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MARTIN BING, referent v ministerstvu financí v Praze: 

Židovská deposita II notářů. 

Publikace ministerstva financí (revisní 'Odbor) z 23. 
ledna 1940, č. 25.761/39-VL, a z 8. března 1940, Č . 
9221/40-VL, obsahují též důležitá ustanovení pro no
táře ohledně deposit Židů neb ve prospěch Židů. 

Podle § 107 zákúna z 25. července 1871 'O zavedení 
nového notářského řádu, ve spojení s vládním naří
zením ze 14. září 1928, č. 160 Sb. z. a n. o úschově 
peněz a jiných hodnot notáři , js'Ou notáři oprávněni 
přijmortl,ti hot'Ové peníze, veř'ejné dluhopisy a jiné 
cenné papíry jsoucí v 'Oběhu múcí svého úřadu, uscho
vati je podle příkazů stran a jimi nakládati. 

Pokud je pak j eden z účastníků Žid neb sice není 
Žid, ale je spojen se Židem manž.elstvím, je nutno 
zachovávati 'O přijetí, úschově a vydání deposit stra
nám též předpisy IV. článku, druhého prováděcího 
výnosu Reichsprotekt'Ora in Bohmen und Mahren 
k nařÍ'zení 'O židúvském majetku (Věstník nařízení 
Reichsprotektora, strana 318) z 8. prGsince 1939, ja
kož i předpisy shora uvedených publikací minister
stva financí (revisní .odbor) . 

Když dlužník složí u notáře (nebo též advokáta) ve 
prospěch svého' židovského dlužníka, jehož bydliště 
nezná, částku v hotovosti, je notář povinen bez pro
dlení uložiti ji na vkladní knížku GznačenúU jako ži
dovskou ve prospěch věřitele. Knížku převezme no
tář do vlastní úschovy. Je 'Oprávněn vydati ji bez 
svolení židovskému věřiteli. Kdyby však měla býti 
vydána věřiteli Žida neb na něj přepsána, je třeba 
opatřiti předchozí písemné schválení ministerstva fi
nancí (revisní odbor) . 

Je-li částka sporná m-ezi vice věřiteli Žida, je nú
tář povinen složiti spornou částku, resp. vkladní 
knížku k sDudu s poukazem na tG, že jeden z účast-
níků je Žid, resp. že má za manžela Žida. -

Složí-li se při smlouvě trhové u notáře určitá ho
tovost, jest míti na paměti toto: 

Stane-li se tak pod jménem arijského kupce, je 
notář .oprávněn uložiti cenu trhovou svého času bez 
schválení na vázané konto židovského zcizitele. By-
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la-li však deposice ,provedena tím způsobem, ž.e bylo 
zřízeno konto neb vkladní knížka u peněžního ústa
vu pod jménem arijského kupce, pak potřebuje pře
psání konta, resp. vkladní knížky schválení. 

Zní-li depDsitum na jméno arijského kupce i ne
arijskéhD prodávajicíhú, pak má býti kupní cena slo
žena na k'OntO' neb vkladní knížku 'Označené jako ži
dovské. Přepsání t'Ohoto deposita na jméno židovské
hG kupce potřebuje schválení. 

Drahé kovy, skvosty a 'cenné papíry může Žid zís
kati jen dědictvím. Deposice těchto hodnot u notáře 
je prúto jen v tomto případě m'Ožná. Notář je však 
p~vinen ul~žiti př,edměty tyto podle V. prováděcího 
vynosu Relchsprotektora in Bohmen und Mahren 
o židúvském majetku z 2. bfezna 1940 (Věstník na
řízení Reichsprútektora, strana 81) ihned u peně-žní
ho ústavu na depositum znějící na 'židovského dědice 
neboť . povinnost k ukládání postihuje též arijskéh~ 
úschovce. . 

PDdle § 2. cit. vládního nařízení ze 14. září 1928 "
může notář zříditi deposita na vlastní jméno s ozna
čením "Notářská deposita", nebo ponechati deposita 
ve vlastní úschově. 

Je-li úřadující notář sice sám arijec, avšak spojen 
manželstvím se židovskou manželkou, jsou jeho vlast
ní konta a deposita podle publikací ministerstva 
financí vázána. 

Ministerstvo financí (revisní 'Odbor) je v,šak velko
r~se -ochotno. ponechati na návrh tatú konta i depo
SIta, pokud Jde o 'Obchodní konta neb deposita no
táře, volná a nevázaná 'Omezeními výnosu. 
Kromě těchto pravidelných případů mohou u n'O

~~řů vzniknouti . .občas pochybnosti u vyřizování je
JIch a~endy. Mlnist~r~t~o financí (revisní odbor) je 
~dykúhv ochotno datl Informace jak písemně, tak 
I telefonicky pGd číslem telefonu 40.971. P'Oukazuje 
s~ zejména na k'Omentář díl L-IIL, vydaný Ústřed
nIm svazem bankovních živností pro Čechy a MG
ravu v Praze II., Beethovenova 36, resp. Svazem spo
řitelen o zajištění židovského majetku. 




