudcov stv a, kterýžto stav koná své pO'vinnosti 
s krajní obětav·ostí až do, úpadku. Jest v zájmu práv ní bez
pečnosti Stá tll, aby stav s,oudcovský byl hmotně zaopatřen tak, 
ab y molhl se o·ddati neruše n ě svým velikým po-vinnostem. Stav 
nOttMský jest přesvěďčen, že stav s.oudcovský zas.luhuje zvlášt
ní,hOl 'Ohledul a sice proto, že stav ten nese břímě obtížného 
jednání se stra.nami práva se domáhajícího, dále proto, že 
nemá žádných ve,dlejších příjmll. Konečně poukazujeme na po'
měTY v Anglii, j.a-kožto na nej'starší demokracili, kd,e vidíme, že 
soudoovský stav jest hmot,ně přímo bo'hatě vybaven_ Žá,dá
me protol vládu našeho státu, aby 'poža.davikům soudcovským 
vy,hověla a pos'Ťa:rala se o vy,dání zákona, jímž se platy soudců 
stabi.Jisují. ' 

Z mor, slezs. odboru spOrlku čsl. notářů v BrQě. Pan notář 
Antonín Tes.ař, předseda notářské komory v Brně darov,a1 pro 
knihovlnu, kterou si odbor zakládá, s vzácnou' následování hod
nou ochotou dvě ve-Imi ,cenná a skvostně vázaná dila totiž: Dra. 
Randy Das, oster. Handelsrecht, 2. vydání I. a II. díl (1911 
a 1912) a Dra. Bartsche Das os,t. alg. Grundbuchsgesetz V. vy
dání (1914). Za tento vzácný dar vzdává výbor mm. sle'Z.s. 
odboru spolku čsL notářů sf<dečný dík. Členo'vé odboru upo
zorňuje s·e na druhý sj,ezd českos lovenských právníkú v Brně, 
který se bude konati v 'wce 1925. Na sjezdu tom budou se p.ro
jednávati též o'Íázky pro· stav' notářský ve.Jmt důležHé. Čle
nové ndboru se žá,dají, .aby · se řešení otázek těch účas~ni,j.j. Po
depsaný doufá, že nebude člena mOll". blezs. odboru notářů čs l. , 
který by se aspo,ň nep'řihlástl za účastníka druhého sjez,du 
právníki'! československých Přís'pěvek účastní.kll jest nepatrný, 
č,iní pouze 50 Kč. Dr. Uska, staTosta. 

Úmrtí. Dne 2. pro'since t. r. zemřel jeden z nejstarších no
tářů moravských, notář Pranrtišek Lisid:ý v Tišnově ve věku 
75 let, po padesáNleté prakti,cké činnosti práv,ni-cké. No,tář 
Lisi.c:ký vstoupil v roce i874 do soudní praxe a přestoupil jako 
auskUlltant v roce 1875 k 110tátřstvL V roce 1881 byl jmenován 
notářem do Žďáru a přeložen pak v ro'ce 1890 do tIolešcwa 
a v roce 1895 do,' Tišnova. Ve všech místech SiVého púsobení 
byl notář Lisicrký pro, svou poctivo'st, až úzkostlivou svědo
mitost, uš.Jeohtilou pOovahu ,a. Hdumilllost velmi oblíben. Ve 
svý,ch mladších 'letech byl i veřejně činným, ve Žďáře jako 
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náměstek . staro'sty a člen okresní ško·lnÍ rady, v Tišnově pak 
jakO člen obecního zas,tupHelstva a předseda mís,tní ško'h1í rady. 
r jeho< kolegové ocenili jeho' výtečné vlastnosti, z.volivše jej 
záhy po jeho pře'lo 'žení do Tišnov.a členem brněnské notM
sk,é komory, jeÍÍ'ž byl členem .až do. doby ne,dávné. 

Fond Dra. Karla Baťka. Příspěvky na fond utěšeně se schá
ze jí a jest o fond ten záj em v,eHký. Také němečtí kolegQv'é jeví 
v eliké poro'zumění pm tuto akci, jež týká se všech. notářů hez 
rozdílu náro·dnosti a zasíl aj í zn ačné příspěvky. - Tak zejmén a 
s potěšením můžeme zazn amenati, že kolega Dr. Bonelli k uctě
ní památky zesnulého< našeho pr'esidenta zasla.J příspěvek 
3000 Kč. - J.akmile dojdou zprávy ode všech o'statních komor 
a budou jimi jmenováni ' členo,vlé komitétu, sejde sle ' komHét, 
aby se definitivně L1sta,vi,l , a přija'l jednad řád jakož i aby určil, 
jak f-ondu resp. výnosu z něj nejlépe by se použilo. 

