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Dr. JOSEF VANĚČEK, náměstek notáře, Přeštice : 

K příloze B. čís. 171/1940 Sb. 

a poznámky 

k t. zv. "nucenému" (úřednímu) dělení 

společenských pozemků. 

1. Příloha B. vlád. nař. čís . 171/1940 Sb. podává 
u pravené znění zákona z 13. 2. 1884 čís. 31. Morav
ského zem. zák. o dělení společenských pozemků a 
úpravě užívání a práv společenských pozemků, s roz
šířenou platností na území Protekt'Orátu. 

2. Zákonné předpisy ty to rozeznávají jednak ae
lení hlavní společenských pozemků (§ 5), jednak dě
lení podrobné (§ 6), prováděné s úřední ingerencí: 

a) h I a v n í dělení, to jest dělení ITlezi držiteli po
zemků a práv se strany jedné, a obcemi neb osobami 
oprávněnými k držbě a uživateli neb i obcemi a agrár
ními společenstvy se strany druhé, provádí se k ná
vrhu té které str any, mezi něž pozemky mají býti 
rozděleny (u společenstev, částí obce a více opráv
něných osob rozhoduje polovina hlasll, návrh, podaný 
obcí, musí bý ti usnesen obecnim zastupitelstvem), 

b) p o cI r ob n é děl e n í, to jest další dělení již 
přiděleného podílu ze společenských pozemků, možno 
j est p rovést i rovněž na návrh, který rnusí vycházeti 
nejméně od poloviny všech oprávněných. 

3. Uvedené předpisy zákonné značí úchylky od 
hlavy 16. obč. zák., kdež v principu "n u cen é d ě-
1 e n í" přípustno nebylo, neboť podle § 841 obč . zák. 
k roz.dělení jest třeba jednohlasnosti, a jinak jediné 
vých odisko, není-li takovéto jednohlasnosti, jest podle 
.§ 843 soudní dražba. 

4. Avšak ani nová úprava podle přílohy B. čís . 171/ 
1940 Sb. n edovoluje tak zv. "s ing u I á r ní děl e
n í" (§ 7), to jest vyloučení jednoho aneb i více spolu
'oprávněných, při čemž společenství by zůstávalo za
chován'O pro ostatní oprávněné , a to k jakémukoliv 
návrhu oprávněných (i majority). 

5. "Nucené dělení" podle uv edených předpisů má 
význam hlavně pří větších plochách, kteréž jsou 
užívány společně mnoha podílníky, když hospodář
.sky po rozdělení pozemky ty lze lépe využíti (tak zv. 
"občiny", spolecné pastviny obcí atd.). 

Úřady, provádějícími toto nucené dělení, jsou pak 
úřady provádějící agrární operace podle čís. 171/1940 
Sb. (doposud na Moravě Zemská komise pro agrární 
'operace v Brně, v Čechách nově zřízená , podle mo
ravského vzor u , Zemská komise pro agrární operace a 
místní jich 'Orgány , t . j. místní komisaři , jimiž mohou 
býti jmenovány osoby se zkouškou politickou, soud
covskou, advokátní, notářskou, a jsou obeznámeni 
s místními poměry a jim přidělení zástupci okresního 
výboru). 

6. § 72 příl. B. čís. 171/1940 Sb . podává žádoucí po
platkové osvobození, což dt'Hežité jest vzhledem 
k jinak kolísavé praksi poplatkové u dobrovolných 
dělení podle dílčích smluv . 
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ÚmrtJí. Dne 3. února 1942 zemřel pan Rudolf M ti II e r, 
notář v Čáslavi ve věku 62 let. --:- JehO' památoe budiž za
chována čest. 

* 
Jmenování. Ministr spravedlnosti jmenoval kandidáta no

tářství p. Dr. Fr a n tiš k a K ohl ,e r a notářem ve Frýdku. 

