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právoplatně prohlásili non a. dr u h-.)r právě tak a. Ve 
W e i s z o v ě koncepci jistě není závady pokud se 
t)rče n ovot v řízení opravném. A le moh ou se právo
platná rDzhodnutí -o téže vě'Ci vzájemně vyvracet ? 

Otázka právní mo ci rDzsudků v e v,e.cech civi~ ních, 
zejména pak dDsah právní m o·ci, jes t otázka velmi ob
tížná a vděčné po le bádání. Nemohu jí v tétO' úvaze ře
šiti. Ale uvedu ro'zhodnutí nejvyšš íhO' s·oudu) kte'r é m á 
opačnj'r názor, než jak;T vy~·:.\lovuje p rof. V\T e i s z větou 
»Sicher ist, dass die Trennung eine sdbstandige Rechts
kategorie bildet. « 

TotO' rozhodnutí (ze dne 16. V III. 27 Sb. 7250) 
praví v důvodech: »Práv-oplath)rm zamítnutím žalo by 
o rozluku z uveden)rch dL1\rDdLl byfo paJ< právoplatn ě 
rDzhDdnuto , že dLlvodú těch zde není, věc ohledně těch
to dů'vodLl je tedy právoplatn ě r DzhO'dnuta, a nemLlže 
tedy ani n o,v:Du ža.1olbDu b)rti upla610váno ani nOV)Tm 
r ozsudkem vys~oven O', že tu naopak dllvocly ty jsou, 
nebDť to by byl právní řád 'sám s sebou v rozporu , a 
prDto právně uznána j.e ~.kutečn o~, t věci právoplatn ě 
ro zsouzené právním. ř~ldem. za skutečn os t novému 
~'r::o nl o téže věci překáže jící, k ní ž i bez námitky, 
i z úředního počinu z řete l bráti sluší, hy k takovému 
r ozpDru nemohlo, do jíti . .. 

. (Odvo lací soud) chce patrně říci, že nejde o ~,p () r 
totožn;T, jeHo tu není totožn o~, ti přechnětu , totožnos ti 
nároku, alle cll1vo d ' ten neobsto jí. I žal oba o r ozvod 
i' žaloba O' r ozluku uplatI1uj·e n{u ok na zrušení man žel
skéhO' s polečenství , v tDm ' ~:e úplně shodují, jenže při 
ža.LO'bě o r O'zvod je zrušením tohoto s polečen s tví n ~l1-ok 
vyčerpán, kdežtO' při žalobě o rozluku vyčerpán OVŠelTI 
není , n)T'brž jde dále ... « 

Přiznávám .. že ani t oto :-·-tan ovi~.k ) nejv. so udu 
není pov-.)ršeno nade všechnu pochybnDst. Přiznávám. 
také, ž·e v uvedenéml případě byla věc O' t O' jedn odušš í , 
že spor O' T-oduku př·edcházel a po zalTIítnutí žaloby 
byllO žalovánO' aSpDI1 o rozvod - al,e z dtrvodLl. jichž, 
sama skutečnost nebO' do·statečnO'st při prvém spo ru 
byly popř,eny. M ožnO' tu snad říci »Ín maiori minu s 
continetur« - v r oz}uce j·est O'bsažen i "rozvDd. Ale 
i pro naše případy je tu vysloveno těsné příbuzenství 
rozvDdu a. r oz1luky. R o'Z'luka není »al1o genos« - samo
statná právní kategoifÍ.e. 

Kdybycho m zaujali tO'to stanDviskD, bylo ' by na 
snadě, že . namítne-li postižená strana v stí žnosti prDti 
usnesení, jež rozlučuje manželství pDdLe ~ '17, že při 
rDzvodě byl vynesen r Qiz, udek kDntumační, a že skú~ 
tečnosti ta.m PQiLDŽ,ené za základ r DzhDdnutí nikdy ne
byly a nejsou skutkem - nevím, nebude-li SDud re
kursni nucen odm,ítnouti prDvádění takDvéhD dLlkazu, 
aby nevyvrátil to" na čem stQijí právQiplatný r ozsudek 
r DzvO'dov:)T. 

