
na notářích býti žádáno, aby projedná valí pozústalosti 
malé neb dokonce zdarma a veliké pozůstalosti aby jim 
odnímány byly z toho důvodu, že strany prohlásily, že 
si projednají pozůstalost samy. 

Mohou-li v takovémto případě, a jed nás e t Ll 

V ž d y o v r s t v y z á m o ž n é, platiti si strany 
právní zástupce, kteří nepodléhají žádné sazbě, mohou 
zajisté platiti nepatrnou odměnu notářům, která by se 
dala upraviti na polovici sazby zákonem stanovené. 

4. aby zejména na Slovensku a v Podkarpatské R.usi 
zakázáno bylo obecním a obvodním notářům sepisovati 
listiny a podání jakéhokoliv druhu, neboť to nespadá 
do jejich kompetence a koliduje to dokonce i s jejich 
úřadem komunálním. 

5. aby odměnám noťářů za provedení inventury v ří
zení pozůstalostním přiznána byla v řízení konkursním, 
bylo-li zavedeno o jmění pozůstalostní přednost před 
ostatními pohledávkami, jak tomu bylo ·i za R.akouska, 
neboť inventáre toho lze použíti v řízení konkursním 
a jest nespravedlivo, aby za vykonanou pečlivou práci 
nebyl notář ho·norován. Přednost tato byla také vždy 
i u nás soudY přiznávána, až teprve Nejvyšší soud roz
hodnutím č. 12250, V á ž n Ý rozhodl opačně a to bez
důvodně, jak uvádí též komentář dle konkurs. řádu Dr. 
Karmán str. 87 a jak též dříve i tento soud rozhodnutím 
ze dne 24. II. 1914 R.I II 169/ 14 dříve správně rozhodl. 

6. aby zavedeno bylo pensijní pojištění notářů, neboť 
za krátkou dobu své výdělečné činnosti 13-15 roků, 
nemohou notáři tolik úspor nashromážditi, aby zabez
pečili existenci svých rodin a tak stává se nyní vše
obecně, že po úmrtí notáře, domáhá se vdova neb si
rotci jeho na komorách podpor, kterých nelze uděliti , 
poněvadž notářské komory nevládnou žádným jměním. 

POZVÁNÍ 

ke schůzi odboru »Praha« SpOlku notářů čsl., 

která konati se bude 
dne 25. I i s top a d tl 1933 

o 7. hodině večerní v restauraci u » Bumbrlíčka« v Praze 1. , 
Národní třída č. 9 (T. posch.). 

Pořad: 

Přednáška p. prof. Dra. Emila Svobody: 
:·Některé 'otázky manželského práva y osnově občanského 

zákona.« 
K osobě pana přednášejícího a k zajímavosti thematu, žádá 

se o hojnou účast. 
V Praze v listopadu 1933. 

Za 
Odbor »Praha« Spolku notáři't čsl.: 

Dr. Anď. I(ozáková, jednatel. Dr. V. Černý, starosta. 

ZE ON E 

Zpráva o mimořádné schůzi notářského kollegia P r až -
s k é h o ze dne 2.2. října 1933. Valná hromada kollegia dne 
22. ř í j na 1933 odbývaná v sále hotelu »P a ř í ž« v P r a
z e měla za účel stanoviti jednak zásady a způsob provedení 
sanace R y ch n o v s k é defraudace a jednak dáti direktivu 
lJotářské komoře P r a ž s k é , zdali má býti založen ga
ranční fond za škody úřadováním notářů vzniklé , a ja'ké 
směrnice mají býti stanoveny pro použití tohoto fondu. 
Schůzi kollegia zahájil o 10. hodině dopolední president no

tá.řské komory pan JUDr. Jaroslav Č u I í k uvítáním pří
tomných členů a konstatováním, že dle presenční listiny jest 
valná hromada způsobilá k usnášení, načež přikročil k pro
jednání pořadu uděliv slovo k prvnímu bodu o způsobu pro-
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vedení sanace R y ch n o v s k é defraudace panu . vicepresi
dentu Dru Jaroslavu Po n c o v i . 

