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No1ář Dr. Liska: 
Jak bude notář vykonávati za nynějšího 
jazykového práva svoji ' činnost v § 1. not. 
řádu jemu vyhrazenou po stránce jazykové ? 

(Dokol1/čení.) 

Kdyby se podle prvé alternati~y přílohy podání 
měly považovati za součást podání, pak musely by býti 
sepsány v případech § I jaz. zák. pouze v jazyku po
dání, to jest v jazyku státním, a nebylo by podle čl. 
4· a 6. jaz. prov. nař. přípustno k podání připoj~ti pří
lohy v jiném jazyku sepsané ani tehdy, když by hyly 
opatřeny ověřen~' nl. překladem do jazyka státn ího. 

Nebylo by v t ěchto přípaJech vl'tbec možno jako 
pří lohy použíti listin vyhotoven)T~h v jiném než stát
ním jazyku, třebas hy byly sep~ány j1 Ž před účinnos tí 
jazykového zákona. 

. Z , těchto dlivoclů byla jazyková otázka .pří l oh 
úpravena čl. 7. a 20. jaz. prov. nařízení. 

Podle č l. 7. jaz. prov. nařízení musí plné moci 
a jiné přílohy not. listin b~, ti nředloženy lmcf ve stát
ním jazyku aneh s připojen~'m ověřen)lm překladem do 
státního jazyka. , . 

Pouze tehdy, jsou-li přílohy sepsány v jazyku 
menšiny, která aspoÍí: v jednom soudním okrese sbo
rového soudu II. stolice, v jehož obvodu notář má své 
sídlo, jako jazyková menšina podle ~ l. 15. jaz. prov. 
nař. jest zastoupen'a, a byly-li zároveň zřízeny před 
6. březnem 1925, n1ohou b~Tti not. li stině připoje~ly 
hez ověřeného překladu do státního jazyka. 

Notář, jemuž taková ' příloha n,~ní plně srozumi
telná , mlUe žá.::lati , ahy byla opatřena ' ověřen~!m pře
kladem do státního ' jazyka. 

Ježto podle odst. 3. čl. 7. jaz. prov. nař. zápis do 
veřejných knih, rej s tříkll a operátů pozemkového ka
tastru m{He b~T ti povolen jen podle listin sepsaných ve 
státním jazyku anebo podle li stin , jejichž ověřený pře
klad v tomto jazyku byl připojen, bude opatrno, když 
k not spisu, podle něhož takový zápis se m á státi, 
bude hne 1 připojen k příloze v jiném než státním ja
zyku sepsané, ověřen)l překlad do jazyka státního. 

N utné to však není a neměl by notář právo na 
tom trvati, n~boť překlad přílohy m ohl by se přiložiti 
až I žádosti za zmíněn)! zápis. 

K:1yby strany aneb některá z nich neznaly jazyka 
státního, v němž by not. spis za použití předpisll §§ 63 
a 64 n. ř . byl sdělán a strany podle § 69 n. ř . žádaly, 
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aby jim příloha not. spisu ve státním jazyku sepsal-Jt 
byla přečtena, pak dá notář li stinu tu podle ' § 64 n. 
ř. tlumočníkem straně přeložiti aneb Ji podle § 63 n . ř. 
sám přetlumočí a uvede v not. spise, že se tak stalo. 

Podle čl. 20. prov. jaz. nař . lze plné m oci a jiné 
přílohy k not. listinám ' přiložiti i v jazyku menši~ly , 
která byla v čas sepsání not. li stiny v obvodu sboro
vého soudu II. stolice, v jehož obvodu nalézá se no tá
řovo sídlo a to bez časového omezení a bez ověřeného 
překladu do jazyka státního. 

Ohledně plných il.10cí a jiných příloh sepsan)!ch 
v jiném jazyku než příslušné menšiny, bude třeba roz
lišovati: 

a) byly-li sepsány v jiném než po=!le čl. 20. prov. 
nař. příslušném menšinovém;azyku, avšak v jazyku 
menšiny, která jest aspoll "Ir jednom soudním okrese 
obvoc11.1 shorového soudu II. stolice, v llěmž notář má 
své sídlo; v případě tom netřeba překladu do státníh\.) ' 
jazyka, byla-li příloha zřízena před 6 . . březn~m 1925 
a platí zde všechno, co jsem ' shora 'řekl ohledně čl. "( 1. 

prov. nař. , ' 
h) jedná-li' se o jin~' menšinov~T jazyk aneb o ja

zyk cizí, jest vždy třeba· ověřeného překladu do stát-
ní.ho jazyka. . ď " 

Ustanovení či. 7. a 20.jaz. prov. ,nař . neplatí v3ak 
pouze ohledně příloh, n~!br ž ohl~dně všech ,listin a 
spisú, jež mají sloužiti jako přílQhy, =!oklady, k dúkazu 
nebo k jin~Tm úředním účelllm. 

