
-Z·E DNE 

. K pokynu ministerstva spravedlnosti v Praze uvědomují se 
všichni zaměstnanci ve službách notářstva · o výzvě vlády Pro"'" 
tektorátu Cechy a Morava k veřejným zaměstnancům ze dne 
23. října 1941, jež zní: 

"Velkoněmecká říše dokončuje právě boj, jímž se bolševis
mus, jenž ničí veškerou kulturu, se svým židovským, vše 
rozkládajícím vedením navždy v Evropě vyhladí. Všechny 
kulturní národy Evropy, ba dokonce i bývalé nepřátelské 
~táty, poskytují jí při tom vojenskou nebo politickou pomoc. 
Tím více jest zavrženíhodné, stojí-li příslušník Velkoněmec
ké říše v tomto boji stranou anebo proti Říši. Kdo , tak jedná, 
poškozuje svůj národ a svou rodinu, porušuje 'způsobem nej
těžším své úřední povinnosti a ruší slib, daný slavnostně Říši 
a· jejímu Vůdci. 

'" Státní president a vláda znovu přislíbili dobrovolně a z nej
vnitřnějšího přesvědčení svou loyální spolupráci s Říší a je
jími představiteli. Je proto nejvyšší národní povinností všeho 
úřednictva, ,aby svým vnějším i vnitřním postojem, positivní 
spoluprací, svědomitostí, rychlostí a iniciativností v pracovním 
výkonu se přiznalo k povinnosti přísahou stvrzené a otevřeně 
podle toho jednalo. To vyžaduje především, aby se naprosto 
odvrátilo od londýnské emigr.antské vlády a jednoznačně od
mítlo zbabělou Benešovu kliku a její nohsledy doma i v ci
zině. Zločinné pokyny těchto uprchlíků, Židy vedených a ve
likášstvím spojených, jakož i každá nepřátelská propaganda 
musí býti .vždy a všude co nejostřeji potírány. ' 

Kdo myslí, že i v budoucnosti by mohl hráti dvojakou hru 
a že by se měl zajistiti též na druhou stranu, klame se, poško
zuje národ a -rodinu a bude napříště bezohledně odstraněn." 

Notářský spis ,podle § 54 not. ř. (o solennisaci soukromé 
listiny) a doložka vykonatelnosti - poplatková povinnost. 

Ministerstvo financí sdělilo k dotazu o poploatkové povin
nosti u notářského spisu a solennis.aci soukromých listin pří
pisem ze dne 24. VII. 1941, čj. 17856/41-V/146 toto: 

"Notářský spis o solennisaci soukromé listiny podle .§. 54 not. 
řádu podléhá sice kolku 5 K za. každý arch (ve smyslu naříze
ní min. spravedlnosti a financí z 27. XI. 1858, č. 223 ř. z. bod 
'5b), ale je-li v něm obsažena doložka vykonatelnosti podle 
.§ 3 not. řádu, t. j. projev zavázaného, že listina co do uzna
ného dluhu má býti ihned vykonatelná, podléhá tato doložka 
dalŠímu poplatku, a to kolku za 5 K z každého, archu, byla-li 
listina o původním dluhopisu podrobena stupnicovému po
platku (věta druhá §. 3'5 popl. zák. a saz. pol. 19/101 I B p. z.). 
Nebyla-li listina o původním dluhopisu stupnicovému poplat
ku podrobena, podléhá uvedené prohlášení příslušnému po
platku stupnicovému. 

Placení kupní ceny předem při smlouvách podrobených 
schválení. 

Ministerstvo spravedlnosti bylo upozorněno, že při uzavírá
ní kupních smluv '0 nemovitostech, které podle vl. nař. čís. 
218/1938 Sb. vyžadují schválení, bývá mnohdy kupní cena 
kupcem zcela nebo zčásti zaplacena předem, t . j. než je roz
hodnuto o schválení. Jestliže pak takové smlouvy nedojdou 
schválení, nebývají často prodávající již s to, aby 'Vrátili část
ky, které napřed přijali. Kupci jsou pak ponejvíce nuceni vy
máhati si k z'ajištěrlí svého nároku na vrácení kupní ceny 
zákazy zcizení, předkupní práva, zástavní práva a pod.; tím 
se uvalí na nemovitosti, o které jde, zatížení, které jinak 
není hospodářsky odůvodněno. 

