
Nás však zajhná S 4 cit. naL, jenž se dotýká dáv
ky z přírůstku hodnoty nemovitosti slovy: 

"Ustanovení ~ 2 věty prvé platí i :pro obecní dáv- . 
ku z přírŮ'stku hodnoty nemovitostí. Je-li obecná hod
nota nově nabývaných nemovitostí většÍ, než T.á
hrada za nemovitosti odstoupené, sniží se tato dávka 
úměrně na částku) odpovídající poměru obecné hod
noty nově nabývaných nemovitostí k náhradě za ne
movi.tosti odstoupené. {( 

. Úleva od dávky jest tedy dvojí: 

1. Úplné osvobození) je-li obecná hodnota (zcizova
cí) nemovitostí nově nabytých menší nebo nejvýše 
stejná, jako náhrada 'za nemovi,tosti odstoupene po-
dle zák. č. 63/35. . 

2. Poměrné osvobození) je-li obecná hodnota ('zci
zovací) při novém převodu vyššÍ, než náhrada za 
odstoupení nemovitostí pod1e 'zák. č. 63/35. DávkJi se 
snižuje podle zásady úměry přímé, jak vyplývá. 
z příkladu: 

Expropriační náhrada podle zák č. 63/35 činí 
100.000'- K, zcizov-ací hodnota při novém převodu 
250.000'- K, na,bývací cena II těchto nemovitostí 
ke dni 10. I. 1923 pak 120.000'- K. 

Nab. cena 10. I. 1923 
10 % 

celkem 

zciz. hodno 20. II. 41 (resp. 20. VI. 39) 

hrubý. přírůstek . 
5 % srážka § ll/ III . 

zbývá dálvce podrobený přírůstek 
dávka 18% (při přírůstku 89 % ) 
10% srážka § 12/IV. 

dávka 

úměra přímá: 

18.046 K 80 h : 

x = 18.046'80 X 100.000'-

120.000'- - }~ 

12.000'·-- ., 

132.000'·- K 

250.000'- K 

118.000'-- K 
6.600'-- " 

111.400'- K 
20.052'- " 
2.00.5'20 ., 

18.046'80 K 

x- 250.000'- : 100.000'- K = 7.218 K 72 h. 
250.000'- K 

Dá ~ka se tedy úměrně snížila na 'částku 7.218 K 
72 h. 

Zákonodárce užívá ter,minologie "osvobozeny" od 
převodního popJ.atku a od dáv;kyz přírůstku hodnoty, 
půjde tedy o nový důvod v'ěcného osvobození (§ 3 d. 
prav.), nikoliv o důvod nepodrobení dávce (~ 4 
d. 'pr.). 
Nasvědčuje tomu i ustanovení §. 4/11. cit. nař., že 

k . osvo bozenÍ nepřihliží 'vyměřovací úřad 'z moci úřed
ní, nýbrž jen na žádost strany, podanou během řízení 
vyměřovacího nebo nejpozději ve lhůtě rekursní. ":') 
Zemský výbor může pNznati výhodu i 'převodu nasta
lému před účinností tohoto nařÍ1zenÍ (3. II. 1941), a 
to patrně individuálnÍ'm (konkretnÍ'm) s.práVlJlÍm 
aktem. 

žádost 'za úlevu je třeba instruovati průka$em 
~ 4///. a § 3jI. cit. nař.) že k převodu nemovitosti 

*) Legitimován k žádosti hude zcizitel, neboť jest stranou 
v řízení vyměřovacím (judik. N. 'So. 5.) a odpovídá nabyvateli 
pl'evzavšímu om1uvně dávku (judik. N. s.). 

22 

(novému,) došlo jen z důvodu (dřívějšího) odstoupení 
nemovitostí pTO účely branné moci ( přesně.ii: pTO 
účely obTany státu) podle zák. č. 63/35 Sb. n. 

Je-li k vydání průka'zu tohoto 'povolán místně pří
slušný Obedandrat i při oněch odstupech, jež se sta'ly 
do 15. III. 1939, jest sporno. NařÍ'zenÍ samo otá'zku 
tu vůbec neupravuje, 

J sem názoru, že prů~az vydaný úí'ady příslušnými 
před 15. III. 1939 bude 'zeela sta-čiti na prúkaz § 3 
cit. vl. n., neboť Říše převzala úkoly zák. č. 63/ 35 
.až tímto dnem. 

ZE DNE 

PřeloženÍ. Minilstr spravedlnosti pře,ložil not:áře Dl'. J o -
se f ,a Fr e i t i !ll g e r 13. z Ra'lwvníka dl) Pr'ahy II . 