Tato argumentace by se Dvšem dala Ddmítn outl 
tvrzením, že t O', CD je jen v dLlvodech r ozsudku a nikoli 
v enunciátu samlé'rrÍ, Ilenabude 'mDci práva. A také by 
se dal10 říci , že ro zluka chce vke a tímito »vÍtce« pře
sahuje r ozvod a nabývá jaksi samostatnéh o rázu . K o
nečně i t o je hO'dnD pozoru, že 5ice v theOl--ii m.luvívá se 
o »přeměně« ro zvodu v r ozluku - ale zákon nezná 
toho V)Tfa-ZU , n:)rbr ž praví vžd y-cky, a t O' i v § 15 i v § 17 
»mLIŽe každý .manžel' . .. žádati za r ozluku ... « \ soud 
také »vYSlDví r Qizluku man želts tví usnesením. « 

Za tO' však bude tíž,e odkliditi tuto námitku : V ne
~~ porné.ln řízení provádí ~, e dLlkazové ří zení jen tam) 

k(le h ), v.\· sl ovn ě z{lko.n j >řipo u š tl . Ji lléJ k '11l11:->í 11 espnrn ~r 
:-"oud, objeví-li se takov~L nu tnos l , oc1 k ázati :-:-t rany 11 ll 
pDřad práva. (Na př. dědické žaloby určovací podle 
§§ 125 , 126 pa~t. o nes]). ří z . ) R ozluka lTIá s·e díti v ří
zení spo rné\m , a to i souhla:má pr O' nepř e-konatelln ý od
por § 13 i. ZkDUlTIá ní, podle § 17 ul ožené nesporn ému 
~,oudci, t)TČe se jen :-:.kutečn os t í ve sponl o ro zvod na
jevo vyšl)T.ch - tedy proj-ednan)'ch a do kázaných, ne 
skutečnQis tí no V):' ch , jež hy teprve musil y h~, ti clok azo
vány. Interpr,eta-cí ~ie tent ' úkol nesporného soudu í'OZ 

š ířiti n·emILlže . Jde tu přec,e o právO' form álnÍ. 
Chceme-li tedy dobrovoln é rozluky 3,:-:,P Oll trochu 

omeziti a stí žiti (dDcela od straniti se nedají ), m ám,c je
chn Du cestu : byl-li v r ozvo c1 ovém ~,po rL1 vynesen r DZ
:mdek pro zmeškání (nebo pr o. uznán í) , nemá § 17 
mí sta. Strany 'm ohou použíti bud ~§ 15. 16 .- nebo no
véhO' ~, p'0ru o roz loLllč-ení man žebtví, jsou-'1i tn skuteč
ně dostatečn é dlľvody . Ani plen ární ro zhodnutí nejvyš
š ího soudu nem:á mlOci zákona . ~ 12 obč. zák. nebyl 
clv',ud zru šen. 

Dr . K arel Mo tlík : 

Poplatková úskalí. 
Je už to takové risiko pro f-:::~' se . Z j ~cln é ~trany 

není ~,o L1boru předpi sLl popl'3 tkov)lch, nev íte nikdy, za
chováte-li vš·echnu pO'třebnou 0p3trnost (odmyslíme-li 
:-',i ony příru čky , vydávané jakcby poLoúř,edn ě, velmi 
doporučovan é, ale cbsahují cí tak nevyvratn é »pravdy« 
jak o že žádo~, t za jm,en ování notářem pod\léhá kolku 
5 Kč, soudní leg atLi saoe kolku I Kč atd .) . Z druhé stra
ny 111Llž'ete b)Tt připraveni, že jednak cne pi-axe úřadú 
1oplatkov)Tch iest snad 'r-)T sl '(,;,vně za:kázáll D, CD není zá
konem V)'s lovil .ě dov leno , jednak ž'e - i znáte-li snad 
takové v)Tslovné povDlení. m Llže b),tl ješ tě f Ll zn ě vyklá
dáno. a kDnečně - že splníte-li opravdu všechny před
pisy poplatkové, upadnete čas to z 'lou že do bláta . 

Třebas jen při ověřování podpisll. J e sice pravda, 
ž'e notář ruč í mlaterie:lně právně j,en za tn , že pode
psavší osoba skutečn ě mu pr okázala, že jes t on Í'1n X . 
Ynem. 

