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Seeschiffer, Lad:escheine der F'rachtgiiter, Auslieferungsschei
ne (Lagers'cheine, W,ar,rauts), Bodmereibriefe und Seeass~ '~u

-anzpolizzen . : . 

f) Schecks ... , 

g) W,eehsel"' J 

h) Urkunden iiber die von den statutenmaB!ig zum Vor
sc'huBgesohafte ber,eClhtigVel!1! offentlichen Ans;t.a"lten erhalte
'nen VQlr8lchiiBe ,auf Staats- uud andere Wertpapiere oder Wa-

ren .. 'J 

i) Rechtsurkunden, wodUiroh das Eig,entum einer unbeweg
lich.en Sache léntgeUlich ubertr,agen wird, v. jed. Bo.g. 5 K fest, 
nebSltbei die Gebiihr vom Reehtsges,ehaft ... , 

k) Rechtsurkunden uber Schen:kungen beweglicher und un
bewegli-cher Sachoo ... , 

1) Rechtsurkunden ub\EII' VermogensiibertlI'a-gungen a 'uf den 
TodJesfall, als: letzwillige Anordinlungen (Testamente, ,Kodizil-
1e), wechs,elseitige Testamente, Erbvertrage, Sehenkungen aui 
den Todesfall, Bestimmungen in Ehepakten und anderen Ver
tragen zwischen EhegaUen iiber auf den Todesfall des einen 
dem anderen zUlsiehende Rechte . . . , . 

m) Re'cht8lurkunden, in den nachstlethenden Po sten der Ta
rifbestimmungen angefiihrt.e: Vertrage uber Dienstleistungen 
der Posten 40 a', b; Kauf- und Tauschvertrage, entgeltliche 
Zes,sdonen und Vi€rzichtleistungen, deren Gegenstand beweg
Uche Sachen siud, P. 65 Aa; 97 Aa; Glucksver·trag'e der , Pos
ten 57 Ca und Ga; Darlehensvertrage der FOSlten 36, Za; Ge
sel1s.chaftsvertrage der T . P. 55 B, 2,a und b. 

Au-ch unterliegen . '. Lie:fle1rungsvertrage, T. P. 69, wenn sie 
als Verkaufe beweglicher Sac:hen skh darstellen .. . 

n) Rechtsurkunden iiber alle ,andieren Rechtsgeschafte (so
weit sie nicht dwoh be'sondere GeS'etze der Skala I zugewie
sen oder von der GebiihT hefr.eit sind) '" n. d. Werte Sk-ala 
II. 

II. 

Uvedené vlád. nařízení zavádí důležité osvobození 
od poplatku podle n. stupnice u stvrzenek o splnění 
k n i h o vně n e z a j i š t ě n Ý c h z á vaz k ů podle 
uvedených saz. pol. (stvrzenky o splnění závazků 

knihovně zajištěných nadále stupnicovému poplatku 
podléhají). Osvobození vyplývá a contrario z ustano
vení vládního nařízení o restriktivním použití uve
dených saz. pol. pro závazky knihovně zajištěné. 

Podmínkou osvobození jest: 

1. existence závazku (obligace), 

2. povaha závazku: 

a) musí jíti o závazek knihovně nezajiště,ný, 

b) peněžitý neb aspoň ocenitelný (při splnění 
neocenitelného závazku je podle saz. pol. 101 I, B 
pevný poplatek 5 K z archu), 

3. splnění takového závazku - a , to kterýmkoli 
ze způsobů zrušení obligace - osobě oprávněné nebo 
jejímu zástupci, 

4. vystavení stvrzenky o splnění závazku (kvitan
ce) touto osobou osobě povinné. 

Vládní nal'ízení nabylo účinnosti dnem vyhlášení, 
t . j. dnem 17. prosince 1941. 

Tento článek je určen pro stručnou prvotní infor
maci. Zavedená novota zaslouží si zevrubnějšího po
jednání, jehož se jí nepochybně z pera poplatkového 
odborníka později dostane. 

ZE DNE 

Jednotný směnečný řád č. 111/41 Sb., poplatkové otázl,.y. 
Ministerstvo financí vydal,o ve shoTa uvedené věci tento výnos 
ze dne 9. prosince 1941 ČÍ'slo 115.395/41-V/14h: 

"Sbírky oViěřených opisů prc: tes,tů ,a záznamů o obsahu 
směnek neb Op': ISŮ směnek, vedené not'áři, podle čl. 85 (2) a (3) 
jeďnotného směnečného řádu č. 111/41 Sb., podléhají podle 
názoru ministerstva financí poplatku stanovenému v s az. 
pol,. 29/74 zákona č. 89/1862 ř. z., neboť podle jejkh úbsahu 
a účelu je nutno pov·ažovat jl~1 Zla pro It es tni pro t a. k o -l y 

ve smyslu cit. saz. pol. 