Jmenování. Mi.nis,tr spravedlnosti jmenoval kandidáta no
tářství JUDr. Lad i s l ,a v a Č a b a n a notáf'em v Ledči nad 
Sázavou. 

Dne 9. března t. r. dožil se 'sedmdesáti let JUDr, Jaroslav 
ČaJ:.,e~, notá,ř v Pra'Ze . Svou J1!otál~s'"ko'L1 prcaik:si zručal v Pr,aze 
na Smkho,vě u notáře 13. p'ředsedy pT8.1žské notář,ské komory 
Dr. Andresa, maje za 'sebou již delší Isoudní ,a a dvokátn1 
pr:a'ksi. V lis,t,opadu T. 1907 jmeruo'ván byl notMem '8; úředním · 
sídlem v'e Velv,arech, pak působí] v KralupeClh n. VIt. ,a na 
Kladně. Od 'roku 1920 :u,sadil se v Praze II., VO'diIČlkov:a, 33, 
kde půslolbí 1I1;2IPřetržitě ,až do dnešního dne. Záhy se uk á.zla I o, 
ž'e nově n'a'stou:pené pra,ž;siké notářství mus1 vybudova'ti z,cella 
od ZJa,čá:tku. Přes tyto počáteční obtí-že s\t.al se nI". Capek 
brzy známým a vyh1edáv,aným notářem ve vnitřní Praze. 
K t omuto ú·spěchu do,pomohly mu jeh.o sipol,eč'enské vlast
nosti 'a vzácné porozuměniÍ pro po,třeby prakti'ckého ži.vo ta , 
které mu zjedná'V,aly ohlibu v šir·olkýc'h vr'stvá'ch obec;en:st,va. 
J,est 10 ,něm známo, že pro svoji znal,ostsporné ,agendy právní 
bývá hnán na por,adu v nejifůznějšíc!h .a notářství i velmi 
vZJdálenýd1 právníCh věcech. Ty;tQi předno:sti zÍS'lmly Dr. Čap
kovi TO'ZJs-áhJ.é zná,mosti 13. dohr'ou povés.t zvllášt,ě v kruzích 
bankovních a průmyslových na prospěch celého 'stavu notář
ského, Oceňujeme-li nyní u p:ří1ežitosti tohoto vzácného život
ního jubilea notářskou ,činnost Dr. Čapka, můžeme právem 
říci, ,že jubilanJt s'oust,řeďuje ve ,své .osobě všechny pŤednosti , 
klteré velJkoměstsiká a,genlda od no,tá,ře vyž·aduje. K j'eho čet
ným přátelům připojujeme se i my s upřímným přáním pev-
ného zdraví a spokojeno'S>ti do dalších let. · Dr. B. J. 

President Dr. ponec předsed~u Ústředí českých právníkt., 
Na v,al!né hromadě dne 24. ledna 1931 byl j ·ednomyslně ZlV'oilen 
pres,i:dI~nt Notářsiké komory pra'ž'Ské p. Dr. J ,aro,811a,v Ponec, 
notář 'V P,r.aZJe-Žíž,kov,ě, předsedou Ústře:dí 'čes!kÝích pr:álVníkú . 
SIkUJteČlnost tat,o je vý'zn:alIT1!llá ve dvojím 'směru. Především 
jest zde po prvé prolomena. .zás'ada, že př'edlsedlou Ústředí 
jest 'Universitní profes'or právni'clké :5a\kul,ty, jimiž byli oba 
dřívější páni ,pí'edsedové. Nadto p.ři opušli-ění této lZá's'ady 
pa.dla prvá volba právě na pří'Sllušníka st,avu notáiské'ho 
jako org,á1nu právní be21pečnOlsti- a pto,řádku. 

Jest ovšem ne'slp cn'no, ž'e' při této voLbě rozhodovaly hll3vně 
ohledy na osohnost pan'a. pres!1dent,a Dr. Ponce, jehož roz
šafnost je celé naší právnické obci- zárukou, 'Že v dnešní po
hnuté době povede na,ši největší právnickOU korporaci co 
nejlépe. Ni.cméně jest t,ano' Vlollba vyzmamenáním ,a ,poctou 
nejen. pro našeho miléh.o pana komior'ního presidenta, nýbrž 
i pro celý náš notářslký sta,v. VysLovujeme proto pan.u pre
sidentu Dr. Poncovi u příležitosti této významné udlálos,ti 
vděčnost v'šech ruašic'h pří,slušiYl'íků la plřiá!ll:í, ,aby se mu cíl , 
kterýsi 'Sám při přijetí této v'o'lhy vytkl, nJně zdařil k pro
sltJěc'hu veškerého naš'elho prá'vniotva. 

