
ření Ipo:plartků v úlvahu poměr nabyvatele k tomu, kdo 
sulbsti tuci nařídil. 

PoplatkO'vá povinnosrt nasrtává podle § 8. cit. nař. 
pravidelně smrtí zůstéWitele, při fideiikomisární sub
stituci, ~dy nastane případ substituce nebo ~dyž z ja
kéhOl~oliv důvodu byl pře~od ma,jetku Uls[kutečněn 
dříve, v této dřívě~iší dOlbě . 

Při podminěnýclh a lhůtou vázaných nápCtdech vy
měřuj e se poplatek při obou převodech a 'oba nápady 
podléhají ,zpravidla dědickému poplatku ja!ko bezvý
mrnečné dědkké nápady, pH 'čelffiŽ lze použiti U'stHno
vení § 39, odlSit. 2, nař. ze dne 15. září 1915 ,č. 278 ř. Z., 

kdy se stal přev.od do dvou let ať !při výrrnince odhlá
dad nebo roz,vazovací. . 
Převod majetku provedený takJOivým způsobem) že 

sUlbstitrlJJo1vamý dětdilc nabude subs.tituOního maje:t:ku 
ještě předtím, než nastane případ substaituce, buď po
kládán té:ž za převod m.aj etku pro !pŤ~pad sm'rti 
(11.546/ 1917 P), poněvadž se toto právní jednání za
kládá na právu dědickém. Vzdá-li se však testamen
tární universálU1í dědiJc svého práva ve prospě1ch dě
diců zákonnýcih za urči tou úplrutu, nemolŽno toto! zpo
platniti jako legát, poněvadž představ'uje věnoiVání 
pro případ smrti (11.399/ 1917 F). 

2Jcizí-li substitut své čekatelství, dlUlŽno vyměřiti 
a až do doby, kdy případ suhstituce nasltane, zlaJjis1titi 
immobilární poplatek, nachází-li se mezi majetkem, 
na ,něj 'ž se substituce vz,tahuje, nějaká realita. 

J e-ili však mezi pr1vním náJpadem a dnem, kdy se 
splní výmin~a, doba nedosooují'Ci 10 let, má býrti sní
žen poplatek z pTvního nápadu, když se splnila vý
minka lna žádost povinného poplatkem tak, 'že se po
loží z.a základ vý(počtu tohoto pOIpla,tku tnl1rko toUk 
desetin hodnoty j 'mění, kolik činí počet r'eYků, kteTé 
jsou nleú JH v'tlÚl11 l1';'pct.'Oeln a dnem, ikdy se splnila 
výminka, ,při čem'ž zlomky lIoků přesahující 6 mělsí'ců 
se posuzují jaJko celý ,rok. Při nápadech vá:zaný:ch ča
sem lná se Dostupovati obdO'bně, rpři čem'ž se má po
važovati konečná doba, jako výminka rozvazovací a 
počátečná .doba jako vÝ'jimlka oldkláJda'CÍ. CitůlvaLné na
řizelllí stojí lna Istalllovi:sku, že nápady vázané fiideik:o
.m.i;sární substitucí, mají se po'Važorvati jako neobme
zené vlastnictví. 

(R. :z 30. XII. 1887 IČ. 228, Kn. jud. 119 Gl. U. 11.910 
z. 28. XI. 1893 č. 2241, GI. U. 14.614 z 26. IX. 1893 č. 
11.197, GI. U. 14.830 z 14. III. -901 ,č. 2758. Ztschr. f. 
Not. 1901, Istr. 174, Cenrtr. bl. 1901 N 228.) Při přecho
du majetku na f1deiJkomisár:nmo suhsti:Jouta po smrti 
fiduciáře nem.aji se vYlměřovati dědické p<Ypl,atky, ne
boť tyto byly zaipla'ceny po smr,ti ,zůstavit,ele. Na ji
ném stanovisku stojí starší ro:zhodlllUltí (z 12. VIII. 
1879 č. 9004, Gl. U. W. 8656, z 6. I. 1883 č. 1469 Gl. U. 
9293). Stejně platí případ, ~dy fiduciář zřekne se dě
dictví ve pllo6pěch f]deikomisaře CGI. U. W. 8656), 
neboť fi'deikomi:sární subs tituce nabývá plato:lOSlti. 
N~jvyšší správní soud stojí na stanovisku, že popl1at
iky dědické mají býti zapla:cetny též při př,evodu po
zůstalOlsti na ' fideikomisaře (R. 'Z 5. 1. a 22. VIII. 1888, 
Sb. BuJd.w. 4142 a 4238). 

POlstoupení čeka telskéno práva f1deiJkomisármího 
s Ulbsti tuta podléhá poplatku j.akn trhorvá smllQlu~a 
(N. z 15. VI. 1905 č. 6535, Bndw. 3673, L. 2541). 

Upozornění: Dokončení článku JUDr. St. Janďourka: "Ně
které pokyny k řízení ve věcech akciových společností" od
loženo z technických důvodů do příštiho čísla. 

Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval pp. kandidáty 
nO'tářství JUDr. Oldřicha Palečka notářem v Dolních Kralo
vicích a JUDr. Boh. Krause notářem v Rakovníku. 

