
ROČNÍK VII. V PRAZE, V KVĚTNU 1925. ČíSLO 2. 

Notář Dr. EM. LI6KA: 

'Zvýšení pevných kolkových poplatl<ů. 1) 

Prováděcím naříz.ením ze dne 28. dubna 1925 Č. 87 
Sb. z. a n. k zákonu ze dne 3. dubna 1925 Č. 54 Sb. z. a n. 
by lo vyslQlveno, že účinnO'st zákona toho a jeho provádě
cího nařízení se pO'číná dnem 8. května 1925. 

Předmětem toho.to. poj'ednání jest zjištění změn , jež 
hořejším zákonem byly zavedeny, hlavně pokud tOl spadá 
do Q1boru notářského. 

Předně bude třeba , abychom si uvědomili , jaké dru
hy p-oplatků máme. PoplatkO'vý zákon rQlzezriává v :§§ 3 
až 5. tyto. poplatky : 

1. pevné poplatky (kOlikové) , jimž podléhají: 
a) podání, duplikáty a přílohy, 
b) vysvědčení. 
c) obchodní a živnO'stenské knihy, knihy o. podnicích 

průmyslo.vých , . O' sprostředkO'vání O'bchodů atd., 
d) úřední vyho.to.vení, z nichž PO'dle sazby pevný 

kolkový po.platek sluší zapraviti, 
e) právní listiny, jež nepodléhají -kolkoiVému . poplat

ku podle hodnoty předmětu odstupňo.vanému. 
Některé z těchto pevných poplatků byly po.stupem 

času podle hodno.fy předmětu odstupňo.vány, tak zejmé
na z podání v sQludním řÍ'zení~ z -podání ohledně určitých 
živnostenských oprávněnC (pol. 43 b 1.). 

2. Poplatky stupnicové z právních jednání' v § 1 A 3. 
poplatkového. zákona uvedených a to: 

- a) poplatky ze směnek podle zákona ze dne 7. dub
na 1920 Č. 249 Sb. z. a n., zákO'na ze dne 25. ledna ]922 
Č. 30 Sb. Z-. a n. a zákona ze dne 1. dubna 1922 Č. 113 
Sb. z. a n., 

b) poplatky po.dle stupnice 1., II. a nI.' 
3. Poplatky prercentuální a to: 
a) poplatky z převo.du _nemovitostí, 
b) daň z obohacení (dalí. dědicko.u a daň darovací), 
c) 'Poplatky z vkladu do veřejných knih, 
d) poplatkový ekvivalent, 
e) paušální poplatky: 

aa) _ v poručenských a opa trovnic'kých věcech , 
bb) z projednávání pozůstalostí, 
cc) z kQlnkursnllo a vyrovnávacíhO' řízení, 
dd) z požívací podstaty soudně uschované a pod

staty substituční, 

í) Při tomto p:oj,edi1ání ,nebylO' p řihlíž.e no, k popbtkům p,l.at
nÝrn na' Slovensku a na Po!dJkarpa'tsk'é -R,usi. 
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ee) ze svěřenství, 
ff) ze služebních smluv podle záko~a ze dne 12. 

srpna 1921 Č. 295 Sb. z. a n., 
f) poplatky z pojišťovacích smluy, 
g) porpla tky ze soudnícl} smírů, 
h) poplatky z náhrady v řízení vyvlastňovadm, 
ch) jiné peicentuální poplatky. 
Zákonem ze, dne 3. dubna 1925 Č. 54 Sb. Z. a n. byly 

zvýšeny j'edině pe v n é poplatky kolkové a to nikO'liv 
všechny, nýbrž pouze mim 0' s o. u dní pevné poplatky. 

Za to nebyly záko.nem tím zvýšeny ani poplatky 
stupnicové, ani poplatky percentuá'lní ani pevné poplatky 
soudní. 

Dříve než se budeme obírati změnami zavedenými 
hořejším záko.nem, přihlédněme k poplatkům p'řed vy
dáním tohotO' zákona platným. 

Cis. nařízením ze dne ] .5. září 19] 5 Č. 279 ř . z . by ly 
no.vě upraveny »so.udní p'0'platky«, j-ež pak zá
konem ze dne 25. ledna 1922 Č. 38 Sb. z. a n. byly větši
nou zvýšeny. Tyto soudní po.platky JSQlu podrobně uve
deny v sazbě vyhláškou ministerstva financí ze dne 22. 
března 1922 Č. 123 Sb. z. a n. vydané, a jsou skoro 
vesměs poplatky pevnými, a jen z malé části porplatky 
percentuálními. 

