
III. DODATKY ~. I 

K PŘíRUČNí SBíRCE ' 
JUSTiČNíCH ZÁKONŮ 

PLATNÝCH 
V CECHAcH A NA MORAVĚ 

Podle stavu zákonodárství ku dni 1. ledna 1940. 

Zpracoval 

Doc. Dr. KAREL GER~ICH, 
SOUDNI RADA V BRN~ 

.. ,I 

1940 

PRÁVNICkÉ. ~NIHKupeeWl A NAi<LADATELSTV( v. liNHART 
PRAHA II., UJTzowdv~ 35. 

( 



OB SA H. 

II. Občanské právo. 
str~n.a 

Vládní nařízení 'le dne 26, června 1937, č. 141, o závaz-
nosti hromadných smluv pracovních. 1721 

Zákon ze dne 21. prosince 1937, čís. 253, o opatřeních 
proti" zastavování provozování továrních závodů, 
proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpra-
vě . některých výpovědních lhůt při pracovních (slu
žebních) poměrech zaměstnanců v. těchto závodech . 17~2 

Zákon ze dne 21. prosince 1937, Čís. 258, lrterým se pro-
dlužuje platnost hromadných smluv pracovních . 1725· 

Vládní mi.řízení -ze dne 21. září 1939, čís. 238, o· opatře-
ních proti zastavování" provozování závodů a proti 
hromadnému p'ropouštění zaměstnanců. 1726 

Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, čís. 241, o .ifzdě mo-
torovými vozidly 1729 

III. Obchodní právo. 

Vládní nařízení ze dne 16. června 1939, čís. 254, o měno
vých ustanoveních smluv o soukromém životním a 
úrazovém pOjištění 1732 

IV. Civilní řízení soudní. 

Vládní nanzení ze dne 26. září 1938, čís. 199, jímž se vy-
dávají zvláštní ustanovení o řízení před soudy. 1734 

Vládní nařízeilí ze dne 13. července 1939, čís. 269, 'o se-
znamech stálých soudních znalců. 1736 

Vládní nařízení ze dne 11. listopadu 1938, čís. 280, kterým 
se mění § 16, odst. 2 zákona ze dne 4. července 1931, 
č. 131 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru 
pracovního, služebního a učebního (o pracovních 
soudech) 1740 

Vládní nařízení ze dne 6. dubna 1939, čís. 99, o dočasném 
odkladu exekučního vyklizení některých bytů 1743 

Vládní nařízení ze dne 16. prosince 1938, čís. 334, o hro-
madném poručenství 1744 
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Vládní nařízení ze dne 14. října 1938, čís. 233, o odkladu 
exekucí a konkursů vedených ' proti dlužníkům, kteří 
maji majetek na území obsazeném cizí mocí . 1748 

Vládni nařízení ze '. dne 6. 'prosince 1938, čís. 312, jímž se 
,. vydávají další zvláštní ustanovení o řízení před soudy 1749 

Vládní nařízení ze dne 24. června 1937, čís. 149, kterým 
se znovu částečně mění vládní I}aří~ení ~~ dn~ 21. 
prosince 1935, č. 250 SJl. _z .. a n., o ulevach pn splacení 
pohledávek za zemedelcl . 1750 

Zákon ze dne 16". března 1938, čís. 54, o úlevách při splá-
cení pohled!ivek za některými zemědělci. . . . • 1752 

opatření St:Úého výboru ze dne 16. listopad,u }9~8.'_ ~ís. 
284, o ptoz~tímní úpravě některých otázek ~y'kaJlclch 17::4 
se advokacie " v 

opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, čís. 
285 kterým se mění některá ustanovení o notářských 
ko~orách a notářích . . 1756 

V. Trestní právo. 

Vládní nařízení ze dne 26. září , 1938, čís. 199, jímž se vy-
dávají zvláštní ustanovení o řízení před soudy. 1758 

Vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1939, čís. 306, o změně 
některých ustanovení trestního zákona a trestního 
řádu 1768 

Zákon ze dne 8. dubna 1938, čís. 81, o zbraních a střelivu 1761 
Zákon o ochraně měny a oběhu zákonných platidel. 1774 
Vládní nařízení ze dne 4. července 1939, čís. 157, o ochra-

ně oběhu zákonných platidel. 1780 
Vládní nařízení ze dne 24. srpna 1939, čís. 244, o ochra-

ně poštovních známek 1781 

VI. Říšskoněmecké justiční předpisy v Protektorátu 
Čechy a Morava. 

1. Občanské právo. 

Nařízení říšského protektora ze dne 21. června 1939, o ži
dovském majetku ve znění opravy ze dne 29. čer-
vence 1939 1784 

2. Civilní řízení soudní. 

Nařízení o německém soudnictví v protektorátu Cechy 
a Morava ze dne 14. dubna 1939 • 1786 

Nařízení o výkonu soudnictví v občanských věcech 
právních v Protektorátu Cechy a Morava ze dne 14. 
dubna 1939 1786 
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3. T restn í právo . 

Nařízení o výkonu trestního soudnictví v Protektorátu 
Cechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 . . 1790> 

C a s o výr e j s tří k právních předpisů, zpracovaných 
v III. dodatcích 179S-

Gen e r á I n í a b e c e dní u k a z a tel, sestavený po-
dle hesel, označujícíCh obsah všech zákonů a naří
zení, otištěných v celém díle včetně tří dodatků . 1797 

.1.: 

II. OBČANSKÉ PRÁva. 

Vlódní nařízení ze dne 26. června 1937 č. Ul, o zóvaznosti 
hromadných smluv pracovních. 

§ 1. Hromadnou smlouvou pra· 
covní podle tohoto nařízení I'OZ
umí se úprava pracovních a 
mzdových (platových) podmí
nek mezi jedním nebo nělmlika 
zaměstnavateli nebo jejich jed
nou nebo několika odborovými 
organisacemi (korporacemi) a 
jednou nebo nělmlika odboro
vými organisacemi (korporacemi) 
zaměstnanců, a to bez rozdílu, 
zda hromadná smlouva pracovní 
byla ujednána dohodou stran 
n eb o sm.írem, nálezem nebo roz
hodnutím orgánů povolaných po
dle . platných předpisů Ir hro
madné úpravě otázek mzdových 
(platových) mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli. 

§ 2. (1) Ministerstvo sociální 
péče v (lohodě s příSlušným mi
nisterstvem múžc prohlásiti hro
madnou smlouv u pracovní za zá
vaznou pro určitou oblast a od
větví. Po prohlášení závaznosti 
platí všechna ustanovení hro
madné smlouvy , pracovní ve 
všech závodech příslušné oblasti 
a příslušného odvětví i v tom 
případě, jestliže zaměstnavatel 
nebo zaměstnanec nebo oba ne
jsou členy organisací, jež ujed
naly hromadnou smlouvu pra
covní. 

Poznámka: Na místo min. soc. 
péče nastoupilo nyní min. soci
ální a zdravotní správy. 

(2) Ze závažných důvodů mo- . 
hou býti jednotlivé závody z ú
pravy podle odstavce 1 vyňaty. 

(3) Rozhodnutí podle odstavce 
1 a 2 vyhlásí se ve Sbírce zá
konů a nařízení. Znění hromad
né smlouvy pracovní, která byla 
prOhlášena za závaznou, bude 

uveřejněno v Úředním listě Pro
tektorátu Cechy a Morava. 

§ 3. H r omadná smlouva pra
covní, platící toliko pro jediný 
závod (hromadná smlouva zá
vodní), nemůže býti prOhlášena 
za závaznou podle § 2. 

§ 4. (1) Žádost, aby byla hro
madná smlouva pracovní pro
hlášena za závaznou (§ 2), mo
hou ministerstvu sociální péče 
podati organisace zaměstnava
telů a zaměstnanců, jež smlouvu 
ujednaly. 

(2) Žádost budiž pOdána písem
ně, k ní přiložena příSlušná hro
madná smlouva pracovní v ori
ginále nebo ověřeném opisu a 
pěti opisech a uvedeno, na kte
r ou oblast a odvětví se má vzta
hovati. 

(3) Ministerstvo sociální pece 
vyhlásí v Úředním listě P rotek
torátu ČeChy a Morava, že žá
dost byla pOdána a l{de lze do ní 
a jejich přílOh nahlédnouti. Zá
jemci mohou ministerstvu soci
ální péče podati písemné vyjád
ření do Jednoho měsíce od uve
řejnění vyhlášky. 

§ 5. (1) Smlouvou jednotlivou 
nesmějí býti v závodech, pro 
které byla sjednána hromadná 
smlouva pracovní (§ 1) aneb pro 
které byla prohlášena závaznost 
hromadných smluv (§ 2) , po do
bu Jejich platnosti zkráceny ná
roky zaměstnancovy plynoucí 
z ustanovení hromadných smluv 
pracovních, leč že by k talmvé
mu zkrácení daly souhlas orga
nisace zaměstnanecké, které hro
madnou s1nlouvu pracovní uJed
naly anebo byly účastníky říze-

lIL Dodatky - 1 
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ní, jež předcházelo hromadnou 
smlouvu. Na místo odporujících 
tomu ustanovení jednotlivé 
smlouvy, která jsou z toho dů
vodu neplatna, nastupují přízni
vější ustanovení hromadné smlou
vy pracovní. 

(2) Ustanovení odstavce 1 vzta
hu.je se i na jednotlivé smlouvy, 
jež byly sjednány před účinno
stí tohoto nařízení. 

§ 6. Dohled nad zachováváním 
smluvních ustanovení příSluší 
stranám, které hromadnou 
smlouvu pracovní ujednaly. Kdo 
brání ve výkonu tohoto dohle
du, dopouští se přestupku podle 
§ 8. 

§ 7. Na pracovní podmínky, 
jež budou upraveny pOdle § 2, 
rievztahují se předpisy vládního 
nařízení ze dne 29. dubna 1935, 
č. 89 Sb. z. a n. ve znění vlád
ního nařízení ze dne 18. prosince 
1936, č. 324 Sb. z. a n., kterým 
se prodlužuje platnost hromad
ných smluv pracovních a před-

II. Občanské právo. 
pisy je doplňující nebo nahra
zující. 

§ 8. Jednání nebo opominutí 
proti ustanovením tohoto naří
zení trestají se pOdle čl. II zák. 
č. 109/1934 Sb. z. a n. 

§ 9. Dnem účinnosti tohoto na
řízení pozbývá platnosti § 4 vl. 
nař. č. 89/1935 Sb. z. a n. 

§ 10. Pokud jde o podniky, 
podléhající obecnému hornímu 
zákonu, přísluší ministerstvu ve
řejných prací působnost přizna
ná v tomto nařízení minister
stvu 'sociální péče. 

§ 11. Toto nařízení nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení a po
zbude jí, vyjímajíc ustanovení 
§ 5, dnem 31. prosince 1938; pro
vede je ministr sociální péče a 
pokud jde o podniky, podléha
jící obecnému hornímu zákonu, 
ministr veřejných prací v doho
dě se zúčastněnými ministry. 

Poznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 30. června 1937. Viz též 
nařízení č. 89/1935 na str. 1417 a 
nařízení č. 86/1936 na str. 1552. 

Zákon ze dne 21. prosince 1937, čís. 253, o opatřeních proti 
zastavování provozování továrních závodů, proti hromladnému 
propouštění zaměstnanců a o úpravě některÝch výpovědních 
lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v ,těchto 

závodech. 

§ 1. (1) Zaměstnavatel, který 
zamýšlí zastaviti provozování 

, svého továrního závodu na dobu 
delší 14 dnů nebo hromadně pro
pustiti své zaměstnance, jest 
povinen oznámiti to příSlušným 
úřadúm způsobem uvedeným 
v § 2. Zaměstnavatel má povin
nost uvésti, a to nejen v ozná-

, mení, nýbrž i v celém řízení, 
skutkové okolnosti způsobem 
p,ravdě Odpovídajícím a nic 
z nich nezamlčeti. 

(2) Závodem ve smyslu tohoto 
zákona rozumí se každá hospo
dářská jednotka, která se liší 
správou nebo účtováním od 
správy nebo účtování jiných 
hospodářských jednotek téhož 
podnikatele. 

(3) Za hromadné jest považo
vati propuštění (výpověď) za-

městnanců, které během čtyř 
neděl v továrních závodech za-

. městnávajících až 700 zaměst
nanců postihuje alespoň 15"10, 
nejméně však 10 zaměstnanců a 
v továrních závodech s více než 
700 zaměstnanci alespoň 108/0 

zaměstnanců. 

§ 2. (1) Zamýšlí-li zaměstnava
tel hromadně propustiti své za
městnance v rozsahu uvedeném 
v § 1, odst. 3, jest povinen hlá
siti to 14 dní předem písemně 
okresnímu úřadu a živnosten
skému inspektorátu a uvésti dú
vody tohoto opatření. Okresní 
úřad svolá neprodleně zaměst
navatele a závodní výbor (dů
věrníky), přizve příSlušný živno
stenský inspektorát a vyzve 
k účasti zástupce smluvních or
ganisací zaměstnavatelských a 

Propouštění zaměstnanců. 
zaměstnaneckých. Ne~dříve po
kusí se dosáhnouti dohody, zda 
by nebylo možné v práci pokra
čovati v neztenčeném rozsahu 
anebo při zmenšeném rozsahu 
práce střídáním podle ujednání 
a pod. Nedojde-li k dohodě, roz
hodne nejdéle do 14 dnů ode 
dne, kdy mu bylo doručeno 
oznámení. a to s konečnou plat
ností; rozhodne-li, že hromadné 
propuštění není odůvodněno, ne
smí zaměstnavatel provésti za
mýŠlené hromadné propuštění. 
Nedojde-li rozhodnutí ve lhůtě 
15 dnů ode dne doručení ozná
mení, ' je<;t to považovati za sou
hlas s opatřením zaměstnavate
le. Při posuzování důvodů hro
madného propuštění zaměstnan
ců nutno bráti zřetel k tomu, 
aby zaměstnavatel nebyl zatížen 
přes míru předepsané péče řád
ného obchodníka. 

(2) zamýšlí-li zaměstnavat·el 
zastaviti tovární závod na dobu 
delší 14 dnů, ne však více než na 
3 měsíce, platí ustanovení od
stavce 1 s tím rozdílem, že se 
okresní úřad omezí na pokus, 
o dohodu. 

(3) Zamýšlí-li zaměstnavatel 
svůj tovární závod zastaviti na 
dobu delší 3 měsíců, jest to po
vinen 14 dnů předem písemně 
oznámiti ministerstvu sociální 
péče a současně ministerstvu, do 
Jehož působnosti náleží tovární 
závod, který má býti zastaven, 
a pokud jde o záVOdy souvisící 
se zemědělskou a lesní výrObOU, 
též ministerstvu zemědělství, a 
uvésti důvody zamýšleného opa
tření. Ministerstva vyšetří příči
ny, pro které závod má býti za
staven, načež ministerstvo, do 
jehož působnosti náleží tovární 
závod, rozhodne v dohodě 
s ostatními, že je zamýšlené za
stavení závodu odůvodněno, ne
bo že je nutno v provozu po
kračovati. Nedojde-li rozhodnutí 
ve lhůtě šesti týdnů ode dne, 
kdy došlo oznámení minister
stvům, považuje se to za souhlas 
se zamýšleným opatřením za
městnavatelovým. Nedojdou-li 
oznámení ministerstvům součas
ně, běží lhůta ode dne nejpozdě
ji došlého oznámení. 

1723 
Poznámka: Na místo min. soc. 

péče nastoupilo nyní min. soci
ální a zdravotní správy. 
(~ Důkazní břemeno o tvrze

ních zaměstnavatelových stíhá 
zaměstnavatele. 

§ 3. Pokud nedojde k rozhod
nutí podle § 2, odst. 1, a nejdéle, 
dokud neprojde lhůta tam sta
novená pro rozhodnutí úřadu, 
nesmí zaměstnavatel propustiti 
zaměstnance v rozsahu uvede
ném v § 1, odst. 3. Dokud nedo
jde k dohodě podle § 2, odst. 2 
nebo dokud nedojde k rozhod
nutí podle § 2, odst. 3, nesmí za
městnavatel zastaviti provoz to
várního závodu, ledaže by za
městnancům platil plnou mzdu 
(plat), a to, pokud jim nepřísluší 
mzda (plat) za dobu delší, v pří
padě § 2, odst. 2 po dobu 14 dnů, 
v případě § 2, odst. 3, až do roz
hodnutí, nejdéle však po 3 tý
dny. Lhůty tyto jest počítati ode 
dne, kdy oznámení došlo pří
slušnému úřadu. 

§ 4. (1) Stihla-li tovární závod 
živelní událost nebo nehoda (vis 
maior), která měla za následek 
zastavení pravidelného provozo
vání závodu na dobu delší 14 
dnů nebo hromadné propuštění 
zaměstnanců v rozsahu uvede
ném v § 1, odst. 3, jest zaměst
navatel povinen učiniti o tom 
oznámení podle obdoby § 2 do 14 
dnů po události nebo nehodě. 
Úřady pak zavedou řízení podle 
§ 2. 

(2) Rozhodnou-li úřady, že 
opatření zaměstnavatelovo neby
lo plně odůvodněné (§ 2, odst. 1 
a 3), a zjistí-li, že jsou dány 
předpoklady k tomu, aby za
městnavatel v případě § 2, odst. 
1 přiměřeně doplnil počet za
městnanců nebo aby v případě 
§ 2, odst. 3 pokračoval zcela ne
bo zčásti v provozu závodu, na
řídí přiměřené doplnění počtu 
zaměstnanců , nebo polua:čování 
v provozu v určitém rozsahu. 

§ 5. (1) Učiní-li zaměstnavatel 
opatření druhu označeného v § 1, 
aniž při tom splnil oznamovaCí 
povinnost podle předcházejících 
ustanovení, zahájí úřady řízení 
podle § 2 z moci úřední; p'ři 

. čemž lhůty uvedené v § 2, odst. 

ľ 
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1 až 3 se počítají ode dne, kdy 
úřad vyrozuměl zaměstnavatele 
o zahájení řízení. 

(2) Ministerstvo, do jehož pú
sobnosti náleží tovární závod, 
může v dohodě s ministerstvem 

, sociální péče naříditi úřadu, aby 
prozkoumal v továrních závo-

, dech, kde průběhem kalendářní
ho roku klesl počet zam.ěstna
nectva o 40%, odůvodněnost ta
kového dalšího propouštění za
městnanců, které během čtyř tý
dnů přesahuje 6% zaměstnanec
tva. 
-(3) Rozhodnou-li úřady proti 
opatřením zaměstnavatelovým 
(odstavec 2 nebo § 2, odst. 1 a 3) 
nebo nedojde-li k dohodě podle 
§ 2, odst. 2, jest zaměstnavatel, 
nehledíc k povinnosti vyplývají
cí z rozhodnutí podle li 2, povi- ! 
nen zaměstnancům, jejichž pra- I 

covní poměr se v důsledku 
oněch opatření skončil, zaplatiti 
plnou mzdu (plat), a to při hro
madném propuštění (odstavec 2 
nebo § 1, odst. 3) za 14 dnů a při 

' zastavení provozu továrního zá
vodu za 3 týdny, ne však za do
bu delší, než po kterou byl pro
vóz zastaven. 

§ 6. Zavede-li se řízení podle 
předchozích ustanovení, staví se 
lhůty podle § 25 zálmna o závod
ních výborech ze dne 12. srpna 
1921, Č. 330 Sb. z. a n. Pokud 
lhťtty již prošly, nemají účinků 
ve zmíněném paragrafu vytče
nýCh, nýbrž počnou znovu běžeti 
dnem rozhodnutí (§ 2, odst. 1 a 

. 3 a § 5, odst. 2), případně uply
nutím lhůty stanovené pro úřed
ní rozhodnutí. Rozhodne-li úřad, 

' že hromadné propuštění zaměst
nanců je nepřípustné nebo že se 
má pokračovati v provozování 
závodu nabývá původní závodní 
výbor opět své pravomoci. 

§ 7. (1) Výpovědní lhůta při 
trvalém zastavení továrního zá
vodu počne běžeti dnem vydání 
rozhodnutí a nebylo-li o věci 
rozhodnuto, prvním dnem po 
třech' nedělích, počítajíc ode dne, 
kdy došlo oznámení minister
stvům (§ 2, odst. 3). Výpovědní 
lhůta činí u dělníků, zaměstna
nýCh v podniku do 5 let, dva 

II. Občanské právo. 
týdny a za kaŽdých dalších 5 let 
pracovního poměru jeden další 
týden, nejvýše však 6 týdnů 
u zaměstnanců ve vyššíCh služ~ 
.'Jách, zaměstnaných v podniku 
do 15 let, dva měsíce, od 15 do 
20 let tři měsíce a přes 20 let pět 
mesícťt, a to vzdy ke konci mě
síce. 

(2) Ustanovení odstavce 1, dru
hé věty platí obdobně pro za
městnance, vypověděné v údobí 
tří měsíců přede dnem trvalého 
zastavení továrního závodu. 

(3) Ustanovení a ujednání, kte
rá určují pro výpověď pracovní. 
ho (služebního) poměru lhůty 
delší, než jak jest v předešlÝCh 
odstavcích uvedeno, zůstávají ne
dotčena. 

(4) Ustanovení předešlých od
stavcťt vztahují se též na za
městnance továrního závodu. 
v němž zaměstnavatel učiniÍ 
opatření uvedené v odstavci 1, 
aniž učinil o tom předepsané 
oznámení. 

§ 8. (1) Ustanovení tohoto zá
kona nevztahují se na přechod
né zaměstnání zaměstnanců, jest
liže podnikatel při ~řijetí za
městnance jemu sdělí a okresní
mu úřadu oznámí, že jej přijímá 
přechodně na dobu nejdéle čtyř 
týdnů. Výjimka tato však nepla
tí, opětoval-li zaměstnavatel ta
kový postup u téhož zaměstnan
ce již po třikrát v roce. 

(2) Jedná-li se o výrobu nově 
vznil{ající nebo o výrobu, jež po 
zastavení alespoň 15měsíčnÍln 
má býti znovu zahájena, může 
na žádost zaměstnavatele mini
sterstvo, do jehož působnosti ná
leží tovární závod, prohlásiti 
v dohodě s ministerstvem sociál
ní péče, že se na takOVý závod 
nevztahují ustanovení tohoto zá
kona. Nedojde-li rozhodnutí do 
šesti týdnů ode dne pOdání žá
dosti, považuje se to za vyho
vění žádosti zaměstnavatelově. 
Žádost je podati jak příslušné
mu ministerstvu, tak i minister
stvu sociální péče. 

§ 9. Na záVOdy, které pravi
delně v určitých ročních obdo
bích pracují v rozšířené míře 
(závody sezonní) nebo pravidel-

> 

Propouštění zam. Hrom. smlouvy 
ně jsou v provozu, to~iko v urči- I 
tém ročním obdoblJzavod~ ka?Jl
paňové), nevztaJ.luJl _ se predpls~ 
tohoto zákona, Jde-ll o opatrenl 
zaměstnavatele ve smyslu § 1, 
pokud vyplývají z povahy těch-l 
to závodů. Zamýšlí-li však za
městnavatel zastaviti provo~ ta
kového závodu trvale, platI ob
dobně ustanovení § 2, odst. 3 a 4 
a paragrafů !lásledujících. _, 

§ 10. V přlpadech ob:t.I~."y rl: 
t:ení, zahájene za doby ~cmnost~ 
tohoto zákon~, bude-ll ~~edchozl 
rozhodnutí (§ 2) prohlaseno za 
neplatné, jest zaměstn~vatel, kt-:
rý předstíral okolnostI nepravdi
vé nebo úmyslně zamlčel okol
nosti pro roz~odnutí úřad!t . smě
rodatné povinen zaplatiti za
městna~cům, kteří byli v důsled
ku opatření zaměstnavatele, pro
puštěni, mzdu (pl~t) za 2. ty dny. 

§ 11. práva zamestnancu po~lc: 
tohoto zákona nemohou by tl 
smlouvou zkrácena ani zrušena. 

§ 12. (1) Jednání ne,!Jo opomi
nutí proti ustanovemm tohoto 
zákona trestá okresní úřad po
kutou do 50.000 Kč nebo vězením 
(uzamčením) do 6 měsíců, při 
nedobytnosti pokuty vězením 
(uzamčením) do 6 měsícťt. Tyto 

prac. 
tresty mohou býti uloženy ťé'ž· 
současně, nesnlí však trest na 
svobodě spolu s náhradním tres
tem za nedObytnou pokutu či
niti více než 6 měsíců. 

(2) Je-li zaměstnavatelem spo
lečnost, společenstvo (družstvo), 
spolek, nebo jiný soubor osob, 
jest uložiti trest orgánu, jenž 
jest podle právních předpisů po
volán je v tom směru zastupo
vati. Skládá-li s'e z několika fy
sických osob, jsou odpovědny za 
zachovávání předpisů všechny 
fysické osoby, z nichž orgán se 
skládá, leč by dokázaly, že ne
přiVOdily trestní zavinění. Do
pustila-li se činu osoba, která 
samostatně vede věci zaměstna
vatelovy, nebo vlastník, stihá 
trestní Odpovědnost tyto osoby. 

§ 13. Zákon nabývá úči~nosti 
dnem 1. ledna 1938 a pOZbývá jí 
dnem 31. března 1939; provedou 
jej ministři sociální péče, prů
myslu, obchodu a živností, ve
řejnýCh prací, zemědělství, vni
tra a spravedlnosti v dohodě se 
zúčastněnými ministry. 

Poznámka: Další prodloužení 
zákona viz doleji zákon č. 258J 
1937, o jeho zrušení pak dále otiš
těné nař. Č. 238/1939 - § 8. 

Zákon ze dne 21. prosince 1937, čís. 258, kterým se prodlužuie 
platnost hromadných smluv pracovních. 

§ 1. (1) Hromadné smlouvy 
pracovm, ujednané mezi jedním 
nebo několika zaměstnavateli 
nebo jejiCh jednou nebo několi
ka odborovými organisacemi 
(korporacemi) a jednou nebo ně
kolika Odborovými organisacemi 
(korporacemi) zaměstnancťt, plat
né v den účinnosti tohoto záko
na, nemohou býti vypovězeny 
ani jinak zaniknouti do dne 31. 
prosince 1940. Pokud takovéto 
hromadné smlouvy upravují pod
mínky platnosti i po dni 31. pro
since 1940, zůstávají tato ujed
nání nedotčena. Dohodou smluv
ních stran, které sjednaly hro
madnou smlouvu pracovní, mo
hou však býti tyto hromadné 
smlouvy doplněny nebo pozmě
něny. 

(2) Ustanovení pl'edešlého od
stavce platí i o hromadných 
smlouvách, které nabudou účin
nosti po dni 1. ledna 1938. 

§ 2. V závodech, kde mezi 
dnem 1. ledna 1933 a dnem na
bytí účinnosti tohoto zákona by
la v platnosti hromadná smlou
va pracovní, která. pak byla vy
povězena nebo jinak zanikla, 
platí clo dne 31. prosince 1940 saz
by mzdové (platové) platné dne 
27. června 1934, leč že před tímto 
dnem byla uzavřena nová hro
mo,uná smlouva. 

Poznámka : §§ 1 a 2 ve znění 
vlád. nař. č. 350/1938, vlád. nař. 
Č . 85/1939 a vlád. nař. Č. 328/1939. 

§ 3. Ustanovení § 1 o hromad
ných smlouvách pracovních platí 
také o smírech, nálezech nebo 
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rozhodnutích orgánů povolaných 
podle platných předpisů k hro
madné úpravě otázek mzdových 
(platových) mezi zaměstnanci a 
zaměstnavateli, zejména o smí
rech a nálezech rozhodčího sou
du mzdového podle zákona ze 
dné 26. března 1936, č. 65 Sb. z. 
a n., o stavebním ruchu (§§ 83 
a 87), pokud nebylo znovu roz

'hodnuto podle § 86 téhož zákona. 
§ 4. (1) Tímto zákonem nejsou 

dotčena ustanovení vládního na
řízení ze dne 29. dubna 1935, č. 
102 Sb. z. a n., jímž se upravují 
pro přechodnou dobu v textilní 
výrobě pracovní podmínky děl
nictva, ve znění vládního naří
zení ze dne 19. června 1936, č. 
169 Sb. z. a n., a vládního naří
zení ze dne 24. června 1937, č. 
140 Sb. z. a n. 

(2) Citace vládního nařízení č. 
89/1935 Sb. z. a n. v § 9 vl. nař. 

II. Občanské právo. 
č. 102/1935 Sb. z. a n. nahrazuje 
se citací tohoto zákona. 

Poznámka: § 4 ve znění vlád, 
nař. Č. 350/1938. 

§ 5. Jednání nebo opominutí 
proti ustanovení tohoto zákona 
trestá okresní úřad peněžitou 
pokutou až do 50.000 Kč nebo vě
zením (uzamčením) do 6 měsíců, 
při nedobytnosti pokuty vězením 
(uzamčením) do 6 měsíců. Tyto 
tresty mohou býti uloženy též 
současně, nesmí však trest na 
svobodě spolu s. náhradním tres
tem za nedobytnou pokutu činiti 
více než 6 měsíců. 

§ 6. Tento zákon nabývá účin
nosti dnem 1. ledna 1938; prove
de jej ministr sociální péče a, 
pokud jde o podniky, podléhají
cí obecnému hornímu zákonu, 
ministr veřejných prací v doho
dě se zúčastněnými ministry. 

Vládní nařízení ze dne 21. září 1939, čís. 238, o opatřeních proti 
zastavování provozování závodů a proti hromadnému pro

pouštění zaměstnanců. 

§ 1. (1) Zaměstnavatelé, kteří 
zamýšlejí zcela nebo částečně 
zastaviti provozování závodu ne
bo hromadně propustiti pracovní 
síly (dělníky, zaměstnance ve 
vyšších službách nebo učně) za 
tím účelem, aby se počet pra
covních sil zmenšil, jsou povinni 
ohlásiti to úřadu práce a požá
dati o jeho schválení. 

(2) Povinnost hlásiti a žádati 
o schválení se vztahuje na za
mýšlená zastavení provozování 
na dobu delší 14 dnů a propuště
ní zaměstnanců v závodech vše
ho druhů, pokud zaměstnávají 
alespoň 20 pracovních sil (dělní
ků, zaměstnanců ve vyšších služ
bách nebo učňů) a pokud posti
huje propuštění během 4 neděl 
v závodech zaměstnávajících nej
výše 200 zaměstnanců 20% za
městnanců, a v závodech s více 
než 200 zaměstnanců 10"/0 zaměst
nanců, nejméně však 10 pracov
ních sil. 

(3) ZávOdy, které pravidelně 
v určitýCh ročních obdobích zvy
šují počet zaměstnanců (závOdy 

sezonní) nebo plně pracují pra
videlně toliko v ur~,itém ročním 
období (závody kampaňové), pod
léhají ohlašovací povinnosti jen 
tehdy, má-li býti jejich provoz 
zastaven trvale. 

(4) Hlásiti jest zamýšlené opa
tření ihned, objeví-li se nutnost 
takového opatření, nejpozději 
však 7 dní před zamýšleným za
stavením, omezením provozování 
:nebo hromadným propuštěním. 

§ 2. (1) Úřad 'práce, v jehož 
obvodu má závod své sídlo, při
jímá hlášení a uděluje schválení. 

(2) Pro pobočné závOdy jest 
příslušný úřad práce, v jehož 
obvodu má pobočný závod své 
sídlo. 

§ 3. (1) Úřad práce rozhoduje 
po slyšení živnostenského in
spektorátu nebo orgánu hospo
dářsko-technické slUŽby, po př. 
lesní služby dohlédací u politic
kých úřadů, po slyšení zaměst
navatele, závodního výboru nebo 
důvěrníků dělnictva, podle po
třeby i zájmových organisací za
městnavatelů a zaměstnanců. 

Hrom. propouštění za měst. 
(2) Dojde-li k zastavení nebo 

k výpovědi zaměstnanců v roz
sahu uvedeném v § 1, odst. 2 bez 
předchozíhO ohlášení úřadu prá
ce zavede úřad práce schvalo
v;'cí řízení z moci úřední. 

(3) Má-li zamýšleným trvalým 
zastavením nebo omezen ím pro
vozování dojíti k propuštění 100 
nebo více zaměstnanců, zpraví 
o tom úřad práce ministerstvo 
sociální a zdravotní správy a 
podává mu hlášení o průběhu 
řízení. 

(4) Rozhodnutí úřadu práce 
jest konečné. V případě uvede
ném v předchozím odstavci vy
žaduje rozhodnutí souhlasu mi
nisterstva sociální a zdravotní 
správy. 

(5) Nedojde-li rozhodnutí ve 
lhůtě 4 týdnu ode dne, ledy ohlá
šení došlo úřadu p ráce, považuje 
se to za schválení zamýšleného 
opatření zaměstnava,telova. 

§ 4. (1) při trvalém zastavení 
závodu nebo trvalém omezení 
provozování počne výpovědní 
lhůta pracovních poměrú běžeti 
dnem vydání rozhodnutí úřadu 
práce nebo prvním dnem po 
uplynutí lhůty stanovené v § 3, 
odst. 5. Ciní u dělníků zaměst
naných v závodu do pěti let 2 
týdny a za kaŽdých dalších pět 
let pracovního poměru jeden 
další týden, nejvýše však 6 tý
dnů; u zaměstnanců ve vyšších 
službách, zaměstnaných v pod
niku do patnácti let, 2 měsíce, 
od patnácti do dvaceti let 3 mě
síce a přes dvacet let 5 měsícú, 
a to vždy ke konci měsíce. 

(2) Ustanovení a úmluvy o del
ších výpovědních lhůtách zů
stávají nedotčeny. 

(3) Svobodní zaměstnanci; je
jichŽ výživa by byla ohrožena 
propuštěním z práce, jsou povin
ni t a ké před uplynutím výpo'
vědní lhůty, nepracují-li již 
v závodě, přijmouti i mimo své 
bydliště přiměřené zaměstnání, 
jež jim bude úřadem práce na
bídnuto. 

§ 5. (1) Neschválil-li úřad prá
ce zastavení" po případě omeze
ní provozování závodu nebo hro
madné propuštění zaměstnanců, 
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musí zaměstnavatel pokračovati 
v provozování závodu, po pří
padě nesmí provésti hromadné 
propuštění zaměstnanců nad mí
ru úřadem schválenou. 

(2) Zaměstnavatel jest povinen 
platiti zaměstnancům, jejiChž pra
covní poměr se v důsledku opa
tření zaměstnavatelových skon
čil, plnou mzdu (plat) po dobu 
stanovené výpovědní lhúty, ne 
však po dobu delší, než po kte
rou bylo provozování závodu za
staveno nebo po kterou v dů
sledku propuštění nebyli v práci. 

§ 6. (1) Jednání nebo opomi
nutí proti předpisúm tohoto na
řízení nebo nařízení je prová
dějícíCh trestá okresní úřad po
kutou do 50.000 K nebo vězením 
do šesti měsíců. Byla-li uložena 
pokuta, jest zároveň pro případ 
její nedObytnosti uložiti náhrad
ní trest vězení podle míry zavi
nění do šesti měsíců. Tyto tres
ty mohou býti uloženy též sou
časně, nesmí však trest na svo
bodě spolu s náhradním trestem 
za nedobytnou pokutu činiti více 
než šest měsíců. 

(2) Je-li zaměstnavatelem spo
lečnost, společenstvo (družstvo), 
spolek nebo jiný soubor osob, 
jest uložiti trest orgánu, jenž 
jest podle právníCh předpiSŮ po
volán je v tom směru zastupo
vati. Skládá-li se z několika fy
sických osob, jsou odpovědny za 
zachování předpisů všechny fy
sické osoby, z niehž se orgán 
skládá, leč by dokázaly, že ne
přiVOdily trestní zaviněnÍ. Do
pustila-li se činu osoba, která. 
samostatně vede věci zaměstna
vatelovy, nebo vlastník, stíhá 
trestní odpovědnost tyto osoby. 

§ 7. Toto nařízení se nevzta'
huje na podniky podléhající hor
nímu zákonu a na správu želez
nic a pošt. 

§ 8. (1) Toto nařízení nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení. Sou
časně pOZbývá účinnosti zákon 
ze dne 21. prosince 1937, č. 253 
Sb. z. a n., o opatřenich proti 
zastavování provozování továr
ních závodů, proti hromadnému 
propouštění zaměstnanců a o ll-

PcrŠTREěĎti\iYChKŇf ,(j\7f\fA 
pr6vnické fakulty UJEP 
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lhůt při pracovních (služebních) 
poměrech zaměstnanců v těchto 
závodech, ve znění vládního na
řízení ze dne 27. března 1939, č. 
91 Sb., a vládního nařízení ze 
dne 16. června 1939, Č. 149 Sb. 

(2) Toto nařízení provede mi
nistr sociální a zdravotní sprá
vy v dohodě se zúčastněnými 
ministry. 

Poznámka: Nařízení bylo vy
h lášeno 21. října 1939. 

VLÁDNÍ NARÍZENI ZE DNE 21. 
PROSINCE 1939, číS. 323, JÍMŽ 
SE OBMEZUJE ZRUŠOVÁNI 
PRACOVNÍCH POMĚRů A PRI-

J ÍMÁNI PRACOVNíCH SIL. 

§ 1. (1) Ministerstvo sociální a 
zdravotní spl'ávy může v dohodě 
se zúčastněným ministerstvem 
vyhláškou v Úředním listě sta
noviti, že pracovní (učňovský) 
poměr lze sjednati a vypověděti 
jen se souhlasem úřadu práce. 
Opatření to múže býti učiněno 
buď všeobecně pro určité obvo
dy nebo hospodářská odvětví 
nebo pro určité kategorie za
městnanců anebo pro jednotlivé 
závOdy. 

(2) Sjednání pracovního pomě
ru nebo výpověď daná bez před
chozího souhlasu jsou právně 
neúčinné, ačli úřad práce nedá 
k tomu souhlas dodatečný; do
datečný souhlas lze všal{ dáti 
jen ve zvláštních případech. 

§ 2. (1) Souhlasu podle § 1, 
odst. 1 není zapotřebí při při
jímání pracovních sil v závodu 
zemědělském (lesnickém) nebo 
tehdy, má-li býti pracovní síla 
přijata jen na zlwušku nebo na 
výpomoc anebo k pracím sezon
ním (kampaňovým) nebo pro pří 
ležitostné či vedlejší zaměstnání, 
jež nepodléhá nemocenskému 
pojištění. 

(2) Souhlasu není zapotřebí pf'i 
výpovědi pracovního poměru. 

1. dává-li se výpověď v doho
dě s druhou stranou pracovního 
(učňovského) poměru, 

2. může-li podle platných práv
ních předpisů pracovrií (:učňov
ský) poměr býti zrušen bez do
tlržení výpovědní lht"tty, 

ll. Občanské právo, 
3. schválí-li úřad práce celko

vé nebo částečné zastaveni pro
vozu nebo hromadné propuštění, 

4. je-li kdo přijat na zkoušku 
nebo na výpomoc a končí-li pra
covní poměr do měsíce, 

5. u zaměstnanců přijatých na 
práce sezonní nebo kampaňové 
po skončení těchto prací, 

6. v zemědělských (lesnických) 
závodech u pracovních sil, které 
nejsou v zemědělství (lesnictví) 
zaměstnány z povolání, nýbrž 
jen přechodně při naléhavÝch 
pracích, 

7. při pracích, které se konají 
jen příležitostně nebo jako ve
dlejší zaměstnání a: nepodléhají 
proto nemocenské pojišťovací 
povinnosti. 

§ 3. Bude-li pracovní (učňov
ský) poměr p-udle § 2, odst. 2, č. 
1 až 4 vypověděn bez souhlasu 
úřadu práce, musí se osoba vy
pověděná po svém odchodu z do
savadního p racovního místa ne
prodleně přihlásiti u úřadu prá
ce příSlušného podle bydliště ne
bo podle dosavadního pracovní
ho místa. 

§ 4. (1) Za závody podle toho
t o nařízení se pokládají soukro
mé a veřejné podniky, jakož i 
úřady všeho druhu. 

(2) Toto nařízení platí pro pra 
covní síly, pracující v závodech 
uvedených v předChozím odstav
ci, jen pokud jejich pracovní 
(učňovský) poměr spočívá na 
soukromoprávní smlouvě. 

§ 5. (1) Při rozhodnutí o náVl'
zích na udělení souhlasu ke zru
šení pracovního ' (učňovského) 
poměru nebo k přijetí pracov
ních s il, nechť úřad práce při
hlédne 

a ) k požadavkům trhu práce a 
zprostředkování práce, 

b ) k významu úlwlů zúčastně
ných závodů a hospodářských 
odvětví, 

c) k výkonnosti dotčených zá 
vodů a 

d) 1{ odbornému a sociálnímu 
r ozvoji pracovních sil. 

(2) Souhlas může býti vázán na 
určité pOdmínky podle směrnic 
';ydaných ministerstvem sociální 
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a zdravotní správy v dohodě se 
zúčal'tněným ministerstvem. 

§ 6. (1) Souhlas ke zrušení pra
covního (učňovského) poměru u
děluje úřad práce, v jehož ob
vodu je závod. Jde-li o zaměst
l13;nce, kteří jsou ' zaměstnáni 
mlmo závod, uděluje souhlas 
úřad práce, příSlušný buď podle 
sídla závodu nebo podle místa 
zaměstnání. 

(2) Souhlas ll: přijetí pracovní 
síly uděluje úřad práce, v jehož 
obvodu je závod, do něhož má 
býti pracovní síla přijata. 

§ 7. (1) Všechny úřady, ja.lwž 
i veřejné a soukromé podniky 
(ústavy) , jsou povinny spolupů
sobiti při provádění tohoto naří 
zení. 

(2) Tato součinnost se může 
vztahovati i na jednotlivé přípa
dy i na všeobecná šetření. 

§ 8. při pracovních (učňov
ských) poměrech, které byly 
uzavřeny nebo vypověděny před 
účinností tohoto nařízení, není 
souhlasu úřadu práce zapotřebí. 

§ 9. (1) Jednání nebo opomi
nutí, jakOŽ i pokus jednání proti 
předpisům tohoto nařízení nebo 
nařízení je provádějícíCh trestají 
okresní úřady pokutou do 50.000 

K nebo vězením do šesti měsíců. 
Byla-li uložena pokuta, jest zá
roveň pro případ nedobytnosti 
uložiti náhradní trest vězení po
dle míry zavinění do šesti mě
síců. Tyto tresty mohou býti u
loženy též současně, nesmí však 
trest na svobodě spolu s náhrad
ním trestem za nedobytnou po
kutu činiti více než 6 měsíců. 

(2) Je-li zaměstnavatelem spo
lečnost, společenstvo (družstvo), 
spolek nebo jiný soubor osob, 
,jest uložiti trest orgánu, jenž 
jest podle právních předpisú 
povolán je v tom směru zastu 
povati. Skládá-li se z několika 
fysických osob, jsou odpovědny 
za zachování předpisů všechny 
fysické osoby, z nichž se orgán 
skládá, leč by dokázaly, že n e 
přivodily trestní zavinění. Do
pustila-li se činu osoba, která 
samostatně vede věci zaměstna
vatelovy, neb o vlastník, stíhá 
trestní odpovědnost tyto osoby. 

!i 10. Toto nařízení nabývá 
účinnosti dnem VYhlášení; pro
vede je ministr sociální a zdra
votní správy v dohodě se zúčast
něnými ministry. 

Poznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 30. prosin ce 1939, 

Vládní nařízení ze dne 27. září 1939, Č , 241 , o jízdě 
motorovými vozidly. 

