
téhož ze dne 18. září 1925, č. 1612, a ze dne 20. listopadu 
1925, č. 22132, není však tato prakse berních úřadů správ
ná, pokud jde 'o jednání, uvedená v § 31. cís. Inař. ze dne 
15. září 1915, Č. 278 ř. z. 

Právní struktura darování dle §§ů 938 a násl. obec
ného zák. obč., jest zcela jiná, nežli právní struktura 
jednání, jimiž činí rodiče či prarodiče zadost své povin
nosti dotální, dle S§ů 1220 a násl. obč. zák. K daru luení 
nikdo nucen, splnění povinnosti dotální lze se však do
máhati i soudně. Tím, že jednání uvedená v I§ 31. cit. na
řízení zpoplatňují se ja"ka dary, nebyla řečena; že jsau 
ta dary. 

Dadatky k I§ 3. zákana ze dne 7. ledna 1920, č. 31, 
sb. z. a n. stana ví však navě pauze paplatnast darů bez 
listinnéhO' asvědčenÍ. Padrabiti paplatkavé pavinnasti 
jednání, jež dasud paplatku nepadléhala, lze však pauze 
zákanem, a není zde tedy možná ani analagie, ani exten
sivní výklad zákannéha ustanavení. 

PratO" nutnO' míti za ta, že dle dnešníhO' stavu zákana
Járství, nepadléhají poplatku daravacímu pasky tnutí věcí 
':navitých za účelem splnění pavinnasti datální se stralny 
asab k tamu dle zákana pavinných (stejně platí zajisté 
i a výbavě dle § 1231 ab. zák. abč.) ne byl a-I i a tam 
s e p s á n a I i s t i n a. 

Platí tedy a poplatcích, vyměřavaných u příležitasti 
zřízení věna v mavitastech: 

10 osvědčí-li se natářs'kým spisem pauze zřízení 
věna žernichavi (§ 1217 a násl. ab. zák. abč.), padléhá tatO' 
právní jednání paplatku padle stupnice II. Poskytnutí 
věna nevěstě se strany asaby k tamu dle zákana pO'vinné 
a ve spise neasvědčené však nepadléhá žádnému pa
platku, 

2. asvědčí-li se v natářském spise kramě zřízení 
věna ženichavi též paskytnutí jehO' se strany radičů neb I; 
asab majících pavinnast dotálhÍ d éři ; vyměří se popla-
tek daravací, avšak adpadá paplatek dle stupnice II. ze 
zřízení věna, 

3. sepíše-li se zvláštní listina a zřízení věna ženi
chavi ci zvláštní listina O' pasky tnutí patřebných hatava
stí za tím ílčelem nevěstě se strany asab. majících vůči 
ní pavinnast datální, nutnO' zaplatiti poplatky aba, jak 
darO'vací, ta'k škálavý. 

Dr. Ivan Ku!'awczyk: 

Stav ex-lex v notářství na Podkarpatské 
Rusi. 

Zákan Č. 167/1920 a vládní nařízení č. 3/1921, jimiž 
byla pravedena arganisace natářské kamO'ry na Slaven
sku, - nezmiňují se vůbec O' natářství na Padkarpatské 
Rusi. Padle všeho, Padkarpatská Rus, jaka území auta
namní, měla abdržeti samastatnau natářskau kamaru. Ta 
se však dapO'sud nestala, a ta snad z' té prasté příčiny, 
že na Podkarpatské Rusi může býti zřízena nejvýše 
7-10 natářských míst, kdežtO' padle § 20. zák. čl. 
XXXV/1874 ku zřízení natářské kamary jest zapatřebí, 
aby členy tétO' byla aspoň 15 natářů. ' 

Stala se tudíž, že Padkarpatská Rus nemá natářské 
k?mary , a paněvadž nebyl také vydán žádný zákau, kte
ry by karpataruské veř. natářství nějak jinak upravO'val. 
máme v našem státě území, jehaž natáři nepadléhají žád~ 
né natářské kamaře vzdar výslav.nému ustanavenÍ. §, 26. 
uh. ,nat. ř., dle 'něhož každý natář musí býti čleri'em ně
které natářské komary. 