Z Ústředí českýoh právníků. Po zvolení pana pres~denta no
tářské komory pražské JUDr. Jaroslava Ponce předsedou· 
ústředí českých právníků, o kterém referujleme výše,se ko
nala dne ll. únoTa 1941 schůze předs,tavenstva, na které byli 
zvoleni jednomyslně dalšími mí,stopředsedy pan ministr spra
vedln,osti a náměstek předsedy vlády JUDr. Ja'roslav Krejčí 
a pí JUDr. Anděla Kozáková, notář v Praze; .jednatelem byl 
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zvolen JUDr. Václav Vlk, soudní rada krajského soudu trest
ního v Praze. 

Předsednictvo Ústředí tvoří nyní tudíž: předseda pre
:;ident notál'ské komory pražské p . JUDr. Jaroslav Ponec, 
mís.topředsedové p. ministr sociální a zdravotní správy JUDr. 
Vlad. K}umpar, p .. ministr spravedlnosti a náměstek před
sedy vlady JUDr. Jaroslav KrejrČÍ, p. mini,str m. sl. JUDr. 
Vlast. Šád~k, p. náměstek vrch. prokurátora v Pr.aze JUDr. 
Stanislav Cáslavský, p. president advokátní komory JUDr. 
Theodor Kopecký, p. odbor. přednosta inrinisterstva dopravy 
JUDr. Otakar Kučera, 'a pL notářka JUDr. Anděla Kozáková 
dále jednatel p. JUDr. Václav Vlk soudní rada a po.kladník 
p. JUDr. Bedřich Novák, advo'kát ~ Pr,aze. 
~ Z to~oto nyněj~ího .složení předsednictv,a Ústředí je zřejmo, 
zev se .t~to v:rcI:0lne org.anisaci českého právnictva podařilo sou
~tredlt: v sobe pracovníky, jejichž sltavovsk~T i veřejný význam 
Jest slihnou prognosou pro příští výsledky její.ho pr,a-covního 
prcgramu. . 

Deleg.ace Ústředí, vedená předsedou p. pD2sidentem JUDr. 
.Jaroslavem Poncem, z.a účasti místopředsedů p. presidenta 
JYDr., The.odor,a Kopeckého a Pí. notářky .JUDr. Anděly Ko
zákove a

v 
Jednatele p~ . . so.ud. rady JUDr. Václava VLka, byla 

dl?-e ~. brezna 1941 pnJ'a,ta panem ministrem spravedlnosti a 
n~mestk:em př,edsedy vlády .JUDr . .Jaroslavem Krejčím v mi
nIste~~tv~ sp:ayect,ln~~tia projednala s n ím běžné otázky sta
vovske, Jakoz 1 zalezltosti ústředí. 

~. Ministe.f'Stvo spravedlnosti výnosem ze dne 18. února 1941, 
CIS. 87,47/41:~1" 'L~p~ZOrň~lje znovu na směrnice .a předpisy. 
vyd ail1-e o ~zlvam Jazyku. V u",edené věci sdělil pan řÍŠ>8ký 
prot_e'l~t?l~. ze v obchodním živ'Otě, zejméno:t při označ'ov3ní. 
nep _U~lva se d,012?s\ld v patfičné míře jazyka němecJcél;() a 
vYSlO';ll Zil1~OVU pr~n~ , ab~ byJ'o nařízeno, aby vlšechny náp:sy 
a oznamenvl lna, vere]l1o,sh, které podle s'vé povahy jsou urče 
ny pro ve~l{'ere '~byvatelsiNo , byly vyhotov'eny v nělmeckém 
anebo v ~nen;.eckem a českém ;i1azyku, .3. upozornil znovu. ž'= 
P?dl~ s,delenvl; kt.eré ho došlo, .byly v ,tomto ohledu zji-ší,ěny 
z~va~ne ~~prns!o.~nos,ti, které vyžadují zakročení proti z'odpo
v,ednym ul'edll11kum. 
Upozorňuje se proto na nutnost zachovávání a aktivní 

podpO'ry směrnic 'a předpisů, vydaných o užívání j ,azyků. 

Mi.nis.~erst'Vo spravedlnosti upozorňuje ,na cběžnik m i:nis'ter 
~h:a ~ 'vilyt~a ze dne 20. 1is:t'op1a'du 1940, Č. 35 .248 í I940 - 9 (1..I\·e.
remeny ~ež ve Věst.nDku m;,nisterstva v;ni.tm 1940. Č. 12. :oh'. 
48~. pod 'C. 189), ~ užívání vlajek a pra.porů při zvláštních při 
lezItostech, 'ktery stano'ví: 

.. 1. .Jes.triž,e je při zv;láš.tních p'ří1eži,tostech veře'nou výzvou 
nařízena pro celé území Velkoněmecké říše sl~vnostr;'í vý
~,?oba hl..~.dov vla jkami. ie nuru:), nařízení provésti bez d.a·1.
slho ta.ke v Protektorátě Čechy a Moravla . 