Pan vicepresident JUDr. Jaroslav Po ne c obšírně vylíčil 
nynější stav sanační otázky, a probral v delší přednášce dů
vody, které prokazují nutnost této sanace, při čemž vylíčil 
výsledky porad komise zvolené ve předešlé valné hromadě 
kollegia ku přípravě návrhu sanačního. Na tento podnět roz
vinula se delší debata, které zvláště se zúčastnili kolegové 
Dr. F i a I a, Dr. Č a p e k, Dr. Řez á Č, Dr. Růž i č k a , 
notář Ves e I ý, Dr. Mot I í k a Dr. V i 1 í m e k . 

Mezi debatou dostavil se do schúze president Krá lov é -
Ii rad e c k o - C hru di m s k é notářské komory pan notál" 
Josef Lep š í k, který vylíčil a ciferně vypočetl nynější 
stav sanační akce, a oznámil, ·bude-li návrh notářské komory 
P r a ž s k é na zvýšení Pražského komorního příspěvku na 
rok 1933 - o 1200 Kč - přijat, že pokládá sanaci R. y ch -
n o v s k o u za proveditelnou, neboť i členové notářské ko
mory Králové-Iiradecko-Chrudimské přispějí po 3.000 Kč na 
tuto sanaci. K tomu podotknul, že notářská komora Králové
Hradecko-Chrudimská uvažuje o vhodnosti sloučení svého 
kolegia s kolegiem notářské komory P r a ž s k é . 

Po návrhu na skončení debaty dal president pan JUDr. Ja
roslav Č u I í k hlasovati o prvním bodu pořadu, a návrh na 
zvýšení ročního komorního příspěvku pro rok 1933 o 1.200 Kč 
byl přijat všemi hlasy proti jedinému hlasu. 

Nato pan předsedající president JUDr. Jaroslav Č u l í k 
přikročil k vyřízení druhého bodu na založení záručního fon
du k náhradě škod vzešlých úřadováním notářů, a udělil slo .. 
vo p ředsedovi v minulé schůzi zvolené komise panu notáři 
Janu Ř e b í k o v i z Klatov. 

Pan notář Ř e b í k podal referát, že tato komise se 
usnesla na těchto zásadách: 

1. Defraudace notářova má se hraditi především z pozůsta
losti notáře. 

2. Manželka defraudanta a osoby jmenované podpůrně v zá
konu o přímých daních jsou ve.dle manželky povinny také 
dáti náhradu. 

3. Substituti notářství úmrtím uprázdněného jsou povinni 
z ročního· výtěžku notářství přispívati na úhradu škody de
fraudací vzniklou. 

4. Teprve po předcházejících úhradách má ohledně nevy
čerpaného zbytku náhrady škody nastoupiti placení z garanč
ního fondu. 

Pan notář Ř e b í k vyslovil náhled pro ten případ, kdyby 
jmenován byl notářem jiný kandidát, nežli který byl notái'
skou komorou navržen, aby notářská komora byla oprávněna 
odepříti náhradu škody následkem tohoto opomenutí jejího 
návrhu. 

Předsedající pan president JUDr. Jaroslav Č u 1 í k zmi
řiuje 'se o požadavku ministerstva spr a v e d 1 n o s t i pro 
zajištění náhrady škody úřadováním notářú vzešlé. Náhrada 
ta může býti zajištěna stanovením povinnosti pojištění u poji
šťovacích společností do výše 50.000 Kč, nebo stanovením po
vinnosti hraditi vzniklou škodu ze všech notářských kaucí, 
nebo z povinnosti každé notářské komory zříditi záruční fond, 
po případě i zákonným ustanovením, že všichni notáři soli
dárně jsou zavázáni ručiti za vzniklou defraudaci. 

V pokračující debatě pan vicepre-;ident Dr. Po n e c pro
hlašuje, že jest potřeba, aby kontrola notářských deposit byla 
usnadněna novým způsobem předpisů o notářských deposi
tách , při čemž i revisoři musí ručiti za správnost každé pro
vedené revise a veškerá spekulace bursovní a hazardní hry 
karet mají býti notářům zakázány. 

Až dosáhne garanční fond určité výše, má sloužiti přeby
tek podporám vdov a sirotků po zemřelých nemajetných no .o 
táHch. 