Tyto soudní p0'platky nebyly pozměněny zákonem . 
ze dne 3. dubna 1925 Č. 54 Sb. z. a n. a platí pro.tO' ne
změněně dále. (Viz § 2 cit. zák.) 

, Stupnicové pO'platky podle stupnice 1., II. a III. byly 
zvýšeny cís. nařízeníqt ze dne 28. srpna 1916 č. 281 ř. z. 
a opětně 'záko.nem ze dne 7. ledna 1920 Č. 31 Sb. z. a n. 
a byly upraveny· naříťenfm vlády rep. čsl. ze dne 24. 
ledna 1920 Č. 53 Sb. z. a n., v kteréžto úpravě dosud 
platí. 

Ze směnek, jež se původně ko.lkovaly podle stup
nice 1. změněné zákonem ze dne 8. března 1876 Č. 26 ř. z . 
a pak zákonem ze dne 7. ledna 1920 Č. 31 Sb. z. a n. 'a p'Ů
kud se týče nařízenl'm vlády rep. čsl. 'ze dne 24. ledna 
1920 Č. 53 Sb. z. a n., byly zavedeny zvláštní stupnicové 
poplatky zákonem ze dhe 7. dubna 1920 Č. 249 Sb. z. a 
n., zákonem ze dne 25. ledna 1922 Č. 30 Sb. z. a n., zá

konem ze-dne 1. dubna 1922 Č. 113 Sb. z. a n. 
Tyto stupnicové poplatky novým záko.nem rovněž ne

byly zVÝŠoeny a platí tedy beze z,měny. 
Pokud se týče poplatků percentuálních, jsou tyto 

nyní upraveny: 
a) po.platky z převodu nemO'vitO'stí záko.nem ze dne 

7. ledna 1920 č-. 31 Sb. z. a n. Nařízením vlády rep. čsl. 



ze dne 24. ledna 1920 Č. 53 Sb. z. a n. byly sazby sta
noVené v §§ 1, 2 a 3 zákona. ze dne ~8. června 1901 Č. 74 
ř. z. nahrazeny sazbami novými, uvedenými v tabulce 
p .řipojené k ' právě zmíněnému vládnímu naříze~í; 

, b) poplatky z obohaGení jsou upraveny zákonem ze 
dne 12. srpna 1921· Č. 337 Sb. z. a n.o dani z Dbohacerií a 
prováděcím nařízením ze dne 23. března 1922 Č. 111 Sb. 
z. a n.; 

Ostatní. pevné kolkové poplatky tímto zákonem zvý
šeny nebyly. 

Pevné poplatky· kolk0'vé byly tedy až do vydání zá
kona ze dne 3. dubna 1925 Č. 54 Sb. z. Cl! n. upraveny 
hlavně' ,cís. nařízením ze dne 28. srpna 1916 Č. 281 ř. z. 
a cís. nař. ze dne 15. září 1915 Č. 279 ř. z. pozměněným 
zákonem ze dne 25. ledna 1922 Č. 38 Sb. z. a n. 

TytO' pevné poplatky kO'lkorvé byly zákonem ze dne 
3. dubna 1925 Č. 54 Sb. z. a n. zvýšeny s v Ý jim k a m i 
v zákoně tom uvedenými. 

Podle §, 2 tohotOl zákona n e byl y z vÝŠ e n y tyto 

c) percentuální poplatky z vkladu dD pozemkových 
knih (vkladné) byly zVýšeny cís. nař . ze dne 28. srpna 
1916 Č. 281 ř. z. a zákonem ze dne 7. ledna 1920 Č. 31 
Sb. z. a n.;· I pevné 'Poplatky: 

d) PQisléz uvedeným zákDnem byly dále zVý'šeny 
percentuální PDPlatky z PDjišťovacích smluv, ze soud- , 
ních smírů, z náhrady v řízení vyvlastňovacím a paušální 
fJoplatky v řízení konkursním a vyrDvnávacím. 

PoplatkDvý ekvivalent byl zvýšen cís. n.ařízením ze 
dne 28. srpna 1916 Č. 281 ř. z. 

Ani percentuální poplatky nebyly hořejším zákonem 
Č . 54 z r. 1925 zvýšeny. 

