
ZE DNE -
V referátu o valné hromadě sboru notářů obvodu Notářské 

komo.ry pr,ažsiké vypadly nemilým nedopatřením při o.pisová
ní zprávy výroční tytlo.odstavce v r e f e r á t u o. s o 'b ním: 

"Pan notář Ladi'Sl,av Kuna vzal na s'e vždy s 'Ochotou a bez 
námitek referáty o obslaz'Ování uprázdněných míst. V minu
lém obdohí bylo podáno. resp. retprodlukorvánc 10 obsazoVlaC'Ích 
návrhů. Na ;některá mÍ'sta byly podány i řady desítek kompe
tenčníeh žádolstí. Prostudování všech žádos,tí, jich pÍ'íloh a 
spravedlivé posouzení vyžadovalo ,energi'e, pHea spravedl
nosti, vlastností, které u pana nctáře Kuny jsou příslovečné. 

V r 'e f e r á t u v € c n é m: V poslední 'schůzi notál'ské komory 
bylo jednomyslně schváleno. p. notářem Dr. Františkem Ja
natkou vypracované memorandum vládě Protektorátu Čechy 
a 'Morava, v němž se žádá za vydání p~ováděcich předpisů 
k vl. nař. č. 443/41 Sb. tak, ahy schvalování převodů nemcvi
tostí mezi členy rodiny bylo ulehčeno. 

V kursech úřední němčiny, poř ádaných notářskou komorou 
v Praze, jsou styli'Sovány nsěmeciké vzor'oe nejolhvyklej'šíchno
tářských písemností (dopisů, tr'hových smluv a pod.), které 
budou litograficky rozmnoženy. 

'Ti z příslušníků stavu, kteří se kursů nezúč,astní, mohou 
obdržeti vzorce za náhradu režijních výloh, pokud se o ně při
hlásí do. 15. 'července t. r. v Notářské komo,ře v Praze. VzorC'e 
hudlou zasílány pravděpodobně pc 1. září 1942. 

KNIHY REoDAKCI ZASLANÉ 

Průmyslové účetnictví a jednotná osnova účtů. Napslal 
Doc. Ing. D 'r. Fr. K li m e nt. Ná'ldadem 'sboifníku "Kos~ka" 
(Orbis) , Praha XII., 1942, str. 8'6, cena, K 28.-. 

Spis pojednává o účetních sousrtavách, IQ účtování ve vý
ro.bě .a v p~ode)i , o porf'.ěru meZÍ' provozním a finančním 
úČletnÍ'C:tv.ím, J"ozvádí formy a technické pomůcky průmyslo
vého 'Účetnictví a pl ::J,j'ed:nává dá1e .a krátkodobém bHanco.vání 
81 decent'lIaHsaci účtárny. Jádrem práce j.e vš'ak normaliso
vaná OSllJOVla účtů. Aut'or Ukazujte, l~am dospěl dnešní vývoj , 
a zahýv;á se podrobné j:eoootHvými: třídami osnovy účtů, kte
rou vypracovaLa kOInÍJS'e účetní,ch. odboll"ní'ků při ÚSltředním 
SVlazu průmyslu a které 'se aUltor činně zúóastniL Vysvlětiuje 
:rurrlk'Ci účtů podle 1éto osnovy a na příldadech řeší tedmiku 
účtování. Pr.áce navazujI€' nJa sprils "J,ak kal!lru'luje průmyslový 
podnik" (Knihovna "Kostky", č. 5" K 12.-), kterou autor vy
da'l minuLého. Tloku. - J.e psána, stručně a j.a'sně. Přednos,tí 
jej'í je, fu se neomezuje na po.uhý popis" nýbrž že podává 
č'tenáři ve zkratce p1astický obraz toho., čím má hý,t moder
n,Ímu průmysllovému podniku účetnictvÍ', tahy vyhověLo zvý-

,. šeným náfioikům, které vyžaduje doba. - Kniha shrnuje 
ohsáhLou l:álbku a pTlolspěj,e všem, kteří b1..l.ď zavláděj'Í 'účtovaTl'Í 
podle jednotných osnov v p r,aksi nebo studuj'í otázky pru

'. mY'slovrého účetnictví vůbec. 

Obhospodařovací předpisy. Dr. K. F i! a 1 a. Nákladem 
sborníku "Kostka" (Orbis), Pr,aha XII., 1942" Knihosvna 
"KostJky",č. 8, str. 64, K 25.-. 

Všichni, kdlOl pracuji v ipTůmys1u a v obchodUJ, přicházej:í 
dennJě do styku s vyh:1áškami dozo.rčí úřadov:ny, vydlávtanými 
mi!n.isterstvem obchodu pro ol)hospodafování SUroVlÍ.II1'. Vy
hlášek je dnes :nJa 28,0, z nkhž mnohé by,ly ča'sem změruěny 
nebo z,rušeny. Při<chází proto v1elmi vhod prrakJtické potře'b1ě 
t8!to přehledná pUJblilmce, která je nelxemite:lnou příručkou 
v tomt,o soožLtém odv'ětvL ne'j121n pifO průn'lY's;l 181 OIbchod, nýbrž 
i pro. úř.ady a vý'S>t~žnÝ'm průvodcem piJ, všech vyhláškách, 
vydaných dozorčí úfa:doWlJoru od j1ejího zřízeni až do května 
1942. - PřÍifUlčk1a, psaná z pralks:e pro praks.i, poskyt'U)j!e j,as:ný 
ob:r:az o d:nešní'ch obhospodařovladch předpisech a umlolŽňuje 
pomo.cí rejs,tříků :a četných .poukazů, které vš,ak práci nikde 
nezaiJěžuj'í; inf'Ůrmo.Vla'ti se rychle 10 skutečném p:r:ávn.ím stavu, 
platném pro ten klterý ob::hospoda,řovaný pfedmět. Zejména 
j:esrt; třeba vyzdvihrucuti propr;aoovanos1t a. oibs'atŽJn'Ů'st této 
knihy, jejíž cena jest vzhl!edem k tomu nepatr:ná. 

