
JUDr. OTAKAR HANNA, kand. notářství, Praha VII.: 

Nová teritoriální úprava finančních úřadů. 
v rámci celkové akce o novou teritoriální i strukturální 

úpravu úřední výstavby Protektorátu Čechy a Morava, zaháje
né vl. naříz. z 26. září 1940 Č. 388 Sb. z . .a n. o některých změ
nách obvodů zem s k Ý c h úřadů v Pr,aze a v Brně a z téhož 
dne Č. 389 Sb. z. a n., kterým se upr.avují obvody v sídle ně
kterých o k r e sn í ch úřadů, provedena byla též nová terito
riální úprava f i n ,a n ční, a to vl. naříz. z 19. prosince 1940 
č 34 Sb. z. a .ll., z r. 1941 'O územní organisaci některých finanč
ních úřadů. Úpr,av,a tato jest generelní a týká se: 

1. Ber ní c h ú řad ů: od obvodů berních úřadů v Jindři
chově Hradci a v Německém Brodě přidělují se části prvního 
k berním úřadům v Kamenici n. L., Třeboni a Veselí n. L., 
části druhého k berním úřadům v Jihlavě a Přibyslavi Ob
vod soudního okresu štoky se připojuje rovněž k Jihlavě, 
soudního okresu v Třešti k Telči. Zbytky soudních okresů 
jejichž sídla zůstala v Sudetách, se připojují k sousední~ 
berním úřadům, a to: prachatického k Netolicím a Vodňa
~ům, vimperského k Volyni, lanškrounského k Žamberku. 
Cást poličského soudního okresu připojuje se ke Kunštátu. 
Hranice berních úřadů ve Vodňanech a Volyni se mění sou
běžně s hranicí politickou. Změny tyto jsou vesměs již od 
1. led n a 1941. 

2. Ber n í ch spr á v: a) zřizují se ode dne, který určí mi
nistr financí a uveřejní ve Sbírce zákonů a nařízení: v Berou
ně, Vodňanech (též pro ber. úř. Netolice), ,a Židlochovicích (též 
pro ber. úř. v Kloboukách); b) přidělují se od 1. ledna 1941: 
Skuteč k Poličce, Polná k Jihlavě a Přibysl.av k N. Městu na 
Moravě; c) přenáší se s týmž datem ber. správa z Dačic do 
Telče (i pro ber. úř. v Dačicích). 

3. Okresních finančních ředitelství. Připojují se 
berní úřady: Vodňany k Budějovicím, Úpice a Police n. M. 
k Hradci Králové, Sušice k Plzni a Jindřichův Hradec, Polná 
a Přibyslav k Jihlavě, vesměs od 1. ledna 1941. 

4. Katastrálních měřických úřadů: a) připojují se 
od 1. ledna 1941 obvody berních úřadů: Nové Benátky k Ml. 
Bol'e.sllavi, NoiVé Str,a:šecí k SLanému, P,ollná :k J,ihl,av<ě a Přiby
slav k N. Městu na Moravě; b) zřizují se s datem, které určí 
min. fin.: v Berouně, lVInichově Hradišti (též Bělá p. B.), Kra
lupech (též Velvary), Říčanech, Semilech (též Žel. Brod a 
Lomnice n. P.), Vodňanech (též Netollce a Týn n. VIt.), Val. 
Kloboukách, Uh. Ostrohu, Strážnici, Telči, Zlíně (též Vizovi
ce); měřic:ký úřlad v Niapajed1ích se piřipojujle k UIh. Hr:adišti. 

5. V Praze .a Brně budou nadále jen "P opl a t k o v Ý úř,ad", 
v Praze se k němu od 1. :edna 1941 připojují 'Obce Bohnice, 
Kobylisy, Střížkov a Troja, 'Ode dne, který určí min. fin. též 
obvody všech berních úřadů na území Velké Prahy. 

6. Finanční úř,ady v městech připojených politicky k Mora
vě (Jindř. Hradec, P.olná a Přibyslav) se přidělují zem s k é
m u finančnímu ředitelství v Brně od 1. ledna 1941. 