Ale pDplatkDvě p rávně ? - N ebudeme-li si vLlbec 
všímat požadavkLl nnO'bo př·ebo rlivéhD úř 2c1níka. kter )r 
při popl!atkové r-evis i poza-stavoval :-:·e nad tím , že n otář 
nem á ci z í listin y in c rig-inali, aby se m ohl o prDká
zati, zda skutečně byly ohlášeny k vyméření poplatkLl, 
setkáválne se často s požadavky skutečně n emo žn)Tmi. 

Na př. ten, kter)r chtě~ by , aby v legali sačním pr o
tDkolu obsa ženy byly veškeré skutečn Dsti , jež m O'h ou 
mít vliv na~ z pO'platn ění listiny . 

Pravda : dá se uvésti na př . při propu štění z hypo
téky, že prDpu štění jest bezplatné vzhledem kll kon 
sensu smluvnímu, ale jak uspok o jit požadavek úda j Ll 
dalš ích. jako : jakou smlouvDu Dnen kon sens vZ11ikl , 
zda :a kdy byla ohlášena k vyměření poplatkll atd. ? 
Vždyť t O' ani z takovéh O' proh1láše11í nevyčtet,e ! 

Nebo: Ověřuje-li se v českém -okresu s mén ě než 
2'0'0/01 menšinou něme~kou podpis na německé 1i ~'tině . 

P Ddle zákO'na není něm,ecká li ~tina předm·ětem 
úředníhO' jednání. Byla-li by ohláŠoena v německém textu 
k vyméření po platkll, bude po platkov)r úřad vyžadovati 
jako cDnditiO' s inequa nDn - č-esk-.)r překlad. 

A le revis i pDplatkové nebúde stačiti , napíšete-li do 
ověřovacího pro tokolu : »li stinu v řeč i n ěm ecké , ál e 
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nc1ání tO' a to«. Proč? Revisor pře d p o kl á d á, že 
na tO'lik rozumíte německy, abyste lTIO'hli 'zjistiti p r a
v Sr obsah llistiny, a dle něho určiti . zda by,ba splněna 
povinnO'st poplatkO'vá či ne. Dejme tOlTlU, že j,e to sku
tečně pravda, ž·e li stině skutečně rozumíte, ale nalTIít
nete , že jí úředně rozum.ět nesmíte. Ale revisor vás 

. vyvede z omylu . Ú ř a cl. e m jste pouze co dO' činnO'sti 
osvédčovací . v osvědčova'CÍ činnosti uznává, že ván1 
není vllbec nic dO' obsahu listiny. Povinnost zkoumati 
(a ručiti) za správné zpopllatnění r·esp. upozorniti stra
ny na povinnost O'hlašO'vací ne n í úřední činností , pro
t Ol nemů'žete na ni vztahovati předpisy zákona, t§kající 
se j-ednání úředního! . 

Ř,ekněme, že je tO' jen názor revidujícího, k něll1UŽ 
se rozhodující místa nepřikloní - ale pozastávka. zde 
jest - a pH-čin k neii stotě ta:ké dost! 

Vždyť na př . z čista jasna múžete dostati platební 
rO'zkaz na ZV)TŠen~T pO'platek z li~tiny, j:ež 'byLa O'požděně 
hl.ášena - (resp. nehrášena vúbec) - k vym.ěření p.o
platkí\. J te si jist. že listinu tu jste nepsal - naopak, 
zjistíte, že na tétO' cizí li stině jste ověřoval p0uze 
pO'dpisy. 

Vysvětlování nic nepomllže! Proka.žte ·cestou re-
kursu, ž·e tom.u bylo skutečně tak! Z li~,tiny nevysvítá, 
že jste j'i nepsal! 

Budete na tO'm poměrně c1ohř·e. zjistí-li se, že ji 
psal advokát a opomenul dát na ni svoje razítkO'. Horší 
bude. psaly-li ji ::trany samy, než nějak)T pO'koutník! 