Zvláštn í daň výdělkJavá. Naps1a.L Dr. B ř ,e t~, s 1 a v J u r
č e k. Nák1adem sborn'íku "Kostka" (Orbis) , Pr,aha XII., 
Hl42 , 'S1t.r. 56, K 25.-. 

Jako svazek č. 9 Knihovny sborníku "Kostka" vyšla tato 
publikace o thematu, o ruěmž dosud! neby'l,o slkoro psáno, ač 
jde u subjektů této daně 101 nejv1ětší a nejvýznamnější právni 
formy so.ukromého podnikánlÍ. Pří.r:učkla vykl.ádá srtručně a 
'SLohem nejjledJ1Jodušším §§ 68'--J93 z,álkona o přímýdh daních 
a oelé formální řízení., které se týká zVllášrt:n'Í dlaně výd'ě:lkov:é. 
Prakse ji'stě uvítá :tu.to informlatilvn'Í knÍ'žku Si povd:ěkem. 

Praldický vý,znam skutkové a právní otázky v trestním 
řízení. Zpr,acoval rada nejvyššího soudu Dr. František Po
láček. Nákladem Právni,ckého knihkupectví a nalkltadatelství 
V. Linha'Tt, Praha II., Beethovenova 35. "Sbírka právních 
pojednání", sv. 54., Prlaha 1942. Stran 58, cena brož. K 15.- . 

Poj ednání je věno,váno rozlišení otá~ky skutkové od otázky 
právnÍ. Nejprve se věnuje oibtížné otázce povahy výkladu 
projevu. K tomu cíli v první stati roz,kládá výkl'ad pro.jevu 
v jeho jednotlivé složky s objektivního hlediska. V druhé 
stati ~důra'ZňUlje rozdíl mezi výkladem proOljevu s oibjekJti'V
níhc hlediska a výkladem se ,subjeMivního hlediska pacha
telova. Ve třetí stati pak přesně ro:zUšuje jednotlivé složky 
výk~adu povahy skutkové od složek povahy právní. S ro~li
šením obou otázek (skutlko'Vé i prá:vní) úzce souvisí rozlišení 
obecných zna1l.o'Stí od znalostí odborných. O tom pojed:nává 
čtvr,tá úvaha ,o odborných znalostech v trestním řízení. Jde 
tu o rozbor znalecké otázky, o návod, j.ak čeliti nesprálvnému 
posudku a jak napadnouti zrr:ateční stížností závěry roz
sudku budované podle obecných neb odborných znaLostí. 
K přesnému použití formálních a materiálních důvodů zma
tečností vede pátá stať, která pojednává o výroku o rOlZhod
ných skutečno'Stech, tedy IQ oné části rozsudku, v níž }s<ou 
řešeny s:kutkové otázky. Ježto ke ,spráJvnému napadení skut
kové otázky ve zrušovacím řízení je třeba se obeznámiti 
s formálním zmatkem podle § 281, čís. 5 tř. ř., jsou v této 
stati rozebrány jednotLivé vady skutkových vÝlioků, jež jsou 
padl~l.adem ;ilryhryto zmatku. Veškeré stati . jsou podlož'eny 
případy vzatými z pTlakse, vykládají nejen správný p'O'Stup, 
nýbrž poukazují i n.a vady vyskytudkí se ve zmatečních 
stížno.stech, takže pojednání obsahuje ,zákLadní směrnice pro 
sepsání zmateční stížnosrlL Ke správnému po~ozumění je při
pojen příkLad v,zorný'ch rozhodovacích dů'Vodů, příklad 'Vzor
né zmateční s tÍ'žnos ti a příkl,a.d vadné zmateční stížnos.ti. 
Přehled látky zpr,acované v jednotlivý,ch statích usnadňuje 
obsah, v němž je zpr-aco'Vaná látka uvedena podle stručných 
hesel a věcný rejstřík. 

Práce je doplňkem "Důvodů zmatečnosti" téhož aurtora. 

éís. jed:. 1138 n. k. 

Notářské místo v Jilemnici. 

Podepsaná notářs~á komm,a vypisuje soutěž k znovUlohsla,
zení místa notářského v Jil e m:n i ci, upI'Iázdnlěného pŤe1lo
žen'Í'm notáře Dr. Emanuel,a Kovlařílka do Nových Benátek. 

Ž'ádosti, opatřené dokrlad:y ve smysllu výnlosu hýv. min. 
spmv. Z'2 dne 31. října. 1887" Č'í:Si. 9172, .pod:ány buďtež 

do 26. června 1942 

V'četně, předepsaným způsobem podeps<émé komoře. 

Notářská komora v Praze, 
dne 5. čéiryna 1942. 

Presidentův Ináměstek: 

o Ferd. Hejna v. r. 

Úředníli s delší praksí ladvoká,tní, zn.alý psaní na stroji, 
lustrování, menšího konceptu, částečně němčiny a agendy 
tahulární, hledá místo u notářství lod 1. VII. 119'42'. Nabídky 
na adresu: Josef Kocman, Německý Brod, Za klášterem 
čp. 2:34. 
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