
2. proč by zákonodárce v § 2, odst. II byl tak slovně 
přesný, když by jím v nadpisu cit. vl. nař. nebyl? Tam 
totiž mluví' se o poplatcích z dluhopisů a zápisů podle 
nich. Při výkladu Dr. Čápa a finančnÍ' správy jednal 
by § 1 nař. jen o dluhopisech majiteli isvědčících a § 2 
jen o dílčích dluhopisech, proto by nadpi.s vl. nař., 
jednající o dluhopisech vůbec, byl příliš široký. Legi
slativně technicky nebývá zvykem, aby nadpis zák. 
ustanovení měl širš'í rozsah než jejich obsah; 

3. nejen ono mnou uvedené okresní finanční ředitel
ství, ale i Svaz záložen i redakce Českého Práva vzhle
dem k noticce v čísle 5, str. 28, a - pokud ví.m - řa
da dobrých p~ávníků, měly nejen pochybnosti při vý
kladu, ale dovolávaly se názoru mnou v mém článku 
sub lIli 3 uvedeného. 

Pokud jde o právnické hodnocení výkladu to:q.o neb 
onoho, jak je v článku kol. Dr. Čápa uvedeno, upouš·· 
tím od dalšÍ'ch poznámek a chci jen konstatovati, že 
nebylo mou snahou ani dříve ani nyní, bráti na sebe 
kriteria přísně .absolutní právní vědeckosti, nýbrž sna
žil jsem se vždy jen upozorňovati na příp. n1ezery, ne
jasnosti a pochybnosti výkladu 'právních norem, po
kud nám to vadí jako praktickým právn'Íkům. 

ZE DNE -
Pan emer. notář Jan Krajíček osmdesátníkem. Dne 23. říj

na 1942 dožil se ve zdraví a plné svěžesti ducha pan emer. 
notář Jan Krajíček výročí svých osmdesátin. Osobnost jubi
lantova a práce, kterou naplnil svůj životní úkol, jsou tak 
významné, že nutno vděčně vzpomenouti jeho ušlechtilého 
zjevu a oceniti vše to, co pro notářský stav vykonal. 

Notář Jan Km'j]ček narodil se dne 23. října 1862 v Me
lingu u. Matburgu. Po vykonání vysokoškolských studií. 
vstoupil - po kratší praksi soudní - v r . 1886 do stavu 
notářského, pro který byl pro svoji přesnost, píli a ušlechti
lost jako předurčen. Jako kandidát notářství působil u no
tářů Dr. Jana Strakatého v Praze, Karla Kloučka v Dobříši, 
Dr. Em.anuela ryt. Forstera v Praze, Karla Čulíka n9. Král. 
Vinohradech, Dr. Václava Macha v Berouně, Dr. Bedřicha 
Adama v Praze, Štěpána Chládka v Praze, Alberta Schrei
bera ve Weseritz a Dr. Fr. Janky v Praze; v létech 1893 až 
1898 působil jako kandidát notářství na Moravě v Litovli. 
Jako substitut notářství v Hořovicích byl dne 4. ledna 1901 
jmenován notářem v iNepomuku, odlmd byl dne 18. března 
1904 přeložen do Kralovic. Dne, 15. července 1915 byl pak 
přeložen do Berouna, kde spravoval úřad notáře vzorně a 
svědomitě až do své 'resignace, kterou podal 17. října 1941. 

Notář Krajíček je všem příslušníkům stavu velmi dobře 
znám. Nebylo instituce stavovské, jejímž by nebyl členem: 
od 10. června 192~ zastával funkci náhradníka pražské notář
ské komory, jejímž členem stal se dne 30. ledna 1926 a jímž 
zůstal až do jara 1941. Po celou téměř dobu svého členství 
v notářské komoře spravoval vynikajícím způsobem a od·
daně pokladnu komory, stav se vzorem pro zastávání této 
zodpovědné a obsáhlé funkce. Ve Spolku notářů českomo
ravských byl po dlouhá léta pokladníkem a v posledních 
letech předsedou pražského odboru tohoto spolku. Funkce 
své plnil ,s bezpříkladnou pílí, svědomitostí, přesností a od
daností, jeho referáty vynikaly vždy důkladnou znalostí věci 
a moudrým posuzováním. Zvláště je vzpomínáno jeho čin
nosti revisní: přes to~ že na vedení úřadu notářského kladl 
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přísné požadavky, není nikoho z kolegů, kdož by jej vděčně 
nevzpomínali, neboť dQvedl býti též nejvýš spravedlivým. 

