
Č. 1638. Poplatek ' z výmazného prohlášení (Slovensko): 
Také listiny o zřízení práva zástavního k nemovitostem 

lze ohlásiti k vyměření poplatku prostředlJictvím knihovního 
soudu. (Nález z 5. ledna 1924 Č. 22.449/23.) 

I ~!~ I 'l" ZE DNE. I ~!~ I '1" 
Změna v ministerstvu spravedlnosti. Ministrem spravedl

nosti jmeriován byl pan JUDr. Karel Viškovský, president Stát
ního pozemkového úřadu. - Vítáme toto jmenování osvědče
ného odborníka ve věcech pozemkové rerormy, která spadá 
do okruhu působnosti notářské, i doufáme pevně, že nový pan 
ministr bude míti pochopení pro veškeré snahy a tužby na
šeho stavu. Současně pokládáme za svou povinnost, projeviti 
veřejné díky odstuptijícímu panu ministr,u spravedlnosti Dru. 
Josefu Dolanskému, za jehož působnosti prodebatován byl nový 
notářský řád, jímž položena pevná základna pro stav notář
ský. - Pan ministr Dr. Dolanský ochotně vycházel vstříc na
šemu stavu; doufáme, že jeho nástupci podaří se dokončiti 
téměř hotové již dílo - nový notářský ř-ád. Přejeme panu 
ministrovi v jeho novém působišti mnoho zdaru. 

Důležitá rozhodnut! nejvyššiho soudu ve věcech notář
ských poplatků. V posledním čísle »1uristenzeitung« čís. 23 
uveřejněna jsou dvě důležitá rozhodnutí nejvyššího soudu ze 
dne 18. června 1925 R II. 176/25 a R II. 181/25. V ohou pří
padech žaloval notář sVého mandanta na zaplacení odměny 
a výloh za sepsání soukromých listin a práce přípravné. Kraj
ský soud (jednalo se o 112.996 Kč a 13.075 Kč) žalobám dal 
místa, avšak vrchní zemský soud v Brně rozsudek zrušil pro 
zmatečnost a žaloby zamítl prt'> nepřístupnost pořadu práva. 
Nejvyšší soud obě tato rozhodnutí vrchního soudu potvrdil. 
Odůvodňuje rozhodnutí své tím, že podle § 179 a 184 n. ř. 
má poplatky notářovy upraviti v řízení nesporném soud a že 
pořad práva jesť vyloučen. V obou případech uveřejňuje Jur. 
Zeit. pouze důvody nejvyššího soudu, z nichž není jasno, zdali 
strana neuznala účet notářův. Podle všeho jedná se o takovýto 
případ, neboť § 179 n. ř. výslovně stanoví, že poplatky notá
řovy mají býti upraveny sborovým soudem, jestliže strana 
odporuje poplatkům, jak je notář vyměřil. Zvláštní jest ovšem, 
že v prvém rozhodnutí uvádí nejvyšší soud, že zákon nečiní 
rozdílu, zda-li strana neuznala účet notáře z jakéhokoliv dů
vodu. To nezdá se nám býti správné, neboť kdyby strana 
uznala výši účtovaných poplatků a pouze namítala na př., že 
není ona, nýbrž někdo iiný povinnen zaplatiti, máme za to. že 
v tomto případě nejednalo by se o upravení útrat v cestě ne
sporné, nýbrž musel by se notář domáhati zaplacení pořadem 
práva. Rozhodnutí nejvyššího soudu jest proto pro nás důle
žito, že podle § 180 n. ř. soudem upravené útraty má soud opět 
sám vymáhati podle předpisů platných pro vymáhání poplatků 
soudních, kteréžto, ustanovení platí podle § 184 n. ř. i pro po
platky za soukromé listiny. 

Zemský soud v Praze také skutečně v jednom případě 
upraviv poplatky notáře, k žádosti téhož vymáhal poplatky 
ty podle předpisu platných pro vymáhání soudních póplatků, 
aniž by byla předcházela žádost exekuční a vrchní zemský 
soud rozhodnutí to potvrdil rozhodnutím :t:e dne 7. I. 1924 R II 
3/24/1, které otiskujeme na jiném místě. 

