
bursy (§ 51. popl. zák.), dle 'hodnot udaných zástupcem dědiců 
v místorpřís,ežném seznání jmění a v pOIzůstalo'stním výkaze, 
sluší v tom spatřov'aN dOlhodu ve příč.ině jiného způsobu oce
nění § 54. p'O'pl. zák. 

(Nál,ez ze dne 2. prosli,nce 1921 č. 15.829.) 
Pop,latky - stIJIPnico~é: Byly-Ii kupci podniku postoup,eny 

v písemné smlouvě kupní určité pohledávky p'odniku za určitou 
úplatu a pO'Zlděj,i byly sepsány oni'ch ještě zv.láštnÍ postupní 
listiny, podléhá stupnlicOlvému poplatku z postupu i listina pů
vo.dní, byť byly ze zvláštních ,p,ostupních listin zapra,veny stup
nico.vé po'p,latky (§ 1.A 3, § 5. B, pak §§ 40. a 62., odst. 2. ?, 

3. popol. zák.) 
(Nález ze dne 2. pro,sQnc\ 1921 č. 16.251.) 

POlp,latky listinné a vkladní: Od p'oplatků jsou osv,obozeny 
d.Juho'p'isy co. dOl částek zarUlčených státem podle zákona z 23. 
května 1919 Č. 281 sb. z. ai n. o státní podpoře stavebního ru
chu. nikol'i co dlo' částek zaručených bytovým f.ondem podl,e 
zák. z 20. únor,aJ 1919 Č. 98 sb. z. a. n. Vklad zástavního' práva 
podléhá vk,ladlnému. 

(Nález ze dne 1:-5. pro.since 1921 Č. 16.817.) 

Daň přepycho,vá: Příležitostný převo,ď automobilu s osoby, 
lez není ' výrobcem, nepodléhá diani přepychoV'é (§ 25. zák. 
z ll. prosince 1919 Č. 658 sb. z. a ul 

(Nále,z ze dne 28. pro'since 1921 Č. 15.481.) 

Poplatek nemo'vito.stní. Věd a zařízení, jež přestaly býti 
vůlí v,lastníkov'ol\1 p'říslušenstvím ho,t.elové reality v den uza
vření kupní 'smlouvy a tudí·Ž jjž nes.dílély osud věci hlavní, 
nelze podrotbd,ti pop,latku j,alko přís,lušenství nemo'vito·sti. 

(Nález ze dne 21. března 1922č. 3724.) 

. Poplatky pozůstalostní: Pro. QJceněnÍ dluihoopisů válečných 
půjček p,atřících do pozůstalosti losoby, zemřelé před 28. říjnem 
1918" jsou rozhodnými před1pi:sy pl,ativší v den děd,ického' ná
padu. 

_ (Nález ze dne 21. března 1922 ě. 3869.) . 

Daň z ob-ratu: Poplatníku, jenž nepodal do ko,nce ledna 
přiznání za celý předešlý rok, může býti proto ulo'žena po,řád
ková pokuta poďle §' 43. zák. z 11. pros,ince 1919 Č. 658 sb. z. 
a n., byť i v předešl'ém roce daň čtvrtletně ,odváděl a při dvou 
odvodech připojH výtahy z faktur. 

- (NáÚ~z ze -dne 28. března 1922 Č. 3618.) 

P'ŮIplat.ek ze smlouvy kup,ní: Nelze ž~diati l1emovito,stní p'O
platek z proza,tímní smlouvy kupní, která jsouc podepsána to
liko, kupujícími jest v rukou zástupce prodávajícího,. 

(Nález z.e dn'e 30. bře:zna 1922 ,č. 3725) 

Poplat'ky pozůst.a.lostni: J"esl vadou řízení, nebyl-Ii' po.zůsta
lo-stní výka'z podepsán dědi'cem nebo· jeho zástupcem. 

(Nález ze dne 4. dubna 1922 Č. 4667.) 

Daň z obratu: I když pO'P'I,atník nepodal přiznání a daňový 
záznam j.est ne6ph1ý, může býti obrat odhadnut jen za součin
nosti stěŽolVatelovy. 

(Nález ze dne ' 5. dubna 1922 č. "1646.) 

Po,platky pozůst.a,lostní: Ro-zho-d.ným je stalv aktiv a pa~iv 
v den úmrtí zůstavitelolV:a. Dluhy obchodní mají býti proká
zány o věř e n Ý m i v ý.t ah y z obchodních knih. Při výtazích 
z cizo'zemských obchodních kni'h třeba ještě ověření zahraní-č
ním úřadem republiky čsl. 

