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v patrnost jisté poměry, na příklad 'obmezení disposi:č
ního práva, pro,stý výmaz poznámek a pod. 

Kromě toh0' mluví osnova o »přip,sanl« a »,ode
psání« j,edn0'tlivých nemovitostí nebo jejich dílů v po
zemkové knize (§ 3.). 

Vzhl,edem k tomuto specielnímu významu slov »při
psání« a »odepsání«, dOp.ol učuH, aby v Ť'ěch případech, 
kde nejedná s,e o .odpis poz'emků z dosavadní vložky, 
nýbrž '0' to, v čí pr.o,spěch zní vklad nebo záznam práva 
vlastnického, neužívalo, s,e v .osnově ob'ratu: nemovitosti 
js"Ou »připsány« (§ 14.) nebo knihovní těl'eso jest »při
psáno« do vlastnictví (§ 19.), nýbrž správnějšího a dů
sledného nemovitosti js.ou »zapsány« nebo, knllo,vní tě

les.o jest »zapsáno« do vlastnictví. 
Odpis části knihovního tělesa a zříz'ení pro ni nové 

vložky nebo připsání. její k jirnému kniho,vnímu tělesu 
může se stá ti dl,e § 15. osnovy toliko pod.Le listiny ku 
v kladu zpúsobllé. 

Mluvíc .o listinách vkladních 0§ 58.), praví osno'va 
ve svém Š 58., že podpisy nebo znamení ruky na tako
vých soukromých listinách mají býti .ověřeny zpra
vidla »v,eřejným notář'em« nebo soudem.; poclržu)je však 
v ,odstavci třetím výjimku, stanovenou zák.onem z,e dne 
5. čeTvna 1890 čís. 109 ř. z., totiž 'ověřování podpisů 
dvěma hotGnověrným[ svědky, Inepř'evyšuj,e-li hodnota 
předmětu bez úroků a přísluŠtenství 400 Kč (místo' do-
savadních 200 Kč). ') 

Dobř'e míněná úleva ta, neplatící pro plné moci a 
listiny, ve kterých není, hodnota nemovitostí a práva 
číselně uróena, nemá však v praktickém ži'Vo,tě zamy
šl,eného úspěchu a toho významu, jak jí ,eoc, kathedra se 
přikládá. Neboť jest dostatečně známo, ž,e tako,véto li
dové .J.ega1isaoe po, vdké námaz,e a .opětovných poku
sech, přivésti j,e' v souhlas s požadavkem zákona, k.ončí 
zprav1dla - l'egalisací notářskou. 

Při Mt0' přHežitosti dlužno na Ito' poukázati, ž,e 
osnova na několika mrstech mluví -o »osvědóení«, aniž 
by blíž,e udáva,la, jaké 0'svědčení míní a jakým způs.o
bem má býti provedeno; tak' na příklad v § 37. prav,í, 
ž,e zápis vlastnického práva na někoho jiného nežli toho" 
v j,ehož pr0'spěch jest zapsáno, právo př'edkupní nebo 
koupě zpětné, jakož i výmaz práv t'~ch, pov'olen býti 
může, byl-li vykázán zánik práva »'o,svědóením«, že ho 
oprávněný nevykonal. Tu: bylo, by na místě, povahu to
h.oto ,osvědóení blíže určiti. 

Ustanovení § 26. a 27. knihovního zákona z roku 
]871 o nál,ežitostech Hstin, způs'obilých ku vkladu a zá-

·znamu, osnova nového kniho,vního zákona ve svém § 47. 
a § 48. podrž,ela, jmenovitě též ustanov,ení (§ 47. druhý 
odstavec), ž'e listiny mají .obsah0'vati pl,atný právní dů
vod, má-li býti nabyto věcného práva nebo má-l,i býtj 
věcné právo změněno, takž,e i nadále - jako tomu až 
dosud bylo - v jiných případech, jde-H tedy o výmaz 
práva věcného, není třeba, aby listina obsahovala právní 
důvod, nýbrž stačí, j,estliže obsahuje PftOstý projev, aby 
to které právo v poz'emkové kniz,e bylo vymazáno (viz 
též Dr. J Qtsef Stupecký »Právo knihovní«, z r. 1899). 

J.ednajíc o spravení záznamu, ustano,vuj'e novda 
v § 67., že záznamem nabývá s,e věcných práv anebo 
se tato práva převádějí, om:ezlŮí nehO' zrušují j'en pO'd 
»)výji:mkou«, že se záznam spraví a jen v tom rozsahu, 
ve kt,erém s'e spravÍ. 

J.est tu patrně llapsus, v tom záležející, ž,e místo 
slova »výmrnk,ou«, užito bylo slova »výjimko'Ll«, j.ež 
v tomto spojení slovném a větném jest nemožno a vy-
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světluje se jen tím, že v naší právnické literatuř'e za
(:asté bývá význam slov: »podmínka«, »výminka« a 
»výjimka« pomat,en. . 