Solemnisace soukromých listin" Došel nás dotaz,' zda-Ii jest 
notář povinnen solemnisovati soukromou listinu k jejíž plat
nosti podle zákona ze dne 25. července 1871 čís. 76 jest třeba 
notářského spisu. Máme za to, že notář k tomu povinnen není, 
naopak, že má odepříti takovouto solem1Jisaci i ,poukazujeme 
v tom ohledu na obšírný článek Dra. Culíka v »Zeitschrift 
f. Not.« uveřejněný li června 1907 čís. 24. Ovšem rak. soudní 
dvůr náhledu toho nesdílel. Otázka ta ostatně bude rozřešena 
v novém notářském řádu zcela jasně. 

Důležité upozornění všem kolegům. Svaz společností sr. o. 
žádá nás, aby při sepisování společenských smluv o společ
nostech s r. o. byly strany upozorňovány na výhodu, kterou 
poskytuje svaz jakožto jediná organisace těchto společností. 
Svaz společností s r. o., v jehož výboru zasedá též příslušník 
našeho stavu vykonává jednak svým ředitelem předepsané 
revise sPoleč;lostí a udílí porady ve věcech společenských 
úplně zdarma. Zároveň stará se účinně o tyto společnosti 
zejména ve věcech daiíových, i zdařilo se mJjo.)1a př., že mini
sterstvo financí vydalo výnos o vpočítatelnosti odměny jed
natelů do položek srážkových při vyměřování daně výděl
k'ové. Právě nyní zahajuje důležitou akci, aby při reformě 
daňové bylo břemeno dai10vé společnostem s r. o. co nejvíce 
zmírněno. - Jest to důležito i pro náš stav, poněvadž spolu-

Pllsobíme při zřizoválií společností těch a každé usnadnění 
tohoto zřizování přináší i nám prospěch. Žádáme proto všech
ny kolegy, aby při zřizování společností sr. o. a vůbec ve 
styku s nimi, doporučovali společnostem, aby se př.ihlašovaly 
za členy tohoto svazu, kdež za llepatrný příspěvek dostává 
se jim velikých výho"d. 

Jak se dbá ustanovení zákona ze dne 25. VII. 1871 č. 76 
o nucené formě notářského spisu. Došla nás zpráva, že soud 
povolil vklad práva zástavního za roční rentu ,ujednanou mezi 
manžely na základě soukromé listiny. Případy, kde kupuje 
obyčejnou trhovou smlouvou snoubenec od druhého snoubence 
ideální díl reality a teprve po sňatku dává se zapisovati po
známka provdání, jsou velice četné. Případy ty nejsou na 
prospěch obecenstva, poněvadž smlouvy takové jsou spoplai
něny jako smlouvy mezi cizími osobami, tudíž stupnicí mno
hem vyšší než-li kterým podléhají převody na základě SI)11uv 
svatebních. Máme za to, že dotyčné strany mohly by žádati 
náhradu difference poplatku od pisatele takovýchto smluv, 
daly-Ii pisateli úplatu. Žádáme pp. kolegy, aby nám podobné 
případy oznamovali, neboť míníme je předložiti ministerstvu 
spravedlnosti k posouzení. 

Zpráva o listopadové schůzi »Pražského odboru Spolku 
notářů Československých«. Dne 28. Tistopadu' 1925 konala se 
jako pravidelně · poslední sobotu v měsíci, ve spolkové míst
nosti u »Bllmbrlíčka« na Národní třídě v Praze měsíční schůze 
Pražského odboru našeho spolku, jež se stala významnou tím, 
že přednášel osvědčený redaktor našeho časopisu pan univer
sitní profesor Svoboda o Macchiavelim a macchiavelismu. 
Předsedající p. Dr. ČernÝ uvítal velmi vřele našeho hlaviliho 
redaktora pana universitního profesora Svobodu, uvítal dámy. 
které tentokráte se na přednášku dostavily a jmenovitě uvítal 
pana senátora sekčního chéfa Dra Karase, jenž zároveň se svou 
chotí se večera účastnil. Myšlenkový postup pře.dnášky pana 
profesora Svobody přinášíme z péra autorova výše. Po ~ře~
nášce byla debata, jíž se zúčastnil pan Dr. Ponec vytykaJe 
rozdíl mezi fascismem (Musolini) a mezi leninismem. Pan pre
sident Dr. Čulík vytýká rozdíl mezi filosofickým pojímáním 
politiky a mezi praktickým jejím prováděním. Pan senátor Dr. 
Karas svými poznámkami projevil neobyčejné ovládání kultur
ních dějin zejména též 'po stráhce umění výtvarného a jeho 
souvislosti s vývojem poměrů politických. Del?ata měla průběh 
živý, avsak důstojný. Hojně bylo debatováno o filosofické kon
cepci politiky a . jmenovitě P?t1čná byla d!arakt,eristi~~y,pro
fesora Svobody, pokud srovnaval methody l!alske n~neJSl. p.o
litiky fascismu a leninismu. Večer byl. vel~l poutavy a ,Jme
novitě přednáška profesora Svobody 1 pr?leV pa~lay sel~at?ra 
dra Karasa vyznamenávaly se vysokou urOVl11, lez svedcIla 
o tom že oba páni ovládají úplně svoji věc. Proslov pana 
senátoia Karasa byl t~tiž polemikou s některými názory pana 
profesora Svobody, jež zak"!ádala se na rozdílných svět?vých 
názorech ObOLl pánů řečníků, (pcikrol~ový názor pana pr?!eysora 
Svobody, katolický názor pana senatora dra Karase). Ucast
níci byli svědky, jak tyto rozdílné názory světové mohou 
býti přednášeny ve formě skutečně společenské, třebas žádný 
z hlavních mluvčích nic ze svých názorů neslevova1. Po 10 
hodině schůze byla ukončena poděkováním předsedy za pouč
nou a poutavou přednášku pana profesora Svobody. Pří š t í 
s c h ů z e o d bor u k o n a t i seb ude a ž 30. led n a 1926 
o 7;0 hod. več. ve spolkové míst_nostL : 

