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Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty no·
tářství Dr. K o n rád a B e n d u notářem v Lounech, Dr. L a
d i s 1 a vaB r o ž e notářem v Hlinsku a Dr. V á cla va 
H á 1 u notářEm v Uhlířských Janovicích. 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

Prodej a převzetí podniku. Naps.al JUDa:". Oldřich Pro
ch á z k a, adVlolkát v Praz,e. Výšlo j:aiko, prvý sv,aZi2/k Sbí'rky 
lidových právnických příruček, kterou vydává A. Hubín.ek, 
nové právnické knihkupectví, antikvar,iát ·a nakladatelství 
v Praze 1., Příkopy 23. Strlan 206, cena 48.- K. 

Knížka veskrze praktická, psaná z IPDaxe .a pr.o praxi. Autor 
vyčer\pávajícím, přehledným a j.asným způsolbem vykládá vše, 
co jrakkoliv souvisí se zcizením podniku, zejména ·oč musí 
dbáti nabyvatel podniku, aby s,e stal skutečně vlastníkem, 
případně spoluvlarstní'kem podniku, aby se to stalo ve formě 
odpovídajíd pfledplÍsŮln p'O!pllatk'O'vým la aby při tom na po
platcích v rámci zákonných možností ušetřil 'co nejvíce, aby 
si zajistil používání sta'Té firmy, ochrannýoh známek, chrá
něných vzoa:'Íků, patentních práv, t. zv. podnikových zna'ček 

a pod., alby si IUvědomH, že podle zákona rUlčÍ za drruhy s pod
nikem souvisíaí, totiž věřitelům podniku :vůbec, dále za 
nár.oky na náhradu šk.ody, daňovému lelI'áru, ~a příspěvky 

k veřejnoprávním pojištěním, za pokuty, .a ze s'mluv pojd.st
ných, aby dále na převzatém podniku nevázla zálstavní p:rá
va, .aby nevznikly proti němu nároky od.půrčí, aby byl chrá
něn pfed soutěží se str.any zcizitele a aby si případně zajistil 
nutnou spolupráci téhož pr10 prřeclhodnou dobu, aby bylo dbá
no předpdsů daňolvých, zejména též v oboru daně z ohrratu 
a v oboru všeobecné daně výděl~ové (oh1ašování vzniku a 
zániku podniku), aby bylo dbáno předpisů cenových, aby by.lo 
dbáno předpi'sů živnostenských včetně prředp1:s.ů o omezení 
př.ev.odů a zřiZlování podinJiků, dáki před~pi-sů 'O .omezení pi'e
vodů nemovitostí, pfejímá-li s podnikem také nemovitost ne
bo díl téže, aby byl vyř,ešen poměr vůči dosavadním zaměs1-
n8.ncům, aby byl upraven poměr s pronajimatelem provo~o
ven, aby byly upraveny poměry mem zcizitelem .a n.abyvate
lem p.odndku pro mezidobí, než převzetí bude úř,edně 'Schvá
L2il1.iO', aby bylo dbáno: předpisů o 'židovském majetku, atd., atd. 

Samozřejmě nez.apomíná .autor na to, oč musí dbáti při 

takovém převodu zcizitel, jemuž vedle svrchu uvedených bodů 
záleží na 'bom, ,aby plné ,a VlČ3!sné zaplacení přejímací ceny 
měl řádně zajištěno, aby si zajistil ~apla,cení oněch dluhů, jež 
př,ejimatel smluVll,ě na sebe převzral a pod. 

To je Jen stručný výpočet bodů, které auto'!:' výstižně pro
bká, při čemž uv.ádí p['ávní normy i z .nejposlednější doby, 
vhodně uspořádané, cHuje význ.a.čná rozhodnutí nejvyšších 
soudních stolic, a nak.onec p'řip~juje, 36 vzorců listin, průvod
ních dOJpisů, pbdJán,í ik úřadům finančním, živnostenským, 
politickým, obchodní .a živnostenské komoi'e, ohl. ochran
ných známek, hypo"beká,rnlÍm věřůtelům, dlužníkům postoupe
ných pohledávek, návrhů exekučních, žalob a jiných podání 
s'oudům, pamětních protokolů a pod. Hro rychlou orientaci 
je připoji21l1 př.ehledný věcný rejstřík. 

