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ROČNÍK XXIV. V PRAZE DNE 25. ČERVNA 1942. 

ff-ObergruppenfUhrer HEYDRICH zemřel na následky vražedného útoku 

Zastulpují'cí ří'šský 'p,rotektor y Čechách a 'na Moravě a 'náče,lní,k bezpečnostní 

porJici'e a be:zpe'č'nostní služby, ##-Obergr'up,penfiihrer a gene'rál 'poUcie Rein

ha'rd HI e y dr i, c h, podl'ehl v dopoledn Ich hodi,nách 4. če'rvna v jedné pražské 

ne'mocnici váiné'mu zranění, které u'!f'pěl ,při vražedném úto,ku, je'nž dne 

27. května 'na ,n,ěj byl slpáchá'n. 
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ČíSLO 6. 



Notáři obvodu Velké Prahy a zaměstnanci jejich 
kanceláří zúčastnili se hromadně m1anLEestačního pro
jevu vlády Protektorátu C.echy a M'Orava, konaného 
2. června 1942 v Pr,a'ze na Sta'I'loměstském náměstí. 

Všichni notáři a úřadující , náměstkové notářů po
depsali téhož dne spontánně v notářské kom'Oře vy
l'Ožený pr'Ojev notářstva, v němž co nejpříkřeji odsou
zen '~lO'činný atentát, spáchaný na panu Zastupujídm 
říšském prote'k'to:ru ff ... OheTgruppenfiihreravi a ge
nerálu poli~ie Reinhardu Heydrichovi. 

Dne 6. ,června 194'2 pak předložila Natářská komora 
v Pra'Ze vl~dě Protektorátu Čechy a Morava toto. pra
hlášení : 

"V těchto osudových hodinách, kdy český národ 
v nejhlubším zármutku a bezmezné úctě se sklání 
před památkou pana Zastupujícího říšského . pra
tektora ff -Obergruppenfilhrera a generála policie 
Reinharda Heydricha, jenž padl pro Vůdce a Říši, 
připajuje se notářský stav k ostatním stavům české
ho národa a prohlašuje: 
Naplněni hrůzou a nevýslavným odparem k zákeř

nému nepříteli, který na území 'naší vlasti připravil 
zločin nejstra§nější, i k těm bývalým příslušníků'm 
národa, kteří již dávno svými činy se vyloučili z ná
radního. spalečenství a kteří za peníze nepřítele baju.ií 
za hranicemi proti národu, z něhaž vyšli.. stajíme věr
ně všichni za státním presidentem Dr. Emilem Háchou 
a zákannau vládau Pratektarátu v baji prati nepřá
telům našeho národa a v neúnavné práci pro. kanečné 
vítězství Říše a navéha řádu. -

Prasíme zdvařile, aby tento. náš uctivý prajev byl 
laskavě tlumočen úřadu pana říšského. protektora." 

Dr. OTAKAR HANNA, notář v Rokycanech: 

Snížení poplatku vkladního. 

I. Pod číslem 155 Sb. z. a n. z r. 1942" částka 67, 
vyšlo dne 5. května 1942 s účinností dnem vyhlášení 
vládní nařízení ze dne 14. března 1942, kterým se 
mění ustanovení o paplatcích z dluhopisů a z jejich 
zajištění. 

Druhý odstavec paragrafu dvě zavdal sV:Ý'ln zně
nínl podnět k různému výkladu. Jeho doslovné znění 
jest: 

"Poplatek podle saz. pol. 102/ 45, písm. Ba) poplat
kového zákona se pro příslušné knihovní zápisy sni
žuje na 0.5 %." 

Citovaná saz. pol. 102/ 45, písm. Ba) poplatkového 
zákona zní takto: 

"Eintragungen in die offentlichen Bi.icher, u. 
zw. : .. . 

