
Poplatek platiti jest vždy až na zvláštní poukaz po
zemkového úřadu , a to složním lístkem, jejž připojí. Pla
cení bez poukazu, nebo hotově, vyřízení věci ,spíše zdrží 
než urychlí. 

Byla-li nemovitost propuštěna ze záboru na vrub 
§ ll. z. z., poplatek 10% se nevybírá. 

Ve spojitosti s §, 7. nutno pojednati o § 18. z .. z. 
KdežtO' ustanovení § 7. z. z. má ' místo všude tam, 

kde se jedná o právní jednání . sjednaná po vyhlášení 
zákona záborového (po 24. dubnu 1919), platí pro smlouvy 
o zcizení, pronájem a za vazení zabraného majetku, uza
vřené mezi 29. říjnem 1911) a 24. dubnem 1919, ustano-' 
vení § 18. z. z., dle něhož smlouvy jsou proti státu ' bez 
účinku. nebude-li prokázáno, že šlo o jednání, ' jehož s i 
vyžádalo řádné hospodaření. Pro rozhodnutí otázky, ' zda 
jest případ řešiti dle $ 7. či 18. z. z. , jest směrodatný 
jedině den, kdy dotyčná smlouva byla uzavřena. 

Knihovního vtělení není třeba. 
Zákon sám prohlašuje všechny smlouvy, spadající 

pod ustanovení § 18. z. z., eo ipso bezúčinnými vůéi 
státu, neprokáže-li se, že šlo o jednání, jehož si vyžá
dalo řádné hospodaření. Jest proto na stranách, aby sa
my na úřadu žádaly konstatování toho, že tato podmínka 
jest splněna, chtějí-li míti jistotu, že sankce Š 18. nebude 
proti nim použitO'. Při rozhodování o tom nelze v úvahu 
vzíti nic jiného, než zda řádné hospodaření vlastníka 
majetku zabraného onu transa,kci si vyžádalo. (24'/11. 20 
č. 11396.) Otázku tu nutno pO'suzovati jedině s hlediska 
hospodaření majetkem zabraným, nikoliv s ohledem na 
majetek nabyvatelů. Nemá proto zde významu ani fi
nanční poškození nabyvatele neschválením smlouvy, ani 
jeho bona fides , ani subjektivní motivy, jež vedly vlast
níka zabraného majetku ke zcizení. Jedinou směrnicí 
jest, zda řádné hospodaření, objektivně posuzováno, vy
žadovalo toho zcizení. (28 '/3. 22 č. 4386.) 

Smlouvy sjednané před 28. říjnem 1918 nejsou 
dotčeny zákonem záborovým. Strana má v tomto pří
padě nárok na zjišťO'vací výrok obsahu, že na zcizení to 
nemají vztahu předpisy zákona záborového, a v dů
sledku toho že není s hlediska tohoto zákona překážek, 
aby smlouva o zcizení byla knihovně provedena a stav 
knihovní uveden v soulad se stavem skutečným. (13./4. 
22 č. 5234.) 

III. Jako převod veškerého majetku státem zabra
ného s jedné osoby na osobu jinou v zásadě neohrožuje 
ani neznemožňuje provedení pozemkové reformy, tak 
naopak prodej jednotlivých dvorů a statků zasahuk 
zcela mimořádně do zájmové sféry reformy pozemkové. 
Avšak hospodářské poměry, zejména pak placení dávky 
z majetku, vyžadují si naléhavě, aby .pozemkový úřad 
změnil své dosavadní stanovisko a udílel v nutných pří· 
padech svolení taková, ovšem se všemožným vyřešením 
otázky zaměstnanců na prO'dávané jednotce, tak i zbyt
kovém majetku, otázky propuštění celého nebo částeč
ného prodávaného m~jetku , se zřetelem na jejich naby
vatele, jimiž měli by býti v první řadě osoby (zaměst·· · 
nanci nebo pachtýři) přicházející o své dosavadní za
městnání pozemkovou reformou. a s vyřešením zapla
cení dávky z majetku, resp. uplacení knihovních dluhů, 
nezbytnou to podmínkou ochrany nároků dle § 50. náhr. 
zákona na zbytku zabraného majetku. 

Co do prodeje menších objektů i jednotlivý'Ch parcel 
řídí se stanovisků pozemkového úřadu účelem , prO' nějž 
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má býti nemovitost získána. Zcizení k účelům staveb
ním a průmyslovým neklade pozemkový úřad překážek. 
'Obvykle stanoví podmínku, že k dalšímu zcizení jest 
třeba svolení pozemkového úřadu, resp. jeho místně pří
slušné ' obvodové úřadovny , II pozemků pak, jež se ku·· 
pují k účelům stavebním, že pozemek bude do určité do
by zastav ěn , a že do té doby, nejméně však po dobll 
jednoho roku jest ku dalšímu zcizení třeba téhož svolení. 

Jedná-li se o zcizení půdy k účelům zemědělským, 

nečiní se námitek, nabývá-li zejména osoba kvalifiko
vaná jako přídělce v rO'zsahu výměry soběstačných 
usedlostí (§. 16. příd. zák.), nebo i osoby jiné, zejména 
když nabývají pozemků menší výměry, jichž dlouhá 
léta užívaly při svém ho spodářství a úměrně k nim jsou 
také již zařízeny hOSPO'dářsky , nebo jedná-li se o vy
držení, zciz'ení z dŮ:vO'du zaokrouhlení hranic, zrušeni 
enkláva knihovní pořádky. Vedle obmezení shora uve
deného stanoví pozemkový úřad podmínku, že naby .. 
vatel vyhradí pozemkovému úřadu práva uvedenú 
v odst. 2. § 19., odst. 2. § 21._ zákona ze dne ' 30./1. 1920 
Č . 81. sb. z. a n. , a PO'drobí se směně dle § 24. téhož zá
kona. 