I. Dopravní předpisy. 

§ 1. (1) Motorová vozidla, kte
rá mají býti dána do provQ7:u 
na veřejných cestách nebo mís
tech, musí býti připuštěna pří
Slušným úřadem k jízdě; výjim
ky stanoví ministerstvo veřej
nýCh prací. Ministerstvo veřej
ných prací může vázati připuš
tění motorových vozidel tuzem
ské výroby na použití technic
kýCh norem, zejména norem pro 
výrObu motoroVýCh vozidel. 

(2) Za motorová vozidla ve 
smyslu tohoto nařízení se poklá
dají pozemní vozidla, která se 
pohybují motorickou silou, aniž 
jsou vázána na kolejnice. 

§ 2. (1) Kdo chce na veřej
nýCh cestách nebo místech ří-

diti motorové vozidlo, potřebuje 
povolení příslušného úřadu; vý
jimky stanoví ministerstvo vni
tra. Povolení platí pro celé úze
mí Protektorátu Čechy a Mora
va; budiž uděleno, jestliže žada
tel svoji způsobilost prokázal 
zkouškou a není-li skutečností, 
jež by odůvodňovaly domněnku, 
že jest k řízení neschopen. 

(2) Průkaz o povolení má řidič 
motorového vozidla podati o 
svědčením (řidičským průkazem). 

§ 3. (1) Kdo za účelem složení 
zkoušky (§ 2, odst. 1, věta 2) cvi
čí se v řízení motoroVýCh vozi
del, musí býti při tom na veřej
ných cestách ' nebo místech v do
provodu a pod dozorem osoby, 
která má řidičský průkaz a jíž 
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bylo příslušným úřadem uděleno 
oprávnění k výcviku řidičů mo
~?rových vo~idel. Totéž platí pro 
JIZ~y,_ ~tere . se provádějí při 
skla_dam _ ~k~ušky. Výjimky sta
novl zvlastnl vládní nařízení. 
._ (2)_ Při cvičných a zkušebních 
JI~dac~, které se konají podle 
predplsu odstavce 1, považuje 
se. ve smyslu tohoto nařízení 
pruyodce za řidiče motorového 
v ozidla. 

§ 4. (1) Zjistí-li se skutečnosti 
k!er é o~ůvodňují domněnku, ž~ 
nekdo Jest neschopen k řízení 
motorového vozidla může mu 
bý}i _ři~ičské povolení odňato 
l!~lslusnr~ správním úřadem; 
ur'.!-d ~uze určiti podmínky pro 
ope_tne udělení řidičského povo
le~l; po odnětí budiž řidičský 
prukaz odevzdán úřadu. 
. (2) ~_~nět.í řidičského povolení 
Jest u cmne pro celé území Pro
tektorátu. 

§_ 5. (1) Proti odepření řidič
ske1!0 povolení jest, došlo-li 
k nemu z jiných důvodů než pro 
nec;Iost~teč~ý yjsledek zkoušky 
ZPU~?bllost~, pnpustné odvolání. 
Totez p_Iatl o odnětí řidičského 
1??yolem; odvolání má odkladný 
ucme~, pokud to není výslovně 
vylouceno při prvém rozhodnutí. 

(2) Věcnou příslušnost úřadu 
podl_e t~1!0to _nařízení, . pokud 
v nem JIZ nenl určena stanoví 
z~!ášt~í vládní nařízení. Místní 
p~lslu~nost a řízení určují se 
predplsy vládního nařízení ze 
dne 13.: _led!la 1928, Č. 8 Sb. z. a 
n;, o nzen~ ve věcech náležejí
,?~ch . do pusobnosti politických 
uradu (správním řízení). 
_ § 5!'-. Nebezpečná místa na 
u~~cI!!h cest, _l{t.eré 'slouží prů~ 
bezne doprave, Jest označiti vý
stražnými tabulkami. 

_§ 6 .. Pokud podle zvláštních 
predpI~~ místo př!slušného správ
ního_ ura~u (organu) jiný úřad 
(~rga~), Jem~ž bude takovým 
p,:edp~s~~. ~ve~eno oprávnění vy
davatl nd!cska povolení, neplatí 
ustanovem § 5. 

II. Ručení. 

§_§ 7 až 2~. O odpovědnosti 
za skody zpusobené provozem 

II. Občanské právo. 
motorových . vozidel platí dosa
vadní předpisy. 

III. Předpisy trestní a závěrečné. 

§. 2}. (1) _!,řes}upky proti poli
ceJ~lm. nar~zemm o jízdě moto
r~vy~~ vozidly, vydané k udrže
~I . P?radku a bezpečnosti na ve. 
reJn~ch cestách nebo místech, 
t~esta _ - po~ud nejde o činy 
h e~tll~ ~ou_~ne - okresní (státní 
polIceJm) yra~ pOkutou do 5.000 
K nebo vezenlln do 14 dnů. 

(2~ P,:o případ nedobytnosti 
~.l~ze~e pokuty jest zároveň ulo
ZI~1 nahr3;d~í _trest vězení podle 
~~~ru z::I~~~~O;ě. mezích sazby 

. § 22. .(1) _Řidič motorového vo
z~,!la, Jenz se po nehodě, při 
nlz . _proy_oze~ motorového vozid
la JIl!l nzeneh o někdo byl zabit, 
na tele nebo na zdraví poško
z~n, anebo způsobena škoda na 
ye_ce_ch, P?lmsí vyhnouti se zji
stem vozidla a své osoby útě 
k~m, bude potrestán soudem pro 
prestupek peněžitým trestem clo 
IO~.O~O . I{ ne1?o yězením do dvou 
~eslcu .. Nem vsak trestný, jest
lIz~_ .neJPozději nejblí:le násle
dUJlclho dne po nehodě učiní 
oZl}áme~í_ u některého tuzem
skeho _ ur3;du (org_ánu) veřejné 
b~zpec~ostI a umozní tak zjiště 
ni vozidla a své osoby. 

(2) Zanechá-li řidič motorové
h? vozi..~la osobu, jež byla zra
nena pn nehodě, úmyslně bez 
pomoc!, bude soudem potrestán 
pr,? _P!estupek vězením . do šesti 
me~lc~. _Jsou;-!i tu okolnosti po
lehc_~J.lc_l, muze býti uznáno na 
penezlty trest do 100.000 K. 

§ 23. (1) Pokutou do 10.000 li 
nebo _ vězením do 1 měsíce po
~r_esta okresní (státní policejní) 
ura~ toho, kdo na veřejných 
cestach nebo místech řídí mo
torové vozidlo, jež není přísluš
ným úřadem připuštěno k jízdě. 

(2) S tejně se trestá držitel m o
tor_o~é~o v~zidl~ k _ jízdě nepři
pusteneho, JestlIze umyslně nebo 
z ned!?a~o~ti dovolí jeho použití 
na vereJnych cestách nebo mís
tech. 

(3) Ustanovení 21, odst. 
platí obdobně. 

, 
Motorová vozidla. 

§ 24. (1) pokutou do 10.000 K 
nebo vězením do 1 měsíce po
trestá okresní (státní policejní) 
úřad toho: 

1. kdo řídí motorové vozidlo 
nejsa majitelem řidičského prů
kazu; 

2. kdo řídí motorové vozidlo, 
ačkoliv mu bylo řidičské povo
lení odňato; 

3. kdo svůj řidičský průkaz ne
odevzdá na požádání úřadu, kte
rý mu odňal řidičské povolení. 

(2) stejně se trestá držitel mo
torového vozidla, jestliže úmysl
ně nebo z nedbalosti zjedná ne
bo zmocní k řízení vozidla oso
bu, . která se nemůže vykázati 
řidičským průkazem nebo které 
řidičské povolení bylo odňato. 

(3) Ustanovení § 21, odst. 
platí obdobně. 

§ 25. (1) Kdo v pr~tiprávním 
úmyslu 

1. motorové vozidlo, pro které 
příslušným úřadem poznávací 
značka vydána nebo připuštěna 
nebyla, opatří značkou, která 
jest způsobilou vyvolati zdání 
úředně nařízeného nebo připuš
těného poznávacího označení, 

2. motorové vozidlo opatří ji
ným než úředně pro to vozidlo 
vydaným nebo připuštěným po
znávacím označením, 

3. na motorovém vozidle podle 
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úředního nařízení připevněnou 
P?zná vací značI{u změní, odstra
m, zakryje nebo jinak zmenší 
její čitelnost, bude potrestán 
soudem pro přestupek - není-li 
č~n přísněji trestným . - peněži
tym trestem do 100.000 K nebo 
vězením do tří měsíců. 

(2) Stejně se trestají osoby, 
které na veřejných cestách nebo 
místech používají motorového 
vozidla, o němž vědí, že pozná
vací označení způsobem v od
stavci 1, Č. 1 až 3 vyznačeným 
bylo paděláno, zfalšováno nebo 
potlačeno. 

§ 26. (1) Toto nařízení nabývá 
účinnosti dnem 1. listopadu 1939. 

(2) Týmž dnem pozbývají účin
nosti předpisy o věcech uprave
ných tímto nařízením. 

(3) Toto nařízení provedou mi
nistři vnitra a veřejných prací 
v dohodě s ostatními zúčastně 
nými ministry. 

IV. Malá motorová kola. 

§ 27. (1) Předpisy oddílu I a 
III neplatí pro malá motorová 
kola. 

(2) Zvláštním vládním naříze
ním budou vydány předpisy 
o připuštění malých motorových 
kol a o způsobilosti jejich řidi
čů, jakož i jiné předpisy o jíz
dě malými motorovými koly. 



III. OBCHODNí PRÁVO. 

Vládní nanzení ze dne 16. června 1939, čís. 254, o měnových 
ustanoveních smluv o soukromém životním a úrazovém 

pojištění. 

§ 1. (1) Souluomým pOjišťov
nám, provozujícím životní a úra
zové pojištění na území Protek
torátu Cechy a Morava, jest za
kázáno na tomto území sjedná
vati v pojistných smlouvách na 
život a proti úrazům pojistná 
plnění v drahých kovech, v min
cích z drahého kovu nebo v jiné 
měně než tuzemské; rovněž jest 
jim zakázáno na tomto území 
sjednávati v pojistných smlou
vách na život a proti úrazům 
v tuzemské měně určitý poměr 
jednotky tuzemské měny k jed
notkám cizích měn nebo určitý 
obsah zlata v jednotce tuzemské 
měny. Pojistné smlouvy sjedna
né proti tomuto zákazu jsou ne
platné. 

(2) Zákaz podle odstavce 1 se 
netýká pojistných smluv převza
týCh do zajištění z ciziny. Úhra 
da předepsaných reserv za tyto 
smlouvy budiž uložena v hodno
tách, v nichž jsou vyjádřena po
jistná plnění. 

§ 2. (1) Na cizí měnu znějící 
závazky pojistitelů a pojistníků 
z pojistných smluv na život a 
proti úrazům, sjednaných na 
území Protektorátu Cechy a Mo
rava před účinností tohoto na
řízení, smějí býti plněny jen 
v tuzemské měně a přepočtou se 
ke dni, kdy toto nařízení na
bývá účinnosti, podle ustanovení 
dalších odstavců. 

(2) Přepočítacim kursem jest 
s výjimkou toho, co se stanoví 
v odstavcích 3 a 4, průměr kur
sů »peníze« a »zboží«, které měly 
devisy, vázané d evisy nebo ban
kovky na Pražské burse v den, 

kdy toto nařízení nabývá účin
nosti, a nebyly-li tohoto dne 
kursy znamenány, v den, kdy 
posledně byly znamenány, podle 
toho, zdali pro pojistná plnění 
bylo sjednáno nebo-při poslední 
platbě přij ato placení v devi
sách, ve vázaných devisách ne
bo v bankovkách cizí měny, na 
niž znějí pOjistná plnění. Jde-li 
o pOjištění prostá prémie v den 
účinnosti tohoto nařízení, pro 
jejichž přepočtení nelze zjistiti 
podle ustanovení předchozí věty 
přepočítací kurs, jest přepočíta
cím kursem vždy průměr kursů 
volných devis. 

(3) Je-li v pojistné smlouvě 
sjednán určitý poměr jednotky 
cizy měny, v níž má býti plně
no, k jednotce jiné cizí měny 
(základní měna), přepočtou se 
nejprve pOjistná plnění v pomě
ru sjednaném ve smlouvě na zá
kladní měnu a pak n a tuzem
skou měnu pOdle kursu stano
veného v předchozím odstavci. 

(4) Je-li v pOjistné smlouvě 
sjednán určitý obsah ryzího zla
ta v jednotce cizí měny, pře
počtou se závazky pojistitelů a 
pojistníků podle poměru sjedna
ného obsahu zlata v jednotce té
to měny k obsahu zlata v jed
notce tuzemské měny. 

(5) Pro jednotlivé případy, na 
které nelze použíti způsobu pře. 
počtení stanoveného v odstav
cích 2 až 4, stanoví způsob pře
počtení ministerstvo vnitra v do
hodě s ministerstvem financí. 

§ 3. Ujednání pojistných smluv 
na život a proti úrazům, sjed
naných na území Protel{torátu 

p 

Soukromé pojištění. 
CechY a Mor~Y3; před ~činn.ostí 
nařízení o urcltem pomeru Jed
notky býv~].é _ ~~sko~~ov~nské 
měny, na mz znep, pOJ}stna pl
nění, k jednotce CIZI m~ny nebo 
o určitém obsahu ryzlho zlata 
v jednotce bývalé českosloven
ské měny, jsou nep!~tná, ode dne 
účinnosti tohoto, na~lzen~. _~mluv: 
ní strana, ktera pre,d uCI~nos~1 
nařízení podle takoveho uJedna
ní plnila v tuzemské měně část
ky větší, než na kol~k j~dnotek 
bývalé česk~~!Oven~.ke ~eny !I0: 
minálně zneJ I pOJlstna pInem, 
má nárok na vrácení rozdílu se 
40/0 úrol{y. Smluvní strana, které 
před účinn?stí, n,ařízení podle 
takového ule«;!nanl ~yly y, tu
zemské mene plneny castky 
menší, než na koli~ je<!.notek b~
valé československe meny noml
nelně znějí pojistná plnění, má 
nárok na doplacení rozdílu se 
40/. úroky. 

§ 4. Byla-li na území prot~k
torátu Cechy a Morava pred 
účinností nařízení sjednána. po
jistná smlouva na život a PI·Oti 
úrazům s pojistnými plněními 
v československých dukátech, 
jsou smluvní strany povinny do 
šesti měsíců ode dne účin:p.osti 
tohoto nařízení sjednati přemě
nu plnění na tuzemskou měnu. 
Nedojde-li do této doby k doho
dě přepočítají se plnění v čes 
ko~lovenských dukátech na tu
zemskou měnu podle zásad, kte
ré stanoví ministerstvo vnitra 
v dohodě s ministerstvem fi
nancí. 

- - - - - - -- -------
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§ 5. Pojistitel jest povinen 

oznámiti pojistníku do tří měsi
sů ode dne účinnosti tohoto na
řízení doporučeným dopisem na 
poslední jeho známé bydliště 
přepočítání provedené podle §§ 
2 a 3, a žádá-li pOjistník o to, 
vydati mu pojistku s přepočte
nými pOjistnými plněními. 

§ 6. (1) Přestoupí-li pojistitel, 
pOjistník a osoby zprostředkující 
uzavření pojistné smlouvy zákaz 
podle § 1, odst. 1 nebo se o to 
pokusí, budou potrestáni - ne
jde-li o čin soudně trestný -
okresním úřadem pro přestupek 
pokutou od 50 K do 10.000 K. 
V případě nedobytnosti budiž 
pokuta přeměněna v trest vě
zení podle míry zavinění, nej
déle však v trvání čtyř týdnů. 

(2) Tyto tresty se ukládají, do
pustí-li se přestupku právnická 
osoba, tomu jejímu orgánu, kte
rý je podle platných předpisů 
povolán ji v takové věci zastu
povati. Skládá-li se tento orgán 
z několika fysických osob, jsou 
trestně odpovědny ty z nich, jež 
nedokáží, že nepřivodily trestné 
činnosti. právnicld osoba ručí 
rukou společriou a nerozdílnou 
s potrestaným za zaplacení po
kuty a nákladů řízení jemu ulo
žených. 

§ 7. Toto nařízení nabývá ú 
činnosti dnem vyhlášení; prove
de je minist~ vnitra v dohodě 
s ministry financí a spravedl
nosti. 

Poznámka : Nařízení bylo vy
hláše no 3. listopadu 1939. 



IV. CIVILNí ŘíZENí SOUDNi. 

Vládní nařízení ze dne 26. září 1938, čís. 199 jímž se vydávají 
zvláštní ustanovení o řízení před ~oudy. 

Cást první. 

Občanské věci právní. 

§ 1. (1) Soud přeruší k návrhu 
nebo z moci úřední řízení ve 
sporu, je-li některá strana nebo 
vedlejší intervenient, který má 
postavení nerozlučného společní
ka ve sporu, vojenskou osobou 
v čin~é s}užbě za branné poho
GOyOStI st~tu, nebo pobývá-li na 
mIstě, které událostí způsobenou 
mimořádnými poměry za bran
né pohotovosti státu je odlouče
no _ o~ styku se soudem. K pře
rusem nedojde, jestliže strana 
.neb? _ vedlejší intervenient, 
u mchz se vyskytla překážka 
(věta první), navrhnou, aby ří
zení přerušováno nebylo. Účin
ky přerušení řízení nastanou 
dnem, kdy došlo u strany nebo 
vedlejšího ' intervenienta k okol
nosti uvedené ve větě první. 

(2) VOjenským osobám v činné 
službě se kladou na roveň: 
, a) osoby vykonávající zvláštní 
ukony pOdle § 3 branného zá
kona; 

b) osoby vykonávající osobní 
úkony podle zákona o obraně 
státu, 

c) osoby vYkonávající dobro
volnou službu zdravotnickou 
u armády; 

d) osoby vykonávající službu 
ve stráži obrany státu; 

e) osoby přidělené ke službě 
v armádě, pokud nejsou již za
hrnuty v ustanoveních písm. a) 
až dl. 

§ 2. Nastanou-li okolnosti uve
dené v § 1 u strany nebo vedlej
šího intervenienta (§ 1), kteří 

js,?u zastou_pen~,procesním zmoc
nencem, prerusI soud k návrhu 
nebo ~ úřední moci řízení ve 
sporu Jen, je-li obava, že by ty
to okolnosti mOhly působiti na 
vedení nebo na výsled'ek sporu 
v neprospěch strany nebo ve
d!ejš!~o intervenienta, jimž vadí 
prekazka. Ustanovení § 1, odst 
1, věta druhá a třetí platí i tu: 

§ 3. Nastanou-li okolnosti u
v~dené v § 1 u procesního zmoc
nence ,strany nebo vedlejšího in
terv,ementa (§ 1), přeruší sOud 
k navrhu nebo z úřední moci ří
zení ve sporu jen, jestliže ne
bylo možno opatřiti, aby strana 
'nebo vedlejší llntervenient si 
včasně zřídili jiného procesního 
zmocněnce, 3: je-li obava, že by 
tyto okolnostI mohly působiti na 
vedení nebo výsledek sporu 
v neprospěch strany nebo ve
dl,ejšího interven.ienta zastoupe
nych procesním zmocněncem 
jemuž vadí překážka. Ustanove~ 
ní § 1, odst. 1, věta druhá a 
třetí platí i tu. 

§ 4. Soud může k návrhu nebo 
z úřední moci i po skončení ří
zení vysloviti, že nastalo přeru
šení sporu, vyjdou-li teprve po 
skončení sporu najevo okolnosti 
pro které mohlo býti řízení po~ 
dle §§ 1 až 3 přerušeno. V usne
sení, kterým soud vyslovil, že 
a kdy nastalo přerušení, buďtež 
zároveň zrušena rozhodnutí a 
opatření, která byla vydána po 
nastalém přerušení. To se však 
nevztahuje na takové procesní 
úkony, které mohou obstáti bez 
újmy stran. Přerušení řízení ne
překáží tomu, aby byly zajiště
ny důkazy nebo aby byla vy-

Procesní odchylky. 
konána zaj!~fovac~ opatření, po
kud JSOU pnpustna. 

§ 5. (1) Návrh na přel'uš~ní 
budiž ' podán ~ sou~u, u, k,tere~o 
se spor práve proJednav<:, Na
vrh, aby b~lo ,vysloveno, ~~ na
stalo přerusem (~ 4~, bud~z Pl?
dán u soudu, je~z, vec, proJed1!-~
val v první stOlICI, Navrh muze 
býti učiněn dO, prot?k,olu. Soyd 
rozhodne, a t~ ~ _ kdy~ Jde o, pn;
rušení z m?CI u~edm, b.~z ust_m
ho jednám, avs,ak, _m~ze, ~red 
rozhodn~tím zaves!I setrem, Jest
liže je tre!»a 'yy~yetl~ni, , 

(2) přerusenI nzenI trva, do
kud 'nezanikla _ oko!no~t, pro _~te
roU nastalo p,:.:er_~sen~. Y pr!pa
deeh § 3 b~dI~ n~~m pr,er.useno 
na dobu neJd~!~ tn J?leslCu, po: 
čítajíc od uemnostI, _ uS}lesen! 
soudu, a strana b,udIZ ~arov~}l 
vyzvána, aby do t-:to lhuty ~rI
díla jiného procesmho zmocnen
ce nebo, není-li to p0!Ile zákona 
vyloučeno, sama se ujala ~poru: 
Uplyne-li tato lhůta marne, ma 
se za to, že vstup do řízení na
stal uplynutím této lhůty, a 
stranu stihnou n á sledky, které 
zákon spojuje s tím, že strana 
si nezřídila advokáta procesním 
zmocněncem ve sporu advokát
ském nebo že v jiném sporu by
la nečinna. 

(3) 'Proti rozhodnutí o tom, 
zda se řízení přerUŠUje (§§ 1 až 
3) nebo zda nastalo přerušení 
(§ 4), je přípustný rekur~._ 

(4) Každá ze stran muze na
vrhnouti, aby se v přerušeném 
řízení (§§ 1 až 4) pokračovalo, 
avšak odpůrce strany nebo ve
dlejšíhO intervenienta, u nichž 
se vyskytla překážka uvedená 
v §§ 1 až 4, nemůže návrh uči
niti před uply nutím 30 dnů po 
zániku překážky. 

§ 6. (1) Proti osobám uvede
ným v § 1 mohou býti počínajíc 
dnem, kdy nastala okolnost u ve
dená v § 1, povoleny, nebo, by
ly-li již povoleny, mohou býti 
vykonány jen takové exekuční 
a zajišťovací úkony, jimiž se ne
odnímá osobám těm ani držení 
věci, ani výtěžky, ani plat (slu
žební, odpočivný, zaopatřovací a 
pod.), ani n áhra.da za osobní ne-
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bo zvláštní úkony podle zákona 
o obraně státu. Toto omezení ne
platí, jestliže není pro takovou 
6sobu s výkonem exekuce spo
jeno nebezpečí nenahraditelné 
nebo těžce nahl'aditelné majet
kové újmy. 

(2) Vyjde-li překáŽka uvedená 
v § 1 najevo po tom, kdy již 
byly povoleny . nebo vykonány 
úkony nepřípustné podle odstav
ce 1, nesmí býti v řízení pokra
čováno. Částky exekucí již vy
dobyté buďtež rozděleny. 

(3) Účinky podle odstavců 1a 
2 trvají ještě 30 dnů po tom, 
kdy zanikla překážl.:a uvedená 
v § 1. 

§ 7, Doba mezi vznikem pře
kážky a dnem, kdy překážka ta 
zanikla, nezapočítává se do lht'l
ty, ve které má osoba uvedená 
v § 1 podati žalobu. Padne-li za
čátek lhůty do této doby, počne 
lhůta teprve dnem, kdy překáž
ka zanikla. 

§ 8. Do lhůt, jichž uplynutí 
může býti podle zákona pro vě
řitele spojeno s právní újmou, 
nevčítá se v případě § 6 doba 
od pOdání návrhu na povolení 
exekuce nebo zajišťovacího opa
tření do dne pOkračování v ří
zení podle § 6. 

§ 9, O ochranu osob uvede
nýCh v § 1, které jsou účastníky 
řízení nesporného nebo jsou zú
častněny v řízení konkursním 
nebo vYl'ovnacím, budiž pečová
no z moci úřední tím, že se jim 
pro ochranu jejich práv ustano
ví opatrovník k věci. Jestliže 
však je rozhodováno v řízení ne
sporném o sporných nárocích a 
povaha věci dopouští přerušení 
řízení, budiž řízení k návr hu 
nebo '7 m oci úřední přerušeno, 
je-li obava, že by pro překáŽkU 
uvedenou v § 1 zájmy jich 'utr
pěly újmy, 

§ 10, (1) Pokud podle předpisů 
o soudním řízení v Občanských 
věcech právníCh je třeba uplat
niti nárok na svědečné; znalečné 
nebo na tlumočnickou odměnu 
v určité lhůtě, nebo pokud od
porování rozhodnutí o svědeč
ném, znalečném nebo tlumočni c -
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(2) V . případech odstavce 1, 

písm. a) a · b) je podle o,kolností 
případu slyšeti té.ž buď komoru 
inženýrskou, lékařskou, zvěrolé.
kařskou nebo gremium lékárnic
ké, když jde o obor nebo živ
nost, pro které přicházejí jako 
znalci též v úvahu příslušníci 
těchto korporací. 

(3) Mimo dobu' .uvedenou v od
stavci i zaÍlájí president kraj
ského soudu řízení pro doplnění 
seznamu stálých soudních znal
ců jen tehdy, není-li vhodné vy
čkati doby hromadného doplnění 
pOdle odstavce 1. 

(4) Posudek netřeba vyžadova
ti, pokud již byl připojen zá
jmovou korporací, která před
ložila žádost za zápis do sezna
mu (§ 4, odst. 2). 

§ 9. (1) Dožádané korporace 
(úřady) buďtež spolu požádány, 
aby, jeví-li se toho potřeba, si 
opatřily ' samy vyjádření těcp 
organisací, které jsou pro jed
notlivý obor v korporaci zastou
peny (na př. aby obchodní a živ
nostenské komory si vyžádaly 
vyjádření od příslušných živno
stenských společenstev nebo 
průmyslovÝch a obchodních or
ganisací a pod.) nebo organisací, 
které podle svého účelu jsou 
s to takové vyjádření podati, a 
aby k posudku připojily i vyjád
ření těchto organisací. 

(2) Při větším počtu žádostí 
pro týž obor budiž dožádaná 
korporace (úřad) požádána o vý
běr nejschopnějších žadatelů jen 
v počtu potřebném pro doplnění 
seznamu. Není-li však vůbec pro 
některý obor vhodných žadatelů, 
budiž dožádána příslušná korpo
race o návrh vhodných osob 
ochotných vykonávati úřad 
znalce. 
.:§ 10. (1) Když dojde posudek, 

požádá president luajského sou
du, vyjímajíc případ § 8, odst. 1, 
písm. j), okresní úřad bydliště 
ža(iatelova, aby se k posudku 
vyjádřil, zvláště po té stránce, 
z~a! . : není žádné pochybnosti 
o-.ftom" ž~ : jsou u osob doporu
čených (navržených) splněny ná
ležitosti :,uvedené v § 5, odst. 1, 
píSI1!:f(b:)~ c)', : e)c a f). 

TO;,' : r,J. 

IV. Civiln( řízení soudní. 
(2) Zároveň požádá president 

krajsl{ého soudu úřad rejstříku 
trestů o výpis z tohoto rejstříku. 

§ 11. (1) Podle došlých posud_ 
ků a vyjádření rozhodne kraj_ 
ský soud o tom, kteří žadatelé 
budou ustanoveni znalci a za
psáni do seznamu. 

(2) Zadatel nemá nárok na u
stanovení znalcem; proti zamít_ 
nutí žádosti není opravného pro-
~ředka ' 

§ 12. (1) Po zaplacení dáVky 
za úřední úkon ustanovení znal. 
cem, stanovené příslušnÝ.tni 
předpisy, zařídí president kraj_ 
ského soudu, aby žadatel vyko_ 
nal přísahu. Bydlí-li žadatel .tni
mo obvod okresního soudu na
cházejícího se v sídle krajSkého 
soudu, může býti vzat do pří
sahy přednostou okresního sOu
du svého bydliště. Před tím bu
diž poučen o povinnostech úřa
du znalce, následcích jeho vad
ného výkonu a o tom, že znalec_ 
kého titulu může užívati jenom 
při vykonávání úřadu. 

(2) Zadatel, který vykonal pří
sahu, budiž ihned zapsán do se
znamu a budiž mu vydán dekret 
o ustanovení znalcem a vykoná_ 
ní přísahy budiž na něm vyzna
čeno. Byla-li ustanovena znal
cem osoba zaměstnaná ve veřej_ 
né službě, budiž o tom zpraven 
její služební úřad. 

§ 13. (1) Znalec budiž škrtnut 
ze seznamu: 

a) zřekne-li se úřadu znalce, 
b) zjistí-li krajSký soud, že ne

jsou u znalce již podmínky po
dle § 5, nebo nepokládá-li jeho 
upotřebení z jinýCh důležitÝch 
příčin za vhodné, 

c) jestliže znalec zemře. 
(2) Soudy (§ 7), jakož i korpo

race a úřady uvedené v § 8, odst. 
1 jsou povinny oznámiti soudu, 
který vede seznam, okolnosti 
odůvodiíující škrtnutí ze sezna
mu. 

(3) Nejde-li o případ uvedený 
v odstavci 1, písm. a) a c), budiž 
znalec před rozhodnutím kraj
ského soUdu o škrtnutí ze se-

. znamu presidentem krajSkého 
soudu vyslechnut o tom, zda ne
ní již pOdmínek podle § 5, po 

Seznamy znalců. , _ , " 
- 'eví-li se to ucelne, o JI

připade, důvodech z~mýšlenéh,~ 
nych , a odle potreby budIZ 
škrt~utI'tem Pkrajského soudu vy: 
pres!den, vyjádření korporacI 
žádan,o u~edených v § 8. Jestliže 
(úřadUlec k výslechu řá?!lě před
se zn~ edostavil a se radne ne
volany:ln má se za to, že nechce 
O~I,UVI ~eznamu zapsán; na tyto 
byt! dVkY budiž znalec v obsIlce násle _ 
upozornen. 

Byla-li ze sezna~u š~rtnuta 
(4) která je zamestnana ve 

oso_b~" službě budiž o tom 
vereJne , J'í slu'žební úřad. zpraven Je 

"'roti usnesení krajského 
(5), .. 'ho soudu o škrtnutí ze 

kraJskeu je přípustná stížnost 
sez~::'nímu soudu _ ve, Ih~1tě_ 15 
k, de dne dorucenI vymeru, 
~pu_ ~ylo vysloveno škrtnutí ze 
Jlmz mu Vrchní soud rozhodne 
~e~~~no~ti y seD:.átě určeném pro 
věci soudm spravy. " 

14. (1) preside~t, kl'aJs,k-:ho 
§ vyko-ná kazdeho pateho 

~~~~u šetření podle zásad tohoto 
-ízení o tom', zda u osob za

n:~ných v seznamu js~u dosuc}
~šechny podmínky pr~deps~ne 
v § 5 a zda nenastal u ~ektere~o 
znalce důvod, pro ~tery by ~el 
býti ze seznamu _ skrtnut. pre: 
koumání to stan se obdobne 

z odle ustanovení §~ ,8 až 10 _a 
hudiŽ spojeno s rocmm doplne
ním podle § 8. 

(2) podle výs]~dku ,tohoto pře
zkoumání a pnP!ldne!.t,o rozhod;
nutí o ustanovenI dalsIch znalcu 
(§ ll) nebo škrtnutí zapsaných 
znalců (§ 13) sestaví, president 
krajského soudu, n..0vy ~ezna~. 
Znalci, kteří bylI prevz~tI ~ dn
vějšího seznamu, neskladaJI no
vou přísahu; na dekretu (§ 13, 
odst. 2) budiž však potvrzeno, ze 
znalec byl ponechán v seznamu 
pro další pětiletí. 

§ 15. (1) Seznam budiž veden 
abecedně podle jednotlivých o
borů a v nich podle potřeby po
dle jednotlivých úseků. 

(2) Seznamy jsou k nahlédnutí 
v soudní kanceláři veřejně pří
stupny. 

(3) POdrObnější p!ed~isy o ve
dení seznamu vyda mInIsterstvo 
spravedlnosti výnosem. 

§ 16. President krajského sou
dů sdělí soudům, pro jejichž po
třebu je seznam určen (§ 2); 
bezodkladně veškeré změny, kte
ré v seznamu nastaly, zejména 
zápi~em nových · znalců a, vy
škrtnutím znalců zapsanych; 
soudy si tyto změny značí v se
znamech. 

Část III. 

Seznamy vedené okresními 
soudy. 

§ 17. (1) Pro potřebU okre~ní
ho soudu, který je mimo ~Idlo 
krajského soudu, a pro potrebu 
soudů mimořádných a rozhod
čích v jeho sídle činných sest,,!-
vuje seznam přednosta okresnl
ho soudu. O těchto s~zna~~c~ 
platí přiměřeně předpISY castJ 
II. Rozhodnutí však o zápiSU, n~: 
bo škrtnutí ze seznamu ~alez! 
krajSkému soudu (§ ll), Jemuz 
přednosta okresního soudu před
loží návrhy a posudky s vyjád-
řeními, která si vyžádá. . 

(2) Do tohoto sez..n~mu. buďtež 
pojaty osoby bydlIcl mImo ob
vod okresního soudu jen _pot~'!~ 
pokud je to nutné pro castcJsI 
používání znalců z toho " oboru, 
z kterého je v obvodu okresního 
soudu nedostatek znalců. 

Část IV. 

Ustanovení přechodná. 

§ 18. (1) Dosavadní sezna~y 
buďtež podle zásad tohoto nan
zení přezkoumány tak včasně,. 
aby nové seznamy bylo lze za
ložiti u všech soudů 1. ledna 
1940. 

(2) O znalcích, kteří byli zapsá
ni v dosavadních seznamech, 
platí budou-li zapsáni do no
vých seznamů, ustanovení § 14, 
odst. 2, věty druhé. 

§ 19. Ustanovení tohoto naří
zení platí jen, pokUd, pro n~~te: 
ré 'případy nejsou dany zvlastm 

2· 
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předpisy pro vedení seznamu 
znalců. 

§ 20. Toto nařízení nabývá ú
!!innosti dnem vyhlášení; prove-

IV. Civilní řízení soudní 
de je ministr spravedlnosti v d ' 
hodě se zúčastněnými ministrl) 

Poznámka: Nařízení bYlo ,,; 
hlášeno 10. li!!ltopadu 1939. . 

VI.?~ní nařízení ze ~ne 11. listopadu v1938, čís. 280, ~terÝm s! 
mem § 16, odst. 2 zakona ze dne 4. cervence 1931,' c. 131 Sb 
z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služeb 

ního a učebního (o pracovních soudech). 

§ 1. § 16, odst. 2 zák. č. 131/ 
1931 Sb. z. a n. se mění a zní: 

j,(2) Předseda pracovního soudu 
povolá k zasedání přísedící tak, 
aby náleželi témuž, a není-li to 
možno, alespoň podobnému po
volání, jako jsou strany; nebylo
li by takových přísedících, povo
lá předseda lc zasedání přísedící, 
kteří náležejí témuž nebo ale
spoň podobnému oboru, jako 
jsou strany. Při tom zachovává 
pokud možno pořadí přísedících 
stanovené předem pro jednotlivé 
odbory a odchýlí se od něho 
zpravidla jen, když přísedící je 
z rozhodování vyloučen (§ 15, 
odst. 1), platně byl odmítnut, 
k přelíčení se nedostaví, anebo 
když by jinak přelíčení v usta
novenou dobu nemohlo býti pro
vedeno." 

§ 2. Toto nařízení nabývá ú
činnosti dnem vyhlášení; prove
.de je ministr spravedlnosti. 

Poznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 15. listopadu 1938. 

VLÁDNI NAŘÍZENÍ ZE DNE 26. 
ŘÍJNA 1939, CIS. 308, KTERÝM 
SE J\fĚNÍ N.ĚKTERÁ USTANO
VENÍ ZÁKONA ZE DNE 4. CER
VENCE 1931, C. 131 SB. Z. A N., 
O SOUDNICTVf VE SPORECH 
Z POMĚRU PRACOVNIHO, SLU-

ŽEBNIHO A UCEBNÍHO 
(O PRACOVNÍCH SOUDECH). 

Cl. I. 

Zákon o pracovních soudech 
se mění takto: 

1. § 28, odst. 2 zní: 
. »(2) Ve sporech o předmět hod

noty vyšší než 300 K lze rozhod
nutí · pracovního soudu odporo-

vati odvoláním n~jenom z dli\' 
clů zmatečnosti, uvedených v O~ 
stavci 1, nýbrž i z jiných dli\" 
dů, kterých však v odvolání nO
třeba uváděti.,< e 

2. § 31 zní: 
»(1) O odvolál~ích podle § 2l 

odst. 1 p~zhodu~e. o?volací S01l~ 
v zasedam nevereJnem v třičlen 
n~m senát~, , složen~m ze SOUd: 
cu z povolam, na zakladě spisů 

(2) Jestliže má odvolací 8011/ 
za to, že pro zjištění dŮVOdi 
zmatečn?sti je třeba, aby bYl) 
stranamI nebo soudem prvé sto. 
lice vysvětleny jisté okolnos~ 
nebo aby byla konána jiná še
tření, učiní potřebná opatření a 
vykoná je buď sám nebo je di 
vykonati soudcem z příkazu nebo 
procesním soudem; proti těmto 

~~~íJ~~~m není opravného pro. 

(3) Vyhoví-li odvolací soud o~ 
volání, pOdanému podle § 28 
odst. 1 z důvodu zmatečnos~ 
zruší usnesením rozsudek pra. 
covního soudu; podle okolností 
zruší i řízení jej předcházejic~ 
které bylo zasaženo důvodem 
zmatečnosti. Je-li tu důvod zrna. 
tečnosti, uvedený v § 28, odst. L 
č. 3, odvolací soud usnesenlm 
žalobu odmítne, jinak vrátí věc 
pracovnímu soudu, aby znova 
rozhodl, podle potřebY řízeni 
doplně anebo proveda je znovu. 
Odporuje-li se však rozhodnuti 
pracovního soudu z jiných dd· 
vodů než z důvodů zmatečnosti, 
může odvolací soud rozhodnouti 
rozsudkem ve věci samé, shledá· 
li odvolání důvodným proto, b 
věc byla nesprávně posouzena 
po stránce právní, a není-li tře. 
ba doplniti řízeni.« 

Pracovní soudy. 
3 § 32 zní: . 
. odvolání ve sporech 

,,(1~ ~mět hodnoty vyš~í než 
o p~ rozhoduje odVO~~CI sou~ 
300 , t - složeném ze tn soudcu 
v s~~llní, z ~~chŽ, j,eden p,řed
z P, a dvOU pnsedlclch. O Jme
sed~ . a povolávání přísedících 
nov ~l cíhO soudu platí stejná 
odV~:vení jako u přísedících 
usta 'ho soudu. Strany mo
pracos':ldO počátku ústního jed
h~U. odvolacího vzdáti toho, aby 
I} nI. 'ednání o odvolání se dá
ustnI

a J účasti přísedících. Odvo-
10 te~ může tak u~initi j,iž v od
~olacím spise. Zrekne-,lI. s~ _ od: 

1 tel ve svém odvolanl ucastl 
V? a dících oznámí to soud spo
f~l~e vyroz~m~?ím po_dle § 29 od-
ůrci a pOUCI ho, ze, s~ bu!,!.e 

Píti za to, že s~ vzdanm~ PP: 
m dících souhlasl, neproJevl-~1 
se olacímu soudu ?pa~ v osm!
~~~ní lhůtě. pr<!.1!las~n! o vzJ;l~-

. se účasti pnsedlclch muze 
~Ýti dáno do protolwlu. _ _ 

(2) Je-li ve SPO!U o predmet 
odnoty vyšší ne_z 300, K uplat

:ěn důvod zmatecnostI nebo, vy
'de-li jinak tato vada najevo! 
~ůže odvolací s~ud ~oz~odn~utI 
o důvodu zmatecnostI pred ust
ním jednáním ,!dvolac~~ v ~a
sedání neveřej,nem v tncl~nnem 
senátu, sloJene!D ze soudcu z po
volání, avsak Jen potud, 'pok~d 
lze tak učiniti ~a s~.utk?vem za
kladě, jenž .d~lsl.m nze~~m ~dyo: 
lacím provadenym s pnsedlclml 
nemá býti dotčen.« 

4. § 33, odst. 1 zní: 
»(1) V případech § 32, odst. 1 

projednává se věc před '!dvola
cím soudem znovu v mezlCh .ur: 
čených návrhy stran ~ odvolam. 
O řízení před odvolaclm ~ou~e.m 
platí obdobně ust~novem _~IVII: 
niho řádu soudmho o nzenl 
před Sborovými soudy p~v~í sto
lice jako soudy procesnlml s tou 
!l:měnou, že: 

1. není třeba přípravných po
dáni; 

2. strany se mohou dáti zastu
povati osobami jmenovanými 
v § 23, při čemž neplatí omeze
ní ve příčině zastupování advo
káty (§ 23, odst. 1, věta druhá); 
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3. skutkové okolnosti a důka

zy, které nebyly uvedeny v říze
ní před prvou stolicí, mohou 
býti předneseny k dokázání ne
bo k vyvrácení důvodů odvola
cích. Jiné skutkové okolnosti a 
dúkazy, vztahující se na před
mět sporu, které mohly býti 
předneseny již v prvé stolici a 
jichž připuštěním by se protáhlo 
vyřízení sporu, mohou býti při
puštěny jen, jestliže odvolací 
soud podle volného uvážení na
bude přesvědčení, že strana je 
v prvé stolici nepřednesla ani 
v úmyslu protáhnouti spor ani 
z hrubé nedbalosti; 

4. o tom, má-li býti důkaz již 
provedený opakován, či má-li 
býti použito VýSledků dříve již 
provedeného důkazu, rozhodne 
odvolací soud, zhodnotě pečlivě 
všechny okolnosti případu.« 

5. § 34, odst. 1 zní: 
»(1) Rozsudku odvolacího sou

du lze odporovati dovoláním 
z důvodů, ze lcterých jest při
puštěno dovolání v řízení před 
soudy řádnými. Proti potvrzují
címu rozsudku odvolacího soudu 
jest dovolání nepřípustno, ne
přesahuje-li hodnota předmětu 
sporu částku 2.000 K, leda že by 
odvolací soud v rozsudl~u pro
hlásil dovolání za přípustné, pro
tože jde o rozhodnutí zásadního 
významu. Nepřesahuje-li však 
hodnota předmětu sporu částku 
300 K, není dovolání vůbec pří
pustné, leč by odvolací soud, 
který rozhodoval o odvolání na 
základě toho, že soud prohlásil 
odvolání za přípustné, protože 
rozhodnutí má zásadní význam 
(§ 28, odst. 1), v rozsudku pro
hlásil dovolání za přípustné pro
to, že jde o rozhodnutí zásad
ního významu a že všeobecný 
zájem činí dŮVOdným, aby bylo 
možno domoci se rozhodnutí do
volacího soudu. Nejvyšší soud 
múže dovolání odmítnouti, má-li 
za to, že tyto podmínky přípust
nosti dovolání dány nejsou.« 

6. § 42 zní: 
»(1) Spory uvedené v §§ 1 a 2, 

pokud není ~ro soudní okr~s 
zřízen pracovnl soud nebo odde
lení olcresního soudu pro spory 
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pracovní, náležejí k věcné pří
slušnosti okresních soudů;, ať 
byla žaloba pOdána za trvání 
pJ;acovního, služebního nebo ' u
čebního poměru, či po jeho 
skončení ' a ať jest hodnota před
mětu sporu jakákoliv. O místní 
příslušnosti okresního soudu pla
tí v těchto případech ustanovení 
§ 3. 

