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Spolkové zprávy. 
Dne 6. b řez na 1928 byla čl e n s k á se h ů z e. 
Bylo na ní dále rozmlouváno a debatovánO na (herna tříleté doby pro

mlčecí, o kterém bylo jednáno na členské schůzi dne 7. února 1928. Debatováno 
jme.novitě o tom, zdali pod ustanovení o tříleté době promlčecí spadají také p o
hledávky z nesmluvních poměrů , jako na př. pohledávka za živení nebo léčení 
dle § 1042 obč . zák. - Debatováno ještě o jiných otázkách, na př . zda i po
hledávky obchodních pomocníků promlčují uplynutím tří let. - Debaty se 
zúčastnili pp . Dr. Krippner, prof. Sedláček. rada vrch. zem. soudu Boubela, 
Dr. Žák, doc. Dr. Kizlink, Dr. Voslař, pres . Dr. Vážný, Dr. Růžička , Dr. Kostka . 

Jednáno pak o zájezdu odbočky Svazu advokátů na Slovensku v Ko· 
šicích do Brna a o zájezdu naší Jednoty do Břeclavi a Valtic. Tento druhý 
zájezd byl stanoven na den 6. května 1 9~8. " 

Dne 20. března byla v místnostech Ceského Ctenářského spolku čl e n s k á 
s c h ů z e. 

Přednášel pan vl. rada Josef Novák na thema : Reforma politické správy 
a prakse. Vylíčil , jaký vliv bude míti zvětšení správních obvodů na vyřizování 
agendy správních úřadů . Podrobil kritice důvody, které úředně byly pro re
formu politické správy uvedeny. Přednášející dále podrobuje kritice for mu 
zákona a uvádí , proč měl býti vydán zákon samostatný a nikoliv pouhá novela . 
Nato přednášející uvádí hlavni zásady dnešníhO zákona o organisaci polit. správy. 

Vývody přednášejícího byly vyslechnuty s velkou pozorností. Pan vl. 
rada Novák referuje vždy na základě svých praktických zkušeností , jsou proto 
jeho vývody vždy životné a zajímavé . - Za přednášku poděkoval pan pres. 
Dr. Vážný a připojil ku přednášce několik svých poznámek. Rovněž pan vrch . 
rada Boubela pronesl některé své náhledy o nynější organisaci politické správy. 

Dne 24. března byla výborová schůze. 
Za nepřítomnosti pana pres. Dra Vážného, jenž meškal v Praze, ří<JiI 

schůzi pan vl. rada Josef Novák. Kromě běžných záležitostí bylo usneseno, 
aby dne 1. dubna 1928 byla mimořádná valná hromada naši Jednoty ku poctě 
šedesátých narozenin jejího starosty pana pres. Dra Vážného. V časopise Jednoty 
má býti uveřejněn jeho životopis a pokud možno otisknuta jeho fotografie . 
Valné hromadě bude navrženo, aby pan pres. Dr. Vážný byl jmenován za . 
své mimořádné zásluhy za naši Jednotu jejím čestným členem. Rovněž dne 
1. dubna 1928 bude společenský večírek na ,počest starosty naší Jednoty . 

Dne 1. dubna 1928 byla v místnosti Ceského Ctenářského spolku v Be
sedním domě mimořádná valná hromada na oslavu šedesátých naro
zenin pana Dra Františka V á ž n é h o, II. presidenta Nejvyššího soudu, o níž 
podrob,ná zpráva jest uveřejněna v tomto časopisu ročnik 1928, strana 142 a 
další). Téhož dne byl společný večer v téže místnosti, při němž byla pro
nesena řada přípitků na počest oslavence. 