Odporučuje se tato ustanovení pojmouti ihned do 
smlouvy, aby nebylo třeba jich doplňovati. 

Způsobem § 7. z. z. byla částečně likvidována akce 
přídělová o půdě stavební (zvaná akcí S), pokud se dála 
v dohodě s majiteH zabranéhO' majetku. K tomu účeli vy
dal Svaz čsl. velkostatkářů v Praze zvláštní formulář e 
smluv trhových, obsahující veškeré podmínky dohody, 
sjednané o tom pozemkovým úřadem s korporacemi 
velkostatkářů . 

(Pokračov ání.) 

JUDr. JOSEf TOGNER, notář v Uh . Ostrohu: 

Několik poznámek z praxe k předpisům 

o dávce z přfrůstku hodnoty. 
L Ve 'SIvém článklul lllveř,e-}něném. !\ll ·č. 5. !O 6. rOlčnÍlku 

IN. t. 1. 'zm í'uil oj s eml se rQI 'tOlm, 'ž1e Dia, .Zla\ř,alz eln íl IP,ř'e1v odů ze 
'záJko',nélJ 'Zle ,dne 4. ;l,eld,na 1909 'č. 4. r . '2. aJ dle zálkonla z,e 
dne ll. klvětna 1894 Č . 126 ř . z. mezi' :převody ,oeL ,dá'v'ky 

, z ,přkůstlklu ~hlQldl1101ty ibelZlPlodmlímeoně osv oIbOlz·e:né Iby;lo z'a
,pom:enuto a že za ,dlneš·núho ,sta'vu 'dá :se na ,j;ejúoh osvo
bOlZle,ni od ,dávky 'Z 'přlíTůsťklll' /hodnoty 'USlUlzO'Véllti dle zá
s.wdy a nilinore a,d mlalÍius ·11JélJ zá!kliaJd'ě bodal 4. ·a, 5. § 4. na
ří/ZlenÍ .ze ,dne 27. ·dulbna 192'2 ' č. 143 slb. z. a .n. 

ProváJd'ěl jsem lk:niihav11Jí' lPořáldlelk 'Oih~eld:ně Ir,egul,alce 
dV!OIllJ Ipotoků. Stéllrý ,tolk :by'h IPodstatně 'ro'Zišlí'ř,en :a Ik: 'tomu 
účelLUI ,polstolulpm slOlulsedé 'Za úplatu 'část,ě ,s:vÝ1ch ,hralni6ť

dkh IPozemlků nový tok ,p'řiipSla.}. 'Se IdO' vl:éťst.nictvÍI vod
nílmu ,drUlŽSlt'V'~, Iregulllad ~prováJdějíoíiffiIUI . ,I(;Ulpy 'UélJ OId,stou
pe11lé částlě 'll'za:ví:raly sle 'mezi v1wstnílky Ihrani'čÍ'CiÍlclh po
zem/k'Ů a vlod1n:ÍJm ·d,flutSttvem. Vý!klUlpní. oe.ny hyly od 2 K 
a,ž IdlO tis ÍICle \koru:n. 

Dotázal js,em se z,emsikélho vý1biěr'čfiho úřadu v Brně. 
mám-'li liIsti.ny .ohl,edn:ě 'P lřev iotď-ů Ik účel,illm "Z,aJvedlenu tolhoto 
knihovnÍlho IP!OIřádlkllll olhhl!Štovati za ú6ele,m vYlme'ř,enf 
dá'VIky z IPřlílril SlukUl bodnoty. Zemslký výlhěr'Č1Í' úřad, 'v Brne 
žá,d)a,1 př,ed,lož'eni o/!J,isú, Iponev'wdž ZlélJ .stá'V aj.íd·ch 'P'ř ed-



pisů lpovmžuje IPřevody ty't.OI ,za d:áiVlk'ollJ ;po.vinné a 'ZavedL 
i na! zálklmdlě \piředl,ožených op,i,s'ú 'klu/p,nvch sm'ltllv lšetřenÍ' 
za úoelelm 'VyměřenlD 'dáviky 'Z ,p:řlílrŮlstku ho.dnoty, mno 
v ,ně'kolilka přlÍlP3JdelCih dá'vlku '11 IPředeipsaJl'. ' 

ObrátU jSlem s,e dmlélne vodníihlO td'ružstva na 'z,eJmslký 
vý!bo.r 'illoI1alvslký Ip,odáním, ve kterem v Ipodstaltě ipoulká
záno 1b'y.llOi nla ItY'to ,momenty: 

Ze.mslký 'Záll(1on ze ,dne 28. srpna 1870 s tanolvÍI, že 
vOldnf ,drUlž:st'V'a j,s'OIl} oS'volbo'vena 'od všeclh :poplatků a 
'koliků. Dle .zálklona zle ,dlnle 4. ledua 1909 ' č. 4 ř. 'Z. jsoU' 
Hstiny :za úoelllem regUlI8Joe 'Vlodnílclh tolkú klOllk,u pro.slty a 
doty:čná Ipr,á!v ~nlf }ed,náJnÍ o/Medně VýkUlPUI IPo'zemlků Í 0'0-

, plélJtlků Iprostá. 
V záJkoně ze dne 26. \prlolsi,noe 1914 'č. 18. z. 'z. IV na

hzenílCJh Zle dne 23. 'záIN 192'0 'č. 545. slb. 2. 'al nmř. la, zle 
dne 27. dUlbna 192'a č. 143. srb. z. a umř. ln.enÍ, stamovena 
zása.dia, že (by ,V'ýk'Ulply !pozemků Ik Iregullad !byly oddáv!k'Y 
z IP'ří:rú'sltlk'u !hodnOlty osvolbO'zeny. 