(2) O řízení v těchto sporech 
platí ustanovení části II kromě 
ustanovení o přísedících. 

(3) Ve sporech projednávaných 
u okresních soudů jsou však 
strany povinny před tím, nežli 
se pusti do jednání o věci hlav
ní, prohlásiti se o tom, zda mají 
za to, že jde o spor pracovní, 
který třeba projednávati podle 
odstavce 2. Prohlášení o tom 
budiž zapsáno do protokolu i ve 
sporech o předmět hodnoty do 
300 K . 

(4) Neučiní-li strany takové 
prohlášení, bude spor projedná
ván ·podle ustanovení civilního 
řádu soudního, platných pro 
řádné soudy. 

(5) Učiní-li strany prohlášení, 
že jde o spor pracovní, a nemá
li soud důvodu pochybovati o je
ho správnosti, prohlásí, že spor 
bude projednáván podle ustano
vení odstavce 2. Toto usnesení 
se nedoručuje stranám písemně 
a nelze mu odporovati. 

(6) Má-li však soud pochybno
~ti, zdali jde o spor pracovní, 
nebo odporují-li si prohlášení 
stran, rozhodne soud především 
odděleně o otázce, zda jde 
o spor pracovní. Jednání o této 
otázce provede se pOdle ustano
:vení civilního řádu soudního. 

(7) Vzdají-li se strany oprav
ného prostředku proti usnesení, 
buď ihned pokračováno v jed
nání o věci hlavní podle před
pisů o řízení, ve kterém má býti 
spor pOdle usnesení soudu pro
jednáván. Nevzdají-li se však 
strany opravného prostředku, 
budiž usnesení doručeno a vy
čkáno, až usnesení o tom, zda 
jde o spor pracovní, nabude 
právní moci. 

(8) Usnesení soudu podle od
~tavců 5 a 6 a vzdání se oprav-

IV. Civilní řízení soudil' 
I. 

ného prostředku podle Odstav 
7 budiž zapsáno do protoko ce 
i ve sporech o předmět hOdnot1U 
do 300 K. ~ 

(9) Krajský soud jako soud r 
kUEsní a odvolací, rozhOduje s k~' 
necnou platnosti o opravn " 
prost!,edku do rozhodnutí o to~ 
zda Jde o spor pracovní v e' 
členném senátu, složen'ém rl, 
soudců z povolání. ze 

(10) Pravoplatné rozřešení otáz 
ky ve S!llyslu předC~ázejících 
ustanovem o tom, v Jakém ři 
zení bude spor. projednáván j' 
z,ávaz~é i ,I;?r? soudy VYšší ~to~ 
hce, JednaJlCI ve sporu. 

(11) Rozsudek budiž označen 
jako vydaný v říz,ení Podle zá. 
konl!j o pracovmch Soudech 
O odvolání proti rozsudkůtň 
okresních soudů v pracovních 
~pore~h o předmět hOdnoty vyš. 
Sl nez 300 K rozhoduje odvolaci 
s~u~ po~le, předpisů § 33 v se. 
nate slozenem pOdle § 32. 

(12) Ustano~ení § 41, odst. 2 
platI obdobne pro spory projed. 
návané před okresními Soudy 
od doby, kdy byla pravoplatně 
rozřešena otázka, že jde o spor 
pracovní. 

Čl. II. 

Zrušuje se ustanovení čl. IV, 
odst, 1 zákona ze dne 11. pro
since 1934, Č. 251 Sb. z. a n 
kteI'ým se mění a doplňují ně~ 
která ustanovení zákonů o ob. 
čanském řízení soudním, o ří. 
zení exekučním a o řízení ne. 
sporném, a čl. IX zákona ze 
dne 16. června 1936, Č. 161 Sb. z. 
a n. j kterým se mění a doplňuji 
některá ustanovení zákonů o 
soudní příSlušnosti, o občanském 
řízení soudním, o řízení exekuč. 
ním a o soudní organisaci. 

Čl. III. 

Toto nařízení platí pouze pro 
soudy Protektorátu a nabývá 
účinnosti třicátého dne po vy. 
hlášeni; provede je ministr 
spravedlnosti v dohodě s pří. 
slušnými ministry. 

Poznámka: Nařízení bylo vy· 
hlášeno 22, pros~nce 1939 . a platí 

I t edy od 21. ledna 1940. 
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VI' dní nařízení 'ze dne 6. dubna ,1939, CIS, 99, o~ocasnem 

a odkladu exekučního vyklizení některých bytů, 
1 ú) Soud odloží na návrh 

~vi~ného na d~bŮ po 3~. břez
~u 1940 exeku~I n,ucenym vy-
klizením bytu, Jde-h: , 

1 o byt nejvýše o 2, obytnyc,h 
í~tnostech a kuchym, _'.:'yk?n~

m. r povinný nebo pnslusmk 

j
Váh: rodiny, bydl!cí v )eho bytě~ 
e b i nebo v nektere sousedm 

v o. ~vé zaměstnání nebo po~o
o}lC! a prokáže-li potvrzemm 
lanl ního úřadu, že si nemůže 
okr:

s 
své viny v o!>,c~ ani v j!n~ 

::~sední obC} opatntI dostatecny 
byt náhradm; , 

2. o byt nejvýše, o ! ,obytne 
místnosti a ~uchym, m~-lI ~a to, 
že povinný Jako nemaJe!ny .ne
zam.ěstnaný odk~adu potrebuJe_a 
že bY vtkli~e!lPI! bytu ~trpel 
nepoměrne vetsI skodu nez vy
máhající strana odkladem exe-

ku~e'za užívání bytu v době u
v~jené v odstavci 1, ~aplatí po
vinný náhra~u ve vy~~ do~avad
ního nájemneho. y p:':Ipad~ uv-:
deném v odstaVCI 1, c. 1 Je na
arada splatná -ye lhůtác~, pr? 
placení nájemneho, v pnpade 
odstavce 1, Č. 2 uplynutím doby 
odkladu exekuce. 

§ 2. (1) Byla-li odložena exe 
kuce vyklizením bytu podle § I! 
odloží soud na náv,rh e'EekuCl 
vyklizením bytu proti oso!>e, kte
rá se do onoho bytu mela na
stěhovati, třebas nejd~ o ,?sobu 
chráněnou podl~ § 1, JestlIze by 
tato osoba utrpěla vY~Jizením 
nenahraditelnou nebo tezce na
hraditelnou újmu, 

(2) ustanovení odst~v!!e 1 pl~
tí obdobně o exekucmm vyklI
zení bytu proti všem dalším oso
bám, kterým bylo takto postup
ně znemožněno nastěhovati se 
do nového bytu. 

(3) Odklad podle předcházejí
cích odstavců platí až do vykli
zení bytu, do něhož se povinná 
osoba měla nastěhovati. 

§ 3. Na návrh vymáhajícího 
věřitele budiž návrh na odklad 
exekuce podle § 1 zamítnut, a 

byl-li odklad · již povolen, budiž 
zrušen, jestliže nájemce byl od
souzen pro trestný čin, který se 
stíhá z úřední moci, spáChaný na 
pronájemci nebo jeho rodin~ 
v domě by,dlící" nebo ,pro trestny 
čin proti cizímu majetku, spá
chaný na ObyvatelíCh domu, ne
bo jestliže porušuje nájemce 
sám, členové jeho domácnosti 
nebo osoby, které přijal do bytu, 
opětovně hrubě pořádek v do
mě, nebo způsobují svým cho
váním v domě oprávněné pohor
šení a nájemce 'nesjednal, byv 
k tomu vyzván, nápravu. 

§ 4. (1) Proti rozhodnutí soudu 
druhé stolice podle §§ 1 až 3 ne
ní dalšího opravného prostředku. 

(2) DokUd není o návrhu na 
odklad exekuce pravoplatně roz
hodnuto, budiž s Výkonem exe-
kuce sečkáno. ' 

§ 5. Po dobu odkladu exekuce 
podle § 1, odst. 1, Č. 2 nemůže 
býti na povinné straně vymáhá.-' 
no zaplacení nájemnéhO. Nově 
podané žalOby o zaplacení buď
tež odmítnuty, zahájené však 
spory buďtež po tu dobu pře
rušeny a zahájené exekuce buď
tež odloženy na dobu po 31, břez
nu 1940. 

Poznámka: Lhůta »31. března 
1940« pOdle vlád. nař. č . 233/1939. 
O odklad nutno žádati nejpoz
ději do 26. fijna 1939 (čl. II. nař. 
č. 146/1939 a čl. I. nař. Č. 233/1939) , 

§ 6. Toto nařízení nabývá ú
činnosti dnem vyhlášeni; prove
de je ministr spravedlnosti v 
dohodě se zúčastněnými mi
nistry. 

Poznámka : Nařízení bylo vy
hlášeno 8. dubna 1939. 

VLÁDNI NAŘlzENI ZE DNE 10. 
ÚNORA 1939, čIS. 20 SB. . II, 
KTERÝM SE UVOLŇUJE P.RÁ
VO VÝPOV:EDI NÁJEMNICH 

SMLUV. 

~ § 1. ustano~ení § 59, odst. 1 
vládního nanzení ze dne 21. 
května 192ľ, č. 191 Sb. 'z. á n." :3. 



1744 
§ 52 vládního nařízení ze dne 19. 
července 1923, č. 160 Sb. z. a n., 
pokud se týkají: obmezení práva 
výpovědi nájemních smluv, ne
platí pro nájemníky v domech 
obcí, okresů a zemí. 

§ 2. Toto nařízení platí jen 

IV. Civilní řízení soudní. 
v zemích Ceské a Moravskoslez
ské a nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení; provede je ministr 
sociální a zdravotní správy v do
hodě se zúčastněnými ministry. 

Poznámka : Nařízení -bylo vy
hlášeno 24. února 1939. 

Vládní nanzení ze dne 16. prosince 1938, čís. 334, 
o hromadném poručenstvL 

Část prvá. 

Kdo může býti pověřen úlwly 
hromadného poručenství. 

§ 1. Přednosta poručenského 
soudu múže pověřiti úkoly hro
madného pOl'učenství: 

1. okresní péči o mládež, po
kud jde o obvod a o poručence, 
na něž se vztahuje její působ
nost podle stanov vyhovujících 
vzorným směrnicím vydaným 
ministerstvem sociální a zdra
votní správy, 

2. okres pro obvod poručen
ského soudu (v tomto nařízení 
dále »soud«), nebyla-li úkoly 
hromadného poručenství pově
řena okresní péče o mládež, 

3. obec pro obvod obce, pokud 
pro některé Skupiny poručenců 
v obci nevykonává poručenství 
to okresní péče o mládež nebo 
okres podle č. 1 a 2. 

§ 2. (1) K pověření okresní pé
če o mládež, okresu nebo obce 
úkoly hromadného poručenství 
jest třeba, aby projevily ochotu 
úkoly hromadného poručenství 
převzíti a aby president luajské
ho soudu, v jehož obvodu hro
madné poručenství má působiti, 
s pověřením souhlasil. Dříve než 
dá president krajského soudu 
souhlas k pověření hromadným 
poručenstvím, dotáže se na mí
nění přednosty soudu a přednos
ty okresního úřadu, v jejichž 
obvodu má hromadné poručen
st ví působiti. 

(2) Souhlas budiž Odepřen, ne
lze-li s jistotou očekávati, že no
sitel hromadného poručenství 
bude plniti úspěšně úkoly podle 
tohoto nařízení. 

§ 3. Obce a okresy lze pově
řiti úkoly hromadného poručen-

ství jen, mají-li řádně 'vybave
nou správu péče o mládež. 

§ 4. Ve výměru, kterým se po
věřuje některá z korporací uve
dených v § 1, odst. 1 úkoly hro
madného poručenství, budiž jako 
nositel hromadného poručenství 
uvedena okresní péče o mládež 
nebo okres anebo obec. Výměr 
budiž doručen i příslušnému 
zemskému úřadu, který zařídí, 
aby o pověření byly vyrozumě
ny též osohy a ústavy uvedené 
v § 7, odst. 3. 

§ 5. Přednosta soudu múže, po 
schválení presidenta luajského 
soudu, odníti pověření nositeli 
hromadného poručenství, vyža
duje-li toho zájem poručenců; 
president krajského soudu vy
slechne předem přednostu okres
ního úřadu. 

Část druhá. 

Úkoly nositelů hromadného 
poručenstvÍ. 

Úlmlem nositele hromadného 
poručenství je obstarávati poru
čenství, není-li vhodných osob, 
které jsou ochotny přijmouti po
ručenství, nebo je-li nutno, aby 
se účinným způsobem hájila 
práva a zájmy poručenců. 

§ 7. (1).K návrhu nositele hro
madného poručenství může pre
sident krajsk ého soudu, vyslech
na přednostu soudu, naříditi, aby 
byl nositel v mezích působnosti 
hromadného poručenství pově
řen poručenstvím nad všemi ne
manželskými dětmi, dokud ne
mají řádného zástupce. 

(2) President krajského soudu 
zařídí, aby takové pověření bylo 
vyhlášeno v obvodu hromadné
ho poručenství způsobem v mís-

r 
Hromadné poručenstvL 
tě obvyklým, zvláště pak, aby 
bylo sděleno porodním asistent
kám, porodním ústavům, nemoc
niCÍm a podobným ústavům, ja
kOŽ i příslušnému zemskému 
úřadu. 

(3) porodní asistentky, porodní 
ústavy, nemocnice a podobné 
ústavy jsou povinny oznamovati 
narození nemanželských dětí do 
24 hodin nositelúm hromadného 
poručenství. ' 

§ 8. Pokud nejde o případy 
§ 7, pověřuje soud poručnictvím 
nositele hromadného poručenství 
případ od případu, a to zejména 
tehdy, není-li vhodného poruč
níka. 

§ 9. (1) Byl-li na okresní péči 
o mládež, která vykonává úkoly 
hromadného poručenství, přene
sen výkon dozoru podle § 3 vlád
ního nařízení ze dne 14. března 
1930, Č. 29 Sb. z. a n., jímž se 
provádí zákon o ochraně dětí 
v cizí péči a dětí nemanžel
ských, vykonává úkoly hromad
ného poručenství i dozor zpra
vidla táž osoba. 

(2) Rovněž budiž hromadného 
poručenství především používá
no ke spolupúsobení se soudem 
při provádění zákona ze dne 11. 
března 1931, Č. 48 Sb. z. a n., 
o trestním soudnictví nad mlá
deží. 

§ 10. Nositel hromadného po
ručenství musí dbáti, aby každý 
nezletilec měl zákonného zástup
ce. Na žádost soudu je povinen 
lwnati vyhledávání, jehož je tře
ba ke zřízení poručenství a k u
stanovení způsobilého poručníl{a, 
a učiniti návrhy soudu co nej
dříve. Nositeli hromadného po
ručenství náleží také vykonávati 
neodkladné úkony poručníkOVY, 
dokud poručník nemůže začíti 
svou činnost. 

§ 11. (1) Soud může nositele 
hromadného poručenství pověři
ti též spoluporučenstvím. 

(2) Jsou-li pro to zvláštní dů
vody, zvláště že poručník nemů
že řádně zastávati jednotlivé 
úkony, může soud přenésti na 
nositele hromadného poručenství 
i jednotlivá práva a povinnosti 
poručníka, zvláště dozor, vymá-
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hání výživnéhO nebo odpor, zj~ 
štění bydliště nebo pObytu ne
manželkého otce, vyhledávání 
příbuzných a vyšetření domov
ské příslušnosti, nebo i práva a 
povinnosti opatrovníka nezletilé
ho pro úkon. 

§ 12. (1) Nositel hromadného 
poručenství dolllíží na činnost 
poručníků a opatrovníků nezle
tilých (§ 11, odst. 2) svého obvo
'duo Dbá, aby poručníci plnili své 
povinnosti, jak co se týče výži
vy a VýChOVY poručenců, tak i 
co se týče správy jejich majet
ku, zvláště pak také, aby nepře
kročovali svých oprávnění a do
žadovali se v případech zákonem 
určených souhlasu soudu. 

(2) Nositel hromadného poru
čenství je také povinen dohléd
nouti, aby nezletilci pod otcov
skou mocí nebyli ve výživě a 
VýChově zanedbáváni a aby je
jiCh jmění nebylO špatnou sprá-, 
vou ohroženo. Jestliže by v tom 
směru shledal nedostatelc, který 
je třeba odkliditi soudem, jme
novitě však shledal-U by, že jsou 
podmínky, aby otec byl zbaven 
moci otcovslcé. oznámí to soudu. 

Cást třetí. 

Veřejní poručníci. 

§ 13. Nositel hromadného po
ručenstvÍ vykonává své úkoly 
jedním nebo několika veřejný
mi poručníky; je-li veřejných 
poručníkŮ několik, budiž působ
nost mezi ně rozdělena podle 
místních obvodů, které určí no
sitel hromadného poručenství v 
dohodě se soudem. 

§ 14. Funkcí veřejnéhO poruč
níka buďtež pověřeny jen osoby 
plně způsobilé převzíti poručen
ství, o kterých možno, zvláště 
podle jejich vzdělání, zaměstná
ní a životních zkušeností, sou
diti, že jsou s to, aby splnily 
úkoly uložené poručníku práv
ními předpisy. Zejména buďtež, 
pokud možno, funkcí veřejného 
poručníka pověřováni činovníci 
dobrovolných sdružení péče 
o mládež. Převzetí funkce veřej 
ného poručníka je dobrovolné. 
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§ 15. ' (1) K pověření funkcí ve

řejného poručníka je třeba sou
hlasu soudu, v jehož obvodu hro
madné poručenství působí. 

(2) Byl-li souhlas odepřen, mů
že si na to nositel hromadného 
poručenství stěžovati ve lhůtě 15 
dní k presidentu krajského sou
du, který rozhodne s konečnou 
platností. 

(3) Veřejný poručník vykoná u 
souc!ll slib, že bude řádně plniti 
úkoly, uložené mu právními 
předpisy. Blib tento platí i jako 
slib podle § 205 obč. zákona. 

(4) Vykonání slibu budiž sou
dem potvrzeno na legitimaci (§ 
16). 

§ 16. Veřejný poručník obdrží 
při svém pověření vedle legiti
mace, kterou se podle potřeby 
prokáže při výkonu své funkce, 
poučení o právech a povinno
stech jemu náležejících, jakož 
i poučení o právech a povinno
stech poručníků. Legitimaci mu 
vydá nositel hromadného poru
čenství. 

Část čtvrtá. 

Úkoly veřejných poručníků. 

§ 17. Veřejnému poručníku ná
leží spolupůsobiti při uplatňování I 

nároků matky pOdle §§ 167 a 168 
obč. zákona. 

§ 18. (1) Povinností veřejného 
poručníka. je míti v patrnosti 
všechny poručence, kteří mají 
v obvodu jeho působnosti trvalý 
pobyt. 

(2) Za tím účelem je povinen 
vésti pečlivě katastr poručenců. 
Ja.k vésti tento katastr, ustanoví 
ministr spravedlnosti v dohodě 
s ministry vnitra a sociální a 
zdravotní správy. 

§ 19. Není-li pověřen funkcí 
veřejného poručníka dozorčí dú
věrník (§ 4 vl. nař. Č. 29/1930 Sb. 
z. a n.), má veřejný poručník 
postupovati ve shodě s dozorčím 
důvěrníkem svého obvodu, aby 
opatření veřejného poručníka 
byla v souladu s opatřeními do
zorčího důvěrníka. Oba se mají 
scházeti k občasným poradám a 
nositel hromadného poručenstvi 
má vhodnými opatřeními- zařídi
ti souladnou práci obou ~ngánů. 

IV. Civilní řízení soudní. 
§ 21!: (1) Veř~jný poručník lllá 

porucence sveho obvodu Obě 
navštěvovati a přesvědčiti se p~ 
tom o jejich majetkových a : 
s~bních_ p~měrech a o tom, jak 
ti, ,kdo~ JS0'.l k ~omu Povinni 
plni sve povinnosti. I 

_ (2) N,ositel hromadnéqo poru. 
~e!ls~vI se P?s~ará o to, aby Ve. 
r~Jny p~~ucn,lk , ~ohl POUžíti 
vsech zarIzenl pece o mláde' 
(pol'adny pro matky a děti ústa z 
vy zdravotní, výzkumné a' pOd ' 
k!~r,Ýc~ v jednotliv~m PřípaJě 
U~ltl Jest ku p,ro~pechu svěře, 
nych mu nezletIlcu. To se tYče 
zvláště zjišťování příčin nedo 
statečných výsledků vychovy . 
nepříznivého zdravotního stav~ 
a vyšetřování prostředí, v nětnž 
dítě žije, za spoluúčasti Správ 
škol; orgánů územní samosprávy 
~ organisací péče o ,mládež; tyto 
JSou k tomu povmny, jsou'li 
pOdporovány z veřejných pro. 
st!edků ne~o, o~at~ují,:"i své pro. 
stredky vereJnyml sbukami. 

§ 21. (1) Ten, u koho jsou u' 
místěni soudní chráněnci, na něž 
se vztahuje okruh působnosti ve. 
řejného poručníka, je povinen 
dáti jemu a jeho důvěrníkům na 
žádost vysvětlení, dovoliti pří. 
stup do místností určených pro 
soudní chráněnce i k poručen. 
cům a podle potřeby a v mezích 
možnosti poručence na žádost 
veřejného poručníka předvésti 
k soudu, úřadu nebo k lékaři' 
podle potřeby oznámí veřejný 
poručník závady soudu, který 
učiní vhodná opatření. 

(2) Veřejný poručník je povi. 
nen starati se o to, aby pOdle 
příslušných předpisů upravují. 
cích veřejnou péči zdravotní byl 
vykonáván lékařSký dozor na 
osoby svěřené jeho péči a do. 
zoru. 

§ 22. Shledá-li veřejný poruč. 
ník, že poručník zanedbává své 
povinnosti, oznámí to soudu, je. 
li třeba, aby soud ihned zakro. 
čil, jinak upozorní zákonného 
zástupce na závady a dohlédne, 
aby došlo včas k nápravě; bylo. 
li toto upozornění marné, ozná
mí to soudu, 

Hromadné porUČEmství. 
§ 23. (1) veřejný poručník_ j,e, 

'nen býti poradcem porucm
p,?Vlať pro výkon jeji'ch úřadu, !f pro styk se soudy nebo ú-

řadY· " , 
(2) Rovně~ J?1~ ~ by tl , napo~oce~ 
-' sepisovam zadostI a stIznostI 

pr:majetných nezletilců, poru
~enců a jejich zákonntch zá
~tupců" které mu byly pre~nes~: 
n ve věcech_ por;ucenstvI, J?rI 
Yatřování potrebnych dokladu a 

o~d a má je předložiti příSlUš
p é~~ soudu nebo úřadu. Za tu
~o činnost nes~í ani ~ádat! ~i 
řijmouti odmeny. Predk!~daJe 

Podání ta soudu nebo uradu, 
eyjádří se_o nich, a j~-li... tř_eb~, 
vykoná predem nutne setrt;m. 
Napomáh~ ú~_olům d~br~volnych 
organiSaCI pece o ml~dez a pro
středkuje podle, pot~e~r , vypo
moci ať, hmotn,:, af JI.~e~ pro 
nemajetne nezl.et~lce, zvla~t~ pro
středkuj e dod~m do ve~eJ~ych 
ústavů (okresmch domovu, utul
kŮ a pod.). 

§ 24. (1) Veřejný P?ruč~~k,J-; 
také povinen vyhovetI dozadam 
soudu mládeže, a~y poda~ zp,rá
vu o životě, ,0sobnIch,_ rOdInnych 
a majetkovych pomerech osob 
mladistvých. 

(2) Rovněž je povinen oz~ámi~i 
soudu případY, kdy nezletIlec Je 
vydán mravní zkáze, nebo pří
pady, kdy ~e rodiče ,J}ebo z<Í:~~)U
ní záStUPCI nestaraJI o VyZIVU 
nebo výchovu nezletilců, nebo se 
dopouštějí činů, které mohou 
míti nepříznivý vliv na nezletil
ce, a dávají tím důvod k zakro
čení. 

§ 25. (1) Směrnice pro výkon 
úkolů v případech §§ 17 až 24 
vydává nositel hromadného po
ručenství v souhlase s přednos
tou soudu. Zemské ústředí péče 
o mládež může se schválením 
presidenta vrchního soudu vyda
ti rámcové směrnice pro výkon 
hromadného po·ručenství okres
ních péčí o mládež v obvodu své 
působnosti. 

(2) Veřejní porucmcI nejsou 
oprávněni přijímati při výkonu 
své funkce peněz ani cenných 
papírů pro své svěřence, jejich 
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rodiče l1ebo pěstouny. K ·tomu 
je oprávněn jediné nositel .hro
madného poručenství, který je 
vyúčtuje. 

. § 26. (1) ' Neodstraní-li nositel 
hromadného poručenství závady, 
jichž nápravy se domáhá ten, 
kdo se' pokládá za stižena postu
pem veřejného poručníka" lze 
podati stížnost k soudu. 

(2) Soud může, nevyčkáva~e 
stížnosti podle odstavce 1, k na
vrhu nebo z moci úřední změ
niti opatření veřejného poruční
ka nebo nositele hromadného po
ručenství nebo, až do svého roz
hodnutí, výkon opatření zasta
viti. 

§ 27. Styk veřejného poruční
ka se soudem je přímý, a pokud 
nejde ' o předepsané písemné vý
kazy a oznámení, zpravidla úst
ní. Pokud není v určitých pří
padech třeba součinnosti soudu, 
je veřejný poručník oprávněn 
dopisovati přímo jiným soudům 
a veřejným úřadům, u nichž je 
třeba zakročiti. 

§ 28. Veřejný poručník je po
vinen . každoročně bez . vyzvání 
podati soudu písemnou zprávu 
o osobních a majetkových po
měrech poručenců podléllají
cích jeho dozoru. Tiskopisy k to
mu potřebné dá veřjnému po
ručníku soud. 

§ 29. (1) Soud je povinen pře
svědčiti se, zda veřejný poruč
ník vede náležitě katastr SVýCh 
poručenců a zda jinak plní své 
povinnosti. Na požádání soudu 
je veřejný poručník povinen 
předložiti mu katastr poručen
ců k nahlédnutí a přezkoumání. 
Poručenský soudce upozorní 
přednostu soudu na závady v 
činnosti veřejného poručníka. 

(2) Jestliže by soud v tom smě
ru shledal závady v činnosti ve
řejného poručníka, upozorní na 
ně nositele hromadného poru
čenství a, nebyly-li Odstraněny 
v přiměřené době, oznámí to 
nadřízenému dozorčímu úřadu, 
po případě zemskému ústředí 
péče o mládež. 

(3) Jestliže veřejný poručník 
nevyhovuje, mt\že . přednosta 
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soudu požádati nositele hromad
ného poručenství, který veřej
ného poručníka ustanovil, aby 
ustanovil jiného veřejného po
ručníka. Nevyhoví-li tomu nosi
tel hromadného poručenství ve 
stanovené lhůtě, budiž postupo
váno podle ustanovení § 5. 

(4) Zproštěný veřejný poruč
ník, jakož i ten, kdo se funkce 
veřejného poručníka zřekl, je 
povinen vrátiti legitimaci nosi
teli hromadného poručenství. 

§ 30. Povinností poručenských 
soudců je odstl'aňovati závady 
v činnosti veřejných poručníků 
vhodným poučením veřejných 
poručníků. 

IV. Civilní řízení soudní. 
Cást pátá. 

Ustanovení přechodná 
a závěrečná. 

§ 31. Dosavadní generální po
ručenství mění se dnem účinno_ 
sti tohoto nařízení v hromadná 
~?ruč,enství ve smyslu tohoto na
nzenl. 

§ 32. Nařízení ze dne 24. červ_ 
na 1916, Č. 195 ř. z., o generální:rn 
poručenství, se zrušuje. 

§ 33. Toto nařízení platí toliko 
v zemích Ceské a . Moravskoslez_ 
ské a nabývá účinnosti dnem 1 
ledna 1939; provede je minist; 
spravedlnosti v dohodě se zú
častněnými ministry. 

Vládní nařízení ze dne 14. října 1938, čís. 233, o odkladu exekucí 
a konkursů vedených proti dlužníkům, kteří mají majetek na 

území obsazeném cizí mocí. 

§ 1. (1) Exekuční soud odloží 
na návrh dlužníka exekuční a 
zajišťovací úkony pro pohledáv
ky, které vznikly proti němu 
přede dnem účinnosti tohoto na
řízení, na dobu po 31. . · březnu 
1940, je-li dlužníku zaplacení po
hledávky znemožněno nebo ztí
ženo proto. že se jeho majetek, 
ze kterého by mohl věřitele 
uspokojiti, nachází na území cizí 
m ocí obsazeném, a je-li obava, 
že by dlužník jinak utrpěl ne
nahraditelnou nebo těžce nahra
ditelnou újmu. 

(2) Ustanovení odstavce 1 ne
vylučuje takové exekuční a za
jišťovací úkony, jimiž se dlužní
ku neodnímá ani držení věcí, 
ani výtěžky, ani plat (služební, 
odpočivný, zaopatřovací a pod.). 

Poznámka: Další znění tohoto 
paragrafu bylo připojeno § 8 
nař. 312138 (viz doleji). 

§ 2. Rozhodnutí o návrhu na 
prohlášení konkursu na jmění 
osob uvedených v § 1 budiž od
loženo na dobu po 31. březnu 
1940, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v § 1, odst. 1. 

P oznámka: Lhůta 31. března 
1940 podle nař. 224}1939. 

§ 3. (1) Návrh na odklaa ~'<:e 
kučních a zajišťovacích úkoml 

bud' učiněn nejpozději do 8 dnů 
po tom, kdy byl dlužník vy
rozuměn o povolení úkonu kte
rý může býti podle § 1 odiožen 
Návrh na odložení konkursu buď 
učiněn zpravidla při výslechu 
dlužníka podle § 69, odst. 2 kon
kursního řádu, nejpozději však 
vždy do té doby, než konkursní 
soud o návrhu na prohlášení 
konkursu učiní usnesení. Opož
děné návrhy buďtež odmítnuty. 

(2) Návrh na odložení exekuč
ních a zajišťovacích úkonů, kte
ré byly již v den účinnosti to
hoto nařízení povoleny, musí 
býti učiněn nejpozději do 8 dnů 
po dni účinnosti tohoto nařízení. 

§ 4. (1) Skutkové okolnosti o
důvodňující návrh musí dlužník 
osvědčiti. Prostředky sloužící 
k osvědčení musí býti nabídnuty 
již v návrhu. 

(~) Návrh nemá odkladného 
účinku, ale exekuční soud může 
mu účinek ten přiznati, jestliže 
bez takového odkladu by byl 
účinek návrhu zmařen. 

(3) Odklad nelze učiniti závis
lým na složení jistoty. 

§ 5. Na návrh vymáhajícího 
věřitele povolí soud pOkračování 
v exekuci odložené podle § 1 
nebo rozhodne o návrhu na pro-

OdkladY exekucí a korikursů. 
,~ ní konkursu, jestliže věři

hlfs~svědČí, že, pominuly okol
te tl' pro ktere byl odklad ponos, 
vOlf' proti rozhodnutí soudu 
d!uhé stolice po~lle §l 1, 2, § 4, 
odst. 2 a § J nem dalslho oprav-

éhO prostredku. ~ ~ , 
n § 7. Byly-li ?dlozeny ex_e.kucm 

zajišťovací ukony, nevcltá se 
~o lhůt, jichž uP~~':lutí jest . po
dle zákona pro ventele spoJe}l~ 

právní újmou, doba od podam 
s ávrhU na povolen.!, odkladu do 
~ne, kdY bude }l~nz~I?-0 ~?kra
čování v exekucmm nz~nl, b~
lo-li odloženo rozhodnutI o na-
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vrhu na prohlášení konkursu, 
nevčítá se doba od podání ná
vrhu na odklad rozhodnutí o . 
prohlášení konkursu do dne, 
kdy bude o návrhu rozhodnuto. 

§ 8. Toto nařízení nabývá ú
činnosti dnem vyhlášení; prove
de je ministr spravedlnosti v do
hodě se zúčastněnými ministry. 

P oznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 15. října 1938. Podle § 2 
nař. 224/1939 neplati však nyní 
pro ty dlužníky, které sluší po
važovati za židy, židovské pod
niky nebo sdružení p odle §§ 6 
až 8 nařízení o židovském ma
jetku. 

Vládní nařízení ze dne 6. prosince 1938, CIS. 312, jímž se 
vydávají další zvláštní ustanovení o řízení před soudy. 

§ 1. Je-li vyrovnacím dlu~ní
kem někter~ z os~~ u~edenych 
v § 1 vládmh~ nanzem ze dne 
26 září 1938, c. 199 Sb. z. a n., 
ji~Ž se vydáv31jí _ zvláštní usta
novení o nzenl pred soudy, ne
včítá se do lhůty :,!vedené v _~ 65, 
odst. 1, Č. 1 vyl'. r. doba poclta
ná ode dne, kdy nastala okol
nost uvedená v § 1 citovaného 
vládního nařízení, do 30 dnů po 
tom dni, kdy okoln ost ta za-
nikla. 

§ 2. vyrovnací (kOnkurs}lí) 
soud odloží na návrh dlužmka 
(§ 1) splatnost vyrovnacích sl?lá: 
tek které se stanou splatnyml 
po 'dni účinnosti, toh oto naříze: 
ní, ať jde o splat~y ~yro~nacl 
kvoty ve vyrovnaClnl nzenl ne
bo v nuceném vyrovnání, tak, 
že nejbližší vyrovnací splátka se 
stane splatnou tři měsíce po tom 
dni kterého zanikla okolnost 
uv~dená v § 1 vl. nař. Č. 199/1938 
Sb. z. a n.; o dobu, o kterou se 
posune splatnost nej!>ližší .vyrov
nací splátky, posunuje se I splat
nost každé další splátky. 

§ 3. Ustanovení §§ 1 a 2 platí 
též ve prospěch manželů uvede
ných tam osob, jsou-li spolu
vlastníky jejich podniku. 

§ 4. Je-li dlužníkú znemožně
no nebo ztíženo zaplacení vyrov
nací splátky proto, že se jeho 
majetek, ze kterého by mohl 

věřitele uspokojiti, nachází na 
území obsazeném cizí mocí, a je
li obava, že by dlužník jinali 
utrpěl nenahraditelnou nebo těž
ce nahraditelnou újmu, odloží 
vyrovnací (konkursní) soud na 
návrh dlužníka splatnost vyrov
nacích splátek, které se stanou 
splatnými po dni účinnosti to
hoto nařízení, ať jde o splátkY 
vyrovnací kvoty ve vyrovnacím 
řízení nebo v nuceném vyrovná
ní, tali, že nejbližší vyrovnací 
splátka se stane splatnou po 31. 
březnu 1939; o dobu, o kterou se 
posune splatnost nejbližší vy
rovnací splátky, posunuje se 
i splatnost každé další splátky. 

§ 5. Odklad splatnosti vyrov
nacích splátek podle §§ 2 až 4 
prospívá i těm ručitelům dluž
níků, kteří se zavázali za splně
ní vyrovnání. 

§ 6. (1) Návrh na odklad splat
nosti vyrovnacích splátek podle 
§§ 2 až 4 budiž učiněn do 15 dnů 
před dospělostí nejbližší vyrov
nací splátky, o jejíž odklad jde. 
To neplatí pro vyrovnací splát
ky, které se stanou splatnými 
v době 15 dnů po dni účinnosti 
tohoto nařízení. V případě § 2 
může návrh učiniti i manželka 
jménem dlužníka. 

(2) Návrhy buďtež pOdány u 
soudu, který potvrdil vyrovnání 
(nucené vyrovnání), a mohou bý. 
ti učiněny .do protokolu. 
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·zuje, ničí, bezcennými činí nebo 
zavléká, nebo že vůbec porušuje 
hrubě povinnosti dobrého hospo
dáře, zejména i tím, že opomine 
majetek pojistiti proti zkáze 
ohněln, 

c) že dlužník nesložil stanove
nou zálohu' na útraty soudního 
odhadu, ačkoliv tak učiniti mohl 
bez ohrožení řádného provozo
vání svého zemědělského pod
niku, 

d) že dlužník v zemědělském 
vyrovnacím řízení si počínal zlo
myslně a zavinil tak, že návrh 
na vyrovnání nebyl věřiteli na 
vyrovnacím roku přijat. 

(2) Budou-li zjištěny skutečno
sti uvedené v odstavci 1 až po 
povolení odkladu, bude na ná
vrh věřitele pokračováno v exe
lUl čním nebo v konkursním ří
zení. 

(3) Byl-li návrh vymáhajícího 
věřitele, učiněný podle předchá
zejících odstavců, zamítnut, je 

IV. Civilní řízení soudní. 
vymáhající věřitel povinen na
hraditi dlužníku náklady řízení 
o tomto návrhu, mohl-li si býti 
zřejmě vědom toho, že Jeho ná-: 
vrh je neodůvodněný. 

§ 7. , Byly-li exekuce nebo pro
hlášení lwnkursu odloženy, ne
včítá se do lhůt, .iichž uplynutí 
je podle zákona pro věřitele spo
jeno s právní újmou, v případě 
§ l ' doba od pOdání návrhu na 
povolení exekuce do dne, kdy 
bude nařízena dražba, k jejímuž 
výkonu skutečně došlo, a v pří
padě § 2 doba od pOdání návrhu 
na prohlášení konkursu do dne, 
kdy bude o návl'hn rozhodnuto. 

Cl. III. 

T oto nařízení nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení; provedou je 
ministři spraveQlnosti, financí a 
vnitra v dohodě se zúčastněný
mi ministry. 

Poznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 30. června 1937. 

Zákon ze dne 16. března 1938, čís. 54, o úlevách při splácení 
pohledávek za některými zemědělci. 

Cl. I. 

Pro zemědělce (§ 1 vládního 
nanzení ze dne 21. prosince 
1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách 
při splácení pohledável{ za ze
mědělci), kteří přihláškou podle 
čj V, odst. 1, _č. 3 vládního na
řízení , ze dne 30. září 1936, Č. 258 
Sb. z. a n., získali další odklad 
exekučních řízení Odložených 
podle § 26 vl. nař. Č. 250/1935 Sb. 
z. a n., platí ustanovení tohoto 
vládního nařízení s těmito od
chylkami: 

1. Lhůty »31. března 1938« a »1. 
dubna 1938«, stanovené v §§ 26, 
27, 28 a §§ 13, 15 a 22 vl. nař. Č. 
250/1935 Sb. z. a n. ve znění čl. 
I, odst. 1 vládního nařízení ze 
dne 24. června 1937, Č. 149 ·Sb. z. 
a n., mění se pro takové dlužní
ky na lhůty »31. března 1939« a 
»1. dubna 1939«. 

2. pOhledávky, vytčené v § 17, 
odst. 2 vl. nař. Č. 250/1935 Sb. z. 
a n., zaplatí takoví dlužníci ve 
dvou stejných splátkách nejpoz
ději k 1. dubnu a k 1. říjnu 
1939. 

3. Lhůta »1. října 1945«, stano
vená v § 21 a § 22, odst. 2 vl. nař. 
Č. 250/1935 Sb. z. a n. ve inění čl. 
I, odst. 3 vl. nař. Č. 14.9/1937 Sb. 
z. a n., mění se pro takové dluž
níky na lhůtu ,,1. října 1946«, a 
lhůta »1. října 1946«, stanovená 
v § 21 vl. nař. Č. 250/1935 Sb. z. 
a n. ve znění čl. I, odst. 3 vl. 
nař. Č. 149/1937 Sb. z. a n., měni 
se pro ně na lhůtu »1. řijna 
1947«. 

Cl. II. 

Tento zákon nabývá účinnosti 
dnem 1. dubna 1938; provedou 
jej ministři spravedlnosti, finan· 
cí 'a vnitra v dohodě se zúčast· 
něnými ministry. 

Úlevy zemědělců. 
ZÁKON ZE DNE 16. BŘEZNA 
1938, CfS. 55, KTERÝM SE ZNO
VU CÁSTECNĚ MĚNÍ .vLÁDNÍ 
NA:R.ÍZENÍ ZE DNE 31. BREZ
NA 1936, C. 76 SB. Z. A N., 
O , ZEMĚDĚLSKÉM VYROVNA
CÍM ŘÍZENÍ A DÁ VAJl USTA
NOVENÍ O DOCASNYCH OPA
TŘENÍCH V EXEKUCNÍM A 
KONKURSNÍM RÍZENf PROTI 
ZEMĚDĚLCŮM, JEJICHZ NÁ
VRH NA VYROVNANÍ NEBYL 
V ZEMĚDĚLSKÉM VYROVNA-

CÍM :R.ÍZENÍ PRIJAT. 

Cl. I. 
V § 2 vl. nař. Č. 76/1936 Sb. z. 

a , n . . se lhůta »31. března 1938«, 
stanovená v čl. I, Č. 1 vládního 
nařízení ze dne 24. června 1937, 
č. 150 Sb. z. a n., nahrazuje lhťt
tou ,,31. prosince 1938«. 

Cl. II. 
V čl. II, §§ 1 a 2 vl. nař. Č. 1501 

1937 Sb. z. a n. se lhťtta 31. břez
na 1938 nahrazuje lhťttou 31. 
března 1939. 

Cl. III. 
Exekuční úkony, které byly 

odloženy podle čl. II, § 1 vl. nař. 
Č. 150/1937 Sb. z. a n., a rozhod
nuti o návrhu na prohlášeni 
konkursu, která byla odložena 
,podle čl. II, § 2 téhož vládního 
nařízení, od'kládají se s těmi 
účinky, které byly spojeny s do
savadním odkladem, na dobu po 
31. březnu 1939. -

Cl. IV. 
Tento ~ákon nabývá účinnosti 

dnem 1. dubna 1938; provedou 
jej ministři spravedlnosti, finan
cí a vnitra v dohodě se zúčast
něnými ministry. 

VLÁDNÍ NARÍZENI ZE DNE 21. 
BŘEZNA 1939, CIS. 83, O ÚLE
VÁCH P:R.I SPLÁCENI POHLE
DÁVEK ZA ZEMĚDĚLCI A 
O DOCASNYCH OPATRENICH 

V 1U'ZENÍ EXEKUCNÍM A'. 
KONKURSNÍM PROTI ZEME

DĚLCŮM. 

Cl. I. 
(1) SplátkY .na pohledávky, pro 

jichž splácení příSlušejí dlužníku 
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úlevy podle části III vládního 
nařízení ze dne 21. prosince 1935 
Č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při 
splácení pohledávek za zeměděl
ci, ve znění předpisů je mění
cích, upravují se s účinností od 
1. dubna 1939 tak, že činí polo
letně 1/22 pohledávky s příslušen
stvím (§ 15 vl. nař. č. 250/1935 Sb. 
z. a n.) po odečtení splátek do
~pělých do 31. března 1939; s vý-
Jlmkou splátky konečné se za
okrouhlují tyto splátky vždy na
horu na částku v celých koru
nách dělitelnou deseti a jednot
livá splátka nesmí býti nižší než 
100 I{. 

(2) Ustanovení odstavce 1 ne
platí, nastala-li ztráta lhůt po~ 
dle § 20 ,'1. nař. Č. 250/1935 Sb. 
z. a n. 

(3) O splátkáCh upravených 
podle odstavce 1 platí jinak 
ustanovení části III vl. nař. č. 
250/1935 Sb. z. a n. 

(4) Lhůty »1. dubna 1944« a »J. 
dubna 1945«, stanovené v § 21 a 
§ 22, odst. 2 vl. nař. č. 250/1935 
Sb. z. a n., jakož i lhůty »1. 
října 1946., a »1. října 1947« sta
novené v u,redených usta~ove
ní ch ve znění čl. I, č. 3 zákona 
ze dne 16. března 1938, č. 54 Sb: 
z. a n., mění se na lhťttu ,,1. říj
na 1949«. 