B. ·Zur Erwerbung anderer dinglicher Rechte: 
a)' wenn der Gegenstand schatzbar ist und dessen 

Wert 100 fl. ubersteigt ... " 
Sazba původně 112,% byla později zvýšena na 1%. 
II. Paragraf 2, odst. II nař. 156/42 Sb. neurčuje 

v Ý s lov n ě, pro které knihovní zápisy se poplatek 
podle saz. pol. 102/ 45, písm. Ba) snižuje, nýbrž sta-

noví pouze, že snížení se vztahuje pro příslušné 
knihovní zápisy. Není však jasně řečeno, co jest 
rozuměti těmito "p ř í s I u š n Ý m i knihovními zá
pisy". Z této výrazové nejasnosti vyvinulo se něko
lik výkladů tohoto ustanovení podle toho, ke kte
rému pojmu se výraz "příslušné knihovní zápisy" 
vztahuje. 

. Setkal jsem se dosud ve své praxi s trojím výkla
dem dosahu ustanovení § 2, .odst. II nař. 155/ 42 sb. , 
a to : 

1. nejširší j'e výklad ten, který tvrdí, že tímto 
ustanovením byla vůbec změněna v celém obsahu 
i rozsahu saz. pol. 102/ 45, písm. Ba) . 

Podle toh.oto výkladu vztahuje se slovo "přísluš
né" na pojem "vklady do veřejných knih k nabytí 
jiných věcných práv, je-li předmět cenitelný atd." 
podle zněnÍ. saz. pol. 102/ 45 Ba), která je citována 
v ~ 2, odst. II na,ř. 155/4·2. Výkiad tento plyne zcela 
přirozeně a jasně z pouhého znění druhého odstavce 
toh.oto paragrafu samého o s obě. Jde o výklad 
slovní. 'rohoto výkladu přidržuje se též informativní 
noticka o novém ustanovení zákonném v rubrice 
"Ze dne" v minulém čísle tohoto časopisu, jakož 
i v obšírnějším informativním článku Záloženského 
věstníku a jinde a byl pisateli tlumočen ústně pří
slušnými referenty některých nižších finančních 
instancÍ. 

2. Ze skutečnosti, že nové ustanovení je jako 
druhý odstavec zahrnut do téhož paragrafu s usta
n.ovením odstavce prvního, jenž pojednává pouze 
o pohledávkách zdí I č í ch dluhopisů a stanoví, 
že s tup nic o v Ý poplatek u listin tabulárních 
k hypotekárnímu zajištění takových dluhopisů od
padá. Tento výklad plyne tudíž ze systematického 
umístění nového ustanovení, opírá se však .o před
poklad, že zákonodárce chtěl v § 2 cit. vl. nař. pojed
nati jen o dílčích dluhopisech a knihovních zápisech 
na jejich podkladě a snížiti vkladné jen u takových 
zápisů. Podle toho byl by druhý odstavec tohoto 
paragrafu jen pokračováním ustanovení odstavce 
prvního, tvořícím jeho do pln ě n í a jemu sub
ordinován, a vztahuje se dosah slov "příslušné 
knihovní zápisy" jen na "zápisy z listin, kterými se 
svoluje k hypotekárnímu zajištění pohledávek z díl
čích dluhopisů" . Tento nejužší výklad byl tlumočen 
pisateli těchto řádek rovněž některými příslušníky 
nižších instancí finančních úřadů. . 

3. Z nadpisu cit. vládního nařízení, který stanoví, 
že se jím mění ustanovení o pop1atcích z d I u h o
p i s ů a jich zajištění, pramení výklad třetí, že totiž 
sleva poplatku vkladníh.o podle § 2, odst. II nař. 
vztahuje se sice na příslušné zápisy knihovní podle 
saz. pol. 10'2/ 45 Ba) , že však může jíti pouze o zá
pisy knihovní podle dluhopisů a nikoli podle jiných 
listin. Tento 'Výklad je také s y s tem a t i c k ý, vy
chází však z koordinovanosti obou odstavců druhého 
parag~afu tohoto vládního nařízení, z nichž první 
pojednává o stupnicovém poplatku a druhý o vklad
ném, av,šak každý je různého rozsahu i obsahu. 
Tento výkl'ad vychází pak z toho předpokladu, že 

Jest národní povinností každého českého občana přispěti na sbírku pro Německý Červený kříž, 
pořádanou vládou Protektorátu Čechy a Morava. Složenka č. 63.000 zdarma u každého pošt. úřadu. 
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