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Spolkové zprávy.
(Pok:ra.čování

ke str. 140,

roč.

1929.)

'Dne 18. 7Jáří 1928 bylra, či 'enlská sc ,hů 'ze.
Řídlil ji pian v~'esident dL Válžillý. U"ita,l pana, dra BuHna, který -p o
~eLši ,d oM opět s,e q;úČ!astnil schůze.
'P an r. ill. s. dr. Machovský p'ř,ed~oždl -k (liiskusJ. :pa'ipad z ohoru ručení
za automobilový úra.z. Šlo o 'otázku ručení v'Lastní'kl'<. aut!omobiJu, jehož
'Zlliměstna,ne-c vydati auto ·třetí o,soM (stJa.v iteli), který ,použ.i~ auta k jiné
jí í'Jdě, illle'žli Jť jaké mu auto pos'ky-tnuto hyl-o. .
Deba,t y Ise 'Z,úč~&tnili rv'. vrc!h:. rada Mlejnek, dr. Ka,rel Rů,žička,
dr. BulÍill, d1·. FIšerr, d~.. Mlac.hovský a ,dl'. ,B rychta.
N áJzory nehylyshodny. Vizato tpaJk na vědollll'i, že neJvyšší sou(l
.rOlzhodlt pa'ipad v ,t om smyslu, 'že vla,s.t urk auta mčí 'za, úraz.
Dne 16. října 1928 byLač 1 e n s k á s·e h ů z ·e.
ŘídiQ ji pan president dTo Vá:žný. J8Id,ntátno 00 otá:zce, kterým
'o,k1amžikem přestává ručení sv·oleční!m ve'řej<n,é spo1e,čnosti za její dtluhy,
~kdJyž j'eho vJ'lstup ze spolelčnosti nehyl do rej-střiku zapsán. Převládal
ná:zo'r, 'že t.a'kový stpolelčn~k ll8ll'učí za dluhy, které pro Eip'orrečnost vZIIlikly
'po jeho f a 'k t i c k' é m vystOUp8i!llÍ.
Dr., Krippne,r 'P.řednesl: advokát podá ,ža.Iobu nazaplaceill'Í ·svého
palmárního účtu. Žalovaný namítne, že žalobce nekonal prací, za jejichž
' zalplaJocmí žádá. Důlmz o tom nabídne 'žalo'v a,n ý ohchod[Jirmi Iknihami
,advokáta. ISoud tomuto uloží, aby před10lžil svůj deník, (Žul'1lá~.) Otá:zk'ou
j e, zdali advokát jest povinen žurnál ten předložiti, když jsou do něho
zapisováillY prá,ce ,prro l' Ů 'z n é klienty.
Debaty se zúčastJni;H pp.: drr. KQJrell RŮiŽi'čka., ,cl~·. Bedo" dr. SlezáJče:k,
.dr. Kriplpner. ,cllr. Ši~·han a paill' ,pQ'€lsdclle nt dr. Vá,žný.
Konečně jednáno o otá:z,oe, jaký procesní význam mw omezeni
Za1o-btního nároku ve dmhésto1i·ci. - P,řevlá:clial názor,že ome-zení to nem[L
-výIznlamu ,ž'ádného.
Dne 25. října: 1928 byla mim o ř á CL n á V:ll 1 n á hro m a ,d a na
,oslavu 10tio1etého tJrvání oefik'o slovenské repwMiky. Zpráva o této
,s chůzi je uveřejněna; na str. 277 a 278 wČ. 1928.
Dne 13. Ustovadu 1928 byla v ý bor o v á s,·clbů z e.
Bylo usneseno, aby byla uveřejněna resoluce Spolku českých
'a.dIV oká.tů na MOTavě o výkladu ja-zy!kov!ého 'zákor.a. Res'oluee, tato ,J)yla
uv,e,řejněna na str. 279 'a 280 mč. 1928.
Byl vzat na vědomost přípis kanceláře presidenta republiky
'Z 31. říJna. 1928, kterým by-Io odlpověděno' ;na teltegram na,ší Jednoty,
zasb,ný u ipiřile~,ito,sti výš,e zmÍi!lěné mimořádné valné hromady.
Za člena ,přijati: M. Ktatrel G e r I i ·c h, soud·cov'ský čeka,tel, BHovice'
n. Sv. :ll dir. Ja:n Řez ni 'č e!k, ka,ndidát ruclvokacie v Brně.
Nato konáIlla čl e DS k á ·srurůze za říZ8i!liÍ lpana iprelsident,a d,r a
