
Poplatek byl by tento: 
Z hodnoty cenných papírů 500.000 Kč popl. dle stup. 

III. nebo z hodnoty domu 500.000 Kč reální' poplatek 
(saz. pol. 57 G). 

Zřízení doživotní renty jest právní jednání čistě 
úp I a t n é. Jelikož pak při uplatnění postupu věcí m o
v i t Ý ch není zapotřebí zřízení listiny vůbec a zřízení 
doživotní renty odevzdáním cenných papírů mohlo by 
se státi i pouze úst n ě, odpadnul by poplatek v ů b e c. 

Tato smlouva může však pro dceru býti efektivně 
d () r o v á ním, zemře-li totiž matka krátce po odevzdání 
cemiých papírů neb domu a nebrala-li renty vůbec nebo 
jen jednou neb několikrát. 

Avšak dcera může také býti p o š k o .z e n a v tom 
případě, že by matka oprávněná k pobírání důchodu žila 
velmi dlouho, dejme tomu ještě 30 let (30 X 20.000 =-:= 
60Ó.000 Kč), ' tak že by placením důchodu cenu vyčer
pala nebo vybrala dokonce více, než obnášela hodnota 
cenných papírů resp. domu. 

Další výhoda spočívá v tom, že obmyšlená dcera 
stává se lh n e d vlastnicí postoupených věcí (cenných 
papírů resp. domu) a má možnost je ihned dále postou
piti. Ovšem nezajistí-li se oprávněná matka se svými 
důchody jinak, není nikterak kryta. Zřízení smlouvy 
o doživotní důchod jest tedy pro obě strany riskantní 
a ma proto povahu smlouvy o d v á ž n é. 

Také mohou nastati jisté potíže u berní správy při 
zjišťování základů pro daň důchodovou v případě, že by 
nebylo I i s t i n y o zřízení doživotního důchodu za věc 
movitou, dcera by totiž nemohla nikterak prokázati, že 
odvádí matce důchod a musela by trpěti, že ji důchod 
matčin nebude sražen z jejího vlastního přijmu a že jí 
bude vyměřena vyšší daň. 

Platná t. č. ustanovení o dani darovací zasahují 
dosti hluboko a nešetrně do vzájemných vztahů mezi 
rodiči a dětmi a rodinných poměrů vůbec, uváží-li se, že 
dle dodatku k sazbě zák. č. 31/1920 jsou od poplatku 
osvobozeny pouze dary věcí movitých v ryzí ceně 

a) do 2000 Kč bez listinného osvědčení, 
b) do 300 Kč i při listinném osvědčení, 

a že darování movitých věcí v ' období tříletém týmž 
dárcem témuž obdarovanému pokládati se má za j e d
not n Ý dar podrobený poplatku z ú hr n n é- hodnoty 
darovaných věcí, ať jsou již dary listinou osvědčeny čili 
nic. Toto ustanovení jest sice poněkud zmírněno pb
známkou, že se nemá vztahovati na o b v y k I é dary 
mezi manžely, dále mezi příbuzenstvem do II. stupně 
(tedy i mezi rodiči a dětmi) na dary zeti nebo snaše do 
2000 Kč a mezi jinými osobami Jdo 1000 Kč, avšak jest 
velmi nesnadné stanoviti hranici o b v y k 1 ý ch darů a 
proto' jest zde dána možnost libovůli. 

Pří k I ad: Otec daroval dceři dne 20./12. 1926 ko
munální dlužní ílpis Z. B. v ceně 1500 Kč bez listinného 
osvědčení, dne 24./12_ 1927 hotově 1000 Kč a dne 25./6. 
1928 stavební parcelu v ceně 20.000 Kč zatíženou dlu
hem ' 10.500 -Kč., Poslední darování uskutečněno notář
ským spisem, ve kterém se činí též zmínka o předcho
zích dvou darováních nebo se dcera k tomu přizná u pří
ležitosti šetření u finančního úřadu. 

Hodnotu darování dlužno sčítati, 'ježto ~e stalo v ob
dobí tříletém, tedy: 

z . . . .. .... 1.500 Kč 
z . 1.000 Kč 
z 20.000 Kč po odrážce dluhu 10.500 Kč z čistých 9.500 Kč 

úhrnem. . . . 12.000 Kč 
daň darovací a z hrubé reální hodnoty 20.000 Kč immo
bilární poplatek. Otázka jest, mohou-li se dary 1500 Kč 
a 1000 Kč vyloučiti, poněvadž jde o obvyklé dary, které 
se staly v období v á no ční m? (Tedy že jde o dary 
pří lež i t o s t n é.) 