(5) Nedotčeno zůstává ustano
vení čl. I, č. 2 zák. č. 54/1938 Sb. 
z. a n. 

Cl. II. 

Nesplní-li dlužník vyrovnání 
potvrzené v zemědělském vyrov
nacím řízení podle vládního na
řízení ze dne 31. března 1936, Č. 
?6 Sb. z. a n., ve znění předpisů 
Je měnících a doplňujícíCh, mů
že se věřitel domáhati jenom 
toho, s čím je dlužník v prodle
ní. Ostatní následky podle § 67 
vyrovnacího řádu nenastávají. ' 

Cl. III. 

y. čl. II, §§ 1 a 2 vládního na
řízení ze dne 24. června 1937, č. 
150 Sb. z. a n., v~ znění čl. II 
zákona ze dne 16. března 1938 
Č. 55 Sb " z. a n.; se lhůta 31: 
března 1939 nahrazuje lhůtou . 31. 
prc;»since 1939. ' . 

111. Dodatky - 3 
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Cl. I V. , 

" Exekuční úkony, ' které ' byly 
.odloženy podle čl. II; § 1 vl. nař. 
,č. 150/1937 Sb. z. a n: , ve znění 
;zákona Č. 55/1938 Sb. z. a n., 'a 
loz~odnutí o návrhu na prohlá
~em konkursu, která byla odlo
. zena pOdle čl. II, § 2 téhož vlád
.ní~o , !t..ařízení, odkládají se s tě
,ml ucmky, které byly spoj eny 
,s , dosavadním. o~~ladem, na d ob u 
po, 31. prosinci. 1939. ' 

. Čl. V. 

. § 1. V exekučních věcech pro
ti zemědělcům, které byly již 
zahájeny v den, kdy toto naří
z~ní nabude účinnosti, nebo kte 
ré budou zahájeny od té doby 
až do 31. prosince 1939 k vydo
bytí pohledávek, pro jichž splá
eení příslušejí dlužnÍlm úlevy 
podle části III vl. nař. Č. 250/1935 
Sb. z. a n., anebo pohledá vek 
z vyrovnání potv rzeného 'V ze
mědělském vyrovnacím řízení 
splatných v době od 1. října 1938 

IV. Civilní říiení soud . ni. 
do 31. března .1939, bUde na 
vrh dlužníka odložena d !lá. 
nemovitostí zemědělského razba 
niku (§ 1, odst. 2 vl. nař. lo.Cl. 
1936 Sb. z. a n.), náležejí .7S/ 
-dlužníkovi, na 'dobu až p Clch 
prosinci 1939. o. 31. 

§ 2. V době od počátku .~ . 
nost~ to.hoto nařízení až d~Cln. 
prosmce 1939 odloží So.ud na 3~. 
vrh dlužníka rozhodnutí o n~. 
vrh~ věřitele po.hledávky II na· 
dene v § 1, na prohlášeni k Ve. 
kursu !la jmění zemědělce o.n. 
dobu az po 31. prosinci 1939 na 
§~. ~. 0~15Ia~u podle §§ ľ a 

platl prI~erene ustanovení ~12 
II, §§ 4 a z 7 vl. nař. Č. 150/19~; 
,Sb. z'. a n. 

Cl. VI. 

Toto naříz~!lí 1.1abývá účinno.sti 
d~e:.;n _,vyhlasem; provedo.u . 
ml~lstrI spra vedlnosti, financí Je 
v~lt!a v do.hodě se zúčastněnÝIn~ 
minIstry. I 

Poznámka: Nai'ízení bylo vy
hlášeno 31. března 1939. 

~patření, St~l~ho v)b~ru ' z,e dne, 16. listopadu 1938, čís. 284 
o prQzatlmm uprave nekterych otazek týka iících se advokacie: 

} 1. (1) : I když JSou splněny 
vsechny podmínky, předepsané 
advokátním: řádem, povolí vy
bol' advo.kátní komory zápis do 
seznamu advol,átů jen, není-li 
dotčen veřejný zájem. 
, , (2) TO , platí obdobně též o zá
pisu do seznamu kandidátů ad
,Vokacie. 

(3) Povolení pOdle odstavců 1 a 
2. může výbor advokátní komory 
o.meziti na dobu, po kterou bude 
advokacie (-praxe kandidáta ad
':v'okacie) , vykonávána ' v určitém 
místě,, : a'. v městech, která mají 
podle .. , p,o~ledního , sčítání lidu 
více~ než 50.000 obyvatel, po pří
pade toliko v iurčité části města. 

§ 2. (1) Přesídlení advokáta a 
výkon ' praxe ' kandidáta advoka
ciena: jiném , místě než dosavad: 
n ím ,:povoli . výbor advokátní ko
iifoty 'l'ovIÍěž ,jen,. není-li - dotčen 
veřejný zájem. 
. !1~2)fPólúid .- je ~; advokátním , řá
dem předepsána lhuta, jež :musí 

uplyn01!ti, dří':.e, než je pro.ve
d,eno presld,lem,. může býti z na. 
le?a~ych duvodu Výborem advo.. 
katm. ko.mory zkrácena nebo. 
pro.mlnuta. 

§ 3. Veřej!lÝ, z~jem .ve smyslu 
t?ho.to. .opa.t_rem Je zejména do.
tcen" J~st~lze ,povolením zápisu 
nebo. presldlem by počet advo.. 
kátů (kandidátů advokacie) bUď 
Y obvo.du advo.kátní komory 
nebo na určitém místě byl ro.z~ 
množen ta~ovým způsobem, že 
~y to ohrozovalo dosud zapsané 
~dvokáty (kandidáty advokacie) 
na jich slušné výživě a po.třeb-
ném zaopatření. , 

§ 4. Na Odepření povolení po.. 
dle §§ l ' a . 2 může ' si advo.kát 
(kandidát advokacie) stěžo.vati 
v patnácti dnech od doručení 
usnese?í. u advokátní ko.mo.ry 
k l111msterstvu spravedlno.sti. 
Stížnost nemá odkládacího. ú
činkii.r~í. 

úprava cidvokaC'i,~. , . • , 
, I (1) Ve výborech , advokat-

§ 5. o.xrio.r a v ' kárných radách 
nícb k býti .to.likO a,~vo~~ti, kte
JJlo.h?jí své ' sídlo v Qbvodu ' a:d
ff ~tní komOry, pokud není ob
"ok ' cizí mocí; pokud ,nejsou 
sa~en šníkY národnosti ' české, 
přl!~nské .. nebo , r!l~~nské tkarpa
s10 ké) smí by tl JIch pocet na
to~US, še 'tak ' veliký, aby odpoví
net;;'áro.dnostnímu složen í oby
e!telstva o.bvo~u);' advokátní ko-

JJl~~YVýbor ad~oká!ní. kom<!ry j~ 
inen do. ctrnactI dnu , od 

I?Čfnno.sti to.hoto opatření pro
U'sti úpr avu stanovenou , v ' od
vt

e vci 1. Nedojde-li k dohodě 
s atom které osoby mají býti 
~ ko pfespo.četné podle odstavce 
ta zpro.štěn:y čle~~tví v~ · Výboru 
(kárné 'rade), urcI to vybol'. Pro 
po.řadí zprošťov~ných ~e rozhod
ná do.ba ,člepstv,1 ye 'y'yboru.,tak, 
že při zprosťoyam ppch ázeJI n_~ 
řadU vždY clenove s kratsl 
do.bo.U členství před členy 
s delší do.bou -Členství, a bylo-li 
jiCh zvo.leno. _~~)Uča~ně několik, ti 
z nich,. kten ,b~lI do _~~zna~u 
advo.kátu 7;apsanl pozdeJI, pred 
těmi, kteří ?yli zapsáni dříve. 
Jestliže by vybol' neprovedl tuto 
úpravu ve st.anovené Ihů~ě, ,pro
vede ji preSIdent advokatm ko-

m~3~Yústanovení odstavců 1 a 2 
platí obdo.bně o za,stoupení ad
vo.kátn~ komory v ,kárném , sená'
tu nejvyššího ~oudu, ' jakož i o 
vysílání jinýCh zástupců komo
ry, kterých je potřebí k zastou-
pení zájmovému. , , 

(4) Do.kud nebude pro,vedeno 
do.plnění počtu ' clenů: Výboru ad
vo.kátní komory (kárné rady) 
no.vými vo.lbámi, stačí počet ,čle
nů zbývající ' po úpravě podle 
o.dstavců 1 a 2 ~ talJl, kde ,. je . do
sud př,ed~p.sá~ větší počet členii. 

I li. Účastniti 'se ' a hlásovati 
na valných , hromadách ,advokát
ních ' komor jsou , opráv.Q.ěni ,jen 
advo.káti, kteří ,maHv. ,: ~~ .. 9-0lm 
své' sídlo. v obvodu advokátní 
~o.~o.ry" pOl,{ud není obsazen 
CJ~I ,mo.CI. 

§ ;". '(1)' prá~,o ,vykonávati , ad
vo.kacii zaniká také' dnem " 31. 
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prosince toho ' i'oku, kte~iho " ~{ť~ 
vokát dosáhne věku 65 let; · a 
dosáhl-li Již toho,to. , věku v. době. 
kdy toto' opatření ·nabude účin'
nosti, nebo, "dosáhne.li . ho dO 
,konce roku 1938" dnem .31. pJ,'Q .. 
'since 1939. . ' , ' 

(2) Jestliže by ,toho žádalnu:
tkavý zájem veřejný nebo jest
liže toho advokát potřebuje 
k výživě ' .seb·e a své rOdiny, mů
že mu výbor .advokátní ,komory 
povoliti další VYKonávání advo
kacie; pov olení to může odvo
lati, není-li tu již veřejného 7;á· 
jmu, po případě ukáže-li se poz-

, ději, . že , hospodářskými poměry 
advo.káta nebo členů jeho ro
diny není udělené povolení již 
odůvodněno. Žádost .. o ,povol~ní 
dalšího. vykonávání.. advokacie 
třeba podati u advokátní ko,rii0r 
ry nejméně tři. měsíce . před : zá~ 
'nikem ,práva vyko.návati.. . advo~ 
kacii. · V žádosti ., odův.o:d.ňované 
tím; že advokát dalšího vykoná
vání advokacie , potřebuje k v:ý~ 
živě sebe a , své rodiny" buďte~ 
vylíčeny skutečn-é majetktniě 
poměry (j:rpění a příjmy) advQ
káta a členů jeho rodiny a uve l 

iieny zejména ' i sjednané smlou:' 
VY. o život~ím pOjištění s lJ-da
jem, pojišťovny, " pojistky, vyšé 
kapitálu nebo důchodu á dospě~ 
losti 'poj istnýCh nároků. Žádo:st 
buď doložena origi:J;lály nebo 
ověřenými opisy ' všech ' plat~b J 
ních rozkazů (původních i doda~ 
tečnýCh) na daň důchodovou, 
všeobecnou '" daň ' výdělko.vou ' a 
daň z ' obratu a opisy přiznání 
k dani důchodové za posledních 
pět let, ' ,po přípa(lě originálý 
nebo ověřeným~opisy rozhodnu:, 
tí 'o opravnýcq prostředcích prO'::
ti výměře těchto daní. výl)ór 
advokátní komory jest oprávněn 
vykonati potřebná šetření~ zvláš~ 
tě vyžádati si od příslušné' berní 
správy ověření ,správnosti před:
ložených , daňOVýCh 'dokl~d* a 
vykoriati šetřel)í u pOjiš(ov,en. 
o ' kterých' lze ' podle okolností 
případu předpokládati, že s 'nimi 
adv-okat Sjednal 'ž,ivotní pojištěrlí: 

: (3) pi~ti rozhod~utí, který~ 
bylo: Odepřeno povoliti advoká~ 
tóvi 'další vykonávání advoka'cie, 

3" 
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může si advokát stěžovati v pat· 
nácti dnech od doručení rozhod
nutí u advokátní komory k mi
nisterstvu spravedlnosti. Stížnost 
má odkládací ůčinek. 

§ 8. Oprávnění výboru advo
kátní komory k opatřením podle 
§ 4 vládního nařízení ze dne 4. 
listopadu 1938, Č. 265 Sb. z. a n., 
o dočasných omezeních v živno
stenském nebo jiném výděleč
ném podnikání, zůstává nedo
tčeno. Jinak pozbývají ustano-

IV. Civilní řízení soudní. 
vení u'vedeného nařízení, pokud 
jde o výkon advokacie, účin
nosti. 

§ 9. (1) Ustanovení § 5, odst. 2, 
pokud se týká výboru advokátní 
komory, neplatí v zemích Slo
venské a POdkarpatoruské. 

(2) Toto opatření nabývá ·účin
nosti dnem vyhlášení; provede je 
ministr spravedlnosti. 

Poznámka: Opatření bylo vy
hlášeno 19. listopadu 1938. 

Opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, čís. 285, 
kterým se mění některá ustanovení o notářských komorá ch 

. a notářích. 

§ 1. (1) Obvody notářských ko
mor v Mostě-Litoměřicích a v 
Liberci, pokud nejsou obsazeny 
cizí mocí, připOjují se k obvodu 
notářské komory v Praze. 

(2) Obvod notářské komory v 
Opavě, pokud není obsazen cizí 
mocí, připojuje se k obvodu no
tářské komory v Olomouci. 

§ 2. (1) Úřad notáře zaniká 
dnem 31. prosince toho roku, 
kterého notář dosáhne věku 65 
let. Komora ozná.mí presidentu 
vrchního soudu vždy nejméně 
tři měsíce před koncem kalen
dářního roku, kteří notáři do
sáhli nebo dosáhnou v tomto ro
ce věku 65 let. 

(2) Úřad notáře, který v době, 
kdy toto opatření nabude účin
nosti, již dosáhl věku 65 let 
nebo ho dosáhne do konce roku 
1938, zaniká dnem 31. prosince 
1939. Komora oznámí presidentu 
vrchního soudu do 30. září 1939, 
kteří notáři dosáhli do konce ro
ku 1938 věku 65 let. 

(3) President vrchního soudu 
sdělí zánik notářského úřadu 
jak notáři, o nějž jde, tak i ú
ředním místům uvedeným v § 19, 
odst. 4 notářského řádu. 

(4) Jestliže toho notář potře
buje k výživě sebe a své rodiny, 
může mu ministr spravedlnosti 
po volném uvážení všech pomě
rů pO'iOliti další vykonávání ú
řa.du; povolení to může od.volati, 
uká:že-li se později, že hospodář-

skými poměry notáře nebo čle
nů jeno rodiny není již odůvod
něno. Žádost třeba podati u no
tářské komory nejméně tři mě
síce před zánikem úřadu notáře. 
V žádosti buďtež vylíčeny sku
tečné majetkové poměry (jmění 
a příjmy) notáře a členů jeho 
rodiny a uvedeny zejména i 
sjednané smlouvy o životním 
pojištění s údajem pOjišťovny, 
pojistky, výše kapitálu nebo dů
chodu a dospělosti pojistných 
nároků. Žádost budiž doložena 
originály nebo ověř·enými opisy 
všech platebních rozkazů (pů
vodních i dOdatečných) na daň 
důchodovou, všeobecnou daň vý
dělkovou a daň z obratu ·a opisy 
přiznání k dani důchodové za 
posledních pět let, po případě 
originály neb ověřenými opisy 
rozhodnutí o opravných pro
středcích proti výměře těchto 
daní. Ministerstvo spravedlnosti 
jest oprávněno vykonati potřeb
ná :šetření, zvláště vyžádati si od 
př;íslušné berní správy ověření 
správnosti předložených daňo
vých dokladů a vykonati šetření 
u pOjišťoven, o kterých lze po
dle okolností případU předpoklá
dati, že s nimi notář sjednal ži
votní pojištění. 

(5) President vrchního soudu 
sdělí rozhodnutí ministra spra
vedlnosti pOdle odstavce 4 úřed
ním místům, uvedeným v § 19, 
odst. 4 notářského .řádu. 

Úprava notářství. 
§ 3. (1) Do seznamu kandidátů 

notářství může býti zapsán jen, 
kdo je československým státním 
občanem a je znalý státního ja
zyka. Komora může odmítnouti 
zápis, i když jsou splněny vše
chny podmínky, předepsané no
tářským řádem, je-li obava, že 
by byl dotčen veřejný zájem, 
zejména by byli ohroženi zá. 
pisem kandidáta notářství kan
didáti notářství dosud zapsaní. 

(2) Notář může svěřiti kandi
dátu, konajícímu u něho praksi, 
přípravu svých prací i úmrtní 
zápisy, inventov.ání a zapečetení 
pozůstalosti, jakož i dražbu věcí 
movitých a zastupování stran 
před soudy a úřady. 

(3) Kandidát, který má JIZ 
dvouletou notářskou praksi nebo 
vykonal praktickou zkoušku po
třebnou Ir ustanovení notářem, 
může býti na žádost notáře, 
u kterého koná přípravnou prak
si, komorou zmocněn, aby zastu
poval notáře, je-li tento zane
prázdněn, i při ověřování pod
pisů, vidimacích, protestacích, 
projednavání pozůstalostí, odha
dech, dražbách nemovitostí a 
osvědčování usnesení valných 
hromad. O tomto zmocnění vydá 
komora kandidátovi listinu a u
vede v ní dobu, na kterou je 
zmocnění dáno. Zmocnění to 
oznámí komora presidiu přísluš
ného krajského soudu a všem 
okresním soudům jeho obvodu. 

(4) Protokoly a jiné spisy se
psané podle odstavců 2 a 3 a 
osvědčení pOdepíše kandidát s 
dodatkem poukazujícím na 'jeho 
zmocnění. 

(5) Notář jest v těchto přípa
dech povinen úkon provedený 
kandidátem pokud možno pře
zkoumati a protokol a jiné spi-
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sy JIm sepsané, pokud zůstanou 
v úřední úschově notáře, spolu
pOdepsati. Notář odpovídá vždy 
za škodu vzešlou jednáním kan
didáta (odstavce 2, 3). 

§ 4. (1) Sbory veřejných notá
řů (valné hromady) jsou opráv
něny usnášeti se o zaopatření 
veřejných notářů a kandidátů 
v invaliditě a stáří, jakož i vdov 
a sirotků po veřejných notářích 
a kandidátech a založiti za tím 
účelem za souhlasu ministerstva 
spravedlnosti invalidní a starob
ní zaopatření způsobem donuco
vacím, a to zřízením ústavu 
vlastního jedné nebo několika 
komorám, anebo hromadným 
přistoupením ke zřízenému již 
ústavu pOjišťovacímu, čímž však 
nebudou dotčeny povinnosti vy
plývající ze zákona ze dne 10. 
června 1925, Č. 148 Sb. z. a n., 
o pOjištění osob samostatně hos
podařících pro případ invalidity 
a stáří, a ze zákona ze dne 21. 
února 1929, Č. 26 Sb. z. a ~., 
o pensijním pOjištění soukro
mých zaměstnanců ve vyššíCh 
službách, ve znění novel. 

(2) Výkazy nedoplatků na po
jistnýCh příspěvcíCh, vystavené 
presidentem komory a opatřené 
jím doložkou vykonatelnosti, 
jsou vykonatelné soudní exe
kucí. 

§ 5. (1) Toto opatření nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení. 

(2) Ustanovení § 4 platí i pro 
země Slovenskou a Podkarpato
ruskou, ostatní ustanovení jen 
pro země Ceskou a Moravsko
slezskou. 

(3) Toto opatření provede mi
nistr spravedlnosti. 

Poznámka: Opatření bylo vy
hlášeno 19. listopadu 1938. 

./ 
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v. TRESTNI PRÁVO. 

Vládní nanzení ' ze dne 26. září 1938, č. 199, jí'mž se vydávají 
zvláštní ustanovení o řízení před soudy. 

Poznámka:, §§ 1~10 viz v kap , 
IV. těchto dodatků (str. 1734 až 
1736). 

Cást druhá. 
Trestní věci. 

§ 11. (1) Tomu, kdo pl;omeš~a! 
v trestním řízení lhůtu k podam 
opravného prostředku anebo lhů
tu k pOdání odporu proti. trest
riímu příkazu ' nebo protI roz
sudku :vynesenému v jeho nepří
tomnosti, povolí soud na žádost 
navrácení v předešlý stav, bylo
li jemu nebo jeho zástupci čin
nou vojenslwu službou (§ 1) za 
branné pohotovosti státu nebo 
jinou událostí, způsobenou mi: 
mořádnými poměry za branne 
pohotovosti státu, znemožněno 
lhůtu zachovati. 

(2) Za podmínek uvedených v 
předchozím odstavci povolí soud 
na žádost navrácení v předešlý 
stav také tomu: 

aj kdo promeškal lhůtu k u-, 
platnění nárol{u na náhradu ško
dy , za neodůvodněné zabavení 
tiskopisu nebo uplatnění ' nároku 
na svědečné, znalečné neb~ t.1u
mocnickou · odměnu v ttestním 
řízení, .. ' 

b) kdo, jsa v řízení strano'u, 
promeškal jinou ' lliůtu v trest
ním řízení, mohlo-li její pro
meškání míti pOdstatný vliv na 
vyřízení trestní věci. 

§ 12. (1) Bylo-li žalobci nebo 
jeho zástupci činnou vojenskou 
službou (§ 1) za branné pohoto
vosti státu nebo jinou událostí, 
způsobenou mimořádnými pomě
ry za branné pohotovosti státu, 
znemo:i!něno dostaviti se k hlav
nímu přeiíčení (líčení) u soudu 

první stolice, nebQ , k 'ústnímu lí
čenj u soudu rozhodujícíhO o 
opravném prostředku, povolí 
soud, ' nedostavil-li se : k líčení 
ani žalobce ani jeho zástupce; 'na 
žádost navrácení v předešlý stav; 
dostavIl-li se jen zástupce ža
lobce, platí to jen tehdy, moh
lo-li zmeškání žalobce samého 
míti podstatný vliv na vyřízení 
trestní věci. 

(2) Obviněnému, který zmeškal 
hlavní přelíčení (líčení) u soudu 
první stolice nebo ústní líčení 
u soudu rozhodujíciho o oprav
ném pl'ostředl{u, povolí soud na 
žádost navrácení v předešlý stav, 
bylo-li mu z některého ~ůvo~u 
uvedeného v odstavci 1 znemoz
něno k líčení se dostaviti. To
též platí také, zmeškal-li líčení 
z takového důvodu poškozený, 
avšak jen, mohlo-li jeho zmeš
kání míti pOdstatný , vliv na vy
řízení trestní věci. 

§ 13: (1) , Zádost za navrácení 
v předešlý stav budiž podána u 
toho soudu, u něhož zm~škaný 
úkon měl býti proved~n " nebo, 
u něhož zmeškané líčení bylo 
nebo mělo býti vykonáno, ( a ,to 
do jednoho měsíce ode dne, ~d~ 
překážka pominula. , Minula,-b 
překážka již , přede dnem, ! ~p~ 
toto nařízení nabylo účinnosti, 
skončí lhůta k pOdání žádosti za 
jeden měsíc ode , dne, kdy naří
zení nabylo účinnosti. 

(2) V žádosti buďtež uvedeny a 
pokud možná osvědčeny důvod 
zmeškání a trvání překážky. 
Zádá-li se o navrácení v přede
šlý stav pro zmeškání lhůty, bu
diž zároveň proveden zmeškaný 
úkon. 

Procesní odchylky. 
(3} Soud u něhož byla žád~st 

pOdána ~ůže ji ihned zamlt
nouti, byla-li ~odána os~bo_u ne
oprávněnou. Jmak doda zádos~ 
odpůrci, abY se ?, ní _do ~. d~!l 
vyjádřil a po ~~Ipa_de, pnpoJII 
zároveň podle pnslusnych _ usta
novení zákona svou odpoveď na 
dodatečně podaný opravný pro
středek. Byla-li žádo~t podána 
osobou která podle zakona ne: 
má v' řízení ani postavení anI 
práva strany! ~odá j! sou~ k vy
jádření veřeJnemu zalobcl. 

(4) Soud vykoná o, ž~dO,sti P_~
třebné šetření, a nenI-1I sam , pn
slušný o ní rozhodnouti, před
loží ji s vý~led~~ še!~ení 3; se 
spisy trestm veCI pnslušnemu 
soudu. 

§ 14. O žádosti_ r?zhodrre soud! 
který byl příslusny rozhodnouti 
o zmeškaném ůkonu nebo který 
konal nebo měl konati zmeškané 
líčení. 

§ 15. ,Zádost o navrácení,v př~-· 
dešlý stav nemá ~dk~adneho _~
činku. Soud, u nehoz by!'!- z~
dost podána, nebo ~oud. Jlnsl~Is
ný o ní rozhodovatI muze vsak 
naříditi aby se s výkonem roz
hOdnutí' sečkalo až do rozhodnutí 
o žádosti. Koná-li se již řízení 
II soudu rozhodujícího o oprav
ném prostředku a byl-li odklad
ný účinek přiznán nižším sou
dem, zpraví tento ~o~d o tom 
ihned soud rozhoduJICI o oprav
ném prO'středku. 

§ 16. (1) Navrácení v předešlý 
stav budiž povoleno, činí-li ůda
je žádosti a výsledky případn,é
ho šetření pravděpO'dobným, že 
jehO' pO'dmínkY (§§ 11, 12) jsou 
splněny. 

(2) Povolí-li soud navrác~ní,v 
předešlý stav, učiní záro~en na
ležité opatření, aby nasledky 
žmeškání byly napraveny. Podle 
okolností zruší procesní ,úkony, 
které se zakládají na zmeškání, 
a ' rozhodne po přípaaě ihned ve 
věci samé. > -

(3) Odsuzující rozsudek vyda
ný při novém líčení nařízeném 
následkem žádosti za navrácení 
v předešlý' stav; která byla po~ 
dána tO'liko obviněným ' podle ,§ 
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12, O'dst. 2, nesmí ' býti přísnější 
než ' předešlý ' rozsudek. " 

§ 17. Na povolení navrácení '( 
předešlý stav !l n,a za'.!lítn~t! 
žádosti za navracenI v predesly 
stav soudem,- který ve věci samé 
rozhoduje v posledn! stolici, ne: 
lze si stěžO'vati. Jinak lze proti 
zamítnutí žádosti o navrácení 
v předešlý stav podati stížnost 
do 8 dnů. 

§ 18. Jde-li o trestný čin sti
haný . toliko soukromo~ žalobou.! 
platí kromě ustanovem §§ 11 a~ 
17 přiměřeně také ustanovem 
§§ 1 až 5. ' 

Proti rozhodnutí o tom, ,zda: 
se soukromožalobní trestní řízení 
přerušuje nebo zda nastalo pře
rušení takového řízení, lze poda
ti stížnost do osmi dnů. Doba, 
po kterou bylo trestní řízení 
přerušeno, se nevčítá do doby 
potřebné k promlčení trestního 
stíhání. 

§ 19. Je-li k stíhání trestnéh~ 
činu potřebí návrhu nebo lz~-h 
jej stíhati toliko soukromou za
lob ou, nevčítá se doba, po kte
rou u osoby oprávněné k ná
vrhu nebo k soukromé žalobě 
trvala překážka uvedená v § 11, 
ani do lhůty k pOdání návrhu 
nebo soukromé žaloby, ani do 
doby potřebné k promlčení stí
hání. 

§ 20. Doba, po kterou u osoby 
oprávněné požadovati náhrad~ 
škody za bezprávné odsouzem 
nebo za bezprávnou vazbu trva
la překážka uvedená v § 11, ne
včítá se do lhůty, v níž nutno 
tento nárok uplatniti. ' 

' Cást třetí. 

Ustanovení závěrečná. 

§ 21. Ustanovení . části druh~ 
to'hoto nařízení platí toliko , pro 
nzení před občanskými trest-
ními soudy. .." . 

. § 22. , (1') ,OJjecná ustanovení _.tý
kající se věcí .upravenýchv cás,,: 
ti první tohot9, nařízení nepl~~í, 
jsou-li dány podmínky pro. uZlti 
tohO'to nařízení. . 

(2)' Obecná ustanovení o navrá:. 
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cení v přédešlý stav v řízení 
před trestními soudy, jakož i 
obecná ustanovení o odporu pro
ti rozsudku vynesenému v ne
přítomnosti obviněného nejsou 
tímto nařízením dotčena; lze 
jich však užíti jen, opírá-li se 
žádost o navrácení v předešlý 
stav nebo odpor proti rozsudku 

V. Trestní právo. 
o jiný důvod, než který je uve
den v §§ 11 a 12. 

§ 23. Toto nařízení nabývá ú
činnosti dnem vyhlášení; pro
vede , je ministr spravedlnQsti 
v dohodě se zúčastněnými mi-
nistry. ' 

Póznámka: Nařízení bylo vy
hlášeno 27. září 1938. 

Vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1939, čís. 306, o zmene 
některých 'ustanovení trestního zákona a trestního řádu. 

Cl. I. 

(1) Trestní řízení pro zločiny 
krádeže (§§ 171 až 180 trestního 
zákona), zpronevěry (§§ 181 až 184 
trestního zákona), podvodu s vý
jImkou křivé přísahy a , křivého 
svědectví [§§ 170, 197, 198, § 199 
písm. b) až e), §§ 200 až 203 trest
ního zákon~], podvodného úpad
ku [§ ~05 a) trestního zákona] a 
poškození cizích věřitelů [§ 205 b) 
tl'estního zákona] náleží kraj
sIrým soudům i v těch přípa
dech, kdy na ně zákon stanoví 
trest delší než pět let. 

(2) Sbíhají-li se velmi důležité 
a převažující okolnosti polehču
jící, je soud v případech odstav
ce I . oprávněn nalézti jak na 
mírnější druh trestu žaláře, tak 
také snížiti jeho trvání, nikoli 
však pod jeden rok. 

Cl. II. 

, '(I) Měl-li by. ,!ýti za ~ločin 
krádeže, zpronevery nebo pod
vodu jen se zřetelem k částce 
nebo ceně toho, co bylo před
mětem činu nebo k čemu smě
řoval vinníkův 'úmysl, uložen 
trest podle trestní sazby vyšší 
než pět let, uloží soud trest po
dle trestní sazby těžkého žaláře 
od jednoho roku do pěti let, 
uzná-li tuto sazbu hledě k pova
ze vinníka a okolnostem činu za 
př.iměřenou: 

(2) Ukládá-li soud trest podle 
uvedené, nižší trestní sazby, ne
v.ylučujé se ,tím Jeho právo tresť 
zmírniti a přeměniti pOdie §§ 54 
a 55 tr~stniho zákona. 

(3) Tomu, že soud uložil trest 
pl>dle uvedeně nižší sazby nebo 

že tak neučinil, lze odporovati 
odvoláním. 

Cl. III. 
Ciny ti'estné podle §. 335 trest

ního zákona ze dne 27. května 
1852, č. 117 ř. z., spáchané za 
účinnosti tohoto nařízení, tresta
jí se vždy jako přečiny. Trestní 
sazby se tím nemění. 

Cl. IV. 
Trestní řád ze dne 23. května 

1873, č. 119 ř. z., se mění takto: 
1. V čl. VI B uvozovacích usta

novení se č. 18 a 19 zrušují a č. 
21 zní takto: 

»podvod v případech § 199 
písm. a) trestního zákona, je,.li 
ve spise obžalovaCÍm výslovně 
navrženo, aby byl uložen trest 
těžkého žaláře více , než pěti let.« 

2. V § 13 se poslední odstavec 
zrušuje a předposlední odstavec 
zní: 

»Sborové soudy první stolice 
!ie usnášejí ve sborech tří soud
ců, z nichž jeden předsedá.« 

3. V § 15 zní poslední věta: 
»Sborové soudy druhé stolice se 

usnášejí ve sborech tří soudclt, 
z nichž jeden předsedá.« 

4. V § 270 zní první odstavec: 
,»Rozsudek budiž do osmi dnů, 

počítajíc ode dne prohlášení, se
psán a pOdepsán předsedou a za
pisovatelem.« 

5. V § 357, odst. 2 se vynechá
yají slova: »ve shromáždění čtyř 
soudců, z nichž jeden má , před
sedati.« 

CI. V. 
Toto nařízení nabývá účinnosti 

dne 1. ledna 1940; provede je 
ministr spravedlnosti: ' 
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Záko~ ze dne 8~ dubna 1938, čís. 81, o zbraních a střelivu. 
Poznámka: Zákon dosud ne

vstoupil v platnost, ježto ještě 
nebylo vydáno vlád. nařízení 
o jeho účinnosti (viz níže § 4i, 
odst. 1 zákona); držení zbraní 
v území Protektorátu C. a M. 
\lpravuje nařízení říšského pro
tektora z 1. srpna 1939, str. 62 
Věst. nař'. 

Hlava I. 

DRUHY ZBRANI A STRELIVA. 

Zbraně a střelivo. 

§ 1. (1) Ustanovení tohoto zá
kona se vztahují na: 

1. zbraně střelné. 
2. zbraně sečné, bodné a úder

né, 
3. nástroje a předměty, které 

byly vyrobeny nebo upraveny 
k tomu účelu, aby ;iich bylo uži
to jako zbraně střelné, sečné 
bOdné nebo úderné, ' 

4. bojové chemické látky, pří
stroje k jejich použití a Výbušné 
přístrOje, 

5. střelivo. 
Předměty uvedené v Č. 1 až 4 

označují se v dalším zkráceně 
»zbraně«. 

(2) Za zbraně se pokládají i ta
kové jejich součástky, kterých 
je nezbytně potřebí k Jejich po
úžívání. 

(3) Ustanoveni tohoto zákona 
se nevztahují na nástrOje a před
měty denního života, pokud je
jich původní a přirozená podo
ba nebyla změněna k tomu úče 
lu, aby jich bylo užito jako 
zbraně střelné, sečné, bodné ne
bo ůderné, ani na chemické lát
ky, jichž se užívá jako surovin 
nebo pomocných látek pro další 
zpracování v průmyslové výro
bě. 

Střelné zbraně a střelivo. 

I 2. (1) Střelné zbraně jsou 
zbraně, u nichž střela vypuzuje 
se z hlavně výbušnou silou vzní
cených plynů nebo silou stlače
ného vzduchu nebo ' zvláštním 
mechanismem. 

(2) Střelivem 'se vyrozumívají 
hotové náboje do střelných ibra
n!, jak.ož i součástky nábojů, kte
rych Je nezbytně potřebí k je
jich používání. 

Zvláště nebezpečné zbraně a 
zvláště nebezpečné střelivo. 

§ 3. (1) Ustanovení tohoto zá
kona o zvláště nebezpečných 
zbraních se vztahují na: 

1. zbraně vojenské, t. j. zbraně 
určené výhradně nebo převážně 
pro vojenské účely (na př. děla, 
kulomety, vojenské pušky, ruční 
granáty a veškeré jiné zbraně 
třaskavé, minomety, plameno
mety, veškeré bojové chemické 
látk,r., )akož i přístroje k ' jejich 
pouzltI), 

2. zbraně zákeřné, t. j. ukryté 
a hodící se k útokům zákeřným, 
jako pušky nebo dýky v holi, 
Zabijáky, zbraně upravené tak, 
že jejich vzhled lze rozložením 
nebo jiným způsobem snadno 
utajiti, a pod., 

3. zbraně, jejichž původní a 
přirozená podoba byla změněna 
k tomu účelu, aby se jimi mohlo 
tíže zraniti, 

4. Výbušné přístrOje. 
(2) Ustanovení tohoto zákona 

o zvláště nebezpečném střelivu 
se vztahují na náboje s třaska
vou střelou, jakož i, s výjimkou 
loveckého střeliva, na nábOje, 
!ejichž ~~řel~ je upravena tak, 
ze se pn narazu snadno tříští 
nebo mění tvar, dále na stře
livo určené výhradně pro zbra
ně vojenské (vojenské střelivo). 

Hlava II. 

PREDPISY O ZBRANICH . 
A STRELlVU, S V~JIMKOU 
ZVLASTE NEBEZPECN~CH 

ZBRANI A ZVLASTE NEBE Z
PECNEHO STRELlVA. 

Výroba a obchod. 

§ 4. (1) Vyráběti zbraně nebo 
střelivo nebo s nimi obchodovati 
smějí - s výjimkou ustanoyení 
odstavců , 3 'a , 4 - jen osoby 
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k tomu oprávněné podle živno- · 
stenského řádu (zákona) ve stá_O 
lých provozovnách; jiná osoba 
nesmí zbraň a střelivo ani k 
vlastní , potřebě vyrobiti. 

(2) Opraviti zbraň střelnou smí 
jen oprávněný výr~bce, jinou 
zbraň smí opraviti jiná osoba 
pouze k vlastní potřebě. 

(3) ,Kdo má právo držeti nebo 
nositi loveckou střelnou zbraň, 
múže si pro vlastní potřebu na
plňovati náboje pro tuto zbraň. 

(4) zemský úřad může výji
mečně povoliti výrobu zbraní 
nebo střeliva, jde-li o účely vy
učovací nebo stUdijní, a to v 
množství nepřevyšujícím tyto 
účely, i když nejsou splněny 
podmínky odstavce 1. 

Záznamy. 

§ 5. (1) Výrobci zbraní a stře
liva jsou povinni řádně vésti a 
nll! vyzvání předložiti k nahléd
nutí okresnímu úřadu záznamy 
o zbraních a střelivu, jež vyro
bili, prodali nebo mají na skladě. 

(2) Obchodníci se zbraněmi a 
střelivem jsou povinni řádně 
vésti a na vyzvání předložiti 
k nahlédnutí okresnímu úřadu 
záznamy o zbraních střelných, 
jež nakoupili nebo prodali, nebo 
jež m .ají na skladě, jakož i o 
případech, kdy prodali jiné zbra
ně v množstvÍ zřejmě převyšu
jícím (jsobní potřebu kupcovu. 
Totéž platí o střelivu, jež tito 
obchodníci nakupují nebo mají 
na skladě, o střelivu prodáva
ném pak tehdy, stanoví-li tak 
vládní nařízení. 

(3) V ·záznámech (odstavce · 1 a: 
2) jest zejména vyznačiti počet 
a druh zbraní, jakož i množství 
a druh střeliva, den, kdy byly 
prodány, .dále jméno a bydliště 
osob" , kterým zbraně (střelivo) 
byly prodány, jakož i data p):ů~ 
kazu, , jejt kupující. Jlfedložn. 
Byly~ľi 'zbr)lně (střelivo) prodány 
obchod~~ku:. s~, z!,raněmi (střeli
vem), Jest uvestI počet a druh 
pr.odaných ' zbraní (' (množství '. a 
druh- streliva), den, .. kdY byly 
prodány,: dále. firmu a sídlo (sta~' 
noviště živnosti): obchodníka. . 

V. Trestní právo 
Držení. . :J 

§ 6. (1) Držeti střelné zbr ' 
nebo _ střp.livo ,_ vůl!ec nebo ~ne 
zbrane v mnozstVl Převyštij.JI~é 
osobní potřebu může jen fYS~Clln 
osoba na základě povolení (Zbl;k.á 
ního listu), jež dává okr oJ. 
úřad. esn! 

.<2) pov?!ení smí se dáti oso
bam starslm 18 let, není-li oba 
ze zneužití, osobám mladší:m '{ 
let jen tehdy, jsou-li tu důvo 8 
zvláštního zřetele hodné a ne:' 
li obavy ze zneužití. I· 

p) K držt;ní jinýc~ než střel. 
ny~h., z!>ram v ~nozství nepř. 
vysuJlclm OSObllI potřebu ne e. 
třeba povolení; okresní úř ~ 
může, dalš~ d!že~í . takových~o 
~~r~~~u~~taz~tI, Je-ll tu Obava 

(4) ,Povolení podle odstavce 1 
se davá na dobu nejdéle pěti ro 
ků a platí pro celé území . 
.... ..: ... : ........... , ne~j:li 
v ~em Jma~ uvedeno; bUďtež 
': nem vyznac~ny zbraně a stře. 
~IVO! pro ktere platí. Přestěhu. 
Je-~I se, osoba, které bylo povo. 
lem ~ano" _ do ~bvOdu jiného 
okres~lho uradu,. Je 'povi~na po
volem, _dO 8 dnu predloziti to. 
muto uradu k potvrzení. 

(5) Kdo zbraň nebo střelivo 
op!ávněně drží, smí je :míti v 
pnbytku nebo v ohrazené:m pro
storu s ním spojeném ·a tam 
nebo . za ú~~l~m ,opravy nebo 
prodeje na Jme mlsto si je sám 
donésti nebo dáti si donésti ji
nou .os~bou st:.ar~í 16 let ve sta. 
v:.u , ~enz vylu~uJe ?kamžité užl. 
~~ti.J,mak nem opravněn je no-

(6) Ustanovení předcházejících 
odstavců nevztahují se na osoby 
zmíněné v § 4, odst. 1 a 4 po
k~d jde Ov z,bl'aně a střeliv~ Ji
mI vyrábene, opravované nebo 
prodávan,é. 

Nošeni. 

§ 7. (1) Nositi jakékoli zbraně 
nebo střelivo jest ' oprávněn pou
ze, kdo -obdržel od okresního 
úřadu k .' tomu . povalení (zbrojnf 
pas). ,'!;. 

Zbran~ a střelivo 
(2) povolení smí se dáti jen 
obáni ' starším 18 let, prokáží-li 

OS třebu nositi zbraň a nEmí-li 
Pgavy ze zneužití. 
o (3) ustan~vení § 6, odst. 4 platí 
tu obdobne. , . . _ 

(4) povo!~m ~os~tI zbran oprav
ňuje ji tez drzetI, povolenI no
. iti zbraň střelnou opravňuje též 
~ositi patřící k_ · n~ stř~livo _ a 
držeti je v mnozstvI neprevysu
jíVÍm osobní potřebu. Osoba, 
které bylo povolení dáno, je po
vinna míti je vždy u sebe, kdy
koli zbraň (střelivo) nosí, a je 

ovinna prokázati se jím na vy
~vání or.gánů veřejné služby bez
pečnos~~í ,nebo jiné veřejné služ
bY strazm. 

'(5) Kdo má právo zbraň nositi, 
může si zbraň dáti jinou osobou 
starší 16 let na určité místo do
nésti, avša~, není-li při ~om_ sám 
přítomen, Je~. ,:e s'!!l"Yu, Jenz vy-
lučuje okamzlte UZltI. , 

(6) Kdo má právo nositi střel
nou zbraň, může si dáti donésti 
kýmkoli patřící k ní střelivo 
v množstvÍ nepřevyšujícím osob 
ní potřebu. 

(7) oprávně~í vjr!>bci zbraní, ~ 
střeliva, opravnenI obchodnIcI 
s nimi a jejich zaměstnanci mo~ 
hou donášeti zbraně a střelivo 
na určité místo, pokud je ' toho 
potřebí při Pl~ovozování živnosti, 
vykáží-li se p~'ůkazem totožnosti. 

předpisy pro osoby cestující 
, z ciziny. 

§ 8. (1) Osoby cestující z ciziny 
do ..... ' ....... , .... . 
smějí míti s sebou zbraň nebo 
střelivo - nemají-li k jejich no
šení platného povolení okresního 
úřadu - jen tehdy, ,obdrží-li 
zvláštní povolení (zbrojní prů
vo4ní list pro cestující). 