Pak totiž hudete čist jen tehdy, při z n a j í - 1 i 
st r a n y, ž·e za 6 K,č legalisačního h O'11orttře jste jim 
s r oz umit .el.ně vysvětlil. jak, kde a kdy mají . 
smlO'uvu O'hlásit, tedy populární přednáška O' právu 
popllatkovém . Poněvadž onO' doznání b)rvá ale věcí po
chybnou (strany spekulují na to, že pO'přením získají 
poldrčujicí okolnO'st), 'bylo by neiji stějším. straně bez 
ohledu na její námitky. třeba i násilím, listinu zabavit, 
ex priva-ta industria pořídit ověřen)T opis, ohlásit k pO'
platkllll1 a teprve tlltO' ohlášenou listinu vydat straně 
- O'vš,eml bez haléře honoráře, prO'tože strana nic ta
kO'vého neobjednala! Ovš<em - překáží maličkost! Že 
si stra,na takové jednání dobrovolně Ebit nedá! 

Ostatně - ve své ::·naze po znásohené kO'ntrole 
neš·etří úřad finanční ani sV)Tch lidí. T O' se musí při
znat! Vezmlěm·e na př . ono pověstné ustanovení , ž,e při 
projednání pozllstalO'sti. dá-'li se očekávat jm.ěnínad 
10'.000 K,č (i při nynějšílTI znehO'dnocení n1ěny) musí 
bj'Tt přizván zástupce úřadu finančního . 

Dnes, kdy pQlzllstalO'sti ca 10'.000 Kč nepředstavují 
vlastně žádné jm1ění, ztrácí snad O'no ustanovení vět
šinu svého vj'T~namu. Ostatně - prO'jednává-li ])'OZll
stal.ost notář neb soud, jedná se úředně, osoba proj-ed
návajídho jest povinna dbáti pO'pllatkovi~ch zájml't stá
tu, - a ve skutečno sti měření poplatků nastane teprve 
tehdy, až c e -1 é spisy dojdou úřadu finančnímu. 

V praxi tedy přizvanj'r poplatkovj'T úředník neví , 
co by při projednání dělal. N udí se" pO's~<ouchá, jak se 
st;-any hádají, je-li Jednání odpoledne, »pracuje« vlast
ne zadarmo přes čas, je snad soukromě toho názoru, ž,e 
by, když už se činí nárok na jeho hodiny mimlOúřední , 
by[o rnnohem prO'spěšnější. kdyby - tř'eba stejně za
darm:o - mohl si" vyřizO'vati ony akty, Jež během úřed
ních hO'din vyříditi nestačí - ku konci j'ednání resio'
nO'vaně řekne, aby do prO'tO'kolu byllo pO_lato, že »úř:d 
pO'pl:atkový vyhražnje si vyjádření po dojití spisu k vy
m:ěření poplatkll« - vezme na vědomií , ž·e O'no prohlá-

šení jest již ve spi~·e tak jako tak uvedeno. 1 odepíše a 
odchází. Říká-li si pE tom »diell1 perdidi«. nevím. Ale 
mJěl by dlnrod. Závažnější hylo by snad tO'to ustanovení 
tehdy, prO'jednává-li si pozůstalost 'strana sama, kdy 
tedy není v jednání úř~dní osO'by, jež by z úřední po
vinnosti měla hrát zřetel na pO'platkov)T zájem státu a 
byl.a zall. O'dpovědna . Jak ale věc vypadá talu? 

N,echme mluvit poplatkového úředníka. Advokát 
» \« O'známi, že v určitou dobu 'hude ve své kanceláři. 
projednávat pozůstalos t. PoplatkmT)T úř·edn;ík se do-
stavil. 

»Byla mně nabídnuta židle u psacího st olu. Ptal 
jsem se pO' účastníckb a zvěděl. ~e nikdo nepřijde. Dr. 
»A« 111á ode všech plné mO'ci . Pak si sedl a psal. Když 
js.me tak seděli' pl11 bodiny, prohlásit jsem, že nevím, 
cO' tu budu dělat. On sO'uhlasil, že to neví také, - ale 
že poslechl příkazu zákona. TO'ž js.em šel domll.« 

* 
Vím. že de l,ege lata nedá se nic dělat, než plnit 

zákonn)T př'edpis. Ale nestálo by za to »de l:ege ferenda« 
uvážit, že v každém. většín1 berním O'bvodu dll sl:edným 
praktikováním tohoto u~.tanovení ztrácí se celoroční 
v)Tkonno~,t jedné síly, .ií Ž by se dalo s větším pro ' pč
chem pO'užít iinak? Hlavně dnes, kdy finanční úřady 
jsou ří-doe obsazeny a přetíž.~ny. A ,což cestovné při 
okres'ech přespO'lnkh? 