Vyhláška notářské komory v Praze čj. 1282 n. k. Výnos 
ministers,tva spravedlnosti ze dne 27. X. 1924 čís. 45.965/24 
v e věci zásilek s návratkami. Ministerstvo spravedlnosti sdělilo 
obsah zprávy ze dne 30. srpna i' 3. září 1924 minist'e'rstvu po'št 
a telegrafů, které dopis.em ze dne 16 října 1924, Č. 57416-VII-24 
s'děIHo : »Podle § 96, 1 poštovního' řá,du 'z 22. září 1916, ř. z. 
Č . 317 může odesílatel zásilky, p·ro, niž by la žádána návratka, 
poznámkou » vlast!wľUčně « , nebo »do vlastních rukou« žáda ti, 
aby z á s 'i I k aby la d o· ruč e nad o v I a s t n í c hru k O' II 

samého adresáta s vy ,l .oučením kterékoli jiné 
o s o b y. Kromě toho sťano,ví § 127, 2 b 10 poštovního· řádU', ž e 
Ll zásilky s návratkou je náhradní doručení 
v y I o uče n o a § 114. 7, že z á s i 1 k a s p I a t n o LI P o zná m- .. 

ko' u v adrese »vlastno" ručně« , »do' v.Jastních 
r u k o U«, ne b o k. v 1 a s t ním r u k á m «, (tedy podle cito
v aného, § 96 z á s i '1 k a, pro, niž byl a ž á dán a n á v r a t
k a), smí být i d o dán a j .e nad r e sát o v i o' s o· b n ě, vy
jímajíc toUko případy pod čís. 3 a) a b) téholž por agrafu 
(soudně ustanovené správce jmění atd. a substituty odvokátů 
nebOl notářŮ). Konečně pak předpisuje § 141, 4a řečeného, řádu, 
že z IV Ý hra ,d y :io d 11 á šky j s o.!u v y 10 u 'Č e 'n y fa že 
t udí ž i pře s v Ý hra d u o d náš k y s ·e d o ruč ují z á
s i.J k y, jež pia t n ě zní :Je r u k á m a dr e sát o v Ý m, t. i. 
tudíž zase i zási'lky s návratkou, mají-li v adrese příslušnou po
známku. Těmito ustanoveními jes,t i notářúm jako soudním ko
misařúm dostatečně umožněno, aby si zaj.išťovali doručování 
svých poštovních zásilek do vlastních -rukou adresátových«. 
Ministerstvo' pošt a telegrafů současně ulož,j.]o< ředitelstvím 
Došt a telegrafů, ab y uvedené předpiSY poštovním úřadúm 
přísně připomenula. Ministerstvo spravedlnosti má za to, že 
se proto nemůže nap'říště opakovati, že by zásilka s návratkou 
opatřenou poznámkou »k vlastním rukám « byla doru'čena jiné 
osobě, než dotyčnému adresátu samému. ProtQl není třeba ve 
věc i ničeho dalšího zaříditi. Kdyb y se snad však i po' tomto 
op atření opakovaly případy, že zásilky by b yly doručeny oso
bám j,iný'l11, budi'ž sem podána další zpráva. O tom bu ďt e ž 
no táři tamní,ho obv odu vyro'zuměni. 

Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi. Civ ilní spr áva 
P odkarpatské Rusi vydala »S eznam obcí a úřadú na P odkar
pat·ské Rus,i« a zasl ala notářské komo,ř e v Praze 100 výtisků 
do ,r·ozprodeje. Seznam o 48 stranách má tyto rubriky : 1. Obec: 
a) Dosud úředně používaný název slovenský , b) název maďar
ský. 2. PoWid:ý okres. 3. Obecní notariát. 4. Četnioká stanice. 
5. Poštovní úřad. 6. Berní úřa,d. 7. Okresní soud. Dá'le násle
duje: Abecední s eznam obcí Podk. Rus'i, o'bsahující jak názvy . 