(Nále~ ze dne 12: dubna 1922 č. 5293) 

Všeobecná daň výdělková: Řízení j,est vadné, bylo-li po
plat'níku vYtknuto jen, že př,ilznaný ,čistý zisk jeví se v1zhledem 
k rozsahu ob-chordu i prospeTitě nízko přiznán a vydáni na'P'ro,ti 
tomu' čítáno vysokol. -

(Í,{ález ' ze dne 24. května 1922 Č. 7414.) 
Daň z obratu: Neznalost podrobných předpisů nezbavuj ~' 

trestnosti pr,o ne,vedení pře,depsaných daňo-vých záznamů. 

(Nález ze dne 26. května 1922 Č. 7415.) -
Poplatky dědické: Pro ocenění cenných papírů patřících 

do pozůsta,lo ,sti po zůstaviite.Ji z,emřeV'ším před př(!vratem byly 
směrodaltnými předpisy pLatné v době úmrtí (§ 51. pop!. zák. 
a m. nař. z 28. pr-olsince 1916 Č. 431 · ř. z.). Poplatky vyměřené 
Zčl účinnosti zák. z 10. dubna 1919 Č. 1k7 sb. z. a n. je zapr~viti 
bez pfe'počtu komnami čsl. 

(Nález z:e dne 1. června 1922 Č. 7765.) 

t Dr. ADOLF ZAHRADNÍK. 
Opět uchvátila smrt jednoho ze sta.rších našich ko

legů, který čilnně účastni! se stavovského našeho hnutí. 
Dr. Adolf Zahradník, j,enž ,narodil se ll. února 1855, z,e
mřel 15. úno-ra 1924, byl no,tářem od 21. září 1889 do 
31. břez,na 1919, kdy dobrovolně vzdal se notářské praxe. 

Zesnulý ko,lega byl dlouholetým č.lenem notářské 
komory pražské, členem výboru pražského odboru ra
kouského spolku notářů, kdež zastáva.J funkci poklad
nika, jakož i našeho spolku. Byl také zkušebním komi
sařem p.ro , zkouš,ky nO'Ť-ářské a znám svou Udumilností. 
Zastával po dlouhá léta jedno z největších no·tářs.tví 
pražských a tě,šil se všeobecné ob1ihě jak u svých ko
legů t.ak veškerého olbecenstvla. Šlechetnost sNého srdce 
dokumentova·l ve své závěti, kterouž ustanov,U povšech
ným dědioem veškerého svého, jmění českou dětskou 
nemocnici a ustanovli! značné o-dkazy dobro'činným i ná
r'odnÍm účelllm. Také na spolek no-tářů československých 
pamatoval značným odkazem 20.000 Kč za účelem zří
zení fondu pro- vdo'vy a slÍro,tky pod j,eho jménem. 

Sp'o-lek náš a všichni kolego,vé kteří jej znali, za
cho'vají mu zajisté povždy vděčnou p'amět. 

Výdělková daň. Denní . listy přinesly zprávu ž,e mi11ister-
. stvo f-i'nan-cÍ pracuje na no-vé osno'vě zákon.a o- daních osobních 
zejména výdělk'C1Vé, jež má prý býti s.tano.v'ena jednot-ně třemi 
procenty. Po,něvadž by tako'vátO' úprava znamenala zhoršení 
dO'savadního stavu zejm. s· ohledem na § 34. zák. o os. daní-ch, 
podaly 1iberá.]-ní stavy, zejména advokátní komora pra'žská, 
spo,lek německých aldvokátů v Teplicí-ch, komora inženýrská, 
léka,řská, svaz německých s,polků lékařských, náš spolek a ko
mor,a- pra,žská ministerstvu financí a s,ice každá z těchto kor.:'" 
pOTací zvláštní pamětní sp'is, v němž jsme se dožadovali. toho. 
aby pro liberální stavy byla zákonem stanovena srážka ze 
sazby výdělkové daně buď percentuálně neb zldmko,vě. 

Ve věci té intervenovaly tytO' korpor.a/ce a sice: za Advo
kátní komoru pra,žsk'ou pan president Dr. Štompfe, za Spo,lek 
českých advokátů ' Dr. Valenta, za Verba·nd der deuts'chen 
Rechtsanw.3Jte Dr. Karo,l, za Refohsverband der Aerztever,eJne 
Dr. Bauer a Dr. Starý, za p.atentní zástupce Dr. litittner, za 
inženýrskou komoru fi.ditel inž. Blo-ch, za lékařskou klomoru 
Dr. TUTinský, za notářsko'll kommu pražskou a Spolek notářů 
československých Dr. Čulík, u ml~nistra financí jakož i u re
ferentů, kdež přednesli svá přání, načež se jim dostalo ujitštěi1í, 
že na uóiněné návrhy bude vzat pokud mo'žno zřetel a slíbeno, 
že osnova p,řed tím, nežli bude předložena Národnímu shro
máždění bude jim zaslána, aby mohli podat.i své připomínky. 