Cís. nařízením ze dne 28. srpna 1916 Č. 281 ř. z. byly 
pak zvýšeny i pevné poplatky, vyjímajíc: 

1. poplatky sDudní podle cís. nař. ze dne 15. září 1915 
Č. 27~ ř. z., 

2. poplatky z podání O' zápis dOl obchodního rejstříku 
(saz. PDI. 43 lit. 1) čís. 1. ve znění zákona ze dne, 24. února 
1905 Č. 32 ř. zJ, 

3. poplatky za úřední vidimQivané opisy aneb úřední 
vidimace, úřední legalisace a duplikáty úředních vyhoto
vení, i když tyto úřední výkony nebyly s0'udem prQive
deny. 

Ježto byly pochybnQisti, zda-li kolek za n'Otářské 
legalisace na netabulámích listinách, pak za notářské vi
dimace a ze snímků notářských spisů cís. naříz·ením ze 
dne 28. srpna 1916 Č. 281 ř. z. byly na dVQijnásDbn0'u 
míru zvýšeny, čili nikoliv, obrátil se rak. nDtářský spolek 
na bývalé rak. ministerstvOl financí s dotazem 0' vysvět
lení, na který sdělil0' jmen0'vané ministerstvo výnosem 
ze dne 2. října 1916 Č. 71304, že dosavádní poplatek za 
notářs'ké vidimování per 1 K z každého archu opisu po
táhmo za notářskou legalisaci na netabulárních listinách 
per 1 K za prvý a per 50 h za každý dalŠÍ ověřený pod
pis hořejším cís. nařízením nebyl na dvojnásOlbnou míru 
zvýšen, 

4. pDplatky z podání o udělení živnostenských opráv
nění podle saz. P0'I. 43 lit b) čís. 1. ve znění zákDna ze 
dne 24. února 1905 č. 32 ř. z., 

5. 'pOlplatky z 0'sobních lístků podle saz. pol. 47 lit. e), 
6. poplatky z obchodních a živnostenských knih podle 

saz. pol. 59, 
7. poplatky ze šeků a z kupeckých poukázek, těchto 

s platností nejvýše osmidenní, 
8. 'poplatky totalisatérů a bookmakerů uvedené v cís. 

llař. 'ze dne 28. srpna 1916 Č. 282 ř . z. 
Všechny ostatní pevné poplatky byly cís. n.ař. ze 

dne 28: srpna 1916 Č. 281 ř. z. zvýšeny. (Viz ,§§ 9, ll, až 
13 cit. cís. nařJ 

Zákonem ze dne 7. ledna 1920' č. 31 Sb. z. a n. byly 
pak z pevných pO'Plaťkú zvýšeny: 

a) kolek na karty, 
b) kolek z bilancovaných kont, 
c) poplatky z loterních výher, 
d) poplatky ze sázek totalisatérských a bookmaker

sk~T ch, . tedy vesměs mimosoudní pevné poplatky. 
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1. ze šeků2) a z kupeckých poukáze~) 
2. z účtů,~ ) 
3. z bilancí a bilancovaných kont,5) 
4. z ujednání 0' sDudní příslušnosti,6) 

, 5. z legitimací na sníženou a volnou jízdu na dra-
hách,7) , 

6. pevné kolkové poplatky soudní podle cís. nař. ze 
dne 15. září 1915 Č. 279 ř. z. a zákona ze dne 25. ledna 
1922 Č. 38 Sb. z. a n., 

7. ze sázek proti bookmakérovi, a 
8. na Slovensku poplatky podle saz. pol. 13-IV bod 4. 

popl. prav. 
Všechny Qistatní dDsavadní pevné poplatky kolkové 

byly zvýšeny atD: 
1. podle .§ 7 dt. zák. kolkové poplatky' z dobytčích 

pasů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, 
2. podle § 11. dt. zák. kolek z hradeh karet, 
3. PDdle .§ 3. cit. zák. pevné poplatky kolkové 10, 20 

a 30 h z obchodních a živnostenských knih uvedených 
v saz. pol. 59 b) popl. zák.8

) na míru dVDjnásobnou, 
4. podle § 1 cit. zák. 
a) ostatní poplatky 10 h, 20 h a 30 h vyjma z obchDd-

ních a živnostenských knih právě uvedených na 50 h,8) 
b) poplatky 40 h a 50 h na 1 Kč, 
c) poplatky 1 Kč a 1 Kč 20 hna, 3 Kč, 
d) poplatek 2 Kč na 5 Kč, 
e) p0'platek 3 Kč na 8 Kč, 
f) poplatek 4 Kč na 10 Kč, 
g) poplatek 6 Kč na 15 Kč. 
h) poplatek 8 Kč na 20 Kč, ' 
ch) poplatek 12 Kč na 30 Kč, a 
i) poplatek 20 Kč na 50 Kč. 
j) na Slovensku poplatek 5 Kč podle .§ 74 zák. čl. Xl 

z r. 1918 'o poplatcích z převodu majetku na 8 Kč, 
5. podle I§ 4 cit. zák. poukázky na peně'žité plnění 

vystavené a splatné v cizině, které, nejsouce v te.xtu 
označeny jako šek, mají jinak náležitost šeku, jsou pod
robeny, pokud poplatek podle ustano,vení platících pro ku
pecké poukázky na plnění pen'ěžité, nečiní méně, pevnému 
kolkovému poplatku 1 Kč. 

