
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 



7.ápis byl sepsán hí'bitovní správou. Tím se zdržuje konečné 
sepsáni úmrtního zápisu, jakož i projednání pozůstalosti vů
bec a stává se zhusta, že mezitím je pozůstalostní jmění za
,'Ječeno. čímž je poškozován zájem fisku. 

Ministerstvo spravedlnosti proto žádá, aby městské spl'ávy 
v sídlech krajských soudů byly upozorněny na ustanovení 
Si 29 nesp. pat. ve znění čL XII. zák. č. 123/23 Sb., podle 
n Chož jsou v sídlech krajských soudů k úkonům v nespor
ném Hzení uvedeným v § 183 not. ř. Č. 94/1855 ř . z., tedy 
i .k sepisování úmrtních záp:sů, povoláni výhradně notáři 
jako soudní komisaři . 
Městská (hřbitovní) správa má se omeziti v takových mí

stech jen na úmrtní oznámení, jež zašle soudu protektorát
nímu, jde-li o příslušníka Protektorátu, a říšskoněmeckému 
úí'ednímu soudu, jde-li o státního příslušníka říšskoněmec
kého nebo jiného státního příslušníka nebo bezdomovce (vý
nos ministerstva vnitra 'ze dne 27. listopadu 1939, č. 58.832/ 
1939-9). Jestliže Návod pro obecní představené v soudních 
úí'edních jednáních j im ri'ene.sených (nai'. min. sprav. z 28. 
června 1850, Č. 256 ř. z.) v § 3 pověřuje obecní představené 
sepisováním úmrtních zápisů "podle všeobecného nebo zvlášt
ního dožádání okresního soudu", nemůže se to po vydání ne
spornéh o patentu Č. 208/1854 ř·. z. vztahovati na případy, když 
právě podle § 29 je činnost ta vyhrazena notáí·ům. Snad vý
nos č. 58.832/39 zavdal podnět k tomu, že účastníci jsou před
voláváni ke zjištění státní příslušnosti zůstavitele a pak se 
s nimi omylně sepisuje úmrtní zápi.s, což není, jak uvedeno, 
správné potud, pokud dosahuje § 29 nesp. pat. 

Ministerstvo spravedlnosti žádá o sdělení učiněného opa
tření. Za ministra: Odb. předn. Mrština v. r. 

VĚSTNÍK SPOLKU KANDIDÁTŮ NOTÁŘSTVÍ 

P okiaclníh: spolku rozesílá kolegům složenky na zaplacení 
členského příspěvku na období 1940- 41 v částce 10 K. -
Někteí'í kolegové nezaplatili dosud členský příspěvek 20 K 
za období 1939-40, a žádají se, aby tento nedoplatek vyrcv
n ClL 30u časně s běžným příspěvkem. 

KNIHY REDAKCI ZASLl\NÉ 

\ .. "Knihovně sborníku věd právních a státních" vyšlo dílo 
,,0 podstatě . práva, zároveň rozbor normativní teorie" z pera 
Dr. V 1 a d i s 1 a v a Č e r mák a. 

Naše právnická literatura postrádala dosud soustavného a 
zevrubného pojednání o ústředním právním problému, jímž 
jest konstrukce samého pojmu práva; řešení těchto základ
ních otázek bylo ponecháno pravidelně civilistice. Těžko de~ 
finovatelný podklad všeho právního života, jehož podstatu při 
aplikování práva tušíme, ale jehož pojmový rozbor zůstává 
vyhrazen jen vědcům, jest v této knize zevrubně zkoumán 
s hledisek nejrúznějších teorií o právu; zejména reaguje .autor 
na norm.ativní teorii právní, dokazuje její omyly a ukazuj2 
nové cesty ke konstrukci základní definice práva a k zjištění 
jeho podstaty. Okolnost, že hledání základního pojmu práva 
jest spojeno s obtížemi, nemá býti důvodem k resignaci, nýbrž 
podle autora má nás přivésti k přesvědčení o "nutnosti pod
nikati soustavné zkoumání o podstatě práva a překontrolG 
vati si obecné základy právní teorie dříve, než se přikročí 
l< dogmatickému pěstování jednotlivých oború právních". 

Autor vyčerpává v citátech marginálních i textových práv
nickou a filosofickou literaturu, což svědčí o jeho neobyčejné 
kompilační píli a erudici. 

O soustavnosti a zevrubnosti díla svědčí jeho obsah, který 
zde uvádím: Díl prvý: Problém podstaty práva. 
Hlava prvá: Úkol, metoda a účel spisu. Hlava druhá: Právo 
v normativním pojetí. 