(2) povolení toto vydávají ' pfí
slušné československé 7ias~ppitel
ské úřady na dobu nejdéJe jed,-': 
noho ,rol;m; ' povolení .~latí p,ro 
celé uZ,elIll ' .. ',' .: " ,' .: .. . ' ~, ' 
, ••••••• . j nenI.,lI v , nem u:ve
d.eno. jinak: Buďtež . v něm, 'Vy:-, 
značeny zbraně .,a , střelivo, . na 
něž se vztahuje. " - ., . . , 
, (3) Zbrojní prtivodní list ,bud-iž 
přetllože'n ....... ~. ' . ~ .. .pÓ~; 
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hraničním organum pn pasové · a 
celní revisi k vidování . a na, vy.
zvání orgánům veřejp.é : . sl~žby. 
bezpečnostní nebo · jiné veřejné 
služby strážní. Zdržuje-li , ·se oso~ 
ba, jež . přicestovala z ' ciziny, 
v .....••.........•.• 
aspoň 8 dnů, musí průvodní list 
dáti potvrditi okresníni úřadem 
místa pobytu. Přeloží-li pobyt 
do obvodu · JinéhO . okresního 
úřadu, musí ' si průvodní list dáti 
potvrditi i. tímto úřadem, zdržu~. 

~~li. se v jeho obvodě aspoň 8 

ď (4) Zdržuje-li se takováto osoba 
v .... . .................. " 
nepřetržitě 3 měsíce, musí, chce~ 
li i při dalším pObytu zbraně 
nebo střelivo držeti (nositi), po
žádati o předepsané povolení po
dle § 6 (7). Dokud o žádosti není 
rozhodnuto, zůstává zbrojní prti
vodní list v platnosti a jest dbá
ti ustanovení .odstavce 3, věty 
třetí. . 

(5) Pro příSlušníky branné mo
ci cizích státti a zaměstnance a 
orgány cizích států mtiže mini
sterstvo vniťra v dohodě s mini
sterstvem zahraničních věcí, a 
jde-li o příSlušníky branné moci, 
též v dohodě s ministerstvem 
národní obrany povoliti úlevy 
z ustanovení předcházejících od
St;lVCŮ. 

. Nákup a jiný, zptisOb př'evodu 
" mezi ·živými. 

. § 9. (1) Zbraně střelné . nebo 
střelivo' vůbec nebo - jiné zbraně 
v množstvÍ . převyšujícím osobní 
potřebu' smí" koupiti jen' osoba; 
která má povolení držeti nebo 
nositi ty"to zbraně a ' střelivo a 
tímto pOVOlením se při nákupu 
prOkáže, a to pouze v takovém 
množství, a~y nebylo překroče
no množství zbraní ·.a střeliva, 
na které, zní toto povolení. Na
kupovati jiné než střelné zbra~ 
ně v , množství ' nepřevyšujíCím 
OS~b~lí potií.ebu smí ,jenosob.~ 
ktere nebyl.o zakázáno držeti 
zM;mě .podle§ 6, odst. 3. .. 
.' (2) -pro'dati zbraně střelné nebo 
střelivo v tako,vé"in . množství; 
aby nebylo překročeno múožství 
s~řelnÝch . zb!aní .~ ~ stř.~iJv;í·, f: ,.t~ 
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které zní povolení držeti nebo ' 
nositi zbraně nebo střelivo (od
stavec 1), lze pouze osobám uve
deným v odstavci 1, prokáží-li 
~e tímto povolením. Prodati ji
né zbraně v množství zřejmě 
převyšujícím osobní potřebu ku
pujícího lze jen osobám, jež ma
jí povolení držeti je v množství 
převyšujícím osobní potřebu a 
prokáží se jím při nákupu. 

(3) Omezení stanovená v od
stavci 1 neplatí pro nákup zbra
ní a střeliva oprávněnými vý
robci zbraní a střeliva a opráv
něnými obchodníky s nimi, ome
zení stanovená v odstavci 2 ne
platí pro prodej zbraní a střeli
va těmto osobám. 

(4) V povolení držeti nebo no
siti zbraně nebo střelivo, jímž 
osoba zbraň (střelivo) kupUjící 
je povinna se prokázati, vyznačí 
osoba zbraň (střelivo) prodáva
jící dobu p r odeje, množství a 
druh prodaných zbraní (střeli
va), své jméno (firmu), sídlo 
(stanoviště živnosti), po případě 
bydliště. Při koupi zbraně (stře
liva) od jiné osoby než oprávně
ného výrobce nebo obchodník:} 
vyznačí zároveň osoba zbraň 
(střelivo) kupující v povolení 
osoby zbraň (střelivo) prodáva
jící dobu koupě, množství a 
druh koupených zbraní (střeli
va), své jméno (firmu), sídlo 
(stanoviště živnosti), po případě 
bydliště. 

(5) Ustanovení předcházejících 
odstavcú netýkají se prodeje 
zbraní nebo střeliva do ciziny, 
budou-li zbraně (střelivo) po u
zavření koupě zasílány přímo do 
ciziny (§ 11). 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 4. 
platí obdobně pro jakékoli jiné 
převody zbraní a střeliva mezi 
živými. Nabude-li někdo zbraně 
nebo střeliva za okolnosti, které 
znemožňují zachování některé
ho z ustanovení odstavce 4. (kou
pě v cizině, nabytí v řízení exe
kučním nebo konkursním a 
pod.), je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámiti to okresnímu 
úřadu, který může v uváženi 
všech okolností prominouti spl
nění některého z těchto ustano-

V. Trestní právo. 
vení, zaznamená však toto pr 
minutí, jak07: i uda~ný zP"ŮS:b 
a den nabytI zbrane (střeli 
v povolení této osoby držeti ~a) 
bo n ositi zbraně (střelivo). e-

(7) Oso~a .oprávn~ná k drženi 
nebo n?s~m zb~ane na základě 
povolem Je povmna neprodleně 
okresnímu úřadu učiniti ozná 
~ení, ztr~tila-li zbraň v POvole: 
m vyznacenou nebo bYla-li jí 
taková zbraň odcizena. Okresni 
úřad potvrdí v povolení, že toto 
oznámení bylo učiněno, není-Ii 
obavy ze zneužití. Nalezení ne
bo vrácení zbraně jest oznámiti 
neprodleně okresnímu úřadu k 
opravě tohoto potvrzení. 

Získání z pozůstalosti. 

§ 10. (1) Dědic nebo jiná oso
ba, která má správu poz"Ůstaw_ 
sti, je povinna do 4 tÝdnů od 
té doby, co se správy ujala 
oznámiti okresnímu úřadu druh 
a počet zbraní a střeliva, nále
žejícíCh do pozůstalosti, pokUd 
k jejich držení je třeba Povole
ní; lhůtu může okresní úřad ve 
výjimečných případech prodlou. 
žiti. Okresní úřad svěří úschovu 
zbraní nebo střeliva vhodné oso
bě nebo převezme je sám do 
úschovy, dokud nebudou moci 
býti vydány tomu, komu z po
zůstalosti připadnou. 

(2) Osoba, jíž připadnou zbra
ně nebo střelivo z pozůstalosti, 
musí bez zbytečného odkladu 
zažádati o příslušné povolení. 
Dokud o žádosti neni rozhodnu
to, smí zbraně a střelivo, které 
má u sebe, nadále držeti. 

Zasílání. 
§ ll. (1) Zasílati zbraně nebo 

střelivo do ciziny nebo z ciziny 
nebo provézti je celním územím 
býv. repu~liky Ceskoslovenské 
jest dovoleno jen na povoleni 
(zbrojní průvodní list pro zásil
ky), které dává, jde-li o zásilku 
do ciziny, okresní úřad místa o
deslání, jde-li o zásilku z ciziny, 
okresní úřad místa určení, jde-li 
o průvoz celním územím ..•. 
................. , okres-
ni úřad, v jehož obvodě Jest 
vstupní celni úřad. 

boně a střelivo 
Z r zásilkY zbraní nebo 

(Z) .pro v vážené do cizin~y ne: 
střehva'i lovážené oprávnenýml 
110 z ~ nebo obchodníky ne1!? 
výr,obcI ými podníkY, S~~CI, 
zasllat~l~f dopravní listinu Jimi 
potvrdl- oU (nákladní list, poš
podepsa~ vodkU nebo pod.) okres-
to~i~ pru místa odeslán.í. . ~ 
ni u~~anovení přepravmho rá-

(3) ~ tezničního a řádu poštov
d~ ze eJ'sou tím dotčena. 
nlbo n 

Hlava III. 
O ZVLASTĚ NE

pilEDPIS~CH ZBRANI CH A 
BEZ~~~TĚ NEBEZPECNEM 

Z STttELlVU. 
Výroba a obchod. 
(1) vyráběti zvláště .~e: 

§ 12.~ • zbraně nebo zvlaste 
bezpecn~ é střelivo nebo obcho
nebeZ?e~nnimi smějí jen osobr, 
dovatl, u k výrobě toho ktere
které J~u zbraní nebo střeliva, 
bO d!,U dě k obchodování s nimi 
po ~nP..any podle živnostenského 
?pravn(~ákona), tehdy, obdrží-li 
rádu ovolení které dává, 
k ~fťou v/robu vo'jens~ý~h zbra
jde bo vojenského strel1va (§ 3, 
ni ne č ' l a odst. 2), minister
odst. 1, 'úa v dohodě s minister
stvO vn~árodní obrany a mini
s~:;~vem průmyslu, obcho~~ a 
s, • 'inak zemský urad. 
Žlvn~~t~ieni může býti též. blíže 
V p oven druh a rozsah vyr~bY 
stano obchodu, a jde-li o. vo~e~
n:: zbraně nebo vojenske !'trel~: 
s mohou býti stanoveny I dalsl 
v~dmínkY. Výroba a obc~od 
P - 'í se díti pouze ve stályc~ 
s~oe~ozovnách. Jiná osoba~ nesml 
Pláště nebezpečnou zbran neb~ 
::láště nebezpečné stře~i~o am 
k vlastní potře,!Jě vyrobit!. _ 

(2) Jinak platI o výrobe ~ a , o 
ravě takových zbraní .a strel1va 

~ o obchodu s nimi ustanov!lní 
§ 4 odst. 2 a 4. a § 5, avsak 
s t~u změnou, že tam uvedená 
ustanovení o střelných zbraních 
platí p r o zvláště neb~z~ečné 
zbraně vůbec a pro zvláste ne
bezpečné střelivo a -že zázn~my 
o vojenských zbraních a YOJen
ském střelivu předkládá vyrobce 
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k nahlédnutí pouze vojenské 
správě. 

Držení. 

§ 13. (1) Držeti zvlášt~ ~ ~ebez
pečné zbraně nebo .z'yla~te ne
bezpečné střelivo muz~e Jen fy: 
sická osoba na základe povolem 
(zbrojního listu), jež dáyá . pro 
zbraně vojenské zemsky urad 
v dohodě s vojenskou správou, 
jinak okresní úřad. 

(2) povolení smí se dáti jen 
svéprávným osobám, a ~~o pouze 
tehdy, prok§tží-li d~leZltou ~o
třebu takove zbral}e, nebo stre
livo držeti a nem-ll obavy ze 
zneužití . 

(3) povolení se dává na dob~ 
nejdéle tří roků a platí pro cele 
území ... . ............. . 

není-li v něm jinak uve
d~~';: Buďtež v něm vY~!lačen! 
zbraně a střelivo, p~o ne~. platI; 
lze v něm vymezIti ~ dal~l I!0d: 
mínky pro držení. prestehuJe-l~ 
se osoba které bylo povolem 
dáno, dO' obvodu j~néhO, okres
ního úřadu, je povmna .J~e do 3 
dnů předložiti tomuto uradu k 
potvrzení. . 

(4) Ustanovení § 6, odst. 5 platl 
i tu. á .. í h 

(5) ustanovení p~!ldch zeJlc <: _ 
odstavců nevztahu;ll se na vy 
robce a obchodníky~ s,e zvláš!ě 
nebezpečnými zbrap.e!DI a zvlás
tě nebezpečným strel1vem (§ ~2)! 
pokud jde o zvláště ne~ezpec..ne 
zbraně a zvláště nebezpe,c~~.stre
livo, jež oprávněn~ !yrabeJI n~: 
bo s nimiž oprávnene obchodUJI. 

Nošení. 

§ 14. (1) Nositi zvláště ~ nebez
pečné zbraně nebo zylástě ne
bezpečné střelivo lze Jen na zá
kladě povolení (zbrojního .pasu)! 
jež dává pro zbraně vOJe~ske 
zemský úřad v dohodě s vOJ.en
skou správou, jinak okresní 
úřad. 

(2) p .ovoleni smí ~e dáti jen 
svéprávným oSDbám, a to I!0u~e 
tehdy prokáží-li zvláštědulezl
tou p~třebu takové zbraně nebo 
střelivo nositi a není-li obavy 
ze zneužití. 
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{3) Ustanov~nr § 13, odst. 3 a 

§ 7, odst. 4 až 7 platí i tu. . 

Předpisy pro osoby cestující 
. ' z ·ciziny. 

~ .. § 15. . (1) OsoQycestuJící z ' ci ~ 
ziny , do . . . . . . : . . '. : . . . : . ' . 
., .. ' " . .. smějí míti, s ·sebou 
zvláště nebezpečnou z1)raň nebo 
'zvláště . nebezpečné .' střelivo ..:... 
nemají'-li k jejiCh nošení platné
ho povolení podle § 14, odst.. 1 
. ' ~en tehdy, obdrží-li zvláštnJ 
pQvolení (zQrojní průvodní list 
pro . cestující). . 
. (2)" Povolení toto vydávají na 
dobu nejdéle jednoho roku pří;' 
slušné ... .......... .... za-
st~p.ite,ské . úřady se sduplasem 
mmIsterstva vnitra, a pokud jde 
o. voj~ns~é zbraně nebo vojen
~ké ' střelivo, též ministerstva ná
rodpí ?bralJ.y; povolení platí pro 
cele u~emI . ......... ; .... 

. '., .. , .není-li v něm uve
deno jina~. Buďtež v· něm vy
značeny zbraně a střelivo na 
něž s.e vztahuje. '· ' 
: (3) Zdržuje-li 'se osoba, které 

bylo takové povolení dáno, v 

it~přetrŽitě '3 ' 'm'ěsíc~, . ~u~í: ch~e: 
li i. při , dalším pobytu zvláště 
neb'ezpečné ' ' zbraně nebo zvláště 
ne'b.ezpečné střelivo držeti nebo 
nos~ti; ' závčas si opatřhi .povolení 
podle, § 13 nebo ,§ 14. 

Ú) Ustanovení , li 8, odst. 3 a 5 
platí; i tu, dohody s minister~ 
stvem· národní obrany podle od
stavce , 5 je též potřebí vždy 
jde-li o 'vojenské 'zbraně neb~ 
vojenské střelivo. 

N·ákup a " jiné způsoby ' převodu 
Inezi živými. 

§16._ (:0 Zvlliště n.ebezpeč~é 
zb_ra~e nebo _ .~vlášt,ě nebezpečné 
strebvo . smeJl koupiti kromě 
PPl'ávn,ěhých výrobců a obchod
Jiíku ' (§ 12) jen osoby; které ' se 
prokáží . p~volením d~žeti nebo 
nositi · takovéto zbraně (takovéto 
střel~vo) :. íÍ; .povoI.eníni, ke ' koupi, 
k~ere ', ~~y~ ' pro voJens_ké zbraně 
ze~s~yuLad v doho~e s vojen .. 
skou spravou, ' jinak okresn'i 
úřad; povolení ke koupi smí se 

. V. Tresťní próvo 
dá~i, s. p~atnostr nejdéle 'na (-e ' 
meSICU .Jen osobám, ' které s , ~~ 
.l'0volem ~ , držení nebo n ~aJl 
dotčené ' zvláště nebezpečné C?heni 
ně . (zvláště nebezpečného s~- l'~~ 
va),. jsou-li tu ókolnosti uv'edre~l. 
v. § 13, odst. 2. ' ené 
- (2) ~todatLzvláště nebezp - ' 
zbrane . nebo ' zvláště" nebez e~né 
'Střelivo lze pouze ' oprávn ~ec.né 
y'Ýl~obců,m a obchodníkům (~n~rn 
Jmy~ os.obám uvedenÝm v ~2), 
stayc~ 1, J~n tehdy, prokáží-li d. 
zmmen~mI t~m povoleními. se 
. !3) ,voJenske zbraně a Vojen . 
strelIvo s~ějí býti·.- bez .. ske 
to~,O, __ co predepsáno v pře~~~y 
zeJICI_C,h 09st~vctc;h , -:-:- pro'dán -
.po prlpade k prod~ji nabídn f' 
~en P,o přt;dchozírií 'svolení ~o: 
Jenske sI;»ravy. ,Toto ustanove ' 
n~v~ta~uJe se n~ · p'r<~dej oprá~ 
nenymI '_ obchodm_ky, Jestliže 'd 
o zbr~ne nebo strelivo, jiChž ~b~ 
.c~odmk ,nabyl· od výrobce 
pre~chozIm svolení ' VOjenskP? 
spravy. e 
, (4) P~volení ke koupi bUd:-

«;>devzd.ano. prOdávajícímu, je~ž 
J~, povmen uschovati je po dobu 
trl !et. Usta!l0vení § 9, odst. 4 
6, vety druhe a odst. 7 platí i tu' 

(5) Ustanoveni odstavců 1 2 ~ 
4 se n_et~kají prOdeje zvláště ne. 
bezpecn~c~ zbr~ní. nebo zvláště 
nebézpe:cfteho ~trelrya do CiZiny; 
bud_ou-}l zbrane (stre~ivo) ' 'po u
z~,:rem koupě zasílány přímo do 
clzmy (§ 18). ' 

(6), Ustanov,:ní odstavců 1 až 4 
i>!atl 'obdobnt; _ p_rCi ' jakékoli jiné 
prevody zvlaste nebezpečných 
zbran:! ~ebo ZVI~št~ . lJeQezpečné. 
ho, strelIva meZI zIvymi. " 

Získání . z pozftstalosti. 

§_ 17;,' O napytí zvláště nebez'. 
pecnych zbraní nebo . zvláště ne. 
bezpečného střeliva z poiilsta
losti pla,tí ustanovení § 10. 

," Zasílání. 

~. §' 18. ' (1) Zasílati . zvláště' Jiebez~ 
pečné , ·. z~raně ' nebo zvláště 'ne

'bezpeč:pé střelivo lze jen na zá
kladě . povolení (zbrojního prů
vo~níno ~istu proz'ásilky) jež 
dává, ' jde-li ' o . záSilky v tu'zem-

Zbraně a střelivo 
nebO dO. c~ziny" ó~iesní, ~řad 

sk,Uta odeslam, 'jde-ll o zasllku 
[lUSizinY, okresní úř3:d ',m~sta ,ur
~e~í, jde-li o průvoz celmm uze-

mÍJn .. : • ~k~~s~i . Jř~4: ~'. jeh~Ž 
, b~~dU 'jest vst~pní celní úřad. 
o de-li o zásilku v tuzemsku do 
J bvOdU jiného okresního úřadu, 
o usí okresní úřad místa odeslá
II! píedem Slyšeti okresní úřad 
n\sta určení. Pro zásilky vojen
~ých zbraní :~ů~~c dává tato 
ovolení zemsky urad, a to, po

kud jde o zásilky v tuzemsku, 
v dohodě S vojenskou správou; 
'de-li o zásilku v tuzemsku do 
~bvodU jiného zemského úřadu, 
musí l!ředem _ sl~šeti zemsl{ý ú
řad mlsta urcenI. 

(2) povolení lze dáti jen teh
dY, prokáže-li se,. že odesilatel 
i příjemce, pokud JSou y . tuzem
sku jsou oprávněni dotčenpu 
zbr~ň nebo střelivo držeti nebo 
nositi. 

(3) Ustanovení 11, odst. 
platí i tu. 

Hlava IV: 

výJIMKY A JINÁ SPOLEČNÁ 
USTANOVENÍ. 

Výjimky~ , .. 

a) pro stát, svazky územní sa
mosprávy a držitele (vydržova· 

tele) podnikú důležitých pro 
obranu státu; 

§ 19. Ustanovení tohoto zákona 
se netýkají: 

1. výroby a opravy vojenských 
zbraní a vojenského střeliva stá
tem pro vlastní -potřebu; 

2. držení a nabývání zbraní a 
střeliva státem pro vojenské ú
čely, dále jejich zasílání vojen
skou správou' nebo pro ni; . 

3. držení a nabývání zbraní a 
střeliva, patřících k výzbroji 
četnictva, polfcejních ' strážních 
sborů, finanční sttáže a straže 
obrany státu, státem . pro . tyto 
sbory, dále zasílání takovýchto 
zbraní :' a střeliva' jimi nebo · p·ro 
ně; . ~ 

4. drženf a ' nabývání :tlIraIií a 
střeliva státem v jinýcll odv.ět-
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·vích státní správy; než uvedena 
jsou pod Č. 2 a 3, dále v podni
cích, ústavech a: fondech stát
ních . nebo státem ' spravovaných 
a svazky územní samosprávy a 
'Zasílání zbraní a střeliva .jimi 
nebo pro ně, pokud se držení, 
nabývání a zasílání zbraní a 
střeliva děje ' na základě a podle 
podmínek povolení, která vydá 
ministerstvo vnitra v dohodě s 
dalším po případě příSlušným 
ministerstvem, a jde-li o vojen
ské . zbraně a vojenské . střelivo, 
též v dohodě s ministerstvem 
(náFodní obrany); , , 

5. držení a nabývání zbraní li 
střeliva držiteli (vydržovateli) 
podnikú, ústavů nebo jiných za" 
řízení, jež jsou důležité pro 
obranu státu, k účelům obrany 
těchto podniků, ústavů n'ebo za. 
řízení proti leteckým , útokům 
-a zasílání ' zbraní a střeliva l{ 
těmto účelům uvedenými osoba
mi nebo pro ně, pokud se drže
ní, nabývání a zasílání zbraní a 
střeliva děje na základě a podle 
podmínek příkazŮ' ministerstva 
vnitra, vydaných v dohodě s 
býv. ministerstvem národní o
brany a dalším po případě pří
slušným ministerstvem, a podle 
pokynú a za kontl'oly vojenSké 
správy. ' 

b) pro diplomatické osoby 
a konsuly z povolání; 

§ 20. (1) Ustanovení tohoto zá
kona se netýkají dále drženÍ. a 
nošení zbraní a střelIva členy 
diplomatického sboru a jinými 
psobami, jež v ...... ' ..•.• 
. ~ ...•.. ' . . .. požívají výsad 
členů diplomatických misí, 'po
kud vzájemnost je zabezpečena; 
potřebné směrnice · vydá mini
sterstvo zahraničních věcí v do
hodě s ministerstvem vnitra a 
ministerstvem národní obrany. 

(2) Ministerstvo vnitra může v 
dohodě s ministerstvem zahra
ničních věcí, a jde-li o vojenské 
zbraně nebo vojenské střelivo; 
též v ' dohodě s ministerstvem 
národní obrany, z důvodu vzá
jemnosti cizím konsulům , z po
volání 'pNzna:ti {'úlevy 've věCi 
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držení a nošení zbraní a stře
liva. 

(3) Vláda může nařízením u
praviti nabývání zbraní a střeli
va v tuzemsku osobami uvede
nými v předcházejících odstav
cích. 

c) pro vojenské osoby, přísluš
níky četnictva a členy policej·, 

ních strážních sborů; 

§ 21. (1) Ustanovení tohoto zá
kona o držení a nošení zbraní 
a střeliva neplatí pro vojenské 
osoby v činné službě, pro pří
slušníky četnictva v činné služ
bě a členy policejních strážních 
sborů v činné službě, jde-li o 
zbraň a střelivo, jež náležejí 
k výzbroji nebo výstroji branné 
moci (četnictva, policejních 
strážních sborů); jde-li zároveň 
o zbraň, jež patří k stejnokroji, 
neplatí též ustanovení tohoto zá
kona o nabývání této zbraně 
uvedenými osobami a o jejím 
zasílání jimi nebo pro ně. 

(2) Povolení držeti, nositi, na
bývati a zasílati zbraň nebo stře
livo, je-li takového povolení tře
ba se zřetelem k tomu, co usta
novuje odstavec 1, uděluje vo
jenským osobám z povolání v 
činné službě vojenská správa; 
která velitelství (úřady, orgány) 
jsou k tomu příslušná, za Jakých 
podmínek se povolení uděluje, 
jakož i dalšíppdrobnosti stano
ví předpisy vydané (býv.) mini
sterstvem národní pbrany. Pří
slušníkům četnictva v činné 
službě Udělují tato povolení ve
litelství (úřady), jež určí mini
sterstvo vnitra, které zároveň 
stanoví, za Jakých podmínek se 
povolení uděluje, jakož i další 
podrobnosti. 

(3) Vojenské osoby, příSlušníci 
četnictva a členové policejních 
strážních sborů, kteří nejsou v 
činné službě, jsou však oprávně
ni nebo povinni nositi stejno
kroj vojenský (četnický, člena 
pOliceJního strážního sboru), ne
potřebují povolení držeti zbraň 
pro pobočnou zbraň, jež , patří 
k jejich stejnokroji, ani povole
ní nositi tuto zbraň, pokud vy; 
stupují v tomto stejnokroji. 

v. Trestní práv o. 
d) pro jiné zaměstnance st' 
státních po~i-!<ů atd., zahl~tll, 
nance svazku uzemní sahlos st· 

vy a některé další osobyťrá. 

§ 2~. ~I) Us!an,!vení §§ 6 a 
o drzenl a nosenl zbraní a st- 7 
liva se nevztahují na: re. 

1. jiné zaměstnance státu _ 
uvedeni jsou v § 21, zaměstn llez 
ce; ústavů, pO,dniků a fondů st~~: 
nlch_ nebo sta-tem ~pravovanÝch 
zamestpance s,:azku ~zemni sa~ 
mospravy, organy Verejné slUž 
by s!12áž!lí,. počítajíc v to stráž: 
ni pnsezny personál určený k 
ochraně jednotlivých OdvětVi 
mědělských, dále členy o~bro ~e. 
ných strážních oddílů souk Je. 
mých_ podniků železničních a r~. 
vesmes, pokud mají POdl~ P"o 
slUš!lých předpisů právo n ~l. 
povmnost .nositi určitou zb~a~ 
a _ P?kud Jde _ o ~uto zbraň a 
s~relIvo _v mpozstyl nepřeVYŠUJí. 
clm ,sluzebt;'-! potrebu; předpis 
ktere yydaJI s,:azky územní sr~ 
mospravy, mUSI po této strán 
b}i'ti .s~hváleny státním dOhléd~~ 
clm uradem; 

~. ~aměstna!lce a orgány cizích 
~tatu ~ebo cizozemských svazků 
uzemn~ sam~sl?rá~ ~ na cizo. 
zemsky strázm pnsezný perso. 
!lál" a to ,:esm_ěs )en, pokud no. 
sem. zbrani, (strc;lIva) těmito oso. 
baml na uzeml .. 
... : " . • . ; .:. je' 'přip~Ště~~ 
mezlnarodnlml smlouvami vy 
hlá~enÝ!lli ve Sbírce zák~nů ~ 
nanzenl; 

3. majitele úředně povolenÝch 
střelnic, jakož i OSOby na nich 
~třílející, ayšak pouze, pokud 
Jde . . o z~n'a!le ~ střelivo, jež patří 
majitelI strelmce a Jichž užívati 
ve st!,e!~ici VýSlovně povolí o. 
kresm urad; tyto zbraně a stře. 
livo musí býti uloženy v míst. 
t;'-!?stech, schválených okresním 
u~!lde~. l.'o~oto, povolení, po 
pr~l?ad.e s};hv~lem není potřebí, 
urcll-1I pnslusný politický úřad 
užívání a ukládání určitých dru. 
hů zbraní a střeliva již v povo
l~ní, týkajícím ,se provozu střel
nice. 

(2) Vládní nařízení stanoví, ja
kým průkazem se musí osoby 
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né v ·odstavci 1, Č. 1 a ma~ bytí zbraně, jímž se překročí 

uvel~e úředně povolených střel'; uvedený počet, sbírku oznámiti 
lj~e Vykázati při nákupu nebo okresnímu úřadu, jenž může 
njlnCéJll nabývání zbraní a střeliva další její drženi zakázati, je-li 
I dle § 9. tu obava ze zneužití; změny v 
pO ustanovení §§ 13 a 14 o dr- oznámené sbírce buďtež ozná-

(3: a nošení zvláště nebezpeč- meny do 4 týdnů po tom, kdy 
žen zbraní a zvláště nebezpeč- změna nastala; kdo nabyl sbírky 
ných střeliva se nevztahují na přede dnem účinnosti tohoto 
néhO

y uvedené v odstavci 1, č. 1 zákona, je povinen oznámení 
osob okud podle příSlušných učiniti do 4 týdnů od tOhotq 
a. 2, i~Ů (mezinárodních smluv) dne. Vojenské osoby z povolání 
praJe~Pprávo nebo povi~nost drže- v činné službě činí tato ozná-' 
~ 1 bO nositi takovouto zbraň mení vojenské správě, příslušní-
tJ :e"éto střelivo). Zvláště ne- ci četnictva v činné službě ve-
(ta 0ečné zbraně nebo zvláště litelství (úřadu) určenému mi-
be~~zpečné střelivo smějí osoby nisterstvem vnitra. (§ 21, odst. 2)'-
n~edené v ~d~tavci ~, Č. 1 kou- (2) Oznamovací povinnosti jsou 
n.t' nebO jmym zpusobem na- zproštěni- stát a svazky územní 
~Ý:j za 1!?dmjnel{, jež stanoví samosprávy, pokud jde o veře'j-
vládní narlzem. ně přístupné sbirky, a opráv

nění obchodníci se zbraněmi vů-
fO prodej zbraní nebo stře- bec nebo se 'zbraněmi historic--

e) P osobám uvedeným v §§ 19 kými, pokud jde o historické 
\lya?2 a pro jiný jejiCh přeVOd zbraně jimi prodávané. 
az ~ na tyto osoby; 

d ' Předpisy o povoleních. 
§ 23. pokud osoby uve ene ,v 

I 19 až 22 jsou podle tohoto za- § 26. (1) Povolení potřebná po-
~ona nebo předp}sů (povolt;ní, dle tohoto zákona dávají při-
říkazů) 1!?dlC; neho vyd~!lY,ch slušné úřady podle volného uvá-

Povinny pn nak..upu nebo ~m~m žení. úřad, který povolení vydal 
P abývání zbram nebo strellva I nebo potvrdil, múže je odníti 
~ uvedených p_arag~<;tf.ech ?lÍže I jestliže dodatečně vznikne oba~ 
vymezených I?r~?l~zltl - p:r:,ukaz va ze zneužití nebo žádá-li to 
nebO zachovat~ Jme, p,?d!Dmky; důležitý zájem -veřejný; je-li ne-
lze těmto osobam zmmene zbra- bezpečí v prodlení, může povo-
ně nebo střelivo prodati jen teh- I lení odníti okresní úřad místa 
dY, splní-li t~~o, pov!nnost. ,:ro I PdOa-nbyo.tu osoby, jíž povolení bylo 
platí též pr~ .l,mc; zpusoby pre-
vodu meZI zHryml. (2) Bylo-li povolení odňato, bu-

f) pro střelivo brokové; diž příslušný průkaz odevzdán 
I úřadú, ' který povolení odňal. 

§ 24. Ustanovení tohoto záko
na o záznamech výrObCŮ a ob
chodníků a o držení, nošení, 
nabývání a zasílání střeliva ne
vztahují se na stř.elivo brokové; 
okresní úřad může další jeho 
držení zakázati, je-li tu obava 
ze zneužití. 

g) pro historické zbl'ane. 

§ 25. (1) Ustanovení tehoto zá
kona se netýkají držení, převo
du a zasílání zbraní historic
kých; kdo má vice než 10 tako
výchto zbraní, byť i rozličného 
druhu, musí do 4 týdnů po na-

I, Jak naložiti se zbraněmi a stře~ I! Hvem, pro něž není povole~í. 

I, § 27. (1) Komu bylo povolení 

I 

k v~7robě zbraní nebo střeliva 
nebo k obchodování s nimi od
ňato, je povinen zbraně (střeli
vo) neprodleně odevzdati do ú
schovy okresnímu úřadu. Totéž 
platí, bylo-li někomu povolení 
k držení zbrani (střeliva) nebo ' 
povolení k Jejich nošení záro
-veň s /povolením k jejiCh drženi 
Odepřeno nebo odňato anebo 
držení zbrani zakázáno, dále pO- ' 
zbylo-li p'ovolení k držení (noše-

III. Dodatky - 4 
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ní) zbraně (střeliva) platnosti a 
nebylo-li zažádáno před tím za 
jeho obnovení (prodloužení). 

(2) Osoby, které mohou podle 
tohoto zákona držeti, nositi ne
bo nabývati bez povolení zbraně 
nebo střelivo jinak povolení po
drobené, jsou povinny odevzdati 
tyto zbraně (střelivo) do úscho
vy podle odstavce 1, pominou-li 
předpoklady, za ltterých nepo
třebovaly takového povolení, a 
n eplatí-li · o nakládání se zbraně
mi (střelivem) · v takovémto pří
padě jiné předpisy. 
. (3) Po odevzdání zbraně (stře
liva) do úschovy podle odstavce 
1 může osoba k jejich odevzdá
ní povinná je převésti na osobu 
ke koupi oprávněnou nebo může 
žádati, aby byly na její náklad 
učiněny neupotřebitelnými. S ne
upotřebitelnými zbraněmi (stfe
~ivem) naloží okresní úřad po
dle volného uvážení talr, aby 
bylo zabráněno jakémukoliv 
zneužití těchto zbraní (střeliva) 
nebo jejich součástek. 

(4) Nejedná-li povinná osoba 
podle předchozího odstavce do 
3 měsíců, může okresní úřad 
zbraň nebo střelivo prodati ve 
veřejné dražbě, nebo nepodaří-li 
se tak, z volné ruky, nebo může 
je učiniti neupotřebitelnými a 
pak prodati. Cistý výtěžek z 
dražby nebo prodeje budiž ode
vzdán tomu, kdo zbraň (střelivo) 
odevzdal, po případě jeho práv
ním nástupcům. Nelze-li tak do 
3 let učiniti, připadá výtěžek 
státu. 

(5) Ustanoveními předcházejí
cích odstavců nejsou dotčena 
ustanovení o předběžném zaba
vení ani o zabavení a propad 
nutí zbraní a střeliva v trest
ním řízení soudním a správním. 

Dozor. 

§ 28. (1) Za účelem dozoru 
může okresní úřad, šetře před
pisů zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 293 Sb. z. a n., o ochra
ně svobody osobní, domovní a 
tajemství listovního, kdykoli 
provésti kontrolu místností, v 
nichž osoby uvedené v § 4, odst, 
1 a 4 (§ 12) zbraně nebo střelivo 

V. T restn í práv o. 
vyrábějí, uschovávají nebo s . 
mi obchodují nebo v nichž nI. 
uloženy zbraně nebo Střil~OIl 
majitelů úředně povole ~Vo 
střelnic (§ 22, fl\dst. 1, č. 3). nYch 

(2) Dozor nad výrobou vo' 
ských zbraní a vojenského st~n. 
livavykonává vojenská s r re. 
usta~ovení odstavce 1 Pla~í ávba. 
dob ne. o . 

(3) Je-li důvodlllé ]podezření . 
v obvodě okresního úřadu ne Ze 
jeho části je ví\l!e zbraní ne~o 
střeliva, jejichž držení je p o 
drobeno povoleni, než OdpoVi~: 
povolením k držení nebo no!; a 
ní zbraní a ~třeliva, VYdaIl~~ 
nebo potvrzenym olnesním ú';. 
de~ pro ten~o, ~bv.o«! (jeho Čá~:' 
muze okresnl urad, setře ustan I, 
vení zákona č. 293/1920 Sb. z o· 
n., ke zjištění těchto zbrani a 
střeliva provésti prohlídku ObYt

a 

ných a jiných místností. . 

Opatření pořadková. 

§ 29. (1) Byl-li někdo přistižen 
orgánem veřejné služby bezpeč. 
nostní nebo jiné veřejné služb 
str.~žní se z!>!aní nebp střeliveni 
amz se muze prokaltati přede: 
psaným povolením jl!! nositi ne. 
bo bylo-li zjištěno, že někdo 
drží zbraň nebo střelivo aniž 
se může prokázati předep~aným 
povolením je držeti, buďtež mu 
zbraně a střelivo odňaty a ode. 
vzdány př}~lušnému s(\udu, po. 
kud se tyce okresnímu úřadu 
(předběžné zabavení). 

(2) Oprávnění výrobc! jsou po· 
vinni požadovati od oS!{lby, kte
rá přinese k opravě zbraň, k je· 
jímuž držení je třeba povoleni, 
aby se tímto povolením vykáza
la, a nemůže- li tak ona osoba 
učiniti, jsou povinni zbraň za· 
držeti a učiniti o tom oltresnímu 
úřadu oznámení. Totéž platí, 
přinese-li zbraň k oprav1ě osoba, 
o níž opravující ví, že jí bylo 
držení zbraně zakázáno. 

Mimořádná opatření. 

§ 30. (1) Zádá-U toho zachová· 
ní nebo obnovení veřejného po· 
řádku, veřejného klidu nebo ve· 
řejné bezpečnosti -nebo jiný dů · 

Zbraně a střelivó . 
ležitý zájem veř«;j~t, může zenj: 
skÝ nebo okresnl urad pro sVUJ 
obvod nebo jeho část naříditi 
hlášení všech nebo určitých 
druhů zbraní a střeliva nebo 
jejich odevzdání na · určité mís
to do úschovy nebo omeziti a 
po případě i zakázati jejich no
šení nebo drženi. . 

(2) Nepřihlási-li se o zbraně 
nebo střelivo, kdo je odevzdal, 
do 3 roků po zrušení těchto opa
třeni, postupuje se obdobně po
dle § 27, odst. 4. 

. státní policejní úřady. 

§ 31. státní policejní úřady 
vykonávají ve svých správnich 
obvodech působnost, která podle 
tohoto zákona přísluší okresním 
úřadům. 

Hlava V. 

USTANOVENI TRESTNI. 

Soudní přestupky. 

§ 32. (1) Kdo nejsa k tomu 
podle předpisů tohoto zákona 
nebo nařízení podle něho vyda
ných oprávněn, zvláště nebez
pečné zbraně nebo zvláště ne
bezpečné střelivo vyrábí nebo s 
nimi obchoduje, bude potrestán 
soudem pro přestupek vězením 
od osmi dnů do šesti měsíců, a 
dopustil-li se činu ve velmi 
značném rozsahu nebo pokračo
val.li v něm po velmi značnou 
dobu, tuhým vězením od jedno
ho měsíce do šesti měsíců. 

(2) Kdo nejsa k tomu podle 
předpisů tohoto zákona nebo na
řízení podle něho vydaných 
oprávněn, zvláště nebezpečnou 
zbraň nebo zvláště nebezpečné 
střelivo vyrobí, drží nebo nosí, 
sobě nebo někomu jinému opa
tří nebo někomu přenechá, 

kdo ve lhůtě stanovené naří
zením podle § 30 nesplní povin
nosti ohlásiti zbraně nebo stře
livo nebo je odevzdati na určité 
místo do úschovy, 

kdo poruší nařízení, jímž bylo 
podle § 30 omezeno nebo zaká
záno nošení nebo držení zbraní, 
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bude potrestári soudem pro 

přestupek vězením od osmi dnů 
do šesti měsíců. 

(3) Kdo při výrobě zvláště ne
bezpečných zbraní nebo zvláště 
nebezpečného střeliva nebo při 
obchodování s nimi nevede vů
bec záznamy předepsané v § 5 
nebo je nevede řádně, bude rov
něž potrestán · soudem pro pře
stupek vězením od osmi dnů do 
šesti měsíců. 

(4) yedle trestu na svobodě 
může býti v případech odstavce 
1 až 3 uložen trest peněžitý od 
200 K do 20.000 K. 

(5) Zbraně a střelivo, které 
byly předmětem některého z 
trestných činů uvedených v od
stavci 1 a 2, buďtež při odsou
zení prohlášeny za propadlé; 
propadnutím nesmějí však býti 
dotčena práva třetích osob na 
trestném činu nezúčastněných. 
Vojenské zbraně a vojenské 
střelivo, výbušné přístroje a 
zbraně a střelivo, jejichž drže
ní bylo zakázáno · (§ 30), buďtež 
prohlášeny za propadlé, i když 
nelze nikoho stíhati nebo odsou
diti. 

(6) Peněžité tresty a propadlé 
zbraně a střelivo připadají státu. 

Správní přestupky. 

§ 33. (1) Kdo poruší jiným 
způsobem než jednáním- nebo 
opominutím uvedeným v § 32 
předpisy tohoto zákona nebo na
řízení na jeho základě vydaných 
nebo podmínek uložených úřady 
podle tohoto zakona, bude po
trestán pro správní přestupek 
pokutou od 50 K do 10.000 K 
nebo vězením (uzamčením) od 
dvan~~ti hodin do čtyř týdnů. 
V pnpadě nedobytnosti budiž 
pokuta přeměněna v trest vě
zení (uzamčení) podle míry za
vinění, nejdéle však v trvání 
čtyř týdnů. 

(2) Zbraně a střelivo, jichž se 
týkalo trestní řízení, mohou bý
!i v odsuzující~ nálezu prohlá
seny za propadle. 

(3) Sbíhají-li se přestupky u
vedené v odstavci 1 s činy soud
ně trestnými, · příSluší je tres
tati soudům. 
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Beztrestnost. 

§ 34. (1) Trestným není kdo 
má u sebe bez předepsaného po
volel}i, ve chvíli bezprostředně 
hrozlclho nebezpečí zbraň pro
kázaně jen ok jeho odvrácení 

,(2), _Nařídí-li zemský nebo okr~s
ni urad podle § 30, odst. 1 ode
v~dání vsech nebo určitých dru
hu zbraní nebo střeliva není za 
nedovolené jejich drženf trestný 
kdo zbraně nebo střelivo o něŽ 
jde, odevzdá na určené' místo 
ve stanovené lhůtě. 

Hlava VI. 

USTANOVENI PŘECHODNÁ 
A ZÁ VERECNÁ. 

Přechodná ustanovení 
o povQle~ích: 

_§ 35'0 ~ovolení vydaná podle 
p~edplsu platných před účinno
sti tohC?to zá~ona zůstávají v 
platnos~~ na d?b,:!, na niž byla 
d~na, Jmak vsak platí o nich 
vsechna ustanovení tohoto záko
na o povoleních; Průkazy o po
v?l~ních, ~ydaných podle před
pISU platnych před účinností to
h?to z_ákona, _buďtež k vyzvání 
predlo~el}Y úradům příslušným 
k, vydanI povolení podle tohoto 
zak0!la, které je doplní nebo u
pravl, pokud toho bude vzhle
dem k ustanovením tohoto zá
kona I}ebo -nařízení podle něho 
yydanych potřebí. 

Přechodná ustanovení 
o oznámeních. 

