
hěkolikráte hejvyšším soudem r'ozhodnuta v náš pro
spěch. 

Konečně doporučovalo' by se také, aby pujato, b'yI-o 
do notářského řádu právo r'etenční pro poplatky notá
řovy na penězích a cenných papírech v jeho uscho.vánÍ 
'ilť 1llacházejících, jako tomu jest v řádu advokátním. 

Uvedl jsem ,pouz,e hlavní změny, pfednosti a nedo'
statky; o. podrobnostech se zmiň-ovati není tu místa. 

V oelku vzato, dlužno spatřovati ve -V:ládním návrhu 
pozoruhodnou práci zákonodárnou svědčící 'o v'eliké píli 
a svědomitosti. 

Byť i vládní návrh 'odchylo,val se od našeho theore
tlckého nazírání na stav notářský a první, Zll všech států 
vytvořil nový ,0svědč'Ovací ,orgán státní správy, možno 
se s novotou touto sniířiti, neboť dostává se tím našemu 
stavu pevného podkladu, na němž bude možno v bu
doucnosti vybudovati čistý institut not;Úský a docíliti 
úplného vymezení výhradné působnosti notářské oproti 
stavu soudcovskému a advokátnímu, jak tomu jest ve 
všech ' stá t,ech r'Ománských. 

Pokračující dělba práoe nutně směřuje k této úpra
vě. Marné jest volání ' po s,estátnění notářství a ještě ne .. 
smyslnější jest hlásati, ž,e notářství má býti spojeno 
s advokacií. Zcela jiná jest dUŠoevní práce soudcova, ad
vokátova a notář'Ova. U prvníhQ nese se pochod duševní 
k tomu, aby nalez,ena byla pravda a dopomoženo bylo jí 
k právu, u druhého, aby straně v právu ohrož'ené do
stalo se ochra:ny a vítězství, u notáře, aby . každé straně 
dostal,o se po prá Vll a žádné aby nebyl'O ublíženo. 

Tyto tři různé psychologické pochody znamenají tři 
světy zcela mezi s,ebou se různící. Tři různé funkce, jichž 
nelze spo.jiti a proto jest třeba, pro každou tuto funkci 
jiného orgánu. 

Aby notářstvo dosáhlo posice, která mu výhradně 
'přináleží, j,est s druhé strany tř,eba, aby vzdalo se všeho 
t -ho, co odporuje jeho ideologickému poslání. 

Není to Pľozatím možno, 'dokud nebude mu opatřena 
jinde náhrada, nemá-li býti ,ohroženo na své eksistenci. 
Kde náhradu tu hledati, -nemůže býti pochybnosti. Lze ji 
dosíci j,en tím, že se notáři J<akožto j,edinému , veřejnému 
osvědčovacímu orgánu dostane s vylouóením všech 
ostatních stavů, výhradná činnost osvědčovací a agenda 
listinná. 

Bude to na prospěch :všeho obeoenstva a v zájmu 
lepšího udržení právního pořádku ve věcech soukromo
právných. 

To dlužno vytýčiti za cíl všemu našemu budoucímu ' 
snaženÍ. 

JUDr. fR.ANTIŠEK MATOUŠ, kandidát notářství v Jičí'ne: 

Započítání vojenské služby ~ 
Dle autentického výkladu výno.su mini.sterstva spra-' 

vedlnosti z 21. VIII. 1923 čís. 31975/23, upravujícího za
počítatelnost v'Ojenské služby do prax,e notářské (České 
Právo číslo 5. t. L) nelz.e kandidátům notářství včítati 
do praxe vojenskou službu v,álečnou, kterou přeruŠoen:a 
a zdrž,ena byla jejich studia universitní. - Domnívám 
se, že nebyla, a také nemůže tím býti tato otázka ře
šena defin1tivně. 