2 . . Pokud :se nevztyčuje jen slamotná říšská a ná1' odní vlaj 
ka . . lest vedle. v~ajky Protek,t,or:átu vZltyčiti ř í šs'kOll a Y1 ,árod'l1í 
vla~lku v~ . s.!el]:l1~ :;'~yk~,s:ti 'a úpr,avě jarko jP. v ]é1 ika Protek
toyatu, pn cemz nsske ,a n:ár,~dní vlajce příslu ,ší přednost. 
Prednos~ní umístění ří.šsiké ,a národní vlajky zá,leží zprra,vidla 
v t0r;t, ze se vztyčí po pravé 'straně ' t ],ajky protektorátní. 
Prava slt:nana se určí se st:anoviska toho kdo vyhlíží z bu-
dovy. o kíerou jde. ' 

3. Na ;bud~c'v,~ch Protektorátu a n8. bud vách veřejný.ch 
l<O'rpc:racl. ,ze)me~a z'::mí, okresů a obd, jallmž i náboženských 
spo}~onosb vztYCl se vlajky -ohvyklým způsobem podle po
kynu o t'om vydan~rch. 
. 4. Ylia,j!ky ;r~:tyčí v:,lastníci bud. ,:" v ,atd., případně jejich ná
Je}TICl, paclhtyn. poz:vatelé nebo. os-oby (správ1co'vé) jimi urče
ne -a pod. 

5. Vzty,čování v.lJajek není přípustné, je'sthže by se to vzhle
de~ k, ,olkolno'stempřípadu jevilo nevhod'l1,ý m nebo nepři
l1:,erenym. 

6. Židům (§ 1 vlád . nař. ze dlne 4. července 1939, čís. 136 
Sb. z r. 1940, 'o právním postavení Židů. VE: v,eřejné TI životě). 
žid':'Viským podnikům a sdnlžen~m 'i1e zakázáno {lžívati říšské 
a národní vl'ajky i vlajky protektor,~tní. Uved<='l1)T zlákaz vzta-
9.\lje se i pa ,Případy , kdy vlas tník nebo, jiný užlvi8te1 bud,ovy 
ZlJ'e - ac SHni není Židem - v manže ~ 'ství se Židem nebo 
kdy náleží Žid 'k jeho dio'mácnosti. 

7 . . Co ~e y v Ipředchozích o'd stavcích ust'anovuje o v lajkách , 
p l'ab steJne o praporech." 
Us~novení b?hoto oběžníku kryjí se s pokyny do,t'čenými 

pod c. 3 o vl,a)kiolv é výzdobě budov, které náleží Prol'ekto-
1;:í1u nebo veře ; 'n)'r1l1 knrp ol'<wim, 
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KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

AKTUALITA. 

Praktická lmiha rozmluv o soudní agendě v jazyku němec
kém a českém s přihlédnutím k .sOudní terminologii a fraseo
logii. V poslední době každý praktický právník snaží se zdoko
naHti sv é jlazykové schopnosti jaZYlka .něme ckého. Tím více 
to pl,atí pro not.áře a notářské koncipienty, jejichž pov ::- lání 
samo přináší potřebu dokonalé zrn.a:l,osti němčiny. Největš í 
potÍ'že při .jlazyko'vém výcviku způsobuje odbor né názviosloví 
ve sp:>jito'sti s větnou sk.J.ladbou. Těmto pí'ekážkám h Jedi od
pomoci praikti0ká příruČ'ka "Pra'khoklá kniha rozmluv <O soud
ní ,agendě .. . ", k,tero' ! připr,avil do tisku Dr . .Jan Bartušk'a , 
předseda soudu v T rhových Svinech. 

V této knize naleznou všichni 1l100ttáři a nO'Ťláí'ští koncipienti 
p aktickou jazykovou pomůcku ke zd::ikonalení němčiny, ne
boť v kll1ize jest probrána pos,tllpně celá soudní agenda ne
sporlllá. lmjhovnÍ. firemní. konkursní ,a vYl"'ovnáv,aC'Í, sporná 
a exekuční ta,k, že vždy shrnuje obvyklá slovíčka, pak soud
ní názvosloví v jedlnoduchých větách a končí pr,aiktic'kými 
otázkami 'o denní agendě s-oudní, notářské ,a ,advokátské. 