Vá~ného. .
Dr. O u ř e dní č ek přednesl p,!'ip'ndl, v,e 'k terém příbuzná nezletilce
:Ža~ o·V1ala je'ho otc'e 'n a zav,lwcení n'áJ:Jfady výživného, kterénezleti1tc.j 'pa;sky t1~. Žalovaný protižalO'bill'í 'žádosti namital,že žalobkyně ,prohlásib
své'ho času: ,.já ni·c ne-chci ('z a 'živení ditěte), j-á si je (clítě) ponecMm."
Tím prý dala ža,l-obkyně nlajevože Ise svého nll,wku vůči otci ditě-te
vzdává. Při rozpravě o tomto případě (zúčastnili se ji hlavně pánové:
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dr. Vo,slař, dir. Machovsk'ý, d~·. Krilppn611, vlI'ch. 1'. Mlejnek, dr. Kore,c a
pan pres. dr. VáJžný.) bylo konsrtatováno-, že záleží nask'lltkovémzjLště'nL
okoJností a pla,k na výJdailu Viůlle stran.
Dl'. Krr'i,ppnerr pd'edne!sl p111plail' z vyl'ovnadho a 'k onkurs,ního' prr·áva.
Dne 27. l!stop,aiClu 1928 hyl~ čílen lská schůze.
Ř:ídiJ ji 'p,a n 'pTe's. ,dr. V áž n ý. Pan fin. ,p~·ok'. d[·. V o 51 a ř p,řednes:!
k diskusi otázku, zdali v~astník dqmll ,. j~st povinen tento po ukončení
l1'áje'mn~ho ,poměru o,d náljemtnika 'pře,V'ziti poces 1;0, ž·e v domě bydU dále
podnájemník, proti kterému nájemce podnikl všechny patřičné kroky
k jeho vyklizení. Debaty se zúčastnili hlavně pánové: dr. Bedo, dr.
Krippner, dr. Josef Růžička, dr. Voslař a dr. Vážný. Převládal názor,
že vlastník domu není povinen tohoto převzíti, dokud není úplně vykli-?Jen.
.
Dne, . 11. 'pros:nce 1928 by~a čl e iJ'1 s k á s c ll, ů li e.
, Ří,d'i~ ji! 'Pan ppe,s .fu·. V á ,ž n ý.
.'
Pan Vll. r. Jo,sef N o,váJk přednátše,l o- 5pl'ávnm nzení. N aznllJčil
stručně ' a, Ipl,ehledně ,hl'a.vní zásady slprr'á,vního
řízení. Jelikolž
však
některá ustanovení nyn.ěj'štiJlo.zákon\1 skýta:jí Ipolchybnosti o' své účel
nosti, neb,o rpd'ičinu k růz,ným výldlaiClům, tedy předná,ška rp'ana; vl. rady
byla pli'f[UJšena, alby ihned o. některýdl o1lázkáJch bylo delha;továno'. Rozhovoru se zúčastnili pp.: prof. dr. W e y r, pr,of. dr. Do min i k, dr.
F i,še 1', dOle. d'r . N ,e u b a u e r, pl'es. dI'. V á 'ž n ý, lďr. K ul e nd i k a
dir. K,al'e~ R ůi ž i čoka.
. Té h O'Ž din e lhylllJ konána v ýh o '1' o v á sc1h: ů.'z. e. Byly projed'nány hěižn,é 'záJe-žitosťi.
.
, Dne 15. iledna 1929 ' byLa čl e II s ,k' áJ
h II ze.
Řúd'Íll' ji pan pres.dr. V á ž n ý.
Dr. Krippner dal k řešeni otázku,zda ručí za dluhy vereJne spoLečnolsti její společnik" ktery-siee ze spollečnosti vySDOUlpil, aVlš ak zůstal
zapsán: v oibehod'llÍm l'ej,s,tříku. PřevJáda,] názor, ~,e mz,hodně neručí za,
'pohledávkii 089bý, P['O kte'r'ou pohJ,edáV'k'a vz.nik~a IPO jeho vystoUJpení,
o. kte·rémžto· vystoupení osoba ta vMěJa.
,
Pan ' fin. 'Pl'ok. dr. Vos,la,ř pře'c1~o'žil k a'ešellÍ oM!zku.z ,dědŮoCkébo
pdva. Šlo jmenovitě o to, 'Zdl'tli j,e st spl'tttř(jva'ti uznání 'P1atnos,t i ,t estamentu o,sohou, která' 'B.e ' rp~jhUá,sHa 'z test~m,entu toho, za dě:dke. RolZpravy se zÚJčasrtniH pp.: dr. Krippner, w'elbí. ' r. Mlejnekl, d,r. Vosla,ř, Ipres.
