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ZE DNE 

Přeložení: Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dr. M i-
1'Ů S 1 a v ,a V ,a v á č k a z Vysokého n. J. do Pelhřim:)v~. 

výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 21. října 1942, čís. 

55.635, kterým se znovu mění .a doplňuje výnos ze dne 29. 
prosince 1939,č. 45.015, ,o užívání jazyktl u sloudů a jiných 
justičních orgánů v Pro't.ektorátu Cechy a Morava. 

Ust,anOlvení oddílu I, 'odst. 4, výnosu Č. 9/1939 Věst. se zru
šUJje a za o.ddíl In ,a) uv;edeného výnosu (ve znění výnosu č. 

10/.1941 V ěst.) se vkládá j alko oddíl III b) toto ustanolVení: 

"I1Tb) . Ověř.ovací doložky. 

(1) Podpisy, opisy a překlady se ověřují jen v německém 
j.azy!ku nebo v německém a českém j aZ)'iku. Ověření se má 
stát jen v 'jazyku německém: 

1. na listinách sepsaný'ch v německém j,azyku; 

2. na listinách ur-čených pro cizin u; 

3. žádá-li se o t'o anebo žádá-li se 'o ověření v německém 
jazyku. 

Tím není při př,ekladech do cizího jazyka (j.azyka cizí ze
mě) vyloučeno připolji't 'ověř.ov,ad doložku také v jazyku pře
kl,adu." 

Počátek účinnos.ti tohoto výnosu oznámí notářská komora 
v Praze svým ,členům zvláštním oběžníkem. 

Protektorátní p,říslušnost Židů. Dne 2. listopaciu 1'9421 bylo 
vyhlášeno v říšském zákoníku (I, str. 6<3<7) nařízení, podle něhož 
Žid, mající 'Svůj obvyklý pobyt v cizině, nemůže ,býti přísluš
níkem ProtektJrátu Cechy a Morava. Takový Žid ztrácí pTO-

tektorátní pHs.lušnost, má-li při nabytí platnosti t'Ůhoto na
řízení obvyklý pobyt v cizině, nabytím platnosti naříz.ení, 
zvolí-li svůj obvyklý pobyt v cizině později, přeložením obvyk
lého, pobytu do ciziny. Maj.etek Žida, Jderý ztrácí protektlorátní 
příslušnost, propadá Říši. 

Dál'e se ustanovuj1e, že 'Osoby, jichž majetek propadl ŘíŠi, ne
mohou ničeho nabýti od protektorátnilio příslušníka neb 
německého státního příslušníka z důvodu úmrtí. TI:> má 
da'lekosáhlý význam při projednávání pozůstalosti, ježto od
padnou funkce všeoh správců, kteří zÍ'izováni byli Oberland
ráty, případně zemskými presidenty podle § 9 nař. říš. prut. 
v 'Čecháoh a na Moravé o židovském majetku z 2'1 . VI. 19,39 
(Věst. ř. proto str. 45) a podle §§ 12 a násl. nař. z 15. 1. ,1940 
říš. zák:. I, str. 1,91 (Vést. říš. proto str. 2'8) o nakládání nepřá
telským majetk,em na základě usnesení vrchního zemského , 
soudu německého. Jmění takovýchto Židů napadne při pro
jednávání pozůstalosti zbývajícím dědicům nebo jako odúmrť 
státu. 

Věci, dluhy ,a pohledávky, které náležejí propadlému ma
jetku, jest do šesti měsíců oznámiti Vermogensamtu bei Reichs
protektor in Bohmen und Mahren neb Oberfinanzprasidentu, 
Herlin, Brandenhurg, podle toho, na kterém území měl Žid své 
bydliště, než se vystěhovat dJociziny. 

Nařízení obsahuje celkem ,obdobná ustanovení, která již 
platí pro německé stá,tní příslušníky podle 11. naříz,ení k zák. 
o ŤÍ!Š.. obč. z 2/5. XI. 1<941, (říš. zák. I, 's.tr. 722, Věst. t. pr'ot., str. 
6,68 z roku 1941). 