Podle přesného znění těchto článkll vztahovaly by 
se předpisy jejich též na lis tiny předložené k vidimaci , 
k t, otvrzení správnosti překladu , k legalisaci, k potvr
z,::ní" ž·e listina byla předložena, na směnky, šeky a ku
pecké papí ry předložené k protestu a na poslední po
řízení pořizovatelem notáři p,odle § 70 not. ř. a § 587 
o. o. z. odevzdané. 

Z povahy těchto not. úředních úkonů jest však pa
trno, že při úkonech těch ustanovení · čl. 7: , a 20. · jaz. 
prov. nař. u žíti 'se n edá, neboť jinak by bylo třeba , 
aby li stina něm,eck)Tm jazykem sepsaná a ,notáři , k pře
kladu do českého jazyka , předložená notáři byla pře=!
ložena již s ověřeným překladem do češtiny. 

B. Not. pr o t o k. o 1 y o P o s led n í ch 
.p o říz e n í c h.'· . . 

(§§ 70-75 not. ř.) 

Dalším druhem veřejn~!cl: not. , listirr ~dlišn)lm od 
not. spisu a noťář sk§ch osvědčen í a protokoll1 ' při 
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osvědčeních těch sepsaných, ,jsou podle -not. řádu not. 
protokoly o posledních pbříz,~ních, bylo-li při jeji·ch 
sepisování 'šetřeno nejen všeobecných předpisll hlavy 
IV. not. řádu a · zvláštních náležitostí §§ 72 a 73 not. 
řádu, nýbrž i přejpisll §§ 569, 587 až 59 1 a 594' až 
596 b . o. z. (§ 70 not. ř.y -

Podle § 73 not. ř. sluší jak o ústním posledním 
pořízen.í před notá'řem ' a svědky učiněném, tak i o pí
semném pořízení notáři odevzdaném sepsati pro t o
k o 1 a šetřiti přitom ustanovení § 68 not. ř. 

I tento protokol musí - tak jáko not. spis 1 _ ob
sahovati veškeré nálehtoSti v § 68 not. - ř. uvedené, tedy 
vedle jeho obsahú též úvod obsahující -všeobecná usta
novení v § 68 lit. a) až d) uvedená, _pak zakončení _ 
(§ 68 lit. f) s podpisy účastníků, svědků, · důvěrníkll , 
nebo th.1močníka a konečně notářův podpis s - jeho 
úřejní pečetí. - -

Od not. spisů liší- se not. protokol o posledním po
řízení nadpis.~m (protokol , zápis), pak obsahem jed
nání a konečně tím, že z těchto not . protokolú nevy
dávají se snímky. 

Předmětem takového. protokolu jest pouze po
slední pořízení účastníkovo a to 

a) buď již napsané, jež závětce odevzdá notáři , 
aby nabylo moci veřejné listiny (§ 587 o. o. z.) aneb 

b) před notářem ústně zřízené (§ 588 o. o. z.) 
O posledním pořízení lze též sepsati not. s p i s 

(§ 67 not. ř.), avšak: poure o písemném (allografním) 
posledním pořízení a o dědické smlouvě, o nichž not. 
protokol sepsati nelze; za to nelze o ústním posled
ním pořízení sepsati not. spis, - nýbrž pouze not. pro
tokol. , I , , ~~' 

Vzhledem k tomu, ž·e podle §§ 72 a 73 not. ř. i při 
not. protokolech o posledních pořízeních třeba zacho
vávati předpisů daných v §§ 59 a 64 a 68 not. ř . o not. 
spisech, platí v těchto směrech i o těchto not. proto
kolech vše to, co . jsem shora uvedl, o not. _ spisech; 
i not. protokol obsahuje vedle nadpisu »protokol« tři 
části : úvod, obsah jednání a zakončení, jež ' tvoří je
den cefek; všechny tyto tři části not. protokolu musí 
býti závětci přečteny, jím schváleny a podepsány. 
Všechny tyto tři části not. protokolu musí býti se
psány pouze v jednom jazyk~ a to z pravidla v jazyku, 
jemuž závětce rozumí. , 