TentO' abnarmální stav , může míti pr.o natářství da
lekasáhlé právní následky. Především není zde nikdo, 
kdo by vedl dazor nad vykanáváním úřední činnasti a 
chaváním se veř. natářů ve smyslu ,~§ 165.-171. uh. naL 
ř., dále ;nemůže' býti prati veř. notáři zavedena disciplÍ
nární řízení, nebať neexistuje disciplinární saud ve smy
slu § 190. uh. nat. ř. - kanečně není nikdO', kdO' by byl 
aprávněn vésti seznam natářů a natářských kamJĎidátů 
a kdO' by dělal návrhy ahledně zřizavání navých natář
ských , míst a jmenavání veř. natářů. 

Kdyby Padkarpatská Rus nebyla územím autanO'm
ním,' dal by se tentO' stav snadnO' adstraniti tím způsa
bem" že by ministerstva spravedlnasti ve smyslu § 27. 
uh. nat. ř. padřídilO' jednaduše karpataruské natáře j-edné 
ze s,ausedních natářských kamar. Z ahledu však na auta- ' 
namii tahatOo území ministerstva spravedÍnasti nemůže 
tak učiniti, a , nezbj'rvánic jinéhO', než čekati vydání 
zvláštníhO' zákana anebO' novéhO' všeobecnéhO' 'natář
ského řádu. 

KdO' má dO' té daby spravavati natářské záležitasti, 
o tam nemáme žádnéhO' zákannéha předpisu, nebať na,tář7 
ský řád nepředvídá takavéha případu, že by mahla býti 
území bez natářské kamaTY. Pastupavati abdabně, jaka 
při zrušelfl,í autanamní samasprávy, ta jest jmenovati 
vládního kamisaře, v natářství se nedá, nebať natářská 
kamara, jaka stavavská arganisace, padle zákana exista
vati 'musí. Také ministerstva spravedlnasti nemůže sama 
vykanávati agendu natářské kamary, ježtO' přísluší mu 
pauze dazar nad natáři a nOotářskými kamarami (§ 171. 
uh. not. ř.) a nikoliv sama vyřizavání natářských záleži
tastí. Při tO'm mahly by vznikati jisté kalise, jaka při 
jmenavání veř. natářů anebO' při zři zavání navých veř. 
natářských míst, kde zákan vyžaduje návrhu natářské 
kamO'ry. ' Tu ministerstva sam0 by dělaLa návrh a samo 
O' něm razhadavala. 

Jest patrna, že padle platných zákanných předpisů 
není tu žádný argán, který by mahl právem převzíti na 
sebe vedení a~endy natářské kamary na PO'dkarpatské 
Rusi. ' 

V dabě převra'tavé, když na území Slaveriska á Pad
karpatské Rusi činily se základy českaslavenské státní 
O'rganisace, - převzala na sebe sp'ravavání veř. natář
ských záležita'stí presidium saudní tabule v Kašicích, a 
paněvadž patam nebyl vytvařen žádný jiný argán, který 
by bylpavalán vésti agendu veř. natářské kamory, zmí:
něné presidium vede ji áž dadne's a stala se faktieky no;. 
tářskau kamarau prO' Padkarpatskau '!<ús. Jest sama
zřejmé, že funkci tutO' spravuje bez jakéhokaliv zákon~ 
ného aprávnění, pauhým zákanem revoluce, a spravuje 
ji' jenam prata; paněvadž není tu nikdO' jiný, kdO' by mahl 
vedení natářských záležitastí právem na sebe převzíti. 

Nezbývá tedy nic jiného, než smíř'iti se s tímtO' sta
vem, a pokud nebude vydMl navý zákan, spravOovati 
dá1e záležitasti karpataruské natářské komary způsobem 
revalučním, ' jak tam u byla dapasud. BylO' by však 'zá
hadno, aby tentO' anarmální stav již dauho netrval, a "pa
něvadž nedá se jinak odstraniti než vydáním zvláštníhO' 
zákona, bude jak v zájmu státu tak ver ' natářství, kdy'z 
tentO' zákan ca nejdříve bude vydán. 

Upraviti karpataruské veř. natářství zákone:ndá 
se trají-m způsa'bem: 'předně, že zákan paďrží dosa'vadríí 
stav, t. j. ,pověří pr-esidium saudní tabule v -KašiCÍch 
k dalšímu vedení natářské agendy na Padkarpatské 
Rusi. · Avšak takové razřešenímahla by býti pauze :"da:.. 
časné, nebať parušovala by natářskau autanamii a" uva:' 
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dělo by karpatoruské notáře v horší postavení, než v ja
kém nacházejí ' se notáři v jiných zemích Republiky. 