d['. V:\.lžný' a clil'. Beďo.
.
.
. Pan 'p;rod'esor dir .Domhl,i k dal -J~ diskusi ' o:t ázku, malí ~ rpokud se
v'zmhuje kolektivní smlouV'a; na ty, kteří . nedsQu 'členy ol1ganlS1a!ci, je'ž
kolektivní Ismlouvy neuzavřely, ' ,a 'kdylŽzá'měs,tnanci ti: neuzaV1řeli též
iJidivi, ďue[.ní p['alcovní smloilvy. SVůj' v~Zbr iwone,s li P'P '.: dr. Bedo,
dtr. Fišel', dr. Vos~ař, dr. Vá~JlÝ' a p~of.ďr. Dominik. mevládtaJo mínění,
že není podřízen ustanovením kolektivní smlouvy , ten, kdo o nf neměl
v;ě{i'omostí.
. . . '.
. '/, d .,r>
Dne 29. ledu'a 192,9 'byla M ,enská ' sC:,b;ůze.
Řic1H ji p,an Ipre,s. dlr. V áiny~ . "
'l(;': ~;' ,1; - Pan vlád'ní rada Joseď N ovák"polói:lJČi!lvitli '" ve' své pd'e,d]náš'ce 0.'
správním ř.Í!zenL · Debaty se Iplak lz.účastniLi! " PlP,.: : ldfi'[fJ VáJžnY, dl'. Neuba,uer;
d1·. Hik~, vL ~. d~·. Matk.owitz Ia vl.- r. ,No'V'álk l "''?' {'.' L
Dne, 12. února: 1929 byla;, čile n s k lL 's"e'h ili,q,e.>. :'·
ŘídlÍ'l ji lpan plfes,. dr. V á ,ž ny.
.
Pan notář Podlipný pd'edlolžill o,tázku, zdali mánžel mů'že poskytnouti své manže~iee obvěněnoÍ. Debaty ,se zúčastnili hlav:něl pp.: pres.
dr. Vážný, dlf. Ma,c,hovsk:ý a r. m l s. Č~žek. ;Př€vláda~ názo,r, že malnžeI'
je olprávněn ohvěněni ,posJqtmouti.
'
Pa,n 1'. n. s. ,dr. MaloooV'ský p,ř'eclJolž,;~ '··otázk'UJ 'L pdva děd'ického' \li.
pan . f,in. tplrok.> fu . . Voslař z piráva náj.emnil1ol.
~.
Nato kon,ána v Ý lb o' r o v á s 'c h ů 'z e. ' Byly vylří,zeny. . M lž né záležitos,ti.
.,
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Za členy přijati:: Dr. Ctibor OhytiJ, advokáJt v Brně a- dr. Jan Loe-welI1steJn!, umivel'sitmí !plw~e,so,r v B~·i1ě.
Dne 12. Ibř.erzna, 1929 byru. čle n sk á s ·ch ů z.e.
Řídil ji p,a n pres. dr. V áž n ý:.
Dr. Fišer předne81 praktický případ, týkající se změny žalobního
}>etitu během fízení v prvé stoHci. K tomuto terna-tu pifO'm~uviIi hlavně
'Pp.: vr. r. Mlejnerr", dlr. Vo,slru, dr. l(,rijppnera jl['es. dr. VáJŽn.ý.
Dr. Ktripvne'r dlal' !k. diskusi otáz.ku, zda v 'žalohě ze správy jest
;pří pu s tný petit: smlouva se zrušuje, nebo kupní cena se snižuje. Debaty
sez.úJ0als1tnili hlavně pánové: dr'. Voslař, vrch. r. Mle,j nek:, dr. Řiha"
dr. fu·.:~ppner a dr. V álzný.
Dne 5. dUlbna 1929 byla výbo' rová schůze.
,
Byly přečteny zprávy funkcionářů pro příští řádnou valnou hromadu.
Pa;n r. n. s. dr. Mac,hovský Iby~ .z.v olen delegátem na,Š'Í J ed:noty do
]'lřípravnébo výbO'ru prO' lIl. sjezd čsl. právníků v Bratislavě.
Dne 9.dulbna 1929 byla řádná valná hromadal.
Zahájil ji i!)ian iplres. dr. V áž n ý.
Na·to pď'iJhlásil se o S~OVO' p'a n 1". n. s. d'r. MachO',v~úý a orznámil.
že ,práJvě dnešnmo d:n·e doMo· neljvy,&šiJhO' soud'u sdělení, že starosta naší
jednoty p. pl'e,s. dr. Válž ný byl jmenován skutečným ,d mhým presidentem