Disciplinární senát nej.vyššího soudu. Ve schůzi not.ářsk~ 
komory pražské, konané dne 29. 1istopad~ t. ):. zvol~~! bylI 
členy disciplinárního senátu nejvyššího soudu pp. notan: DT' 
Václav Černý v Ř.íčanech, Josef Křen v Hořovicích a Dr. Va-
Clav Svoboda na Smíchově. . -

Ze zemské úřadovny I. Všeobecného pensijního ústavu 
v Praze došla nás tato důležitá upozornění: ' 1. Zn.ačná čás~ 
zaměstnavatelů osob podléhajících pojistné povinnosti nekona 
dosud správně' své povinnosti pokud se týče přihlašování za
městnanců, čímž jsou zaměstnavatelé sami opomíjením při
hlášky citelně poškozováni, neboť se dotyčnému zaměstna:ra
teli musí předepsati premie dodatečně za dobu třeba několIka 
rokú tedy obnos zna.čně veliký. Mimo jiná nebezpečí dlužno 
zejména též upozorniti na tu okolnost. že v případě, že by 
zaměstnanec neměl následkem nepřihlášení vůči pensijnímu 
ústavu žádných nároků, bude zaměstnavatel povinnen nahra: 
diti mu veškerQu škodu, lderáž samozřejmě může dosahovat; 
obnosll velmi velikých; povinnost přihlášky , postihuje výlučne 
zaměstnavatele, takže jej stihá i zavinění, neqyla-li přihláška 
včas podána. Jest tedy v zájmu zaměstnavatellI, aby před
pisy o přihlašování ·k pensijní:nu pojištění ,byly spráy:~~ do: 
držovány. 2. Podle ustanovel11 § 31 pens. zakona · muze Sl 
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každý pojištěnec zvýšiti nároky zakoupením služební doby 
nepojištěné tím, že doplní svoji premiovou reservu na částku, 
která odpovídá jeho věku a jeho započítatelné příspěvkové 
době po provedeném zákupu. Zákupem let nabývá tudíž poji
štěnec určité doby poiistné, jež jeho pravidelné pensiiní poji
štění doplňuje, a sice v rozsahu, v jakém zákup byl právě pro
veden. Znamená tedy zákup let ve svých účincích tolik, jako 
by pojištěnec byl o tolik příspěvkových měsícú ve třídě služ
ného, v níž se zákup stal , déle pojištěn. Při výpočtu pojistných 
nárokú počítá se tedy s dobou zakoupenou právě tak, jako 
s dobou odbytou pravidelný m pojištěním, takže v tomto směru 
není mezi oběma druhy poji štěné doby rozdílu. Vedle zvýšení ' 
nárokLI pojištěncových má zákup let pro pojištěnce velmi důle
žitý význam proto, že se jím zákonná doba čekací přiměřené 
zkracuje ( v každém případě ovšem vcházejí pojištěnci ze zá
kupu nároky teprve po uplynutí 2 let po provedeném zákupu 
jednak tím, že se jím přibližuje splatnost starobního dúchodu, 
Tento důchod jest splatný po 40ti letech příspěvkových (u žen
ských pojištěncú po 35ti letech) příspěvkových, a sice bez 
jakýchkoliv dalších podmínek, tedy jmenovitě bez ohledu na 
to, je-li pojištěnec schopným či neschopným k povolání, a zú
stane-li nadále ve svém zaměstnání či nikoli. Nárok na sta
robní důchod je pro pojištěnce tím cennějším, čím dříve ho 
nabude, čemuž právě napomáhá provedení zákupu let. 