Akademický senát U'liiversity K~rlovy uvažuj.e v mi
mořádném sezení svém dne 5. óervna 1919 o rozsáhlých 
šk,odách, které způs'Obeny byly valné části č'eské int,e'-

ligence tím, že H, kdož vytrženi byli ze studií universit
ních v,ojenskou službou válečnou, nemohli j,e zavčas 
ukončiti, al,e teprve po mnohaletém zdržení je skonco
vati a pak o. nlÍsta se ucházeti mohli, - usnesl s,e pů
sobiti k tomu, aby válkou takt,o pošk,oze11í absolventi 
universitní nebyli v,e status v jednotlivých ohorech po
volání řaděni dle data nast,oupení služby, nýbrž se, slÍlš
nÝ'm zřetelem na ztrátu let ve stu4iích utrpěnou, tedy 
alespoň s plným započtením prokázané aktivní voien
ské služby válečné. - Naše Alma Mater byla zajisté 
především k tomu povolána, nás, vál,e>čných pošk'ozenců 
takto se ujmouti, neboť jenom universita byla stálým a 
bezprostředním svědkem, v jak zuboženém stavu PO 
státním převratu ze všech koutů dějiště světo.vé války 
\'raceh jsme se duš,evně, fysicky i matedelně úplně vy
čerpáni, namnoze i povážlivě nemocni - zas po létech 
ku knihám, a jak svízelno byl,o ,nám se probíjeti potí
žemi poválečnými, abychom studia universitní mohli 
obnovtti, a v nich pokračovati. - Univ~rsita byla si 
vědoma, ž,e úlevy v,e studiích, jež byla s t,o. nám po
~kytnouti prOtpo'ČítánÍm semestru nás (nemohou zelP,lna 
odškodniti, ale ztráta našich nejlepších k~t, padnuvších 
za 'oběť nejtěžší a nejzodpovědnější p,ovinnqsti o.bčanské, 
může, nám ,býti nahraž,ena t,eprve v budoucím našem po
volání. - Proto stanovila pro nás požadav1ek úpl'ného 
započtení aktivní služby vál,e,čné, a splnění jeho dopo
ručila vřele jakožto samozředmou, čistě lidskou povin
nost těm, jimž bylo dopřáno za 'války zůstati doma. 
(Příslušná výzva 'prošla vš,emi denními listy v červnLl 
1919.) A tu přichází svrchu cito.vaný ministerský vý
n05, který rázem nám, válečným , poškoz,encům, léta za 
studií universitních ve voj,enské SlllŽbě válečné ztrá"' 
veúá, úplně škrtá z našeho živo,ta, utvrzuj,e tak via fa cti 
získanou přednost těch, kdož na vojně vůbec nebyli, a 
ponechá v á volné pole všem, kteří ze ztrát našich chtějí 
těžiti. Nelze nám jistě zazlívati , domníváme-li se, že 
tvůroem tohoto výnosu mohl býti j,enom někdo, kdo vo
jenské služby, ~ejména válečné, vůbec nezakusil, a ne
má tudíž potuchy, jak trpko j,est, nechati na vojně, a 
k tomu za války, mladi,stvá, nejcennější pro. budoucí po
volání léta ubíhati nenávratně, a jak vidno 11aprosto ne
nahradit'elně. 

Připouští se arci, že při »obsazová11í míst no.tář
ských mohl by (ale nemusil!) býti vzat zřetel 'i na tu 
okolnost, ž·e ten kt'erý · kandtdát konal za vaiky' službu 
v'ojenskou«, ale to "'j.est ustanovení velmi pfobl,e'rnatické, 
jímž »nesr'ovnalostem, z toho vzcházejícím« není nikte
rak odpomoženo. - Neboť, jak bude moci za nějakých 
10 let, až my službou mladší kandidáti při obsazování 
míst notářských přijdeme v uvahu, personální r,eferent, 
který třeba z vlastní zkušenosti vojny ani nepoe:naI, za 
»jinak stejných okolností« vzíti zřetel k argumentaci žá
dosti: »sloužil jsem za světové války' toHk a toEk let, 
a zdržel jsem se tím ve studiích univ,ersitnÍch« - ne
maje bližších instrukcí, kt,eré by u.róovaly, jak tuto, 
okolnost jest v daném případě povinen hodnotiti. - J.eho 
volnému uvaž'ování má patrně býti zůstaveno, chce-li 
k tomu- vůbec přihlížeti:, či nikoliv, a jistě nebudeme pes
simisty, řekneme-li, že v ,nejóetnějších případech pad
nou jeho, libovůli za .oběť naše vál,ečná léta, a zap,adnou 
tak neúprosně a definitivně nepaměti do prOtpasti. -
V álka, tato příšerná vysoká škola života, jíž činně s'e 
súčastniti byli jsme přinuceni, odvykla nás j'ednou pro 
v~dy s tak neurčitými mo.žnostmi odškodnění s,e spo
kojovati. 
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Jaké dúsledky má v zápětí tento stav již dnes, 
11káži na mém vlastním případu: 