Nej vyššího soudu. Stručně naznačuje, jaký význam má toto jmenování
pm nejvJ'IŠ,ši soud a tim 'p w jws.ti<ci v ,ceilém státě. P:lln r. Machovský
z.novu v~ipominá neohyiČedné 'p~'áv;lJ1~cké 'z.nalosti plana p['esidenta a jeho
mimoi'ádnou s0hopnost k~iž.dý pHpa.ď pQ'ávní roz!o,žiti v jeho, jedno,t livé
s lo,žky, tal,lže plak wzře·šení jeho stane se v:e,1mi snadným a ~pm každého
'poslue-hruče Ipoučným. Ta,t o peda.go'gi,cká stránUm, 'p a'Dia prefli,denta projevuje se též náwrným způsobem při lH'ojednávání jed~lOHivých 'P'rávníCJh
.otáJz,ek ve ,sc:hůziclh nruší Jednoty. Tyto schůz.e se· stJa,ly p:iimol právnkk'ým
sem iInáďem 'PrO' ~'~ti,ck:é 'P'rávníky ",šech o·bQTů.
Pan dlr. Ma1cho'vls ký
gratuluje za ",šechny ·členy Jednoty 'P(hllU presidento·-vi k jehol jmenování
'a .přeje mu, l:lJby jeho púso'bení . u Nejvy,&šiho souďu trvalo ·co nejdék
Za ad'vollrátní komm'u v Brně přiJpoj.il se !k: :tomllJto' proj,elvllJ Ipan
dr. Č a p e k. Pra.vil.že ,z:m:íměné jmenorválni jest 'Pil1mo flvět~ým oI"alIIllŽi!kem dnesni0h dmŮ:. PoukáJzal 1Il.a to·, ja:k nepHrznivý vliv vykon.áJvají
:pO'litické strany při obsazování jednotlivých míst státní správy. Při
pom něl, že velmi zřídka ,jest rozhodnou pro obsazování těchto míst pouhá
<o()dborná znalost kandidáta. K těmto výjimečným případům jest počítati
j O'nO' jmenoválll~ lpana ~p~'es. dTa V á ž n é:h o.
Tento _prul~ odlporvěděl olMma p,á:nům nru její,c h pro'Íev. 'Podě!koval
jim va jed~chJ slo~a a PfQIh~álsil, ~ž:e z.ůstane takovým soud.0em, jakým
"b~ dosud. V nejvyš'ším' soudě spatřuje pevný: s!(}llJP spravedlnolsti v našem
stát ě a pokud na :něm hude, bude se ,starati, alby tímto sloupem i do
lbudů'Thcllla ·zůstal. Připomíná pIa-k .furukd advo!k'átů při (n alézáni Iprávla a
. pod'Otý!k.á, ~~e o:pmv.d'ový soudce v.idí v advokátu s,yé!ho, 'Pomocníka. T:lJk
']Jouze za pomoci advokátů je možno, aby i soudy a jmenovitě nejvyšší
' soud řádně plnily svůj: úkoL
•
Nato opět lp,a n r. n. s. dr. Ma ,c hovský 'Po:žádal o' ;slovo. Při
-pO'm něl, že dne 25. dubna 1929 dO'žívá se první místostarosta naší Jed' noty a reda!k:tor na,š eho Časopisu ip'fO pTáv.n í a stá,t nr vědy 'pan 'Profesor
od'!". We y r 50 let. Vytkl Sltmčn8 jeho lite'rálf'll!Í i učitelsky ~nrum a
-přip omněl jeho zásluhy o naši jednotu, které se jeví hlavně v tom. že
'pan prof. W e yr hyl iniciátorem 'z.míněného časolpisu a j,ehQi přílohy
' ( Pře hledu rozhodnutí ze všech oborů právních) a že od počátku časo
pisu jest jeho '!"edaktorem. Práoe, spojené s tímto Ted~torstvím jsou
-veilmi nesnadné a zatěžují pa-na prO'fesom při jinÝ'c,h je,ho důlelžitÝ'ch
'prMí~h a Ipodnidch. Přes to v,šak ,p~ pmf: W e y r red1
i guje náš časo
-pis s velkou 'ocihOltou a n2Jše Jednom j.est mu 'Povmna! v,e.Ikým dikem
::za v.;šě; .(l0 i'P'lO :lii :apro jedí vý'znam v čsl. právnictví vyko:ná.
5

