
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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Soudy, které nemají ovšem zákonné povinnosti, aby dě
dkc na pře dpisy finančních zákonů upozornily a n ooklad y 
o pozůstalostních dluzích se staraly (§§ 105. a 114. cís. pa l. ze 
(Lne 9. srpna 1954, Č. 208 ř. z.), kromě toho, že jde o dědice, 
o něž mají míti péč i vrchnoporučenskou nebo vrchnoopatrov
nickou, žádají se, aby k úspoře správních nákladů státních 
v případech, kdy pozůstalosti projednávají samy, dědice na 
předpisy §Š 22.-24. cit. min. nař. o průkazech o pozůstalo s tnÍch 
dluzích taxativně vypočtených upozornily. 

Jurisdikční norma. U ministerstva unifikad pořádána jest 
anketa za účelem unifikace juri s dik čnÍ normy, k níž pozvána 
byl.a též notářská komora p'ražská, jež súčastňuje se porad 
svým delegátem. Dle všeho by la osnova tohoto záko,na za
slána všem notářským komor ám, až dosud však pouze notáf
ská komora brněriská sp,lnomocnila komoru pražskou, aby há
jila zájmy naše. Jakmile bude aluketa sko'nčena , podáme o celé 
o snově a jedná'ní obšírnou zprávu. 

Sociální pojištění notářů. Jak z denních listů jes t známo, 
za mýšlí ministerstvo sociální péče- vydati 'nový záko n, kte
rými se má rozšířiti obligatorní pojištění pro případ nemoce, 
sta ří a invalidity i na tak zv. stavy samostatně výdélečné, 
tedy i notáře, kteréžto stavy mají býti pojaty do všeobecného 
pO jištění a podléhati jednotnému pojištovacímu ústav u. _ , 

Následek toho bude, ze tyto stavy budou značně opět za
tíže'ny premiemi pOjišťovacími a proto konána porada všech 
stavů, které jsou združeny v nucených svazcích zákonů, totiž 
komory: advokátní, notai'ská, lékařská, lekárnická, inženýrská 
a zvěro,lékařská, při níž · usneseno jed'nohlasně, aby bylo po
dáno ohražení mi'nisterstvu sociální péče proti tomu, aby stavy 
tyto byly podrobeny všeobecnému pojišťovacímu ústavu a aby 
by lo žádáno ,na vládě, aby pro příslušníky těchto stavů zalo
žila zvlášt,ní ústav jakož i aby do výboru pro, 'sociální po
j i štění povoláni by li též zástupcové těchto stavů, právníci , 
lékaři a inženýři, nebot vláda stavy tyto při ustavení dotyč
ného výboru úplně pominula. 

Notářská komora pražská vyžádala si za tím účelem pl.nou 
moc ode všech k.omor, které také až 'na tři komory: Chebskou, 
Mosteckou a Bratisrlavskou tuto plnou moc ochotně jí da.] y. 

Poštovné soudních komisa.řů. Docházejí nás stálé stížnosti, 
že p'oštovní úřady necht ějí dopravovati dopisy notářů jako 
s'oudních komisařů, svědčící stramtm, i kd yž používají obálek 
soudních. 

Upozorňujeme .na to, že jsme již v roce 1921 uvdej'nili 
v čís. 5. výnos mÍ'11isterstva pošt a telegrafů ze dne 25. srpna 
1921 Č. 52.714-VII-21, dl e kteréh o korespondence notářů jako 
soudních komisařú stranám nejsou osvobozeny OtCI doporuč
ného a'ni .od ,návratného. 

Nezbývá proto nic jiného, nežli, aby obsílky stranám ku 
pro-jednání pozústalostí zasílány by ly proti návratce vypl.aceně 
a náhr ada porta aby byla účtována stra,nám resp. při projed
nání do 2000 K a od ]. le,dna 1924 do 200 K - od nich by'la 
vvbítr á'na . 

. Nejnověji rozhodlo ministers tvo pošt a telegrafú výnosem 
ze dn e 13. listopadu ]923 Č. 62.515, že kor,espondence obcí, 
svěct6cí notářllm , není ,osvobozeníl od poštovného, ani když se 
zas íl á notářům jako soudním ko misařům . - J ak se proslýchá, 
jest vúbec LI tohoto ministe rs tva sna ha, obmeziti co nejvíce 
osvobození od poštovného, poněvadž dle statistiky dopravuje 
pQšta prý až 420/0' dopisů zdarma. 

Zpráva tato budiž pokládána za odpověď všem, kteří se 
dotazovali , jak si mají ve věc i této počínati. 

Činnost notářů jako soudních komisařů. V ple'nární schůzi 
Statistické rady státní, kon ané dn e 30. květn a t. r. bylo usne
seno j e dnomyslně k návrhu ,našeho zástupce, aby při sestavo
vání statistiky soudní bylo též zjišťováno' statisticky, kolik 
projednání pozústalostí by lo svěřeno __ notářům, kolik z nich 
by lo bezplatný ch a · kolik bylo, projedn áno písemně , jakož 
i v koHka příp'adech dálo se obhajování ex offo (bezúplatně). 
Návrh te'n učinil náš delegát proto, aby by la sta tisticky zjiště
na činnost notářů, kter á až dosud subsumuje se , pod činnost 
soudů a aby by lo zřejmo, kolik pozůs ta}.o,stí projed'návají .notáři 
zdarma. Stati stická ľada žádala ve smyslu tohoto, usnesení 
ministers tvo spravedlnosti, aby, v tomto smyslu doplnilo sta-

ti stické výkazy, MínisterstV'o to však vynosem ze dne 18. 
července 1923 Č. 29.124 odmítlo, účast soudů při této' statistic,e. 

