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Budiž zde dovoleno., táJzati se, pr.oč asi, když se
soudní poplatky ve státních koldch za sůudcovské
výkony o.bčanstvu již kůlikrát zvy:š ovaly, se také nezvyšují za :práce legaUsa, ční a vidimační 's oudních
kancelářských úředníků tak, aby by,l y stejné s obdoibnými plaJty notářskými, jednak ku prospěchu
státní Ipolk ladny, jednak ke kalé soutěži IS notáři?
O kolik milionů kOTUll .přichází státní pokladna
tímto stálým !Zanedbáváním?
K tůmu všemu se :též upozorňUJje na to., že nynější
německá ,s!p ráva [při aplikaci našich nOTem o. )so.učin
nosti soudů v ří:zení nespornéln, zejména sepisováni
listin 00 :právních jednánich, která potřebují sůudního
něb notářs:kéhů osvědčení, sepisování posledních ,p o-.
ří'zení, ůvěřování IPodpisů a OIpÍJSŮ, sepisování protes.tú
a IPod. vý:slovně stanoví vý,š i pqplatků za Itytů úlkůny
podle nalš eho plaftného tarifu [ll .o t á ,ř s k é h 0" nikoliv podle tarifu poplatku :s oudních. (§ 11 druhého. nařízení o. výkonu ůbčanského Is oudnictví v Protektorátu
Č. a M. ~ dne 20. března 1940 Verordnungsblatt
Č. 16/ 19'40, vydaný 10. dubna 1940, st!,ana 131 a násl.)
V ročníku 1935, č. 252 Sbírky zákonů a naří,zení
býv. státu ,Čisl. jeslt uveřejněna vyhláška ministerstva
financí (Dr. TTa/pl) lZe dne 24. prosince 1935, kterou
se Is tanoví podmínky a míra náhrad .odměn při zápůjčkách (úvěrech) peněžních ústavů o.hledně hotových výloh a zase velmi laciného. palmánr ústavním
úředníkům za vyhotovování právních listin a písemných po-dá'ní, aniž jest v ůné finan6ní vyhlášce uvedeno., že se tak isltalů 'z a souhlasu vlády nebo ,p Hslušnéhů mini,s t'r a spravedlnosti :j1ebo v důho,dě rs ním, ač
se touže finanční vyhláškůu přelSpříliš zasahuje do
kůmpetence orgánů témuž ministru spraved1nosti
půdléhajících . Jest opět ůtázka, může-li minisltr financí sám dero.govat dosavadní [před!pisy, má-li ona
finanční vyhláška vůbec závaznůu platnost a jak by
se k ní měly :p ostaviti soudy příslušné ke stíhání
právního. pokůutnictví i nekalé lsůutě,že. V úředním
listě Průtektorátu Čechy a Morava IZ 1. III. 1940,
č. 51, jest uveřejněna vyhláška minislt erstva sociální
a 'zdravůtní správy ze dne 29. únůra 1940 o. úpravě
platůvých
a pracovních ,pDdmínek zaměslbianců
v kancelářích advokátů ,a notářů - aNšak s výslovným uvedením dohody s mtnistrem ;~pra vedlnosti
i v souhlasu s úřadem říšSlkého protektůra, - tedy
vyloženě lz ávazná; jen aby byla také ,zabezpečena 'za~
městnavatelům únosnoslt toh.oto sociálního opatření
včasným, ale 'také tvrdým půtíráním .pokoutnictví i ne~
kalé soutěže nejen v ma:iém a drobném, nýbrž i v ro.zsáhlém a velikém. Do rsoudních poplatků k :zákonu
z 2'6. 'července 19'31, IČ. 120 Sb. z. a n., upravených
zá;konem lZ '31. prosince 193:5, ,č. 255 :Sb. 'z. a n., a
platných od 1. ledna 1936, je vsunuto ustanovení 'z a
první půvolení exekuce [lodle ,c izozemských exekUJč
ních titulů a na:šioh s!P]SŮ nOitáňskýeh 2 K do 100 K,
5 K do. 400 K, 10 K do. 1000 K a dále 1 % z hodnoty
předmětu exekuce m.eoyúezeně, kdežto podle jinýc,h
exekučních titulů tuzemslkých ves'měs jen poJůvičky
a :při punktu přes 15.000 K je~ŠItě k tomu omezeně
nejvýše 50 K.
Pročpak 'Is e zařaďují naši notáři mezi cizůzems, kě
exoty s Oipětným zdražůváním ln a pro.sp,ěch těch, kteří
se notářům uhýibají. Nedalo-li se ~ cizQlzemslk ých
exekučních titulů Ipři jejich zřízení v cizině na.ší státni
pokladně nÍ'čeho, Ip ak přece z našeho spi,s u notář ..

podle § 5 'z ák. o. IP. d. je1s t subjektem této
hla,v a

daně, též ohledně příjmů pŤÍ,slušníků rodiny,
růdtny, v tomto přÍjpadě muž (Bůh. 38,95).