HDřejším zákonem byly n 0' V ě z a ve den y tyto 
pevné kolk0'vé poplatky: 

a) podle § 5 za Dvěření podpisu úřední osoby nebo 
notáře tuzemskými ústředními úřady kolkový poplatek 

2) 4 halO h za šek, 
3) 10 h, . 
4) 2 h do 20 Kč, 10 h .do 100 Kč, 20 h dOl 1000 Kč ,OJ 50 h přes 

1000 Kč, . 
5) 50 h, 
6) 1 Kč, 
7) 50 ru, 1, 2, 4, 5, 10, 20 a 40 Kč. 
8) TO' jsou tak zv.a:l1'é vedlejší knihy obcbodní; hlavní knihy 

cbchodníků, jež ko'llk'o'V'aly se kalIkem 50 h za ar'ch, podléhají · 
nyní kolku 1 Kč za arch. 



5 Kč. Superlegalisace notářova podpisu soudy nepO'dléhá, 
tak jak až d0'sud, tomuto nově zavedenému .pevnému kol
kovému poplatku per 5 Kč, Ježto v zákoně se výslovně 
mluví o ověření úst ř e dní mi ú řad y, a k těm soudy 
zajisté nepatří; 

b) podle § 6. pevný poplatek kolk0'VÝ 500 Kč za 
každé jmenování nebo přelo-žení notáře, za ustan0'vení 
sensálem pro určitý obvod, za udělení O'právnění civil
ního technika, za přiznání názvu inženýr a konečně za 
zápis do seznamu advokátů. 

TytO' n0'vě zaved,ené pevné poplatky zam·avují se 
podle § 1. prováděcíh0' nařízení v kO'lcích. 

Pokud se tÝče přeložení nO'tářů platí se PO'dle § 2 
prcváděcího nařízení kolkový P0'Platek per 500 Kč jen při 
prelo~ení do obv0'du jinéh0' sborovéh0' soudu, nikoliv však 
Dři přeložení na jiné místo v obvodu sbO'rovéhO' soudu, pro 
něž n0'tář byl ustanoven. 

V důsledku zvýšení mim0'soudních pevných 'PO'platkll 
kolkových byly v § 8 ho-řejšího zákona cenO'vé hranice 
stanovené v saz. poL 44 písm.q)9) a v saz. poL 79 písm. 
c) aa) čís. 1.1°) částkou 100 Kč a v saz. pol. 116 písm. 
g) b)l1) částkou 400 Kč, zvýšeny na míru pětinásobn0'u. 

§ 12 hořejšího zákona byly poplatky za úschovu 
so-udních depQsit upraveny ve výši sazeb platných pro 
poštovní ŠtekO'vý úřad v řízení O' ukládání soudních de
po-sit; poplatky za úschovu peněz a skvostů zůstávají ne
změněny. 

Poplatky za úschovu soudních deposit pak jsou blíže 
uvedeny v § 8. prováděcího nařízení. 

ZákO'nem ze dne 3. dubna 1925 čís. 54 Sb. z. a n. bylo 
dále zavedeno vybírání kvitančníh0' a smluvníhO' poplatku 
při úhradách ze státních pokladen a z pokladen podniků a 
ústavů státních aneb státem na vlastní účet sprav0'vaných. 
(Viz § 13 až 18 cit. zákona a § 9 až ·14 pr0'v. nař.) 

Aby se předešlo 'obcházení poplatkového zákona, bylo 
v § 19 hořejšího zákona .stanO'veno, že ' jestliže smluvní 
strany před jedním neb0' několika svědky uzavřely 

sml0'uvu, nebo osvědčily, že mezi nimi smlouva byla uza
vřená, pokládá se takový zápis podepsaný svědkem nebo 
. svědky, užije-li se ho k úřední potřebě j ze stanoviska pp 
platlmvéhO' práva za listinu o příslušném právním jednání. 
a to bez rozdílu, je-li zápis ten v rukou jedné ze smluv~ 
ních stran či" osoby třetí. 