V následující debatě uvedli své náměty notáři pp. Dr. P e
rek, Dr. Čapek , Dr. Iieinitz, Dr. Vilímek, Dr. 
Š i m e k , Ji ř í k a referent pan notář Ř e b í k, načež 
p; edsedající pan president Dr. Jaroslav Č u 1 Í k vyzval ku 

. hlasování '0 druhém bodu pořadu, kterýžto návrh na to byl 
přijat jednohlasně s dodatkem pana notáře U h I í ř e , Že 
zvolená posavadní komise má i nadále pracovati na pra
vidlech utvoření záručního fondu, a s dodatkem notáře pana 
Dra Že j g I i ce, že komisi té se přizi1ává také právo 
kooptací se rozšířiti. 

Nato předsedajícím p. presidentem Drem Jaroslavem Č u I Í
ke m s poděkováním za účastenství byla valná hromada 
o jedné hodině odpolední prohlášena za skončenou. 

l· 
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Podle zpráv bělehradské ) .. Pra\rdy ,( a záhřebského »Obzoru« 
zavádí se v novém civilním řádu soudním pro království 
Jugoslavii, hlavně zásluhou profesora university v Bělehradě, 
JUDra Živojina Periée, opětně star~á .zásada vázanosti soudu 
při určitém stupni listinného důkazu, kterému se dává před
nost před důkazem svědeckým, ježto poslední skýtá znač
nější měrou možnost zneužití. Tím zvítězila zásada, platná 
v právu srbském, proti zásadě. platné na území dřívějšího 
pľáva rakouského a uherského' a iest znovu zdůrazňována 
důležitost listin a tím i důležitost organisace stavu notá ř
ského jako hlavního tvůrce listin, kterážto oľganisace zavádí 
se nyní i v oněch oblastech jugoslavského území, které tuto 
olľganisaci dosud neznaly. Dr. tl. 

Z notářské komory v Česk-í'ch Budějovicích, Při kolegiu 
notářů obvodu notářské komory v Č. Budějovicích, konané 

. . dne 15. října 1933, zvolen byl: 1. za náhradního, člena vý
boru notářské komoľy JUDr. Jaro<;lav L i ch k a, notář 
v Týně nad VIt.; 2. za přísedícího disciplinárního senátu nej
vyššího soudu pľO příští ľok Emanuel T o uš, notář a pre
sident notářské komory v Č. Budějovicích. 

Odborová organisace čsl. advokátního a notářského úřed
ti.ictva v Praze obrátila se na všecky advokátní a notářské 
komc,ry zvláštním ' memoľandem, v němž poukazuje na dúle·· 
litost spolehlivého, dobře vycvičeného kancelářského peľso
nálu, jakož i na značnou dnešní nezaměstnanost v řadách to
hoto úřednictva, a apeluje na advokáty i notáře, aby neza
mĚ;stnávali pensistů ze státních či jiných úřadů, aby uznání 
za zvláštní výkony úředníkům projevovali ve formě přídavků 
a tytéž řádně oznamovali všeobecnému pensiinímu ústavu 
~ nemocenské pojišťovně , aby nenutili peľsonál pracovati přes 
úřední hodiny bez obvyklé náhrady, aby p ř i hledání úřed ·· 
nictva se obľ3.c;3 1i na výše jmenovanou orr,anisaci, jež připľa·
vuje odborné školení prvotřídních sil, jakož i aby s peľsoná
lem zacházeli vždy vlídně. Notářská komora pražská pojed
nala o těchto požadavcích ve své schůzi dne 21. října t. r., 
uznala jejich oprávněnost a jednomyslně se usnesla všem u 
svému členstvu doporučiti , aby požadovaných zásad dbal o. 
Česká zems!íá komise pro péči o mládež v Čechách, která 