Da.ň z obra.tu. Upoe;orňuieme ko'legy, že podle nového zá
kona ze dne 21. pf'Olsince 1923 čís. 268 podléhá da,ni z obraÍ1.l 
neien odměna za úk,on notářský, nirbrž také hotové výlohy, 
zejména i ko,lky no,tářem vynalo,žené, což j,est za,jisté nespra
vedlivé,. nebo'f ko,lky isou jen jiný způs,ob ďaně a tak vyměřuie 
se daň z obratu z daně což jest patrný no'nsens a bude zá
ho,dno, aby ko.Jego,vé vypočítali stranám ko,lky a žádaH od nQ'ch 
kolky ty in natura. . 

Spolek náš ve věci té podá zvláštní s,pis ministerstvu 
financÍ. 

Zvláštní rozhodnutí ve věci tarifové učinil nedávno jeden 
kraiský soud, uznaJv, že no-tÚi jakou soudnímu k'omis,aři nepří
sluší manipulační poplatek za 'psaní protokolu v po:zůsta,lo,s,tním 
říz,ení, pO~lěvadž ' tu prv nejd.e ,o opisy, nýbrž o' oni:ginály a že 
notář mohl by účtolvati za psaní proto-kolu za každou stránka 
2 K 50 hal. dle pOlznámky 4 k poL C 11 ien tehdy, kdyby k jed
nání phvzal zapisovatele, l1'ikoliv ale te-hdy, když píše protoko-l 
sám. Bud·e tudíž nutné přibír.a-ti ke kaž,dému pro,ieldnání zapi
so-vatele. Soud tu pa,trně přehlíží, že sazba za pr-o,ied'nání iest 
odměl1'a za duševní práci, kdežto psaní dlužno odměniti zvJáště 
ia-ko práci manueln.Í, 1a ko tomu jest i při jiných lisÍli/nách, třeb~ 
by q , nich nebyl sepsán koncept. 

Volba. Ve sc.hůzi lliotáf-ské komo,ry pražské d/ne 8. bře2na 
1924 konané zvolen byl vicepresidentem komory pan Dr. J aro
slalV Čulí~, notář ve Vršov,icích. 
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Věstník Spolku československých Imndidátů notářstvÍ. 

No,vá s p o I k o v á 111 í s t 11 o s t nachází se v če skobuděj o
vické restauraOÍ »u Dandú« v Praze-Král. Vinohradech, r oh 
Purkyňo'va nám. Č. ] O a Pal ackého třídy. Schůzky p ř á t e J
s k é ko,nají se ka,ždou sobO'tu O' 20. h Qldině , v.yjímaje ony so- 
boty, na něž připadaií měsí'Čilí sdl1he odboru »Praha« spo·lku 
llotářú českoslov'enských . 

První s'obotu v měsíci koná se řád 11 á v ý bor o' v á 
schůze. 

Ko,].egové se d ú t k I i v ě v y b í z ej í, ab y se pilně úča s t
nill přátelských schúzek, na nichž se právě řeš í dúležité sta
vo'vské otázky; zde lze se nejlépe informo,vati o každé s ta
vovské záležito·sti. Kolegové se žádají, aby Ll 'p'la,tňo.vali sve 
stavo'vské pO'žadavky teprve tehdy, až vyro·zuměli dříve spo'-
lek, ježto jinak stavovská práce se tříští. . 

J e·dJ1latelem spo,lku jest ko,lega Jaroslav Marek v Praze-
VršovJdch, P alackého, n. č. 2, notářství. 

Kondiční o,dbor ved.e ko.!. Josef Schlumperger v Říčanech. ' 
Na o·dpo.věď bud~ž při'P'o-j.ena PO'što,vní známka. 
Starosta kol. Dr. V Q1dstrčil po projedn ání věci ve výborové 

schůzi intervenoval v přfČiině návrhú spolku na zapo,čítání cj,zÍ 
praxe (advokátní, soud:co'vské, u fin. prokuratury, správní, 
finanční a samosprávné) do. přípravn.é praxe notářské a úpra,vy 
dotyčného U'stanovení v os.nově no·vého notářského řádu s pa
nem presidentem Drem Batkem a příslušnirmi referenty mini
sterstva spravedlllo·sti, jemu'ž pře'dlo,ž eno by lo písemné memo·· 
randum . 