Druhý způsob zákonité úpravy notářství byl by nej
snadlnějším, a sice: snížiti počet členů notářské komory 
z 15 na 7. Taková úprava měla by však tu nevýhodu, 
že by skoro každý notář byl zároveň členem komorního 
výboru, jež má sestávati z presidenta, čtyř řádných a 
clvoij náhradních členů, t. , j. celkem 7 a právě , tolik jest 
nyní notářů na Podkarpatské Rusi. ' 

Nejsprávnějším byl by třetí způsob, podle něhož 
zřídily by se pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi 
dvě notářské komory: jedna v Bratislavě - pro západní 
Slovensko, a druhá v Košicích - pro východní Sloven
sko a Podkarpatskou Rus. Poslední sestávala by z členů 
z obou území, a aby snad nevznikala nějaká národnostní 
nedorozumění, již předem mohlo by se stanoviti, kolik 
členů výboru má býti z Podkarpatské Rusi a kolik z vý
chodního Slovenska. 

Proti této poslední úpravě nenamítali by nic zajisté 
veř. notáři z východního Slovenska, neboť měli by 
v Ko'šicích mnohem pohodlnější ústředí. než v Brati, 
slavě, a' též ani veř. notáři v Podkarpatské Rusi , neboť 
takto měli by izajištěnou svou stavovskou autonomii. 

, Získal by tím také stát, ježto zmizel by konečně jeden ze 
zbytkŮ' revolučního stavu na Podkarpatské Rusi. 

JUDr. františek Matouš: 

Z, praxe. 

I. 

Úbytek agendy posledních pořízení , který někde 
jest přímo nápadný, jest nepříznivým důsledkem oz'na
movací povinnosti uložené notářům vládním nařízením 
ze dne 9. dubna 1926 číslo 50 Sb. z. a n. Dotazy soudú 
dle ustanovení tohoto nařízení u obecních úřadú bydlišť 
testátorů, , zda tíž doposud žijí, a po jejich nynější 
adrese, jsou totiž přes dútklivé upozornění, v nich ob
sažené, že běží 'O přísné úřední tajemství, v sousedských 
poměrech mnoha obcí velmi vábnou res omnium com
munis, a leckde i osobní záměry vykonají svo,je dílo. 
A tak leckterý pořizující jest pak přemile překvapen, 
když se doví, že bylo ve všeobecnou známost uvedeno , 
že také 'již »udělal svoji umrlčí pořádnost <, . - Není pak 
divu, že se sebere, rozběhne se k notáři, poví mu květ
natě svoje mínění, a přese všechno ospravedlňující ohra
žování se notářovo svůj kšaft si vyzvedne a zapřisáhne 
se i celá jeho přízeň s ním, že napříště půjdou raději 
»k harvokátovi«, který takové partyky nedělá. - Již 
při počátku působnosti tohoto vládního nařízení byly 
vysloveny pochybnosti o jeho oprávněnosti a účelnlosti, 
i bbavystranjeho dúsledků, kteréž praxe jeho jen roz
množila a opodstatnila. Cíle jeho, totiž přesné a spoleh
livé evidence všech posledních pořízení nebude beztak 
nikdy dosaženo, ježto jednak sotva který pořídivší soudu 
ohlásí svoje trvalé přesídlení do jiného obvodu soudního, 