bude míti nyní jméno Zemské ústředí péče o mládež v Če
chách, oslavuje letos čtvrtstoletí své práce na záchranu české 
mládeže. ·U pfíležitosti té zaslala spolku notářů čsl. i jednotli .. 
vým notářům prosbu za blahovolnou součinnost při opatřování 
řinančnícb prostředků na její úkol~T . Zejména žádá o p ř ímluvu 
u testátoľů , Gby blahovolně pamatovali ve svých posledních 
pořízeních na Českou zemskou komisi. která jest zemským 
ústředím veškeré dobrovolné, oľganisované péče pro českou 
mládež v Čechách a vydržuje zařízení, sloužící jejímu účelu. 
Instituce ta staľá se, aby pokud možno každé české potřeb ·· 
n:é dítě v Čechách bylo zachráněno a proto vybudovala za 
tím účelem síť .220 Okresních péčí o mládež. Vydržuje a spľa · 
vuje 3 odborné výchovny pro mládež ohľoženou a mtavně 
vadnou ve Šternbeľku, v Jilemnici, a Dobřichovicích, 2 Dět
ské domovy a zotavovny v Novém Světě (v Krkonoších) a 
v Mar. Lázních pro mládež opuštěnou a tělesně oslabenou a 
Učňovský \ útulek v Praze pro učně , zaměstnané u pražských 
mi~trů. Vydržování všech těchto 6 ústavů vyžaduje značných 
finančních prostředkll, k jichž úhradě nestačí dosavadní pod
Dory činitelů veřejných a soukrom~rch. Česká zemská komise 
prosí proto snažně o blahovolné poskytnutí potřebné pomoci, 
aby mohla čeliti s úspěchem dCStské bíd ě ~tále vzrústající a 
pracovati pľO lepší budoucnost našeho národa. Pro bližší in
fo rmaci předkládá pečlivě sestavený pamětní spis o své čin
nosti za uplynulých 25 let, z něhož nejlépe je zřejmý vý
zlIam této instituce nejen pro mládež, nýbrž i pro celý náš 
J! :.Írod. Proto věc tuto kolcgúm vřele doporučujeme. Kance .. 
lá"e komise jsou v Pľaze III. , Chotkov2 silnice 8, telefony 
(50 116 a 60064, účet pošt. spořitelny Č. 19044 Praha. 

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

V Právnické knihovně, vydávané Právnickým knihkupec·
tyím a nakladatelstvím v Pľaze II., Liitzowova 36, vyšel 10 
~vazek, obs:1huiící »Patentní zákon« s příslušnými zákony, 
nařízeními, vyhláškami a státními smlouvami, jakož i s roz
hodnutími od r. ] 899 do doby přítomné. Upravil a vysvětliv
kami opatřil Ing. Prant. Vitáček, odboľový rada patentního 
úÍ'adll. Knih8. jest LI nás prvním dílem, jež podává úplný pře
hled předpisů z oboru čsl. práva patentního, a význam její 
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spočívá zejména v'e 'zpracování judikatury. Rozhodnutí, ' jichž 
je las 2.000, jsou u jednotlivých paragrafú zákona roztříděna 
pod hesla soustavně uspořádaná , jež jsou pojata i do věc
ného rejstříku, t3.kže je možna i přes značné množství judi
kátú snadná a rychlá orientace- Je p ř ihlíženo nejen k roz
hodnutím pat. úř'adu u pat. soudu, n~Tbrž i k rozhodnutím nej
vyššího soudu, nej vyššího správního soudu. min. obchodu aj. , 
takže kniha podává úplný přehled patentové praxe všech 
instancí za období 34 let. Patentní zákon č. 30/1897 jest též 
ve znění německém (s vyznačením změn). Tři podrobné rej
stříky (přehled norem z oboru pat. práva i neplatných, a 
rejstřík chronologický a věcný), doplňují knihu, jejíž úplnost, 
důkladné zpracování i pečlivá tisková úprava z ní ' činí oje
dinělou příručku, nezbytnou všem interesentům. Cena knihy 
o 760 stranách ve vazbě polokožené, jest skutečně co nej.;, 
nižší - Kč 70.--. Doporučujeme . 