§ 36. (1) ~so~y, - které držely v 
den yyhlasenI tohoto zákona
zbrane nebo střelivo, jež lze 
podl,: toh?to zákona držeti jen 
na .~aklade povolení, a které ne
~aJl povolení, jež by je oprav
n?valo _ k ~T~bě podle dosavad
nich ~redplsu, jsou povinny do 
14 dnu ~deo .dne účinnosti zá
kona oznamltl okresnímu úřadu 
druh - a -množství takovýchto 
zbra.ní a střeliva. Okresní úřad 
vyd,a o to~t~ oznámení potvr
zeni, _ v neJ:.!lz. vyznačí jednak 
zbr~!le , a ~trellvo, proti Jejichž 
dalslmu drzení na dobu jednoho 
roku od počátku účinnosti záko-

V. Trestní práv 
na není námitek, jedna O. 
a střelivo, které jest ~ zbraně 
do úschovy okresnímu e~~dati 
podle § 27. O tomto uradu 
platí všechna ustanove:,ot:rzenl 
zákona, vztahující se nI oboto 
l~ní k držení zbraně ne:o pO~o. 
llva .. Po uplynutí stanovené stre· 
~J Jednoho roku (věta do. 
rldí se držení zbraní a ~rU~á) 
u~tanovením § 6 po příp s ~ehva 
zakona. ' ade § 13 

(2) Učiní-li osoba uveden' 
od~tavc~ 1 včas předepsanl v 
~namenI, nelze ji stíhati o· 
ze nedovoleně držela zbran~roto, 
bo střelivo do dne doruče ~ ne· 
tv:rzení okresního úřadu DI po· 
vyh?da neplatí v případe~ Tato 
~~J;taJeno, bylo trestní řízenP' ~dy 
ucmnostI tohoto zákona. pred 

(3) U~tanovení odstavce 1 
vztahuje se na osoby, vyzna ~ ne: 
v § 4, odst. 1 (§ 12, odst. 1), §e~e 
§ 20, odst. 1, § 21, odst. 1 a 3 ~ 
§ 22, od~t. 1, ~. 1, pokud jd 
o zbrane a strelivo v t- e 
~stanov:~ních_ uvedené; na e~!~ 
Jl~ele uredne povolenÝch C 
niC (§ 22, odst. 1, č. -3) vzt:hr:~' 
se toto. ustanovení pouze pot ~e 
pokud_ J!Ie o držení zvláště ~e~ 
bezpe~nrch zb~aní a zvláště n . 
bezpecneho streliva. Zbran ~ e 
stř~livo, jic~ž se tý~á § 21, o~s~ 
2, JSou pov~nny vOjenské osob 
tam uvedene oznámiti podle l 
stayc~ . 1_ vo~enské správě, :ří: 
SIU~nICl cetnIctva v činné sl ~b ~ 
veoll~elství (úřadu), které ~rč~ 
mI~lsterstvo vnitra. VOjensk~ 
sp!ava (velitelství, úřad) vydá 
tez potvrzení podle odstavce 1. 

Zmocnění k vydání nařízeni. 

,§ 37. (1) Vláda stanoví naříze
nIm podrobnosti k provedení to. 
hoto zákol}a, zvláště pokud jde 
o ~ovolenI, potvrzení průkazy 
a z_az!lamy jím předepsané. Pří
slusne yzorce stanoví minister· 
stvo vnItra, a to, pokud jde o 
z~znamy výrobců zbraní a stře
lIva _ a obc:h?dníků s nimi, v do
hode s mInisterstvem průmyslu 
obchodu, a živností a minister~ 
stvem I}arodní obrany. 

(2) V~a.da může naříze:qím blíže 
vymezIti jednotlivé druhy zbra· 

Zbraně a střelivo. 
ní a střeliva a stanoviti výjimky 

ustanovení tohoto zálmna pro 
~ěkteré zbraně (střelivo) . vzhle:' 
dern k jejich povaze, po případě 
zařaditi některé ~alší o zb!aně 
(střeliVO) nebo vYjmouti Je ' z 
těchto zbraní (střeliva), stanoviti 
(střeliVo) mezi zvláště nebezpeč
né zbraně (střelivo) nebo vy
JIJ10uti je z těchto zbraní (stře
liva), stan«;lviti výjimky z vě
kové hr,anIce podle § 7, odst. 
2 se zřetelem na zvláštní po
vahu povolání nebo z důvo
dÚ přípravy k takovémuto po
volání, blíže určiti nebo pozmě
niti okruh osob a zbraní, zmíně
ných v § 22,_ odst. 1, Č. 1 a 2, 
zejrnéna se zretelem na zvláštní 
povahu služby v některých od
větvích státní správy, státních 
ústavech, podnicích a fondech 
dále stanoviti úlevy z ustanove~ 
ní § 8 v zájmu mezinárodních 
styku loveckých a stanoviti' k 
účelům branné výchovy odchyl
kY od ustanovení tohoto záko
na co do držení, nošení, nabý
vání a zasílání zbraní a střeliva. 
Vláda stanoví nařízením, které 
zbraně lze pokládati za zbraně 
historické a za Jakých podmí
nek, a múže vydati předpisy 
o nošení historických zbraní a 
o nošení zbraní herci při diva
delních představeních a při na
táčení filmů. 

(3) Vláda ' může nařízením u
praviti, po případě nově vydati 
bezpečnostní předpisy o střelni
cích, předpisy o sbírání vystří
leného vojenského střeliva a o 
nakládání s ním, jakož i o stří
lení zejména při slavnostech a 
podobných příležitostech. 

Osvobození od kolku. 

§ 38. Zádosti za povolení drže
ti zbraně nebo střelivo jsou 
kolku prosty. Ustanovení saze 
pol. 42/14, písm. mm) uherských 
poplatkových pravidel se zru
šuje. 

Výklad výrazu »vojenská 
správa«. 

§ 39. Tam, kde se tento zákon 
nebo n.~ří~~ní pod.le něho vyda
ná zmmUJI o vOjenské správě, 
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rozumí se tím (býv.) minister
stvo národní obrany nebo vojen
ská velitelství, úřady nebo or
gány, jež toto ministerstvo určí. 

poměr k tlosavadním předpisům. 

§ 40. (1) Zrušují se veškeré 
právní předpis~, které upravují 
ot~zkJ tímto zákonem upravené, 
zeJmena: 

1. cís. patenť ze dne 24. října 
1852, č. 223 ř. z., o výrobě, ob
chodu a držení zbraní a střeliva 
a nošení zbraní (zbrojní patent). 

2. nařízení ze dne 29. ledná 
1853, č. 16 ř. Z., o provedení 
zbrojního patentu, 

3. nařízení ze dne 2. dubna 
1853, č. 63 ř. z., o držení a no
šení soukromých zbraní vojen
skými osobami, 

4. n~říze~í ze dne 26. prosince 
1853, C;;. ~, r: _ z. z roku 1854, jímž 
s-: ur~uJl u~a~.y, které mají vy
dava~l zbroJ ni pasy úředníkům 
pOdléhajícím jurisdikci vojenské 

5. nařízení ze dne 11. září 1854' 
č. 230 ř. Z., o připojení popiS~ 
osoby 31_ vla~tnoručního podpisu 
nebo uredne potvrzeného zna
mení ruky toho, komu Zbrojní 
pas svědčí, 

6. nařízení ze dne 20. srpna 
1857, č. 159 ř. z. (vysvětlivl~y k 
zbrojnímu patentu), 

7. nařízení ze dne 11. února 
1860, č. 39 ř. Z., ve znění nařízení 
ze dne 1. října 1896, č. 182 ř. z. 
(další vysvětlivky k zbrojnímu 
patentu), 

8. nařízení ze dne 7. února 
1866, č. 21 ř. z., o průvodních lis
tech pro zbraně a střelivo, které 
mají u sebe cestující, 

9. nařízení ze dne 19. března 
1866, č. 35 ř. z., o délce zapově
zených zbraní, 

10. nařízení ze dne 22. srpna 
1866, č. 100 ř. z. (další vysvětlení 
k zbrojnímu patentu), 

11. nařízení ze dne 4. prosince 
1875, č. 148 ř. z., o délce zapově
zených zbraní (přeměna na me
trickou míru), 

12. nařízení č. 5476/1914 M. E. 
(uh. pres. m. rady), o omezováni 
držby zbraní, ve znění nařízení 
č. 5735/1914 M. E., pokud se týká 
zbraní a střeliva, 
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13. župní statuty o zbraních a 

střelivu, jakož i .předpisy vydané 
na jejich základě, 

14. § 372 trestního zákona ze 
dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., 
I 640 trestního zákona vojenské
ho ze dne 15. ledna 1855, Č. 19 
ř. z., a §§ 34, 35 a 61 zák. čl. 
XL/1879, o přestupcíCh. 

(2) Pokud předpisy U:veden~ y 
odstavci 1 upravují předměty 
tímto zákonem neupravené, mů
že vláda nařízením ustanovení 
taková zachovati dále v platno
sti, po případě obnoviti nebo za 
účelem sjednocení vhodným způ
sobem upraviti. 

(3) Nedotčena zůstávají usta
novení zákona o obraně státu a 
nařízení podle něho vYdaných, 
ustanovení zákona na ochranu 
republiky (zejména § 13), usta
novení zákona ze dne 14. dubna 
1920, Č. 300 Sb. z. a n., o mimo
řádných opatřeních, ve znění 
zákona ze dne 10. července 1933, 

V. Trestní právo; 
č. 125 Sb. z. a n., ustanoveni 
§ 61 zákona o branné VÝchoVě 
ustanoven! O_,výbušných látkách' 
ustanovem zlvnostenského řád' 
(zákona) a § 6 zákona ze dnU 
14. července, 1927, Č. 117 Sb. z. e 
n., o potulnych cikánech. a 

účinnost a provedení. 

, J 41. (!) Tento zákon nabÝvá 
ucmnostl _, dne!D, k~~rý stanoví 
vláda nanzemm. JIZ před thn 
dnem lze provésti podle něho 0-
p~tření, kterých, je . třeba k včas
nemu provedenI zákona. 

(2) Zákon provede ministr vni 
t:.:a v dohodě s, ~inistrem národ: 
nI obrany, mInIstrem spravedl_ 
nosti, ministrem průmyslu ob 
ch,?d_u a, živností, l}li~istreIit ze: 
m,ed~lst~l ,a ostatmml zúčastně_ 
nyml mmlstry. 

Poznámka: Vládní nařízení ve 
smyslu odst. 1 dosud vYdáno ne
bylo; zákon proto dOSUd ne
vstoupil v platnost, 

Zákon o ochraně měny a oběhu zákonných platidel. 

Poznámka: Podle vyhlášky mi
nistra financí ze dne 21. září 
1938, čís. 181, kterou se vyhla
šuje úplné znění zákona o ochra
ně měny a oběhu zákonnýCh 
platidel. 

Hlava první. 

Ochrana měny. 

§ 1. (1) Kdo 
a) přesune neprávem z tuzem

ska do . ciziny jakýmkoliv způso
bem hodnoty, Jichž oběh jest 
podle § 2 upraven, aby s nimi 
unikl, nebo v témže úmyslu ta
kové hodnoty kdykoliv do cizi
ny {Jřesunuté nebo v cizině na
byté nebo tam uložené neprá
vem v cizině ponechá, má-li 
předmět trestného činu cenu 
větší než 500.000 K, 

b) veřejně sděluje nebo jinak 
rozšiřuje vědomě nepravdivou 
zprávu, která může škoditi tu
zemské měně, 

bude potrestán za zločin těž
kým žalářem od jednoho roku 
do deseti let, převyšuje-li však 

hodnota předmětu, jímž byl 
trestný čin pOdniknut, 5,000.000 
K, nebo jsou-li tu jiné zvlášť 
přjtěžující o~o~nosti, těžkÝm ža
lárem od petl do dvaceti let. 

(2) Vedle trestu na SVObOdě 
může býti uložen peněžitý trest 
od 10.000 K do 5,000.000 K. 

§_~. ~Iáda se zmOCňUje, aby 
nanzenlm 

1. upravila obchod s cizozem
Skými platidly, pOhledávkami 
proti cizině a drahými kovy, 

2. stanovila předpisy pro do
voz, průvoz a vývoz drahýCh 
kovů, cizozemských a tuzem
ských platidel, cenných papírů a 
jinÝch peněžníCh hodnot a cen
nýCh předmětů, jakož i pro je
jich zasílání, poukazy nebo účet
ní převody z Ciziny nebo do ci-
ziny, . 

3. vydala ustanovení o posky
tování a nabývání cizozemských 
úvěrů, o nakládání s platidly, 
pohledávkami proti cizině, dra
hými kovy, cennými papíry a ji_o 
nými peněžními hodnotami a 
cennými předměty, které z cizi-

měny a platidel. Ochrana 
~IY nebo tam pro tuzemce 

nY dO~z~ikají, nebo. se tam ~a
nov~. nebo jsou clzozemskeho 
lézaJ~u a o způsobu, jak je míti 
pÚV~tr';'osti, 
" P tanovila způsOb_ pla!ebních 

4. ~ v poměru k nekterym stá
styltu 

túJll u~čila, jakýc!t ná~ežitos!! jest 
.5. k ochrane meny pn do

treba a vývozu zboží z ciziny a 
"OZll 
dO ciziny. _, 

3 (1) přestupky narizem vy-
§ ,'ch podle § 2 trestají se 

~anY prosté přestupky důchod
Jako

é pokutou od 100 K do 
~o~~ooo K. _ 

(2) Byl-li vša~ tak_ový P!es~u
k spáchán ve dome protlpravPi nakládáním s hodnotami, 

~. Dl Ž oběh jest podle § 2 upra
JI~:, jich vědomě prot!p~ávním 
~abývání~~ nebo ~~Izovamm, 

bylo-li ucelem cmu tyto hod
oty neprávem vyvézti nebo do

~ézti nebo j~kýmkoliy způs~b~m 
eprávem presunoutl do cIzIny 

nebo z ciziny nebo nepr~vem 
nřevésti je s tuzemce, byť I ne
~říDlO, na cizozemce nebo na,-

opak, - - -á - 1-nebyla-li ve dome ,r dne sp ne-
na povinnost soupIsová, nabíd
ková nebo odvodová, 

bude obviněný potrestán" ne
jde-li o čin přísn~ji trestn~, za 
těžltÝ přestupel\: duchodkovy po: 
kutou ve ~ýši jednodu~hé ~z 
desetinásobne hodnoty predme
tu, .iímž byl, čin poc;Ini~n?t n~ebo 
který byl k Jeho spacham urcen, 
při čemž neplat} dosavadní 1!
stanovení trestmh,o R~áv3;. «!~
rhodkového o neJvyssl vymere 
pokut. 

(3) Za těžký důchodkový pře
stupek bude potrestán P?k~~~U 
od 200 K do 200.000 K, nem-1I cm 
přísněji trestný podle odstavce 
2 kdo nesprávné nebo neúplné 
ftdaje skutkových okolností u
vádí nebo jich používá, aby vy
lákal pro sebe nebo pro Jiného 
povolení nebo doklad, Jehož jest 
podle nařízení vydaných podle 
§ 2 zapotřebí, nebo jinou vý
hodu, která se podle nich po
skytuje. 
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(4) Kromě toho může býti za 

těžký důchodkový přestupek u
ložen trest tuhého vězení od 24 
hodin do 6 měsíců: 
. a) převyšuje-li základ pro vy
měření pokuty 50.000 K nebo 

b) bylo-li při trestném činu 
použito pOdvržených, paděla
ných nebo p~rušených l~st!n.' 
předstjraných Jm-:n, nebo zapl~.u 
v obchodních kmhach nebo JI
ných prostředků k oklamání 
zvláště způsobilých nebo 

c) byl-li Obviněný již pro zlo
čin, přečin nebo těžký důchod
kOVý přestupek podle tohoto zá
kona pravoplatně odsouzen a 
dopustil se opět takového pře: 
stupku do 5 let po odsouzenI 
nebo 

d) zúčastnilo-li se přestupkU 
vice osob než dvě. 

(5) Převyšuje-li základ pro v~
měřeni pokuty 200.000 K, můze 
býti uložen trest tuhého vězení 
až do dvou let. 

(6) Pro případ nedobytno~ti po
kuty budiž uložen náhradm trest 
vězení (uzamčení) od jednoho 
dne do jednoho ro~m. Náhradn! 
trest vězení (uzamčení) stanovl 
se 've výměře jeden, den z~ ~t~ 
až tři sta K podle mny zavmenl 
a podle výdělečných, ~~ch0!I0-
vých, majetkových a Jmakych 
osobních poměrů vinnfkových. 

(7) Stejně jako pach~tel bude 
potrestán, kdo návodem, radou, 
utvrzováním, slibem nebo po
Skytnutím pomoci, zejména též 
n esprávným vedením obchod
ních a hospodářských knih, ne
bo jinak úmyslně působí ke spá
chání nebo při spáchání trest
ného činu jiným nebo kdo po 
spáchání trestného činu jiným 
působí k tomu, aby ú~elu trest
ného činu bylo dosazeno nebo 
aby opatřil sobě nebo jinému 
z něho prospěCh. 

(8) Na upuštění od právního 
řízení nemá Obviněný právního 
nároku. 

§ 3a. Finanční úřady pro sprá
vu nepřímýCh daní mohou toho, 
'kdo nesplní ohlašovací povinnost 
uloženou podle § 2, vyzvati, a~y 
v určité lhůtě povinnost splnIl, 
a pohroziti mu,. že, neučiní-li 
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tak, bude mu uložena pokuta 
číselně přesně určená, která 
však nesmí přesahovati 10.000 K. 
Neuposlechne-li vyzvaný bez do
statečné OJJlluvy t~to -"'Ýzvy, mu
že býti bez újmy trestních ná
sledků podle § 3 potrestán po
řádkovou pokutou, kterou mu 
bylo pohroženo. Vyzvání s po
hrúžkou pokuty lze oPllkovati 
a pOkutu opětovně ukládati. 

§ 3b. Kdo splní řádně povin
nost nabídky a odvodu hodnot, 
která bude uložena ' vládním n~. 
řízením pOdle § 2, č. 3, nebude 
trestán za činy trestné podle zá
kona o ochraně měny a oběhu 
zákonnÝch platidel, spáchané 
před 19. zářím 1938, pokud před
mětem těchto činů byly tyto 
hod~oty nebo jiné hodnoty, za 
l{tere byly hodnoty nabídkou a 
odvodem povinné získány. 

§ 3c. Podle ustanovení této 
hlavy bude potrestán ~tátllí ob
čan, i když se dopustil některé
ho trestného činu v ní uvede
ného v cizině. 

Hlava druhá. 

Ochrana oběhu zákonných 
platidel. 

§ 4. (1) Kdo neprávem zhotoví 
nebo zhotoviti dá náhražky zá- I 

konných platidel, trestá se, ne
jde-li o čin přísněji trestný, za 
přestupek peněžitým trestem Od 
100 K do 50.000 K nebo vězením 
od tří dnů do šesti měsíců. 

(2) Stejně se trestá, kdo taková 
neprávem zhotovená náhradní 
platidla pro oběh vydá, je do 
oběhu uvádí, v něm udržuje, ji
mi v oběhu platí nebo je za 
platidlo při.límá. 

(3) Kdo se dopustí přestupku 
pOdle předchozích odstavců, ač 
již pro takový přestupek byl 
pravoplatně odsouzen, potrestá 
se, neuplynula-li od tohoto od
souzení tři léta, tUhým vězením 
od jednoho do šesti měsíců, se 
'kterým může býti podle majet
kovýCh poměrů obviněného spo~ 
,jen trest peněžitý od 1000 do 
100.000 K. , 

§ '5. Kdo náhradní platidla ne
právem vydá, jest povinen hod-

V. Trestní próvo 
notu za ně přijatou . 
státu. od\'ésti 

§ 6. (1) Vláda se Zllloc ~ 
aby učinila nanzeními op n~je, 
potřebná k ochraně neru~ atr,eni 
oběhu zák~nný~h Platidel.seneho 

(2) Kdo Jedna úmYslně 
~ěmt? na!,ízeníl!l' ~trestá se proti 
J~e-ll o cm phsneji trestn', ne. 
prestupek na penězíCh od ~. za 
do 10.000 K aneb vězení O l\ 
dv~a<:eti čtyř hodin do J'e IdU Od 
!neSlce. nOho 

(3) Kdo se <lopustí přest 
P?dle předchoz,ího odstavc:Pku 
uz pro takovy přestupek' ač 
pravoplatně odsouzen trest' bYl 
neuplynula-li od tohoto ods a se, 
ní více než tři léta tUhý~uz~. 
zením od jednOho do šest' \'~. 
~íců, se kterým může b 't{ IlIe. 
Jen, p.?d~e majetkových ypo~~:: 
obvmeneho trest na penězích u 
1000 K do '100.000 I\.. od 

Hlava třetí. 

. Společná ustanovenÍ. 

§ 7.·) [(1) - Pro případ, že b 
hlavm t,rE;st , na penězíCh nebYI~ 
lze dobytI, Jest ~tanoviti v roz
sudku ~neb? nalezu náhradní 
trest vezelum v mezích sazb 
trestu na svobodě. Y 

(2) Pro případ, že by trest na 
penězích ~ložený vedle trestu 
na sv?'t!0d.e nebylo lze dObýti, 
stano':ltl Jest v rOZSudku ná. 
h.!3'-d?l~ t~~st, "!- to při zločinu 
!ez~y za~a! ?d J«;;~no~o týdne do 
s~stl ,meslcu, pr~ yrečinu tuhé 
v_t:zem _ 0!i .dvacetI _~tyř hodin do 
tn meSlCU a pn přestupcíCh 
soudních tuhé vězení od dvaceti 
čtyř hodin do jednOho měsíce. 
Tento trest stanoví soud pOdle 
volného uvážení a povahy při
padu.] 

*) Poznámka: Zrušen paragra
fem 19, Č. 1 zákona Č. 31J1929 Sb. 
z. a n. a nahrazen paragrafem 
8 cit. zákona. 

§ 8. P"fúlěžité tresty uložené 
podle §§ 1, 4 a 6 tohoto zákona 
trestními soudy a pokuty ulo
žené nalézacími senáty pOdle § 
18, odst. 4 připadají státu. 
. § 9. (1) V rozsU(lcích a v nál ~
zÍl1h může býti vysloveno, že 

Ochrana měny a platidel. 
latidla drahé kovy nebo jiné 
~odnotY, jimiž t!e~tný čin b~l 

odniknut, nebo Jez byly k spa
Phání t restného činu určeny, ne
~o ' iím získány, nebo nebyly-li 
zachyceny, je)ich ~od~o~a, ?ále 
náhradní platIdla, }ako~.l veske
ren zisk z trestneho CInu pro
padají ve prospěch státu, i když 
nejsoU vlastnictvím_ ?~souze~é
hO. bez ohle~u !la veZlCl na nIch 
práva osob tretIch anebo nárOky 
osob třetích k nim, ledaže by 
jich pachatel nabyl trestným či
nem, spáChaným proti osobám 
třetím. 

(2) FiI?-anční ú,řady pro sprá,:u 
nepřímych dam mohou prohla
síti za propadlé ve prospěch 
státu hodnoty, jimiž trestný čin 
byl podniknut, nebo jež byly 
k spáchání trestného činu urče
ny nebo jím získány, jakož i 
veŠkeren zisk z trestného činu, 
nebyl-li pachatel trestného činu 
nebo jeho zdejší pobyt vypá
trán a pachatel se nedostavil ve 
lhútě 60 dnů k příslušnému fi
nančnímu úřadu na veřejné vy
zvání. , 

§ 10. (1) Při odsouzení pro zlo
čin podle tohoto zákona vysloví 
soud zároveň jako vedlejší trest, 
že odsouzený pozbývá čestných 
práv občanských. 

(2) Ustanovení § 32, odst. 2 až 
4 zálwna ze dne 19. března 1923, 
Č. 50 Sb. z. a n., na ochranu re
publiky, platí i v tomto případě. 

§ 10a. (1) Při , odsouzení pro 
zločin nebo těžký důchodkový 
přestupek podle tohoto zákona, 
pro který byl uložen trest n.a 
svobodě, se označí v rozsudku 
časopisy (nejvýše 3), v nichž má 
býti rozsudek, v každém jednou, 
uveřejněn na útI'aty odsouze-
ného. ' 

(2) Soud stanoví, zda mají býti 
uveřejněny i důvody rozsudku 
nebo jejiCh pOdstatný obsah ve 
znění, které sám určí. 

§ lOb. Cizince odsouzeného pro 
zločin podle tohoto zákona musí 
soud z území republiky vypově
děti, u cizince odsouzeného pro 
těžký důchodkový přestupek 
spáChaný za okolností uvede-
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ných v § 3, odst. 4 a 5 může tak 
učiniti. 

§ 10c. (1) Při odsouzení p~o 
zločin podle tohoto zákona mu
že soud vyřknouti, že jmění od
souzeného připadá zcela nebo 
zčásti státu. 

(2) O zabavení jmění platí ob
dobně ustanovení § 18, odst. 2 
až 6 zákona ze dne 17. října 
1919, č. 568 Sb.' z. a n., o trestá
ní válečné lichvy. 

§ 10d. (1) Bylo-li živnosti, ji
ného pOVOlání nebo podniku 
zneužito ke spáchání zločinu ne
bo těžkého důchodkového pře
stupku podle tohoto zákona, ne
bo byly-li spáCháním takového 
trestného činu hrubě porušeny 
povinnosti, které ze živnosti, 
povolání nebo podniku vyplý
vají, a je ' odůvodněna obava, že 
bude i nadále živnosti, pOVOlání 
nebo pOdniku zneužíváno ' nebo 
že budou porušovány povinnosti 
z nich plynoucí, může soud v 
odsuzujícím rozsudku vysloviti 
přípustnost odnětí živnostenské
ho oprávnění, nebo jde-li o re
ální živnost anebo o jiné povo
lání nebo podnik, přípustnost 
zákazu vykonávati živnost nebo 
zákazu vykonávati jiné povolání 
nebo podnik, a to i tehdy. když 
se trestného činu (lopustil zří
zenec, zmocněnec, zástupce nebo 
jiný orgán osoby, o jejíž živnost, 
pOVOlání neb podnik jde. 

(2) Vysloví-li soud přípustnost 
odnětí živnostenského oprávnění 
nebo přípustnost zákazu vykoná
vati živnost nebo vykonávati ji
né pOVOlání nebo podnik, pří
sluší okresnímu úřadu rozhod~. 
nouti o tom, má-li býti živno
stenské oprávnění odňato nebo 
zakázáno vykonávati živnost ne; 
bo vykonávati jiné povolání ne
bo podnik. 

(3) V rozhodnutí, které okresní 
úřad učiní podle ustanovení pře
dešlého odstavce, určí zároveň 
dobu do pěti let, po jejímž u
plynutí toto opatření zaniká, a 
byla-li vyslovena ztráta živno
stenského oprávnění, přestává 
pro dotčenou osobu překážka ta
kového oprávněni opět nabýti. 
Proti rozhodnuti úřadu není 0-
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pravného prostředku. Před uply
nutím určené lhůty může okres
ni úřad opatření zrušiti, pomi
nula-li jeho potřeba. 

§ 10e. Fysické a právnické 
osoby ručí za peněžité tresty, 
pokuty a útraty trestního řízeni, 
které byly jejich zákonným ne
bo zmocněným zástupcům ulože
ny pro zločiny nebo těžké dů
chodkové přestupky podle toho
to zákona, spáchané při vykoná
váni tohoto zastupitelského po
měru. Z ručení jsou však vy
ňaty fysické osoby, které nejsou 
svéprávné, pokud jde o jejich 
zákonné nebo úředně zřízené 
zástupce, a svéprávné fysické 
nebo právnické osoby, jež pro
káží, že jejich zmocněnec jednal 
bez jejich vědomí. Výkon ná
hradního trestu na svobodě vy
lučuje uplatňovati ručenÍ. 

II 10f. (1) Kdykoli mů,že býti 
výrokem soudu podle §§ 10d) 
a 10e) postižena jiná osoba než 
obviněný, musí býti obeslána ta
ké tato osoba, je-li soudu zná
ma, k jednání v první stolicI; 
je oprávněna přednésti skutkové 
okolnosti, jež mohou míti vý
znam pro posouzení věci, a či
niti návrhy. 

(2) VýrOk, kterým se činí ně
které opatření uvedené v §§ 10d) 
a 10e), třeba pojmouti do roz
sudku. 

(3) Kdo je výrOkem o opatře
ních podle §§ 10d) a 10e) poja
tým do rozsudku postižen, má 
právo bráti jej v odpor odvolá
nim. V řízení pro soudní trest
né činy může se veřejný žalob
ce odvolati také tehdy, když ta
kový výrOk nebyl učiněn. O od
voláni proti takovému výroku 
platí totéž, co o odvolání proti 
výroku o trestu. . 

§ 11. I pokus trestných činů 
podle tohoto zákona jest trestný. 

§ 12. (1) Lhůta promlčecí se 
stanoví u zločinů deseti roky 
u těžkých dŮChodkových pře~ 
~tup~ů pěti roky, u přestupků 
Jedlllm rokem od spáChání činu. 

(2) U trestných činů spácha
nýCh přesunem hodnot do ciziny 
nebo nesplněním povinnosti na
bídkové nebo odvodové nepočí-

V. Trestní právo. 
ná se promlčecí lhůta, pokUd má 
vinník předmět činu nebo jeh 
hodnotu ve svém majetku. o 

§ 13. (Bez významu pro Svoji 
plat!1-0st na Slovensku a POdk 
Rusl.) . 

§ 14., . (1) Zamě~tnanci jsou 
tre~tlll J~~ tehdy, }estliže nejed_ 
nalI z I?nkazu, sveho zaměstna_ 
vatele, Jeho zastup ce nebo své 
ho představeného. -

(2t Tím se _ nemění trestní od
P?yednost ~e~.h ,?so!" v jejichž 
zajmu a s JeJIchz vedomím bYlo 
i~:~!~n~:~st~lnání pOdle tohoto 

Hlava čtvrtá. 

Úprava příslušnosti. 

z §n:~~i ~~~~~:. stíhání se zavádí 

§ 16. (1) Trestní řízení pro zlo
činy a přečiny náleží sborOVÝm 
soudům první stolice. 

(2) Trestní řízení pro přestup
kr §§ 4 a 6 náleží okresním sou. 
dum. 

(3) Těžké přestupky důchodko_ 
vé trestají důchodkové soudy' 
p~ost.~ přestup~r důchOdkové 
stIhaJI a trestaJI a pořádkové 
pokuty ukládají finanční úřa. 
dy pro správu nepřímÝch dani 
Pokud není v tomto zákoně Od~ 
chylných ustanovení, děje se tak 
podle předpisů práva dúchodko
y_é~o. ť.!řady i_ soudy rozhodu
JICI o techto prestupcích hodno
tí _ provede!lé důkazy pOdle vol
neho uvázeni. O odvolání do 
nál~zú finančníl?!I úřadú první 
stolIce rozhOdUjI s konečnou 

~l;:i~~~tí finanční úřady druhé 

(4) O dozoru na zachování na
řízení yy?ap.ých podle § 2 a při 
~y~ledavalll, skutkové pOdstaty 
cmu trestnych pOdle tohoto zá
kona platí obdobně ustanovení 
§§ 13 až 20 celního zákona ze 
dne 14. července 1927, č. 114 Sb. 
z. a n., s obmezením, že opráv
nění § 15 cit. zákona lze použíti 
jen při podezření z činů trest
nýCh soudně. 

§ 17. (1) O nároku ·na vydáni 
hodnoty přijaté vydavatelem za 
náhradní platidla (§ 5) rozhodne 

Ochrana měny a platidel. 
d na návrh finanční proku

sO~urY v trestním řízení proti 
~davateli a, nelze-li tohoto před 

ud postaviti, v trestním řízení 
SO oti kterékoliv jiné osobě podle 
fr4 trestně zodpovědné, nepodlé
bající příslušnosti ~?ud~ vojen-

ého. V tomto pnpade nutno 
s~eslati k hlavnímu líčení vy
~avatele nebo j~ho _ zákopn~ho 
áStupce, po pnpade pravmho 

z ástupce vydavatelova. Osobám 
~ěm příslušejí práva obžalova-
ného. 

(2) Rozhod~.lUtí st~ne ~e nále
zem, vydanym soucasne s roz-
sudkem. __ _, ,_ 

(3) DO nálezu toho pnslusI StIZ
ost k soudu odvolacímu. Jest ji 

n odati do osmi dnú po doručení 
~áleZtl tl soudu první stolice. 

Hlava pátá. 

ustanovení závěrečná. 

§ 18. (1) Vzniklo-li odúvodně
né podezření, že zákon a naříze
ní podle něho vydaná jsou pře
stupovány nebo jakýmkoliv způ
sobem obcházeny, jsou minister
stvo financí neb orgány jím po
věřené oprávněny za účelem do
bledu nad zachováváním zákona 
a nařízení prováděti prohlídky 
obchOdních l{nih, hospodářských, 
živnostenských a jiných zápisů 
bank, peněžních ústavů, závodů 
a jednotlivců, vyžádati si od 
majitele podniku neb jeho zá
stupce veškeré doklady k tomu 
a podle volného uvážení přibrati 
k těmto úkonům i znalce. Osoba 
nebo závod, jehož se znalecké 
zkoumání týče, jsou oprávněny 
žádati, aby ke znalcům ustano
veným úřadem byl přibrán na 
jejich náklad znalecký důvěrník 
jimi navržený. 

(2) Při prohlídkách musí úřady 
šetřiti předpisů § 8, druhé věty 
ústavního zákona ze dne 9. dub
na 1920, č. 293 Sb. z. a n., o 
ochraně svobody osobní, domov
ní a tajemství listovního. 

(3) Náklady přibrání znalce 
jsou částí nákladů řízení trest
ního. 

(4) Jakékoliv úmyslné jednání 
nebo opominutí, kterým by pro-
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vádění prohlídky podle odstavce 
1 tohoto paragrafu bylo mařeno 
nebo ztěžováno, trestá se, pokud 
nezakládá skutkovou povahu 
trestného činu stihatelného po
dle všeobecného trestního záko
na, pokutou .do 100.000 K nebo 
vězením do Jednoho roku nalé
zacími senáty zřízenými podle 
zákona o přímýCh daních. 

§ 18a. (1) Nastanou-li skuteč
nosti, z nichž lze důvodně usu
zovati, že mají býti proti zá
kazu vyvezeny hodnoty do cizi
ny nebo že má býti jakýmkoliv 
způsobem zmařena povinnost u
ložená podle tohoto zákona, mů
že finanční úřad druhé stolice 
naříditi, že se jměním OSOby, na 
níž lpí podezření, nebo s určitý
mi částmi jejího jmění lze na
kládati jen s povolením uvede
ného úřadu a způsobem, který 
tento řad určí. Nařízení takové 
jest účinné, jakmile bylo doru
čeno, a není-li doručení možné, 
ode dne, kdy bylo uveřejněno 
v Úředním listě. 

(2) Před nařízením uvedeným 
v předešlém odstavci vysleChne 
úřad osobu, na níž lpí podezře
ní; při nebezpečí v prodlení, 
nebo není-li pobyt podezřelého 
znám, může se od VýSlechu u
pustiti. 

§ 19. (1) Zákon o ochraně mě
ny a oběhu zákonnýCh platidel 
v tomto znění nabývá účinnosti 
dnem 21. září 1938 a pozbUde ji 
31. prosince 1940. 

(2) Ustanovení § 2, věty druhé 
~ákona ze dne 24. června 1920, 
c. 418 .~b., z. a 11., o úřadu pro 
zahranIcnI obchod, se zrušuje, 
pokud se jím tomuto úřadu vy
hrazuje spolupůsobení ve věcech 
valutárních. 

(3) Činy, jež jsou jen ukonče
ním určité činnosti před účin
ností tohoto zákona zahájené, 
nemohou býti stíhány jako pře
činy a zločiny podle tohoto zá
kona, leč by šlo o zakončení 
činnosti, která byla zahájena v 
úmyslu poškoditi měnu. 

§ 20. Vykonávání zákona uklá
dá se ministrům financÍ, ' spra
vedlnosti a vnitra. 
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Vládní nařízení ze dne 4. července 1939, čís. 157 o och .. 

oběhu zákonných platidel. ' rOne 
Oddíl I. 

'Náhražky zákonných platidel. 

§ 1. (1) Kdo neprávem ,zhotoví 
nebo dá zhotoviti náhražky zá
konných platidel, trestá se, ne
jde-li o čin přísněji trestný, za 
přestupek peněžitým trestem od 
100 K do 50.000 K nebo vězením 
od tří dnů do šesti měsíců. 

(2) Stejně se trestá, ledo tako
vá neprávem zhotovená náhrad
ní platidla pro oběh vydá, je do 
oběhu uvádí, v něm udržuje, 
jimi v oběhu platí nebo je za 
platidlo přijímá. 

(3) Kdo se dopustí přestupku 
podle předešlých odstavců, ač 
již pro takový přestupek byl 
pravoplatně odsouzen, potrestá 
se, neuplynula-li od tohoto od
souzení tři léta, tuhým vězením 
od jednoho do šesti měsíců, se 
kterým může býti podle majet
kových poměrů obviněného spo
jen peněžitý trest od 1.000 K do 
100.1100 K. 

(4) Náhražkami zákonných pla
tidel (odstavce 1 a 2) ;'jsou jaké
koliv známky, které mají místo 
zákonných platidel převzíti tr
vale nebo dočasně některý je
jich hospodářský nebo právní 
úkon. 

§ 2. V rozsudcích jest vyslo
viti, že náhradní platidla, Jakož 
i veškeren zisk z trestného činu 
propadají ve prospěch Protekto
rátu Cechy a Morava, a to i 
tehdy, nejsou-li vlastnictvím od
souzeného a bez ohledu na vě
zící na nich práva osob třetích 
nebo nároky osob třetích k nim. 

§ 3. (1) Kdo náhradní platidla 
neprávem vYdá, jest povinen 
hodnotu za ně přijatou odvésti 
státní pokladně. 

(2) O nároku na vydání hodno
ty přijaté vydavatelem za ná
hradní platidla rozhodne soud 
na návrh finanční prokuratury 
v trestním řízení proti vydava
teli, a nelze-li tohoto před soud 
postaviti, v trestním řízení proti 
kterékoliv jiné osobě podle § 1 
trestně odpovědné. V tomto pří-

padě nutno obeslati k hla 
líčení, vydavatele nebo je~ni~Q. 
konneho zástupce po _? za. 
právního nástupce' vYdavitllpadě 
Osobám těm příslušejí práve oVa. 
žalovaného. a Ob. 

(3) Rozhodnutím Podle př 
šlého ?dsta,:ce st~ne se nále::e. 
vydanym zaroven s rozsudk m, 
Do nálezu toho přísluší stíž em. 
k s~udu Odv?lací~u; jest ji nost 
d~tl do osml dnu po doruč~O. 
nalezu u soudu první stolice. nf 

Oddíl II. 

Ochr~na nerušeného oběhu 
zakonných platidel. 

§ 4. (1) Zakázáno jest: 
a) zadržovati nebo uschovávat' 

bez ~O.SpOd~řské, potřeby neb~ 
nad JeJí m!l'U zakonná platidla 
~HO dr.o~ny. obchod nezbytn' 
Jmenovlte mInce, a, 

b) poškozovati zákonná plati. 
dIa, 

c) odmítati bez zákonného dů 
vodu, zá~o~~~ pla1},,!la vůbec ne: 
bo va~atl JeJIch pnJetí na určit' 
podmlnky, a e 
_ d) j31kýmkoli~ z~ůsobem rozši. 
rovah nez_~r~cen,: zprávy, jež 
mohou ruslh obeh zákonnÝCh 
platidel. 
_. (2) Vlád~, se ,:Z~ocňuje, aby u
c!mla, nanzemml opatření po
trebna k ochraně nerušeného 
oběhu zákonnýCh platidel. 

§ 5. (1) Kdo jedná úmyslně 
proti zákazům uvedeným v § 4 
odst. 1 nebo proti nařízením vy~ 
daným podle § 4, odst. 2, trestá 
se, nejde-li o čin přísněji trest
ný, za přestupek peněŽitým tres
tem od 50 K do 10.000 K nebo 
vězením od dvaceti čtyř hodin 
do jednOhO měsíce. 

(2) Kdo se dopustí přestupku 
podle předešlého odstavce, ač jif 
pro takový přestupek byl pravo
platně odsouzen, potrestá se, 
neuplynula-li od tohoto odsouze
ní tři léta, tuhy-m vězením od 
jednoho do šesti měsíců, se kte. 
rým může býti pOdle majetko-

ochrana platidel a pošt. známek. 1781 
h pomerů obviněného spojen prováděti prohIidky obchodní,!:h 

"ýe_žitÝ trest od 1.000 K do knih, hospOdářských, živnosten-
peno~o K. ských a jinýCh zápisů bank, pe-
100. něžních ústavů, závodů a jed-

Oddil III. notlivců, vyžádati si od majitele 

společná ustanovení. 

6 I pokus trestnýCh činů 
p:dl~ tohoto nařízení jest trest-

nÝ, 7 peněžité tresty uložené 
:dl~ tohoto nařízení připadají 

~e prospěch Protektorátu Cechy 
a Morava. 

§ 8. přestupky (§§ 1 a 5) se 
romlčují uplynutím jednoho ro

ku od spáchání činu. 
§ 9. (1) Zaměstnanci jsou trest

nf jen tehdy, jestliže 'nejednali 
z příkazu svého zaměstnavate
le, jeho ~ástupce nebo svého 
představeneho. 

(2) Tím se nemění trestní od
povědnost těch osob, v jejichž 
zájmu a s jejichž vědomím bylo 
podnikI!Uto jed~ání podle tohoto 
nařízenI trestne. 

§ 10. Trestní řízení pro pře
stupkY §§ 1 a 5 náleží okresním 
soudům. 

§ 11. (1) Při odůvodněném po
dezření z přestupku (§§ 1 a 5) 
JSOU mi~isterst~~ f~nancí, n~bo 
orgány JIm poverene opravneny 

pOdniku nebo jeho zástupce veš
keré doklady k tomu a podle 
volného uvážení přibrati k těm-' 
to úkonům i znalce. Náklady 
přibrání znalce jsou částí ná
kladů trestního řízení. Osoba ne
bo závod, jichž se znalecké zkou
mání týká, jsou oprávněny žá
dati, aby ke znalcům ustanove
ným úřadem byl PObrán na je
jich náklad znalecký důvěrník 
jimi navržený. 

(2) Při prohlídkách musí býti 
šetřeno předpiSU § 8, druhé věty 
ústavního zákona ze dne 9. dub
na 1920, č. 293 Sb. z. a n.: o 
ochraně svobOdy osobní, domov
ní a tajemství listovního. 

§ 12. Zrušuje se vládní naří
zení (II) ze dne 29. srpna 1924, 
č. 189 Sb. z. a n., o ochraně obě
hu zákonnýCh platidel, kterým 
provádí se §§ 4 a 6 zákona ze 
dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. 
z. a n. z r. 1924, o ochraně měny 
a oběhu zákonnýCh platidel. 

§ 13. Toto nařízení nabývá ú
činnosti dnem 10. července 1939; 
provede je ministr financí v do
hodě se zúčastněnými ministry. 

Vládní nařízení ze dne 24. srpna 1939, čís. 244, o ochraně 
poštovních známek. 

poštov~í známky. 

§ 1. (1) Ochrany podle tohoto 
nařízení požívají poštovní znám
ky (odstavec 2), které vydává 
veřejný úřad v oboru působnosti 
jemu přikázaném, ať jsou to 
známky zdejší či cizozemské. 

(2) Platné jsou takové poštovní 
známky, které jsou způsobilé k 
vyplácení poštovních zásilek, ne· 
bo Jichž se používá v poštovní 
službě k vyúčtováni některýCh 
poplatků. Není při 'tom rozdílu 
mezi známkami v přítomné do
bě vydávanými a známkami, 
Jichž vydávání bylo sice zasta
veno, ale ,které nebyly dosud 
vzaty z oběhu. Neplatné jsou 

známky dřívějšíCh emisí, .jichž 
vzetí z oběhu bylo vyhlášeno. 

(3) padělá.ním poštovní známky 
se rozumí vyrobení známky ne
prav'é. Porušením poštovní znám
ky se r ozumí pozměnění pravé 
známky na známku jiné hodno· 
ty nebo známky neplatné na 
známku platnou. 

Padělání poštovních známek. 

§ 2. (1) Kdo padělá nebo po
ruší platnou poštovní známku, 
aby byla uvedena v oběh jako 
pravá nebo n eporušená nebo aby 
jí bylo jako pravé nebo nepo
rušené užito k účelu, ke které
mu je určena, 
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kdo za týmž účelem přijme, 

sobě nebo někomu jinému opa
tří nebo někomu přenechá pa
dělanou nebo porušenou poštov
ní známku, 

kdo padělanou nebo poruše
nou poštovní známku uvede v 
oběh jako pravou nebo neporu
šenou nebo jí jako pravé nebo 
neporušené užije k účelu, ke 
kterému je určena, 
pude potrestán pro přečin tu
hým vězením od čtrnácti dnů do 
tří let. 