* 
/ K ur sy úřední nemcmy. Vzhledem k obtížím, spojeným 

s cestou do Prahy bylo usnesenoO ve schůzi notářské kO'mory 
v Praze, konané dne 7. t. m., aby kursy byly konány též 
v H r adci Králové, Plzni a Mladé Boleslavi. Organisací kursů 
byli pověř,eni t ito členové komory : proO Plzeň Dr. Karel 
Motlík, notář- v Plzni, Martinská č. 1, pro Hr.adec KrálO'vé 
Dr. Alois Žofka, notář v Městci Králové a pro Mladou Bole
slav Dr. AIoOis Možuta, nO'tář v Nymburce. 

Notářům a kandldátům notářství, kteří \Se hodlají účastniti 
těchto kursů se dO'poručuje, .aby se se jmenovanými kole~y 
o podrobnostech přimo dohodli. 

Bylo by vhoOdné, aby též proO obvod jižních Čech byly 
pořádány kursy v Táboře resp. v é.eských Budějovicích a ko
legO'vé z těchto obvoOdů se žádají, aby se obrátili na Dr. Karla 
Motlíka, notáře v Plzni, jenž by podle p'očtu přihlášek a 
doOhody s účastníky další kursy event. zařídil. 

KNIH Y REDA KCI ZASLANÉ 

JUDr. Jan Bar tuš k a: "Prakt ická kniha rozmluv o soud 
Il!.Í agendě v jazyku německém i českém (s přihlédnutím 
k soudní termino16gH a fraseologiň)" . 

V posledních dvou letech objevila se na knižním trhu dloOu
há řada gramatik, příruček a rulmvětí německého jazyka, 
z nichž mnohé byly určeny proO speciální potřebu právnickO'U. 

Nové předpisy 00 průkazu jazykové kv,alifikace 'v notářském 
stavu vedly k tO'mu, že hleMma byla mezi vydanými publi
kaoemi kniha, která by nejvhodnějším způsobem umožnila 
zdok onalení se v jazyku německém se zřetelem na speciálni 
potřeby a požadavky notářs,tvL Jestliže v této sO'uvislosti upo
zorňujeme na "Praktickou knihu rozmluv" přednosty okr. 
soudu v Trh. Svlnech Dr. Bartušky, pak toto doporučeni 
činíme s dobrým svědomím s ohledem na O'bsah povO'laným 
odborníkem sepsané knihy, která zvláštní pozornost věnuje 
agendě pozůstalostní, poručenské, zbavení svéprávnosti, 
knihovní, firemní, lwnkursní a vyrovnací, jimž z celkového 
I1O'zsahu 208 stran jest věnováno 151 strana. Zbytek pojed
nává o soudnictví sporném včetně řízení exekučního. 

Samozřejmým předpokladem pI1O' užívání této knihy jest 
ovšem znal'Dst základů gramatiky a lehké obecné konversace; 
jednotlivé oOb ory soudní agendy jsou probírány odděleně: nej
prve termíny, od nichž přechází se ke sl'Džitějším vazbám, 
a končí se v každém oddílu praktickými otázkami o soudní 
agendě a náměty · k 'Obšírnějšímu rozhovoOru. Každá strana 
tex tu obsahuje v pravém polovině část českou, kter á v levé 
polovině jest přeložena do němčiny, a to v celém rozsahu, 
takže pouhým čtením již a sr'Dvnáním obou textů jest možno 
dosáhnouti zné\čného zdokonalení, v právnické termin'Dlogii 
Pro tut'D úpravu jeví se kniha zvlášť vhodnou proO d'Dmácí 
studium, ač samozřejmě jest především určena prO' použití 
v jazylmvých kursech. Stejně tak jest knížka zvlášť vhodná 
i pro denní potřebu notářské kanceláře jako přehledná a 
materiál vyčerpávající pomůcka proO pořiz'Dvání překladů, 
s'Dudních p odání a vyhotovend:, resp. P~O' kontrolu správnosti 
překladů. 

Ti z kolegů, kteří knihy dosud nemají, mohou ji objednati 
proOstřednictvím notářské komory v Praze hromadně a bude 
jim zaslána prostř-ednictvím komory včetně "Klíče" ke lmize 
po . úhradě částky 39 K na účet notářské komory u poštovní 
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