
vu sui generis (stejně argumentuje se i v razh. č. 
6632), kterou nejrde padřarditi pad žádnou ze 'smluv 
'V § 1 zák. z 25. července 1871 č. 76 ř. z. uvedených. 
PrO' n ,a r a v n á n í (§ 1380 obč. zák.), jež mažna pa
j íma ti j a k a č á s teč n é prO' lm i n u t í a č á s .t e č
n é II zná n í cl 1 u h u, j e 'S t v š ,a ik podle zákana 
č. 76/1871 ř. z., stala-li se mezi manžely, tře lb a fa r
m y na t á ř s k é h a s p i s u. Pakud 'pak se pavažuje 
OIna majetková smlauva lrozV1adalvá z a s .m 1 a u v u 
s II i gen e r i s, n e n í pře c e m ož TI é, aby 
smlouva ta se nedala sub'Sumovati pad 
něj a k á II S t a n o ven í o b č a n .s k é h o z á k o
n a; tu .pak jest nasnardě, že smlouva tako~á dá se je
dině vyložiti z a IP r a v O' u sml O' u v u s vat e b.ll í 
padle širšíhO' rá :mce § 1217 abč. zák. Zmí
něné vývody Sedláčkovy protO' .nepatřebu1í v t0l111 
smĚ'ru dalšího rozvedení. 

Je-li tedy majetkorvá smlouva rozvodová typ2m 
smlauvy sVHtební, pak múže býti platně zřízen;a jen 
ve formě nlO'tářskéha spi:su. Ta t a for m a , pře d
p a k 1 á d ,a j í cín a ,t á ř s kým řád e m s rt; a n o
ven é z v 1 á š t'll í říz e n í, ne d á sej i TI a. u f a r
m a u n a hra d i t i, t e d y a .ll i nes O< u d Jl í 'm 
'P rot a klOl e ,m, i IkdyJž tentO' jest listina u veřejnau.4) 
Úvaha o tamta velmi zajímavé.m téma,tu, totiž a rov
nocennasti jednotlivých druhů forem, vyžadovala by 
však 'O'bšÍtrnějšíha pajednáni, jež by zdalek,a přesáhlo 
UŽ'ší .rámec této úvahy. 

Dr. KAREL MOTLÍK: 

Některé průvodní zjevy 
ve věcech poplatkových a dávkových. 

Bylo by nesporně velmi zajima.vé prozkOoumat úč~n
ky, jaké má prO' abDr 'práva poplat1kavého a ří.zení ve 
věci dávky oz přírústJku .hodnaty nemorvitos,ti vl. n3.ř. 
č. 218/ 38, hlaV1ně Ipra příp aid , ;že k ISlchválení smlouvy 
nedojde IZ něj,akéha, na stranách vÍlCe méně závislého 
dúvodu, kdy ,te'dy na př. některá :strana nedodá poža
dované dolklaJdy, ať jiJž prata, že je dodati nemůže, ne
bo, snad ča'Stěji, 'že je dadati nechce a druhá strana 
"mlčky" . ad smlDuvy ustaupí tím, že -dodání jich ne
vYimáhá, nebO' :!<Jde dokance ISltrany, po sepsání smlou
vy žádost a 'schválení akresním úřadem buď vÚlbec 
nepadaljí, neb pOldanau žádost vezmau zpět - zda 
tedy v daném .phpadě jde O' dis,solU!ci smLouvy se vše
mi j,ejÍlmi paplatkovými ná,slediky (neschválení st::ila 
se neč:imností st.ran, oby,čej:ně 'Z ámě.rnou) , nebo ~da jde 
a právni jednální, které 'Se poplatkavě neuskutečnilO', 
nemám však Ibahužel (.nebOo bohudík?) 'Za,tím dosti J.na
teriálu, abych mohl nálzory v této věci demanstravati. 