Účinnosti nabylo dnem následuj.ícím po dni vyhlášení, ježto 
nařízení neobsa'huj,e jiného ustanovení .(§ ,2 zák. z 13,. X. 19'33 
říš. zák. i, str,. 9'59) a zásadní platnost pro územi Pnotektorátu 
Čechy á Mor,ava vyplývá z § 1 nařízení z 3. IV. 19'3,9 (V,ěst. ř. 

prot., str. 27). Dr. B. Ji. 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

Právě vydané 9. číslo IV. ročníku měsíčně vydáv,ané sbírky 
"Nové zákony a nařízení ProtektGrátu Čechy a Morava" při
náší zejména ty,to novinky: Cástečný odvod zisku. - Nahlí
žení do sloudních veřejných knih a rejstříků. - Německé 

soudnictví ve věcech občanslkých v Protektorátu. - Zřetel na 
oSdby nepřítomné. - Výkon exekuoe v poměru k M.aď,ars'ku. 

- Zákotn'llí zástupci a správci jmění. - Omezení a úlevy za 
války. - Státní občanství. - Svátky ,a ,památné dny. - Re
gulaoe pracovních PQlffiěrů a pra,c.ovní povinnost. - Substi-
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tuce. - Komunální úvěr. - Daň z požární ochrany. - Daň 

z motorový'ch \T<olZLdel. - Ochrana práv příslušníků b~anné 
moci. - Přednostní právo matek a nastávajících matek. -
StaVlebnf řád. - Připuštění k dopr,avě. - Veterinární Ispráva. 
- PozemkoiVÝ úř,ad. - Protilet!ecká ochrana. -, Organisace 
pojišť.oViI1idví a .ochrlana poj1štěnců. - Provomí smlouvy. 
- Povinná služba mládeže. - Ochr,anná služba myslivecká. 
- Prop,acMování honiJtJby. - P.ovinné zalesňování. - Úřady 
cenové k()lntroly. - Hospodaření prům. výrobky. - Hospo-



daření potravinami, /krmivy a .prům. rostlirn.ami. - .p ř e
hle d y s b í rek: Říšský zálkoník (R~ichsgeset'zblatt) díl I. 
a II., Věstník nařfzení (Ve!'lordnungsblatt), Sbírka zákonů a 
nařízení, Úřední lis,t PI'iatektorátu Čechy a Morava, Zemslký 
vě.stník pro Cechy, Zemský věsmík pr'D M'Dravu, Věstník mi
nisterstva spravedlnosti, Věstník. ministerstva vnitra. Sbírka 
informuje systematicky o všech říšských a prútektorátních 
předpi's6Ch právní-ch :nově pro území Protektorátu vydaných 
a !přináší texty :předpisů (česlké po pří-po i německé) a ko
mentáře k nim, pokud zajímají advokáty, notáře, veředné 

i ·souk!'lomé úř-edník.y, .obce, oTganis'ace a podniky. Redaikci 
vede Dr. J. H o ff man n, vrch. O'db. rada v min. vnitra 
s k ruhem spolupracovníků. Vydává Právnické knihkupedví 
a nakladatelství V. Linhart, Praha II, Beethovenova 35. -

Číslo 9. má 140 stran a index k roč. IV. č. 1-9 o 16 str-a.
nách 'V'e1kého fonnátu, cena v subskr. pro odběratele K 25,-, 

mimo subsikri'Pci K 35,--:-. ; 

* 
Právní prakse, časopis praktických právníků zahájila právě 

nový, již VII. ročník. Obsah předcházejícfch r.očnÍků d()lka
zuje, že Právní prakse se sltlala spolehlivým poradcem všech 
pr.aktkkých právníků, kterým přináší o všech současných 
otázkách důležitých [>DO právní pra:ksi včas zprávy podané 
způsobem v naší právnioké Hteratuře dříve jen ojedinělým. 
V prvním čísle nového (VII.) ročníku jsou otištěny čl á n k y: 
Dr. Bohuše T·omsy: "Právní praikse". Dr. Josefa Glose: 
,,0 přeměnách 'Obchodních sipolečnostl". iDr. Karla Skály: 
"Držení .a užívání tiskařských a roznmožo:vacích stro,jů". Dr. 
Fr. Kopelenta: "Odvod zisku". - Glosy a aktuality: 
Otázka mOlŽllIosti pronájmu závodního podílu ve společnosti 
s r. o. ' Žaloba o zmai'ečnost usnesení valné hromady a:kcio
nářů. Použití daňového zákona pro poplatky. - Poč a s o
p i ·s ech: ·PostUlp a zást.ava živlOtních po\jistek. Zrušení či vý
pověď pr,a:eo,vníh.o !poměru. - Lit e I' a t u I' a: Dr. J. Nú
žiJčka-Dr. lEd. Eyslselt: ISbírka novějších předpisů tresltního 
práva soudního a správního. Z p r á v n í p r a k se: Převod 
nem'Dvitosti za války. Nový výklad § 1237 obč . zák. ohledně 
věcí manž·elky a dětí. Dávka a do.movní !poplatky z nájem