Poplatníci daně z obratu, nezapomeňte, že do ll. listopadu 
musí býti zaplacena tato daň za třetí čtvľtletí letošního roku. 
Mnoho poplatníků ušetří i peníze, ježto nevědomky odvádějí 
na dani z obratu více, než zákon předpisuje. Tak na př. 
z tľžby Kč 100.000 nečiní 3.%: daň z obľatu Kč 3.000.-, nýbrž 
podle klíče přiloženého ke Kudtirstově » Příručce « Kč 2.912.-. 
Tedy už při tržbě Kč 100.000 ' ušetří Kurfilrstova příručka ta
kovému poplatníku ' Kč 88.-. Nevvhnutelnou pomůckou pro 
každého poplatníka je kniha Dr. Jiřího Kurftirsta, vrchního 
rninisterského komisaře: }) P.říruČJía k dani z obratu a dani 
pl epychové« se zřetelem k novým přiznáním, všem platným 
ustanovením a: všem povoláním. Výti5'k s vypracovaným 
vzorcem přiznání a třemi klíči k výpočtu daně z obratu 
Kč 18.-. Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze 
a dodají všichni knihkupci. 

), Nej vyšší správní soud«. Ř,ada komentovaných zákonů, vy
dávaných Čs1. Kompasem na Smíchově, byla právě rozmno
žena komentářem k zákonúm o nejvyšším správním soudě , 
jejž pořídil vľch. sekretář nejv. správního soudu Dr. Zd. 
RádI. Publikace má titul );Nejvyšší správní soud«. (V plátně 
vázáno, 504 stran, Kč 60.--.) .Te to v jazyce českém p r v Ý 
pro praxi urč.3ný komentář zákonů o našem správním tribu
llálu. Nový svazek Kompasových komentářit představuje tedy 
výtečnou pomúcku pro každého, kdo přichází ve styk s nejv. 
správním soudem, ať jako stěžovatel, ať. jako pľávní zástupce 
stěžovatelův nebo jako správní úředník. jemuž připadá úko,l 
ľozho dnutí nejv. správního úřadu před neiv. spľávním soudem 
obhajovati. Náš správní tribunál poskytuje sice občanůni ve 
velmi širokém rozsahu ochranu jeho práv proti nezákonným 
rozhodnutím úřadů správních, ale má-li stížnost, kterou se 
občan k nejv. správnímu soudu obrací, míti úspěch, musí 
především vyhovovati náležitostel1l, jež zákon předpisuje . 
Dokonalá znalost těchto Dředpisů je tedy prvou podmínkou 
dobrého výsledku. Komentář právě vydaný podává neto1iko 
podrobný a úplný obraz všech těchto náležitostí a vůbe c 
všech procesních předpisů ve světle íudikatury, ale podává 
tento obraz s neobvyklou přehledností, jíž dociluje podrob·
llými orientačními přéhledy O' judikátním materiálu a ovšem 
také bohatým indexem. Komentáři dostal.o se cti, že první 
president nejvyššího· správního soudu Dr. Emil Iiácha napsal 
k němu úvodní essay, v němž lze se dočís ti zaiímavosti z mi
nulosti i přítomnosti našeho správního tribunálu. 

»Česlwslovenské soukromoprávní předpisy« pojící se k čsl. 
zákoníku občanskému, . zpraco'va1i a uspořádali univ. prof. 
JUDr. Pr. Bouček a min. rada Kaľel Schrotz. V prvním vy·
ciání československého občan~kého zákoníka bylo zpľacováno 
také občanské právo Dlatné na Slovensku a Podkarp. Rusi a 
byly připojeny nejdůležitěiší předoisy pojící se k zákonu 
občallskému. Druhé vydání obsahuie· zpracování judikatury a 
literatury a zevľ~lbr.ějŠí z1'nacování ohČcanského Dráva, plat· 
ného na Slovensku a Podkarp. Rusi. Proto n ř edpisy pojící se 
k zákoníku občanskému jsou vvdány zvláště, což umožňuje 
jednak, že není nutno omezovati se ien na některé z nich, a 
jednak, že bylo možno Dřipojiti komentaci k předoisům těm , 
aniž by rozm ě r občanského zákoníka příliš vzrostl. Předpisy 
v kni ze obsažené jsou srovnány ])odle tľad ;čního systému 
ohč8 nského zákona .. Jsou zde ustanovení: k obecné části ob
čanského práva, k právům věcným, k pľávu obligačnímu , 
k náhradě škody, k Drávu rodinnému, k právu dědickémll. 
Podrobný obsah zaujímá 11 stran. Nejlepší názor o hodnotě 
poskytne knih C'l sama, kterou Vá m na požádání dodá který
koliv knihkupec na nezávaznou ukázku. Ry chlou orientaci 
umožní vedle přehledného obsahu jednak časový a jednak 
věcný rejstřík. Kniha neobsahuje předpisů vydanýcb Česko
slovenským Kompasem již v jiných svazcích sbírky »Komen-