Upoz.orn:il lbych však v tétO' sou,vis.lo:sti na jednu za
jímavau okalnost. PrO' měření dávky z přírústku hod
naty nemavitosti nebéře p:nav~delně zemský inSip~kta
ráJt zřetel na to, zda a kdy byla smlaUIVa slohválena a 
kdy se tedy stala pIa tnou. P.ravádí řízení vyměřarvad 
bez ahledu na tutO' okalnost a .staly se již .případy, že 
byl vydán platební rozkaz na dávku dříve, než do.šlo 

4) V tom směru je zajímavé rozhodnutí, otištěné ve sbírce 
Unger-Wa1ther-Pf.aff pod č. 10.591., zabývající se otázkou, zda 
je platnou dědická smlouva, zřízená př'ed soudem a nik'oliv 
notářským spisem. Nejvyšší soud vyslovil, že je-li pro něja
ké pr ávní jednání pl'edepsána notářská forma" není možno, 
aby bylo platně zřízeno ve formě jiné, po té stránce není m :)ž
na 7ádná výjimka. 
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ke schválení smlauvy. Případy tytO' jsou avšem velmi 
řídké, ale ,mohau nastati a zajímavé jest, že dak'Once 
v jednom. pod'Obném lpřípadě strana, kJterá vyzvána 
by la k !podání vysvětli vek a ceně zcizOrvad a ItOlto vy
zvání ponechala bez povšimnutí, po vydání platebníhO' 
:rozkazu, který bral Iza základ "úředně !předpok.láda
nau" ·hadnatu zcizovad, namítala - a pokud vím 
úspěšně - že následky zmeškání ji nemohly stihnau
ti ex -tunc prata, 'že 'V době, kdy řÍlzení by1a vedena , 
scházel předpak.lad platnasiti smlouvy, ť. j. ano slchvá
lení podle vl. nai'. 218/ 38, a že tedy šlo a vYlmě·řováni 
předča1sné, ;přes to, 'že v dClbě, kdy platební Tozk'az byl 
vydán, byla již smlauva a~resním úřadem .schválena. 
Dnes byoh ,chtěl UlPozorni.ti na jiné 'Zljevy, k'teré s onÍ'm 
vl. nař. 218/ 38 nemají ničeho spaJečného, Ipřes ta však 
mohau. působiti rv rpraxi nepříjemnosti. 
Poměrně méně vý.značným takovým zjevem jest 

praxe poplatková, která vyzývá kU[pU!jící, ,alby sdělili 
při kaUlpi, kalilk ,činil nákllad .na adměření ,pozemku a 
e:hotovení geometrického plánu a tento náklad přLpa
čÍitáJvá k ceně 'trhavé, vycház.ejíc 'Z :předjpokladu, že jest 
snad. povtnností Iprodávajícího a saučálstí úplaty r:ro
dávél.'jícímu, hr,adí-li náklad ten kUlpuljÍlCí. Jde ovšem 
a nákla"dy Ipaměrně neveliké, ale mohl by tenbo názo,r 
býti počátkem dalšíhO' 'rozšíření praxe v tam směru, 
že toUž i náklady smlDu vy a pravedení kniha:vního 
započitávati se mají dO' ceny trhavé. Byla mně totiž 
sděleno jako důvod tétO' praxe, 'že 'Prý jest "povinna
stí pra1dárva'jídha, aby ozakOUlpenau výměru kU1Pll.iíd
mu 'Od svého dDsavadniha 'majetku tak oddělil, ruby 
kupujíd mohl skutečně tí:mta Ipozemlkem salmoS'tatně 
a bezpečně dispanovéllti". 

Mnahem vá'žnější je:st ale nymější praxe !při vymě
řaváJní dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti. 

Setlkáváme se docela haufně se zjevem, kdy zem
ský inspektorát nebéře v pachyby !pauze cenu naibý
vací, jako do.pasavade a k'de, vzhledem k tamu, že šla 
velmi častO' 'O ceny skutečně dávno platné (1914) 
mohlo ,k !pachybám a různasti .názorú dochá:zeti, ale 
- a hlav.ně, hodnotu zcÍlzova'ti. V tom smětru dá,vá 
použití § 17 pravidel možnasti, dosud a:pravdu ne
tušené. 

