
3. V osnově chybí tvoření firmy - což ovšem ~t
spadá do rámce tohoto článku - a .o s u d y staré 
firmy s'polečenstev, prá vováre,čných měšťanstev a 
hornických těžířstev. Na škodu by nebylo utvoření 
firem okresních hospodářských záložen, spořitelen a 
Národní banky, což opět nespadá do tohoto článk~l. 

4. Odpověď na otázku, lze-li aplik.ovati předpisy 
o staré firmě též při pachtu nebo zřÍ'zení ususfructu 
'k obchodnímu zruvodu. 

. Z podaného rozboru mně vYlplývají uvedené nejas
né body, které by měly býti v každém případě v osno
vě řešeny. 

Z dŮV.odů vyšší spravedlnosti však nesouhlasím 
s institucí staré firmy. U nás se stará firma vžila, 
to je pravda, ale to neznamená, že je spravedliva. 
Ius ars est boni ·et aequi. Vychá:zí vstříc kapitálově 
silnějšímu podnikateli a možnost okam'žitého dalšího 
provozování už 'zavedeného z,ruv.odu slabšímu podni
kateli odnímá vůbec. 

Napsaný článek jest jen příspěvkem k osnově ob
chodního zákona. Není to můj 'první příspěvek .k .oS
nov.ě. Bohužel, nenacházím jinde podobné odezvy. 
Nemohu použíti všech literárních i zákonných pra
menů, kterých bych si přál použíti, a proto se mus'ím 
spokojiti jen s tím, co mám právě po ruce. 

ZE DNE 

Pan Karel Velkobu:rský, notář v RCkycanech, zemřel. 

Aďk:oliv bylo známo, že těžce churaví, přece jen překvapí 
zpráva o jehoslkonu dne 20. října 1940, tak rychlém. 

Pan Karel Vel,koborský, notář, narodil se dne 12. prosince 
1876 ,a po ' poměrně krátké .p.raksi byl ustanoven notářem 
v Mladé Vožici, později pře[o!Žen do Strakonic a od 1. pro-

_ since 19216 do ' Rokyean . . 

- Se ' zemřelým ztrácí notářský stav jednoho ze svých nej
lepší.oh, výborného právníka ~ v oboru poplatkovém, pří

mého .a skromného v celém životě, naprosto čestného, těši

cího Sl2 veliké popularitě. 

- Úřad notáře byl jeho velikou láskou a zastával jej s ne
únavnou :pílí, i na úkor svého zdra,ví. Finanční stránlka byla 
zcela vedlejší, vždy mu ,šlo především o čistý štít stavu 
ňotářského. 

V dřívějších letech byl členem notářské komory, zkušební 
komise ,a ještě nyní čllenem městského zastupitelstva, výboru 
Sokola atd. 

. Ve službácb .. ~eřejnosti zastihla ho :smrt neočekávaně. 

Jleho ztráty ieÚ vši:chni kolegové i široká veřejnos.t 
rokycansikého. _ 

Odešel čť~v~k dobrý - če~t budi;ž jeho památce. 
4. " . ... .. .. 

olk.resu 

Dr.K. 

V Právnickém knihkupectví; a trllakladatel,ství V. Linharta 
v Praze II., Beethovenova uL 3·5 prá'vě vyšla ve "Sbírce práv
ních 'Pojednání" jako svazek 39.:Dr. Aloise J. J in dři cha, 
místoředitele V,šeobecného p~~,ijního ústa,vu, osvědčeného již 
komentátora našich nejdůležitějších sociálních zákonů, kniha 
"Podpory v nezaměstnanosti". Vydání tohoto díla j,e tím dů-

ležitější, že vlastní vládní nařízení o podporách v nezaměst
nanosti, nyní výlučně' :pl:atné, ponechalo podrobnou úpravu 
této otázky a její provádění třem vyhláškám ministra soci
ální a zdravotní spTávy, jimž právě autor :především věnoval 
svou pozornost a opatřil je podrobným výkl,adem a pouka
zem na jejich vzájemnou souvislost a souvislost jich s rám
covými ustanoveními vládního nařízení. 

Možno řki, ·že jen s takovým průvodcem po jednotlivých 
ustanoveních těchto všech norem, jakým je náš :autor, mož
no nabýti j,asného přehledu o nyněj.ší zákonné úpravě pod
porování nezaměstnaných. 

Dílo ,obsahuj,e v krátkém úvodu výstižné vylíČení do~avadní 
úpravy, ná'sleduje pak díl 1. souborně popisující dne.šní úpra
vu, za ním v díle II. 'Podrobný komentář všech platných no
rem a jejich znění. Ke knize jsou pak připojeny vzory všech 
vyhláškami předelPsaných formulářů, potřebných pro styk 
žadatele s úředními místy. Podrobný věcný ukazatel doplňuj'e 
dílo. 

Spisek má 68 stran, cena brož. K 14.-. 

Konkurs. 

Kur,atorium Podpúnného fondu Dr. Gusta-v,a K Te i mla 
při notářské komoře v Praze vypisuj,e konkurs na udělení 

podpory vdovám ,a sirotkům po zemřelých notáří.ch nebo 
býv. notářích, 'kt,eří byli ,členy kolegia komorního obvodu 
praž,ského a kandidátů notář:ství tohoto komorního obvodu. 

Žádosti buďtež předloženy u notál"'ské komory v Praze 11., 
Žitná Ull. 4b, nové číslo 8, nejlPozději 

do 15. listopadu 1940. 

V Pr,aze, dne 20. října 1940. 

Za kuratorium Podp'ůmého fond1l Dr. Gustava Kreimla 
při r,~,tář5ké lmmoře v P,"a:zc. _. 

Presidentťnr náměstek notářské komory: 

F e rdi n ,a n d Hej n a-. 

Čís. jedno 2954 n. k. 

N ot.?řské místo v Rokycanech. 

Podepsaná notářská komor,a vypisuje soutěž k znovuobsa
zení místa notářského v Rokyoanech, uprázdněného úmrtím 
notáře Karlra Velkoborského, a :současně též místa, které 
přeložením tamtéž se uprázdní. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
sprav. ze dne 31. .října 1887, čís. 9172, podány buďtež 

do 20. listopadu 1940 

vče tně, předepsaným způsobem podepsané komoře . 

Notářská komora v Praze, dne 22. října 1940 . . 

President: Dr. Ponec V. r. 

Překlady z maďarštiny do češtiny a naopak vyhotovuje 
a ověřuje taj. Jan D u š á n e k, přís. tlumočník, Praha XV!., 
HoleČlkova 37. 

Notářs,ký koncipient s jednoroční praksí v kr.ajském městě, 
s bohatou :agendou v en:kov sk ou a pozůstalostní, svědoniitý, 

s velmi dobrým doporučením dosavadního svého šéfa .. změní 
místo v ďůsledku zřízení druhého notářského místa. Zn. ; 
"Chuť k práci". 
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