Nemalých zásluh získal si náš jubilant o uspořádání ko
morní knihovny: jako předseda knihovní rady při notářské 
~omoře pražské dal podnět k záslužnému uspořádání obsáhlé 
knihovny a dosud bdí nad jejím dalším udržováním a do
plňováním, docházeje pravidelně do knihovny a jsa dosud 
v práci vzorem všem svým spolupracovníkt"lm. 

Přes to, že stavovské věci zabraly značný čas plodného 
aktivního života jubilantova, nalezl dostatek času nejen pro 
svědomité plnění svých povinností úředních, ale i pro čin
nost literární a vědeckou, Dokonalá znalost předpisů občan
.ského práva a nesporného řízení umožnila mu, aby úřad 

notáře ve všech svých působištích zastával vynikajícím způ
sobem; notářské listiny jím sepsané vynikají vysokou úrov
ní a jsou po stránce formální vzorem., při čemž zvláště budiž 
zdůrazněno, že přísným dodržováním formalit zjednával 
notář Krajíček pravou vážnost a úctu k notář.ské listině. -
České Právo. pak počítalo notáře Krajíčka ke svým význač
ným spolupracovníkům (uvedeny zde buďtež . jen jeho články 
,,0 domnělých dědicích" Č. !P. IV. '1922 1. "Pozůstalostní in
ventář o sporném majetku" Č . P. VI. 1924 67, 76, "Poznámky 
k § 956 obč. zák." Č. P. XIII. 1931 45 jako zvláště významné 
pro jeho hlubokou erudici právnickou). 

Notářstvo z Čech proto vděčně vzpomíná pana emer .. no
táře Jana Krajíčka, s úctou přehlíží více jako 55 let jeho 
činnosti notářské, jež vyplnil poctivou, nejvýš svědomitou a 
záslužnou prací pro občanstvo i stav notářský. Žf. 

Zjišťování ,totožnosti při notářském a soudním osvědčování. 
Ověřlovací doložka podle § 3 vl. nař. č. 168/1942 ISb. Úd.aj 
způsobu zjištění osobní totožno~ti. MinisteTstv'Ů spravedlnosti 
vydalo tent'Ů výnos ze dne 219. září 1942' ,čí-s. 51.1'82/42 - 14:! 

~odle ustanovení § 3 vládního nařízení ze dne 2'1. dubna 
1942, ,č. 168 Sb., kterým se mění př-edpisy o zjišťování totož.
nosti účastAíků a sv,ědků ph notářském a slDudním osvědčo
vání, jest o soudním nebo notářském ověření podpisu připojiti 
n.a listině (na přívěsku) doložku,v1e které jest uvésti mimo 
ostatní v cit. ustanovení vypočtené údaje též údaj, j'akým 
způso.bem byLa zji.štěna osobní totožnost strany. Př-edlož.ené 
průkazy totožnosti jest zevrubně vyznaóti v soudním rejstří
ku pro ověřování, po př. v notářském protokole o ověření. 

PodI'lOlbnosti, které náležej.i d'Ů rejstříku pro oViěřování (pro
tokolu '0 ověření), nebuďtež uváděny v ověřovací doložce. 

Podle okolností příp.adu bylo by tedy ve zmíněném údaji 
dolo.žky uvésti na př. toliko, 

a) že podpisatel jest soudu (notáři) osohně znám, nebo 

b) že jeho totožnost byla zjištěna na základě občanské legi
timace, ces,tovního pasu, železniční legitimace a pod., nebo 

c) že Jeho totožnost byla zjištěna dvěma 'Svědky, nebo. ko-
nečně I I 

d) že jeho totožnost byl,a zji:štěna jedním svědk,em a na zá
kladě současného předloženého výpisu z matriky, domovského 
listu, ustanovovacího dekretu nebo podobného }egitimačního 
papíru podle § 5 zákona ,č . 67/18182, ř. z. 

"110 platí přiměřeně v případech uznání pravosti podpisu. 
Znění ov,ěřovací doložky bude tedy zníti takto: 

A. Podle rejstříku pro ověřování č .......................... . 
podepsal uznal....... ........... .... .. .. ... ............................. . 

so.udu. oso'bně znám, je .......... .. .. .... . osobní totožnost zjištěna .. 
a svédk ... 

.. ..... . , tuto listinu před soudem, 
tento (tyto) poc4>is ........ za vlastní. ( 

Datum (místo a den ověření) . 



B. Podle protokolu o ověření č ... .......... .. ...... ... .. .... .. .... .. ................. ..... .... ...... .. 
podepsal přede mnou listinu - uznaL ............. .. ............................ ..... ....... .... . 
.... ... .. ... ........ ........ ... ..... . ....... .. ......... .. . , mně osobně znám, 
je ..... ........... osobní .totožnost byla zjtištěna ...... ....... . 
a svédk. ' .. 
tento (tyto) podpis ..... ... ~a vlastní. 