Případ takový posavad rozřešen nebyl. (Pokrač.) 

Třetí sjezd právníků československých 
v Bratislavě r. 1930. 

Společná schůze zástupců pořadatelského výboru se 
usnesla: 

Třetí sjezd právníků čsl. svolá se do Bratislavy lÚ den 
11.-14. října 1930. Určují se tyto sjezdové otázky: 

I. Vědecký odbor pro občanské právo: 1. otázka: »Mezi
místní právo vnitrozemské a jeho úprava do úplného sjed
nocení občanského práva«. 2. otázka: »Jak čeliti škodli
vému drobení rolnických usedlostí? «. 3. otázka: »Zajištění 
stavebních pohledávek«. 

II. Vědecký odbor pro soukromá práva zvláštní: 1. otázka: 
»Na jakých základech by se mělo upraviti právo akciové?« 
2. otázka: »Ochrana autora v oboru radiodiffuse se zře
telem ke článku 11. bis usnesení římské konference 1928«. 
3. otázka: »0 převodnosti pojistného nároku při pojištění 
škodovém«. 

III. Vědecký odbor pro občanský soudní řád: 1. otázka: »Ma
jí-li býti připuštěna nova v odvolacím řízení a v jakých 
mezích ?«. 2. btázka: »Zda se doporučuje rozšířiti působ
nost samosoudce ? «. 3. otázka: »Má-li se připustiti žaloba 
o obnovu ř ízení ve sporech o rozvod, rozluku ' a neplat
nost manželství? «. 

IV. Vědecký odbor pro právo trestní: 1. otázka: »DoPoľlllčuie 
se změniti ustano.vení platného práva o ochraně cti, jme
novitě proti útokům v tisku a jakým způsobem ?«. 2. otáz
ka: »V jakých směrech je žádoucí reforma porotních sou
dů?« . 3. otázka: »Jak by mělo býti upraveno trestní soud
nictví nad mládeží?«. 

V. Vědecký odbor pro právo veřejné: L otázka: , »Vadné 
správní akty«. 2. otázka: »Zda je nutno zdokonaliti právní 
garancii občanlI v našem právním řádě?«. 3. otázka: »Stát
ní podniky, jejich organisace, správa a rozdíl od podniku 
a ústavuveřejného « . 

VI. Vědecký odbor pro právo finanční: 1. otázka: »Doporu
čuje se zachovati instituci vy rovna vacích fondů? « 2. otáz
ka: »Reforma trestního práva důchodkového«. 3. otázka: 
»Reforma práva poplatkového«. 
Písemné vědecké práce o těchto otázkách mají se po

dati do konce března 1930 a pokud možno nemají přesahova ti 
3 tiskové archy garmondového tisku formátu Právního Ob
zoru. Vědecké práce, uveřejněné tiskem, honoru.ie Právnická 
Jednoh na Slovensku literárním honorářem 400 Kč za tiskový 
a rch · a kromě toho obdrží autoři zdarma 30 autorských vý
tisklI své práce. 

Vědecké práce mi'lže podati každý účastník nebo host.' 
Účastníkem se stane každý přihlášený absolvovaný právník 
č, e~koslovenský, který zaplatil sjezdový přísDěvek a obdržel 
legitimaci a hostem, kdo se přihlásil a obdržel legitimaci ho
sta. MlIže podávati písemné práce, rokovati o sj-ezdových 
otázkách, projednávaných ve sjezdových schůzích vědeckých 
odborů a může v nich promluviti k téže věci nej více dvakrá t 
po 10 minutách. 

Jednací řeč ie československá. Předseda rozhoduje o pří
pustnosti jiného 'jazyka. 

SjezdovSr příspěvek určen penízem 50 Kč . Sjezdový od
zna 1<:, praporec na žerdi s ~~§ v modrém poli. v bílém poli 
iméno Bratislava a v červeném poli letoDočet 1930, proveden 
bude vema-ilu-: ' 

V Bratislavě v listopadu 1929 . . 

Předseda: Doc. Dr. Vl. fajnor v. r. 

Jedna tel: Dr. C yr. Bařinka v. r. 
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