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Náleží notáři ve vlastní právní .věci odměna podle advo
kátní sazby? Tuto otázku, která v poslední době opět častěji 

přichází na přetřes, řešil již Nejvyšší soud ve Vídni dvěma 
rozhodnutími a sice rozhodnutím ze dne 9. května 1906 Č. 7620 
.(viz Právník, roč. 1906 str. 631) , a rozhodnutím ze dne 11. 
února 1910 Č. RII 16/8 (viz Právník, roč. 1910 str. 185). 

Otázku zodpověděl z á por n ě a k odůvodnění uvedl ze
jména: Podle ustanovení § 78 ex. r. - (v' řešeném případě 
žádal ,notář o exekuci nucenýriľ zřízením zástavního práva) -
má ' býÚ také v exekučním řízení, pokud v exekučním řádě 
mení nic jiného nařízeno, užíváno všeobecných ustanQvení ci
vilního řádu soudního, a platí tedy stran náhrady nákladů 

ustanovení §§ 40 a násl. · civ. ř. s. c nákladech ·na rozepři. 

V § 42 c. ř. s. se ustanovuje, že strana nemůže za svou 
o:,obní námahu při stanovení procesních nákladů žádati ná
hrady. 

Z toho vysvítá, že osoby, které nemají zapotřebí zastoupení 
advokátem (§ 28 c. ř. s.: »advokáti, notáři a osoby způsobilé 
k ,vykonávání soudcovského úřadu nepotřebují, když jsou 
v některém sporu stranami, zastoupenI aďvokátem ani v první 
ani vyšší , instanci«), nemohou za své namáhání ve vlastních 
právních věcech požadovati nějaké odměny. 

Mezi takové osoby náležejí dle ~ 28 c. ř. s. notáři , z čehož 
patrno, že nepřísluší jim ve vlastních právních věcech odměna 
dle advokátní sazby, nýbrž jen . odměna za nutné náklady 
'(§ 41 c. ř. s . .a § 74 ex. ř.). 

Čsl. nejvyšší' soud neměl dosud příležitost, pokud jsem 
mohl zjistiti, tutol otázku řešiti, dlUŽIlO proto přihlédnouti k zá·· 
konným předpisům. 

Odměny advoká tťt a notářů upra veny byly naposled dvěl-rta 
vládními nařízeními·, a to' pro advokáty ze ' dne 3. května 19i j 
Č. 95 Sb. z. a n. a pro notáře ze dne 11. května 1923 Č. 102 
Sb. z. a n. 

Paragraf 16 prvého vládního nařízení, kterým se ustanovují 
sazby pro výkony advokátní, zní: »Ve vlastni věci má adyo
kát lproti odpůrci nárok na náhradu stejných poplatků jako 
advokát zmocněný. « 

Druhé vládní nařízení, jednající o poplatcích notářů, však 
obdobného ustanovení n e má .. 

Z toho, jakož i ze znění výše uvedených rozhodnutí, usu
zuji, že sazby advokátní n e 1 z e užíti obdobně na notáře, 

poněvadž citovaný § 16 byl vydán ien pro úkony advokátů 
a jich kanceláří .a sazby užíti lze na práce notářů jen tehdy, 
když zastupují strany (tím míněna zástupčí činnost notářů, 
pokud jsou k ní oprávněni , a nikoliv i jejich intervence ve 
vlastních věcech). Ustanovení onoho paragrafu jeví se tudíž 
bi'ti výjimkou učin ěnou pro advokáty. - Nebýti tohoto spe
cielního ustanovení, vztahovaly by se sazby i při advokátech 
jen na jejich činnost jako právních zástupců, a právě proto, 
že zmíněný paragraf 16 nařizuje specielně pouze ve příčině 

advokátů, že mohou ·i ve vlastnich věcech žádati náhradu 
stejných poplatků jako advokát zmocněný, mám za to, že ne
může toto zvláštní ustanovení .;týkati se i vlastních právních 
věcí notářů. 

Ministerstvo spravedlnosti zaslalo všem veřejnonotářským 
komorám na vědomí tento výnos: ), Podle vl. nař . Č. 363/1922 
;Sb. z. a nař. k § 31 zák. Č. 142/20 (ve znění zák. Č. 39/22 Sb. 
z. a n.) j sou soudy povinny sděliti příslušnému zemskému 
úřadu pro péči o' válečné poškozence každé umrtí válečného 
poškQzence', oněmi zvě.děly Z úmrtního zápisu. 
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Tím, že nejsou úmrtní ' zaP1sy v tomto směru úplné a soud 
nemůže proto zmíněné povinnosti vyhověti, vznikají často 

značné přeplatky na požitcích válečných poškozenců na úkor 
státní pokladny. Clenové notářské komory buďte na to upo
zorněni, aby při sepisování úmrtních zápisů bylo k tomu při
hlédnuto, zda zemřelý pobíral důchod jako válečný poško
zenec.« 

Valná hromada sboru notářského obvodu pražského 'konala 
se :dne 30. dubna t. r. za hojné účasti notářů počtem 70. Po 
sdělení presidia o stavu novéijo notářského řádu a o akcích, 
vedených za účelem snížení notářskéh'o tarifu, pak po schvá
l.ení výroční a účetní zprávy usneseno, aby příspěvek komorní 
zůstal na tento rok ve stejné výši 700 Kč. Na to rozpředla' se 
:dlouhá debata o návrhu na stanovení povinnébo příspěvku na 
sanaci notářství rychnovského a. k založení pojišťovacího fon
du, jakož 'i o směrnicích pro notáře ve příčině písemného 
projednávání pozůst~lostí, načež veškeré tyto návrhy byly 
odročeny . . 