K nákladu dnešního čisla připo,jUlje se otisk vyzvání mini
sterstva spravedlnosti ve příčIně Londýnského kongresu o prá
vu trestním. Eve11tuelnÍ přihlášky k účasti adresujte přímo 
ministerstvu spravedlnosti. 

Zpráva o schůzi pražského odboru Spolku notářů česko
slovenských. Měsíční schůze konala se dne 1. prosince t. r. ve 
zvláštní pěkné místnosti hotelu » Paříž «. 

Předsedal notář Pavlíček. Re'feroval dr. fiala o osnově 
nové ho knihovního zákona. R.eferuiící seznámH ve výstižné 
p řednášce posluchače s hlavními zásadami a směrnicemi no
vého knihovního zákona. Na přednášku připojila se velmi ob
šírná a živá debata, jíž se účastnili kolegové: dr. Ebe,nstreit, 
Černý, dr. Černý, dr. Mokrý, dr. Lepšík, Černohorský, dr. 
tieinitz, Hejna, Krajíček, Pavlíček, Šimek i presi-dent dr. Batěk. 

Debata přinesla vyjasnění ,o poznámoe pořadí pro zadlu
že ní, kteréžto po,známky používá s,e jako surrogátu knihovního 
zajišténí pohledávky . Debata ukázala nesprávnost názoru, jejž 
má škoká právnická veřejnost o P.ovaze této poznámky. Dlu,ž
no upozorniti , že poznámka ta nez.ajišťuje bezpečnost knihov
nímu úvěru a proto nemá zastupovati vtělení řádného dluho
pisu. Notář dr. Čhný referovalo kooperaci no,tářů a advokátů 
se státním pozemkovým úřadem, pokud jde o přídělové ' listiny 
a jejich vtě'lo'vání. Pan notář dr. Černohorský sdělil své sku
šenos,ti z Kouřimska. Pan president dr. Batěk ujistil, že komora 
i organisace podniknou vše, 00 jest v jejich silách, aby ven
~ovští ,notáři neby.li zkráceni. Panem presidentem a d.rem 
Černým bude interveno,váno u příslušného oddělení St. poz. 
úřadu V' této, věci co' nejdříve 

Večer .opět přinesl cenné poznatky pro 'praxi, takže kole
gO'vé, kteří vážili dlouhou cestu, nebyli zklamáni. 

Viděli jsme i kolegy z daleka, na př. notáře Čermáka 
z Kr ál. Hradce. 

Schůze sko'nčila o 10. hod. večernÍ. -ý. 
Zpráva spolková. Mor. s,lez. odho'r spolku notářú čsL 

v Brně konal svou řádnou valnou schůzi dne 2. pr-osince 1923 
v Přerově za účasti 34 členů. 

Ve schůzi té ' byla usnesena jednohlas'ně res.oluce , již na 
jiném místě ,otiskujeme. 

Volby byly vykonány aklamací. 
Starostou byl zvO'len Dr. Em. Li cka z Brna a členy vý

boru z notářů: Karel J a,náček z Pro'stějova, Dr. františek 
Kroutil z Bučovic: Dr. Josef M.ohr z Jihlavy, Dr. Jan Sla
měn.ík z Litovle, Dr. Josef To,gner z Uh. Ostrohu, Antonín 
Vašek z Klimkovic, Jan Vetchý z . Olomouce, Dr. františek 
'Weiner z Brna a Dr. Cyril Zvěřina z Přerova, z kandidátů 
no tářství ' Dr. Sta'nislav Bílek a Dr. Eduard Líska, oba z Brna. 

Po' volbách by1y proj.ednány rúzné zajímavé případy 
z praxe, o nichž se rozpředla živá debata .. 

Usneseno, aby se měsíční schůze čle'nské konaly od října 
až včetně do května každou prvou neděli v měsíci o 10. hod . 
dopolední v Brně v kanceláři notáře Dra Lísky ha Náměstí 

- svobody Č. ll. 
Přísedícími disciplinárního senátu nejvyššího soudu zvolení 

ve schúzi notářské komory pražské dne 30. Hstopa,du 1923 
pp. Dr. Václav Černý v Říčanech, Josef Křen v Hořovicích a 
Dr. Vádav Svoboda na Smíchově. 

Pozvání 

k měsíó11 schůzi o.dboru »P r a h a « SpoHm notářů čsl., která 
konati se bude v sobotu, dne 29. prosince 1923 o 6% hodině 
večerní v hotelu » Paříž« v Praze, Pařížská u1. Č. 1. (přízemí 

v kv.o - z,elený sát!). 

P ,ořad: 

1. Rozprava o' účasti notářů 'na provádě'ní knihovních pořádkú, 
souvisejících s pozemkovou ref,ormou. 

2. ~hovo-r o věcech stavovských a řešení praktických pří
p'adů. 

3. Vo,lné návrhy. 

H-osté ·členy uvedení jsou vítáni. 

V Praze, v prosinci 1923. 

Za odbor »Praha« Spo,lku notářů československých : 

Dr. Václav Černý, jed'natel. Dr. Jar. Čulík, staros~a, 

- 60-