66
V:šechny uved:en.é lprojeiVy byly .pNjaty · s naprrostýrrI soubIasel,ll'
všeohl 'P,řítomnýlch', Ikte,ří ,souJillas ten projevHi svým. p>otIe·s<kem.
N'a to bylo :pokmčo,váno v !pwgTamu valné ~Il"óma;dy ..,
Ba-n Ipl'es. cLl'. V á,ž n Ý vzpomněli zemd'e.Jý!c<hčlenú nwš1 Jednoty
v uplynulém 's'právnírrr roku a to :p ana v. T. Z. s. ve výsL Josefa B O' llb e,l y, jenž byl čestným č l enem naší Jednoty. Pan předseda ' stručně
vyličil jeho zásluhy o JiMi Jednotu, jmenovitě to, že Ihy[ jedním z jejích
zakJJadate:lů a reldaiktorem jej-Thlo časolp:isu Zpl'álVy Právnické J ecLnoty
Moravské, ktel'é vycházely před nynějším časopisem. Obšírněji vylíčil
význam 'zemfe,:ého' jak [lostráruc,e pl'ávniclké, tak i ve směrech. j.in,ýoh
pan pres. dr. V á ž n Ý u příležitosti pohřbu zesnulého, při němž jakožtozástupce naší Jednoty pronesl pohřební řeč (dne 1. června 1928).
Dá.Je vzpomněl pan starosta úml1tí paall3. d~'a Vbdimím Z ,a P' let a 1. a,
r. VIl". 'z. s. v Bmě. Oběma těmto z,emř,elým vzdaili !plřitomní čest svým :po'vsta,llÍm.
Nalto hyÍbe:i čtení schválen zápis o !poslední řádm.,é vla,lné s0Mzf
ze dne 21. úno'r a 1928, :k tel'ý hyl oUštěn v na:šem Člasopisu na str. 56 a:
dal. ro:čnik'u 1929.
PÓltom jednate[ dt·. -B-rychta p'ř,e,č.etl tuto z!prrávu:
ČÍlllno.s,t naM Jednoty Vl'. 1928 slhodovaJa se v !pod:state 'S! její čin
ností v r. 1927.
ČIalSOlpriS pl'O právní a státní vědu s P'řeJliledem -rozhodnutí ze ' éš,e ch
OhOlŮ právmeh vychá:z,el v témže -rozsahu jlako, v :r. 192,7.
Jednota.
i tentokráte děku-Í'e. red'atkltorům oboji pU'bJtkla,ce, a silce p. prof. dru"
Fra,nt. WeY'l'o,v i a !pp. d~'u J Dsefu Grňo,vi a do'c. ,d m Ka;r.Iu Kizlinlkovi.
za _nelsnadnDu -p'l'áJci, ,Elpojenou s redigDváním: ča-BOIpisu.
ČIenský!0h sClhůzí byJo celkem 16 (v l'Dce 1927 17), ik'rDmě tohO' byly
flJvě .vaJné" hromady: valná hromada. dm.e 211. únDra la mimoď'ádná valná.
hcr'om8ida n,a pDčest 60>tých naTo'zerun nalšeho StM'DISlty' panal presi1denva
d~a Ft"anti,šk'a Vá:žnélho dne · 1, duhna 192-8. Téhoz dIn,e' hyl spD~ečný
v~čer. , O této mimořádné v~é hromadě i večeru je Dltiště,Ilia. . ipodro bmíi
:z;práva v Časopisu čís. 5. z wku 1928. Na člelJ'lJsiké schŮJzi 24. ledna re,fe'rDvaJ p, dr. -Krip!pne~' O' tříletém promooení dle nDveJy a nla členských
scJ!lů)zích dtrle 20.. blř-e,zna -p. viád'. roo1
a ,J,o.setf N Dvák na. them(1: Refo'rma
po,l itkké, sip~'ávy a Ipr.axe a ' d,ne ' ll. ' pl'Ols~!IlJee na thema: S'právllÍ řfzenf.
Dne 2>5. října byla mimolřádná členSKá sdlůze na os[avu prvé,ho..
lGtiletí mší republiky. ZalMjH ji panVl'es1ďent dl'. Vá1žný p:rO!llDvem:'
a své vZ1pomínky na ooy iplřeiVratu !p,řednes,l, p. dr. Bulín. Ze: schůze hyl'
pOlsJáill [l'D'zc1mvný teleg'1'am panu ' pr'esidehflu rep:u:bJiky, za. který! hyIo..
kance l áří p. presidenta - jeho jménem poděkováno.
.
,Nao:statní,eh Menských s,chů,zJ.ch hylo rDko,Yán,o, -o' praJ!Hi,c,ký:ch p<ři
palďe,clb. Na,š,e jednotla. d'ělmje panu presidentu dru Vá,žnému' ,za to. žes neohyčejn,ou láskou všechny jej~slc,hŮ'ze ,ruav,š-těiy:o,,,,aJ a j-e řídil: P1Ů-.
měrná účast na členských schůzích bylo 27 členů .
, Poznamena,tl třelba,že jmenovi,tě ,členDvé m.laa,š;ÍlhD vě'ku SB" zúča,st-- ,
uiIi sClhůzí mnohem četněji nežli v iplředchárz,ejidch letecli. Běžné 'zálelž itosti Jednotyhyly DhstaJrávány ve · výbo,ro-výclh scnů-zk.h, ji0hž bylO' celkem 8 (:rolm 1927 10').
,
N3Jš,e Jeldnolta'ZÚičals,tnila Eie idJne 1. ' června pohi'hu,S!vého sp.b[ll'zakla2,
date,le a čestného ,člena p. v'rch. i'(1dy JDse,f a 'HoiubeJy. Za :Jednotu roz;:'
lDučilse s,e zesnulým yevtang. kDste,Je pan IP,res.ident liT. Vá'z ný ' srd,eč: ,
nýnii ' )1 do'jemnými SIDVY, - Pan vrc.hná i'ada, BDubelru Ddká:zal naší Jed é notě, svou ip~'ávuic;kou kinihóV:nll',za n',ž hyl'o> rodině' zesÍlulélhó p,oděk'ováno'.
Košická o!d'hočrnw J edhoty (1dlVokátů -nw IsnD'velllskiI -hodlala ná,s n(1vštíviti Ipři zaháj'ení Vý!sta:yy SDud()lli1é kultury v Českoslovensilni. Našé '
Jednota, ' I'BSp. jej-í pofada,teJsk'ý odhorr s předsedou" ;panem radou Nej:vyš.l\ouďti 'dl'em Ma:dlDVSlkým učinil v >šes,t i 1lcMlzí.ch 'v'ŠMhriy potřebné'
p~iV'l'avy\ avšak ze zájelzďu sešlO' >p'l'DtlO, ''Že !p,ři 'ža>há,jení výsta,vy hyla.
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'.7. Jednota.
L p,roď,