6. .s .o u dní n á I e z y a r o. z s u d k y.
Soudní rDzsudky a nálezy jsou Iprůkaznfmi pro~Hedky, nabyly-li právní Tnoci. Mohůu jimi býti prokázány nejen dLuhy, vJ'lplývající ze 's oukromoprávníhů spůru včetně náhrady soudních útrat, ale i dluhy
z delik,tu a 'p okuty. K peně'žitým trestům nebo nákladům trestního. ří;zellÍ lze, ja;ků k pozůstalos1tním
srá~kám, přihlížeti: jen tehdy, zemřel-1izůstavitel po
právní moci r:02isudku. Podle nařÍ'zení č. 52/ 1859 ř. z.
patří k peněžitýn1 trestům též rozkaz vrátiti nedovůlený dar v úředních věcech, nebo trestní nález, že
za pokutu rprQP3Jdá kauce, :zbůží , věd Ip rodejné a jiné.
7. Po. t v r ,z e n Í poJ' U 'č e ns k é h o. a o pat r o vn i c Ik é h o. s tO U d IU.
Soudy jsou po.vinny 'zjLšťova,ti existenci dluhů a
jejich výŠ}, jde~li pak o. ůsoby, požívající zvláštní zákonné ochrany, též potvrditi, že se tak stalo. a že se
U'Znává i existence a výše po'hledávek. Toto. po.tvrzení
poručenskéh.o nebo. OIpatrůvnickéhů sůudu jest pak
věrohodným průkazem rpozůstalů\Stních břemen a dluhů, o. n]chž v admiíilistratiJvním řízení nemusí býti
další doklady předkládány. FÍi11anční úřad jest v otálzce existence a výše 'PozůstaJostních srážek 'zmíněným
potvir zením vázán, t. j. není opráv;něn tut.o otáZiku
samostatně přezkoumávati (n. '8.s. ze 14./IX. 1939,
č. 6114/4/37.28 )
F.

KOVÁŘ:

Praxe soudní
Mimů

vůči notářské .

nůtáře kon3!li před uvedením nového
řádu ke :k onci minulého století legalisaci
podpisů účasitnÍků na právní'c h Jj,stinách sůudcové,
zkoumající též při tom S'véprávnost a sr'Ůvnalou vůli
stran. UlstálU se zvyk, že ,předev, ším nůtáři byli pokládáni za k 'tomu půvůlané a sůud.cůvé tef>rve v druhé
řadě. Po zavedení nyní také již zastaralého. soudního
řádu přesunuli přednostové okresních sůudů 's připu
,štěním soudní instrukce výkůn legalisace podpisú
st1ra:n na Ikancelář,s,ké úředníky bez uvedené zkůumaci
povinnosti. V této době se ,z vyk obrátiJ tak, že se
soudní kancelář 'p okládá za hlavní místo. k legaHsaci
podpisů, kdežto mílStní notář za vedlejší.
Jest !to. jednalk nrusledkem onoho. uvůlnění, jednak

místní

soudního.

