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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU Dr. JAROSLAVA ČULÍKA. 
Jest šťastnou tradicí českého notářstva, že svěřovalo a svěřuje vedení svých věcí nejlepším z nejlepších. 

A jest neméně šťastnou tradicí v našem stavu, že všichni jeho příslušníci dovedou býti vděčnými těm, kteří 
ku prospěchu stavu pracovali, a že zásluh jejich se nezapomíná. 

Dr. Jaroslav Čulík, emeritní notář v Praze-KTálovských Vinohradech, bývalý dlouholetý president notář
ské komory pražské a Stálé delegace notářských komor, předseda Spolku notářů atd. atd.) jest jedním z těch mi
mořádně vynikajících příslušníků. stavu, jichž práce ještě po generace bude oceňována. 

Životní jubileum Dr. Jaroslava Čulíka - jenž dne 7. června 1941 dosáhl osmdesáti let věku - poskytuje 
příležitost, aby české notářstvo vzácnému jubilantovi opětně zdůraznilo svůj vděk za vše co Dr. Čulík notářstvu 
za dlouhá desetiletí své činnosti přinesl, a ujistilo jej, že notářský stav bude neochvějně pokračovati v práci, 
k níž Dr. Čulík dal základ a směrnice. 

Při různých příležitostech byly již v "Českém právu" hodnoceny vynikající vlastnosti Dr. Jaroslava Čulíka, 
jeho hluboké znalosti právnické i. jazykové, jež umožňovaly, aby Dr. Čulík v cizině šířil poznání o činnosti čes
kého notářstva a aby přibližoval nám činnost notářstva vzdálených zemí. Často byly zde zdůrazněny výsledky 
jeho neúnavné činnosti na poli stavovském i význam jeho vědecké činnosti na poli legislativním i publicistickém. 

Řady ročníků "Českého práva" jsou trvalým památníkem této práce, ať obsahují právnické články Dr. Ču
líka, svědčící o suverenním ovládání práva ve všech oborech, či jeho úvahy stavovské, dýšící nezištným zá
jmem o povznesení prestiže stavu notářského, nebo konečně zprávy o práci samosprávných organisací stavov
ských, kde všude osoba Dr. Jaroslava Čulíka byla činitelem vedoucím a nejvýše iniciativním. 

České notářstvo s pýchou vzpomíná při dnešní příležitosti Dr. Čulíka jako jednoho z přísl'ušníků stavu, 
který svým významem zařadil se mezi nejpřednější osobnosti českého právnictva vůbec. 

I když Dr. Čulík není již aktivním příslušníkem stavu, užívaje zaslouženého odpočinku po mnohých dese
tiletích tvrdé a namáhavé práce, jest stále v nejživněj.ší paměti nás všech, kteří, vyslovujíce dnes D-r. Čulíkovi 
svůj vděčný d'ík, připojujeme k němu ze srdce jdoucí přání osobníhO blaha, klidu a štěstí do dalších let. 

Dr. THEODOR NAKONEčNÝ, 
kand. notářství v Č. Budějovicích: 

o fideikomisární substituci. 
(Pokračování.) 

Bylo-li na :nemovit'Oslt vloženo právo zástavní s do
ložkou "bez újmy p.ráv f:iJdeikomisáJrníoh S Ulbstitutů " , 
jest povoliti výmaz :práva zástavního bez Slvolení zá
stavního věhtele, bylo-li dO!statečně lisltl.nlOu !p~oká
zán'O, lže nasital případ substirtuce (č. 6769). 

XVI. 

Kdy zaniká .fid. substituce. 

Podle § 615 o. z. o. zan~ká obecná substituce, jak
mile UlStanovený dědk nastoupil dědktví, fideMomi
.sární ~ ~dY'ž nikdo zporv·olaných dědků není, když 
za;nikne připad, pro Merý Ibyla :zřízena nebo zemře-li 
přední dědic, nepřihlásiv se k dědictví (Gl. U. 1'5.176). 
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Toto us:ta::rmvení :bývá ;vykládáno v li!teratuře různě. 
Někteří usuzují, že slovo "erliS!C1ht" znamená "nevej
de úplně v ži'Vot" la dedukují z toho, že fidetkomjJsární 
substitut musí se dožíti doby, ve které !pOZluSrtalOlst má 
přejíti nla něho, av.šaJk ~pravidla ,sm~tí fiduciář·e. " Ne
souhlas jevící se při tomto výkladu mezi §§ 615 a 705 
o. z. o. sma'ží se odsltraniti tím,že v obou [případech 
jde o inter;pretační prarvidla, z nichž jedno jest vše
obecné a druhé 'Výjimkové. 

KdyJby se \Slovo "erHs'cht" vykládaLo "ztrácí vý
znam" a přiz:působHo na případ, na který zákon myslí, 
t. j. na pHpad, kde j eSlt někom dědků iideikoonisá.r
nílch, pak dOlspéje se k pravidlu: 

1. že z iideikomisární substituce jest v každém pří
padě dědicem \poslední, 

2. že a'čkoliv řada fideikomisárních substitutů není 
vyčerrpáma, přece v důsledku positivní:ch předpisů 
substituce nezatěžuje, více než stanoví §§ 611 a 612 
o. z. o. a dalším povolaným nedává žádných práv. 