Dí l cl r u hý: Log i c k Ý r o z bor p o v i n n o sti. Hla va 
prvá: Rozbor toho, co má "býti". Hlava druhá: Rozbor toho, 
co býti "má". Hlava třetí: Problém, jenž zůstal problémem. 
Hlava čtvrtá: Kriterium normy a povinnosti. Hlava pátá: Lo
J?;ická struktura pcvinnosti. 

D,íl tř etí: Logická podstata práva. H lava prvá; 
Skladba práva a povinnosti. Hlava druhá: Sjednání, soustava 
8. podstata práv. 

Kniha jest vybavena kromě cenného přehledu literatury též 
~eznamem jmen. citovaných autorů, takže i po stránce formy 
řadí se k nejlepším. dílúm naší vědy. P. 

Čís. jedno 3246 n. k. 

N otářské místo v Praze II. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k obsazení 
místa notářského v P r a z e II. v důsledku dosažení věkovÉ' 
hranice notáře JUDr. Josefa Vilímka, se závazkem platiti 
důchod odstupujícímu notáři ve výši 2000 K měsíčně do jeho 
úmrtí (ve smyslu vl. nař . čís. 215/1940 Sb. z. a n.), a současně 
též místa, které přeložením tamtéž se uprázdní. - V žádosti, 
opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. sprav. ze dne 
31. října 1887, čís. 9172, budiž výslovně uveden souhlas s pod
mínkou platiti předchůdci stanovený důchod 2000 K. - Lhůta 
k ucházení se o takto uprázdněné místo notářské končí dnem 

25. prosince 1940 

včetně; žádosti předloženy buďtež u podepsané notářské ko
mory v Praze. 

Notářská komora v Praze dne 10. prosince 1940. 

President: Dr. Ponec v. r. 

Čís. jed. 3175 n. k. 

Notářské místo v Českých Budějovicích. 

Podepsaná notář.ská komora vypisuje soutěž k ObSaZ2t1Í 
místa notářského v Českých Budějovicích, v dúsledku dosa
žení \Tčkové hranice r:otáře Emanuela Touše, se závazkem 
platiti důchod odstupujícímu notáři ve výši 2000 K měsíéně 
až do jeho úmrtí (ve smyslu vl. nař. čÍs. ~15/1940 Sb. z. a n.) , 
a současně též ' místa, které přel·c žením tamtéž se uprázdní. 

V žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
sprav. ze dne 31. X. 1887 čís. 9172 buďtež výslovně uveden 
souhlas s podmínkou platiti pi'edchůdci stanovený dúchod 
2000 K. 
Lhůta k ucházení se () takto uprázdněné místo notáí'ské 

kOilČí dnem 
15. prosince 1940 

včetně; žádosti předloženy buďtež u podepsané notář'ské ko
mory V Pl·aze. 

N otái'ská komora v Praze, dne 26. listopadu 1940. 

President: Dr. Ponec v. r. 

Čís. jed. 3174 n. k. 

Notářské místo v LQmnici nad Popelkou. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž ke znovuobsa
zení mís ta notářského v Lomnici nad Popelkou, uprázdněného 
pi'eloženÍm notáře JUDr. Jana Andrejse do Přelouče, a sou
časně též místa, které přeložením tamtéž se uprázdní. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu býv. min. 
sprav. ze dne 31. října 1887 čís. 9172 podány buďtež 

do 20. prosince 1940 

včetně, předepsan)'rm způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora, V Praze, dne 26. listopadu 1940. 

President: Dr. Ponec V. 1'. 

Přcldady ,; maďarštiny do češtiny a naopak vyhotovuje a 
ověřuje taj. Jar>. Dušánek, přís. tlumočník, Praha XVI., Ho
lečkova 37. 

Úřednice s víceletou praksí v cotářské kanceláři, svědo
mitá, pracovitá, hledá místo. Zn. "Nastoupiti možno 1. 1. 
1941" a. t. 1. 

Notářský solicitátor, samostatný pracovník, s praksí též 
soudní a advokátní, hbitý písai' na stroji, hledá místo v dů
sledku úmrtí notáře. Značka "Spolehlivý" do adm. t. 1. 
-------------------------------- -----

NGtářský koncipient s jednoroční praksí v krajském městě , 
s bohatou agendou venkovskou a pozllstalostní, svědomitý , 
s velmi dobrým doporučením dosavadního svého šéfa, 7měm 
místo v důsledku zřízení druhého r.otál'ského místa. Zn.: 
"Chuť k práci". 

Vyddvá Spolek notMit - Za obsah lJlánk'll zodpOVídá 1·ed. Václav Macas, notáf. Praha XII" Mnichovsk 
Beethovenova 3. UŽ'ívání novin. známek povoleno výn. Íled. poM a telegr. 1) Praze Z(J dne 4. če1'vna 1919 ÚK PrF MU 
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