pro láci vÝ'lwnu u soudu.
28) Podle cit. nálezu nepokládal žalovaný úřad za věr,o
hodný průka:z pohledávky pozůstalé vdovy ze zápůjčky zů
staviteLi potvrzení porU!čenského soudu, poněv,adž pohledá v '
ka ta nebyla prokázána některým průkazním prostředkem ,
uvedeným v I§ 21, odslt. 1. č. 1, 2 a 6 prov. naříze.ní ,č. 397/
1915, to jest buď notářským spisem o smlouvě zápůjčko.vé
nebo výtahem z pozemkových knih, aneb 'Pr,a voplatným
soudním rozsudkem. Toto své 's tanovisko ž,a lovaný úř,ad odů 
v,odnil dále tím, ;ž e potvrzení poru,čenského soudu, vydané
podle právě ,citovaného předlpisu, jest pouze povahy formální ,a žle předpokládá, že dluh existuje materiáLně po právu, čemuž podle názoru žalov,a ného úřadu v daném příp.adě
nebylo z toho důvodu, poněvadž uplatněná srážková položka
není žádným dluhem; smlouva o zápůjčce mezi manželi podle § 1 zák. č. 76/1871 ř. z. jest platná totiž pouze tehdy,
když byla vyho,t ovena ve formě nO'tářského spiJsu. N. s . s.
dovodil, že toto stanovisko odporuje zákonu, neboť žalovaný
úřad nebyl opr-ávněn potvrzení soudu věcně přezkoumávati.
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ského se musel dáti předepsaný poplaitek ,s tátní podobně j1
wko ze 'z dejšího r02Jsudku nebo smíru soudního.
Taik na 'příklad z prvního po'Volení exekuce pro
'200.000 K je podle našeho rozsudku nebo smíru soudního pouze pevný Ip opJatrek 50 K, a podle našeho spisu
notářlského 1 % pOlp latek 2000 K!
Něco takového zaviňuje neznalost. Jest to poučkou,
že se při sestavování poplatkových sazeb mají přibí
rati též právníci z praxe.
Obraceně to bylo při stanovení popla.tků z legalisací a vtdimací.
K odstranění nepřistojností zde vylírčených uzavÍrálu, aby notářské Is azby [egaHsa;čnÍ li. vidimační byly
úměrně paušalovány a zároveň , aby poplatky ve
stáťních kolcích 'za soudní legalisace a vidimace byly

na stejno rpostaveny s obdobnými iIlotářs1kými sazbami, vče1mě státního kolku a daně z obratu - dál,
aby notá~ské sa~by 'p a'l mární za všechny právní výkony, vyjmenované ve vyhlášce ministra financí ze
dne 24. prosince 1935, Č. 252 Sb. z. a n., pro tPeněžni
ústavy byly též úmě~ně paušalo'Vány s platností jen
pro peněžní ústa vy a jejich účastníky se z.fušení'm
téže vyhlášky, aby státní poplatek 'z a první povoleni
exekuce [podle tuzemských slpisů notářských byl
ustejněn s obdobným popLatk em podle ostatních tuzemských titulů exekučních a a:by se o tom všem
předložil ministru ISlPravedlnosti ~důvodněný rozklad.
Jest na sboru notářů a notářsiké komory, aby podávruly zprávy a návrhy Ik odklizení zipozorovaných
vad, ,p ak o změnách 'Sllizeb, 'poplatků 'a td. Ip odle § 134,
odst. 2 a § 135, odst. g) notářského ,řádu.

VĚSTNÍK SPOLKU KANDIDÁTŮ NOTÁŘSTVÍ

vedoucí Národní pomoci. Svých šedesátých narozenin dOŽÍvá se v plné svěžesti tělesné i duševní a přejeme mu, aby
s dosavadní ener,g ií ,a mladistvým zápal,em pokračoval na
poli právnické ,a národní ,činnosti ještě další dlouhou řadu
let.

Pozvání k řádné valné hromadě
Spolku českých kandidátů notářství v Praze, která konána
bude v neděli dne 26. , května 1940 o 9. hod . dopol. v e vyhrazené místnosti restaurace "U BUII}brlička " v Praze II. , Vodi čkova 6, palác Skaut.

Přeložení: Ministr spravedlnosti přeložil notáře Zdeňka
Kunsta z Městce Králové do Prahy III., notáře Dr. Felixe
Bělo h 1 á v k a z Nasavrk do Rakovníka, notáře Dr. Andě
lína Váh a 1 u ze Slavkov,a u Brna do Brna, Dr. Stanislava
Bíl k a z Jemnice do Slavkova u Brna a notáře Dr. Aloise
Ž -o f k u z Trhových Svin do Městce Králové.
Jmenovruní: Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta n otářství , Dr. Vladislava H á b a notářem v Uherském Brodě ,
kandidáta notářství Dr. Fr,a ntiška Světlíka notářem v Jemnici a kandidáta notářství Františk,a R e m t u notář,em v Nasavrkách.

fl r o g r a m:
1. Sdělení předsednictva ,
2. čtení protokoolu o mihulé řádné valné hromadě,
3. volba presidenta notářské komory Pr,a žské pana JUDr .
Jaroslava Ponce, notáře v Praze, čestným členem spolku,
4. zprávy funkcionářů,
5. stanovení členského příspěvku,
6. volby.
Nesejde-li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet účast 
níků, aby valná hromada byla podle stanov schopna usnášení, koonána bude .o hodinu později nová valná hr.omada
s týmž pořadem jednání, která bude sch.opna usnášení za
každého počtu přítomných. (§ 10 stanov.)
<V s'obotu dne 25. května o 19. hodině konána bude v restauraci "U Bumbrlíčků " přátelská schůzka a zveme k.olegy
k hojné účasti.
Spolek českých kandidátů notářství
v Praze.