Jiným než uvedeným poplatkům zmíněné sb1rky ani jejich 
jednotlivé části nepodléhají. 

Minist'~Tstvo financí souhlasf s tamním názorem, 'že vy
svědčení o vykonaném protestu, vy-stavené notMem podle 
čl. 90 (2) jednotného směnečného řádu č. 111/41 Sb., podléhá 
kolku z'a 5 K z každého archu podle saz'. pol. 110/116 a) bb) 
popl,. zák. 

O t éto 'odpovědi uvědo.muje ministerstvo financí současně 
ta,~é m'i:nistE;!rs,tvo spravedlnosti a podř.ízené úřady. 

Za ministra financí: Trnka." 
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Notářská komOra v Brně oznamuj'~, že ve, s,chůzi shoru 
vš:ech no'tářú ObVíOdu vr'ohního. soud u v Brně dne 18. ledna 
1942, byl zvolen 'komorní výb~)lr: 

1. presidentem komory: JUDr. Andělín Váhala, notM 
v B,:r.ně, Zelný trh č. 12; 

2. členy komorního v ýboru: 

a) Alois Benda, ll10tář v 01lomouci, 

ob) Jan l'J.ěn'~:Čka, notář v Brně, Zelný trh č. 3, 

c) Dr. J aroslav Kozánek, no,tář , ' e Vyškově, 

d) Dr. ' duard Liska, not:ář v Mor. Ostrav'ě, 

e) Dr. Alexander Tobek, notář v Uherském Hr:adiš;ti, 

f) Dr. Josef V1avrouch, notář v Tišno"ě ; 

3. za náhr adniky členů výboru : 

a) Dr. Stanislav BílIek, notá,ř ve Sllav~oVlě u Brna, 

,b) r . F rantišek Skřivánek, notář v Brně, Česká 28 , 

c) Dr. Richa,rd Togner, notář v 01ofI1o uci; 



4. 2)a revisory účtů: 

a) Dr. Bedřich Skoček, notář v Bystřici p. H., 

b) Dr. Zdeněk Kubelka, notář ve Velké Bíteši. 

Všichni funkcionáři jsou zV1Ol:eni na tři léta. 

Po provedení 't,ěchto voleb s,volal president komory ihned 
schf:tzi kcm:orního výboru, na níž byl zvol'en náměstkem pre
sidenta pan Jan Něničkla:, notář v Brně, :a pokla'dníkem pan 
Dr. J ,aroslav Kozánek, notář VE" Vyškově. 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

Právní prakse, 'č,asopis praktických právníků, zahájila v min. 
roce VI. ročník. Obsah p'ředchoz.ích l'očruků dokazuje,že Práv
ní prakse stala 'Se spolehlivým por:adcem všech praktických 
právníků, kterým přináší o všech aktuálni,oh otázkách v'čas 

zprávy podané způsobem v naší právnické literatuře dříve 
jen ojedinělým. V prvním čísle nového (VI.) ročníku jsou 
otištěny čl á n k y: Dr. Jaromíra Sedláčka: ,,0 neplatnosti 
společenských smluv." DI\ Edvina Loebensteina: Právo na 
ochranu krve v ProtektoTátu Cechy a Morava a jeho prak
tická apl.i.kace, zejména na protektorátní příslušníky." Dr. 
Josefa Fialy: "Odklad exekuce podle § 7 vl. nař. Č. 44/1940 
Sb. a podle vládního nařízení č. 230/1941 Sb." G los y a 
a k t u a I i t y: Z nesporné rozlukové prakse. Výpověď po·· 

o. jistky. Př,ípustnost exekuce podle nových exekuČn.ích titulů ! ze Slovenska. Jak postupovati při dražbách nemovitostí vzhle
dem k cenovým předpisům. Lit e I' a t u I' a: Miroslav Bo
háček: Otakar Sommer. Dr. Adolf Stafl: Stavební řád pro 
Čechy. Poč a s o p i sec h: Souhlas úřadu práce k rozvázání 
pracovn5ho " poměru. Z pl' á v n í p I' a k s e: Jsou úmluvy 
o odstupném za uvulnění bytu přípustné? Nicotnost ujednání 
odporujícího cenovým předpisům. 

Redigují advokáti Dr. Kobližek a Dr. Pužman. Vycháú 
měsíčně kromě července a srpna. Předplatné na rok činí 

K 50.-. Jednotlivá čísla po K 6.50. Vydává: Právnické knih
kupectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Beethovenov3 
ulice Č. 35. 

* 
Jaké záznamy se vedou pro účely daňové. Napsal JUDr. 