Knihy redakci došlé. 

Nákladem ' Zemědělského knihkupectví Ad. Neubert 
v Praze: »Dúm hříchu « . Román. Napsala MarceIle Tinayre, 
Přel. Dr. J. Hutt1ová. 18 Kč. »Nepočestná žena«. Román Vád 
Lípy. 1. díl 13·50 Kč, II. díl 14'50 Kč. »Pastorkyně<. Velký 
dvoudílný román H. Mniszkové. Vychází v zahájené právě 
sešitové sbírce »Vybrané spisy dobrých autorú«. 1. sešit na 
požádání zdarma. »Kuchařská kniha« . M. Trachtová - sedmé 
vydání 13 Kč. • 

Daňové a bilanční revue č. 11 pojednává o otázce poplat
nosti daru a společenských smluv, jež nebyly os,vědčeny listi-
110U, a o odpisu poplatků úředně vyměřených, pak o otázce, 
podléhají-li obce dávce z majetku (dr. V. Kabesch). Dr. Muller 
navazuje,~na thema: Věcné ručení za dávku z majetku a z pří
rústku na majetku. Jiný článek řeší otázku, isou-li povinny 
peněžní ústavy z každé úrokové částky vkladatelům srážeti 
a odváděti všeobecnému fondu ,~'%i dle ,§ 11 zák. zlO. X. 1924 
č. 238 Sb. z. a nař. Prof. dr. .Funk pokračuje v referátě 
o otázkách finančních na druhém sjezdu čsl. právníků v Brně. 
Odborový rada Dvořák obírá se thematem: Státní rozpočet 
pro r. 1926 a co 's' ním souvisí. Uveřejněny jsou osnovy zá
kona o výši daně z cukru a zákona, jímž se mění některá 
ustanovení o přímých daních a stanoví se mimořádné při
rážky státní ku přímým daním na r. 1926. Dále jest publiko
ván přehled zákonů a nařízení a uveřejněna některá důleži
tější vynesení ministerstva financí, krom toho nejnovější ná
lezy Nejvyššího správního soudu. 

Daňové a bilanční revue č. 12 obsahuje pro poplatnictvo 
velmi důležitý článek min. rady Aug . .Fráňy o nadpisy: »Lze 
r easumovati výměru všeob. daně výdělkové, jež byla nově 
vzniklému podniku právoplatně uložena na základě očekáva
ných provozovacích poměrů, objeví-li se dodatečně, že místo 
předpokládané ztráty bylo dosaženo čistého zisku - který 
dospívá k závěru, že reasumace daně by odporovala zákonu. 
Velmi časovým je článek univ. prof. Dr. Drachovského o »Oce
ňován.í cenných papírů pouze na cizozemské burse znamena
ných v tuzemských sporech civilních«, kde autor polemisi1je 
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s názorem nejvyššíhG, soudu, uloženým y nálezu ze 4. VI. 1925. 
čj. R. v. I. 261/25. Pro četné zajímavé momenty měl by bi
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, velmi pozorně pročten článek Dr. Budlovského o »Souvislosti 
zákona o mimořádných úlevách při placení daní přímých 
s ustanoveními zákona o dávce z majetku «. Bez zajímavostí 
není článek Dr. Arnsteina: » Projednáv~ní stěhovaných svršků , 
předmětů výbavy a svatebních darů s hlediska celního práva «. 
Poučným je článek Ing. Novotného o »Vlivu daně z obratu na 
oběh statků « . 

Kniha adres, kterou vydala firma »Internationaler Adres'" 
senverlag Dr. Kornel Salaban v Berlíně « poci. titulem »Europa
buch der Rechtsanwalte und Notare« a v níž obsaženy budou 
zákony týkající se téměř veškerých států evropských, těší se 
v kruzích právnických velikému zájmu. Celá řada advold,tů 
žádala již za zapsání 'do této knihy a učinila objednávku na 
dílo to. Z kruhů notářských dochází však velice málo přihlášek. 
Upozorňujeme znovu na toto dílo , jež zároveň co nejvřeleii 
doporučujeme. - Bližší údaje obsaženy jsou v listopadovém 
čísle našeho listu. 

Přeložení. 

Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dra. Edvina .Feyer
feila z Rokytnice v Orlických Horách do Nových Hradů a no
táře Dra. Josefa Scholze z Volar do Cvikova. 

Jmenování. 
Ministr spravedlnosti imenoval kandidáty notářství: Dra. 

.Františka Korála notářem v lioražďovicích, .Františka Vincence 
notářem v Lomnici nad Lužnicí a Richarda Klimta notářem 
v lioře Sv. Šebestiána. 

Výměna míst. 
Ministr spravedlnosti povolil notářům Dru. Václavu Mel

merovi v Ledči a JUC .. Zdeňku Perkovi v Chotěboři, výměnu 
služebních míst. 

Notářství na Slovensku. 
Ministr spravedlnosti jmenova] Dra. Ludvíka Mičátka ad

vokáta v Novém Sadě, veřejným notářem v Trenčíně. 

Kandidát l1otářství, 

s delší soudní a nofářskou ,praksí hledá místo s nastoupením 
od 1. ledna 1926. Nebídky pod zn.: »Mírné nároky« do adm. t. 1. 

Kandidát notářství, 

4 roky prakse, též sporná a trestní, změní místo. Zn. » 1. I. 26« 
do , adm. t. 1. 

Kandidát notářství, 
s víceletou notářskou , praksí, 'samostathý 

, covník, hledá místo. Nabídky pod »Trvale« 

J Kandidát. notářství, 

a spolehlivý pra,. 
adm. listu. 

JUDr., s 3~ 1.' notářskou praksí, zapracovaný dokonale ve 
všech oborech prakse, úplně samostatnÝ, změní místo. Lask~ 
nab. pod zn. »Spolehlivý« 90 adm. t. 1. 

Kandidát notářství, 

s víceletou notářskQu a soudní' praksí; n0t. zkouškou, hledá 
místo notářského kOlicipiellta kdekoliv. Lask. nab. pod zn; 
»Snaživý« do adm. t. 1. 

. 

PAPIR PITS PRAHA JEN JU-N.GMANNOV'A 14 
• 

dodává veškeré potř~by pro notářské, advokátní a soudní kánceláře. ,- Papíry kancelářské, konceptní , 
dQkumentní, dopisové, obálky, viněty-, papírky a oplatky - na suctJé pečetě, razítka, .pečetítka, ' nítě k šití 

aktů atd. - Veškeré tiskopisy v řeči české i německé na skladě: 
K o 1 e k c e v z o r ů z d a ~ m a obr a tem' . 

TELEFON 3815. TELEFON -3815. 

",' -~,, ' --.. - ,-- "-" - -:" "_ O, - ., '. , '~ . 
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Zivnostenská banka v Praze 
Centrála y Praze, Příkopy č. 30. 

Telefon čís. 6720-34. 

Akciový ·kapitál Kč 200,000.000·-. 
Reservni a pojistné fondy Kč 159.000.000--. 

Expositura: Kr. Vinohrady, nároží Havlí~kovytř. a Tylova n.13 . 
Číslo telefonu 111. 

Filiálky: 
Mladá Boleslav; Bratislava, Brno, Něm. Brod, Čes. Budějovice, Hodonín, Hradec Král.. Jihlava, 

Klatovy, Kolín, Košice, Liberec, Mělník, Olomouc, Mor. Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, 
- Prostějov, Tábor, Teplice, Terst, Ústí n/L., Karlovy V~fy, Vídeň 1., Herrengasse 12. 

Expositura v. Opatiji a Břec1avě. 

Provádí veškeré obchody 'bankov~í doma iv cizině. 

První známka světa! 

Psací stroje 
. Remington Standard 
v z o R Y X I I. ~ Nehlučný chod, jedinečná kon

st~ukce, největší výkonnost. ~ Cestovní stroje 

R e min 9 t O n P O ~ t a .b 1 e, 
jediné svého druhu s 1 přeřaďovačem a 4 řadami 

kláves. 

Remington Vertical an cross Accounting: píší, sečítají, odčítají současně v několika počitadlech. 

Odborné dílny na opravy všech soustav. Prvotřídní příslušenství. 

R em ing t O n p S a c í str oje, s po 1. s r. o., 
P r a h a-I. Celetná 35. (proti Obecnímu domu). 

FILlflLKY: BRNO, Panská 12-14. - PLZEŇ, Jungmannova 15. - LIBEREC, Zámecká 8. 

Tiskem Edvarda Leschingra v Praze-II., Stěpánsk~ ul. 624. 