* 
Ile to všechno JSOll snad - řekne někdo - pO'uze 

n1aličkosti. J-f OTší však je to 'e sm.ěnka,m,i. 
D O's tanete na př . směnku k protestu. Zevrubně 

zjistíte, že je docela v pořádku . Blanket je vzadu do
kolko'Ván - kolky oblitterovány - ale púštovníll1 úřa
dem v A. Rozpaky. Je pO'štovní úřad v A. O'právněn 
obl'itterovati směnky, nebo ne? N·ení-li, není kolek 0'11-
litterován. není spl.něna povinnost kolkO'vní. jst'e po
vinen směnku PQlzastavit. 

Lepší ~, e zdá_ ji'ž př.ípad velmi zhusta se vyskytu
FCI. kdy v takové obli tteraci čtete: . (na směnce) »bern í 
úřad v .. . « ostatní část razítka na modrém kolIku jest 
však dokonale nečiterna. K. O'nečně - oblitterováno Jest 
příslušnj'T1TI úřadem" napÍŠoete klidně , že »další z obIitte
race nečitdno« - a domníváte se, ž·e je vš·e v pořádku. 

. ono zase není. Poučí vás o tom ne jhližší kol
ková -revise. Směnku jste měl pozastavit. DIe § 17 zá:k. 
48/ 28 jste totiž povinen udat dat u m oblitterace
není-li čitelno, iest tO' závada - závada se a~e rllusí 
pozastaviti. Namítáte, ž,e j.est možno dvojí. Buď byla 
sm.enka clokolkována včas ' - pak není závady. Nebo 
by byla směnka dO'kolkována pozdě - pak jest berní 
úřad povinen udělat pO'zastávku již při dokolkováni. 

»A 'co, když t o neudělal?« zní klidná námitka. 
Dozvíte se 6 skutečném případě . kdy oblitterace 

směnky byla o 14 dní pozdější , než datum' vystavení. 
Notář směnku prO'testov.al a nepozastavi l. V clůslledku 
tohO' by.ll předepsán zkráoen)T poplatek s příslušným 
zV)Tšením - pouze notáři' ! ProČ asi pouze notáři? 
Možná protO', že v době dokolkován:Í sn1ěnkaJ nebyla 
ještě podepsána. - Tehdy ·vedy ještě nebyla závadná. 
Když ovšem došla k notáři, měl se řídit O'bsahetn c 'e 1- é 
směnky. MuseL předpokládati (tř,eba tOlTIU tak ve sku
tečn~sti nebylo), že směnka byla podepsána již v den, 
kdy Je datována. Kdyby by,l O'známil zdánlivou záv3Jdu ' 
přišlo hy se ' šetřenÍ'm nn tOl, že ve skutečnO'sti závady 
není. (?) Ale je pokutován proto, že, ač rnusel. před-
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pokládat, ž'e závada ,ex isLu je, neučinil oznánllení - za
nedba.il t'edy povinnost zákonem mu uloženou. (!) 

Při tom - mlUsí-li býti již sménka poza tavena -
je z toho. přímo tragedie. 

Dojde špatně kolkovaná směnka k protestu. 
Nepozastavíte ji - přijde citelný předpis poplat

kový pO' nejbližší rev isl. 
Pozastavíte ji - a přijde such)T přípis O'd ředitel

ství . ústavu, kter)T dal sm,ěliku prO'testovat. 
Sice naprO'sto korrektního tónu - aLe povídající 

mezi řádky, že by neočekáva~i, že v několikaletém sty
ku obchodním jednají s konfidentem., a napíší přímo, 
že »L1znáte, ž,e za t,ě,chto O'kO'lností nem{H'em:e dO' bu
doucna vás podobn)Tmi věcmi obtěžO'va:t i «. 

Notář vyhověl zákO'nu a ztratí: Nej,en veškeré le
gal:isa:ce, prO'testy, valné hromady atd. postiženého 
ústavu, ale i všech n1:Í stnkh jin)Tch peně'žních ústavLl, 
jež pO'stižen)T' ústav se sděl,ením věci c1L1tld:ivě varovat 
Kolik 'čin :í tatO' ztráta jen za rQlk!? 

A nechtějte zapírat ! Je vám sice známo, že úřad 
ne 111 á sdě lovat, kdO' učinil pozastávkn. TOl je ale 
vdký omyl. 