/ v 

s.lovanské tak i názvy maď.arské, seZl1am všech úřadů na 
Podk. Rusi a dÍ'sl'okační přehled četnictva. Ohjednávky buďtež 
řízeny na sekretariát 110tMské komory v Pra'ze. Cena 1. vý
tisku 15 Kč. 

Jmenování - přeložení. 

Ministr spravedlnosti jmenoval kandi,dáty notářství: J an.a 
Egra v Sušici - nOltářem v Kašp. liorách a Dra. Bohumila. 
Kubra v Praze - no,tářem v Nasav.rkách. 

. Notářství na Moravě. 

Mi'nistr sprave,dlnosti pře'loži! notáře Augustina Anderleho 
z Vranova do J aros,lavic a jmenova·1 kandidáta nQltářství Milo
s lav a Šafařika v Pře rově not:iřem ve Vranově. 

Notářství na Slovensku. 
M.inistr s.pravedlnosti jmenoval Dra. Michala Erdelského , 

advokáta v' Novém Městě n. V., veřejným no,tářem v Dunajské 
Středě a Dra. Kolomana Štefkoviče, advokáta y. Růžomberku, 
veřejným notářem vLipt. Sv. Mikuláši. 

Koncipient 
k venk. nQltá,ř. za výhod. podm. se přijme. Naib. pod zn. »Trvalé 
místo « do adm. t. I. 

JUDr. 
se soudcovskou zkouškou, s 2% r. soudní praxí, prl]me stá I é 
místo v notMské kanceláři. Lasl<. nab. pod z.n. »KdekoHv« do 
adm. t. I. 

Kandidát notářství 
způsobilý k substituci hledá místo koncipienta Q1d 1. J.I. 1925 
u Prahy -neb na Moravě. - Nab. pod zn. »Moravan« do 
a.<dm. t. 1. 

Soudce 
s tříletou praxí advokátní a 3Yz letou soudcovskou, hledá trvalé 
mÍ'stQl v no<iářské kanceláři. Nab. pod zn. »Ihned « do a,dm. t. 1. 

Býv.kandidát notářství, 
t. Č. polic.' koncip ., hledá trvalé místo, v not. kanceláři k,delwliv. 
Lask. nab. p od »Skrov né p ožadavky« do adm. t. I. 

Mladý doktor práv 
se soudcovskou zkouškou :bledá místo v .)10tářské k.an~.e láři , 
nejr aděj i v P raze nebo II 'Pr ahy . Nab. po'd zn. »Pllny« do 
adm. t. 1. 

K.nihy redakci došle. 

Nákladem Zemědě'1. knihkupectví Ad. Neubert v Praz'e: 
Ale x a n dr e Dum a s: Záhadný lékař. Díl IV., po'slednÍ. 
(Markýzova doera. 2.) Román. Přeložil Jos. Jánský. Kč 8'60. 

V i k t o r li á ne k: Hra vln. R,omán Kč 18'-, 

PAPIR 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, pečetítka, nítě k šití 

aktů atd. -- Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. 
' . KoJ~kce vzorů zdarma obratem. 

TE LEFON . 3815. TELEFON 3815. 
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Zivnostens----- banka v Praze 
Centrála v Praze, Příkopy " č. 30. 

Telefon čís. 6720-;34. 

Akciový kapiťál Kč 200,000.000--. 
Reservní a pojistné fondy Kč 159.000.000--. 

Expositura: Kr, Vinohrady, nároží ijavlíčkovytř. a Tylova n.13· 
Číslo telefonu 111. 

Filiálky:" 
Mladá Boleslav, Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec KráL, Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy Vary, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v Opatiji a Břec1avě . 

. Provádí-veškeré obchody bankovní doma i v cizině. 

První známka "světa! 

Psací stroje Remington8tandard' 
v z o R Y X I I. ~ 

Nehlučný chod, jedinečná konstrukce, největší výkonnost. 
Cestovní stroje 

R e min 9 t O n Por tab 1 e, 
jediné svého druhu sl " přeřaďovačem a 4 řadami kláves. 

Remington Vertical an cross Rccounting: píší, sečítají, odčítají současně 

v několika počítadlech. 
Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R e min g t O n p S a c í s t ~ o.j e, spol. s ~. O., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILIÁLKY: BRNO, Panská 12-14. PLZEŇ: - Jungmannova 15. LIBEREC: Zámecká 8. 

I 

Tiskem Edvarda Lescllingra v Praze-lL, Štěpánská ul. 6Z4. 