Při § 68. ,osnovy, j'ednajíCím o způsobech sprav'enÍ 
záznamu, postrádáme ustanovení, že spravení záznamu 
děje s,e též dodatečným opatř,ením náJ.ežitostí, jichž do
sud nedostávalo' se ku vkladnosti listiny, na příklad 
opatř'ením legaltsace podpisu, schvál,ení úřadem dohlé
dadm a pod., ač by tento způsob sprav'ení záznamu ne
jevil se býti nepraktickým. 

Novým ustanov,eníin j'est, že v říz,ení o spravení zá
znamu žalobou justifikační příshtší dle § 72. osnovy ná
rok na náhradu nákladů řízení tomu, j1ehož zakročení 
mělo úspěch. 

P0'dobně § 114. osnovy přiznává ve vyzývacím ří
zení za úóelem závadprostého 'odepsáni nemovitosti ná
hradu nákladů řízení opr'oti tomu, jehož ,odpor uznán byl 
soudem za ne'odůvodněný. 

Novým a důl,ežitým ustanovením j'est, ~e nebylo-li 
při řfz·ení vyzývacím oddělení nemovit0'stí provedeno 
do j'ednoho roku ode dne návrhu, pozbývá poznámka 
žádpsti za oddělení účinnosti a bude z úřední mod vy-
mazána. 

Dr. M-š. 

Břímě, které lze zmírniti. 
Tíživé břemeno .obecní (dříve zemské) dávky z pří

rústku hodnoty nemovitostí (č. 143/22 sb. z. a n. dodatlek 
JII.) značně by se zmírnU,o, kdyby veškerá notářství uči
nila si pra:vidl,em, nespokojovati s,e s pouhým .ohlášením 
smluv trhových (u nich sepsaných) tétO' dávce podléha
jících, zemskému inspektorátu, pokud s,e týče úřadům 
městským, nýbrž kdyby v předepsané lhútě čtrnácti
denní zasílány byly příslušnému úřadu vyměi'ujícímu ne
jenom svHené opisy dotyčných smluv, ale také svědo
mitě vypraoovaná přiznání ku výměře této dávky, s,e
psaná na úř,edních bbnketedl, k tomu určených, dolo
žená všemi po,U,ebnými doklady, pro vyměř,ení j,ejí roz
hodnými, jmenovité pak průkazy o investicích, snížení 
její opodstatňujícími. - Mnohé nepoměrně a neodůvod
něně značnlé předpisy této dávky jsou zpravidla zavi
něny j-enom tím, ž'e strana, ku přiznání povinná, nepodá 
je buď vůbec, anebo již pozdě, aneb zaslcený jí blanket 
přiznávací vyplní si sama, a to z neznalosti přledpisů ne
správně, poz,dější dO'tazy vyměřujícího úřadu stran hod
noty nabývací, ,obecné či sciz'ovací ponechá vůbec nepo
v~imnuty, nebo zodpoví j,e pozdě, . či nesprávně, r,ekursni 
lhůty nečinně projíti nechá, anebo konečně leckdy svěří 
vyhotovení přiznání a ostatních zmíněných přípisů které
musi pokO'utnúkovi, kt,erý o povaze věci nemá ceni ponětí. 

Vš-emu tomu bylo by lze předejíti, kdyby oelý pří
pravný proces, předcházeHcí vyměření dávky, nebyl po
'nechává:n. soukromému počinu strany, žalostně čast0' kon
čícímu, a značné ztráty ma,terielní jí způs'obujícímu. No
tář, jakožto zkušený právní rádoe občanstva, nemá pře
stati proto! na soupisu smlouvy trhové, nýbrž za věc 
pr,estig,e své považO'vaU m'á, aby sám, z vlastní inic1ativy 
ujal se veškerých prací, ku výměře ,této dávky směřu
jících, ježto pe'člivym jich .obstaráním u§e'tří klientu své
mu často i tisíce. 