(2) Pro zločin bude potrestán 
vinník žalářem od šesti měsíců 
do pěti let, dopustí-li se činu 
uvedeného v předchozím odstav
ci po výdělečném způsobu, nebo 
byly-li předmětem jeho činu 
poštovní známky vysoké úhrnné 
ceny, nebo jsou-li padělky, vy
robené způsobem . umožňujícím 
rozmnožení, zvláště zdařilé, ne
bo jsou-li tu jiné zvláště přitě
žující okolnosti. 

Příprava padělání platných 
poštovních známek. 

§ 3. Kdo vyrobí, sobě opatří 
nebo přechovává nějaký před
mět, aby ho bylo užito k činu 
trestnému podle § 2, 

kdo někomu opatří nebo pře
nechá nějaký předmět věda, že 
ho má býti užito k činu trest
nému podle § 2, nebo dá něko
mu návod, jak si lze nějaký 
předmět k tomu účelu opatřiti 
nebo vyrobiti, jak ho má býti 
k tomu účelu užito nebo čí po
moci lze k tomu účelu užíti, 

kdo se někomu nabídne k činu 
trestnému podle § 2, k pomoci 
k takovému trestnému činu ne
bo k pomoci při takovém trest
ném činu, 

kdo se s někým spolčí k činu 
trestnému podle § 2, 
bude soudem potrestán, není-li 
jeho čin přísněji trestný podll.! 
§ 2, pro přestupek vězením od 
osmi dnů do · šesti měsíců, a do
pustí-li se takového činu · při 
provozování živnosti, pro přečin 
tuhým vězením od čtrnácti dnů 
do jednoho roku. 

V. Trestní práv 
0, 

Ohrož~vání, Oběhu, pravÝch 
postovnlch znamek. 

§ 4. (1) Kdo padělá nebo 
ruší platnou poštovní známto
nikoli však k účelu uveden' u, 
v § 2, bude potrestán sou~mu 
pro přestupek vězením od etl,!l 
dnů do tří měsíců. r[ 

, (2) Stejně. ~~de ~c;?udem potre 
tan, nep.í-lI Cin pr~sněji trest ýS
kdo ma na prodeJ, prodá n \ ' 
uvede do oběhu nebo k toe ° 
cíli vyrobí, doveze nebo na!:u 

a) předmět, který pro sv lZ[ 
podobnost může býti snadno zou 
měněn za ~oštovní známku a-

b) padělek poštovní známky z 
oběh)! v~até nebo pravou poš
tOV~l zn~m~u opatrenou Padě
lanym pretIskem, který může 
býti snadno pokládán za přetisk 
veřejného úřadu, který známku 
vydal. 

§ 5. Kdo bez svolení úřadu 
oprávněného vydávati poštovní 
z~ámky, vyrobí nebo někomu 
prenechá desku, formu, nástroj 
nebo jinou pomůcku, Jichž lze 
užíti k výrobě poštovních zná
mek nebo předmětů uvedenÝch 
v § 4, odst. 2, bude potrestán 
není-li jeho čin trestný přísněji' 
soudem pro přestupek vězením 
do jednoho měsíce. 

Ustanovení společná a závě
rečná. 

§ 6. (1) Při odsouzení pro zlo
čin nebo přečin podle tohoto 
nařízení může soud uložiti ve
dlejší trest peněžitý, a to při 
přečinu od 200 K do 25.000 K, při 
zloči!lu v~d 1000 K do 100.000 K, 
ktery pnpadne Protektorátu. 

(2) Při odsouzení za zločin u
vedený v tomto nařízení vysloví 
soud zároveň ztrátu práva vo
lebního do obcí, při odsouzení za 
přečin a přestupek učiní tak 
byl-li čin spáchán z pOhnutky 
nízké a nečestné. 

(3) Předměty, jichž bylo použi
to k spáchání nebo k přípravě 
trestných činů podle tohoto na
řízení, nebo které těmito činy 
vznikly, prohlásí soud za pro
padlé ve prospěch Protektorátu 

Ochrana pošt. známek. 
CechY a Mora.va, i když nená
I žejí pachatelI. 
e(4) Nelze-li stíhati nebo odsou

d·tl určitoU osobu, rozhodne o 
~opadnutí předmětů. (odstav~c f) sborový soud J. stolIce, u ne

baž se trestní v řízení v ~ede p.el?? 
jehoŽ obvode se ve Cl nalezaJl, 

~e shromáždě~í ,tří soud~ů -y ne
veřejném sedem po sl~~em ye: 
VejnéhO žalobce a zucastnene 
~sObY. Do tohoto rozhodnutí sou-
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du mohou obě strany podati do 
tří dnů stížnost, o níž rozhodne 
sborový soud II. stolice. 

§ 7. (1) Tímto na~ízen~m zt!
stávají nedotčeny predplsy du
chodkového trestního zákona o 
posuzování a trestání poštovních 
důchodkových přestupků. 

(2) Toto nařízení. provede ~i
nistr spravedlnosti v dohodt; ~ 
ministrem dopravy a ostatmml 
zúčastněnými ministry. 
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so.udům příslušným po.dle vše
o.becného. říšského. práva. 

(7) V o.statním jest po.uŽíti 
předpisů platných pro. německé 
so.udy v Pro.tekto.rátu, po.klid se 
j~nak neustano.ví. 

§ 11. (1) Říšský pro.tekto.r mů
že vydati pro.vádějíCí a do.plňu
jící předpisy. 

(2) Nařízení šéfa civilní správy 
v Brně ze dne 20. března 1939, 
týkající se zamezení nepřípust
ných zásahů do. ho.spo.dářství 
v · zemi Mo.ravsl{é, a ze dne 22. 
března 1939, týkající se zákazu 
zcizo.vání žido.vského. nemo.vitého. 
majetku v zemi Mo.ravské, jako.ž 
i nařízení šéfa civilní správy 
v Praze ze dne 29. března 1939, 
týkající se o.patření s žido.vským 
majetkem všeho. druhu, se dnem , 

VI. Říšskoněm. just. předpisy. 
účinno.sti to.hoto nařízení r -. 

§ 12. (1) Toto nařízení nab ~Sl: 
účinnosti dnem jeho uveřej~V~ 
v pražském denním listě ,,~lll 
Neue Tag«. er 

(2) Předpisy §§ 1, 2 a 4 platí 
zpětnou. úči~no~tí o..d .15. břez~: 
1939 s bm, ze Jednam uzavře . 
y mezi,!o.bí,.. vyž.a_~ují~í schvále ll!! 
JSo.u pravne neuclnna, do.kud nUl, 
budo.u _ «.l.o.da!e~ně schválena. e-

~3)_ yYJln;te~n~ schvá!ení uděle_ 
na sefy clvIlnlch sprav v Praz 
a v Brně po.dle nařízení ze dll e 
~o;~ . 22. a 29. bř~zn~ 1939 po.va: 
ZUJI se za schvaleru ve smYsl 
~~.?o.to. na~íz~ní. Oso.~y, do.sazell~ 
JIZ vrchmml zemskymi rady k 
P120vádění Úko.!ů .. správců k věr
I?-~. ruce,. po.vazup se se zpětno.u 
UClnno.stl za spravce k věrné ru
ce ve smyslu toho.to. nařízení. 

2. CIVILNí ŘíZENI SOUDNí. 

Nařízení o německém soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava 
ze dne 14. dubna 1939. 

Poznámka: Ríšský zákoník, díl 
I, str. 752. 

Clánek I. 

Organisace so.udnictví. 

§ 1. (1) K výko.nu německého. 
so.udnictví v Pro.tekto.rátu Cechy 
a Mo.rava zřizují se 
německý vrchní zemský so.ud 

v Praze, 
německé zemské so.udy v Brně 

a v Praze, 
německé úřední so.udy v Ces

ký ch BUdějo.vicíCh, v Brně, Ně
meckém Bro.dě, Jičíně, Ho.do.ní
ně, Jihlavě, Mo.ravské Ostravě, 
Olo.mo.uci, Pardubicích, Plzni, 
Praze a Strako.nicích. 

(2) Německé so.udnictví v Pro.
tekto.rátu Cechy a Mo.rava vyko.
návají dále říšSký so.ud a lido.vý 
so.udní dvůr. 

§ 2. (1) Německé so.udy uvede
né v § 1, o.dst. 1 tvo.ří o.bvo.d ně
meckého. vrchního. zemského. so.u
du v Praze. 

(2) K o.bvo.du německého zem
ského so.udu v Brně patří ně
mecké úřední so.udy ležící na 

Mo.rav~, k o.bvo.du němeclcého 
z~ms.~eho. . so.udu v Pr~ze němec
~~áC~~edm so.udy lezlcí v Ce-

§ 3. Přidělují se: 
1. ~!ed.n!mu so.udu v Ceských 

Bude.)o.vlcICh o.bvo.dy krajských 
so.udů v Ceských BUdějo.vicíCh 
a v Tábo.ře. 

2. úřednímu so.udu v Brně o.b
vo.d krajského. so.udu v Brně 

3. úřednímu so.udu v Ně~ec
kém Bro.dě o.bvo.d krajského. So.u
du v Kutné Ho.ře, 

4. úřeldnímu so.udu v Jičíně 
o.bvo.dy krajských so.udů v Ji
číně a v Mladé Bo.leslavi, 

5. úřednímu so.udu v Ho.do.níně 
o.bvo.d krajského. so.udu v Uher
ském Hradišti, 

6. úřednímu so.udu v Jihlavě 
o.bvo.d krajského. so.udu v Ji
hlavě, 

7. úřednímu so.udu v Mo.ravské 
Ostravě o.bvo.d krajského. so.udu 
v Mo.ravské Ostravě, 

8. úřednímu so.udu v Olo.mo.uci 
o.bvo.d krajského. so.udu v 010.
mo.uci, 
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9. úřednímu so.l!du. v paľd~bi- I 1. německý záko.n o. o.rganisaci 

dch o.bvo.dy kraJskych so.udu v so.udů s výjimko.u §§ 23, 71, 95 
Chrudimi a v Hradci Králo.vé, až 104, 119; příslušno.st a řízení 

10. úřednímu soudu v Plzni ob- komo.r pro obcho.dní věci se ur-
vod krajského. so.udu v Plzni, čuje podle předpisů do.savadního. 

11. úřednímu so.udu v Praze práva o. o.bcho.dních senátech 
obVo.d krajského. so.udu v Praze, krajských so.udů; 

12. úřednímu so.udu ve Strako.- 2. záko.n o. příslušno.sti so.udů 
ni cích o.bvo.dy krajských so.udů se změnami so.udního. ro.zdělení 
v J{lato.vech a v Písku. z'e dne 6. pro.since 1933 (Říšský 

§ 4. U každého. německého. zák. I, str. 1037); 
soudu v Pro.tekto.rátu Cechy a, 3. nařízení k jedno.tné úpravě 
Morava se zřizuje státní zastu- so.udní o.rganisace ze dne 20. 
pitelství. března 1935 (Říšský zák. I, str. 

§ 5. Říšský ministr spravedl- 403); 
nosti může zříditi po.bo.čky ně- 4. záko.n o. ro.zdělení prací u 
meckých so.udů a státních zastu- so.udů ze dne 24. pro.since 1937 
pitelství a naříditi, aby se so.ud- (Říšský zák. I, str. 1286). 
ní dny a ro.ky ko.naly mimo. síd- (2) Německé justiční úřady v 
10 so.udu. Pro.tekto.rátu Cechy a Mo.rava 

Clánek II. spravují se po.dle předpisů v Ří
ši všeo.becně platných. 

Ro.zsah so.udnictví. 
s 6. (1) Němecl{ému so.udnictví 

v Vpro.tektorátu Cechy a Mo.rava 
podléhají němečtí státní přísluš
níci. 

(2) Oso.by, které nejsou němec
kými státními příSlušníky, po.d
léhají německému so.udnictví pro. 
trestné činy, 

1. o kterých platí německé 
trestní právo., 

2. které se stihají so.ukro.mo.u 
žalo.bo.u, jestliže so.ukro.mo.u ža
lobu vznese německý státní pří
slušník. 

(3) Jinak po.dléhají oso.by, kte
ré nejso.u německými státními 
příSlušníky, so.udní pravo.mo.ci 
protektorátu, po.kud není zalo.
ženo. záko.nnými předpisy ně
mecké so.udnictví. 

§ 7. Po.kud nejso.u stano.veny 
odchylky, jest německé so.udnic
tví v Pro.tektorátu Cechy a Mo
rava v poměru k so.udům v Pro.
tekto.rátu výlučné. 

Clánek III. 

Výkon so.udnictví. 

§ 8. Německé so.udy v Protek
torátu Cechy a Mo.rava nalézají 
právo. jménem Německého ná
ro.da. 

§ 9. (1) Pro německé justiční 
úřady v Protekto.rátu (:echy a 
Mo.rava platí-

§ 10. (1) So.udco.vský úřad, ú
řad státního. zástupce, jako.ž i 
čin.no.st no.táře a právního. zá
stupce, mo.hou vyko.návati jen 
oso.by, které jSo.u způso.bilé k 
úřadu so.udcovskému. Němečtí 
státní příslušníci, kteří po.dle do.
savadních předpisů úspěšně vy
ko.nali so.udco.vsko.u, no.tářsko.u 
nebo. advo.l{átní zko.ušku v Pro.
tekto.rátu Čechy a Mo.rava, mají 
způso.bilo.st k so.udco.vskému ú
řadu. 

(2) Kdo. je způso.bilý k výko.nu 
německého. so.udco.vského. úřadu 
v Pro.tekto.rátu Cechy a Mo.rava, 
má způSo.bilo.st k so.udco.vskému 
úřadu také v o.statním říšském 
území; kdo. jí tam nabyl, je způ
so.bilý k výko.nu so.udcovského. 
úřadu také v Protekto.ratu Ce-
chy a Morava. ",' 

§ 11. (1) Na úřednické '.zalllěst
nance justiční u němecl{ých 'ju
stičních úřadů v Pro.tektorátu 
Cechy a Morava se vztahují 
předpisy platítí pro. bezpro.střed
ní říšské úředníky. 

(2) Pro. o.statní justiční zaměst
nance u německých justičníc:t 
úřadů platí sazebníky vydané 
pro. zaměstnance ve veřejné 
službě. 

§ 12. V Protektorátu Ce'chy a 
Morava zřídí se němečtí notáři. 
Na ně se vztahuje říšský notář-

~. 
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ský řád a předpisy vydané k je
ho doplnění. 
. § 13. (1) Před německými sou
dy . v · Protektorátu Čechy a Mo
rava ' mohou vystupovati jen ti 
právní zástupci, kteří jsou u ně~ 
kterého z těchto soudů připuš
těni. V řízení u úředních soudů 
a jako obhájci mohou vystupo
vati právní zástupci připuštění 
u německého soudu mimo Pro
tektorát bez zvláštního připuš
tění podle věty 1. 

(2) Říšsl{ý ministr spravedlno
sti ' může zmocniti právní zá
stupce, kteří mohou zastupovati 
před soudy Protektorátu, aby 
zastupovali a obhajovali osoby 
neněmecké , státní příslušnosti 
před německými soudy v Pro
tektorátu. Zmocnění jest odvo
latelné. 

(3) Pro právní zástupce připuš~ 
těné u německého soudu v Pro
tektorátu Čechy a Morava platí 
přiměřeně říšský advokátní řád 
a předpisy vydané k jeho do
plnění. 

§ 14. Před německými justič
ními úřady v Protektorátu Če
chy a Morava platí 

VI. Říšskoněm. just. předpisy, 
1. nařízení vydaná k zaveden

předpisů o nákladech v sUdeto I 
německých územích ze dne 30-
listopadu 1938 (říšský zák. I' 
str. 1684), ' 

2. poplatkový řád pro SVědky 
a znalce ze dne 21. prosince 1925 
(říšsI{ý zák. I, str. 471). 

Článek IV. 
Přechodná a závěrečná 

ustanovení. 

§ ~5., (~) Až, ,!o ~?~eč.ného jDle
~~V~~~oJI~~t uredmCl Jmenováni 

(2) Říšský ministr spravedlno_ 
sti může ustanoviti německé no
táře nejprve předběžně a od
volatelně a připustiti právní zá
stupce u německýCh soudů před
běžně a odvolatelně. 

§ 16. ,rmeuování soudního ú
ředníka na odvolání není v od
poru s výkonem soudcovského 
úřadu a se zastáváním předsed_ 
nictví u soudů. Předsednictví 
mohou zastávati také soudcové 
pomocní. 

§ 17. Říšský ministr spravedl
nosti vydá potřebné předpisy k 
provedení, zavedení a doplnění 
tohoto nařízení. 

Nařízení o výkonu soudnictví v občanských věcech , právních 
v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939. 

Poznámka: rtíšský zákoník, díl 
!, str. 759. 

Rozsah a podmínky německého 
soudnictví. 

§1. V občanských věcech 
právních se vztahuje německé 
soudnictví v Protektorátu Če
éhy . a Morava na 
; 1; ' občanské věci sporné, ; vy jí
majíé věci exekuční, jestliže je 
na řízení jako strana zúčastněn 
německý státní · příslušník; dále 
pokud jde o sporné věci, . týka
jící se osobního stavu stran i 
t~nkráte," jestliže žádná strana 
J)ení státním příslušníkem Pro
t~~torátu; 
',. 2. i.ízení , exe~učn~, . konkursní a 
vytovnací, .jestliže dlužní~" kop.
kurs ni t;llužní}{ pepo .dlužník, k~e
rý navrhl vyrovnání, je němec-

ké státní příslušnosti; lze-li v 
těchto řízeních provésti opatření 
proti několika dlužníkům toliko 
jednotně, dáno je německé soud
nictví potud, jestliže jeden dlúž
níl{ je německé státní přísluš
nosti; 

3. věci nespornéhO soudnictví, 
pokud je podle předpisů němec
kého práva státní příSlušnost 
určité osoby rozhodná pro po
užití práva a pokud tato osoba 
není státním příSlušníkem Pro
tektorátu. 

§? V případech § 1, Č. 1 a 2 
je pro ' rozhodnutí o tom, zda je 
dano n,ěmecké soudni~tví, smě
rodatné, jakou státní příSlušnost 
mají účastníci v době, kdy do
jde' na soud nebo na jinak pří
slušný úřad žaloba nepo návrh, 
kterým se řízení zahajuje. Změ-

'Soudnictví v obč. věcech. 
na státní příslušnosti během ří
zení ne~á žádného vlivu_ n,a 
~oudnictvl podle toho zalozene. 
Totéž platí v těch případech, 
ltdY do řízení vstoupí osoba, kte
rá má jinou státní příslušnost 
než osoby na něm dosud zúčast
něné. 
vstup německých státních Prl
slušníků do jednání před soudy 

Protektorátu. 
§ 3. Jestliže v některé občan

ské věci sporné, ve které jsou 
~trany oprá vněny nakládati s 
ředn'lětem sporu, se strany ně
~ecké státní příslušnosti zúčast
něné. na řízení před soudy Pro
tektorátu pustily do jednání ve 
věci hlavní a neuplatnily němec
ké soudnictví, nebrání nic tomu, 
abY se provedlo řízení před sou
dY protektorátu. 
příslušnost a řízení německých 

soudů. 

§ 4. Příslušnost a řízení ně
meckých s~udů v Protektorátu 
Cechy a Morava se řídí, pol{ud 
není nic jiného ustanoveno, v 
občanských věcech právních až 
do další úpravy podle práva 
platného dosud v Protektorátu; 
předpisy nařízení o dalším pře
vedení soudnictví v zemi Ra
kouské a v SUdetoněmeckých 
územích ze dne 28. února 1939 
(říšský zák. I, str. 358) upravu
jící řízení v občanských věcech 
právních ze země Rakouské pla
tí přiměřeně; při tom nastupuje 
německý vrchní zemský soud v 
Praze na místo vrchního zem
ského soudu ve Vídni. 

Řízení německých notářů. 

§ 5. Pro řízení, kterého je še
třiti při úředních úkonech ně
meckých notářů v Protektorátu 
Cechy a Morava, zůstávají, po
kud není nařízeno nic jiného. 
v platnosti zákony a služební 
předpisy platné dosud v Pro
tektorátu Čechy a Morava. 

Exekuce proti jiným osobám 
než německým státním přísluš

níkům. 

§ 6. Podle titulu, který byl 
vydán některým německým sou-
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dem nebo který byl zřízen před 
některým německým notářem; 
bude v Protektorátu Čechy a 
Morava proti dlužníku, který 
není německé státní příslušnosti, 
povolena a provedena exekuce 
úřady Protektorátu podle před
pisů, které platí pro exekuci po
dle exekučního titulu od nich 
vydaného. 
Právní pomoc; ·povinnost svědec
ká; přípustnost zvláštních pro-

cesních opatření. 

§ 7. Předpisy §§ 23 a 24 naří
zení o výkonu trestního soud
nictví v Protektorátu Čechy a 
Morava ze dne 14. dubna 1939 
(říšský zák. I, str. 754) platí i pro 
řízení v občansl{ýchvěcech práv
ních. 

Převedení zahájených věcí 
právních. 

§ 8. (1) Občanské věci právní, 
které jsou u justičních úřadů 
Protektorátu zahájeny v době, 
kdy toto nařízení nabude účin
nosti, budou vedeny dále těmito 
úřady, polmd neplyne nic jiného 
z dále uvedených předpisů. 

(2) Právní věci podléhajíd ně
meckému soudnictví, které jsou 
zahájeny u některého úřadu Pro
tel{torátu v době, kdy toto na
řízení nabylo účinnosti, přechá~ 
zejí tímto okamžikem na němec
ký úřad nyní příSlušný. To platí 
pro občansl{é věci sporné, ve 
kterých jsou strany oprávněny 
nakládati s předmětem sporu, 
toliko tenkráte, jestliže německá 
strana odevzdání věci navrhne. 
Návrh lze učiniti až do 31. květ
na 1939 ústně nebo písemně u 
úřadu, kter ý se věcí zabývá. 
Návrh je nepřípustný, jestliže 
oprávněný se výslovně vzdá 
oprávnění návrh učiniti. 

(3) Právní věci přeCházejí na 
německé úřady ve stavu, ve kte
rém jsou v čase převedení. Pře~ 
vádě,ií-li se toliko na návrh, je 
rozhodný stav, ve kterém je ří
zení v době, kdy došel návrh na 
úřad, který se věcí až .dosud za
býval. Zákonné lhůty, které běží 
ještě v době podle toho rozhod
né, se přerušují; plná lhůta po
číná znovu, jakmile příSlušný 
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německý úřad po přechodu věci 
vyrozumí o něm toho, pro jehož 
úkon lhůta běží. Soudcovské lhů
ty, které běží v době převodu, 
odpadají. 

(4) Úřední spisy o právní věci 
převáděné podle těchto předpisů 
buďtež úřady Prote~torátu ode
vzdány příslušnému němecl{ému 
úřadu. Spisy musí býti pohotově 
pro převedení, jestliže německý 
úřad k tomuto účelu požádá o 
jejich přenechání nebo jestliže 
st rana učiní návrh na převedení 
podle odstavce 2, věty druhé. 
Oprávnění německých úřadů od
mítnouti převzetí věci , nejsou-li 
tu podmín ky převedení, zůstává 
nedotčeno. 

(5) Návrh na převedení právní 
věci a jeho vyřízení, jakož i za
slání spisů nepodléhá poplatleům, 

VI. Říšskoněm . just. předpisy. 
kolkům nebo Jmym dáVkám 
Náklady, kter~ ve vě,ci vznikly 
až .do d?~y p~eved~Dl, POSUZUji 
se Jako cast nakladu, které POZ
ději vzniknou. Náklady ještě ne
vybrané budou VYbrány přísluš_ 
ným! _něm~ckými t!řady. Nákla_ 
dy, Jez vzesly do prevedení věci 
se úř.~dům Protektorátu nena~ 
hrazuJl. 

Prováděcí a doplňující 
předpisy. 

§ 9. ŘíŠSký ministr spravedl_ 
nosti se zmocňuje, aby VYdal 
právním nařízením anebo v ces
tě správní předpisy potřebné k 
provedení nebo doplnění tohoto 
nařízení a aby v cestě správní 
rozhodl naskytnuvší se sporné 
otázky. 

3. TRESTNJ PRÁVO. 

Nařízení o výkonu trestního soudnictví v Protektorátu Čechy 
a Morava ze dne 14. dubna 1939. 

Poznámka: ŘíŠSký zákoník, díl 
I, str. 754. 

Clánek J. 

Výkon německého trestního 
soudnictví. 

1. Zavedení říšského práva. 

§ 1. (1) Pro němeCké státní 
příSlušníky v Protektorátu Ce
chy a Morava platí: 

1. trestní zákoník pro Němec
kou říši; 

2. zákon proti zločinnému a o
becně nebezpečnému užití třas
kavin z 9. června 1884 (říšský 
zák. str. 61); 

3. zákon o tom, jak se trestá 
odnětí elektrické práce, z 9. dub
na 1900 (říšský zák. str. 228); 

4. nařízeni říšského presidenta 
proti neoprávněnému užívání 
motorových vozidel a jízdních 
kol z 20. října 1932 (říŠSký zá k. 
I, str. 496); 

5. zákon na obranu proti poli
tiCkým násilnostem ze 4. dubna 
1933 (říšský zák. J, str. 162); 

6. zákon k zajištění právního 
míru z 13. října 1933 (říŠSký zák. 
J, str. 723); 

7. zákon proti zákeřným úto
kům na stát a stranu a na o
chranu stejnokrojů strany z 20. 
prosince 1934 (říŠSký zák. J, str. 
1269); 

8. zákon proti silniční loupeži 
léčkami na automobily z 22. červ
na 1938 (říšSký zák. J, str. 651). 

(2) Clánek 5 zákona proti ne
bezpečným zločincům ze zvyku 
a o zab ezpečovacích a polepšo
vacích opatřeních z 24. listopadu 
1933 (říšský zák. J, str. 995) platí 
pro němeCké státní příSlušníky 
v Protektorátu, při čemž jako 
rozhOdný den na místo 1. ledna 
1934 vstoupí den, ledy toto na
řízení nabývá účinnosti. 

§ 2. Pro němeCké justiční ú
řady v Protektorátu platí: 

I. 
1. Trestní řád pro Německou 

říši; 

2. zákon o náhradě škOdy oso
bám osvobozeným v řízení o ob-

írestní soudnictví v Protektorátu. 
nově z 20. května 1898 (říšský 
zák. str. 345); 

3. zákon o náhradě škOdy za 
nevinně vytrpěnou vyšetřovací 
vazbu ze 14. července 1904 (říš
skÝ zák. str. 321); 

4. zákon o omezném p Odávání 
zpráv z rejstříku trestů a o za
blazení záznamů o trestech z 9. 
dubna 1920 (říšský zál{. str. 507); 

5. zákon o soudech nad mláde
ží ze 16. února 1923 (říšský zák. 
I, str. 135); 

6. nařízení o rejstříku trestů 
ve znění ze 17. února 1934 (říš
skÝ zák . . I, str. 140); 

7. zákon o výslechu příslušní
lců NSDAP a jejíCh složek z 1. 
prosince 1936 (říšSký zák. J, str. 
994). 

II. 

1. Nařízení o odškodnění kme
tů, porotců a důvěrníků z 18. 
března 1924 (říŠSký zák. J, str. 
282); 

2. v trestních věcech poplat
kOvý řád právníCh zástupců z 5. 
července 1927 (říšský zák. J, str. 
162). 

§ 3. (1) Příslušnost zvláštního 
soudu ve staré Říši přeChází na 
trestní komoru zemského soudu 
obsazenou třemi soudci z povo
lání. ŘíŠSký ministr spravedlno
sti může pro obvod několika 
zemských soudů přikázati rozho
dování v těchto trestních věcech 
některému z nich. 

(2) Řízení se koná podle usta
novení platných pro zvláštní 
soud v~ staré Říši. 

§ 4. Peněžité tresty uložené 
německými soudy v Protekto
rátu připadají říšské pokladně. 

§ 5. Výkon trestů na svobodě 
a zabezpečovacích a polepšova
CÍch opatření, spojených se ztrá
tou svobody, Uložených němec
lcými soudy v Protektorátu, řídí 
se zásadami o výkonu podle říš
ského práva (článek I nařízení 
o výkonu trestů na svobodě a 
zabezpečovacích a polepšovacíCh 
opatřeních spojených se ztrátou 
svobody ze 14. května 1934, říš
ský zák. I, str. 383). 
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2. Užití trestníh o práva Pro

tektorátu. 
§ 6. Pokud nemá býti na trest

né činy němeCkýCh státních 
příslušníků v Protektorá tu uži
to trestních předpisů Říše, buď 
trestný čin posuzován podle 
tres.tního práva Protektorátu. Při 
tom platí tyto předpisy: 

§ 7. (1) Na činy, které se mají 
nadále posuzováti podle trestní
ho práva Protelctorátu, jest užíti 
také obecných předpisů tohoto 
trestního práva. Místo těžkého 
žaláře nebo žaláře delšího než 
jeden rol{ buď v šak ukládána 
lcázn ice, m íst o těžkého žaláře a 
žaláře ne delšího než jed en rok 
a m ísto t u hého vězení buď u
kládáno vězení, místo vězení 
vazba a místo zavření vězení 
nebo vazba; obsah těchto trestů 
určuje se pOclle německého trest
ního práva. 

(2) Zostření přípustná u trestů 
žaláře a vězení nesmějí býti u
kládána. 

(3) Vedle lcáznice a v edle věze
ní uloženého místo těžleého ža
láře nebo žaláře může býti vy
slovena ztráta čestných práv ob
čanSkých (§§ 32 a ž 34 říš . tr. zá
koníka). 

§ 8. Pro případ nedobytnosti 
peněžitéhO trestu jest uložiti ja
ko náhradní trest na svobodě u 
přečinů vězení, u přestupků vaz
bu. Nejkratší trvání n á h r adního 
trestu je jeden den, nejdelší u 
přečinů jeden rok, u přestupků 
šest měsíců. Je-li vedle trestu 
peněžitého výběrmo stanoven 
trest na svobodě s nižší hranicí, 
nesmí náhradní trest převyšo
vati jeho n ejvyšší hranici. Ná
hradní t rest může býti vyměřen 
jen celými dny. Jinak se řídí 
výměra náhradního trestu vol
ným uvážením soudu. 

§ 9. (1) Porušuj e-li totéž jed
nání trestn í předpis říšského 
práva a zároveň trestní předpis 
Protektorátu, užije se zákona, 
který stanoví nejtěžší trest, a 
při nestejných druzích trestu, 
zákona, který stanoví nejtěžší 
druh trestu. 

(2) Dopustí-li se někdo cmu, 
na nějž se má užíti předpisů 
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říšského práva, a vedle toho ji- , 
ného činu, který se má posuzo
vati podle práva Protektorátu, 
vyměří se úhrnný trest podle 
předpisů říšského práva. 

§ 10. O věcné příslušnosti 
trestních soudů platí ustanovení 
§§ 11 až 13, a o řízení zákony 
uvedené v § 2. při tom jest pro 
rozlišování mezi zločiny, přečiny 
a přestupky užíti práva Protek-

, torátu. 
§ 11. Úřední soudce jako sa

.mosoudce je příslušný pro: 
1. přestupky přikázané Ir sou

zení soudu; 
2. přečiny, jsou-li stíhány sou

kromou žalobou. 
§ 12. Pro ostatní přečiny a pro 

zločiny může státní zástupce 
vznésti obžalobu u kmetslcého 
soudu nebo u zemského soudu. 

§ 13. Ve věcech mladistvých 
řídí se příslušnost podle § 17 
zákona o soudech nad mládeží 
ze 16. února 1923 (říšský zálc I, 
str. 135) a podle nařízení říšské
ho presidenta o opatřeních v 0-
·boru soudnictví a správy - prv
ní díl, kapitola I., čl. 9 - ze 14. 
června 1932 (říšSký zák. I, str. 
285, 287). 

Článek II. 
Výkon trestního soudnictví 

Protektorátu. 

§ 14. (1) Trestné cmy osob. 
které nejsou němecl{ými státní
mi příslušníky, budou trestány 
soudy Protektorátu podle trest
ního práva Protektorátu a stíhá
ny pOdle tam platného trestního 
,procesního práva, pokud v §§ 15 
až 18 není stanoveno jinak. 

(2) V trestních řízeních u sou
dů Protektorátu nelze užíti usta
novení trestního řádu z 23. květ
na 1873 (rakou'lký říšSký zák. č. 
.119) o připojení se pošlwzeného 
k trestnímu řízení a o jeho 

·oprávnění vznésti a provésti na
místě státního zástupce veřejnou 
obžalobu, je-li pošlwzený ně
meckým státním příslušnílcem. 

§ 15. (1) Pro trestné činy osob, 
lcteré nejsou německými státní
mi příslušníky, platí tyto trestní 
předpisy říšského práva: 

VI. Říšskoněm. iust. předp i sy . 
a) z trestního zálwníka pro Ně. 

meclwu říši 

~§ 80 až 93 a (velezrada a ze
mezrada), 

§ 94 (útoky na Vůdce a říšské 
ho kancléře), -

§§ 102 až 104 (nepřátelská jed 
nání proti spřáteleným státt\m) 

§ ,110, (vy~ývání k neuposlech~ 
nutl zakonu), 

§ 112 (vyzývání vojínů k ne
poslušnosti), 

§§ 134a, 134 b (urážka Říše ne
bo strany), 

§ 1~5 (nevážnost k výsostným 
znakum), 

§ 141 (svádění k Zběhnutí) . 
§ 141 a (najímání do cizozem_ 

sIré vojenské služby), 
§ 143 a (poškození prostředků 

obrany), 
§ 239 a (vyděračská loupež (u

těte), 

§§ 353 b a 353 c (porušení ta
jemství), pokud byly ohroženy 
důležité veřejné zájmy říše; 

b) zákon proti silniční loupeži 
léčkami na automObily z 22. červ
na 1938 (říšSký zák. I, str. 651)' 

c) §§ 49 a) a 139 říšského trest~ 
nÍho zákoníka (příprava zločinu 
opominutí oznámení osnovanéh~ 
zločinu), pokud jde o Zločiny 
vpředu uvedené. 

(2) Rovněž platí němeCké trest
ní právo, 

srn Ho val-li trestný čin proti 
němeclré branné moci, 

nebo byl-li proti D"Qsiteli ně
l{terého německého úřadu nebo 
úřadu strany NSDAP, příslušní
ku branné moci nebo jejího prů
v odu, SA, SS, NSliK nebo NSFK, 
kteří se zdržují ze služebního 
podnětu nebo z příkazu Říše v 
Protektorátu, spáchán z politic
kých pohnutek nebo pro jejich 
úřední nebo služební činnost. 

(3) Pokud se podle toho pou
žije trestních předpisů NěmeCké 
říše. jest použíti také Všeoll!'c
ných předpisů říšslwněmeckého 
trestního práva. 

§ 16. Vyšetřování a rozhodo
vání o trestných činech uvede
nýCh v § 15, odst. 1 a 2 náleží 
soudům, které jsou příslušné po
dle obecného říšského práva, po
kud není stanoveno jinalc 

Trestní soudnictví v Protektorátu. 
§ 17. (1) Byl-li v nějaké bu

dově, prostoru nebo zařízení, 
které slouží účelům německé 
branné moci nebo nějaké slu
žebny Říše, strany NSDAP nebo 
'ejích složek nebo účelům 
kSFK, spáchán trestný čin, 
který má býti podle § 14 trestán 
podle trestního práva Protek
torátu, jsou pro vyšetřování a 
rozhodování přÍslušny německé 
trestní stíhací úřady, pokud ne
odstoupí věc trestním stíhacím 
úřadům Protektorátu. 

(2) Říšský protektor urCI na 
které budOVY, prostory a zaří
zení jest použíti odst. 1. 

§ 18. Trestné činy stihatelné 
soukromou žalobou, jichž se do
pustily OSOby, které nejsou ně
meckými státními příslušníky, 
stíhají se německými soudy po
dle trestního procesního práva 
pro ně pla.tného a trestají se 
podle trestního práva Protekto
rátu, vznese-li soukromou žalo
bu němeCký státní příSlušník. 
ustan ovení §§ 6 až 13 platí ob
dobně. 

Článek III. 

Společná ustanovení 
o německém trestním soudnictví 
a o trestním soudnictví Protek

torátu. 
§ 19. (1) Má-li němeCký soud 

za to, že je příslušný soud Pro
tektorátu, nebo má-li soud Pro
tektorátu za to, že je příSlušný 
německý . soud, vysloví svou 
nepříslušnost. Takové rozhodnu
tí je konečné. 

(2) Na žádost německého stát
ního zástupce mají státní zastu
pitelství a soudy Protektorátu 
předati řízení, která jsou u nich 
zahájena, jestliže podle názoru 
německého státního zástupce 
věc náleží německému soudnic
tví. Domnívá-li se úřad Protek
torátu, že věc nenáleŽÍ němec
~ému soudnictví, může se dovo
lati rozhodnutí státního zástupce 
u německého vrchního zemského 
soudu. 

§ 20. Podá-li říŠSký protektor 
námitky proti pravoplatnému 
rozsudku soudu Protektorátu (čl. 
5, odst. 5 výnosu Vůdce a říš -
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ského kancléře o Protektorátu 
Čechy a Morava ze dne 16. břez
na 1939, říšský zák. I, str. 485), 
může německý státní zástupce 
vznésti obžalobu před němec
kým soudem. Rozhodne-li ně
mecký soud pravoplatně ve věci 
samé, pozbude rozhodnutí soudu 
Protektorátu platnosti. Bližší 
ustanoví říšský protektor. 

§ 21. (1) V trestních věcech 
náležejících před německé sou
dy jsou bezpečnostní úřady, 
státní zástupcové a trestní sou
dy Protektorátu povinny při ne
bezpečí v prodlení vykonati po
dle zákonů o řízení pro ně plat
ných všechny úkony, které mo
hou sloužiti objasnění skutko
vého stavu, zadržení obviněného 
nebo zajištění věcí, jichž bylo 
užito nebo které jsou určeny 
Ir spáchání trestných činů. O tom, 
co zařídily, zpraví bezpečnost
ní úřa.dy Protelctorátu neprodle
ně německý policejní úřad a 
příSlušného německého státního 
zástupce, ,státní zástupcové a 
trestní soudy Protektorátu pak 
příSlušného německého státního 
zástupce. 

(2) Ustanovení odst. 1 platí 
přiměřeně pro německé bezpeč
nostní úřady, státní zástupce a 
trestní soudy v trestních věcech, 
pro něž je příSlušný soud Pro
teldorátu. 

(3) Je-li pochybné, náleží-li 
trestní věc před německé soudy . 
nebo před soudy Protektorátu, 
náleží trestním stihacím úřadům 
Protektorátu, aby Objasnily skut
kový stav. Ukáže-li se během 
šetření, že trestní věc náleží 
před německé soudy, postoupí 
trestní stihací úřady Protekto
rátu řízení neprodleně příslušné
mu německému trestnímu stiha
címu úřadu. 

§ 22. (1) V budově, v prostoru 
nebo v zařízení, které slouží 
účelům německé branné moci, 
nebo nějaké služebny Říše, stra
ny NSDAP nebo některé její 
složky nebo účelům NSFK, smě
jí bezpečnostní úřady Protekto
rátu vykonati úřední úkony jen 
s předChozím souhlasem němec
l{ého služebního místa. 
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(2) Které služební místo je pro 

to příslušné, určí říšský protek
tor. 

§ 23. (1) Nčmecké soudy v Pro
tektorátu a soudy Protektorátu 
poskytují si navzájem přímo 
právní a úřední pomoc. 

(2) Příslušnost a řízení dožáda
ného soudu a právní prostředky 
proti odmítnutí dožádání řídí 
se ustanoveními platnými pro 
dožádaný soud. 

(3) Německý soud může ode
příti zaslání spisů soudu Protek
torátu, příčí-li se zaslání zá
jmům liíše. V pochybných pří
padech rozhodne říšský protek
tOL 

(4) Dožádání a spisy sloužící 
jeho vyřízení mohou býti se
psány v jazyku dožadujícího 
soudu nebo v jazyku dožádané
ho soudu. 

§ 24. Německé soudy a státní 
zastupitelství v Protektorátu, ja
kož i soudy a státní zastupitel
ství Protektorátu mohou v říze
ních u nich zahájených vyslý
chati jako svědky nebo znalce 
také osoby, které nepodléhají je
jich soudní pravomoci, a užíti 
proti nim donucovacích prostřed
ků, které jsou přípustny podle 
jejich procesního práva. MohoJl 
v řízeních u nich zahájených 
naříditi a provésti také jiná po
dle zákona přípustná op a.tření, 
jimiž jsou postiženy třetí osoby, 
nehledíc k tomu, zda-li osoby 
opatřeními postižené podléhají 
jejich soudní pravomoci. 

Clánek IV. 

Ustanovení přechodná 
a závěrečná. 

§ 25. (1) Právní předpisy Pro
tektorátu pozbývaji platnosti, 
pokud odporují ustanovením to
hoto nařízení. Pokud trestní zá
kony uvedené v §§ 1 a 15 ne
obsahují stejných nebo obdob
ných trestních ustanovení, jaká 
platí v Protektorátu, zůstávaji 
tato ustanovení v platnosti. 

(2) Pokud ustanovení, která po
dle tohoto nařízení platí v Pro
tektorátu, odkazují na předpisy 
říšského práva, které v Protek-

VI. Říšskoněm. iust. předpisy. 
torátu neplatí, dostává se tomu_ 
to odkazu v Protektorátu náplně 
z práva tam platného. 

,(3) P~kud J?ř~dpisy Protekto_ 
ratu .~ustávaJlcl v platnOsti od
k31ZUJI na ~stanovení pozbývají_ 
Cl, platn~~stI, _ vstoUPí na Jejich 
ml~to pr~slusná ustanovení říš
skeho prava. 