Jak vypadá d~e §§ II a 14 zák. IČ. 48/ 28 platební 
rozkaz, r Ll č í-1 i rukou sp01ečnou · a nedílnou v š i
e hni, kdO'ž přišE Se s'111JěnkO'u jakkoliv do styku -
k r'0 m ,ě tO'hO', kdO' U'činil pozastávku? Tak hloupý 
není žádný bankovní úředník, ahy si hned z platebního 
rozkazu nemohl úř,edně zjistit, kdo. jest vinníkem,! 

VŠ1echno tO'hle PQltěšení miLlže - a m u s í si nO'tář 
opatřit za nejv)TŠe 20 K'č hQlnarář,e . Bud doplácet, mi
nimálně 100 K.č pokuty - nebo škodO'vat lTIinimálně 
něko[ik set ročně. 

Tertium non datur. 
. To by to opravdu nešlo nějak š ikO'vněji zařídi t? 
Musí to b)Tt opravdu jen: »licidit i11 Scyllam . .. ?« 

JUDr. Franti šek Matouš : 

Z praxe. 
Neustálé odklady a prLltahy, kt,eré z dLlvodLl po

vědom)Tch Q1dsunují zákon o poko utnících do nekO'neč
na, nutí poohlédnouti 'e, zdali účinnější provádění ně
kterých předpisLl dO'savadních bylo by s to aspoi1 po
někud, byť j jen prozatírnně čditi přípaclLlm nejkřikla
vějším . Pokoutnictví vzmáhá se vLlčihledě , a někde 
uchvátilO' čtyrtinu i víoe agendy hstinné a tabulární 
celého ókr,esu. T otO' množství nesignovan)Tch knihov
ních žádostí a hstin je dokládajících lz.e velm1i snadno , 
takřka na prvý pohled, tříditi' dle téhož či velmi si pO'
podobného zpl1sobu sepisu, a při tom zejm.éna podle 
stejnéhO' rukO'pisu nebo t,ěchže typLl písma strojového 
ve skupiny téže provenience. Ať již jest prokázatelno, 
že anonylTInímu pisateli jejich dostává se za to úplaty, 
anebo jest mO'žnO' pouze nepří'mQl usuzovati na jeho 
v)Tciělečn)T úmysl a cí~ ze zna;čnéhO' pQlčtu podání a listin 
O'd něho vyhotQlv,eu)Tch, jest tÍ'm vždycky dán přeclpo·· 
kl:ad použití naříz,ení ministerstva spravedlnO'sti z 8. 
č,ervn~ 1857 Č . 114 ř . z ., jre110'Ž § 3 naři'zpje, aby vyše
třování a stihání pokoutnictví dělo s'e z moci úřední. 
UstanO'vení tohO'to, zachQlvaného v)TslO'vně článkem IV. 
uv. z. k c . ř . s ., používá se však jenon1 po řídku , po
větš'ině zllstává nepovšíml11uto, ba zdá se, jakoby skoro 
vědomé vd1ázelo' in a:busum .. Jen ojediněle a zase pOL1Z>e 
II nekter.\'Ch ~', n l1 cl tl kn ih () vní referent, clokO'nal e znaií cí 
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materi ~1 1 jemu docházející a o~obn ě ho zpracovávající a 
protO' spoleh livě rozpO'znávající v něm v:)TtvO'ry pokQlut
ni'cké prO' typické sty1lisaci a .úprav,ě jejich, . zakročuje 
ex O'fficio a.les poň talTI , kde V)TbDje jejich jsou nejná
padnější. P O'vO'l<ává si žadatele nesignO'vaných tabulek, . 
dO'tazuj,e se j'ich pO' pLlVO'du i,eiich žádO'stí knihO'vních 
a jich pří l oh , a tu nastane OVŠelTI »nolnÍ'natio auctoris« . 
kter)T, jak vy jde na.. jevO', ani vše to. neprO'vO'zuje 'Z čiré 
lásky k b ližní'mu a v na'PrO'sto nezištné snaze b~Tti mu 
zd3xma nápo mo cen ve strastech a těžkostech s maj,et
kem vezde jším .. Na to následuje více č i méně dLll'azné 
upozornění, aby, nedovede-li toho kdo sám, na příště 
svěřoval vyhotovování takn v.\Tch písemností pouze O'so
bám ku s,episování jej id1 oprávněn§m. jinak že by bu
doucně bylO' nutnO' pO'stupovati pří sněji. Zákrok takov§ 
není ovšem. valně pL1Sohiv)T111, zejména když pokou!tník 
sám tém1ěř zpravidla zllstane jím úplně nedotčen, ač 
stihání jehO' bylo by tu oclLlvO'dněně na snadě - přece 
však jest tOl rO'zhO'dně víc než nic, když všude jinde 
ne1lze se domoci ani' toho.. Postiž.en§lTI jistě nebude 
př,edvolání k soudu nikterak pří jemnO' a vSTsledek vnese 
m,ezi ně liste n nedLlVěru i nechť vLlči pokoutníkovi, pľO 
nějž vzniklO' jim takO'vé oplétání s úřady, jímž pociťuií 
se nem,ile dotčeni . Také dúvody fiskální měly by spoltu
pLlsobiti při takovémto odkrývání pO'kO'utnických ofi
cin. kt,eré ne i.en že daní neplat], ale také jsou neposti
žitelny zaručeně př i ' rozmanitých kQllkový,ch a: vLlbec 
poplatkov)Tch pold.escích, když dLlsledky jej i'ch nejsO'u 
dobytny na t.ěch, kdO'ž pfedevším Cl, pHmo mají b§ti 
ji'mi strž'eni. Třebas by řízení, lderé 'lze zaváděti dle 
citovaného minister~,kéhO' nařízení bylo prO'střed~em 
zřejmě jen palliativním. nehe je podceňO'vati. pokud 
není možno pO'kračO'vati rO'zhO'dněji a úspěšněji jinak, 
a běžeLo by hla.vně o to, pohnouti ref.erenta tabulárního, 
aby aspO'ií. nbčas upří li šněnou rozpínavO's t pokO'utnictvi 
t3,kto brzdil. 