Ale stamQlV'1 § ,4 odst. 4. a 5. Iposléz ulvled!enélho nah
zenÍ- zásaldu, Žle }sou od ,dávky z p,ří'rilsVk'u \ho.dnoty OS!VO
,baz'elny: 

4. slilllěna 'ZemlědlěLskÝClh IPoZlelm1kIŮ 'Zia, úČ'elem Zla:
oknG'ulhl.eníl, IPo!k:ud j/est lod Ip,oipl'Miků osvobolZetna, nebo 
lP'o,pla~kIY Z,aJ ni s!nflženy. 

5. IPfev'OIdy za 'účele'm 'ZlCleleníl 'Z,emě!děl.slkých po
Zlelillikú a .Qlči,ště'n!í~ :letsú od dZlÍ10h eukl:ruv a zadkr.olllJhle,nr 
Lesnfclh hU'ani:c s:melno'u/ ,p,cyzemlkú 'Zeme1dlělský'clh a l,es,nÍIClh 
a Za! účelelm Id:ěl ,enf 's;DIOI,ečnÝ'lc'h ipOZemikil, pOlkludl jsou -tyto 
Ip.řevody .od sltMníJCllll IP.oip;llmtkú Z Ipř'e'v'old'u Imla,j'etkUl OS'VO-
hozeny. ' 

Př'eIVIOldIY tylo o; 'jSlOIU v Ihoslpold.ářslkém z,ájmu }ednot
liv.oe a j 'Sou od IdáJvlkIy z p:ř-Ílrltlstkn hodnoty ,osvo!hoze,ny, 
,i esHi,že j'slOu od stMníd1J iPlolpllaltltl :z IPlř1elv>od'U' 'maJj.etlkUl 
o.SIV ohozen y. 

Př,evOIdl,y za: úoetem reglllJlaice vOldnÍlho. l~olk'U j:s'Ou v,e 
'PnGls,pěch Oibe'Clný a ne tolilko 've 'proslpě'ch jednotDv1ce a 
JSIOUI iP'Poto. od IPř,evodníioh :p.olpllatiklů .o.s:vlolbozeny. 

Že nelbY'l'o. ,C';It. :naJřIÍ'zienÍ'm :aJ !dNv,ějlšílml ·z.álkonem ,a Inař:f
zení!m >O diávce 'z IPiňkillS'tlk'll> Ihodnoty 'na to. tplamlrutiov'áno, 
bY' vyJřóe'na thyklJ oIbecná zá,Slalda .oslv1QlblOlVenf ,tlědhto Ipře

v'ůldil .od ldiálvlky z IP:1ífrlt'stiku hodno.ty 'stalo; s'e tílm, ·že .p,ři 
Sldiě.láJn :p na>řltzelnÍ: a zák;anú ,věclhto na ,p'ř'evodlY Ityt,o Iplalma:
továno ne'bylo. 

Lze tUJdiÍ!ž ,dl,e zásady a tlllinore ad m:aÍlus il :z tě'c:hto. 
'plř edlpills ů ulsu;zO'Vla,t i Dia, ItOl, ž:e jpifev ody 'V' o íb e 'c n é 'll 'Z á
j m. 'l} za účel,em regul alce vod 1k.olnlal11 é d SlOu dávky Ipr,osty. 

Nelie nrumlÍtati, ž,e zdlzi'tle.! dlOlstá'Vá ;post'OIulp1elný IP'O
zemeik zalpilalcenÝ,VlžiClJyf L (ph Ipřev.od'eCJh 'dl,e Ibod!UI 4 a! 5 
§ 4. cit. Ina/Nz\ení' jle1dná se též o IÍIlplatné lPiřev;ody. ~ 
Mimo {,o 'Sltá'vá se \při r,elglull2!CÍ1Clh ča\StlO, ž,e talk mnohý 
p'O'z,emek -re~Ulla!CÚ IS'e znehodnotí pr,oto, 'ž,e se IbU!ď Ip'ř,e

ří'zne ina dv,ě čá'Sltě' s 'h1OI1šií1m IPř1í'jezl d'elm. nelb po odelhráni 
pozemlklllJ ik oregu'llad zlbude 'lllal]]telL to;lilklO talk.o.vá 'část, 
ž,e mu nestojlÍ' za to, ' alby jt orbd'ělálva~ ,a Iproto 6á!Slt tuto 
ča'S,to Iprodá soulsledu. 

J,eslNlnž'ei \bIY' :zdz:i:teM miUlsleli IplllMi,ti zle 'zdZienÝ'oh 'Č'ástí 
d:ávkw z !p'ř[,rů!stku 'hodnoty, Ibudou, Ip'řt IbU\dlou!ckh vý1ku
O'eCln žá,daJtiJ, IbIY Ibřemleno toto IPlfevzaJlo 'vloldníl druŽlstvo.. 
Ne!prj,s,tolUlprr-li, vodníl IdrUlžstv,o na te,nto (požada've!k, ,mus'í 
přilkro'čiH Iku 'Vyv las'tněinl~ ,d.otYI6ný/dh 'částí. Ku prov1á,denf 
té t o Q1d'i'Os.n ~ 'plr,áJoe ,u,e(p1r.olpúj1oÍ' s'e ž,áldn Ý I]unlk cLon ář . A t aJk 
nez,b-ude, než \alby viQ,dní: drulž'Slt'Vo Ip'OIvinnost tuto IpřeV'zalo. 
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a tÍlm Sltát, :z'elmli: ,a ilntClres en ty" inleb Iní:!. íIÍra,ty ,těohto či
uHelů ipll1olvá,dlÍl Sle -reg1u!laice, 'z,a,tÍlžHo. 