exposice ještě nebotová .a p~zději nebyLa k ·zá.jezdu Vlhoooá
Na,še JednQta V1Šak doufá, ,žezáje'Zd odlbočky ko'š i0ké se ještě
uskuteční. Zmíněné výstavy Zlúčastnila se· jedno·ta. tím, .~el vystavovala;,
svůj čas op~s; vyd'áV'aný v prvém desítiletí 11erpubHk:Y1.
J.ednota zúčastnhla se jednání o sj.eld no,cen,í civ. řádu s oud!ního,
v Pra,ze, ' jsouc 'zastU!rp'ována 'P~:nem pres1dentem clrem VáJžným'.
O lenů přibylo v roce 1928 12 a zemřeli 2.
Dne 31. :prosince 1928 bylo 471 ČIlenů a, 337 rpiřed:platitelů Čia'50'PJJsu . ,
Dopisů ' bylo 'p~1jato 28 a ,odesláno 2,7.
N'a člellSiké ·scihUlzel by.]o l'OIZes[álllo asi 1950 ipozvámek a na s,chůze :
výhorové 88.
.
Olenské i vybomvé schŮ'z,e hyily lwn.ány v místnosltecb: Če,ského·
čtenář.skéhQ spollm v Bmě. z.a Memužuo neobyiSejnou oc.hotu P.rávnicl,á.'
Jedno·t a Moravsiká Vlzdává uzna[ý dúk.
Zpráva ta byLa schválena.
Dr. K r i pip' n e r !podal pak tutO' pOllcla.dJni zip·r ávu za ,správníi
rok 1928:
Dfiky sU!hvellloCÍm, které V' roce 1928 iposkytnuty byly na, vydá,vání'
Ča,sop:su věd rprávních 'a .s.táJtl1ícJ:t .a Pi'elh ledu rozho,ďnutí, od Ra.šino·va
fondu v částce 10.000 Kč, od ministe,r stva spmvedlno,stL v částce 3000 K~
a O'd ministerstva. škoUls.tví . a náll:odní osvěty v částce 4000 Kč , je's.t náklad
na vydávání věde,ckéJlo časo.p~su .spolkovélho i slpře'hled·em ro:zhoc1mútíi
p,Lně uhra'Ž·ena finaIliČní rovno·v áJla jedn.,oty 'P,lně za,c.hována !přes to, žezůsta.IT v tomto roce neuthraž·elll dluh firmě Ant. Oďehna;l na nedop,JatcícJI:
1;a tisk z le·t 1925~1926, které teprve ip'O s~ornoení rokw 1928 byly vy,účtovámy i zillplaceny a obnáše1.í 12.881 Kč 40 ll, 'a že zůstává dluh nrmě"
Brurv ič a Novotný 'za tisk: a elX'P'e dici 'L le·t 1927-1928, ipoITmd dlle smlouvy
není jelště srplatným.
.
V':uhledem k 1'0rLpootu nebylo v mce 1928 do'sruženo' o čekávaneho ·
příjmu na .iSlenských 'P.J'íspěvdch, které nedo,sáJlly ani Ipoloviic,ioče'kávan ~
výše nás[edkem liknavos,t i mnohýclJ. čJ.enů v rpol·a ceni člernstkých 'Pd'íSp'ěV'k'ů.
Jinak zůistaly v;ša.k veškeré polo~ky !p'říjmů i vydánr vmlezioh oohvá.
.
J.eného mz.počtu.
Zvláštní fond' 'zá.jeZldový mzmnolž·en hyl v U!rp.l ynulém roce, ·d'a-rem
500 Kič ,se strany staTolsty Jedno.ty pi. ,preffidenta dra VáJžnébo· při :pří1e;
žitostj jelho jubilea a zvolení oestným členem Jednoty.
Jednota.: v:ed'e VB své s'PQ'ávě .i disposici též zvláš·tnJ: fond PQ'o ú,častc
ua 'PrávniC1kýoh . sjelzde~ 'a ipro 'přLští s.ie~d! iprávnICik1 v B~'lně n\1, 'záildarde:usneis,elllíširšÍlho sjezdového výboru d'l1lMho sd·e,zdu ČASl. p'l'á,vruků.
V číseiLném vyjá.dd'ení j-evi se tedy: pokladní Iz práva za rok' 192~
takto:
Rok 1928.
1. Jmění výdajné:
Cellk'o.v ý . :příjem za lXlk' 1928 včetně 'P,řevO'du
z roku 1927
. .
94.709 Klč 34 li
vyd!ání 'z a Tok 1928 .
58.514 Kč 23 h ·
7<bývá cellkova hotovost
361195 K,č 11 hi..
která sevykruzuje takto:
u poštovní spořitelny ve Vídni . .
577 K,č 99 h
u Ústřední hankyčeskýclJ. spořitelen
fil. v Brně (mimo záhlad,. vtkloou)
29.274 K·č 90 h
u poštovníhd úřa;du šekového
v P.raze(mimo 'lákladního vkladu)
3..006 Kič Bl h
u :poŠltov. úřadu š·e kového v Bmě
455 Kič 82 h
'PO'ldadní bolovost" ,. ' ,'"
2.879 Kle, 59 lb, .
,.
.
.".,.
oedk'em .
36.195 Kč 11 hl
doba.
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Id erý1hy'lo·