Tato úpr.ava je pro notáře a jejich agendu nesmírně důle
žitá a proto jsem si dovolil ji uveřejniti, aby vešla ve všeobec
nou ~ná;molst. K nové úpr:av,ě rOlblVl:;!dů soudních pa'trn,ě vb['~ku 
dOljde. 

ZE DNE 

Přeložení. Ministr spravedlnosti přeložil notáře Dr. Fran
tiška Matouše z Ledče n. Sáz. do Lomnice n. Pop. 

Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáty no
tářství pp. JUDr. Černa SVlobodu notářem v SedlCli, JUDr. 
Otto Černého notářem v Říčanech, pro nově zřízené II. notář
ské místo a JUDr. Otakara Hannu notářem v Rokycanech 
na notářské místo uprázdněné úmrtím notáře Karla Velko
borského. 

Výnoslem z 21. ledna 1941 č . .1ii'5r4.i.-13 sdělilo minisrtelI"
stvo sprlavedlnrO'srti notářské 1wm<;)íře 'v Praze, že navr,hlo na 
ŽJádost ladvokátníClh i rI1'otářských ~iJ'I})lO[' minirste'rstvu dopra
vy, aby komorám, kterým se v ,ý s);o vně přiznává p r á v o 
pře s u n u p O' š t o vn é h ,o na 'advdkát.a, d 'Ů' dat e Č ll' ě bylo. 
dáno i oprávnění užívati s 1 uže Q n í ch zná m e k. Podle 
výnosu min. srpr. z 24. ledna 1941 č. 4283/41-13 pQJVomra. min. 
dopmvy (pošt. správra) užívání služebních známek k vypl:a
cerm k<rr€spondence komoT tlam, kde byly dosud osvobozeny 
od poš1JJrvlllého. 

Pokud jde 00 notáře jako soudní komisaře, 'sdělilo mini'siter
stv.o spra'vedl!nosti, že je třeba vy'cháZleti z toho, že ve své 

funlkrci 'Soudního komis,aře vys'tupu,je notář na rmstě s'oUldu a 
že .m~ ?p.rávn,ění přesuntOv1ati porto na adresáta 
meJne Jako soud. V tomto směru již dJříve ~as,táv,alo mirnirs'
t,erstvo pošt la ,telegrafů toto stanovisko (viz str. 5/24 :a 157/34 
Věstt.) la podle ujištění daného zástupcem minisltersltrv.a do
pravy při !pO'TlélJdách v s'oilwisu.osti s vl. maŤ , Č. 429/1940 SIb. 
nemá ministe:rrsrtVio d:)rpravy v úmyslu t,oto své stano;vilS!ko 
pro budoucnost opusti,ti, tlalk.že lze míti z,a to, ž'e výnolsy slt'r. 
5/~4 ,a 1'57/34 Věst. ve spoQrjen~ rSv-ýln'osem str. 184/28 Věs:t. pllatí 
dále, polkiud tomu neodporují nyní vydané směrnice pod 
č. 600.804/40-13. 

OpráVfllění užívání s luž e b n í c h !Z nám e k všralk min. 
dopr:avy výno:8lem z 8. loedrlla 1'941 č. P 6984-C/-41 notá'ři jlaikro 
SIQUdnímU lwmi'Saři nepřiznal'Ů, Ill'eboť důvodem zravedení 
tě,chito ~áme~ byla, PTO ú~ad s:naha 2JabI'lániti, aby ,olby1Če'j
nyc?" vypla~t?]c~ ,zna~ek neb~lo zneužíváno, 'C'ož pro agendu 
nlOtáre nepnoházl v uVlahu. Vylhod by se Illotáři tím nedostalo 
když j'S'ou služerbn~známkY stejně d.ruhé j,alk.o nO'lil1áLní vý~ 
pLat?í ~~~Y. v ,\ , " ." v v , v 

v~U!lezlte Jes,t, ze a:s'lliky, JeJIchž pJrstovne 'se presunuje na 
prIJe?1',?e, mUl~í in. áři j :~k.o s'oudní komi's,a.ř,i, bezpodmínečně 
oznaCI tl poznamk u "V e c s luž e b n í pod rob e n á p o š
t .o' v n é m u" a .opatřirti slu~ební pečetí. Ka~dé jiné znění po
známky, na př. "V ě c ú ř e dní - por top 1 a t í ad r e
sát", je nepřípustné a mělo by za následek nepřiznání vý
hod a předpis trestného zvýšení. 
Upozorňuje se konečně na v:ýnOrs, min. dopr,avy ze dne 