OS!l1Jov,a lmihy umo·žní každému rychlou ori'2ntaci v pří
pravě, vY'řizování a v~Tpr'avě spi'su. Proto knihaobs'ahem 
pDa1ldických O'tázek poslouží i j'ah} . pomtkka pro opakování 
přípravy k 'odborným z1w<ušikám. 

Žáci jazY'lw<vých krou:žkl\ nlajdou praktickou cestu k pí~e 
hlednému seznání s'oudní'ho názvosloví ,a obvyklých frází 
v jazyku německém fo.rmou rozmluvy, pr:;)' niž učitelé těchto 
kroužkú - zpr,avidla právnicí - najdOU osnovu a otázky. 
Jde tedy 'o nej'v'hodnější jazykoViou pomůcku pro vš-echny ty , 
kteří se učí odborné právní němčině. 

Kniha bude opatřena věcným index'2m. Formát osmerko
vý: stran] 80 až 200. Cena 32 K v bro,žovan.ém vydání. 

Objednávlky zasílejte , na ,ad,resu: Dr . .J ,a n BaF tuš k a, 
pře d 'n 'o s t la s 'o. u d u, Trh 'o' v é . S v i n y. O b jed n e j t e 
r y ch ,1 e, neboť pod1'e našich informací prvé vydání bude 
v subskripci Doz,ebráno. 

,,0 snížení závodních podílů (vklad,ů) a částky ručení u spo.
J',ečenstev s ručením obmezeným". Napsal Dr. Jo'sef Glos. 
s'::,udní rada u krajského soudu ,obchodního' v Pr'aze; vydal,o 
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhant, P.raha 11., 
B eethov'e'l1ova 3<5 . j!a'ko 41. slVlazek Sbírky ip<r,á,vnÍch :pojedná
ní , 1941. Str.aln 100, cena brož. 24 K . Též u všech 1k:n1h[wpců. 

Literatur,a naŠ'eho d.ružstevní:ho práIVa jest zajisté nemnohá 
a zv,]áš.t.ě není skoro Žládných prací o speciá1nkh otJázk'ách 
t'oho,to právníhoobo'rtl, ač'k!Cl liv se řešení .někter~Tch z nich 
p J ciťuje v odborných kruzích co potřeba naléhavá. Je proto 
tím spíše vítati spÍ'sek, poj,ednáv,ající o otázce v naŠ'21Th druž
st.eV'nktví posud pochybné, :avša'k nejvýš dúležit,é, která jest 
Člastým předmětem ho'spodářských úV1ah. hojných diskusí 
i s1arostí odlPo'vědných funk60nářů mnohdy i u lI1ejmenších 
s polečenstev. . 

Autor této zajímavé monografie věnoval jí nemalou péči 
8. zpracovali ii"i s nelVšední duk>1.,adností; s' každé stránky spis
ku lze vy;črsti nejen vy'čerpávlajícíZlna10'st předmětu, nýbrž 
i opr,avdové autoro'vo porozumění pro' potřeby současll1é druž
stevní prakse a upřímno11 snahu napomoci ,bam, kde zasta
ralý zákon a strohý výildad jeho, v judika'tuŤe posu d udržo
vaný, l1'apros10 nedávají uspokojivého' řešení. Dba:~ le pozorně 
hospodářské stránky problému, 62'rpá ,autor z pevné práv
n ické formul,ace (ve vllastním výkladu platnéh o zákona) 
o společenstvech nové poznatky ,a s užitím jich pak .podává 
no'v,é řešení, kt'eré '8V'OU j'a'sností ,a jednoduohos,tí ,se stane 
kaŽldému družstvu srozumitelným uk,azHtelem s'chůdil1é cesty, 
jak: p ostupovati při změnách stanov snížením ZJávodnkh p c'
dílú i ohno·sů ručení tak, že hO'spodářs'kého účellu, tím sle
dov'aného, 0ude plně dos'aženo. Své v ýklady autor Q'Ů'l'ožiJ 
i rOZihledy po záik : il1'odárství a nauce s'ousedních prá,vních 
obl,a'stí ,a ll1iač'rtl v ktnize i množsbvÍ námětů, .poznatJků ,a po
uček, jichž lze v družstevní praik's'i 's prospěchem užíti; po
In ěVladž jeho řešení můžl2' míti vliv .i na s'estalV'ování bHance. 
;jest jeho dílo také velmi časové. 