Z ,re'gUiI.a!ce mlá ,ne:jovMš:í výhodu 'město, .j l;~mž flegulo
vaný Ipotoik velče ·a tkteré hy'IOl 'I1eg'Ull.aJC'Í' oSlvolboZleno od 
čaJstýlCJllJ 'zátop laj Šlk'odl. A za tlOlto :cLolbrodilnÍl má ,olbdržeti 
·obeonií IPokladnaJ od olblďalnů" lkitelřli :své ipOIzemky v,fj Ipro.
SiP'ěolll oe:Iihli 'znehodnotili" jelŠlté odměnu ve fOtr,mě dá!v'ky 
z tP.fírrús:vku IhodnotlY. 

iN a IpOldláJnF toto ,dlošlo násled u jlílc f vly ňí!zenÍ' : 
J\tlO'ravs!k'ý zlemslký výlbor rozlhOldl >O žád,olsti vodního 

d'rulžstva o oSlv,obození' ,dálvlky z IPlňí,fů'st!klu ihoid:noty IUlsne
senlÍlm ze dne 10. února 1923- ,číiS. 5137 ta/k,to: 

ZáJdoSlti 'Vodního ,drUlŽlstva z;a: IprOllTDinubF dá'vlky z ,přr
rllSltlkUl hodnoty ;z 'plř'evod!Ui 'nemovitostí, )ielŽ se Istaly 'na. 
žaldJatel!ku v z,ájmlul reg1uilialce SY'f-ov1nky 'Cl! Vl1a,covslkého 
'PlQltotkla, vyjhovMi den IPod tou ,pold'mÍlnlkou, ktd:yž Ip!Nsl.uš.né 
ohc'e s tí!m Pf-oj.eJVÍr Isoulhla,sl. 

J'est 'neslp'OImlé, že oibe'cní ;z,a'SluulpLtelsrvo slOuhl,aJs t'en:to 
projevlÍl. 

lil. DMe 'uIPolZorň:UlH jle1š!tě lna lPo.sleldnÍ<. 'V :ětlll § 4. ;od
sta!v,ce SnaNzenÍI 'ze ,dn,e 27. ,dubna 1922 'č. 143 srb. 'Zák. 
a nař., dle iMeré j!SIQIU od dálvlkly 'z IpiřílrÍl'slt~llJ hord noty 
os'vo/bOlzeny: ;převoďy za úČle'lem dělenÉ slpoleóný!c:h !PrO'
'z'emIkÚJ, IP'oikuld ,j,soU! tyto, 'př'eivody 'od Is,tátnudh :po:pl'atlků 
z Ipřevodu ,ma1j'e'tlku ,QosIVlohOizeny. 

Jest iUU Iplř,edevšvm ;nelúplnost, narNzení mllUlv,íl jen 
10 »1p'ozelmcÍlClhi«, :zaJj i s.t é !fl11U'slu,d olbwld ;In í' itoltu pl'alt Hi L IPiři fy
,sk!kém · děllienlf slPollelčný!dh Ibuld,ov. Kt!eré - lp'řEw'ody ~;a úče
l:elm dělelníl ISIPlOlečlHélho 'ma:jetlku jse)iUI oSlVlOlbozeny od stM
ní'Clh plOlplél'tlkÍl" SltrunlO'VÍ' § 8. :zálk. '~e:dne 18. óervna,. 1901 
Č. 74. ř. Z., j,eholž Iprvn~ odlsta'vec 'zní.: 

SmILOIUlvy. !kterými jelď:notli,V'é věci, - t!eldy ine It.ooli!ko 
ipo:zeimky - rnelb i ,oelé ,j1mě'ní, mezi S1plOluvla>stnílky se d,ě'1). 
ne}S1ou pferdmMem Ipř'e!v10dní1oh ,pop'latkit, .jestliže ,P,ři tom · 
:ka~dý IP'OIdVl,n ílk jen t.o ,I i tk obdržÍ', Ik 00 I :i Ik 'oelně :j eho IPO
dí'lu na jed,notlilV'é 'věd, IpO rpřÍlpla,dě ,na c~lém jmělnr ord
,pio'v,vdá. Zá!klOn 'neslt1alnovÍ, éIJ to. ,je diůležilté, 'že hy Imlusd 
nutně tOIbdlržeti: Iki11Ž,dý 'Slpo,1ulpraoovnílk ;ph IdělenÍ, nemov'1-
to.stíi Slvibj ,p·odíll . olp,M 'V ,n elmo.v Host ecrh , inesmíi toliko 'V:úoe 
,0hdrŽ'eltl' :než jleJho IPlodlÍ'l iHa 'SlPol'e,čném ml3Jj.et!kuči.nÍ', ,a 
telntn IPlOdíll, m'Ů.'ž;e tUld,Ílž olbdržle'ti IhUlď 'v nemolvLtOls:telch d.ě
lení IPOdll'olbe,nÝ'Clh nelb i,' v 'ptelně'zÍlch: .QibrrŽí-ti ně'který .0'0.
,d ~Hnílk 'SlvÍllj Ipodí,l v p'eně'ZlÍIc:hi, ne'z,trálci tím' d,ěl,e:nr takové 
téioo 'výhody. 