Objednáv«y obsílek. 

Pány notáře, kteří přáli by sJ súčastniti se o,pětné společné 
objednávky obsílek ku projednání pozústa.Josti za podmínek mi
nulého roku, .upozorňuji, že mohou svoji potřebu těchto Usko
pi Sů oznámiti mně neřpozději do dne 25. března 1924. 

Objednávka bl!lde vyřízena během 14 dnů. 
Jan Šimek, kandidát no,tářství v Brand.ýse n. L. 

Zpráva o schůzi Pražského odboru Spo,lku notářů česko
slov.enských. 

Schůze konala se v příz.emí hotelu »Palace « (červená síň) 
dne 23. února 1924. 

ťřed'sedlajkí p. dL Čulík v zpomenul zesnulého emer.ito
vanéhO' l101táře p. Dra Zahradníka, jenž býv,al pokladl1íkem na
šeho .odboru, a věno,val mu vřelou vzpomínku a ocenění jeho 
povahy j.ako člo,věk,a i jako no,táře. · . 

Uvedl, že zesnulý svou šlechetno,st pwkázal i tím, že dě
di čkou veškerého svého jmění uóinil Ceskou dětsk,ou nemocnici 
a že uč-i,nil dobročin.né odkazy, mezi nimiž jest i odkaz ve 
pro~spěch spo.lku našeho. 

Dále j.ednánol byl,o o návrhu notáře Vrby, aby konáni 
schŮZÍ přelo-ženO' bylo na hodinu oldp01e·dní. Návrh ten byl za
mítnut a 'us'neseno, zústati při dosa.v,adním zpúsobu schůzí ve-
černích. . 

O druhém nálvrhu prohlásil pan předsedající, že všeobec.nlS 
zajímavé případy prakHc.ké dá uveřejniti v Ceském Právu. 

Pan dlr. CuHk předne·s.l referát o .osno'vě juris·dikční nor
my a v,elmi plasticky naznaóJ směrnice její. 

Pan p,řednášejíd jako' zástupce notářského stavu v pří
slušné komisi - měl pří1ež·Ltost, aby ze svých hohatých vědo
mo'stí z nejrúznějších oborů právních podal 'v,elmi vhodné na
vrhy na ustano,vení zákonná a velmi pěkným zpúsobem hájil 
zájmy sta'vu našeho z hlediska zájmú celku státního. 

J ehD pěkná přednáška, která byla velmi instruktivní do
šla zaslouženého' potlesku. 

ByJ,i bychom v'e.Jmi rádi, kďyby pan ·referent .otisk,l po
dr obno.sti v,e zvláštnímu článku v našem časopise, j.a,}{mi1e se 
ustálí komise na' definitivním znění. . 

Os.nova na:v'ržená jest dí.J.em universitního profesora Hory 
a tOl dnem ~dařillým. Po referátu nastala debata o prakti
cký'ch přípa·dech, jÍlž se zúčast.nila většina přítomných. Mezí 
přítomnými byla též chot našeho ko,legy Lennera, 'kterou pan 
předsedající v1elmi vřele uvítal dávaje prúchod očekávání, že 
danému příkladu následovati budou i dámy ostatní. 

Za ďružné nálaďy skončila s.e schůze o 10. hod. v.ečerní. 
Po.těšit,elno'Ll jest okolno'st, že kolegové k,andidáti se schůze 

zúčastniJ,i ve v,elkém mno1žstvÍ. 
Z podnětú daných referátem a, deba.tou může náš dorost 

_ velmi získati lak po stránce teo1retické, tak i po stránce praxe 
ka ncelářské. 

Žádáme, .aby kolegové přihlásiii se k pO'sl.ední přednášcc_ 
dubno-vé u sekretariátu k,omory Pražské. -ý-
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P ozvání 
k měs íč ní sc,bů z,i odb oru »P raha « Spolku notá řů českoslov el1-
ských, kter á konati se bude v sobo,tu, dne 29. března. 1924 
o 60 hod.ině večerní v hotelu »Palace« v Praze, Pánská ul. 
Č 16 (p ř íz emí v I'evo - čeT.vený salon) . . ' 

Po řad: 
1. Přednáška palla univJ ppoL Dra Emila Sv.obody: O Pla

t o nově ústa'vě. 
2. Volný ro zho'vo·r o· a.ktuálnkh otázkác:h stavo'vských Cl 

spor ných příp'adec·h prakse. 
Hosté členy uvedení jsou. vítáni,. 
Za odbOJ »Praha« Spolku no{ářú českos.l,ovenských: 

Dr. Václav Cerný jednatel. Dr. Jar. Čulík, sta.rosta . 