Po odbytí I. státnice, ve, čtvrtém semestru práv 
v létě ] 915 nast,oupH js'em válečnou službu voj,enskou, 
z níž vrátil jsem se až po s tátním pfev ratu, tedy pn ne
přetržitých 40 měsící,ch, nepřeruš ených ani jedinou, byt 
sebe kratší dovolenou. Těžká chor,oba, následek tn útrap 
válečných (superarbitrací byl jsem uznán dočasným vá
l ečným invalidou) způsobila další ztrátu času, ježto. ve 
::> tndiích nemohl jsem proto pokračovati úsHovnějším 
tempem, takže skonóení jich se protáhl'0 až do roku 
] 921, kdy ihned po. promocú vstoupil jsem do praxe no.
tář ské. Nyní, na 29 -letech mohu s,e vykázati teprv,e dvou
let,ou praxí notářsk'0u, zatím cn jiný kolega, který nebyl 
ve studiích na universitě válkou zdržen, má již více než 
5 let, a zas,e 'jiný kol,ega, kten'r sice mě1 obdobný osud 
vá lečný jako já, ale po sk'0nčení studií nastoupil pří

pravnou pra:X,i soudní, složil si zkoušku soudc'0vskou, a 
po ní dal si zap,očítati dle příslušných předpisů do. služby 
veškerá válečná léta studijní (což u tohoto ohnru j,est 
přípllstno) - můž,e nyní kdykoliv se 6-8 léty služeb
dmL, takto propočítanými, s p'ra'xe s'oudní, pfestoupiti do 
praxe notářské, kde mu budou zcela nostrifikovány, 
takže umístí se ve statusu našem značně př,ede mnou. 

Takové rozdíly v počtu služebn1ch let jeví se již 
nyní, a jak bude dál,e, lze snadno se domysliti. Poměry 
rok ocl rohl pro nás, válečné pošk'0zence, se zhoršují, 
ježto nejsme nikterak chráněni proti stál,e se mno.žícím 
konjunkturálním piestupkům od advokacie a s'0uclcov
stva v obo-r náš, kteréž umnžněny jsou - na úkoľ 
prestiže našeho stavu - plným započítáváním těchto 
druhů justiční prélJxe do notáf"ské pr3'x,e, kdežt'0 nám, jed
nou notářství s,e věnovav-ší'lTl, jest pro, vždy pod ztrátou 
všech let ve službě notářské ztrávených, znemožněno 
přestoupi,ti v obo'r ' jiný. - Nevýhody nám z tohO' ply
noucí jsou 'nejpře svě'dčivěji a nezvrat1lě dokumentovány 
nnším ka'ždor'0čně vydávaným statusem, z něhož nej
lép,e jest patrno, jak zvolna umísť'uj,eme se na místech 
přednějších, a proč se tak děj,e. 

Požadavek náš lz·e stručně vyjádřiti takto: 
»Kandidátu notářství, který složE zkoušku nntářskou, 

a dovršiľ čtyři léta skutečné pr~xe j'ustiČní, z nich alespoň 
dvě léta v pra'xi notářské, budiž zap'0čtena celá služba 
vo j,enská za války (prokázaná úředním potvrz,ením pří
slušného vojenského tělesa), kterou byla přerušena a 
zdržena j,eho univ,ersitní ' právní studia.« - . 

Tato formulaoe vylučuj,e předem námi,tku možnosti 
snížení úr-ovně kvalifikační , j'ež to pro vpočtení stanoví 
podmínkou předchozí sl'0ž,ení zkoušky notářské a vyká
zání řady let skutečné praxe justi'ční, zejména notářské. 

Jak zř,ejmo z výše uvedeného, jest nejvyšší čas, aby 
požadavek započítání válečné služby vojenské, jak právě 
byl definován, byl pokud mOŽno. co nejdříve uplatněn, -
COž však státi se může, pouze krokenJ hromadným. 

Pro.t'0 žádám pány kolegy, ' kteří prokázati mohou, 
že j'ejich právnická studia univ,ersitní byla př,erušena vo
jensk,ou službou válečnou alespoň na jeden r'ok, '0známili 
mně přesná data své vojenské služby, den přerušení a 
( bnov,ení studií universitních, a datum p'0sl,ední univer
sitní zkoušky. PO'dotýkám', že podobná akce byla právě 
zahájena také mezi k'olegy německými, s nimiž bude lze 
pak postupovati v této zál,ežUosti společně. 