Ze aJrg'Ulmenta'ce tato j,eslprCÍJV'ná. VYlplývá z toho, ž'e 
§ 8 .. dt. záUmna jle iptoikra,óo'válnÍlm neb ,c1olplňJkem § 7. té
Iholž z álkolnla" z nildhlž tento. S'TIaJntOVIÍ' o.slVoiboz'ClnÍ od· Ip :řevod
nÍIClh ,P,olplla,úkú IPIPi rdiěJllelnF Ipo:zÍl's,talosU me'zl' .ct.ědki, s,po;!u
vkllstnílky hlelred.i!uruOSl jla'oentis. onen IPřlj' ,dlě:leniÍ: mle:zi, ji!ným,i 
sipolulv1aSltttílkly. A od SlpIO:I!Urd,ě'di,cÍl lp'řej iÍlmá 'často j edte:i-t 
'd 'ědic ,celOlu ipozú,sta'Lost IprlOt;, 'Výlpla;tě IpodlHů v · /plelnězílOh 
a melpOIdlé'há: Italkové Ipř'Clv'zleH ncJvým .piolP,latlkrúm Ipř,evod
nÍlm, nýlbrž ZlplO:p~latníl 'Sle _ tOll~ko náJp,a:d ,dědklký. Pllartnost 
§ 7. iby.Ja 'Plak IploslleldlHÍ' ,vMou § 14. In!a,řtÍize!uÍ 'ze dine 15. 
zálřií 1915 ;č. 2(78 ,ř. z. Z,nO'Vlli .zdúralz:ně'ua:, aJč § tento :pro 
vym H ,ellllÍ. IP!o,p'laJ1::klÍl' d ě Id t c ik ý :c Ih 'S talnov Í' zás8Jd ll' 'O'ro 
stált vý-ho,dněj ;šlí ' , pro IPlolulatníika nClvýhodnědlšJ'. 

DOIP'OT'llJč'ulje se 'V' 'dílókh SlmllolUlv,álClh IUlvésti ,prohlášeni 
s!tír:a1n, že da.ty\oný'm Idě'llenÍlm Ikru~d'á z,e smlluV'nÍloh 'suran 
z dosa vladní 'SIPOI'ElÓTIlé n elmov it osti Inelb 's,Plole1ón ého dm ě-n Í. 
dOSltá'vá jen toliik, Ikol:ll1\. ,ceně jleHlbo. IP'odíihl! :na té/ho 'spo
leóné .y,ě:c'1 nelb tomtlo slp,ol,e6ném jmélní' od!polvÍldá a že 
tudlí'ž s.tr\~bny ,ž.á,da'H .o 'pO'lliZitli § 8. :záll\OIna ze ,dne 18. 'Č'elrv-



nlal 1901 č. 74. ,ř. z. Cl! IPos'Led'nv vělty odslt. 5. § 4. na:Nzeln,í 
z'e ,dne 27. ,dulbna 1922 ,č. 143 'Slb. Z. aJ !H. 

1/11. Divno,l.], Iplrax.i za;vádlÍ' mlQ!raJv'slk,ý zemský výlhě'pči 

, úř,ald Ip.ři 'vY:mlěřolvá!TIli ,dá'vlky 'Z IPří.rŮs.tk:u Ihodlno.ty. 
Delny nemovlH,QlstL IkleSlajjill a Itu neSlpolkod'f se v Imno.

hých IP 'řÍ!p.aJd,e:ch :z,emský 'výlbtě'r,čií' úřad lS ,oena,mi v Ikulp.nílc.h 
s.mlo.uvádli 'U1V1eldelnÝ;mi, a , dOofIUIČ'll'j e strlalnwm v p!řflp1rruvném 

fÍ:z.e11l] IP ř ilPomlÍlnKIY t ,olhlo.tiO olbs.a1hu,: 
»VYŠJetřilI,j jsm'e, že oIbecná iho-dnoual IprOldruné nemovi

,tOSIW ,dne 1. ledna 1914 IbJY11a .•... a ,dne 5.červ,na 1922 
(deln k 'u'p'lll) .... z,cue uldalná 'vY!š,ší 'Cena ,než Clena v kupní 
Slmi1.OIUlv,e, ta!k }ed.nou m:Ílstu 5.000 K 10.000 K a /POo druhé 
mÍlsltlo 6.000 K 9.000 tK. 

Ve s'mY'slti: § 17. ,naJř, Í/zení, Vás vyzýváme, alhyste náim 
di IQ! 14 od li II 'Q:zná'mi'l" soulhllalsMe-1li s Nlmto olcelněuílm, nebo 
alhyste !náJm 'v té~e llhJllltě sldlělHl své .o ,d II 'V' () d ,n e n é ná-
ml1tlky. I I' 

Kldylbty ,dd10dy .ne!byl,o d'odleno, za1ří,dlílme 'so'ud:ní od
hrud. PoklUld se :tÝiČle útrl31t klhoto OIdlhadUl Ipo,u;kazlU}elIl1te 
Vlás ,na us tanOlvenÍ' § 17. o,ds-t. 6. llIvedené'hlo. Ina:říz'eJnL 

Nedo.j,de-l1 V alše 0'd~POIY.ě,ď do 14 dl11 II , vyměřílme 
dálvlku na záikladě vylŠoetřené ho.ct.no-ty.« 

Víělc IPIOlhlQid'liná: Výlbě'rlčlr úřad lž.áldá ,Qid' !prostéthlOl ven
u<:ovalna OIdll'vodněné nám,itky ICI: :hrozí. !hned sOludlním' OId
hadem a útrataJmi s 'l1'Ílm 'slpojeným~ lal s.ám na:plílše vy
š etřili: js'me, InenalplÍlš,e ,j,alk a Ihli8Nné kÝlm! A Ikdo. ko'ná 'Ť-o :t o 
š'etř'e:nÍI : 'bud , 'ohelc, !k,terrá Imá na 'VÝ'Ši d·ávtky nej'yle't!šv zá
.i em, nebloť OId 1. 'řÍlj.n 1J 1921 ,pLyne dáJvlka Ido olbe,clnf ,po.-

. k,lladny, tílm lPoru!Š'e:na jle Istalrá zás,aldial: il1emo in re slua 
,i,ud ex ,e'Slto, ,neh Cll Jl olin y m 11 f Id ú'v ěir n ílki. A t oto! op ě t n e,
snú,šlíi !S e lD/nL IS; id'elrt1l0Ikrladí' ami s, f'elplulbl;lkánslkýtm zřílzelním. 