Valná schůze zvolila opět tyto pány notáře: P r e s i de n

tem k o mor y JUDr. Jaroslav Čulík , notář v Kr'ál. Vino~ 
hradech. Čl e n l' k o mor y not á ř i: Ladislav Brábek 

Vr Kamenici nad Lipou, JUDr. Václav Černý v Ř.íčanech, Fer

dinand .\Hejna v Kutné Hoře, Jan Krajíček v Berouně, Josef 

Křen v Král. Vinohradech, JUDr. Jaroslav Ponec v Žižkově, 

Otakar Vlach v Praze VliL, . JUDr. AloIs ' Zmek v .Pr~ze · II. 
N á hra dní k y: Heřman Janeček v Jičíně, Stanislav Pav

líček v Praze 'VII., Karel Velkoborský v Rokycanech, Franti

išek Vojta v Mělníku. 

Dr. Hellmuth Bonelli, notář a obhájce ve Vrchlabí, zemřel 
dne 26. dubna 1933 v nemocnici vratislavské, . kamž se uchýlil 
za účelem specielní léčby své choroby, vzniklé z přepracovánÍ; 

V zesnulém. ztr,ácí .stav notářský, . l.ejm~na .kplegoyé J ně

mečtí, v.ýznačného člena. Dr. li'. B.b-p.~l1i n~'rodil.: s~ r dn -2~i 

ledna 1885 v Linci jako syn důstojníka~ Pocházel ze staré ro
diny italského původu, která sídlila .od 15. stoJetí v údolí Val 
di .Fiume . a v roce 1548 byla povýšena do šlechtického stavu. 
V rodině této hyla dědičnou hodnost vrchního soudce a .vět

~ina členů také zůstala· právnickému povolání věrnou; pra
strýc zesnulého notáře byl v prvých letech předešlého století 
univ:ersitním profesorem římského práva na universitě vídeň
ské. Zesnulý notář věnoval se praxi notářské Jhned po qbsol
vování práv na vídeňské a pražské právnické fakultě, a vy
konával praxi jako kandidát resp. náměstek u notářství 

v Hostinném, v Maršově , v Liberci a ve Vrchlabí, kamž Dyl 
dne 26. října 1918 jmenován notářem. Po dobu ·své suhstituce 
v Hostinném v roce 1915, kdy zastupoval k vojenské službě 

povolaného notáře , byl pověřen obcí Hostinné, aby upravil 
právnicky komplikov(j.né otázky ze sporu mezi městem Ho s
tinným a Augsburgskými závody na výrobu plynu. Podařilo 
se mu po rozhodnutí obtížných předchozích otázek, t~' kajících 

se zjištění soukromého- a veřejného majetku a podobně, do
cíliti skvělého úspěchu, začež mll městský úřad v Hostinném 
vyslovil obzvláštní díky. Ve Vrchlabí požíval pro svou pří

mou a milou povahu, zejména však pro své výtecné práv
nické znalosti a schopnosti mimoi·ádné úcty a vážnosti; od 4. 
února 1929 byl členem okresního zashlpitelstva. 

Jako odborník na slovo vzatý, zvláště ve speciálních a 
spletitých iotázkách právních, byl zesnulý činný i literárně a 
z{lčastníl se též prací na osnově nového notářského řádu. 

V otázkách jazykových a národnostních byl neobyčejně kon
ciliantní, takže i naše spolupráce se zesnulým nesla se vždy 
duchem upřímně kolegiality. Čest jeho památce! 



J.' J .Věstnfk kandidátů. 
. I 

., \~ řád~á~al~~ ' hro~~d~ ~pOlkU č~sk~slo~TenSkýchlkandidátů 
'. .'. ' rl 

n~t~ř:ství konal~ se ,za yeJké _ {lča·sti v ,ned~li . d~e J? května 
1933 v.: Representačním dom.ě hL m. Prahy . v Praze o půl 10. 
hod'. " ďopol. ' . . '. ' . ' 

Přítomné .uvítal vřelým pozdravem' starosta V. Macas, na
ie:{ před~ednict y'i ,'ttjaľ .~é kol~ga' z Moravy, '1. rrtístostar9:sta 
K. Konečný. Referáty ' fUnkcionářů vyslechnuty "byly s velkou 
'p ozor~ošt( N~jvěťÚ záiem upouta1 ' se pak k přednášce kol. 
Dra: Fraht. Ja~afky b, osnově nového notářského řádu a k de
~~t~~ \~61~t~.ré~ z~sáhl ď zaníceným. 'proféý'em kol. Dr. E. Chlou-
péki Bféc1i:tvě. , ': -,' 

.. Se .stejnÝm nadšením -vyslechli přítomní návrhy kolegů mo
ra,~skosíezských~ .v otáz.ce 'pojištěni a 11Pr'aVY věkové hranice 
úf.adovánf n~·tářů . . 