Pa sepsání sm1auvy ,a ohlášení dávkovému úřadu 
dostane prodávající - oby,čejně venkovan - k vy
pLnění fo~mulář přiznání. Mnohý z nich neví - a za
jímavá věc, někdy to neuváží ani ,správní úřad,roz.ha
dující o opravném prastředku - že jednau z "jemno
stí" řízení spráJvníha je, 'že ,lhůta poč~tá se pro 'P ř i
zná n í d á v k a v é bez ahledu na dny !poštovní da
pravy, že tedy ve lhůtě ,musí .přiznání od ojí t i ú ř a
d u. Paštovní rdaprav,a se nečítá teprve při rprostřed
doh opra'vnýJch. Ale dejme tamu,že tohle IÚJskalí pra
,dávající šťastně obepluje, pl'tz.nání donese k práVlnímu 
zástupci, s Hm je vyplní la včas vymě·řujícímu úřadu 
- doporučeně padá. 

Po delším čase ·obdrží Iprodáv.ající tiskarpi,s, dosti 
nepřehledné úpravy, z něhož se dozví, že vy,měřující 
úřad nehadlá vzíti za .základ udan'Ou hodnatu na b ý
v a c í, nýbrž ,částku jin'Ou. Současně druhý, stejný, 
až 'na to, ·že v talm druhém uvedena jes,t, že vyměřující 
úřad neho.dlá vzít za Ipadklad udanau hadnatu :z c i
z o v a c í , nýbrž jinau, vyšší. A kažldý z rtěchta tiska
pisů má dale rubriku, na níž má strana vysloviti s i/ Ůj 
ná!z'OIr a odpavěď. De'jme tOomu, že anen venkovan 
bude do té miry 'Opatrný, že abě 'VýlzíVy donelse včas 
právnímu zástu:pci, aby je bylo 'možno opět v ané lhů-



tě (;to není opravný prostředek, ,pozOlr na ipO'čítání lhů
ty) odpovědětí. Tento se pNrorzeně diví - !když už ni
čemu jinému, tedy tomu, proč Ibylo použito dvou for
mulářů, mohly-li býti oba dotazy na formuláři jed
nom, pro oba /případy upraveném? A nezbyde mu, 
z opaJtrmosti nic jiného, než bud odpQ!věděti na oha 
zvláštním :přÍlpisem, kde ovšem musí být ciitována 
všeohna sloIŽ1tá čísla .spisu, nebo použij e-li o odpovědi 
blanketu, tak j'ak insl}?ektorá t nabízí, poslalii obě od
povědi každou zvlášť a ka!žldou doporučeně - plrot'OlŽe, 
kdyby je poslal ipod jedním, jak by mohl vésti důkaz, 
že odpověděl na obě a ne jen lna jednu? 

Ale kolik je tak opatTllých prodá1vajících, .aby vá
žili zvlášť cestu do města - mnozí to 'vyplní san1i, do
konce pošlou -- tak, jako posílají všechny dopisy, 
tedy nedoporUJčeně - ale jak d'Oká1ží, že 'Odpověděli 
anebo, :že odipOlvěldě1i véas? 

A jak mnoho je těch, kteří uva'žují, zdán.livě docela 
nor.málně: Dnes, kdy smlouvy nejsou platné bez úřed
ního sdwálení, dnes, kdy ceny kOin!tJroluje cenový 
úřad, kdy dokonce zemský inspeldorá t má v rUlce ově
řený olpis smlouvy, ;z něholž vysvítá, že schválena byla 
kOUipě za dej,me tomu 24.000 K, musí .být zřejmým 
omylem, tvrdí-li inspektorát, že hodnota pozemku je 
50.000 K? 

Málm jednoho velmi opa.trrnéh'O klienta, }{'terý pro
dával více věcí a který ví, že s podo'bnými výzvami 
nejsou žádné hira1oky. A tak se stalo, že když jsme 
zodpověděli šťastně a včas vý;z;vu, 'kter'Ou popisuji 
shora, přišel tento hlient za několik neděl a přinesl 
- olpětovnou, docela stejnou vý:zvu. Už i ten si myslel, 
to že musí b~rJt omyl, V1Ždyť jsme se k té věci již vy
jadřovali. Ale i ten uznal, že kdyby neodporvěděl na 
tuhle , docela stejnou výzvu, že by podle dávkový'ch 
pravidel mohl býti Ipre'kludován, třeba lŽe odpovědél 
včas na výzvu iprvmí. 

