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ZA DR. JAROSLAVEM ČULíKEM 
Drahý příteli, jsi tře

tím z representantů na
šeho stavu, které měl 
jsem ' smutnou povin
nost na poslední cestě 
vyprovoditi. 

Po Dr. Andersovi, Dr. 
Batěk a teď ty. 

Živě dnes vzpomí
nám, kdy ty sám, ještě 
svěží a jarý téměř již 
před 20 lety jsi se lou
čil se svým předchůd
cem Dr. Baťkem. 

A vzpomínám, když 
st.al jsi se jeho nástup
cem, tvých nadšených 
plánů, nesoucích se 
k ob rodě a povznesen í 
stavu, plánů a nových 
námětů, jež dík tvé ne
únavné horlivosti, bez
příkladné píli, organi
sační schopnosti nej
větším dílem se zdařily. 
Tobě patří dík, že 

stav domohl se posicet 

jež mu dnes v justiční 
správě přísluší, tys po-
ložil koleje a zbudoval dráhu, po níž tvým nástup
cům již bezpe'čně se dojíždělo k cílům tebou 
vytknutým. 

Není proto při loučení s tebou jen smutek člo
věka nad rakví člověka-přítele, ale smutek vděč
ně tobě oddaných příslušníků stavu, jež vždy 
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s vděčným obdivem 
tvou činnost sledovaii 
a z jejích kladných vý
sl€·dků se těšili. Nechci 
jíti do podrobností, 
znovu připomínati vše, 
zač ti právem vděčíme, 
znovu si uvědomovati 
tvou práci, podloženou 
tvým jemným, vytříbe
ným espritem a boha
tou, na základě důklad
ných studií získ·:inoU 
zkušeností, tvou práci 
vědeckou, literární, or
ganisační i onu, již vě
noval jsi veřejnosti a 
jejíž výsledek obrážel 
se v prospěchu a pres
tiži stavu. 

Tím prodloužil bych 
svůj projev příliš do ši
roka. 

Musím míti ohled na 
všechny, jež v tísnivém 
smutku tu kolem stojí, 
abych znovu v pamět 
jim přiváděl, co všichni 
dnes v tobě nenávr.:lt

ně ztrácíme - nám zde přítomným podrobnosti ty 
jsou známy a výčtem jich prodlužoval bych drá-
savé bolesti přesmutného loučení. . 
Můžeme jen s prosbou na rtech k Hospodinu 

z vděčných srdcí zašeptati jako modlitbu: Bůh od- '. 
měniž tě na věčnosti - odpočívej v pokoji! 



Předcházejíd! slDva !p1f'Onesl jménem česlkomO'ra v
skéh'0 notáli'stva president notářské komory v Praz,e 
Dr. JaToslav PO'lllec u rakve ~esnulého Dr. J:aII'OIslava 
Čulíka v pražském 'krematDriu dne 19. XI. 1942. 

Př'es stručnost charakterisoval tento projev výstiž
ně práci zesnulého a jeho vynikaj.ící kvality, které jej 
předurčily, aby se stal uznávaným representantem 
všeho notářstva v našich zemích po celá desetiletí. 

Podrobná životní data zesnulého byl.a uvedelIla 
v tomto listu j~lž p,ři oslavě jeho sedmdesáti l'et v čí'sle 
šestém ročníku XIII. Na dlouhé i'adě ji:ných mí.s t 
Oeského práva byly podány ,referáty 'O jehO' práci i 
bO'jích, jeh'0 ,činnos!t Izhodnncerna a vyjádlř·en vděk 
sta-v:u za vše, co Dr. ČuJiik 'llot.ářsikému stavu přinesl. 
A na lnnoha stranách na,šeho 'č:asqpisu jsou 'zacho
vány průbojné m~šlen'ky 'zesnulého, jeho plány a 
náměty, nesoucí se vesm1ěs k povznesení úrovně a 
významu stavu, sltejně tak jlaJko mnlohD jeho od!bDr
ných statí a úvah trvale :nám Ipřipomíná jeho. hlubo
kou právnickou erudici, jež spojena s bystrostí 
úsudku a Logikou m~šle:ní, Ipostavila jej mezi nej
lepší nruše Ip~á vníiky vůbec. 

Již jednou bylO' zdůra'zněno na těchto 'miste ch --
a to právě při oslavě osmdesáti .let Dr. Jarolslava 
ČulÍ:ka - že nrotářs:ký stav dovede oceniti práci 
těch, .kdož k jeho povznesenI pracovali, a býti jim 
za ni vdě,čeu. 

Truchlivá vzpomí'llka na odchod DT. Čulí<ka jest 
přHelžitos:tí ,pr.'0 celý stav, ahy osvědčeno bylO', že 
v duchu této tradice náleží a bude náležeti trvalý 
vděk nalšl8ho notářstva na prvém rl1Ístě D.II'. Jaro
slavu Čul'i,kovi, který bud Dva I cesty pokroku a po
vznesení našeho stavu .. a vybltL ~mlll-. ThejUJšlechtilej~í 
cíle, jichž dosažení v jeho intencích jest snahou nás 
v:šech. 

Dr. OTTO HYiBL., Brno: 

Vzpomínáme pana presidenta Čulíka. 

Setkal jsem se po (prvé s p. presidentem Čulíkem 
jaJko mladý notářský koncipient v Praze na pra1cov
ní schůzi. 