Jako notář nemohu arci souhlasiti s autorovým názorem 
na význam fOlI'my notářského spislU při smlouvách svateb
ních, resp. s obcházením této formy obyčejnými smlouvami 
trhovými (pi'edáv,acámi). Aut.or správně uvádí, že v příp,adě 

rozvodu, rozluky, atd., nelze žádati zrUlšení sm10uvy sepsane 
ta:kov<ou obyčejnou listinou, takže bývalý manžel zůstává 

spo1iUvI.astníkem rodového statku nebo podniku a nemůže býti 
proti Sivé vůli donucen k vrácení SIVého spoluvlastnkkého po
dílu, kdežto kdyby bylo bývaLo dbáno fo:rmy notáfskooo spi
su, 'hyla 'by piOlsicle~ manž,el,a, kterým nebD s jehož strany byl 
statek či podnik do manželství vnesen, v této. věci sn.azší. 
Tento moment však bývá přece vždy rozhodný, vždyť sm1o.u
vy takové se uzavírají vždy jen za tím účelem, aby majet
kové poměry manželů byly upa:-aveny s e z ř ·e tel e mna j e
jich m ,anž ,el lstvÍ .a jen pro t'0to jejich manžel
st v í, a ne aby se statek, podnik n.ebo jiný majetek rozděl,il 

na dvě poloviny, na kterých prři nesouhlasu podle § 833 o. z. 
o. iI1emúže žá,dný ze spoluvlastníků hospodařit vůbec. To s.i 
musí uvědomiti každý, kdo jes't si plně vědom ~vé zodpo.věd
nosti při vyhotovování takové smlouvy a účastníky na to řád
ně upozorTIliti. Naprroti tomu zcel,a nesprávně uvádí auto'T, že 
talmvá smlouva bez formy notářského spisu je výhodnější 
pro úsporUl na poplatcích a na honoráři; v obou směrech je 
o IP a k pLr'avdou; 'Při poplatcích nemovitOrstnlÍch vzniká str.aně 
zákonný nárok na ni'žší srazbu pro osoby privilegované (snou
bence) jen ph sroJouvách svatebních, tedy ve formě notář
ského spisu (.§. 1, ·č. 1, zák. ,č. 73/1'901 ř. z. ' a § 1, písm. a). 
odst. 2, písm. la) zák. Č. 178/1937 Sb. a konstantní judikatura 
N. s. s.).. Je sice pa:-avda, že miTIlisterstv!O fi'lllancí svým výno
sem d ,o vol i 1'0 pomízeným instancím, aby tuto úlevu po
skyto,valy též při obdobných smlouvách bez fo;rmy notář-ské
ho spilsu, tento, výnos však nem oprřen o zák'on a může hýtt 
~dykoliv odvolán nebo změněn; nemá také pLatnosti zákona 
.a str,a-na nemá tudíž právního nároku na přiznání sní'ž,ené 
sazby, jestliže jí úř.ad tutéž odepře. V otázce honoráře má 
.autor snad na zřeteli jen případ, že si strana smlouvu se
píše sama nebo dá ji seps,ati pokoutně. Takové "šetŤení" je 
ovš.em velmi problematické a velmi mnoho takových "spo
H:ů" již na to doplatilo, ať již zvýšenými nebo zbytečnými 
poplatky, dávkami, pokutami atd. pro nedostate:čné nebo ne
vhodné použití příslušných předpisů, 'nedodržení lhůt atd.~ 

nebo neblahými důs,ledky soukroltnoprá,vními nejrůzněj-šlího 

druhu. Plokud by snad měl autor na zřeteli výši honoráře 
.advokátního laku pro strany výhodněj'šího, tu sta,čí porovnati 
m a x :i: m á 1 n í ,sazby notářů podle z á k on ns é h o tarifu, 
s min i m á 1 ním i slazbami advokátů podle a u to n o m n í
ho talI'lÍfu, usneseného a yYdaného soukromě advokátní ko
mo['ou. Tento rozpo·r názor'Ový, který plyne z ne dosti plného 
pochopení pIlO povoláni ladvokáta a notáře a pro spolupráci 
přísluš'níků obou těchto stavú v právní pr.axi, vyskytujícího
se pď:evážnrě jen u mladších pří,slušníků stavU! advokátního a 
v dobách menší zaměstnanosti adv.okátů vl,astní ,ag,endou. 
spornou a trestní, ~arci nemůže snížiti cenu tohoto dílka i pro 
notáře a kandidáty notái' s tví , jimž všem tuto práci vřele do
poručuji. 

Autor ovšem již v úvodu výslovně připo.míná~ ž·e jeho 
knížka nemá a nemůže nahr,aditi laické veřejn.osti spolupráci 
notáře, advokáta nebo jiného právníka, které bude třeba ve 
složitějškh případech. 

Po stránce úp!1avy jest kní'žka vypravena velmi plI'aktíc
ky, pfehledně .Dozdělena a výrazně vytištěna; doporučoval 
bych jen trvanlivěj 'ší desky, což vš!ak není dne$' dobŤé pro,ve-
ditelnn. Dr. F. J. 
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