1 l{jdY'ž jde o otázlku čistě odbornou a značně 'erbtížnou, jes t 
ijej"í v ýlklad podán formou živo.u ,a ,přístupnou; autor j,ej do
provází v te,kstu všemi po,třelbnými nástiny (vz'ord) změn 
stanov v jejich u s1Janovenkh o lobnosu závod. podílů ,a 'čá s t 
Ikách ručení, takže výsledkó autorových, 'úva h lze ObZVil,á ště 
'snlacln o užíti v p r al{si. 



: .Znáte již n.a.říz ení 9 zabay ení m~dy . z _roku 1940? Práv1niak.é 
l{JnihlJ.{upedví ·iél n::lkladatélS'tví V. L imharta v Praz,e II., B'eet
hoveno'va ul. 35, vydalo spis: "Exekuce na platy a mzdy". 
N1ařÍ'z,ení, upmvujíd jednotrně ochranu pracoVlllího důchodu 
plřed zélJbla:vením.. V.)7klad21ffi d Jprov'odil J o s 'e f Tv r d oň, 
okresní soudce. 

Je '1JO ří'Š'skon-ělnlec'ký zákonný pl"edpis , platný i v Protekto
rátě. Z'a'bý'vá se otázkou, do j,aké m.íry a za j1akých podmínek 
mŮ'že být vedena exekuce na pracovní důchod dlužníkův. 
KaŽld .)7 z v;ás může být věři.t1elem nebo dh.1žníkem neb osobou, 
vYI.Pllácející někomu služ'ební plat mebo mzdu. AJbyste sle 
uclh-r,áni'li :škod, OIbeznlaIntese vlČoasl ,:3 naří,z,ením o zalba'vení 
mzdy. Poručníci, opa,trovníd, veřejná poru:6::rnstv!a ,a péče 
o ml<ádež mohou zastávat dobře zájmy svých chráněnců" pro 
jeji'chž výživné vedou exekuci , jenom tehdy, hudou-li znát 
ustanovení nařízení o zabavení mzdy. Každodenně se s ním 
budou s'etlkáv,at právníci .z povolání. Studiem Inařízení o za
bav'ení mzdy z r 'oku 1940 U'snadmí ,a k pochopení jeho tenden
ce při'v;e.de výlklad, ijiíaTIŽ doprovodil nafízení IPTak,ucký práv
nílk. Obsahu}e kromě v ykl1adu VZ'0'rlce pJ'O návrihy stran la 
soudní nJařílzení .a také citu'j·e dva v ýnosy, lež ministerstvo 
spra:ved,lnos,ti vydaJo k n,aří~mí. 

Fr'alktioká pomůcka vyšla .j,ako :5'V. 42 "Sbírky práJVních po
jedná,ní". Str. 6'8. Cena bro'ž. K 18.- -. U všech knihkupců. 

Upo'zorňuje se na nové dUo mladé au-tou.~y Milady So'uč
kové, romány "Odkaz" a "Zakladatelé", které vy,šly v nakla
cLate:ls'tví "Cin" v edici "Zvonice d>omov,a" . .AJč 'lrež,dý 'z r o
mánú je 'samo'stlatný, doplňují :se vlastně oba v jediný ,celek. 
Bylo-U o prvém ;románu napsáno, že je rom,ánem poUačené
ho ŽJens.tví, je druhý z ndch, "Zakladatelé" , pHz.naikem stříz
I LV'ě pa1nu jídho, dělného ,a v,ě'Cného mužst'vL V osudech tří 
bťia:tří KroulP'o,vých je z,achy'een.a t'ehd2'jší české sp.ol,ečnoS't 
v 'celé své šíř i, společnO'st , 'ktená v té době byla pHířem ná
rodní existence. Je to celý -obraz českého života, vy trysk
nuvšího z jednoho venkovského pramene. Od sedláka a dě
dice otcovského statku Františka Kroupy přes úředníka 
.Jana Kroupu, 'strýČ:ka oisl,avans'kéiho, až k S OUlkT o mému pod
nikateli sltaveb panu Antontnu Kroup ovi, v rcholku K r oulPovla 
r·od'u, kt'erý 'Z trojice venik :ws'kých blI'latří nejvíce vynHd. 
S tř'emi !bratry j~e zachyceno i celé české IPrO'stř,edí vesniCl2', 
malolměst,o i velkoměs.to. · V'šechno s dOllmnalou IZnlalostí. Ves
n iCký Zl'v ot , sucha ve.ruko'V'S1ka laSh.a, u á.rnl Llvy li !Sva tba, m,alo'
m.ěsltská :c'C1hotnió.n.a a hra vně kypící pr-o'středí podnikatel
ského 'v,el1wiměstla . Drsný venkov, mírem osvětlené vellko
město , chLadl tě,žkých schQiďilšť masivního' bnžáku, šero ne
větraných pok'ojů za Ok..ly udušenými zácLonami. Slunné dny 
v Žofíns'k.ýdh 'lázních, písek zahradních restaurací, ml18mo
rové 'stolky. Karty i nemo'vit :.>sti. Peněžní chrám, st.ánky di 
v,adel. Umělecillá beseda i ,počát1{y fi lm·u. A p nvé výlety za 
hraniee. ZkrMka: román "Zakladatelé" je vě'rný obraz svět,a , 
v němž žili 'l,idé z našk>lh rodinných alb. 