OhJedně Y:; '% paušálního poplatku ze služebních 
smluv podle § 1. zákO'na ze dne 12. srpna 1921 č. 295 Sb. 
z. a n. bylo v § 20. hořejšího zá'kona stanO'veno že se 
vztahuje také na požitky, jichž se dostává pod 'jakÝm
koliv názvem správním orgánům osob právnických. 

Při výměně kolkových známek a cenin, jež až do 
Llčinnosti hořejšího zákona děla se bezplatně, srazí se 
žadateli podle § 21 zákona toho, pokud hodnota známek 
a cenin těch dosahuje 5 Kč, z částky v kolcích a ceninách 
vrácené 10o/ci vyměněné hodnoty. 

Cenou novinku nám přinesl § 22 hO'řejšlho zákona. 
Skládá-li se totiž podání, listina aneb spis z jednot1ivý~h 

9) StížnostI all1Jeb r,ekursy proti rozhodnutí .o podáních uVle
dený,ch v saz. poL 44 Q. Tyto, se nyní kol.kui'í: .a) do. 500 Kč 
z ka'ždlého a'rchu ko'lokem za 1 Kč, b) ·přes 500 Kč z každého 
archu kolkem za 3 Kč. 

10) P.r,otokoly, jež byly sepsá'ny j'i,nými, úř,a,dy než 'soudy 
-o sporech soukromý,ch ,os,ob, a jež 'nezastupují pOdláifl,Í. Proto~ 
ko:ly ty kolkují s,e nyní ph hodnot.ě sporného, pře,dmětu pod 
500 Kč kolik,em za 1 Kč ,a přes 500 Kč ko,l,k'em za 3 K,č. 

11) Směnečné p'rOot,esty 's e p s ,a n é s o ude m kolkují se 
nyní: a') při směne'čné p,ohle-dávce nep'řes,ahuiíd 2000 Kč kOilkem 
za 20 Kč, a b) přes 2000 Kč kolkem za 30 Kč. 

listů rozměru ne většího než polovice normálníhO. archu 
(875 cm:!), platí se za první dva listy p0'platek náležející 
za první arch podle plné sazby a za 'každý další list po
platek ve výši polovičního poplatku náležejícího za druhý 
arch, činí-li poplatek za druh'j'T' arch více než 1 Kč. 

Až do zavedení tét0' novinky platily ' se k0'lkové po
platky z celého archu, a byla-li listina nebo podání na
psány na plllarších· čili listech, pokládal se ze stanoviska 
pO'pla tkového zákona každý půl arch čili list za celý arch. 

Ustanovením § 22 hořejšího zákona přišlo se vstříc 
potfebám moderního živO'ta obchodního, kde používá se . 
zejména při psaní na psacím stroji k sepsání listin; podánl 
a spisů místo celých archů pouz,e půlarchů čili listů. 

Podle I§ 15 prováděcího ' nařízení vztahuje se tato 
úleva v § 22, zákona poskytnutá též na poplatky v řízení 
soudním. 

Je-li tedy podání na soud, jež podléhá kolku 2 Kč 'za 
arch, sepsán0' na třech listech, opatří se první list koJkem' 
za 2 Kč za první dva listy a třetí list kolkem za 1 Kč. 

Bude-li předložen notáh k ověření opis listiny sepsaný 
na pěti listech, 0'Platří notář 0'věřovací dolo~ku kolky za 
7 Kč 50 h (z prvý·ch dvou li'Stů 3 Kč a z dalších třech listů 
po -1 Kč 50 h). _ 

Podle § 15 (2) prováděcího nařízení nevztahuje 'se 
tato úleva na obchodní knihy, účty a vůbec n~ písemnosti, 
při nichž pevný poplatek za 'druhý arch nečiní více ne1; 
1 Kč. , " :, 

Ní'že uvedu některé z pevných poplatků kolkových, 
jež hO'řejším zákonem byly zvýšeny. 

Tak byf"y zákonem tím zvýšeny tyt0' poplatky: 
1. za žádost za udělení místa notářského z prvého 

archu místo 3 Kč na 8 'Kč a z každého dalšího archu 
místo 1 Kč na 3 Kč; kvalifi'kační tabela podléhá příloho
vému kO'}ku místo 50 h za 1 Kč; 

2. poplatek kolkO'vý z jednacího. rejstříku a z rejstříku 
pr'otestů, který podle saz. pol. 74 činil 20 h z každého 
archu, byl zvýšen :§ 1 hO'řejšího zákona na 50 h z kaž,· 
dého' archu. 