J lil. n A n dl rl e, finanční komisař v Mm. Os,travě. V generál
ní komisi Právnického knihkupectví a nakl.adatelství V. LIN
HART v Praze II., Beethovenova 315. Mor. Ostrava 1941. str. 
40. Cena brož. K 13,.-. Brožurka potřebná pro každého ob
chodníka, a živnostenského podnikatele praktioky osvět

luje obsah vlád. nařízení č. 297/1941 Sb. a snaží :se pTOSttým 
způsobem a na příkladech a vzorcích vyložiti obs.ah zmíně
ného vládního: nařiZlení, které všem obchodnÍ'kům la živnosten
ským podnikatelům nařizuje vedení povinných záznamů pro 
účely daňové. Výňatek z bro,žurky .pro její ,aktuálnost ,a důle
žitost byl přednesen dne 19. prosinoe 1941 v rozhlase v Mor, 
Ostravě. 

* 
Kolky a poplatky u obcí a okresních úřadů (i magistrátů). 

II. r:o'zš1řené vydání. ZpracovaT< podle nejnovějších zák. usta
noven.í, min. výnosů :a judilmtury nejv. správ. soudu ve vě-

cech fiu. a .admin. J o s e f B o u I' a, v,rchni finanční komisař 
v minis.ters,tvu financí. NMdladem Právnického knihkupectví 
a [}jaldadatels:t:ví V. Linhart, Praha II., Beethovenova 35. 
"Sbí,rka právních pojednáEi", sv. 54. P ,rraha .1941. Stran 208, 
cena! brož. K 36.-. 

V prvé čásU nového vydání v'ykládá autor praktickým 
způsobem vše o b e c ll. á u Si t a n 10 ve ní p 'O P 1 ;a t k O' v é h o 
z:á ko rl; a 'o, předmětech popllatků, zvláště o li'Stinách podro,
bených popllatkům, a uvád:í čet n é pří k 1 a ' d y pisemností, 
které se ,čas:t<ěji sepisujlÍ u obecních .a okresních úřadu, ústavů 
a podniků. Mimořádně cenným ,oddílem knihy je , - v našI 
liter,atuře jediný - s o u st a vn. Ý v Ý k l ,a d' O' o s' o bn í m 
o s v o b o z 'e ní o rb c í, 'O rb ,e CTI í cha o k 'I' es n í ch ú'S t 03-

V Ů a pod n i k Ů. Druhá čás,t kn,ihy obsiahuje ,a b e c e dni ě 
u s po řád ,a n Ý S,la z e b ní k poplatků z jednoUivých listin, 
PIOdán:í, právních jednání la ostatníeh předmětů popltatků s vy
znač,eIl'ím sazeb poplatků i způslob jejich zapravení. Pod pří
slušnými hesly jsou zde uvedl:iI1a také četná ustanDvení o po
plaiJkov1ém osvobození, ,a to podle ll.ejnověj!šich stavů zákon
ných '~ prováděcích pře dpi s.Ů , které dosud: jinde nejsou SIOU

borně publikovány. Na konci knihy jle' pak podrohný rejstřík 

Prvé vydánI příručky bylo doporučeno ,okresním a policej
ním úfa!d·ům výnosem zemského úfadu v ETně z 23. prosince 
1932, č. 40472 pres., ,a výnosem zem. úř1adu v Praze z 13. led
na 1933, Č. 48242 pres. ai 1932,. 

Nepostradatelná pro obecní, městské .a 'Okresní úřady a 
podniky i magistráty, ste'jně j,ako pro advokáty, notáře a 
v,šechny oso:by, jednají-cí s uvedenými úřady. 

Čís. jed. 169 N. K. 

Notářské místo v Nových Benátkách. 

Podeps,aná notářská komora vypisuje soutěž na znovuobsa
zení mís,ta notářského v Nových Benátkách, uprázdněného 
dosažením věkové hranice notáře JUDr. Augustina Slavíka. 

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

do 26. února 1942 -

včetně, předepsaným způsobem podepsané komoře. 

Notářská komora v Praze, dne 10. ledna 1942. 

President: Dr. Ponec v. r. 

Úřednice téměř :S 18letou praksí v notářské kanceláh změní 
nebo přijme ihned mÍ'sto" nej.radějd! v horském krajI. Zn.: 
,.Spolehlivá - slamostatná" do. a,dm. t. 1. 

Notářský úř/edník s praksí, všes.t,r,anné zapracovaný, spo
lehlivý, zručný písař na stroji hledá místo. Zn, "Praha a 
ckolí" do adm. t. 1. 

Vydává Spolek notáM. - Za obsah článku zodpOVídá red. Vác,lav MaeM, notá1\ P1'aha XII., Mnichovská 54. - T1,skem Pra~s7cé akc. t 'iskárny, Praha II., 

Beethovenova 3. ~ U~ívání novin. známek povoleno výn. Řed. po§t a telegr. v Praze ze dne 4. června 1919, Č. 180.199/IV. - Dohléclací po§t. ú1~ad P1'CJ,ha 25, 
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