Nepostradatelná příručka každého obchodníka : P oplatky 
z obchOdních a živufrstenských knih, právě! vyšla v Práv nic
kém knihkupectví a nakladatelství V. Linharta v Praze II ., 
Beethovenova ul. 35. 

Malá knížečka doc. Dr. Sergěja Volkobruna, jehož peru 
náleží řada odborných publikací z oboru poplatkového práva, 
pojednává o vel m i pro ob ch od ní k r u h y důl e žit é 
o t á z c e - o pop 1 a t c í ch z o b c Jl o dní cha ž i v n o
s ten s k Ý c h k n i h. 

Ve vhodně volené fo'rmě rozhovoru obchodníka s odborní
kem seznamuje autor čtenáře s příslušnými zákonnými přs d
pisy, týkají.cími se této otázky, jejichž vyhledávání v nepře
hledné materii poplatkového práva jest spojeno pro neodbor
ntka 'se značnými obtížemi a jejichž neznalostí se nesmí nikd o 
cmlouvat (§ ob. zák. obč.). 

Jméno autora , nep atrná cena knížky a její vzhledná úprava 
zaručuje jí nepcchybn.)7 úspěoh v našich obchodních a živno
sk:nských kruzích, které již dávno čekají na podobnou odbor
nou příručku. Praktická pomůcka vyšla jako svazek 43 "Sbír
ky právních pojednání". Stran 68. Cena brož. 5 K. Obdržíte 
E všech knihkupcú. 

Příručka , nazvaná ,,0 úkonech, které vylwnávají obce v pře
nesené působnesti z oboru řádného soudnictví", napsaná 
JUDr. J o s e f e m P r á ž 'á k 'e m , .jlest praktickou m cnogr.afií 
o ,spolupůsobení o l'lgánů spnávních ,a soudnÍrCh v tomto -olbo'ru . 
takž'e nal'ezineme v ní odpo'věď .na o,tá2Jku, kdy la jakÝ'm způ-

so,bem. obecní. úř,ady vyl\: onávají úk :'n y řádného' soudnictví 
v phpélJdech jim zákonem uložených. '. . . . 

Kniha po,jednává v části v'šeobecné hla,vn-ě o pov,aze s'a,mo
stlatné a p-ř,enes'ené působnosti obd v Isouvis,Losti IS danou mla
terií, a 'v části zlVláštní ohs'ahuje předpis'Y , komentéř :a VZOTC€ 
o vydáv ání úředních vysvědčení pro dosaž·ení práva chudých , 
o doruč,ování, o oznámení úmrtí, projednání POlzůstalost í , do
brovoLné d I'lažbě a věcech poručenských, o sestavo'vání sezna
mů villuC'3ný·ch správ:cůa zna'lcu pro odhad véd mo'vi,tych 
i. ll1emovitýCth, daných do veřejné dr:áŽJby, 'o vyvéše<ní dl',ažeb
ních vyhlášek v ex,ekuonímříz·ení, o 'spo lupůsolbení obd při 
z.ak Láid.ání , dopJň,ování a znovuzříz'ení knih ,poozemko,vý,ch la 
'\1 e V'ěcech knih železni'čních, a o Ispolupráci obcí ve v,ěcech 
t r estních, t . j. ohledně soudních 'svědků, obs.tará'vání doručení 
s,oudních laktů, PTo.vádtění soudního ohledá:ni m:rtvol, s estavo 
vání 'se2Jnamu pJTOtcŮ a kmet-ůa pod. 

Vydálllo nákladem České grafiak:é Unie , .a . s. v Praze. 
stmn 159, cena brožovaného výtisku 18 K. Dr . D. 