Není pochybnosti, že ustanovení § 25 odst. 3. zákona 
č. 54 z r. 1925 použíti jest nejen na O'bchodní a živno- . 
stenské knihy, nýbrž i na rejstříky notářů, takže, pokud 
první zápis v nich před dnem 8. května 1925 byl vykonán, 
není třeba je dodatečně dáti kO'lkovati. 

3. pevný· listinný kolek z notářských spisů, jež ne
podléhají kolku stupnicovému, byl zvyšen z 2 Kč na 
5 Kč z každého archu; z notářských spisů 0' posledních 
pořízeních, dědických smlouvách, smlouvách advitalit
ních, ' z darování na pád smrti a pod. byl kolek z prvého 
archu ze 3 Kč zvýšen na 8 Kč. 

Spisy notářské o posledních pořízeních. jakož i sou
kromá poslední pO'řízení netřeba kolkovati, p~dléhají kolku 
až při vyjednání pozůstalosti, a to jen tehdy, když na Z{l

kladě jich nastane převod majetku a když hrubá r)ozú
stalost 100 Kč převyšuje. 

Kolek z takového posledního pořízení wměří se sou
časně s pO'platkem z převodu majetku. 

4. Kolky ze snímků z notářských spisll byly zv'j'r
seny z 1 Kč na 3 Kč za každý arch, pak-li kolek z prvo
pisu notářskéhO' spisu podléhajícího stupnic0'vému po
platku nečinil méně než 3 Kč. 

5. Kolek při legalisaci notářem byl zvýšen: 
a) při tabulární listině z 50 h na 1 Kč, 
b) při jiné listině . . 

aa) kolek 1 Kč z prvého podpisu na 3 Kč, a kolek 
50 h z každého dalšího podpisu na 1 Kč, 
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bb) kolek 2 Kč při ověřování obchodních firem a . 
podpisů na společenských smlouvách na 
5 Kč a za současné ověření každého dalšího 
pod.pisu z 1 Kč na 3 Kč. 

Legalisace prováděné soudy podléhají: 
a) při tabulárních listinách místo kolku 1 Kč koliku 

3 Kč, 
b) pn jiných listinách za ověření prvého pO'dpisu 

místo k01ku 2 Kč za 5 Kč a za sO'učasné ověření každého 
dalšího podpisu místo 1 Kč za 3 Kč; 

6. kolek při ověřování O'pisů, ať soudem, ať notářem, 
hyl zvýšen z každého archu opisu z 1 Kč na 3 Kč. 

PO'dle 3. poznámky k saz. pO'l. 2. smí býti opisy ně
kolika listin jen tehdy PO'd jedním kolkem napsány, a ně
kolik opisŮ! pod jedním kolkem napsaných smí jen tehdy 
býti ověřeno, pak-li kolek ten odpovídá souhrnu všech 
poplaťků, jež by bylo třeba za'praviti, kdyby O'pisy se ne
n;;llézaly na témže archu, nýbrž kdyby ka'ždý opis by1 
vyhotoven zvlášť. 

Byly-li na př. na jeden arch opsány tři křestní listy, 
pak PO'dléhá ověření opisu tohO' kO'lku za 9 Kč (tři kolky 
po 3 Kč) . 

7. při ověřO'vání správno,sti překladů byl zvýšen 
kolek, který až dosud činil z prvéhO' archu 3 Kč, na 8 Kč. 

8. KO'lky ze všech protO'kolů podle §§ 80, 81, 83, 87, 
88, 105, 106, 107 a 109 not. řádu sepsaných byly zvýšeny 
z 2 Kč na 5 Kč. 

Dopis nebo telegram, který podle § 83 not. řádu se 
přišije k protokolu, opatří se kolkem místo 50 h za 1 Kč. 

9. Kolek na protesty směnek notářem sepsané byl 
zvý§en z 3 Kč na 8 Kč za každý arch. 

10. Žádosti za zapsání kandidáta · nO'tářství do se
znamu kandidátů sluší kO'lkovati místo 2 Kč za 5 Kč. 

11. Vysvědčení vydaná notářem personálu podléhají 
kolku místo 2 Kč za 5 Kč. , 

12. Z mimosoudních podání soukromých osob, tedy 
z podání na presidenta republiky, na nárO'dní shro
máždění, na zemská, krajská, župní, okresní nebo obecní 
zastupitelstva, úřady a veřejné ústavy a je zastupující 
úřední osoby byly kO'lkové poplatky zvýšeny tak, jak 
v § 1 hořejšíhO' zákona jest uvedeno. 