. Nezná-li závětce jazyka, v němž protokol se se
pisuje, pa,k třeba podle § 72 not. ř . zachovati předpi sy 
S§ 63 a 64 riot. r 

Ježto § 62 not. ř. jazykovým zákonem byl zru
šen, nesmí not. protokol o _posledním pořízení bý ti se
psán v cizím jazyku, i kdyby byl notář tlumočníkem 
jazyka toho. 

Při sepisování not. protokolú o posledním poří
zení hluchého a němého, po případě hluchoněmého 
třeba dbáti předpisll §§ 60 a 61 not. ř. _ 

Po stránce jazykové platí i při not. protokolech 
sepsaných o posleclnich pořízeních ohledně »podání« a 
»projednávání« totéž, co bylo řečen o o not. spisech. 

Pokud se týče sepisování těchto protokolll, bude 
třeba se rozhodnouti , máme~li tyto protokoly považo
vati za_ »zápisy« ' podle čl. 1. , 9. a 24. prov. naří z. aneb 
za »vyřízené podání«. 

Povaha i forma těchto protokolll nasvědčovaly by 
t01]1u, že je. tř,eba _považovati je spíše za »zápisy« '. než 
za »vyřízení podání«,- zeiména též 1-. toho dllVodu, .že 
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se účastníkům nevydávají , nýbrž ye spisech notářo
v~Tch uschovávají. 

V zhledem k tomu však, že z těchto protokolll se 
snímky nevydávají a že .sepsáním a uložením not. 
protokolu o posledním pořízení, věc jest vyřízena, mo
hly by se i tyto protokoly pokládati za »vyříz.ení po
dání« ve smyslu jazykového zákona. 

Ať již považujeme tyto not. protokoly za »zápis« 
či za »vyřízení podání «, musí býti sepsány, nebude-li 
podmínek 09st. 2. § 2 jaz. zák., pouze jazykem státním 
a to po případě za použití předpisll §§ 63 a 64 not. ř. 
a jen tam, kde hy to nebylo možno, zejména V přípa-
dech §§ 60 a 61 not. ř. , bylo by: takový protokol celý 
sepsati menšinovým jazykem závětcovým. 

Za podmínek odst. 2. § 2 jaz. zák. a hlavy III . 
pro\!. nař. bylo by podle předpisll jazykového práva 
not . p:rotokol ' o posledním pořízení sepsati: 

a) jako »zápis« podle čl. 24. prov. nař:pokud se· 
t)rče nadpisu, úvodu a zakončení jazykem státním a po
kud se hrče obsahu posledního pořízení menšinovým 
jazykem závětcovým, pokud by nežádal , aby obsah ten 
byl sepsán i jazykem státním, 

b) jako »vyřízení podání« jak v jazyku státním, 
tak i v menšinovém jazyku -závětcově. 

Jak to, tak i ono považuji podle předpisll - not. řá
du za nepřípustné. 

Bylo by tedy not. protokol o posledním pořízení 
sepsati: -

1. Nebudou-li elány podmínky odst. 2. § 2 jaz. 
zákona: . 

a) zásadně pouze jazykem státním a to kdyby 
závětce iazyka státního neznal, za použití §§ 63 a 64 
not. ř. (§ 72 not. ř.) a 

b) výjimečně jazykem menšinovým, kdyby totiž 
nebylo možno použíti předpisů §§ 63 a 64 not. ř. , jakož 
i v případech §§ 60 a 61 not. řádu, když závětce ja
zyka státního nezná. 

II. Za podmínek odst. 2. § 2 jaz. zák. a hlavy III. 
prov. nařízení menšinovým jazykem závětcovým. 

C . . O s věd č o v á :n í s k u teč n o stí 
a prohlášení. 

(§§I 76-90 TIJt. ř.) 
Dalším druherri veřejných not. listin v § 2 not. ř. · 

vzpomenutých jsou notářská osvědčení v § 76 not. ř . 
uvedená a not. protokoly při těchto osvědčeních sepsané, 
bylo-li při jejich sepisování a vydávání šetřeno, co pro 
to které z osvědčení těch Vl §§ 77 až 90 not. ř. jestnaří
zeno. (§ 76 not. ř.) 