ByI-o by tehdy v několika bouřlivých letech, kdy 
se vyj'ednávalo '0 komp[l"omis mezi staJ:'ší a mladší 
nc:táfs,kou generací. My mladí houřliváci o:všem 'l1e
'zastavovali jsme se - jak tomu již bývá - před 
ničím a nikým a jsouce z . provincie ne.znali jsme ani 
dOlst dobře osobnost Čulíkovu. Jeho klidný zásah do 
lJři'C:střujídch se bojů otř"ásl poněikud sice sebe
důvérou v leckteré naše názoJ'y a skálopevná př'e
SVěd!ČE.'llÍ', aViŠlalk pHspěl k tomu, že na,Stoupila zdra
vá úvaha na mí:sté bojovné neústupnosti. 

J ak'0 ,človek vysoce inteligentní, sečtelý a hl1uboce 
lny,sUcí stal se Čulík 'regulátorem vzájemně se 'Potí·· 
rajídch názO'rů v tě:chtO' letech [plných bojů o v1ětší 
a náleži'tější uiplatnění se mladškh př'ÍishlJšn:Í'ků 'llotář
ského stavu. Ať to bylo při j~dnáIlJkh v u~ším .sta
vovském kruhu, ať na ministerstvU!, aneho ve Stálé 

. delegaci, všude jSlme naJráŽleli na houževna;bou vÍlE 
jeh.o, což nás nutilo k 'našemu prospěchu lk bli'žšímu 
rozbovu osobnosti Čulíkovy a ke studiu jeho ná'zorů, 
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I když Čulík jruko p'řÍIs1UŠlIlík sta.r:š'í genera'ce byl 
pochopi'teln1ě odchován v duchu !I)'omě'rně kon:se.rva
tivním, přestO' nedalo b~ se říd, lže nebyl ochote.:.1 
popřáti sluchu ozv,ěnám nov.é doby. Neodmítal mládí 
a jeho názory, nýbrž vítal mladé ke spolulpráci Dvšem 
v duchu svých přesvěéMení a 'žádal 'P'říS'.:.1tě, ,a;by mladí 
ukáza'li, 'že jaJko přislUJšníci dťdežitého sltavu jsou 
schopni vJ'lkázati vlastnosti potřebné ke .zdolánÍ 
stále rostouc'ích a tíŽir\r.ěj1Ší1ch úkolů na starv klade
ných složitostí sociálníh'0 a hospodářskéhO' vývoje. 
Kladl důraz na to, .aby jak nOltář, tak i kandidát ne
byl jen prúmlěr:ným příslušnÍ'kem svého povDlání,
nýbrž, alby věnoval veškeré síly v mezích svých 
schopností k povznesenísvoj:í. úrovně a tím také 
celého notář:Slkého ,Slbavu. LedabyllO,st, právnická ne
znalost a nezájem o věci stavovslké se mu pJ:'otivila. 

President Čulík hyl yI~dy ochoten k debat€, byl 
vždy .pOh.otOiV k názo.rovélnll: boji, a v;šak vyžadoval 
od 'Svého protivníika inteligenci, schopno:sti a znalo
sti a slušnost. Neboť neznal jiného 'způsobu boje, než 
s .otevřeným hledím. Neznal záludnosti a postranní
ho, IP oko utJ1jh o na,padání. A jsa ,člDvěkem přímým, 
zdůra'zňoval vždy, ~e ta;korvé'to prostředky boje a 
vnášeni osobních věcí: do věd stavov;ských jsou 
notáře nedůstojlIlé a svědčí ISipÍJše .o jeho méně'cenno
sti ~ l1~schopnosti utlkati se s protiVllÍlkem přímo a 
O'tevrene. 

Pan president Čulíik byl 'člověk přísný a svoje ná
zory hájil, i ~dyž často u nás mladškh vzbuzoval 
zdání, 'že nám nerozumí. Doha ovšem nedovolila, aby 
y:šec'hny jeho názory mohly býti akceptovány, 
avšak president čulík i v ta:kovýeh případech, kdy 
byl nucell ustoupiti, opoušt,ěl pole hez je,ši'tného osob
ního hněvu a zwš!tí a byl ochCl'ten y Vždy , pO,da,ti, ~PJ.l: 
peři ruku a U'znati to, v čem tenJtO' měl pravdu. 

V zpouiím.ám proto na zemř:e1ého i jako jeho ně
kdejší odpůrce s úctoU! a obdÍ'vem. 

Jsem mu vděčen za to, ji3Jko také ji,SJtě mnoho ji
nýe:h, že jeho hluboké znalosti a jeho životní zkp.
šenosti pos;kyr,tly nluě mnoho cennéh'O nejen pro 
moje povolání, nýbrž i pro můj SOUkromý živolt. 

Bůh pDpřál vysokého V1ěku panu presidentu Čulí
kovi. Tbhoto vzácného daru dOlstalo .se právem člo
věku, který sVDji dLouhou životní brázdu vyoral 
s poctivosti a pečlivostí spr'avedlivého. 

Budilž mu zerně lehk!á. 

Dr. JINDŘICH PROCHÁZKA: 

Uznání cizozemských rozhodnutí 
ve věcech manželských. 

Dne 25. října 1941 bylo vydánO' nařízeni Iprovádě
jící a doplňující manželský zákon a jednotící mezi
národní právo I10dinné ( čtvrté prováděcí nařízení 
k manželskému zákonu - 4. DVOHheG), říš. zák. 
I, str. 654, Věst. ř. proto str. 626. V § 24 má toto 
nařízení ustanovení o trnnávání cizozemských rozhod
lnutí ve věcech manželských. Toto ustanovení jest pro 
protektorátní právo novum, kolem kterého se ostat
ně i v říšskoně:mecké právní teorii vyr'Ojila řada po-