, třebas mu přiměřené poučení ve sIJ1ěru tom řečeno bylo, 
a dále nepostihuje pořízení všec~na , roztroušená v nej
rozmanitějších úschovách, povinnosti oznamovací ne
podléhajících (advokáti, obecní úřady atd.). Těžkou Mmu 
rak zpúsobilo tradiční s prospěchem osvědčené přísnosti 
_ v tomto ohledu zejména notáři-seniory zachovávané, 
kdež důsledně byla uplatňována zásada, že za života po
řídivšího není dovoleno ani nejbližším příbuzným jeho 
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ani zdaleka naznačiti, že nějaké písemné opatření pro 
případ svého úmrtí učinil. T a t o praxe osvědčovala se 
po řadu desítUetí, a založila v mnohém směru notářúm 
důvěru jejich působiště. - Nelze arci pochybovati, že 
nařízení toto zamýšlelo sledovati intence nejlepší, snažíc 
se docíliti účinné ochrany zájmů testátorů samých' i je
jich příbuzenstva , nebO' osob jimi obmyšlených. Vzešlo 
však zřejmě bez předchozí anketové přípravy, při níž 
mnohé dobrozdání bylo by zajisté upozornilo na živelný 
ořÍ'mo odporpořizovatelů vůči jakékoliv koritrole, a 
značnou nediHklivost jejich ve oříčině té vůbec, jakož" 
i 'na nebezpečí , které mnohému nyní vzejde z toho

t 
když 

testující uchylují se teď tam, kde nelze předpokládati 
valnou sběhlost v sepisování oosledních pořízení, jen aby 
nebyli podrobeni nějakému dozoru, byť i zcela formál
nímu, a posléze, že instituce tato nikterak nezabrání nej
rozmanitějším proti opatřením právě těch', které chtěla 
chrániti. - A konečně, svěří-li někdo svoji poslední vůli 
notáři výslovně jakožto osobě soukromé, kdož múže 
mu pak vytknouti, že ji nepojal do svého oeriodického 
oznamovacího podání? 

II. 

Dúsledky nekonečn}Tch orůtahú v zaknihování on
dělů nabývají oovážlivých rozměrů. V kancelářích práv
ních zástupců kupí se stohy smluv, vtělených oouze 
z části, u soudú stěžují si na to, že stále četněji vyskytují 
se odevzdací listi/ny po'zůstalostní, v nichž běž1 též o Oří
děly, a kteréž proto nutno dávati rok ' od roku na lhůtu, 
čímž do nedozírna 'odsunuje se založení skoncovaných 
aktů do registratury, a v celku přehled a evidence 00-
hybu vlastnictví pozemků se úplně ztrácí, ježto život ne
stojí, ale přídělci také - a ' to bohužel bez předchozího 
přivolení SPÚ - mrou, jiní zase rozmanitÝ'm utvářením 
se poměrů jsou donuceni zúpl'na se vyprodati a daleko 
přesídliti , a zase jiní se žení a opět rozvádějí a rozlučují, 
takže není řídkým příoadem, že o tomže přídělu jest již 
smlouva trhová, svatební i listina odevzdací ' či rozvodní 
smlouva dílčí, a přece doposud stav knihovní nelze 
uvésti v soulad se všemi těmi zjevy životními. S jakou 
potíží nutno upokojovati klientelu neustále dotírající ne;.. 
trpělivými dotazy , kdy prý už tedy přece jednou bude 
-míti o svých přídělech v ruce 'něco více, nežli několik 
užmoulaných ústřižků šekových Iístkú vplatních (tak 
snadno poztrácitelný ch) z nichž bývá zřejmo, že přídě
lová cena byla v mnohých případech zcela zaplacena již 
roku 1923!!! - Stává se také často, že přesných dat ka
tastrálních přídělů , potřebných pro smlouvu nebo pozú
stalost nelze si vúbec ooatřiti, anebo ne zavčas, ježto 
'nemožno naprosto vyoátrati, kdo byl pověřen rozměfo- . 
váním určitého úseku, ježto práce ty zadávají se též do 
opačných krajin země, nebo hotový již elaborat cestuje 
směry nezbádatelnými, na nichž postihnouti ho jest uo
cela' vyloučeno, jindy zase na dotaz stran téhož přídělu 
při různých příležitostech učiněný dostanou se sdělení 
tak rozličná, že očividně všechna jsou nesvrávna, což 
vše má v zápětí velmi potěšitelnou vyhlídku na budoucí 
doplňování smluv nebo dodatečná projednávání po'zůsta
lostí se všemi s tím spojenými zápletkami, zúčastněným 
zájemníkúm nesnadno vysvětlitelnými. - Jaké ztráty 
na poplatcích způsobí pak leckdy takové dodatky ohled-
ně přídělů , když na příklad úřad vyměřovací nebud.e lze 
přesvědčiti, že úplata za ně jest již obsažena v ceně uve
dené ve smlouvě oůvodnÍ. -- Příčinou všech těchto ' ne-