Při s j,ednávání zcizení ne1110vitostí ~,nažívá se n ě
která z nastávajíckh sm:luvních ~,tran zajistiti si, ahy 
druhá jí »stála v'e s l o'Vě« tím. že ještě př-ed sepiSe11'1 
smlo uvy hěží ravnou na bern í úř3Jd, a tam O' své ú imě, 
tedy jedn ostranně , trh dosud neuskutečněn)T »ohlá ~ í « . 
Činí tak z'ejm,éna tehdy, když př,edběžné smlouvání se 
nebyllQl práv,ě nezviklatelrio, nebo pro rozličné , ji stě 
podezřdé O'kolky nelze někoho. dostati k »zápisu«, aby 
»ohlláška« taková donutila zdráhajícího se již, nebo 
stále ještě prodléva iídho k povO'lnO'sti. Nezřídka však 
t8,kovéto vlastně svémocné hlášení děje se ze msty: 
l«dyž u jednávání neskončilo příznivě pro kohosi, ježtO' 
v,časné n3!skytnutí se vSTh odněj škh pO'dmínek odjinud 
~, e nabízejících, nebo jinaké dllVody měly v zápětí , že 
byla dána. přednost komusi jinén1iu. Pal< jsou z tohO' 
jenO'm, nedO'rozum'ění, ' mrzutO'sti, dhná potahovánÍ 
s úřady, a často také poplatky zbytečně vyměřené ba 
i pokuty, jichž odpisy nebo zmírněn í nesnadno lze vy
rekurovati .. Pří-liš horlivá snaha postihnouti poplatkově 
také všechny neki1ihovn:í převO'dy nemO'vitostí (kde li
stiny píší se teprve pro pO'sledního nabyvatele) ma lící 
pO'líčeno j11renovité též na takO'vé případy, když jed
nání se účastní kdosi, nema1jící úředníhO' oprávnění 
zprostře:dkovatelství realitn:ího a př-eoe kupuj.e a prO'
dává pro jiné - zpoplatií.uje šmahem il dOIlllnělá dO'
hodnutí, která , hyla by těžko. žalovat-elna, jež'to postrá
dají podstatností smhlVnkh, udržiteln)7ích a prokázatd
íl.\ch ~'Torellll. V ohoru ~ , !11ll1v l1 ']J'latiluje se ovšem také 