[(1:

tickýic.h piíť ,za to. žeřídil;' PnI-se' · zúča.s,t- 'výc:h scM-spoIT U!zaJda:: .
ednotu mz;::.'
llž ný ' srdeč:,
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'oděk~ováno',

Ua nás n~
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ly potřebné
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V:ýka ,z 'Příjmů:
. .
výdajlIlého jrri,ění 'z fOlku 1927
:suJbve'llJcez ,R ašÍno'v a fondu z.a roky 192,7 a 1928
(po srážce kolkovného) . . . .
subvence old ministe'r stva spra.vedlnosti
subvence ,o d ministerstva 'š kolství
lla'edpil.a.tné . . .
,členské pHSipě'VIky .
úl'OIky
.
. . .
Př'e'vod!

společens1ké

'p,řípla,tk:Y'

,celkem
Výka 'z vydání:
HonoTáře vyplaoené
za tisk a ,expedici .
kniJJovna
. . ..
..
dar k uotěni památky dra Boubely
jedm3itelské výlohy. . . . .
ostatní vý10lhry s'p1·á.vní .
. oelkem ' .

40.903

Kč

95 h

15.840
2.965
3.960
17.946
10.659
934
1.500
94.709

Kč
Kč
K,č
K,č
Kč
Kč
K.č

-77
-

10.2:11
40.365
347
500
5.121
1.969
58.5014

:KJč
Kč
Kč
K'č
Kč
Kč

Kč

Kč

h
h

h
h
h

62 h
- h
34 h.
-

20

82
211
23

h
h
h
h
h
h
h.

II. Z á k fl 'a dní j měn í ,spolJwvé za Tok 1928 s,e vyka.zuje takto
ke dni 31. lll'I'osinoe' 1928:
719 Kč 20 h
Vkl3id ,u živno1banky IČ . k. 1143 IS úroky .
1.671 Kč 60 oh
vklad u živnobanky č . k. 24.645 s úH~ky .
646 Kč 98 h
vklad u Sporobanky č. k. 1696 s úroky.
.
-vkla:d u Cyrill o -M,ethodějské 'zálo'žny č. kn. 42.973
2.732 K,č 47 h
,s úroky . . . . . . .
100 K,č - h
zákla.dmí vklad u IPO'§t. spoŤ. v' Bra:ze
100 Kč - h
zák1a,dní vklad u SpoTO'booky :
5.970 Kč 25 h.
,ce~kem .
III. Zvláštní maj ,e tk 'o vé fondy:
1.500 Kč
7Nláštní fond 'z ájezdový .
998 KJč
knihovna
. . . . . .
. . . . . .
,zVlláštní fond pro úča,s,t na rprávn:cký'ch sjezdech :i
:pro pořiští sjezd Iprá.vnický v Brně (vklad- u Cyrillo50.800 Kč
Met.bodějské záIolŽny)
;Pro TO'k 1929 .předkládá výbor k schválení tento r o 'llpl o ,č e t

- h
48 II
61 h.
:

Příjmy:

Pokladní hotovost k 1. lednu 1929
příspěrvky členů
p'ředlpla,tn é

úroky

.

l o,čekávané

swbvenc'e
ce~kem

.