Neohá-H strana t'atkolvý f.elľ'man nepovšilillil1'U1tý. jie kontu
ma1co.vá'l13i a Iplla't'] d,ruva<:'U v 1p:řlí!p:Clldeloh lyÝ1še 'L1lVedených 
Ol ] .2'50 8, 750 K vYIŠ!šií, než hy mtě:kli Ipl~a,tit;, dle Ikulp:nf oelny. 
Olhr,aidlÍ:-'l,i se' IStr:aina Tálzně a 'žádá~li sloludní Odhad zla, úče 
'l,em: Z'Hšitěn~ lolheClné Icwd,nJOlty IprOdl8Jné inemovi,tosti , s.po
ko.Ho 'se zermslký výlběr'0r úřad s ik,u\p,nÍ' oenou: dlobře věda, 
že IP-řj,se'žlný o,d'hla1cuoe t'V:áJh v IŤ'vář se 1S00udoem ,polmerit 
zna'lÝ1m a s IP'olplatnílk,em 'f'ela,li,tu talk vysolh), l1;lkd'y ne
odih aJdln e. 

A,l'e talk úřa,cly j'edna1tL nema'j,í a ne,smlÍ' neclhtěH-H .piod
kOIPéIJti , clill'věru obyv:MelslůvCll 'v ,n'ÍlCh. N~,d,i'v,te se 'P,alk, že 
v ždy vtilp,em IP1oihlo.tovi SIlová-ci IPlře!křtiJ1.i výlberčí 'Úřad ,l1iél 

Ú řa:d výcl.erčf. 

Měsíční schůze pražského odboru SpoLku !J1laIŠehlO" j,elž ko
nalla sle ,ctne 24. Ibřezna 1'. .r., by:la velli ,cečetilllě n,a'V!štúV'eoo. 
PřeldSleda:jlÍld Dr.. Cu:lílk vlě:n/o.v:ail V'ř'elolu PlOISmnt:nlo'U V1ZIPIOJillÍn:ku 
t milnlilsltlPU nr~l\I Alloalslul Ralšíln/ovi, ja!kolž lil mí!Stlolplředls,edlo;vi' na/
ŠO ellTI1l1 DnUJ GuS1t.CUV'll Kr1e.imI.OIvln, }elhlolž TIieVše,dln~ zálslluhy o s;po,
l'elk v,yJií/č'i,J. p ,o Ité !Plmslllo'Vdh :PICUTII :plnelsJ,dlemt Dr. BatWk vY'SlQce, 
z,aM maNIOIU ,a 'POU hWIOill ,plř eldln áŠlku o j,([!cIQllogilc,klýc!h zákllcudlelc;h 
ř1ÍIZie:l1.t 'PolZlIlsrt:,a1hOls:1n1IÍ1hol, jkltelľiOilllž ,c,es'ké tPf'C3JVIO' :llJV1e,l"edlIlÍ. P,am 
před:nlášelj:Íd ploldla,l :l1IejlPlľvle hi:S(tor,ÍlClký vý:vlilTh .Nl.veni pOlzús.i;alllo!Slt
nÍlhlOl ,cu vy,lOiž,ůl ,vztcuh l1LZenlÍl 'Dolhlol Ik nlauce \01 TIiaJbývámí' d:ě'dJkIÍlvi, 
natóe/ž sHIbH IPdklnaJč,otV,atd ptř,i bJu'dioud ,Slcb-lIZi mělsúční' . Po !p,ř'edl
llIá'šce r'oIZIP,ře!cna :se žilvláJ dle:balt.a" ;kltené Slúč.aISitm\i1a: s.e v.allniá část 
llřÍltlomruý'c'h. P,oleLány TlIzlnlé n.ámě,ty .a 11láJv'f1hy. jcuk uPl'atV'ilti 
a :z!1e/V'J1.iti řílz,eruí, :p,olZlustaluolstnÍ' .a IZmolCi11iěn :plřelcliSlelda 's jedinl3.
teh~il1l1 DJ"le/m Černým .31 ,pne/slildle/TIItem Dnem B3Jflk'em, ,alhy ip'Oď
l1'ilkU V'e,ške<fé 'k,ro!ky, !k1t.er,é ,sMedlaljlí, za vhodll1té a úče l'mé. 

Promlční pohledávek palmárníc.h. Nař,uze:l1 /ÍIm v~á,dlY ze drue 
15. unora 1923 č. 36 by la 3letá lhllta prom]čeCÍ v § 1480 a 3. 
nOIVlely k ,olb. z. olblč. p'rIQ,dll:oIUlŽ'e!l1la! -dlo 1. d:ub.n.a 1924. Milnď :sterst1<ó, 
r,alclJa Llisn,eslLa ,se p,N t~oJm, že Illa p'řílš.t.ě da'lšÍ' p.nold\loll ženÍ nehnc\.e 
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vke Plo,vlol'eno. Upo,z'orúUJjeme IPlrlOIDO vŠ'Boh.ny 11IoIDáře, · .aby z.<il..
vcas veškeré s,vé 3leté neb staršl pOl11eOavKY vymahali. 

vicepresidentem Ilotářslíé komory praZSIKe :po: Tunu, u,u
.statV'u .l\'r,eJJmllovJ zVI01'e.111 by'~ patru Dr. AiDltlQU1IJ'U 1VW'i{.<ľY, nOltM ~ J/a 
l\Jr;áJ1. V,llno/l?JriGllCllech. , . 