..... '_ __ ' •• ~ ~ _ J , , 

Za funkcionáře zvoleni byli: starosta kol. \'. ' Macas z Král. 
Vinohradů, L mí.stostarostou kol. K. Konečný z Brna, ll. místo
~t~ro.stou ' kol. Dr. Ó. liann~, Členy výboru kolegové Dr. Černý 
~ Říčan, ·Dr.', liaiafuuI~, Dr. Kozáková, Dr. Křen, Dr. Žofka, 
,7esmě~ z Prahy, Dr. ' Skřtváňek z Brna, Dr. Šramota z _010-
m01uce, Dn Chloupek z Břec1avě. náhradníky kolegové, Dr. 
Nlošuta ' z Nymburka, Dr. ČernÝ z Libně a Fr. Va:lli.n z Pře-

. . 

, . Eodrobný referát o. ,průběhu ' této velmi zdařilé, schůze bude 
u~efejněiI v pfíš'íÍm' čísľe Českého' práva, p0!1ěvadž př,~d uzá
'Věf~o~ ' tohoto čísla bylo . moŽná spokC?iiti ' se toliko ' tímto 
strúčnýrh referátem. " '. 

i '1" Výhodná koupě. 
~ 1 ~ " .. :.1 . 

. " Z · po.zůstalos ti 'p.O kolegovi budou z 'volné ruky prodány 
Uevně ,tyto kancelářsk,é , stroje : _ 

1. '!psací stroj z~ačký L~ Smith ·l'X. Corona Typewriters . Inc. 

2. psací stroj znač~y __ ~ C Sl!1ith &.. Co.rC?na Typewriters Inc. 

, 3. "psací stroj NoiseHes Remingto.n, 

.. ~ 4': psací stroj Continentale Portab}e, 

5: ps-ací stroj 'Coro.na Portable, '. , 

6: psací stro.j Elliot Fisher, tak , zvaný stroj na psaní do 
.. '. knih, nutný zvláště p'ro kanceláře se značno.u směnečnou 
- : . age-ndou, 

7.. počítaCí strof Su.ndstrand, 
- , 

- , ~. počítací stroj ,'Arcpimedes, 

- '9. Strojek na elektrické ' pečetění, 

] O. rozmnožo.vací stroj . Gestetner, 

11. Diktaphon, 

12. 4 patentní otáčecí elektrické 1ampy pro psací stoly, 

13. 2 starší psací .stoly, 2 registratury,' 1 karto.téka. 
: L' • '" 

Veškeré stroje a kancelářské zařízení isou velmi iácho.va,lé 
a budou p~ódány za přiměř~llé : C~~Y . . ' ~; , ' 

, Případné dotazy zo.dpoví sekretáriát notářské komory.' 

Čís . jed.: 729 n:, k. 

Notářské místo ve Vrchlabí. ' 

Podepsaná notářská komora vypisuje -soutěž k znovuob"sa

zení místa notál'ského v e V i chi a b í, uprázdněného. úmrtím 

.lUDra lielmutha Bonel1iho., současně též mista; které , se 
uprázdní v obvodu' komo.tní~ přelo.že~ím do ·Vrchlabí. 

Ž'ádo.sti . opatřéné do.k1ady ve smyslu \'~'nosu býv. ' min. spr. 
ze dne ' 31. X. 1887 č. 9172, podány buďtež dq .-

22. lívětna 1933 

včetně, předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Praze, 

dne 2. května 193,3. 

Substituci 

na do.bu od 15. srpna do 15'- září 1933, po případě na dobu 

kratší, by převzal kandidát se substitu~í a 71etou prax~. 
Adresa, po případě nabídky do administrace t. 1. pod značkou: 

»Na Moravě neb ' ve Slezsku;<. 

Úředník 
s advokátní a notářskou praksí, znalý psaní na stroji, lustro

vání, agendy žalobní a exekuční, částečně němčiny a agendy 

kniho.vní, hledá stálé místo. Značka: »Kdekoliv« ' do a. t. 1. ' -

I Úřednice ' 

s 81etou praxí v no.tářské kanceláři, znalá všech prací, hledá 

místo v notářské kanceláři. Značka: »Kdeko.liv« do adm. t. 1. 

Právník 

s menší praxí hledá místo. notář.ského koncipienta. Značka : 

» Česky a německy« do. adm. t. 1. 

, 

, ' , .r : 
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dodává vešker~,. p<?třeby " pta 
dokum~ntní, -dppisové, 'obálky, 

aktů atd. 

notářské,advokátnf a soudní kanceláře. '- Pap'íry kancelářské, 
viněty, p~pírky a oplatky n'a suché pečetě, razítka, pečetítka, 

Veškeré tiskopisy v řeči České i německé ·na skladě. 
Kolekce vzorů zdarma obratem. 

,konceptní, ' 
nitě k šití 

TELEFON 23815. ' 
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