Protože prý se takové případy množí v povážlivé míře, zdá 
se úČ,elné, aby advokáti a notáři byli upozorněni na nežádoucí 
následky placení kupní ceny předem .při smlouvách, které 
jsou podrobeny schválení. Při uzavírání smluv podrobených 
schválení bylo by smluvní strany výslovně upozorniti na 
újmy, spojené s ploacením předem. p.o, případě bylo by p(1so
biti k tomu, aby se placení předem stalo způ~obem, při kte
rém by pro případ" že by schválení ,bylo odepřeno, bylo vrá
cení zajištěno bez hospodářsky neodůvodněného zatížení po
zemků (na př. složením u peněžního ústavu). 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

Niklitschkovy zázraky. Nakladatelství Cin začalo vydávat 
populární naučnou knihovnu, nazvanou Zivá věda a opravdu 
živě !redigovanou, jak ukazují první vyšlé svazky: Na jeden 
z nich tu chceme zvlášť upozornit: na Niklitschkovy Zázraky 
na každém kroku. 

Kdybych byl profesorem chemie nebo fysiky, rostlinopisu 
nebo přírodopisu, přednášel bych podle nich. A kdybych byl 
žákem, učil bych se podle nich, 
Neboť tato krásná kniha A. Niklitschka mění i zdánlivě ne

stravitelnou vědeckou poučku v něco 2;ábavného, přitažlivého, 
nesmírně .poutavé~o, 'co chceme znát a důkladně znát ne pl'lO
to, že musíme, nýbrž proto, že je to tak podivuhodně zajíma
vé. To je první veliká přednost knihy NiklitschkoVy. 
Ah~ tato kniha neučí jen tomu, o ,čem vypravuje. Je to vel

kolepý úvod dlo poznávání zázraků tohoto světa, který ,nám 
dává možno:st potkávat je opravdu na každém kroku. Učí 
samostatně pozorovat nejrůznější dění v přírodě i nejspleti
tější problémy 'techniky a rozumět jim, chápat plně jejich 

, pravdivou zázračnost. Učí samostatně odhaliovat tajemství 
života kolem nás. To už není j.en přednost, to je vlastnost tak 
vzácná, že se s ní setkáváme jen u nejideálnějších populari
sačních děl. Niklitschkovy zázraky k nim tedy právem nále
žejí. J 'e však i třetí věc, pro níž je třeba upozornit na tuto 
knihu. Je to její vzrušený a bohatý styl, plný vtipný~h :obratů 
a obrazů, který je českým překladem vystižen a tlumočen 
v celé své 'barvitosti. Není to jen překlad, je t-o dokonalé zče
štění, přetvořující Niklitschkovy obrazy v české obrazy a jeho 
úslovi v česká úsloví, u nás vžitá a žitá. Je r,adost číst ta
kový překlad knihy populárně vědecké, protože i ten je v tom-
to oboru vzácný. . 

A konečně ještě j.edna hodnota je v této ' Niklitschkově 
knize: krásné a dokonale provedené ilustrace, které zvyšují 
její názornost, poutavost i vnitřiIÚ cenu. Pro to vše věru stojí 
Niklitschkovy Zázraky za to, 'abychom na ně zvlášť upozo7-
~a , I 

Cis. jed.: 2177 n. k. 

N otářské místo v Lounech. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž k znovuobsa
zení místa notářského v Lounech, uprázdněného úmrtím no
táře Jiřího Kloubka. 

Zádosti, opatřené dokl.ady ve smyslu výnosu býv. min. sprav. 
ze dne 31. října. 1887, čís. 9172, podány buďtež . 

do 30. listopadu 1941 

včetn'ě, předepsaným způsobem podepsané komoře, 

N otářská komora v Praze, 
dne 6. listopadu 1941. 

Odborné překlady do němčiny a naopak. Adresu sděli 
redakce. 

Úředník s delší praksí advokátní, znalý psaní na stroji, 
lustrování, menšího konceptu, částečně němčiny a agendy 
tabulární, změní místo přestupem k notářství od 1. ledna 1942. 
Znač.: "Ceskomoravská vysočina" do adm. t. 1. 
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