;:,prOlsteuí no'tařů činné služby vojenSké. K z aJkľlo\čen,1 lliO
tM,s~cé IK/omolr,y iP1flaJŽískié:, ,a;by v:si Ol1n.i 11Jol[,ári jlÍ'ž .V' mím plnO' :pli'b
p,a,d mo'bi:lils,aJce ,od' , č;.i;rul1,é 's:lužby v loulenlslcé byli oISV,ObOIZeIl1IL, nOlz
U1loldlLa NiNU. IVÝIl1JO'Stem ze, dll1le ~(j. l edn.a 1>11213 č. 1y1.~~2 , z'e 
~~Ipnolslělrill :non:á1tu v Qlolblě mlnl nelPltilcn-á'zí v luvICUl1JUI . .l:5uCle tuCllilZ 
,QliWŽnO ,ž,áid!alui zla ISjplr'ols'tlé-ní 'l1'otélJru :ZIa mUlbIlli!slalc,e J1!e'b, vlállk.;y 
v Klatí,dém je,dJruolt!iv'em 'př~péjJd ě . . 

POdávání zpráv ,útaat1m nadřízeným a zastupitelským v ří
zem pO~iístalOstním. '.I:-' lr ,c:sl~dIÍiLlIm ,V!rICh:rl.il11or ZiellTI/SKtlhlo' ISOIUIO'Ll 
Vl Pnal:z,e IOlznJámHJCli v ý nOlsem 'ze dme 15. Ú11l0'ľlCU 1923, Pr,es.: 
~633/ 17/23 ,'TIIOM1! ĎslkJé .klollTIJoř,e Pl"!aJŽbik,é, Ž1e' nleop, říls:l'U š ~ noMiřúun 
'ÍlalkJQ Siolumím komisalřum, aJby ipodlálvialt ů ZtPnávy iIJladll-ílz,e.nlý1m 
ulr,alcliúml' 111eib cjIZ)ilTI' únald!um z.a:stup~t.eusIKym 'P'timo, I1IY'blr'Ž ]elslt 
·y ,e'OÚ Slo,lliCllú, aJb'y, :tatKJ lČIi,l1tHy a z'e!imen:a dum z.a,s.twpH!elis/kJY'J ll. 
ur:atdlúm neSlllJh býti PiQIcli~v:á1na 'ZlPlrlálv.31 přímo, be'z IVlé,dIOImlÍl mt
nilsltl~lnsltlVla /S!plria vleldllil1lO'Slti . 

Iniormace neb poraay žádající kolegy žáldáime, a1hy p!-il
pQ1j:i.Lť ke SVléimll' ,eLOltiatzu též PlostOlV:nIí: z:nlé\,mkUI 1111aJ .QICllp'O,veď j.C:lJ
ik!olž i, alby: IciJoltatZ,y své slt,yUISlONIaLi COl 'TIIej,sltmčruějt 

Placení pOstovného v soudním kOmisařstVÍ. ŘedJtel:sÍlví 
PO,Š'Í a ;te,hegrafú 'Sldiél:u'je 'l1JÚZCllliYle,dle)l1lé 1'I0Iz'hlo.dl1'LlÍ!1 mÍ'IliiISlte'nsrt'V/a 
,po:š<t .31 tde,g.r.afú ,Zle dl1te 19. břez11Jat 1923, ós. 15.2.29/Vill-23: 

,»P,Odláuí sOlulklr,Qlffiý,ch .St'ľICUl1t 11Iolt'á,j-lIm nej:slOuOISiv'olbozlell1la OlciJ 
Ip.OIštOlvnéih:o, jelŽltlo: 1I1e!S!V'ěld)čí úřa:dLlIm al~d., ,olZJ.1\aČ'e.nlÝm v ,čol. 11., 
,oldist. 1 a 2 zlálkorua z · 2. I-ílÍ'l1laJ 1865 č. ř. oz. 108 ,a. tu/dílŽ 
ne:slPlélidlaJjlÍo po,cl! , čL. II. OIdISit. 4. UOlhlOltO' :z.á1lwl1ia. ZálklolTIl z. 1. dlUbl1ia 
.1921 IČÍIs 161 Islb. z. ,a HI. to,hlo il1Ielvm.ětnIE\I. Není t'uldí,ž .taJk,é prli
Ipust'no OIP.altrl01V'a:tl~ obáJIky, zmÍlnlěnýlch záJs.i'bek POlzll1Jc'tmk,olLl' »Na 
'SOIllidplÍ' 'ViYIZV\c1JnÍ: - 'PiolŠ\tlo.VnéhIOl IPlľlOlsltO. « -« 

Záloha na pozůstalostní dávky. Osvobození odl placení od
škodůovacích úrOků. MilnJ'ste.r'stv'o' sp'r.alv:e,clihnIOIStJ z,aJsliaJl,o v š'e,1f1 
ITIIOIUáJňskÝilTl' komo,ľlám nÍlže 'uNle:dlell1lÝ .výnos mill1lilslterlSltv,a flÍlnlalnc1: 

»Mi:n.i'Slterst VIO final1lcÍ upo!zOIľřLll1je rplřílpl,s,em ,z 11. I-'lIjlnJa: 1922 
čj.: 115423/ ,6330/ 1212 I1Ia tU!tlO ,vý<hto\dlu !př,H 'z,atp'l.a'cen~ [lIO,zLI'stal,olslt-
11IÍ1Ch dálv ťiki: \ 

J,e:sltližle JPiOIZ,LlISitl3JliQJSIÍiru1 ,v'ÝlklaJZ, j,enž má bý:ti plřed'J.o:ž.e:n k V'Y
mě'ř,eIJ1lÍ pOlplllattlkú, lruelbyl Plř'el clll o.ž'en dOl š,e'sti m l:lsí'Cll ,oldo ďěL1/tlc 
'kéhQ1 :nlá!PlélldIU" mltUCl{ Z,ajp'ľ,a,v~ti z úhrnné čáisltky ,dávek v :piOIZlÚ'
lS!tal~olst Il1'Mež'etjidch ,old UIP,]Ylnlultú této dlohy dlo. Slp1aJnl1iOsti cLáiv1elkl 
t. j. dlo 30. dne ;PIO IdlOIfiUiče'nÍ' pl.altlební'hlo rlQlz'kaz,ul1ia ně :hiebQ1 dlo 
dne' jňCih cliřÍiv,ější!ho slklUluelčného :21a:pllcuoe:TIlí', 5'%· úWlleoy (Š 11. \Zlátl<. 
č . 74/1901 ř. z. v Ú!P1faJv lě § 29. ,oldis,t. 3 ds. \l1:élJř. č. 278/ 19'15 ř. z. 