Oznamujeme vydání díla: Dom ovní řád pro hlavní město 
Prahu, jejž komentují JUDr. Adolf Šta.fl ,a JUDr. Vladimír 
Volf. Hlavní město. Praha ,až dOSlUd postrádalo- j,ednotného 
domovního. řádu, který by zajišťoval ne toliko zachování klidu, 
pořádku a veřejné bezpečnosti v domě, ale i řešil 'Otázky, které 
ne nají povahy policejních předpistl, .ale které souvrsí s ná
je',n n ím poměrem, nebo jsou zárukou klidného soužití v.šech 
nájemníkú. Pokud v domech byly vyvěšeny tak zv. "domovní 
l'ády", n eměly tyto char akter veřejnoprávních př,e dpisů a' 
mnohdy - pokud jejich zachování nebylo vtěleno do nájemní 
smlouvy - postrádaly jakéhokoliv zákonného podkladu. 

Tento nedostatek byl nyní odstraněn . Domovní řád jako 
předpis veřejnoprávní , řeší všechny poměry mezi majitelem 
dom u a nájemníky a mezi těrrJto navzájem, ,ať již ,týkají se 
užívání společných prostor (jako sklepů, prádelen, púd a pod.) 
nebo společných zařizení (vodovodů , plynovodů, osvětlování a 
pod.) , či předpisů zajišťujících .pořádek, čistotu a klid v domě. 
Domovní.m řádem rozvedeny jsou na př. povinnosti domov
níka, řešena otázk'a, kdy dúm musí býti osvětlen , co múže 
býti ukládáno na půdách, kdy a kam dovoleno skládati uhlí , 
klepati koberce, vykládati peřiny, čistiti šaty a oblw, regu
lová n chov psů, k,oček a domácích zvířat u žitkových. Jedním 
z důležitých předpisů jlsho je zachování klidu v domě v době 
denní i noční (hudba, r adio. b ouchání dveřmi a pod.). S t ano
vena doba zavírání a otví,r ání domů a souč'asně se souvislými 
vyhláškami vyřešena ř,ada otázek spojených s půjčováním 
klíčú od prádelen, půd, domovních vrat, ja'kO'ž i stanoveny . 
pcplatky za ,otvírání domll, za klíč -od domů a za úklid domll. 

Ke komentáři domovního. řádu :připojen i výklad o čištění 
chodníkú ·cd sněhu, podložený ju dikaturou nejvyšších stolic 
soudních, tedy řešení jedné z důležitých otázek majících b 2z
prostřední vztah k domu, neboť jejich neznalostí j'sou zPLlso
bovány majitelúm domů nejen nepříjemnosti spojené s trest
ním řízením správním, ale i nepříznivé následky podle trest
n íh c zák on a a velll1i význ amné neb2zpečí náhrady škody 
v případě, ukpí-li někdo úraz na zasně'ženém nebo zledova
t ělém chodníku. 

Výklad, připojený, k jednotlivým paragrafům domovn íh o 
řádu , objasní dokonale vše'm interesentům použití domovníh o 
řádu v .praksi 'a seznámí je i s normami souvislými, neméně 
důležitými. 

Majitelé d omú, nájemníCi a v šichni interesenb uvítají j istě 
tento. komentář , jehož znalost j'2St pro ně neobyčejně dúležitá . 
Komentář vyšel ve "Sbírce právních pojednání" jako sv. 44a, 

obsahuje 52 stran, cena brož. 9 K. Vy,šlo v Právnickém knih
kupectVÍ a nakladatelství V. Linhart v Praze II ., Beetho
ven ova ul. 35. K d cst ání t éž u všech lmihkupd\. 

Notářský solicitátor. 401etý, s 261etou soudní, notářskou a 
advok. praksí, samostatný a spolehlivý pracovní,k ve smluvní 
a k nihovní agendě, soudním komisařství, t aktéž i v agendě 
sporné a exekuční, výborný písař na stroji, hled á stálé m í.sto , 
nejlépe do Velké Prahy neb okolí. Nabídky pcd zn. "Třeba 
jh~ed" do a. t. l. 

Kandidát notářství, s 91etou .praiksí, zkušený suibstitut , 
soudní tlumo'čnnk němčiny, pros'í pp. notáře o místo , též 
o sulbsti tuci po d ebu do v,ol.ené. 

Přijmu kandidáta notářství. Nabídky pod znlačkou "Seve
rq,západní Čechy" do !adim. t. 1. 

V~/(lává Spolelc notář'll. - Za obsah článktl zodpOVídá red. VácZav Macas, notát. Praha XII., Mnichov81cá 9. - Ti8ke11. Pražské akc. tiskárny. Praha II., 
B eethovenova 9. Už'íván 'í novin. zndmek povo leno vvn. Řed. po~t a te l e{}1'. v: Praze ze dne 4. terv na 1919, t. 180.199 / IV. - D ohlédací po§t. úřad P raha 1!5. 