Již při soupisu informace ku smlouvě trhové, této 
dávce podlehající, třeba zevrubně vyšetřiti veškerá data, 
kll vypraoování přiznání potř,ebná. - Tak zejména přes-
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ně roz!i.šiti cenu trhovou, pÍace'nou za zcizovanou nemo
vitost, a příslušenství spoluprO'dané (hospodářský fundus 
živÝ i mrtvý, zařízení ,obchodů, dílen, zásoby staviva 
atd.) též'e dávoe nepodléhaj.ící, dohodnouti s'e s:e stranami 
o ,obecné hodnotě kL/I. 1914, potřebná data (zvláště 
u poz,emků!), ku osvědóen,í jejímu si ,opatřiti, a z,erjména 
zjistiti takové investice, na ÍHodávaných nemovitostech 
podniknuté, které byly by s tG, přivoditi poměrné snížení 
výměry této dávky. Pokud strana nemá již pO' ruce věro
hodných dokladů v takovýchto inv,estic.ích (jmenovitě sa1-
dova;ných účiů), což s,tává se obyčejJně tenkráte, byly-li 
opravy a zlepš'ení ta podnikána »ve vla'Stní r'ežii«, dopo
ručuje se, zhotoviti zevrubný výkaz o nich, s přesnými 
údaji doby, kdy byly provedeny, jakož i Gen spotfeho
vaného na ně mate-rialu, popřípadě i výše odměn, řemesl
níkům a .dělníkům vyplaGených, a poukázati stranu, aby 
dala si tento výkaz potvrditi od přislušného úřadu 
obecního. 

Když vše bylo takto zjiMěnQi, a připraveno., lze snad
no příslušnými daiy vyplniti úř,ední přiznávací blank,et, a 
doložiti jej všemi nutnými doklady, údaje jehO' opodstat
ľ1ujícími. Tímto postupem jednak ušetří s,e agenda úřadu 
vyměřujícímu, který čas,to. teprve po řadě měsíců shání 
se p.o s,traně zcizivš.í, ku přiznání povi:nované, kt'erá .oby
čejně rozprodavši svůj majetek nemovitý, Hž j1nam se od
stěhovala, a prátO' marně bývá hl,edána, a jednak zjedná 
se takto. hned na počátku spolehlivý podklad pro, další 
kor'espondenci s úřadem vyměřujícím, která pak snadněji 
a rychleji do.spívá k doho.dě o stěžejních bO'dech vymě
řovacího základu v daném případě. 

Jest vhQidnO' dále, a v prCl'x.i ,namnoze se osvědČUje, 
doporučiti stréUně, která plaGení téžie dávky přtevzala, aby 
obecnímu úřadu, na nějož z,emský inspektorát s dOltaq;y 
svými sle hude ,obraoeti, dala k disposici da:ta, jichž bylo 
použito při vyhotovení přiznání, aby pak mezi nimi, a 
úř-edními relaoemi do,tyčného. úřadu GbecnihO' nebylo 
značnějších diferencí. Představenstva vesnic a tosad ne
násle,dují t,otiž obyóejně příkladu v,ětš.ích svazků samo
správných, které :neznaj.í již mezí ve vykořisť'ová,ní po
platníků roizmanitými dávkami, avšak oenÍ<C,e v poplatníku 
také voliče, čas 'Od času -o jejich osudu rozhodujkíhO', 
sna'ž.í s·e do.síci c'esty střtední, aby sioe pokLadně obecní 
dostalo se, c,ož jtejího jest, al,e poplatník při tom odv'edl jí 
pouze tolik, kolik nezbytně nutno. Staly s,e pak i případy, 
že ve snaze, vyjíti poplatníku vstříc obsahovaly úřední 
relaoe na vY'měřuj.ící úřad údaj,e, straně dávk.ou pov~nné 
domněle příznivé, ač ve skutečnQiSlti značně ji pO'škozu
jící. Včasným upozorněním lz'e i takovým Gmylúm př,e,

deHtL 
Celý proces vyměřovací. O'd soupisu smlouvy až do 

doby, kdy výměr platební této dávky ,nabude moci prá
va, nemá se ani v jediné fási s.vé notáři vymknouti, pro.
čež nutno stranu poučiti, aby v,ešk,eré dotazy a přípisy, 
zaslané jí úřadem vyměřujídm, ihned p.o ·obdržení jejich 
notáři dodalla, aby včas, a v souhltas:e s přiznáním býti 
mohly správně zodpověděny. 

nspěšné důslredky ' vylíóeného POSltuPU záhy s!e do
staví, ježto srovnáním platebních výměrů,o, této dávce 
vydaných, v přfpadec~ olbdohných, bude zřejmě patrný 
rozdíl mezi přízI1J1vými výsledky, dosaž'enými přizná
vacím říz·ením, vtedeným notářem, využi.vš.ím ve pro
s'pěch klientův všech momentů daného případu, a vys.o
kými výměry, za'Viúěnými nevědomostí či ilndol,encí stra
ny dávkou povinné, nebo neznalostí něk,terého po .... 
koutníka. 

Tak upÍatnf se také v tomto ohoru vše,obecně při
jaté pravidlo, ž'e P'Ovinností notářovou j,est nejlenom svě·· 
domitě, a právnicky bezvadně vypracovati tu kterou li
stinu, ale Žte neméně důl'ežito, a pro pr,esUg'e, naš,eho stavu 
závažno jest, býti klientu všemožně radou, a možno-li 
i interv'encí nápomocnu při zpoplatnění listin, pro něho 
vyhotovených. 