Resoluce. 
usnesen'á na valné hromadě mo,ravsko-slezského odboru 
Spolku československých notářů v Brně, konané v Pře

ro'vě dne 2. pr-osÍ'noe 1923. 
1. Žá dáme, aby v demokratické republice zachována 

byla zásada spravedlnosti vůči vš,em stavům a spra
vedlivé hodnocení práoe, jednotlivých stavů, aby .v dů

sledku · toho požadavky i-ntelig,enoe jak'0 význačné nosi
telky státní myšl,enky a všeohe.cnéhO' pokr'0ku byly 
respektovány, a aby inteHgenci zab~zpečeny byly jejímu 
významu přiměřené podmínky živ,Otní. 

II. Stavíme se bezvýhradně za požadavky stavu 
sO'udcovského, uznávajíce plně význam ne'0dvislého a S'0-
ciálně zabezpečeného stavu soudcovského Ipr'0 kli,dný vý
voj stá tu a právní' bezpečnost v něm, což jest podkladem 
každéhO' kulturního státu. 

III. Zdůrazňujeme, že notář j,est tradičně veřejným 
dúv'ěrník,em svého okresu, a žádáme pr-oŤo, aby auto
nomie stavu notářského byla v zák'0nodárstvÍ as·poň 
\' dosav'adriím rozsahu zachována. 

IV. V zájmu obecenstva žádáme: 
1. aby zákonem přesněji vymezen: byl pojem svateb

nÍCh sml'uv, a to. podl,e praktické potřeby v nejširším roz
sahu. 

Požadavek tento činíme j'ednak v zájmu smluvních 
stran, nebO'ť toliko svatebním sml'0uvám přiznávají se 
různé výhody poplatk,ové a zejména úlevy na dávce 
z přírostu hodnoty~. a dál,e též v zájmu právní bezpeč
nosti zvláště při případném rozvodu a rozluce manžel
ství, neboť wzvodem a }"-nzluko'u ruší se případně to1ik,o 
smlouvy svatební, nikoliv však jiné, za nimiž s'e často 
svatební smlouvy skrývají. 

2. Ohražujeme se proti t'o,mu, aby v .době kdy se 
obecně mluví o přetížení soudů značnou agendou a o vy
s okých nákladech na státní správu, se soudům přiděJ.n
\' ala ag.·enda obstarávající soukr,omé záležitosti stran 
(jak,o projednání pozůstalostí a provádění knihovních po
řádků) a tak aby se zatěžoval státní rozP'0čet zejména 
ve prospěch tříd nejzámožněJjších a na úkor státního 
celku. 

3. Žádáme nov'0u úpravu předpisů o. dávce z přír,ostu 
hodno,ty, která dnes znamená ohromné a nespravedlivé 
zatížení jak městského tak i venko.vského obyvatelstva 
a j ·~ st častO' příčinou majetkového úpadku méně zám'0ž
ll j'rch j,ednot1ivců. 

Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 2. března 1923, 
č. 100'46, o průkazech pozůstalostních dluhů. 

Ministerstvo financí upozornilo z 12. října 1922, Č. 113666/ 
3222/22 na obtíže, které vznikají finančním úřadům všech sto!ic, 
jakož i soudům samým, od nichž musí býti pozůstalostní SPISY 
k vyřízen í opravných prostředků vyžadovány, rekursy, jimiž 
dědicové předkládajíce dodatečně řádné průkazy o pozůsta
lostních 'dluzích, domáhají se jejich uznání při vyměření dě-
dické daně. . 

Příčinou toho, v prvé řadě jest, že dědicové sami neznají 
zákonných předpisů o prúkazu pozůstalostních ,dluhů (§§ 20. až 
24. min. nař. ze dne 29. _ prosince 1915, Č. 397 ř. z.) a že nejsou 
úřadem pozůsta l ost pr,ojednávajícím 'na zákonné předp i sy upo
zorněnÍ. 

Z toho důvodu žádá ministerstvo spravedlnosti, aby notáři 
jako soudní komisaři, kteří podle čl. IX. zákona ze dne 1. 
<-lubna 1921, Č. 161 Sb. z. a. n., nyní poziistalosti z největŠÍ části 

, prOjednávají, při projednání dědice zvláště uPozQrniii, že k Vy
počtení ' dědických poplatkú jsou povinni předložiti s pozllst,a
lostnÍm výkazem doklady o pozůstalostních dluzích, a to ta
kové, které vyhoVl!ií předp,isům §§ 21.-23. cit. mHl. nař. 
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