tované zákony rep. čs1. « , jakož 1 předpisú, které snad by 
bylo lze označit jako pojící se k obč. zákoníku, ale které jen 
nepřímo se dotýkají občanského práva. Cena knihy v plá
těně vazbě 1160 stran Kč 12'0.'-' 
Přechodná úpra" a státního příplatlm Jí podpoře nezaměst

naných. Vyšlo jaku VIII. svazek knihovny Odborového sdru·· 
žťní československého (Praha L, Na Perstýně 11) str. X, 202; 
brož. 8.- Kč. 

Nová úprava, které se dostalo podpúrnérnu systému vládní
mi nařízeními ze dne 29. července 1933, Č. 161 a 162 Sb. z. 
a n.; zmenila na přechodnou dobu podstatně nejen dávkovou, 
nýbrž i organisační stránku podporování nezaměstnaných 
prósC:ednictvím odborových organisací. 
. V základech zústal tento systém péče o nezaměstnané ne
dotčen, rozsah změn však vyžaduje zvláštního a podrobného 
výkladu. Látka vzhledem k dvěma novelám a značnému 
množství administrativních výnosú ministerstva sociální péče 
a rovněž vzhledem k nedostatečné úpravě positivními před
pis.y stala se nepřehlednou. 

Podpúrný systém v nové přechodlíé úpravě jest pak po 
právní stránce v mnohém směru řešením, které nemá ana
logie v jiných oblastech právního řádu. 

R.ychlé změny praxe znesnadňují rovněž přehled k právní 
úpravě t. zv. gentského systému. Proto publikace zpracovává' 
nejen nový zákonný stav, nýbrž i veškeré změny, které praxí 
byly od novely živnostenského řádu 1930 zavedeny. 

Publikace obsahuje· vedle textů zákonů a nařízení k státní
mu příplatku se vztahujících podrobný a úplný komentář ke 
všem jednotlivým ustanovením. Administrativní výnosy mini
sterstva sociální pé'če, jejichž počet dostoupil již 50, byly 
uspořádány ve zvláštní část. V úvodu publikováno jest syste
matické zpracování provedených změn a podrobné vylíčení 
hospodářských a sociálních důvodů, které k provedeným 
změnám vedly. Srovnání s cizím zákonnodárstvím slouží ka
pitola »Péče o nezaměstnané v cizině « . 

pozsah interesentú by l podstatně rozmnožen vzhledem 
Je povinnosti spolupúsobiti při provádění tohoto zákona, která 
hyla uložena orgánům veřeiné správy, státní i samos9rávné, 
voleným i jmenovaný m, nemocensk1'nl pojišťov])ám, obcím 
i zaměstnavatelům. 

Právě vyšel unifikovaný komentovaný Odhadni řád od mi
ni .5- jer~.kého rady Pr. Mrštiny, přednosty legisl. odd. min. 
spľa vedlnosti za spolupráce soud. rady Dra Karla Louly .. 

Dílo stane se nepostradatelnou příručkou advokátů, no
t á ř ú, soudcú, peněžních ústavů, znalcú pro odhad nemovi
tostí atd. Ustanovení odhadního řádu isou vysvětlena neien 
podrobnými poznámkami, ale i četninni v}"nosy min. sprav. 
vydanými k dřívějšímu i nynějšímu odhadnímu řádu. Myšlen
ka spojiti v díle právní normy, podle nichž je odh. řádu po
užívati podpúrně i pro jiné obory řízení soudního je iistě 
šťastná. Vzorce protoko,~ů o odhadech, jednak ú ř ední, jednak 
neúřední, rúzné tabulky pro výpočty hodnoty s pľaktickými 
poznámkami odkazujícími na výklady v díle, přehledy měr 
atd. dOT)lňuií dílo. Zvláštní část je věnována právnímu řádu 
země Slovenské a Podkarpatoruské. 