TěmtO' únolklLtlT1nz:e sleoVlyhlruo1uH tím, že po:p'latt;nJk již .nIéllp,lled 
slo,ž,É na účet po,zŮJs'ÍaJboISltmlí:oh Idlá'vek, jež hUldJolU !sv,ého Čiatsu 

I Vly,měJře/l1ly Iplř,imě'ř'e'ruo'Lb č'ástk'u. Uč,iIDli-U tak, ne,p.olž,ald:ují ,s,e tyt,o 
Ú1110!ky (t. :zv,. ' adlš!k,o,dlň,o,v:a.o~) z: M č,á1sti PlozúSit'aJllostních diávlelk, 
je,ž :sle 'ľlolvlná ISložeiJJé čáSluoe, .aI ,to ,od tloho dlne, kiter,ého, byl/a, 
ISllo,žlell1\a,. 

Zemřell-lii tlť1dy zÚlSltarv1te.~ 11131 ,plř. dn1e 5. čelľ'v:TIla 1922, má 
býti pozůstalostnÍ výkaz předložen do 5. prosince 1922. Ne
s,ta'[]e-iM~ s,e ,taJI{j ,a, /předuolžíl-li 'Sle 'P'olz'ús,tiGttlos~'ní vý,kalz It,elprve dll1'e 
25. 'PlrtOls'Ílnce 19J2Z~ jlSIOlul .oldiÚV,Oldlnlěin:y .z PO'ZÚISltaJl'Cl{SIt:nÍc,h cLtfuVle!k 
5% úrloikiy ,oldlš'lmdlřl,Olv!ad Olell 5. '])IrOIs,čnoe 1922. J.els.t1ůž'e hylllY 
'dlálvlklY VlYměÍňe/111Y p~atebin'ím no,Zlk,3Jz.emd!o.dlatTIlým 15. ČelWell1lCe 
1923 a staly se tedy splatnými 14. srpna 1923 (30. den po do
ručenI IpLa'tle:hníiho nOiz:k:a:z.u) vy1be'i"IOILli 'se zle sOlulhnmu ,dá'velk 5% 
úro!kIY ,old 5. :Plws!i:l1ICe 1922 ,diO 14. ISlrlPlTIIa. 1923. (ZaJp.}.a'tÍo-I,i 'P'O
:phaJtmíkJ ,dláJvlk'y d(řív.e, na iplř. dlne 10. 'SIrpi11Ia, 1923, tec1:y <lIo It,O
IhO'to cline,) 

Kdlylby ;Yišlalk 'p:olp,l.alt:n:Í'k Isll lolžli'~ ,nla úČle,t dá v,e.k u 'p'řÍlSllušnté 
fi,TIJaIThČ;ruíl :piolkillaldlny jils.to:u č.á1S.tlkIU dlřÍlvle', nlal :Plř. j.iž dln/e 10. pno
's.í\l1'C@ 19,22, !plolža'dav,Q.lly by se ,a,d!šllwdlň,OIvlal c.íJ úwky 'z 'M č'áls b 
1Cllálveik, J,ež odlplolv!Íldlá s.llo,že,lllé čáls,t'oe jen z,a: dob'u od 5. 'do 10. 
'P'ľiOIs,iiTIlC'e 1922. 

tcvno výlhlOdélJ má ,dn,el ~ zlTIJalČll11Ý vÝlZlnalm\, 'jležtO' ,k: vymNelnÍ 
IPIOlp11laJtikrú dlolchiázlí 'P'[,Q př-e:tílžletl1i~ f.i!n,amlčnÍIOh! lÚř,a' cl.ú tBpilWe po 
dJe:lš~ ,dJolbě , 'jež Itlnviál :n\am'llIOIZe ne!Í,e:n1 n ě:klo:l!ik mělSoÍCl1., mýbľ'ž 
i ,ce'lié iw :k,y. VýhlO:da z.á],elž,r :lte!Í en V tohr, ž,~, 'se ušoetří ,ľOiz,dó'l 
me:Zlb nližš'ími z:p,rav.icl~:at llľiolk,y, jle!ž :by pOlp,lla\tll1iílkl 'Za rpřÍ:s IIll IŠ'llO'll 
,d'olhu dloISiÍ,a,I, k:d'yhy S,llolžlelnlolUJ ÓálSltlk'l1 měli ll'llo'želnill ·(j,a'k'ol v~Cll.a'd 
l1Iebo y. u'kilá1dalOkh :p:alp'Íned1,) ,a v'Y'šŠ:Íimi úroky odšk,o!d,ňowL'CÍlmi 
j,ež mUls~ 'zaIP/!'i3JVit. 

VÝ.holda zúlie:ži také 'V' tlom, ž,e }elst1ilže slo\žen,á! č'ás.tk,a př.i 
.blt ilž:mě 'r,olvlná 'sle ,c1/álv1k1áJm, jelž hudlolLl' vy.mě'ř eITIlY , mlllž'e- být PIO,-. , 