Datum (místo a den ov.ěření). 

Ost'atni zevrubnějš-í údaje dosta,čí uvésti v soudním rejstříku 
pro ověřování (notářském protokole 'O ov,ěření). 

V soudním rejstříku pro ov,ěřování (§ 23·9 j'edn. ř.) jest uvésti 
bližší údaje týkajíd se průkazů totožnosti předložených stra-
1lI0U samou (§ 1 nařízení, po př. § '5 z,ákona ,č. 67/1'882 ř. z.), 
zejména den vystavení, číslo a úřad, který listinu vydal, ve 
s}oUlpci 9 a bli'žší údaje o svěddch (jejich osobní známost nebo 
bližší ,ozna'čení jejich průkazu podle § 1 nařízení) ve sloupci 8. 

Te~to výnos bude uveřejněn ve VéstI1.íku ministerstva spra
vedlnosti. 

S:tyk s policií a četnictvem. Podle výnosu ministerstva vnitra 
ze dne 26. 'června 1942" č. P:ol. 3'5105-216/6-42'-V /3 'byla od 1. čer
vence zavedena německá ú~ední řeč u veškeré protektorátní 
pl o lide (j.ak II uniformované vládní a obecní policie a četnictva, 
tak u neuniformované vládní a obecní poHcie). 

Styk s poUcejními a lčetnickými služebními místy náleží tedy 
pod ustanovení oběžníku 'bývalého předsednictva ministerské 
rady ze dne 210. října 1'941, č. 4.515/S/41 m. r., intimovaného 
výnosem ministerstva spr,avedlnosti ze dne 2G. října 1941, č. 
53.542/41-11. 

Při této příležitosti se upozorňuje k podnětu kriminálního 
ř-editelství v Praze, že správné ,označení tohoto úřadu (dříve 
Kriminální oddělení - Všeobecná kriminální ústř,edna poli
cejního ředitelství v Praze nebo Všeobecná kriminální ústředna 
u policejního ředitelství v Praze) nyní zní "Protektorátní kri
minální policie - Kriminální ředitelství v Praze". 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

Pr.ávě vydané dvoj ,čislo 9-10 ,časopisu praktických právníků 
" Právní prakse", kterým jest ukončen let,ošní ročník (VL), 
obsahuje tyto cenné články: Dr. Vlastimil Slobota: O předpo
kladech prozatímního opatření pov'olením odděleného bydliště 
a placení výživného manželce. - Dr. František Bauer: Za
městnancův nárok na vydání pracovního vysvědčení. - Dr. 
~amil Res'}er: Původská práva po J ,aroslavu Vrchlickém. -
Dr . .:ran Stoklasa: Podíi na zisku la dávka z dividend u kapi
tálových společllIostí ve smyslu vlád. nař. č. 141/1942 Sb. -
Glosy la aktuality: Jest dobročinný spolek povinen dáti se za
psati do obchodního rejstříku. Slev,a na dani důchodové z dů
vodu. zvláštních poměrů. Splatnost daní, upomíná..l1í, ,poplatek 
z .prodlení a do'br1opis. - Literatura: Dr. VI'ad. Čermá.."k: O pod
statě práva. Po čas'opis,ech: Říšské soudnictví. Listinou, osv,ěd
čující darování za života, můž'e býti testament dár'cův. Nové 
úlevy pí-i notářském a soudním osv·ědčování. - Z právní 
prakse: Glosy k potravinovému zákonu. Příslušnost ústřed
ních ÚŤadů ve věcech akciových společností s r. o. Osobní 
změny ve veřejné obchodní ' spo,lečnos-tí a ve společnosti ko
manditní společnost tichá. Zánik daňové povinnosti k všeobec
né dani výdělkové. Redigují advokáti Dr. Koblížek a DL 
Pužman. 

Vyoehází desetkrát do r 'oka. Předplatné na rok K 50.-, jed-o 
l1Jotlivá ,čísla po K 6',50. Vydává: Právnické knihkUJpectví a 
nakladatelství V. Linhart, Prahla II., BeethovenoVta ul. 3'5. 