36.195
18.000
16.000
900
17.000
88.095

Kč
Kč
Kč
Kč
K'Č

11 h
-h
- h
- h
- h

Kč

11 h.

Vydání:
45.000 Kč - h
'Ttsk a ex:pedi,ce
15.000 Kč - h
'honorá:ře
. .
2.000 :KJč - h
knihovna spolková
6.000 Kč - h
vylohy správní. . . . .
20.000 Kč - h
nedoplatky za tisk z minulých le't .
88.000 K'č -- h.
celkem .
Dr. H i ,k l jmélnem ,svým 'a jménem ,d nlhého Tevisora pooa vroh.
Jr. Ml ej n k a podal zprávu revisní a navrhl, aby pokladníkovi bylo udě-

69-'
!)o3

Kč

95 h

Kč
~65 Kč

340

-77
62

h
h
h

~O K,č
~46 K,č
h
~59 Kč
h
)34 Kč,
h
SOOKč-h

109

K,č

34 h.

~11 :KJč h
~65Kč-h
347 Kč 20 h
500 K'č - h
L21 Kč 82 h
)69 Kč 21 h

5-14

Kč

23 h.

razuje, ta:kto
/19 Kč 20 h
i71Kč60h
346 Kč 98 h

732

47 h

K,č

LOOKč-h

loo

Kč -

h
25 h.

no

Kč

)()()
198

Klč

- h
48 h

BOO

Kč

61 h.

Kč

leno ahso~utOTium. Toto <bylo uděleno' a tpókJadní z,práva i s mZlpočtem.
pro fOlk 1929 'byla s'chválena,.
'
RaJdla n. s. pan J'llIros~av Číž e k 'předne,sl zprávu knihovní. Podo,t kl,
že nlllše knihovna se ro'zmnožuj-e, pouze ,na:šún časopisem a pa:k hlavně ,
V ědecikými rů'oenkami 'P~'ávnické f8ikulty Mas,a rykovy univelfs~ty, kte'r é :
jsou JlJám 'zdarma. z'a sHány a za které naš,e Jednota ,co nejlépe, děkuje.
Knihovna naše však zvětšila se hlavně knihovnou zemřelého pana
Vl'. r. B o u bel y, kte,l 'ou námi odikáJz·a[.
R edaktor Přehledu rozhodnutí ze všech oborů právních, pan doe.
dr. K aTel K i 'z I i n k, podal 'Pd'ethlednou zplfávu o' této 'Pd'ilo'ze, n,wšeho
č asop isu a poděkoval při té příležitosti všem přispěvatelům.
Předseda pořadatelského sboru pan mda nej. s. dr. Machovský
uvedl stručně, co vše hodlá pořadatelský odbor podniknouti a jmenovitě:
té ž to, že připravuje zájezd do Opavy a na Podkarpatskou Rus.
DailJšim ib odem pIO'g'raJmu bY'la voliba výboru !pTO rok 192,9. Pan
dr. Jan Č la IP e k na-vml, aJby volba byla p'ra-vedena wklama,cí, na:oež by li
zv oleni: stamstou dtr. Fra!lltišek V áž n ý, prvními jt~ho náměstkem dr ..
Fran~lš ek W e Y r, dlfuhým náměstkem vl. r. Jose,f No v á k.
Členy výhoru: d,r . František Br y C h ta,. Ja'r oslav Číž e k, 'dr. Pavel K -riP'Pner, dr. Fim n,t i'š ek Ma ,c hov ,ský, drl'. Ja,mmltr Se ,dláček,.
dr. Josef V o- sh ř.
Náhmdniky : dr. Me~od F i,š ,e r, dr. Augus,t ýn K un ze', dr. Ka,rer
K h li nk.
.
Rervisory: ~'ada vrch. s. Vádav Ml e j, ne k, dr. Fr.a ntišek H i k l.
Jelikož nebylo dlll~šich návl1hruJ, s.končil pan Ipl'es1dentJ ,dr. V áž n Ý
s'c hŮJz i.

N a,tú !k,onáina ilh:nedl u s It iaJ v ll! j í CÍl v ý';b o ro v .ál ~ Ir, ih ůi 'ze.
Brvým jedlllatelem 'a zapisovatelem 'z volen ,dl'. Br y ch t~, d-ruthým
jedlnate,lem prof. dr. S e CLI áč e k, poklaďníkem dlf. K r i pp n e' 1', knihovníkem T. ll. S. Čí 'z e ik , !p·ředs€do-u Ipořada,telskétho odhoru s ,p:rávem koOptM'A3 dr. M a ·e h 'o v s,k ý.
'
'
Za; členy přijati: dr. N orbert O k e u f u s, radiaJ nejl. s. a dr. Jan
V á ž n ý, universiit ní profesor v Bmě.
Br.
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