VĚSTNÍK SPOLKU KANDIDÁTŮ NOTÁŘSTVÍ 

Spolek českomoravských kandidátů notářství konal dne 18. 
května 1941 dopoledne ve vyhražcné místnosti restaurace 
"U Bumbrlíčka" v Praze II., svou XXII. řádnou valnou. hro
madu, kterou zahájil o 10. hod. dopoL starO'sta spolku kol. 
Dr. Jindřich Plzák za účasti 31 členů spolku. 

Po uvítání přítomných přivítal předseda čestného člena 
spolku pana presidenta notářské komory v Praze Dr. J.aro~ 
slava Ponce, jehož přítomnost dodala valné hromadě zvlášt
ního lesku. 

StarO'sta dále přivítal p. notáře Jiřího Křena a sdělil, kteří 
pp. notáři svou nepřítomnost 6mluvili. 

Pan president Dr. Ponc uj,al se slO'va a přátelSkým způso
bem udělil ml.adším kolegům několik cenných rad do života 
a poté popřál snahám kandidátů mnoho zdaru. Staros,ta 
spolku poděkoval panu presidentovi za jehO' laskavá, otcov
ská slova, ujistil ho, že si kandidáti velmi váží onoho vzác
ného poměru vytvořeného nyní, zásluhou pana presidenta, 
mezi pány notáři jako zaměstnavateli a kandidáty, jako za
městnanci a požádal ho, aby snahám kandidátů zůstal i na
dále věren. 

Nato byl ustanoven kol. Rudolf Pel.ant zapisovatelem a 
verifikátory protokolu kol. Jaroslav Franěk ,a Zdeněk Mařík. 

Poté bylO' přikročenO' k projednání programu valné hro.., 
mady, a to se změněným pořadem. 

Po zprávě pO'kladní, přednesené kO'l. Dr. Richardem Bébrem, 
byla zpráva pokladní k návrhu revisora účtů kol. Dr. Zdeňka 
Javůrka schválena a výboru uděleno absolutorium. Členský 
příspěvek ponechán na dosavadní výši K 10.- ročně. 

Komise sestavená z několika přítomných členů v čele 
s kol. Dr. Zdeňkem Schmide.m usnesla se na kandidátní listi
ně pro volby dO' výboru na příští správní období takto: 

Starosta: opět kol. Dr. Jindřich Plzák z Pr.ahy III.; 
I. místostarosta : kol. Dr. Jan Kroutil z Brna; 
II. mí~tostarosta: kol. Dr. Václav Hála z Uhlířských Janovic; 
III. mlstostarosta: kol. Dr. Václav Schánilec z Hloubětína; 
8 členů výboru kol.: Dr. Štěpán Hanuš Brno' Dr. Oto Parma 

Tišnov ; Dr. František Dvořák, Pr~ha XII.; Dr. Richard 
~ébr, Praha XI.; Dr. Cyril Opatrný, Mělník; Dr. Ladislav 
Svimberský, Praha XVI.; Dr. Antonín Dušek, Praha II. a 
Rudolf Pelant, Praha II.; 

4 náhradníci členů výboru kol.: Mojmír Mazánek, Kroměříž; 
Jan J ,anatka, Smíchov; Dr. Frant. Průcha, Praha XII. a Jan 
Veselý, Český Brod; 

2 revisoři účtů kol.: Jaroslav Franěk a Dr. Zdeněk Javůrek. 

P.odle této navržené kandidátní listiny byl nový výbor jed
nomyslně zvolen. 

Nato přednesl starosta spolku kol. Dr. Jindřich Plzák ob
šírnou zprávu předsednickou, jež vyčerpala všechny důležité 
zájmy kandidátů a poskytla přehledný obraz práce za uply
nulý rok. Po jeho zprávě a po zprávě koL Dr. J ,ana Kroutila 
který vylíčil poměry moravské, rozvinula se velmi živá de~ 
bata, které se zúčastnili zejména kol. Dr. Opatrný, Dr. Hála, 
Dr. Zelenka, Dr. Dvořák, Veselý a jiní. 

Po vyčerpání programu byla v,alná hromada předsedou 
skO'nčena o půl 12. hod. pol. 

V ustavující schůzi výboru, konané po skončení valné hro
mady byl zvolen pokladní~em kol. Dr. Richard Bébr, jed
natelem kol. Dr. Ladislav Svimberský a II. jednatelem a za
pisov.atelem kol. Rudolf Pelant. 

R. P. 

. Úředník se 4letou praksí advokátní, znalý psaní na stroji, 
lustrování menšího konceptu, částečně agendy tabulární a 
němčiny, změní místo přestupem k notářství, ·od 1. vrr t. r. 
Značka: "Venkov" do adm. t. 1. 

. Překlady z maďarštiny do češtiny a naopak vyhotovuje a 
ověřuje taj. Jan Dušánek, přís. tlumočník Praha XVI., Ho-
lečkova 37. ' 

Vydává Spolek notářu. - Za obsah článk'll zodpovídá reď. Václav Macas, notdi', Praha XII., Mnichovská 54. - Tiskem Pražské akc. tiskárny, Praha 11., 
Beethovenova 3. Užíváni novin. známek povoleno v'JÍn. Řed. pošt a telegr, v Praze ze dne 4. června 1919, {J. 180.199/1V. - Dohlédací pošt. úřad Praha 1l5. 