ného v Pra,ze. 
Redigují Dr. O. K 00 b 1 í ž e k .a Dr. J. P u ž man, .advolkáti 

v ,Praze. Vy;chází 'desetkráte do roka. Předplatné na rok 
(10 čísel) K 50,-. Jednotlivá čísla po K 6,50. Vydává Práv
nioké knihkupectví a nakladatelství V. Linhaort, Praha II, 

Beethoven'Ova ul. 35. 

* 
Jak kolkovati ve styku s finančními úřady? Na tuto otázku 

odpovídá příručk.a Dr. Fr. Ř í hy "Bern.í poplatky" (Knih. 
sborníku "Kostka" sv. 10, Orbis, Praha, str. 64, K 28.-). Vzhle
dem k dalekosáhlým osvobozením jde tu často o otázky obtíž
né, které byly dosud řešeny jen porůznu a kuse. Příručka spo
lehllv.ě informuje" které žádosti, 'OdvoLání, přílohy, vy;svědčení, 
obchodní záznamy, zkrátka písemnosti v daňovém řízení vů
bec podléhají podle nynější prakse poplatku a v které výši 
a které jsou od poplatku osvobozeny. Jednotlivé případy, opře
né o judikaturu nejv. spr. soudu a vynesení ministerstva fi

nancí (pokud již bylo o nich takto rozhodnuto), jsou přehledně 
sestaveny v sazebník o více než 400 položkách, který postu
puje podle paragrafů daňových zákonů. Rychlou orientaci 
v sazebníku umožňuje abecední ukazovatel. Pro poplatníky 

má příručka cenu tím větší, že její převážná část (stran daní 
přímých a daně z obratu) byla dána k úřední potřebě finanč
ním úřadům. 

Pozvání 

Ik :přátelské schŮ'zce odboru "Praha", slpolku českomorav

ských notářů, Jež se bude lmn.ati dne 28. listopadu 1942 

'O 19. hOld. v restauraci "Skaut", Praha II, Vodičkova ul. 

Na progr,amu rozhovor 00 běžných lZáležitostech notářských 

a řešení p~alcti'Ckých přÍ-padů. 

V Praze dne 6. XI. 1942. 

Za odbor "Praha" spolku českomoravských notářů 

Ladi'slav Kuna, předseda. 

Dr. Anděla ~ozáfkoOvá, jednatelka. 

Čís. jedno 1890 n. k. 

Notářské místo ve Vysokém nad Jizerou. 

P.odepsaná nOltářslká ~omor.a vypisuje soutěž ke znorvuoibsa
zení míSJta notářského ve Vyslokém na.d Jizerou, uprázdně
ného přeložením notáře Dr. Miloslava Vaváčka do Pelhři

mova. 

Žádosti, opatřené doklady ve smyslu výnosu hýv. min. 
spmv. ze .dne 31. ří'jna 1887, čís'. 9172, podány buďtež 

do 30. listopadu 1942 

včetně, předepsaným způsobem podepsané komoře .. 

N otářská kcmora v Praze, 

dne 5. list,opadu 1942. 

Účetnictví, bilance a daňové záležitosti, se zvláštním zřete-

lem k notář,ské ·a .:;tdvo1kátní priaJksi provádí Org,anisační, re-

visní a důvěrnická společnost Babyka a spol., kom an.ditn í 

společnost v Pra.z;e II, Tř. Vi~toTia č. 10. Ra'Čte si vyžádati 

nezávaznou nabídku! 

Notářství v Lomnici nad Lužnicí přijme - třebas k ok.a
mžité;mu nastoupení - kancelářskiou sílu, jež bezvadně piše 
:na stroji, umí -lustrovat, vyzná se v tahulární .agendě :a ~spoň 
částečně ovládá německý Jazyk. N.abídky přímo na notářství 
v :Lvmn:id n. Luž. 
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