Třetí v~ýzvu již nedostal, nýb['ž platehní rozkaz, 
v něm'ž uznány hodnoty tak, jak je udával p::> prvé. 

Ale kolik je tak olpatrnýJch? 
A tak přkhálzejí po 'čase platební rozkazy na ho

rentní OIbnosy dávky. Stalo se dokonce, že přišel iku
pUljíd se záTučním platebním rorzlkalzem na dávku 
z nemovitosti, kterou se Stvolením obelrlandrata za-
koupil ze židovského majetku, kde v !přiznání ibyl vý
slovně uveden výměr, 'kterým se mu povoluje nemo
vitoSlt za určitou lčástku zakoupi,t s tím, že kupní cena 
musí být složena na vázané konto, připojen doklad 
o tom, že tato částka byla placena - a inspektorát 
béře částku podstatně vyšší za základ - "jelikož ne
bylo vyhnvěno vyzvání .. ." 

Kupující je zděšen. Jeve veřejné službě a obává 
se, že bude míti tresrtní hzení pro podezření o ohchá
zení předpisů o majetku židovském! Nebo jiný pří
pad - který by byl směšný, kdyby nebyl tragický. 

Strana je po\kutována cenovým úřadem za to, že 
od interesenta, hodlajícího zakoupit po,zemek, pOlža
dova,la vysokou cenu ,trhavou. Jak k té ceně přišla? 
Velmi jednoduše. Prodávala .před časem od tého.ž po
zemku jinému, pravda, laciněji, ale řízením při dávce 
z přkůs,tku hodnoty jí bylo úředně proká,záno, že hod
nota pozemku v dOlbě zcizení byla takorvá - jakou 
nY'ní požadovala 'Od dalšího kupce. 

A tak tehdy jí nebylo nic pla,tné zapřísahat se, že 
tolik nedostala - zaplatila dáviku IZ hYlPotetické 'ceny. 

Lnes zase jí není nic platné zapřísahat se, že ne
lnú,že ,být lichvářskou cenou cena, která byla - mož-

7~ . , 

no řici - úředně vlI1ucena, dnes p.lattí pokutu. Ceno1vý 
úř'ad postupuje ovše.rn správně. Ten totiž může zjišťo
vati hodnoty přímo, šetřením event. na 'místě samém. 
Dá,v'kový' úřad :proti t01TIU váže se na dobrozdání obCÍ, 
úřaduje pro Jpříliš široký okruh, ,a informátoři si prav
děpodohně stále ještě neuvědomili, že dnes není vol
nosti ve tvoření cen, že není ceny zábby, že není mož
no oceňovati nemovitosti tak, jak se jeví pO' ně~olika 
měsíd:ch od koupě (ohir,a:zená, se zemními úpravami, 
osázená stromy aitd.), nen1lUivíme-li již o jiných, čistě 
mílStlllí'ch hlediscích, jako na př. stav a potřeba obecní 
pokladny atd. 

Tyhle nesrovnalosti se vybíjejí konec konců stesky 
stran u toho, kdo smlouvu psal, jsou příčinou sporů 
mezi prodávajíchni a kupujícimi o výši dávky, již má 
kupujíci platiti, a když ~e i uro'vnají, hořkostí mezi 
nimi. A bylo by proto 'snad velmi záhodno při nejmen
ším strany upozorniti na to, že dávkové řízení je sple
titté a vehni formální a pOldle možnosti vyžádati si od 
nich plnou lnO'c pro provedení tohoto řízení, hlavně 
tam, kde SE: dávka přesunuje na ku:pující. Vím ovšem, 
že to bude v)l1padati ta\k, jako by notář se sna'žil zvý
šiti svůj paJmárrní účet - ale jak jinak zabrálllit ne
příj emnostem? 