13. Z příloh podání mim o s o u dní c h byl kO'lkO'vJ'r 
poplatek 50 h zvýšen na 1 Kč. / 

14.' Z vysvědčení úředních z 3 Kč na 8 Kč.12) z vy
svědčení Dsob soukromých z 2 Kč na 5 Kč , a z vysvěd
žení vydaných pro osoby, jež žijí z výdělku nepřevyšu
jícího obyčejnou denní mzdu. z50 h na 1 Kč. 

15. Z právních listin, j,ež pO'dléhaly až dosud pevnému 
kolku za 2 Kč, na 5 Kč. Jsou tOl na příklad smlO'uvy kupní, 
směnné, dílčí, odstupní a pod. o nemovitostech, smlouvy 
adopční, smlouvy schovací, nebyla-li v nich ujednána od
měna za uschování, prohlášení knihovních věřitelů o po
stoupení knihovní přednO'sti, prohlášení o propuštění ze 
zástavy, pokud nepodléhají poplatku stupnicovému, listi
ny při konversi , pokud podléhají kolku pevnému atd. 

12) Na úře,cl!ní vY'sV'ědčenÍ (p,o,tvrzenO soudy vydávaná po
žado valy sloudy na zákJ.acLě presidiálního \1'a'ř~zení ko,lek 4 Kč 
z a,rchu. Ježto podle přesného znění po,J. 14 sazby soudní:c!h po
p),atků ze dne 22. března 1922 č. 123 Sb. z . .a n. pouz,e úředillÍ 
pntvr:ze'DIÍ soudlu v konkursním a vywvnávadm řízení V'ydaná, 
se kolkují z kažlcIJéh o ,ar,chu 4 Kč, mohlo, by -s t,ejné ko,lkoy ání 
i o'st.atních s.Qoud'nÍIC,h úřednkh vysvě,dčení a po.tvrz:ení z.akládati 
se na obdobném použibí poL 14. zmíněn'é sazby. 

Je-li tento názor správlným, pak s'!uš,í veške,rá s,oudní úřední 
potvrzení a vY'sv·ědčení i !\1ta dále koIk'Ov:ati 4 ~č z.a ka,ž:dý a'rch, 
jinak potdlle § 1 záko'na č. 54 z f. 1925 8 Kč. . 

16. Z phl~rch mocí z 2 Kč na 5 Kč. 
17. Ze stvrzenek na vydaná deposita · ze soudního 

schovacího úřadu z 2 Kč na 5 Kč. 
18. Z vj'rtahů z matrik z '2 Kč na 5 Kč. 

. Rozhodnlltí nejvyššího soudu. 

PrO' vo z 00 v á 11 í k a m e n ,n é h.o 1·0' m llJ a: v ý;r 100 b adJ a
žebníhokamene v, n ě m j ,est prvo'výrobolu, třeb a 
1 00 m p ,a: tři 1 v -I a s' t. nic:.k y i z č á s t i j i, 11. é o S 00 b ě, n a 
v 'ý 'r tQt b é 'n e s ú č a, ,s t. n lě n é .a' pro. 'ť 'Ol ,ll' e 1\ Zl e 'P ,o d' 'll ,i k 

t ,a k o v ý ,o po o. v ě cL ě t i j ,al kJ o' ,Ol b c h o' ,d k z á p i s u od o' o. b
,e h Ot cl: n í h Ol 'f e j s, tří k u. 

(Rozhodnutí nejvyšš íhOo sou,du ze ,dme 15. dubna 1925 R I. 81/25.) 

Nejvyšší soud změnil k rekursu Hn'anční p,wkura,tury usne
sení nižších soudů a zamítl návrh J. Ka, vlas'bníka y·e.alit a st.a
vi.tele

v 

~,a za zápis Hrmy K. ,a B. ,do, obchodního rejstř.íku. Odú
vodnenl: 

VeJřejno'll spole,čno.stí ve smyslu 'Ůhch'Ůdn,ího z-ák'Ů,n,a. jlest 
spojení se dvou neb 'více osob kll' prov:ozování obchodů pod 
společnou firmou na: spo.leč,11ý úóet crč!. 85 obch. z.). J etdlnou 

, z podst.atných !l1áležito.stí j,est tedy, ,aby Pro:VOIZ potd'n1ku byl 
obohOodem v,e Sl11!YsJu ,čl. 271 ar násl. obch. z. . 