Sbírka na Německý Červený kříž. Se zřetelem k výnosu
ministerstva spr,a vedlnosti ze 17. května 1940 , č. 21.648 /49':'8
poukazujeme na provolání pana říšského protektora v Cechách a na Mor.avě a na -provolání vlády Pr.otektorátu k válečnému pomocnému dílu pro Německý Červený křiž ,a vyzývám všechny kolegy notáře i kandidáty, jakož i zaměst
nance notář:ských kanceláří , ,aby se sbírky tna Německý
Červený kříž co nejúčinněji .zúčastnili .a aby každý podle
svých sil ,a možností .přispěl. Sbírka je dobrovolná a peně
žité dary lze poslati ma složenku ,č . 63.DOD. Mimo to možno n a
sbírku přispěti také v rámci sběrací akce pořádané .obcí.
Nepochybujeme, že sbírka se setká u českých notářů a jejich spolupr,acovníků s 'PTavým pochopením a že výsledek
bude úměrný vážnoS'ti doby, v které žijeme.

ZE DNE
Heřman J,aneček v Jičíně zemřel. Před uzális.tu dovídáme se smutnou zprávu, že z kruhu naš eho odešel nám všem milý .a vzácný kolega pan notář Heř
man Jan e 'č e k.
Všechny překvapila tato zpráva, vždy ť
před krátkým ·časem byl ješt ě činným v komorním výboru
pra~ském , jehož členem byl od roku 1931. J ,e ho ztráty želí
nejen celý stav notář,ský, ale i obecenstvo okresu ji-čínského ,
kdež působil od roku 1922. Zemřel v e věku 61 let. Cest budiž zachována jeho památce.
Notářská komora v Praze uctila památku zesnulého věno
váním částky 5'00.- K fondu Dr. Gustava Kreimla k podporování chudý,c h vdov .a sirotků po notářích.

Pan

notář

Číslo 16.719/ 40-11.

věrkou

V Praze dne 16. dubna 1940.

Advokátním a notářským komorám v Praze a v Brně.
Ministerstvo spravedlnosti zasílá na vědomí poučení pro
soudy, které bylo vydáno vzhledem k výnosu říšského ministra spravedlnosti ze dne 31. ledna 1940 (Deutsche Justitz
str. 220) . Toto poučení bude uveřejněno mezi sděleními v nej bližším čísle Věstníku ministerstva spravedlnosti.
Ministerstv'O spravedlnosti v Praze.

16./4. 1940.

Seznamy osob zbavených státní příslušnosti.
Podle § 2 nařízení ze dne 31. prosince 1939 (Ríšský zákoník
1940 I, str. 35, Věstník ř. pr-ot., str. 16) třeba v pozůstalostních
věcech a při darování zkoumati také, zda dědic (odkazovník)
nebo obdar.ovaný nebyl zbaven protekt.orátní příslušn.osti podle nařízení ze dne 3. října 1939 (Říšský zákoník I, str. 1997 ,
Věstník ř. pros. , str. 179).
P.odle výnosu říšského ministra spravedlnosti ze dne 31.
ledna 1940 (Deuts,c he Justiz, str. 220) založí a povedou seznamy osob, které byly zbaveny pr-otektorátní příslušn.osti podle uvedeného nařízení ze dne 3. října 1939, jakož i osob ,
k teré byly zbaveny německé státní příslušnosti podle zákona
ze dne 14. července 1933 (Ř. z. I, str. 480) , v Protektorát ě
Č e chy a Morava něme cké úřední s?udy.

Ladislav Brábek, no,tář v Kamenici n. Lipou, dožil se
19. t. m. svých šedesátých narozenin. V Kamenici n . Upou
působí přes dvacet let 'Od :svého jmenování a přes 's vé znamenité právnické znalosti, podle nichž by byl předurčen na
místa význačnější , neuchází se o změnu svého působiště, neboť srostl s ,k ra,jem a jeho obyvatelstvem nejpevnějšími
svazky. Ctěn a vážen pro svoje ušlechtilé jednání a hrdé
češství, byl občanstvem povolán na místa nejvýzn.amněj š í,
jež zastáv,a la ~astává s vr.otZeným vědom í m ,odpovědnosti ,
ať již jako bývalý dlouholetý starosta tamějšího Sokola a
aktivní předseda Občanské záložny .a Myslivecké jednoty,
tak jako bývalý člen stálé delegace notářských komor v Praze a ·činný místní vedoucí Národního souruoenství i okresní
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