Dne 24. dubna 1928 byla čl e n s k á s c h ů z e. 
Jednáno v ní opět O tříleté době ' promlčecí. Debatováno jmenovitě o tom, 

může-Ii se dlužník vzdáti námitky promlčení , a jaké toto vzdání má právní 
účínky. Dále jednáno o přetržení promlčecí doby. Debaty se zúčastnili p. pres . 
Dr. Vážný, Dr. Krippner , Dr. Voslař, Dr. Říha, Dr. Kostka, prof. Dominik, 
Dr. Veselý, Dr. Neubauer, Dr. Fišer a Dr. Brychta. 

Dne 8. května 1928 byla členská schůze. 
Projednávány praktické případy . Jednáno hlavně o tom, zdal! bezelstný 

kupítel nabude vlastnictví na věci, kterou mu prodal exekvovaný dlužník po jejím 
zabavení. Při řešení této otázky se zúčastnili p. pres. Dr. Vážný, Dr. Voslař , 
Dr. Machovský, prof. Sedláček , r. Nejv. s. Čížek a Dr . Fišer. Převládal názor, 
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že bezelstný nabyvatel takového předmětu nabude neomezeného vlastnictví na 
něm, a že není povinen vydati tl\kto nabytou věc vymáhajícímu věřiteli. -
jednáno pak o otázce, zdali zajišfovací převod vlastnictví činí exekuci ne- 
připustnou, je-li vedena na předmět, převedený pouze k účelu zajištěni. Debaty 
se zúčastnili pp.: Dr. Voslař, Dr. Machovský a prof. Sedláček. 

Nato konána výborová schůze . 
jednáno hlavně o zájezdu košické odbočky Spolku advokátů na Slo

vensku do Brna. Projednány podrobnosti programu. Pan pres. Dr. Vážný 
. poskytl k volné disposici Jednoty 500 Kč . 

Dne 22. května 1928 byla členská schůze. 
jednáno o zájezdu zmíněné odbočky do Brna. Byly sděleny všechny 

podrobnosti dosavadních příprav. Dále jednáno o zájezdu naší jednoty do 
Břeclavi a Valtic, jenž bude dne 23. června 1928. V Břeclavi bude míti referát 
pan presidenť dr. Vážný. Pan vl. rada Novák nato přednesl případ z elektrá-
renského práva. . 

Dne 5. června 1928 byla v Ý bor o v á s c h ů z e. 
Vzata na vědomí zpráva jednatele o úmrtí čestného člena naší jednoty 

pana rady vrchního zem. soudu v. v. a advokáta Josefa B o u bel y. jelikož 
tento byl hlavním organisátorem v Břeclavi pro zájezd naší jednoty do tohoto 
města, tedy zájezd v důsledku úmrtí odpadá. Na počest zesnulého usneseno, 
aby místo věnce bylo. poskytnuto Kounicovým kolejím 500 Kč . V našem časo
pise bude posmrtná vzpomínka, o niž bude požádán pan sen . president Josef 
Purcner. Nad rakví zesnulého promluví za naši jednotu její starosta pan presi
dent Dr. Vážný. 

Téhož dne byla čl e n s k á se h ů z e. Po jejím zahájení sdělil její před
seda pan pres. Dr. Vážný, že zakládající a čestný člen naší jednoty pan vrch. 
rada v. v. a advokát Josef Boubela zemřel dne 29. května. Připomněl jeho 
zásluhy jednak o naši jednotu, jednak o právnickou literaturu a o právní život 
v méstě Brně vůbec . Uvedl. jak přes neštěstí, kterými osud zesnulého stíhal, 
pan vrchní rada Boubela zachoval si duševní klid a hleděl najíti zapomenutí 
v úsilovné práci. Nato probírány praktické případy. Debaty se zúčastnili pp .: 
Dr. Ouředníček, Dr. Machovský, pres. Dr. Vážný a r. Nejvyš. soudu Josef Matěj. 

Dne 19. června byla čl e n s k á s c h ů z e. 
Řídil ji pan pres. Dr. Vážný. jednáno o otázce nálezného . Debaty se 

zúčastnili hlavně pp .: Dr. Voslař, pres. Dr. Vážný a prof. Dominik. Br. 