V tomto přÍtp,aJClJě j-de o. prolV'olzOtvání žu<I'Olvých lomů, vý
T'obllJ cUažehného kamene. Neh!.edk al11i k to rnoU, Žte podle obsah.u 
o'p'Ů 'vtětdJi by-lo. žá:d:ánOt o vyznaóen1 předmětu podniku jen jalko 
»provOIzov:iní žulový;eh lomů«, nikoli t.a!ké »výmba odtl.web'11ího 
kamene «, ,a že podle ko.naných zjištění jde o' provo'z 10tInu v Z, 
není pr'o'Vedený Hž zápis f.irmry K. &. B. jako vlefejné s.polerč
nos.ti zálkonem od'Ůvodněn. 

P:odle stalv:u v,ěd mQhlo by se jednati j,en .o 'obchody v e 
smyslu ,čl. 271, ,č. 1 obeh. z. 1.. j. o lmu.p'Í, neb ji01Ja,ké zj.ednání 
věd mo.v:ůtý,ch za účelem j.ich ,da!l,š,ího, zciz,enÍ. 

»Zjlerdnáním« j.est 'fozuměti j,arkéko.Jiv úp -I a t. n é práVlní jed
náni mezi ž,ivými směřujlící k nabytí vllrastnictví oněc:h mo,vi
tos.ti, je,ž mají býti' dále zcizeny. NaplwH tomLu nenď zjednáním 
v tomtOo smys1u nabytí hezpol.atné neb jledtns'stra1nnlé, zejména 
ziskáJní vrěd oněeh pr vovýrobou' alt již na v:lastním nlebo, sparch~ 
tovaném plo.zemku. . 

V t'Ůmto ,piř.í,p,aodlě jlcte o l.ámání žuly a její prodej, pokud se 
týče o. výrobu ,dll,aželbnLho ,kamene ze žuly získa!né z I'omu, při
p'sCl'ného jednou poJoviiCí J . K,orvi, jednoui čtv'fÍ'Írnou , BŮ'vi a j:etd 
lIDU čtvrttno'lli ' malnŽteJ.oe Bo.viě, tudíž z čá's.ti sp'o ,le,čníkům .a 
z čá'sti: osobě stojící mi:mol spolerčn.o'st. Aby tedy z l'omul toho 
mohla těžiti. s pOlil e Č n o' s t jako tako,vá, musil.a ho, získart:oÍ buď 
jako. součást spo,le'čensk:éhor jmění nebol na!býtit práv,a: k lá'l11'ání 
kamene. 

Že by šlo o. přÍ1tO,s, spo,J.e-čnícJ výsJorv'ně popí:r,aojí , netvrdí 
v šak ani" že by onlÍ, neb man:ž,ellka. Bo.va své podily n.a lomu 
byli srPole'čno'sti za účdem pr'ov,ozu I,ámání kamene pro pa'ah
tov,ai'i,neb kámen Hnak úpl.atně' přenechali. Naop,ak z výpovědí 
sp'ol,ečníků, jme:noV'itě J. Kal a ma,nželky Bov;y vyplývá, ž,e 
všLehni po čas trvá'ní spo.l ečnosti s,vé podí.Jy na. 10'111 U bezpI1 ~.tně 
věnbvaU spoleoenským účelům. Pak al.e schází podstatná znám~ 
ka obchodlu t. j. úplatné zjednání věd mOlvHých (kamelne) Zcl 
účelem da,lšího jich zc:i.z,ení I (ČI. 271 č. 1 obch. z.). Nejtde-li však 
o. obchod, není spo,le'čnost obchodn:ikem podle obch. zák'on a 
(čl. 4, 5, 85 obch. zl není oprávněna. vésti' firmul .a nemůže 
býti zap.sána do 'Ůhahodlního rejstříku. (§ 7 úvo,z. z. k obch. z. čl. 
85 'Ob ch. z.). 

Byl-li př,es t.o záJpi:s, po voa,en, jest to. ve zřejmém o,dlp,oru se 
zák,onem a j.est dO'Vlo,lad rekLlIrs v ustanov ení S 16 cís. pat. ze 
dne 9. sr,p'na 1854 č. 268 ř. z.oduvodně,n . eľ. 

I ~k·1 "1' ZE DNE. 

Prof. Dr. Josef Gruber mrtev. 

V e č tvr t e k r o zlou č ila se IJ1'á v n ická fak ulta K arlovy universi ty 
a č eská veřejnost práv nick á) obchodní ) pnt rJ'J-yslová i zem ědělsll á 
s vynikají cím českým ~t čencem a o?'ganis átorem) uš lechNlým i bez
náro čným člověkem Prof . Dr. J. Gntb erem. Zvlá.štním~t č lánht. 
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