Zpráva o prosincové schůzi odboru Praha. 
Dne 29. prosince 1923 konal pr,ažský odbor Spolku notářů 

československých schůzi, ve které referoval dr. c.erný, notář 
z R,íčan, o součinnos.ti stavu notářského a advokátského při 
provádění pozemko'vé reformy. 

Přednášející vylíčH geneticky celý postup notábské komory 
Pražské od 1. února t. r. až do poslední doby. Z r.eferátu Vyjí
máme sdělení, že notářská komora Pražská podala pres.idiu 
Státního' pozemkO'vého . úřadu zvláštní .podání, lehož účelem 
bylo sprave,d1ivě rozděliti práci spojenou s knihovními pořádky 
na základě p,řídělových lisÍ'in mezi stav advokátní a stav no
tářský. 

Pan president dr. Batěk s drem Černým intervenovaJ1i ve 
Státnim pozemko.vém úřadě. Stav nynější jest ten, že Státní 
pozemkový úřad použije obou stavů k součinnosti a sice na zá
k l adě svobodné volby pří'dělců. Přídělová listina vydána bude 
pro celou katastrální obec pouze j,edna. Státní po.zemkový úřad 
zašle staroSt-o'vi každé katastrální obce příp.is, ve kterém jej 
vyzv,e, aby svolal přfdělce. Tito zvolí si společného zástupce 
(notáře, nebo advokáta v .nějž mají důvěru). PříděIci podepíšou 
tomuto zmocněnci plnou moc., kterou obdrží Státní pozemkový 
úřad a ten za'šle potom přídělovou IrisHnu stpolečnému zmo'c
něncli (notáři'), aby llIo,tář provedJ knihov,ní po'řádek. 

Věc jest velice důležitá a apelujeme proto na všechny ko
legy, aby provádění knilhov'l1kh pořádků věno'vaH největší 
pozornost a péči, aby tak p,rokázali, že stav náš v zájmu pří
dělců, v zájmu státu, do'v,ede svěřenou věc spracovati rychle, 
přesně a spolehlivě! 

Na s,chůzi přítomný president notářské komory Pražské 
dr. Batěk, jako vůdce stavu, přímo zapřísahal úča's,tníky, aby 
veno,vali knihovním pořádkům co' největší pozornost a pé,či a 
poukazo,val na následky, jež by pro celý sťav nastaly, kdyby 
našJi. se kO'legové, kteří by snad nevěnovali věci největší svědo
mno·st. 

Nechť prolto každý pamatuje, že svým jednáním buď pro
spívá, nebo, škodí celému stavu, a že veřejnost jest zvyklá 
generalisovati a z Iednoho nepo'dařeného l1o.táře by soudila 
celý stav. 

Opětuj.eme ještě jednou, že věc jest velice vážná a že za
sluhuje neobyčej.né svědomitosti. 

Fřípadné návrhy, nebO' dotazy mohou býti zaslány na no-
tářskou komoru v Praze. -ý-

Rozhodnutí nejvyššího soudu. 
N aby 1-1 i ' k u pec jed no tli v e c o b ch o dní pod n i k 
s p o leč n o s t i s ruč. ob m., ne m ů ž e v é s t i ob ch o d 
pod z n ě ním d o s a vad n í f i r mys v y p u š t ě ním d o
d a t k u »S pol e č n o s t s r. o b m.«, po n ě vad ž bez t o-

h o to d o dat k u jet o' f i r man o v á. 
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. května 1923 R I 412/23.) 

A a B ukoupivše podnik od firmy X a I, společnost sr. 
obrn. s ·oprávněním vésti podnik dále pod zněním firmy X a I, 
opověděli tuto firmu. 

První soud zápis povolil. Druhá stolice k rekursu finanční 
prokuratory opověď zamítla, jelikož bez dodatku »sPo!. s r. 
obm.« jeví se firma jako firma nová. 

Dovolací rekurs zůstal bez úspěchu. Důvody: 
Dle § 22. obch. z. jest v případě nabytí obchodu již stá

vajícího dov,oleno, vésti jej dále pod dosavádní firmou, totii 
pod celou, úplnou firmou touto, nikoli tedy pod firmou, jel 
obs.ahuje toliko část znění firmy dosavádní. Stěžovatelé ne
chtějí vésti ,o.bchod pod firmou dosavádní »X a Y, společnost 
s r. ob.«, nýbrž pod firmou »X a Y «, což jest jen částkou znění 
dosavádní firmy a tedy musí býti pokládáno za firmu novou, 
od dos.avádní firmy rozdílnou. 

Mínění stěžo,vaíelů, že slova >?s.polečl1ost s r. obm.« jsou 
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