27. prosince 1940, Č. j. P-54576-C/1-1940, !který mí: ,P['otekto
rá:tní úřady atd., které mají práv,o pou:žívrati ISJužeb!Ilkh zná
mek, mohou od 1. ledna 1941 rpřipojov,arti z:prálteóní lrí:sr1:ky 
k obY'čejným lisuo;vním psraním. Popl.atek za zpáteční lístky 
těchto úř,élJdů čim 1 K :a mus'Í býti zapraven při podání rslu
želbrními zmámk,ami." Tento výnos. doplnilo minilSters'tvo dro
pI'léWy dalším výn.osem ze d!Ile 2. ledna 1941, Č. j. P-6184-C/1-
-1941 tohoto znění: "Za popLairek 1 K mohou pr'Jtek,to.rátní 
úř,a~y 'O.td. přiI;,oj.o,vati zpáteční lÍ'stlky nejen k obyčejným, 
ale I k dorp,orucenym psarn:ím. Tento poplatek, rkte['ý musí 
bý:ti 'zapI'lalV'en při podání sLužebními 'z,námlkami, nemůže býti 
přenes'ern na adresáty,stej:ně jrako ani jiné vedl<ejší porpllatky 
při podání, j.ako na př. dJporučné, spěšnostní pOiplraitek lartd." 

Sdělení. S e z n a m y o s o b z b a v e'l1 Ý c h stá t n í pří
s 1 uš n o s t i. Dodatkem k sdělení č. 20/1940 Věst. upozorňují 
se soudy, že informace ze seznamů os,ob zbavených protekto
rátní příslušnosti třeba si vyžadovati jedině tehdy když dědic 
nebo odkazovník .anebo obdarovaný se zdržuje v' cizině \§ 1, 
0C:st. 1 v nařízení ze dne 3. října 1939, Říš. zák. I, str. 1997, 
Vestn. r. prot. str. 179), anebo je manželem nebo dítětem pro
tektorátního příslušníka, který se zdržuje v cizině ,§ 1, odst. 2, 
věta 2 cit. na,řízení). Má-li dotčená osoba bydliště nebo pobyt 
v Protektorátu ,anebo na ostatním území Velkoněmecké říše 
je dotaz zcela zbytečný. O informaci ze seznamu třeba vš,ak 
žádati, je-li případ pochybný, t. j. je-li nejist,o, zda se dotčená 
osoba zdržuje v Protekt.orátu \v Německé říši) nebo v cizině, 

Co dro dotazů tř,eba dbáti zá'srad uv:edeného sdělení č.20/1940 
Věst., neboť německým úředním S'oudům v Protektorátu byly 
už dodány podklady, kterých potřebují, aby 'Odpovídaly na do
tazy soudů protektorátních \č. 2720141). 

KNIHY REDAKCI ZASLANÉ 

výmaz omezení nemovitostí z pozemltové reformy. II. vydá
ni Napsral .a vydral Ing. Fr. Sirový, Olomouc, Wrankl:o,v,a 14. 

N otářské místo ve Skutči. Čís. jedno 215 n. k. 

Podepsaná notářská komora vypisuje soutěž ke znovuob
sazení místa notářského ve S k u tč i, uprázdněného úmrtím 
notáře Františka Vincence a současně téžl fl)Ísta, které přelo
žením ,tamtéž rs,e uprrázdrní. - Žádosti, olPraiřei11,~ doklady ve 
smyslu výnosu býv. min. spr,av. ze dne 31. října 1887, čís. 
8172, podány buďtež do 28. února 1941 včetně, předepsaným 
způsobem podepsané komoře. --

N otářská komora v Praze, dne 12~ února 1941. 
President: Dr. Pomere v. r. 

Překlady z maďarštiny do češtiny a naopak vyhotovuje a 
oV'ěřuje taj. Jan Dušánek, přís. tlumočník, Praha XV!., Holeč
kov,a 37. -
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