Práv.ě vydané dvojlČÍ's10 7-8 IV. ročníku měsíčně vydávané 
sbíTky "Nové záklOny a nařízení Protektorátu Čechy a Mora
va" přináší zejména ,tyto novinky: Spory proti býv. Čs'. re
publioe a jiným svazkům veřejným. - Německé ,soudnictví 
ve v-ěcech občanských v Protektorátu. - Ome~ení e~ekuce na 
pra-covní příjem. - OTgarusace protekt. sloudnictví. - Vy-

stěhování, pfesídlení a o'rganisování Židů. - Proti-židovská 
opatření hospodářská. Zaměstnávání Židů. Židovští míšenci .a 
manželé Židů ve veř. službě. - Poplatky za výpisy z matrik. 
- Unifikace la změna vodní,ch zákonů. - Německé trestní 
soudy a řízení před nimi. Soudnictví pro ff a policii. Vá
lečné tr,est. pr,ávo a řízení. Postih. - Trestní ,stí:hání přestup
ků válečného hospodářství. Výkon trestu Vle správním řízení 
trestním. - Obrana státu. Technická nouzo,vá pomoc. Proti
letecká 'ochT,ana. Zákaz 'zobrazování a uveřejňování map. -
Pracovní doba. Úřady práoe. Zpro'středkování prá'ce a najímání 
pracovních sil Domácká práce. - Zcizování a nabývání ,ne
movHostí. - Delegace k vyměření přímý,ch daní. 'Tr,estní řízení 
daňové. Revisní služba 'finanční. Organisace finančních úř.adů. 
- Odpočty při dani důchodové a výdělkové. - Zdanění ,pře
vodu židovského majetku. - Daň z dopravy mot. vozidly. -
Subsidiární platnost předpisů o přímý'ch daních. - Organisace 
veř. 2ídravotnidví. Zájmové organisace zdravotní. - Pensijní 
zaopatření. Služební poměry veř. zaměstnanců. Platové poměry 
veř. zaměstnanců. Disciplinární opatření. - Svazy družstev. 
- Vzájemná hospodářská pomoc. - Organis'a-ce hospodář. 
svazů (v :ljeměd. a lesni'ctví). - Právo dědičných dvorů. -
Soukromé zprost~edkování. Úroková míra. - Platební styk 
s Ukrajinou. - Hospodařeni potravinami, krmivy a prům. 
rostl!inami. - Pře hle d y sb í rek: Říšský zákoník (Reichs
gesetzblatt) díl 1. a 11., Viěstník nařízení (Veror,dnungsblatt), 
Sbírka zákonů a nařízení, Úřední list Protektorátu Č-echy a 
Morava, Zemský v,ěstník pro Čechy, Zemský v,ěstník pro Mo
ravu, Věstník ministerstva spravedlnosti, Věstník ministerstva 
vnitr,a. Sbírk,a informuje systemati'cky o všeoh říšských ,a pro
tektorátníc.h předpisech právnkh nově pro území Protektorátu 
vydaných ,a přináší texty předp~sů '('česk-é, po ,příp. i německé) 
a komentáře k nim, pokud zajímají advokáty, notáře, veřejné 
i soukromé úředníky, obce, organisace a podniky. Redakci 
Vlede Dr. J. Hoffmann, vrch .. odb. rada v min. vnitra s kruhem 
spolupraoovníků. 

Vydává P 'rávnické knihkupectví a nak1adatelstv-í V. Linhart, 
Praha II., Beethovenova 315~ Čís. 7-8 má 236 stran a index 
k roč. IV. IČ. 1-8 o 1.6 stranách velkého formátu, cena 
v 'subskripci pro .odběratele K 37.50, mimo subskripci K 52.50 

Účetnictví, bilance a daňové záležitosti, se zvláštním zřetelem 
k notářské a advokátní praksi prov,ádí Organisační, revisní a 
dův-ěrni'cká společnost Babyka '8. spol., kiomanditní společnost 
v Praze II., Tř. Viktoriač. 10. Račte si vyžádati nezávaznou 
nabídku! 

Č'ís. jed.: 1781 n . k. 

Konkurs. / 

Kuratorium POdpŮ'rného fondu Dr. Gustava Kreimla pn 
notářské komoře v Pmze vypisuje konkurs na udělení pod
pory vdovám ·a sirotkům po zemřelý'ch notářích nebo. bývalých 
notářích, kteří byli členy kolegia komorního obvodu pražské
ho a kandidátů notářství tohoto komorního lobvodu. 

Na žadatelích se požaduje průkaz o nežidovském původu, 
j1enž budiž s phslušnou žádostí vždy podán. 

Žádosti buďtež ~ředlož'eny notářské komoře v Praze 11., 
Žitná ulice 'čísIJo 8, nejpozději 

do 10. listopadu 1942. 

V Praze dne 13. října 1942. 

Za Kuratorium Podpůrného fondu Dr. Gustava Kreimla 

při notářské komoře v Praze. 

Presidentův náměstek notářské komory : 

F e rdi n ,a n d H 'e j n a. 
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