Uprázdněná místa notářská. 

II. místo notářské v Mělníku. 
Ministers tv o, spravedlnos tL zří,dilo výno,sem ze dne 5. úno

ra 1924 čís. 4134/24 v základě § 9. not. ř. dr u h é notářs'}{é 
mís to v Měl 11' í k u s úči,nností IOd 1. ledna 1925. 

P,odepsa,ná notářská k'omora vypisuje soutěž ku obs,a.zení 
tohoto llO'vě zřízeného II. -místa llo-tářského v Mělníku nen 
i místa notářského , které uprázdni se přeložením do Mělníka 
v obvodu komorním. 

Žádo's.ti , doklady ve smys,lu výnosu min. sprav. z 31. X. 
1887 Č . 9172 opatřené, PQldány buďtež do. 22. března' 1924 
vče t-ně před:eps.aným způsobem podepsa:né no.tářské komo·ře . 

, Notářská komora v Praze, 
dne 3. března 1924. 

Notářské místo v Boskovicích. 
Podeps,aná no{ářská komolra vyp·isuje s~)L1těž ku znovu'

obsazení no-tářskélw místa v Boskovicích, zbavením notáře 
p. AloJse Pa·cala úřadu uprázdněného, po, přípa,dě ku obsa-
zení onoho místa, jež uprázdní se přeložením něk'te.rého z no
tářú _v obvodu notářské komory v Brně . 

Zádo'sti , dokl.ady ve smyslu vÝnosu mill. práv z 31. X. 
1887 čís. 9172 opatřené, po dány buďtež ' 

d,o· 24. b řez n a 1924 
včetně předep s.aným způsobem no;tářské kOll1loře v Brně . 

Noťářská komora v Brně, . 
dne 3. března 1924. 

Kandidát notářství 
s 2%letou praxí no:tářskou a 2 letou praxí po'platko'vou u okr. 
fin. ředitel , hledá místo koncipie.l1'ta. La,sk. nab. vyprošuje si 
pod zn. »R. D. K. « do, adm. t. 1. 

Substitut 
pořijme se na· dobu od 15. června do 15. ' srpna 1924. Znalo'st 
také německého jazyka nutna. Nalb . pod zn . . » Svědomitý« za· 
současného sdělení nárolkú do adm. t. 1. 

Kandidáta na substituci 
přijme notář Schafer na Smícho:v'ě. K naSitoupen1 ód 1. červ
na t. r . 

Knihy redakci zaslané. 
Osvěta lidství. Po,zoruhodným kulturním ,podnikem jest 

» Osvěta' LidstvÍ ~(, tisková' kancelář pro šířen.Í ethic.ké· kultury. 
účelem tohoto podniku jest pr,a,covaU tiskem k všestrannému 
po,vznesení a zušl~echt,ění čl·ověka. Řídí jej rediakt'OJi L. Rado
měrský a fr. R. Ji'rmal1'. Vydává zajímavé a. cenné listy, 
z nichž zejména časopis »Láska a pohlaví«, list věnovaný po~ 
hlavním 'otázkám a pomě'ru mezi mužem a, ženou, vyniká svým 
orig-i'l1elním a ho dnotným směrem, jehož úkolem j.est ukazovati 

"'člověku nové cesty v poměru mezi mužem .a . ženou, jež ve
dou k šťastnému a dOlkona.1ému životu. List jest laciný a' pro 
svůj obsah jest každému d01poručení hodný. Hlavní sp'Olu:pra
covnJci jsou zejména Dr. :Filipi, Dr. . O. T. Kunstovný, Doc. 
Dr. E. Panýrek, Josef Pelíšek, Dr. Šimsa, Dr. A. Batěk, Dr. 
J. Vytoplil, Dr. K. Zítko atd. Druhým l.istem jest »Kultura 
Lidství«, revue věno,vaná mravním otázkám a náz.orúm. úče
lem to,ho,to- lis.tu jest vědecky řeš.iU mravní problém živ,ot,a 
soukromého, veřejného., rodi·ny a školy, ukazova,ti směrnice 
šťastnéhO' mravního živo,ta'. Třetím listem vydávaným výše 
uvedenou kance,láří, jest » Člověk«, ča'sopis věnovaný zájmúm 
všeobecného dobra, jehož zákl·adní ideou jest přispívatI. lJdo
vým vrstvám sTozumite·lným tónem k po,vznesení k1i:lturní a 
mr.avní stránky člo'v'ěka . Do'poru.čujeme 'Odebírati listy vydá
vané tisk . kanceláří » Osvěta lids'tví « v Pardubid.ch. 