Obsah: I. Důkladně komentované vydání nového odh. řádu 
z 23. července 1933 Č. 100 Sb. z. a n., jenž nastoupil na místo 
dosavadního odhadního řádu z 25. července 1897 Č. 175 ř. z. 
o odhadu nemovitosti v řízení exekučním a místo nař. čís. 
42600/1914 uher. l~ ~ n. ~p r é1 Y. v celé republice. Dbáno je spo-

jitosti s příslušnými ustanoveními exekučních zákonů, občan
ského, knihovního a katastrálního zákona atd., pečli vě jsou 
vyhledány a n ':< ioojeny četné výnosy min. sprav., zvláště 
také prováděcí výnos a rozhodnutí nejv. soudu. 
Upozornění na význam jednotlivých ustanovení PľO vě~ 

řitele i dlužníky a jiné oprávněné, jako i pokyny pro od
hadce a výkonné orgány, činí dílo zvláště cenným. II. Odhad 
v konkursním a sporném řízení. III. Soudní odhad pro zjiště
ní základu poplatku z převodu nemovit0sti podle § 50 pop1. 
zák. IV. Soudní odhad pro zjištění základu pro vyměření 
dávky z pÍ"Írůstku hodnoty nemovitosti. V. Odhady v řízení 
pozůsta'lostním podle nesp. patentu Č. 208/1854 ř. z. VI. Do
brovolný odhad podle nesp. patentu Č. 208/1854 ř. z. VII. 
Odhad při vyvlastnění pod~e zákona ze dne 18. ledna 1878 
Č. 130 ř. z. pro stavbu železnic a provozování jízdy po ní. 
VIII. Odhad při vyvlastnění k úpravě asanačního obvodu hl. 
města Prahy podle zák. ze dne 11. února 1893 Č. 22 ř. z. 
IX. Poznámky a prameny k užívání odh. řádu v zemi Slo
venské a P. R. X. Prováděcí předpisy k odhadnímu řádu. 
Vzorce a tabulky pm odhady. Ad lL-IX. obdobné a pod
])úrné použití odhadního řádu je jednak vysvětleno poznám
kami autorovými, jednak četnými rozhodnutími, dosud z val
né části nesoustředěnými. Připojeny isou vzorce pro proto
koly odhadní, tabulky pro výpočty hodnot atd. 

Stran 400. Vyšlo jako sv. 13 Právnické knihovny nákladem 
Právnického knihkupectví a nakladatelství v Praze II., Ltitzo
wova 35. 

Substituci 
ihned převezme kandidát notářství se substitucí. Nabídky 
pnmo na adresu: JUDr. Mojmír Chromý, kandidát notářství 
ve Znojmě, Náměstí Republikv č. 19. 

Absolvovaný právník 
se ;!4 roční praxí u soudu v Brně, ovlácla.iící dobře nemCl11U a 
psaní na stroji, prosí o místo koncipienta ' v notářské kance
láři kdekoliv. Vojen. služby prost. Mírné platové nároky. Zn .: 
»Snaživý a spolehlivý :< do adm. t. 1. 

JUDr. 
s 3Y; letou notářskou praxÍ, znalý německé řeči i sporné 
Clgendy, mající p řed notářskou zkouškou, přijme místo notář
ské.ho koncipienta. Laskavé nabídky do adm. t. 1. pod zn.: 
"Pilný a spoleh1ivý«. 

20letá úřednice 
s praksí 5 rok :! v notářské kancdáři, perfektní písařka na 
stroji , znalá lustrování .a částečně agendy smluvní a tabu
I ~rní. přijme ihned místo v n o tářské kanceláři. Zn. »Iined a 
kdekoli « do adm. t. 1. 

.'Úředník 
s 2letou kanc. praxí, hbitý písař na stroji, hledá místo kde
koliv. Zn. »Mírné požadavky« do adm. t. 1. 

'Úřednítí 
s 1 0 ročni praxí · u okr. soudu, znalý psaní na stroji, lustro
v'ání, agendy žalobní, exekuč. a tabu1., prosí o místo. Zn. 
»Listopad 1933« do adm. t. 1. 

PAPíR PITŠ 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, nitě k šití 
aktů atd. - Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě. - Kolekce vzorů zdarma obratem. 

Depositní knihy na skladě. 
TELEFON 23815. TELEFON 2381~. 
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