Při osvědčeních částky III. hlavy V. not. ř. bude tře
ba rozlišovati: 

1. osvědčení, jež se vydávají aniž by bylo třeba dří
ve sepsati protokol a 

2 .. osvědčení, při nichž o obsahu osvědčení musí býti 
sepsán protokol. 

Mezi osvědčení prvnější patří 
a) ověřování opisů listin (§ 77 not. ř.), 
b) ověřování překladů (§ 78 not. ř.) a 
c) protesty směnek, šeků a kupeckých papírů (§ 89 

not. ř.). 
_ Při ostatních osvědčeních (§§ 79, 80, 81, 83, 87, a 88 

no1:. ř. musí dříve býti sepsán protokol. 
Jaký obsah to které-osvědčení musí míti a co obsa

, hovati musí protokol, jest uvedeno při tom kterém osvěd.
čení. 



Jak jsem již· při nat. spisech uvedl, neplatí předpisy 
částky I. a ll. hlavy -V. dané prO' nat. spisy a prO' nad;. 
pratakaly o pasledních pařízeních při asvědčeních- a pra
takalech při .nich sepisavaných a zejména neplaíí při nich 
ustanavení §§ 59 až 68 nat. ř. 

Všeabecné předpisy hlavy IV. nat. ř., dané· prO' -ve
škeré nat. listiny, platí samazřejmě ipra asvědčení a pra
takaly při nich sepsané, nemá však nezachavání předpisů 
tě,ch až na §§ 31 až 33 nat. ř. za následek ztrátu maci ve
řejné listiny. 

Na razdíl ad nat. spisů a not. pratakalů a pasledních 
pořízeních nebude _míti nat. pratakal seps.aný při not. 
asvědčení a nat. asvědčení sama na -základě -pratokalu 
taha vydané ma ci veřejné ' listiny pauze tehdy, když při 
sepisování a vydávání jich byly ·parušeny předpisy §§ 31 
až 33 nat. ř., aneb když nebyla' při nich šetřena předpisů 
prO' ta které z nich daných v §§ 77 až 90 nat. ř. ' 

Ca ten který pratakal při nat. asvědčeních sepsaný 
musí absahavati, jest uvedena v §§ . 82, 83, 85, 87 a 88 
Dat. ř. ' , . , 

Z těchto §i§ plyne, že každý ze zmíněných pratakalii 
musí absahavati, nemá-li protakal ten a asvědčení na zá
kladě jeho- vydané, pazbýti maci veřejné listiny: 

a) místo, rak, měsíc a den jednání, 

b) jména a příjmení účastníktl a přibraných snad 
svědků, 

c) patvrzení ahledně totažnasti účastníků, které jest 
abligatarní pouze při legalisaci (§ 79 not. i~.) a při vy
svědčení, že někdo žije (§ 81 nat. ř.), 

b) absah jednání, 

e) padpis účastníků a přibraných snad svědkú a 

f) padpis natářův s jehO' pečetí. 

Za ta není při žádném z hařejších pratakalů přede
psána, aby pratakal byl účastníkům přečten, aby na 
kanci byla uvedena - tak jak se tav§ . 68 lit. f) nat. ř. 
při nat. spisech vyžaduje - že pratakal byl účastníkům 
přečten, aneb že a jakým způsabem přečtení pratakalu 
byla nahrazena a že pratakal od účastníků byl schválen. 

Z taha plyne, že nat. pratakal sepsaný padle před·· 
pisů čé:Ístky III. hl. V. nat. ř. neztrácí maci veřejné listiny, 
nebyl-Ii účastníkům přečten a ad nich výslvaně schválen~ 

Ca se stránky jazykavé týče, tu absahuje nat. řád 
ohledně osvědčení ustanavení pauze v § 90 padle něhaž 
natář, který jest aprávněn sepsati nat. spis jazykem ci
zím, v jazyku tam smí vydávati i asvědčenÍ. 

TentO' § byl jazykavým zákonem zrušen. V cizím 
jazyku nesmí prata natář vydávati asvědčení, ani když 
byl ustanaven tlumačníkem tahata cizíhO' jazyka. 