ZE DNE 
Vzácné služební jubileum. 

Opravdu vzáoného služebn.ího jUlbHea - 3':) let li téhož 
ZJaměstnav,ate.le - se dožil tohoto rok-u 'Pan Rud o 1 f P 2-
1 a nt t, ředitel no.táí'siké kJanceláře na,'Šeho komOlrn!Ílho, prelSi
denta, p. JUDr. J 'aro,sllav,a PIJnce, notláře v Praze-Žižlkově. 

Jubilant V'stofUJpil jalm začát.ečnioká k,an.oeléřs1ká síla do 
služeb Dr. Pon.ce ve Ves1eH nad LUŽlnicí, s ním pí'e1sídllil do 
Sohotky, paik do Pr.ahy-Nuslí a Pr,ahy-Ži'žlwvla. Jeho poměr 
ke kanceláři je C'harakter~sován věrností k šéfovi, láslkou 
k plo'volání. svědomitostí, pílí a hoooevllllat'o'sťí v priáci a ,so/u
st,avném sebevzdělávání. Jen tak si lize vysvétliti. že se 
z prostého venkovského. hocha vypr,acoval - bez jakýchkoliv 
možno'stí n nvšl,ěvlovlaťt vyšší Šikoly, odbolTné ~ulrs'y nehOl po
dobně - laž nr.t ředitele rozsáhlé pr,ažské kalllceláře n'Jtářské , 
jedlllé z nejvétškh ve Velké PralZ'8, kterO'užt,o. funkci za'Stíávú 
vzorně. Nejen kancelářští zam.ěstnanci , i konCÍ:pi.elllti ,a sub
S'ťituti , nynější i dřívější , k nimž pat:ří i pl,s.atel této vzpo
minky, si jubHanta váží jako spolupracovníkta mimotřád
nýc'h kVlalit , vždy ochotného ,a splJlehlivélho, .a ph tom tak 
skromného! Stejně je t,omui u khe'llltů ,a právních Z áStUPcLl , 
u nichž si 'jubil1ant získal velké ob:liby svým klo'relktlIlim vy
s tupoviÍním, boh2.t Ýll'1i Zkušeno3tmi ,a věcným i rycb}Ý~11 vy
řizován:ím jejich prací. 
Notářská komora pražská, vz,30Vlši tot) jubileum ve své 

schůzi dne 30. li'stopadu 1940 s potěšením na v1ěd,omí, se 
jedlI1omysln!ě usne1sl,a vys.loviti jubilantovi zvláštní 'LlIZnání. 
I redakce Českého Práv,a se Ťiadí mezi gratulanty ,a přeje 
jubilantovi '- kladouc ho j-ak'Ů zářivý Vizo'r k,ancelářslkéh' ) 

úředníka - všelho zdaru a zdraví. Dr. Fralnt. J ,anatka. 

48.710/40-14. Opis. 9. listopadu 1940. 

Sepisování úmrtních zápisů hl'·bitovními (městskými) správami 
v sídlech krajských soudů. Referent: o. r. Dr. Somr. 

Ministerstvu vnitra v Praze. 

Notál'ská komora v Brně upozornila, že jí docházejí stížnosti 
na to, že hřbitovní (městské) správy v sídlech krajských sou
dú sepisují úmrtní zápisy a po osobách zemřelých nejen ve 
veřejné nemocnici, nýbrž i v soukromí, a předvolávají za tím 
účelem příbuzné zemřelých do své kanceláře, kde s nimi vy
plní částečně formulář úmrtního zápisu, který pak zašlou 
ořímo příslušnému notáři k dalšímu jednání. -

Takto sepsané úmrtni zápisy bývají často nesprávně, ne
úplně i jinak vadně vyplněny, takže notář je nucen k doplnění 
"'lebo k opravě úmrtního zápisu znovu účastníky předvolati , 
což dává účastníkům podnět.k: domněnce, jako by byli notá
řem zbytečně obesíláni a bezdůvodně obtěžováni , když už 