- Před účinnastí jazykavéha zákana směl notář podle 
§ 43 ,nat. ř. sepsati asvědčení a samazřejmě i předchá
zející protakal v některém v zemi abvyklém jazyku, a ta, 
jak jsem již nahaře tvrdil, pauze v jednom z jazyků těch, 
a ta pauze v jazyku, jemuž účastníci razumějí. 

JežtO' ustanavení §§ 60, 61, 63 a 64 nat. ř. nebyla raz
šířena i na not. asvědčení a pratakaly při nich sepsané 
zůstávají nat. asvědčení a pratakaly při nich sepsané 
veřejnými listinami i tehdy, když účastníkům nebyly pře
čteny, když byly sepsány ve více jazycích a ta i v ta
kavých, jimž účastníci nerazumějí. 

Tím částečně apravuji svůj uzáv.ěr absažený na 
straně 42. letašníha račníku » Českéha práva(~ Ó ja?:yl~u 
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nat.- : protakalů uvedených v částce III. a ·V. hlavy V. 
nat. Ť. 

. Přrřešenl atázkyv jakém jazyku buderúe se-bisava.ti 
nat. pratakaly a nat. asvědčení padle · částky -lIL hl. V. 
nat. -ř. uplatníme předpisY' jazykavéha zákana a jehO' 
prav. nařízení ' jak a »podání" tak i a . »prajednávání« q 
»vyřlzení padání«. 

Každé ' z nat. asvědčení sl1ií natář vydati .pauze na 
žádast úcastníků. Tato žádast (padánO bude při všech 
asvědčeních .vyh'n.a (jsvěclčení padle .§ 83 nat. ř. ústním 
padáním, pauze v případě § 83 nat. ř. smí účastník žá
dati za asvědčení též písemně aneb telegraficky (§ 86 
nat.· ř.). - . 

Své padání musí účastník učiniti zpravidla padle 
§ 1 jaz. zák. jazykem státním, při čemž bude natář za 
padmínekv čl. 8. prav.nař. uvedených aprávněn s účast
níkem jednati v jeho menšinavém jazyku;' výjimečně smí 
účastník padle adst. 2. § 2 jaz. zák. své podání učiniti 
svým menšinavým jazykem. 

Padle čl. 4. a 19. prav. nař. musela by písemné pa
dání učiněné účastníkem v nepřípustném jazýktt natářem 
býti buď navrácena k apravě farmální vady aneb admít
nuta, ježto se nehadí, aby a něm byla pa zákanu jednána. 

] ak jsem již ve svém shara vzpamenutém pajednání 
»] azykavý ,zákan a notářstva« uvedP) ravnal-a by se ta
kavé vrácení padání účastníku, zejména při 'Padáních 
vázaných lhůta u, a při padáních, jimž zákan přiznává 
jisté pa řadí, přímému admítnutí úfedníha úkanu, nebať 
natář nemůže žadateli uděliti lhůtu k apětnému předla
žení opraveného po-dání s právním účinkem prati asabám 
třetím. 

A takavé admítnutí úředníhO' úkonu natářem adpa ... 
ruje předpisu §! 35 nat. ř. 

O prajednávání platí celkem ta, ca byla řečena při 
nat. spisech a nat. pratakalech o pasledních pařízeních. 

Pakud je třeba sepsati protakal, aby na základě něha 
mahla býti vydáno ,nat. asvědčení, bude třeba zkaumati, 
jakau pavahu pratakal ten má, zda-li jej můžeme pa
kládati za »pratakalární padání« ve smyslu čl. 22. prav. 
nař. aneb za »zápis« ve smyslu čl. · l., 9. a -24. prav. nař. 

Dr. li ugo Pa tsch: 

Reasumace dani . 
a změna východiskové bilance. 

(Dokončení.) 

B. Předpis nevešel ještě v mac práva a strana žádá 
za reasumaci předpisu rekursem na základě navě schvá
lené bilance. 

NutnO' vyhavěti za tj'rchž předpakladů. 
Ani v prvém ani v druhém případě není patřebí prů-

kazu akalnastí navě na jeva vyšlých. 
C. Předpis vešel v mac práva. 
Reasumaci jest pavaliti: 
a) jestliže dadatečná oprava stala se z důvadů , ma

terielních, t. j. byla-li vyvalána akalnastmi navě na jeva 
vyšlými, které poplatníku bez jehO' viny známy nebyly. 
Právní amyl sám a sabě nedastačuje; 

1) . Na straně 36. 'ročníku VllI. Českého Práva: 