§ 26. Trestní zákony platné 
podle §§ 1 a 15 v Protektorátu 
a §§ 1 až 15 zálwna o soudnictví 
~~~ I?lá,deží ze 16. února 1923 
(rlssky zak. I, str. :P5) platí o či
nech, které budou spáchány v 
!:rote,ktorát!l 'po~é".'. kdy toto na
rlzem D:abyv~ uClI~nosti. O či
nech spachanych pred tím platí 
je-li čin tres~ný také pOdle prá! 
v~. Protektoratu a nebylo-li pro 
nt;J y ~~~, kd~ toto nařízení na
byva ucmnostI, u státního za
stupitelství nebo u soudu ještě 
zahájeno trestní řízení. 

§ 27. (1) Trestní věci, které 
byly zahájeny v den, kdy toto 
nařízení nabývá účinnosti, v prv
ní stolici a. náleží podle tohoto 
nařízení před německé soudy v 
Protektorátu, přecházejí ve sta
vu, ve kterém jsou, na soud pří
sluš!l,Ý podle novýc~ předpisů; 
v prlpadech § 12 urCI státní zá
stupce příslušný soud. Trestní 
věci zahájené v opravné stolici 
přecházejí, jsou-li zahájeny u 
krajského soudu, na malou trest
ní komoru, jinak na vrchní zem
ský soud. 

(2) Proti rozsudkům, které by
ly vyneseny před tím, kdy toto 
nařízení nabývá účinnosti, jsou 
přípustny opravné prostředky 
podle dosavadních ustanovení. 
O odvolání proti rozsudkům 
okresního soudu rozhoduje malá 
trestní komora. Ve všech ostat
ních případech je příslušný vrch
ní zemský soud. Bude-li rozsu
dek na základě opravného pro
středku zrušen a věc vrácena, 
ukončí se řízení před soudem, 
který je příslušný podle tohoto 
nařízení. 

(3) Proti rozsudkům, uv~de
ným v odst. 2, věta 1, může býti 
podán návrh na obnovu řízeni 
podle nových předpisů. Trestní 
lwmora rozhoduje o tom, je-li 

Tres'tn í soudnictví v Protektorátu. 1795 
návrh přípustný a Odůvodněný. navrácení v předešlý stav stalo 
Obnovené hlavní přelíčení se bezúčinným, se pokládají za část 
!toná před soudem, který je pří- nákladů celkového řízení. 
slušn;9: y J. stolici podle nových § 30. (1) Ode dne, kdy toto 
předp IsU. nařízení nabývá účinnosti, vy-

(4) Byl-li opravný prostředek konávají německé justiční úřa-
podle dosavadních ustanovení dy podle předpisů pro ně plat-
podán jen ve prospěch obžalo- ných trestní rozsudky, vynesené 
vaného nebo byla-li obnova na- před tím jiným než němecltým 
vržena jen ve prospěch odsou- soudem v Cechách nebo na Mo-
zeného, může býti rozsudek změ- ravě proti německým státním 
něn také v neprospěch obžalo- příslušníkům nebo proti němec-
van ého (Odsouzeného). kým obyvatelům P rotektorátu. 

§ 28. (1) Až na další nepůsobí Při tom se vykoná těžký žalář 
v trestních věcech kmeti a porot- nebo žalář delší než jeden rok 
ci. Malá trestní komora rozho- jako káznice, těžký žalář nebo 
duje ve sboru tří soudců z po- žalář ne delší než jeden rok a 
volán í. Na místo porotního sou- tuhé vězení jako vězení, vězení 
du vstoupí velká trestní komo- jako vazba a zavření podle usta-
ra; rozhoduje ve sboru pěti novení o Výkonu trestu na mla-
soudců z povolání, je-li na čin dých vězních, Odpykávajících 
stanoven trest smrti nebo trest trest vězení nebo vazby. Pokud 
na svobodě delší než 5 let. podle toho záleží na trvání tres-

(2) V trestních věcech proti tu žaláře, rozhoduje doba, kte-
mladistvým, které náležejí k rou odsouzený po odečtení za-
příslušnosti porotního soudu, počtené vyšetřovací vazby má 
rozhoduje velká trestní komora ztráviti ve výkonu trestu. 
ve sboru tří soudců z povolání. (2) Vykonávacím soudem (§ 462 

§ 29. (1) V trestních věcech tr. ř.) je německý soud, který 
náležejících před německé sou- odpovídá věcně a místně nalé-
dY v Protektorátu jest povoliti zacímu soudu první stolice. Vy-
navrácení v předešlý stav pro konávacím úřadem (§ 451 tr. ř.) 
zmeškání lhůty nebo roku také je úřad, který podle druhu-iL 
tehdy. zabránily-li zachování výše uloženého trestu je podle 
lhůty nebo včasnému dostavení ustanovení říšského práva povo-
se k roku bez vlastního hrubé- lán k výkonu. 
ho zavinění strany talwvé okol- § 31. Pokud podle tohoto na-
nosti, které byly způsobeny 0- řízení jest v Protektorátu užíti 
patřeními, učiněnými u příleži- říšských zákonů a nařízení, pla-
to sti spojení Cech a Moravy s tí také zákonná nebo jiná usta-
Německou říší. novení vydaná v Říši k jejich 

(2) Pro navrácení v předešlý změně, doplnění, zavedení nebo 
stav stačí, aby zmeškavší pře- provedení. 
kážku osvědčil. § 32. Říšský ministr spravedl-

(3) Lhůta pro návrh na na- nosti se zmocňuje, aby vydal 
vrácení v předešlý stav neza- právním nařízením nebo cestou 
číná v tomto případě před tím, správní ustanovení potřebná k 
kdy toto nařízení nabývá účin- provedení a doplnění tohoto na-
nosti. Náklady řízení o navráce- řízení a aby o vysl{ytnuvších se 
ní v předešlý stav, jakož i ná- pochybnostech rozhodoval cestou 
klady řízení, které se následkem správní. 

Poznámka: Zde otištěny jsou předpisy jen základní, ostatní, ja
kož i prováděcí nařízení jsou zpracovány soustavně i s komentářem 
ve sbírce Nové zákony a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, 
red. s kruhem spOlupracovníků JUDr. Josef Hoffmann, vrchní odb. 
rada ministerstva vnitra. soustavný přehled těchto předpisů po
dává: Rejstřík německých právních norem pro Čechy a Moravu, 
který sestavil JUDr. Tomáš Pumpr. Obé vydalo Právnické knihku
pectví a nakladatelství V. Linhart, Praha II., Ltitzowova 35. 
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113/1895) 
- - - (novela 161/1936) 
- .- - (novela 199/1938) 
- soudnictví něm. 

35& 

1558: 

1279' 

129 

634-
1620' 
1734-
178g 

cti ochrana (zálwn 108/1933) 1220' 
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Darování (§§ 938 a násl. 
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dědické právo (§§ 531 a 
násl. obč. zákona) 52 
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dlouhodobé pohledávky, ú
levy při splácení (nař. 
249/1936) 1552 

dlužníci v lázeňských mís-
tech (nař. 81/1937) • 1554 

- - - - (nař. 91/1937) 1632 
doba pracovní osmihodino-

vá (smlouva 80/1922) 583 
- - - (zákon 91/1918) 590 
dočasné zastavení působ-

nosti porot (zákon 268/ 
1920) 1116 
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sálové (zákon čís. 68/1875) 207 

domovní svoboda, ochrana 
(zákon 293/1920) 1197 

domovníci (zákon č. 82/1920) 172 
donucovací pracovny a po

lepšovny (zákon 89/1885). 1276 
- - - (zákon 90/1885) 12'77 
dráhy, železniční knihy a 

zástavní práva nabytá na 
dráhách (zá.kon 132/1930) 802 

dražby, pletichy při nich 
(zákon 1/1933) 899 

družstevní zákon (70/1873) 418 
družstva, přeměna společ-

ností s r. o. v družstva 
(zákon 279/1924) 416 

důkaz smrti (zákon 20/1883) 782 

Evidence obchodních úvě
rů (nař. 109/1936) 

exekuce maření (zákon 78/ 
1883) 

- na peněžité pohledávky 
za státem nebo fondem 
pod veřejnou správou 
(nařízení 234/1934) 

-- - podpory v nezaměst-
nanosti (zákon 116/1932) 

- novela (312/1938) 
- odklad (nař. 233/1938) 
- proti zemědělcům (zák. 

74/1933) 
- - - (nař. 149/1937) 
- - - (zák. 54/1938) 
exekuční řád (zákon 79/1896) 
- - (novela 161/1936) 
- a konkursní řízení proti 

nezaměstnaným (zákon 
34/1934) 

- (nař. 77/ 
1936) 

1565 

1243 

1492 

899 
1749 
1748 

899 
1750 
1752 

816 
1620 

1497 

. 1659 
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zemědělcům 
(zákon 33/1934) •••• 1496 

- řízení, změna a doplnění 
některých předpisů, a 
trestní stíhání pletich při 
dražbách (zákon 1/1933). 899 

- - novela (zákon 23/1928) 730 
- tituly rakouské (nař. 12/ 

1936) .••••• 1631 
- vyklizení místností, od-

klad (zákon 45/1928) 967 
- - - - (nař. 99/1939) 1743 

F 

Finanční prokuratUl y (zá-
kon 97/1933) 982 

- - instrukce (nař. 82/ 
1936) 1665 

fond, zvláštní, pro zmírně
ní ztrát povstalých z po
válečných poměrů (zá-
kon 237/1924) ••••. 303 

- všeobecný peněžních ú-
stavů (zákon 238/1924) 317 

fondy kontribučenské pe-
něžní (zákon 128/1924) 376 

H 

Hospodářská a výdělková 
společenstva (zákon 70/ 
1873) 418 

hospodářské vyzvědačství 
(zákon 71/1935) 1525 

- záložny okresní (zálwn 
128/1924) 376 

hraniční mezníky, ochrana 
(zákon 254/1921) • • • • 1235 

hromadné poručenství (nař. 
334/1938) 1744 

- pracovní smlouvy (nař. 
89/1935) . " • 1417 

- - - (nař. 36/1936) 1552 
- - - (nař. 141/1937) 1721 
- - - (zák. 258/1937) 1725 
- propouštění zaměstnanců 

(zák. 253/1937) 1722 

CH 

Chudých právo (nař. 229/ 
1936) 1626 
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Jazykový zálwn (122/1920) 
jednací řády soudů, dopl

nění (nařízení 106/1934) 
jízda motorovými vozidly 

(zákon 81/1935) 
jurisdikční norma (zákon 

111/1895) 

Kartelový zákon (141/~~33) : 
- - (prováděcí nanzem 

165/1933, 195/1933, 196/1933) 
knihovní zákon obecný (95/ 

18'i1) 
knihy železniční (zákon 

132/1930) ..••... 
koaliční zákon (43/1870) . . 
kolektivní smlouvy pr,li.~t)v

ní (nařízení 89/1935) 
- - - (nař. 36/1936) 
kolonie pracovní nucené 

(zákon 102/1929) 
kompetenční konflikty (zá

kon 3/1918) 
konlmrsní řád (zákon 64/ 

1931) 
- - (novela 312/1938) 
- řízení, odklad (nař. 233/ 

1938) 
lwntribučenské fondy pe

něžní (zákon 128/1924) 

Lázeňská místa, úlevy dluž
níků (nař. 81/1937) • 

- - - - (nař. 91/1937) 
lékařské rady soudní (zá

kon 107/1927) 
letecké útoky, ochrana a 

obrana proti nim (zákon 
82/1935) • • . ~ 

letectví (zákon 172/1925) 
lidové soudy pro trestání 

válečné lichvy (zák. 567/ 
1919) 

lichevní soudy (zákon 567/ 
1919) •••••• 

lichva válečná, trestání (zá
kon 568/1919) 

1484 

1398 

604 

1208 

1464 

7S8 

802 
1205 

1417 
1552 

1273 

599 

903 
1749 

1748 

376 

1554 
1632 

1029 

1528 
450 

1117 

1117 

1120 . 
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listin umořování (cís. naří-
zení 257/1919) 

- - (zákon 250/1934) 
- - (nařízení 30/1935) 
listovní tajemství, ochrana 

(zákon 293/1920) 

M 

Majetek židovský (nař. 2l. 
VI. 1939) 

malý zákon pří dělový (93/ 
1931) •..•.• 

manželská novela (zák. 320/ 
1919) 

manželské právo (§§ 44 a 
násl. obč. zákona) 

- věci, řízení (dvorní de
luet 1595/1819) 

- - - (nařízení 283/1897) 
maření exekuce (zákon 78/ 

1883) • ..••• •• 
mezinárodní smlouvy o práv-

ní pomoci ..... . 
mezníky hraniční, ochrana 

(zálwn 254/1921) 
měna, její ochrana (zákon 

7/1924) 
- - - (zákon 113/1934) 
- - - (zákon 183/1936) 
- - - (opatř. 178/1938) • . 
mimořádná moc nařizovací 

(zákon 95/1933, 206/1933, 
109/1934) .....•• 

- opati'ení (zákony 300/1920, 
125/1933) . . . , • 

mládež, trestní soudnictví 
nad ní (zákon 48/1931) 

- - - - - (nařízení 195/ 
1931) 

motorová vozidla (zákon 
81/1935) 

- - (nař. 241/1939) • • • • 
mrtvý, prohlášení za mrtva 

(zákon 20/1883) • • • . • 
- - - - pohřešovaných ve . 

válce (zákon 128/1918) . 
mzdové poměry zaměstnan- ', 

ců v obch. živnostech 
. v neděli (nař. 294 1936) • 

N 

Náhrada škody (§§ 1293 a 
násl. obč. zákona) 

785 
1485 
1491 

1197 

1784 

187 

126 

11 

732 
734 

1243 

731 

1235 

1201 
1522 
1675 
1774 

1377 

1206 

1086 

1120 

1398 
1729 

782 

784 

1552 

118 
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náhra dní byt, pojem (vlád. 
naflzenÍ , 103j1930) 

nájemní (pachtovní) smlou
va (§§ 1090 a násl. obč. 
zálmna) 

nájemníků ochrana (zákon 

- ~/~~~é znění (zákon 52/ 
19:!4) 

naldadatelsl{á smlouva (zá
kon 106/1923) .. . . . 

nařizovací moc mimořádná 
(zákon 95/1933, 206/1933, 

Hi!I/1934) ... 
neděle v obchodních živno

stech, mzdové poměry 
(nař. 294/1936) 

nejvyšší soud (zákony 5/ 
1918 a 216/1919) . . . . 

_ - procesní novela l{ jeho 
úlevě (zákon 251/1~3~) : 

- sprá vní soud a resenl 
kompetenčních konfliktů 
(zákon 3/1918) . . . . . 

nekalá soutěž (zák. 111/1927) 
německé soudnictví (nař. 

14. IV. 1939) 
- - civilní (nař. 14. IV. 

_ ::3i~estní (nař. 14. IV. 
1939) 

nemoci pohlavní, potírání 
jich (záiwn 241/1922) 

nesporné řízení (cís. patent 
208/1S~4) ..•• 

:..- - (zákon 100/1931) 
nezaměstnaní, exekuce na 

jejich podpory (zákon 
_ 116/1932) ..... _ . __ . 
- exekuční a l{onkurSnl rl

zení proti ním (zákon 

_ ~/1::4) _ _ (nař. 77/1936) 

'- úlevy při splácení pohle
dávek ' (nař. 251/1935) . . 

JÍoční práce žen (smlouva 
81/1922) . . . . 

norma jurisdil{ční (zákon 
111/1895) 

notářské sazby (nařízení 

966 

93 

955 

1500 

165 

1377 

1552 

397 

1478 

599 
2,61 

1786 

1788 

1790 

1260 

746 
736 

899 

1497 
1659 

1645 

587 

601 

J 02/1923) ...... • 1344 
- spisy (zákon 76/1871 ř. z.) 78 
notářský řád (zákon 75 / 

1871) 983 
'~ - (ÍlOvela 285/1938) . _ . 1756 
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novely trestní (zákony 471/ 
1921, 259/1923, 31/1929, 209/ 
1931) 128~ 

nucené pracovnl kolonie 
(zákon 102/1929) 1273 

o 

Občanský zákoník (946/1811 
Sb. z. s.) 8, 

Obecný zákon o pozemko-
vých knihách (zákon 95/ 
1871) 78& 

oběh zákonných platidel, 
ochrana (zákon 7/1924) 1201 

- - - - (zákon ,113/1934) 1522 
obchodní dohodci - sensá-

lové (zákon 68/1875 ř. z.) 207 
- pomocníci (zákon 20/1910 

ř. z.) ........ 201 
-- úvěry, evidence (nař. 109/ 

1936) 1565 
- zákoník (1/1863 ř. z.) 191 
obchody splátkové (zák. 76/ 

1935) .,. 1451 
- - (zákon 70/1896) 271 
obilní zástavní listy a ve

řejná obilní skladiště (zá-
lwn 107/1933) 1649' 

obnova hranic (II. dílčí no-
vela k obč. zákonu) 74 

obrana státu (zák. 131/1936) 1677 
odhadní řád (vlád. nařízení 

100/1933) ....... 889 
odklad exekučního vyklize-

ní místností (zákon 45/ 
1928) 967 

- - - - (nař. 99/1939) . . 1743 
- exekucí ua obs. území 

(nař. 233/1938) . . . '. . 1748 
odpovědnost za obsah tIS 

kopisů (zákon 124/1924) . 1236 
odpůrčí řád (zá~0l! ~4/193~) 948 
odsouzení podmlnene (za-

kon 562/1919) • 1263 
- zahlazení (zák-on 111/1928) 1271 
odvážné smlouvy (§§ 1267 a 

násl. obč. zák.). ,' . 109 
ochrana a obrana proti le

teckým útokům (zákon 
82/1935) .,. 1528 

- cti (zákon 108/1933) 1220 
- hra.ničních mezníků a 

trigonometrickýéh ,zna-
ček (zákon , 254/1921) 1235 
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- měny a oběhu zákon
ných platidel (zákon 7/ 
1924) 

- - - (zákon 113/1934) 
- - - (zákon 183/1936) 
- - - (opatření 178/1938) 
- nájemníkú (zá kon 54/1933) 
- - nové znění (zákon 32/ 

1934) . 
- peněžních ústavů příročí 

(zákon 240/1924) 
- platidel (nař. 157/1939) 
- pošt. známek (nař. 244/ 

1939) 
- republiky (zákon 50 /1923) 
- - novela (zálmn 140/1934) 
- - - (zákon 130/1936) 
- svobody osobn í , domovní 

a tajemství listovního 
(ústavní zákon 293/1920) 

- - ve shromážděních (zá
kon 309/1921) . . . . . 

okresní záložny hospodář
ské a kontribučenské 
fondy peněžní v Cechách 
(zákon 128/1924) 

opatrovnictví a poručenství 
(§§ 187 a násl. obě. zá
kona) 

opatření mimořádná (zák. 
300/1920, 125/1933) , 

- proti obecn.ě nebezpeč
nému užívání třask tvin 
o obecně nebezpečnému 
zacházení s nimi (zákon 
134/1885) 

organisační otázky v obo
ru soudnictví, úprava 
některých (zák. 201/1928) 

osmihodinová pracovní do
ba (smlouva 80/1922) 

- - - (zákon 91/1918)' 
osobní svoboda, ochrana 

(zákon 293/1920) 
osvojení (zákon č. 56/1928) 
ozna.čení soudú '(zákon, 201/ 

1928) 

1 
) 

p 

Padělání peněz a , cenných 
pap,írů i(zákon 269/1919) • 

pachtovné při zemědělských 
pachtech (nař. 164(1935) 

-:0-.' - - - (nař: 168/1936) 

1201 
1522 
1675 
1774 

955 

1500 

353 
1780 

1781 
1180 
1519 
1673 

1197 

1205 

376 

21 

1206 

1248 

595 

583 
590 

1197' 
131 

595 

1137 

1396 
1633 
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pachtovní (nájemní) smlou
va (§§ 1090 a násl. obě. 
zák.) 93 

peněžní normy soutěžní (vl. 
nařízení 59/1933) 350 

- fondy !wntrihučenské 
(zákon 128/1924) 376 

- ústav.y, příročí k jejich 
ochraně a k ochraně vě-
řitelú (zákon 240/1924) 333 

- - a podnIky, úprava ně
kterých poměrú (zákon 
34/1932) 309 

- - všeobecný fond (zákon 
238/1924) 317 

- ústředí čes. spořitelen 
(nař. 337/1936) 1558 

peněžnictví, soutěž v těchto 
věcech (zákon 44/1933). . 334 

- - (novela nařízení 261/ 
1934) 1447 

- , ústřední smírčí orgán a 
poradní sbor (vlád. nař. 
52/1933) 341 

placení některých závazkú 
státních a jiných veř. za
městnancú (zákon 205/ 
1933) 1492 

platidla, ochrana jejich o-
běhu (zákon 7/1924) 1201 

- - - - (zákon 113/1934) 1522 
- - - - (nař. 157/1939) 178~ 

pletichy při dražbách (zá-
kon 1/1933) 1199 

- - zadávání veřejných 
dodávek a prací (zálm'n. 
115/1934) 1517 

podpory v nezamčstnanosti, 
exekuce na ně (zákon 
116/1932) 899 

pohlavní nemoci, potírání 
jich (zákon 241/1922) 1260 

pohledávky za státem, do
brovolné zastavení, po
stup a poukázka (zák. 
287/1936) 1547 

pohřeŠOVá.nJ ve válce, pro
hlášení -za mrtva (zákon 
U~"~ , m 

pojistná, smlouva (zákon 
145/1934) , 1418 

pojištění s~ukromé, měno-
vá ustanovení (Dař. 254/ 
]939) 1732 

JI L Podatky - 6 
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pojišťovací smlouva (zákon 
501/1917) 

- regUlativ (zákon 501/1917) 
pojišťovny soukromé, státní 

dozor a zabezpečení ná
roků pojistníků (zákon 
147/1934) 

polepšovny (zákon 89/1885) 
- (zákon 90/1885) 
poměr trestů v ůzemí růz

ného práva (zákon 284/ 
1920) ... 

poměry peněžních ústavů, 
jiných podniků a akcio
vých spOlečností (zákon 
54/1932) 

poplatky soudní (vyhláška 
151/1931) 

- svědků a znalců (naříze
ní 246/1934) 

poradní sbor ve věcech pe
něžnictví (vlád. nař. 52/ 
1933) 

porotců seznamy, sestavo
vání (zákon 278/1919) 

poroty, dočasné zastavení 
jejich působnosti (zákon 
268/1920) ; 

poručenská rada (I. dílčí 
novela k obč. zákonu) 

poručenství a opatrovnictví 
(§ 187 násl. obč. zák.). . 

- hromadné (nař. 334/1938) . 
porušování úředního tajem

ství (zákon 178/1924) • . 
postoupení přednosti (III. 

dílčí novela k obč. zák.) 
poštovní spořitelna (zákon · 

143/1930) 
- - vklady (nař. 37/1936) • 
- - úschova a správa 

soudních a správních de
.posit (nařízení 214/1933)_ 

- známky ochrana (nar. 
244/1939) 

potírání pohlavních nemocí 
(zákon 241/1922) . . . . 

potulní cikáni (zákon 117/ 
192~ . 

poválečné poměry, Lvl;ištní 
fond pro zmírnění ztrát 
povstalých z těchto po
měrů (zákon 237/1924) 

povinnosti bankéřů při ú
schově cenných papírů 
(zákon 241/1924) 

426 
426 

14<11 
1276 
1277 

1278 

309 

1297 

1480 

341 

1112 

·1116 

30 

21 
1744 

1198 

46 

296 
1558 

1453 

1781 

1260 

1279 

303 

356 
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pozemková reforma (zálto
ny čís. 215/1919, 81/1920 a 
93/1931) 

pozemkové knihy (zák. 95/ 
1871) 

práce dětí v průmyslu 
(smlouva 82/1922) 

pracovní doba osmihodino
vá (smlouva 80/1922) 

- - - (zákon 91/1918) 
- kolonie nucené (zálton 

102/1929) 
- poměr soukr. úředníků 

(zákon 154/1934) 
- poměry redaktorů (zák. 

189/1936) .... . . 
- smlouvy hromadné (nař. 

89/1935) . . . . . . . 
- - - (nář. 36/1936) .. 
- soudy (zákon 131/1931) 
- - (vyhláška 24/1934) 
- - (nař. 207/1935) 
- - novela (nař. 280/1938) 
pracovny donucovací (zá

kon č. 89/1885) 
- - (zákon 90/1885) 
právní poměry domovníků 

(zákon 82/1920) .. 
- - spořitelen (zákon 302/ 

1920) 
právo chudých (nař. 229/ 

1936) 
procesní novela k úlevě 

nejv. soudu (zákon 251/ 
1934) .. ...•. 

_.:.. - (zákon 161/1936) . 
- 'úmluvy mezinárodní 
- - (nař. 199/1938) 
prOhlášení za mrtva (zákon 

20/18"83 ..... . 
- - - pOhřešovaných ve 

> -válce (zákon 128/1918) 
llrokuratury finanční (zá

kon 97/1933) 
- - instrukce (nařízení 82/ 

1936) 
promlčení a vydrženi (§§ 

1451 a násl. obč. zák.) 
propuštění pOdmíněné (zá

kon 562/1919) . 
protiletadlová obrana (zá

kon 82/1935) 
provedení 1$ 105 'ústavní li

stiny (zákon 217/1925) 
překládání soudců do vý

služby podle věku (zá
kon 165/1934) . ' 

174 

788 

588 

583 
590 

1273 

1383 

1549 

1417 
1552 

720 
1480 
1630 
1740' 

1276 
1277 

172 

369 

1626 

1478 
1620 

731 
1734 

782 

784 

982 

1665 

122 

1263 

152& 

608 

lns 
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přeměna společností s r. o. 
v družstva (zák. 279/1924) 

přeprava železniční (zákon 
110/1927) 

- - cestujících a zavaza
del (mezinárod. úmluva 
142/1928) 

- - zboží (mezinárod. ú
mluva · 140/1928) . . . . 

přepravní řád železniční 
(vlád. nařízení 144/1928) . 

přídaVky, zákaz při prodeji 
zboží nebo provádění vý
konů (zákon 75/1935) . . 

přídělový zákon (č. 81/1920) 
- - malý (čís. 93/1931) 
příročí k ochraně peněž-

ních ústavů a jejich vě
řitelů (zákon 240/1924) 

přísahy osob bez vyznání 
náboženského, konané 
před SOUdy (zákon 223/ 
1922) ....... . 

příSlušnost k rozhodování o 
nárocIch proti státu ne
bo jeho částem (zákon 
4/1918) 

půjčka (§§ 971 a násl. obč. 
zákona) 

původské právo (zákon č. 
1;;3/1926) 

R 

Radioletegrafní a radiotele
fonní zařízení (zákon 9/ 
1924) 

rady lél{ařské soudní (zá
kon 107/1927) 

rakouský stát, exekuční ti
tuly (nař. 12/1936) . . . 

redaktorů pracovní poměry 
(zák. 189/1936) . . • . . 

regulativ akciový (nařízení 
175/1899) 

- pojišťovací (zákon 501/ 
1917) 

repUbliky ochrana (zákon 
50/1923) 

revise bankovních ústavů 
(zákon 239/1924) 

rodiče a děti (§§ 157 a násl. 
obč. zákona) 

~učení z provozu automo
bilů (zákon 162/1908) . . 

416 

453 

477 

454 

490 

1448 
176 
187 

353 

732 

601 

85 

153 

1239 

1029 

1631 

1549 

275 

4~6 

1100 

321 

17 

147 
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- železnic za tělesná po
škození a zabití lidí způ
sobené na železnicích 
(zákony 27/1869 a 147/1902) 453 

rukojemství (§§ 1342 a násl. 
obč. zákona) 114 

Ř 

Řád advokátní (zákon 96/ 
1868) . . • 978 

- exekuční (zákon 79/1896) 816 
- notářský (zákon 75/1871) 983 
- odhadní (vlád. nařízení 

100/1933) 889 
- soudu trestního (zákon 

119/1873) 1011 
řády konkursní, vyrovnací 

a odpůrčí (zákon 64/1931) 901 
- stěhovací . 968, 1511 
-, tituly a šlechtictví, je-

jich zrušení (zákon 61/ 
1918) 1200 

řešení kompetenčních kon
fliktů (zákon 3/1918) . . 599 

řízení exekuční, změna a 
doplnění některých před
pisů a trestní stíhání ple
tich při dražbách (zá-
kon 1/1933) 899 

- - novela (zákon 23/1928). 730 
- k prohlášení za mrtvého 

a vedení důkazu smrti 
(zákon 20/1883) . . . . . 782 

- nesporné (cís. patent 208/ 
1854) . . . . 746 

- - zákon (100/1931) . . . 736 
- soudní, novela (zákon 

23/1928). ...... 730 
- ve věcech manželských 

(dvorní dekret 1595/1819) 732 
- - - - (nařízení 283/1897) 734 

s 
Sazba soudních poplatků 

(vyhláška 151/1931) 1297 
sazby advokátní (nařízení 

95/1923) . 1337 
- notářské (nařize~í 102/ 

1923) ... 1344 
.:.... úrokové (nař. 238/1935) 1569 
sensálové - obchodní do

hodci (zákon 68/1875 ř. z.) 207 
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sestavování seznamů p orot-
ců, (zákon 278/1919) 1112 

shrOnláž(lění, ochrana svo
body v něm (zákon 309/ 
1921) 1205 

schovací smlouva (§§ 957 a 
násl. obě. zákona) . ., 84 

skladiště obilní veřejná (zá-
kon 106/1933) 1469 

služební smlouva (§§ 1151 a 
násl. obč. zákona) 98 

směnečný zákon (1/1928) 245 
směnná smlouva (§§ 1045 a 

násl. obě. zákona) . . 90 
smírčí ústřední orgán v pe

něžnictví (vlád. nařízení 
52/1933) 341 

smlouva pojišťovací (zákon 
501/1917) 426 

smlouvy (§§ 859 a násl. obč. 
zákona) 75 

smrti důkaz (zákon 20/1883) 782 
sňatky církevní (zákon 219/ 
m~ U9 

součinnost soudů v zemích 
čes., mor., slov. a pod-
karp. (zákon 23/1928) . . 730 

soud nejvyšší (zákony 5/1918 
a 216/1919) 597 

- - správní (zákon 3/1918f 599 
- státní (zákon 51 {1923) 1190 
soudci, překládání do vý

služby podle vělm (zá-
kon 165{1934) 1478 

soudcovský syndilcátní zá-
lwn (112{1872) 971 

soudní a správní deposita 
u pošt. spořitelny (naří-
zení 214{1933) 1453 

- aktuáři (zákon 57/1931) 974 
:.- lékařské rady (zákon 

107{1927) 1029 
- poplatky (vyhláška 151/ 

1931) 1297 
- řád civilní (zákon 113{ 

1895) 634 
- řízení, novela (zákon 23{ 

1928) 730 
- znalci (naŤ, 269/1939) 1736 
soudnictví německé '(nař. 

14. IV. 1939) 1786 
- - civilní (nař. 14. IV. 

1939) 1788 
- - trestní (nař. 14. IV. 

193'9) 1790 
- trestní, nad mládeží (zá-

kon 48/1931) 1086 
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- - - - ínařizeuÍ 195/1931) 1102 
- úprava některých orga-

nisačních 'otázek (zákon 
201/1928) 595 

soudy lichevní (zákon 567/ 
1919) 1117 

- označení jejich (zákon 
201/1928) 595 

'- pracovní (zákon J3Í!1931) 720 
- státní (zákon 68{1935) 1512 
soukromí zaměstnanci (zá-

kon 154{1934) 1383 
soutěž nelcalá (zákon 111{ 

1927) 261 
- v peněžnictví a úprava 

úrokové úrovně (zákon 
44/1933) 336 

(n.ovela nařízení 
261{1934) . 1447 

soutěžní n or my peněžní (vl. 
nařízení 59{1933) 359 

splácení dlouhodobých po
hledávek, úlevy (nař. 249/ 
1936) 1552 

- pohledável{ v lázeňských 
místech (nař. 31/1937) 1554 

- - - - (nař. 91{1937 1632 
splátkové obchody (zálmn 

70/1896) 271 
- - (zákon 76/1935) 1451 
společenstva výdělková a 

hospodářská (zálmll 70/ 
1873) 418 

spOlečenství práv (§§ 825 a 
násl. obč. zák.) 72 

- smlouva o ně (§§ 1175 a 
násl. obč. zákona) . 102 

společnosti s ručením ob 
mezeným (zákon 58/1906) 393 

- - - -, akciové a ko
manditní na akcie, zři
zování j ejich, zvyšování 
záldadního kapitálu a za
kládání pobočných ústa
vů (vlád. nařízení 465/ 
1920) • . 294 

- - - - , přeměna v druž-
stva (zákon 279/1924) . • 416 

spolkový zákon (čís . 253{ 
1852) 272 

spořitelna Doštovní (zákon 
143/1930) 296 

spořitelny, peněžní ústředí 
čes. (nařízení 337{1936) 1558 

- právní poměry (zákon 
. ' 302{1920) .. 369 
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- , svaz čes . (vlád. nařízení 
447{1926) 

správní soud nejvyšší (zá-
kon 3/1918) ; 

- výrOky o nárocích sou-
kromoprávních (zákon 
217/1925) 

stabilisační bilance (zákon 
78/1927) 

- - (zákon 34/1936) 
státní soud (zákon 51/1923) 
- soudy (zákon 68/1935) . 
- vězení (zákon 123/1931) 
stěhovací řády 968, 
stížnosti zmateční (zákon 

3/1878) • • • 
'střelivo (zákon 81/1938) 
svatební smlouvy (§§ 1217 a 

násl. obč. zá kona) 
svaz čes. spořitelen (vlád. 

nařízení 477/1920) 
svědci a znalci, poplatl{y 

jejich (nařízení 246/1934) 
svéprávnosti zbavení (cís. 

nařízení 207/1916) 
svěřenství (zákon 179/1924) 
svoboda osobní a domovní, 

ochrana (zákon 293/1920). 
- ve shromážděních, její 

ochrana (zákon 309/1921) 
syndikátní zákon soudcov

ský (112/1872) 

š 

Sekový zákon (čís. 84/1906 
ř. z.) 

škOdy náhrada (§§ 1293 a 
násl. obč. zákona) 

šlechtictví, řády a tituly, 
jejich zrušení (zákon 61/ 
1918) 

T 

TajemstvÍ listovní. ochrana 
(zákon 293/19~0) 

- úřední, porusovam (zá
r kon 178/1924) 
telegrafy (zákon 60/1923) 
tisk (zákon 6/18(3) 
tiSkopisy, odpovědnost za 

jejich obsah ve věcech 
křivého obvinění, utrhá-

372 

599 

600 

359 
1592 
1190 
J.512 
1195 
1511 

1053 
1761 

105 

372 

1480 

772 
144 

1197 

1205 

971 

257 

110 

1200 

1197 

1193 
1236 
1208 
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ní a urážek na cti (zá-
kon 124/1924) 1239 

tisková novela (zákon 140/ 
1934) 1519 

tiskový zákon (126/1933) 1215 
tituly, šlechtictVÍ a řády, 

jejich zrušení (zákon 61/ 
1918) 1201 

trest smrti a doživotní (zá-
kon 91/1934) 1515 

trestání válečné lichvy (zá-
kon 568/1919) 1120 

trestní novely (zákony 4711 
1921, 259/1923, 31/1929, 209/ 
1931) • . . . . . 1282 

- řád (zákon 119/1873) 1011 
- - novela (zákon 56/1935) 151~ 
- - - (nař. 199/1938) 1758 
- - - (nař. 306/1939) 1760 
- soudnictví nad mládeží 

(zákon 48/1931) . . . • • 1086 
- - - - (nařízení 195/1931) 1102 
- - německé (nař. 14. IV. 

1939) • . ... 1790 
- stíhání presidenta repu

bliky a členů vlády (zá-
kon 36/1934 . . . .. 1378 

- zákon (cís. pat. 117/1852) 1126 
- - novela . (nař. 306/1939) 1760 
tresty, jejich poměr v úze

mí různého práva (zákon 
284/1920) 1278 

trhová smlouva (§§ 1053 a 
násl. ob č. zák.) 91 

trigonometrické značky, 
ochrana (zákon 254/1921) 1235 

třaSkaviny, užívání a za
cházení s nimi (zákon 
13<l(1885) 1248 

tuláci a zahaleči (zákon 108/ 
1873) 1275 

u 

Ukládání trestu smrti a do
životních trestů (zákon 
91/1934) 1515 

úlevy dlužníků v lázeň
ských místech (nař. 81/ 

. 1937) 1554 
- - .- - (nař. 91/1937) 1632 
- při splácení dlouhodo-

bých pohledávek (nař. 
. 249/1936) 1552 
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- - - pohledávek za ne
zaměstnanými (nař. 251/ 
1935) 

- - - - za zemědělci (nař. 
1643 

258/1936) 
(nař. 

1636 
250i 

1935) 1637 
umořování listin (cís. naří-

zení 257/1915) • . . 785 
- - (zákon 250/1934) . . 1485 
- - (nařízení 30/1935) 1491 
úplatkářství a porušování 

úředního tajemství (zá-
kon 178í1924) 1198 

úprava některých organi
sačních otázek v oboru 
soudnictví (zákon 201/ 
19(8) 595 

- pachtovného pn země
dělských pachtech (naří-
zení 164/1933) 1396 

úroková dohoda v peněž
nictví (vládní nařízení 59/ 
1933) . • . . . . • . . 350 

- úroveň a soutěž v peněž-
nictví (zákon 44/1933) 33!; 

úrokové sazby (nař. 238j 
1935) 1569 

úřední tajemství, porušová-
ní (zákon 178/1924) 1198 

úředníci vyšší pomocné 
soudní služby (zákon 57/ 
1931) 974 

úschova a správa soudních 
a správních deposit u poš
tovní spořitelny (nařízení 
214/1933) 1453 

- cennýCh papírů (zákon 
241/1924) 556 

ústavní listina (zákon 121/ 
1920) 

- - , provedení § 105 (zá-
kon 217/1925) . . . . . 600 

ústředí čes. spořitelen (nař. 
337/1936) 1558 

ústřední banka čes. spoři-
telen (nař. 338/1936) 1562 

útisk a ochrana svobody ve 
shromážclěních (zák. 309/ 
1921) 1205 

úvěry obchodní, evidence 
(nař. 109/1936) . . . . . 1565 

uvozovací cís. patent (117/ 
1852) k trestnímu zákonu 1125 

- zákon k exekučnímu řá-
du (zákon 78/1896) E10 
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- - - jurisdikční normě 
(zákon 110/1895) 601 

- - - civilnímu řádu soud-
nímu (zákon 112/1895) 624' 

- - - trestnímu řádu (119/ 
Um 1no 

v 

Válečná lichva, trestání 
(zákon 568/1919) 

valorisace peněžitých cas-
tek rozhodných pro kva
lifikaci trestných činů 
(zákon 31/1929) 

věcná práva (§§ 285 a násl. 
obč. zákona) 

věk nezletilosti (zákon 447i 
1919) 

vězení státní (zákon 123/ 
1931) 

vkladní knížky (listy, zá
kon 239/1924) 

vklady poštovní spořitelny 
(nař. 37/1936) 

vrchní soudy Jako soudy 
státní (zákon 68/1935) 

všeobecný fond peněžníCh 
ústavů (zákon 233/1924) 

Výdělková a hospodářská 
společenstva (zákon 70/ 
1875) 

vydržení a promlčení (§§ 

1284 

32 

130 

1195 

321 

1512 

317 

418 

1451 a násl. obč. zákona) 122 
vyhlašování zákonů (záko

ny 139/1919 a 500/1921) 
vyklízení místností exekuč-

6 

ní, odklad (zákon 45/19(8) 967 
- - - - (nař. 99/1939) • • 1743 
výroba, prodej a přechová-

vání radiotelegrafních a 
radiotelefonních zařízení 
jakož i dovoz Jejich z ci- . 
ziny (zákon 9/1924) 1239 

výroky úřadů správních o 
nárocích soukromopráv
ních (zákon 217/1925) 

vyrovnací řád (zákon 64/ 
600 

1931) • ., 935 
- - novela (nař. 312/1938) 174~ 
- řízení zemědělské (nař. 

76/1936) 
- - - (nař. 259/1936) 
- - - (nař. 191/1936) 
- - - (nař. 230/1936) 

1648 
1656 
1656 
1658 
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vystěhovalectví (zákon 71/ 
1922) 1250 

- (nař. 164/1936) . ., 1676 
vystěhování viz vyklizení 
vyvlastnění pro železnice 

(zákon 30/1878) . . . . . 1613 
vyzvědačství hospodářské 

(zákon 71/1935) 1525 
vyživovací zákon (4/1931) 133 

z 

'Zabezpečení nároků pOjist
níků v pojištění soukro
mém a státní dozor na 
soukromé pojišťovny (zá-
kon 147/1934) ., ., 1441 

,.záborový zákon (215/1919) 174 
zahaleči a tuláci (zákon 

108/1873) 1273 
zahlazení odsouzení (zákon 

111/1928) 12171 
zákaz přídavků při prodeji 

zboží neb provádění vý-
konů (zákon 75/1935 . 1448 

zakládání pobočných ústa
vů spOlečností s r. o. a 
společností akciových 
(komanditních na akcie) 
(vlád. nařízení 465/1920). 294 

'.základní ustanovení řízení 
nesporného (zákon 100/ 
1931) 736 

záložny okresní hospodář-
ské (zákon 128/1924) 376 

zaměstnanci soukromí (zá-
kon 154/1934) • • • . • 1383 

.- - hromadné propouštění 
(nař. 253/1937) 1722 

-- - - - (nař. 238/1939) 1726 
- státní a veř., placení ně-

kterých závazků (zákon 
205/1933) 1492 

.- zastavených period. tis-
kopisů (zákon 225/1933) 1395 

- - - - (zákon 35/1936) 1551 
zápŮjčka (§§ 983 a násl. obč. 

zák.) 86 
'zastavení dočasné působno-

sti porot (zákon 268/1920) 1116 
-zástavní listy obilní (zákon 

107/1933) 1469 
- smlouva (§§ 1368 a násl. 

obč. zákona) 116 
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zavedení trestního řádu (zá-
kon 119/1873) 1010 

zbavení svéprávnosti (cís. 
nařízení 207/1916) 

zbraně a střelivo (zákon 
81/1938) 

zbrojní patent (223/1852) 
zemědělci, exekuční a kon

kursní řízení proti nim 
(zákon 33/1934) 

-, výkon exekuce proti 
nim (zákon 74/1933) 

-, úlevy při splácení pohle-

. 77! 

1761 
1244 

1496 

899 

dávek (nař. 258/1936) 1636 
- - - - - (nař. 250/1935) 1637 
- - - - - (nař. 149/1937) 1750 
- - - - - (zák. 54/1938) • 1752 
zemědělské pachty, úpra-

na pachtovného (nařízení 
164/1935) 

- - (nař. 168/1936) 
- vyrovnací řízení (nař. 76/ 

1936) 
- - - (nař. 259/1936) 
- - - (nař. 191/1936) 
- - - (nař. 230/1936) 
zletilost (zákon 447/1919) 
zmaření exekuce (zákon 78/ 

1396, 
1635 

1648 
1656 
1656 
1658 

130 

1883) 1243 
zmateční stížnosti (zákon 

3/1878) 1053 
- - (zákon 56/1935) 1512 
změna práv a závazků (§§ 

1375 a násl. obč. zák.) . 116 
- příSlušnosti trest. soudů 

a odpovědnost za obsah 
tiskopisů ve věcech kři
vého obvinění, utrhání a 
urážek na cti (zákon 124/ 
1924) 1238 

zmírnění ztrát povstalých 
z poválečných pomeru, 
zvláštní fond (zákon 237/ 
1924) ~03 

zmocňovací smlouva (§§ 1002 
a násl. obč. zák.) 87 

- zákon (95/1933, '206/1933; 
109/1934) 1377 

- - (163/1936) 1545 
značky trigonometrické, o-

chrana (zákon 254/1921) 1235 
znalci a svědci, poplatky 

jejich (nařízení 246/1934) 1480 
- stálí, seznamy (nař. 269/ 

1939) 1736 
známky poštovní, ochrana 

(nař. 244 1939) 1781 
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zrušení práv a závazkú 
(§§ 1411 a násl. obč. zák.) 119 

- šlechtictví, řáclú a titulú 
(zákon 61/1918) . . . . . 1200 

zřízení nucených pracov-
ních kolonií (zákon 102/ 
1929) . . . . . . • . . 1273 

zřizování společností s r. o. 
a společností akciových 
(komanditních na akcie) 
a zvyšování základního 
kapitálu těchto společ-
.no stí a zakládání po
bočných ústavů (vlád. 
nařízení 465/1920) . . . . 294 

ztrátový fond. zvláštní fond 
pro zmírnění ztrát z po
válečných poměrů (zá-
kon 237/1924) . . . . . 303 

zvláštní fond pro zmírnění 
ztrát povstalých z pová
lečných poměrů (zákon 
237/1924) 303 
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ž 
Zeleznice, ručení za těles

ná poškození á zabití li
dí, způsobené na želez
nicích (zákony 27/1869 a 
147/1902) ....... 453 

železniční knihy a zástav-
ní , práva, nabytá na dra

' hách (zákon 132/1930) . . 802 
- přeprava (zákon 110/1927) 453 
- - cestujících a zavaza-

del (mezinárod. úmluva 
142j1928) • • • . • • • 477 

- - zbožÍ (mezinár. úmlu-
va 140/1928) . . . . . . 454 

- přepravní řád (vlád. nař. 
144/1928) .. • .. 49t 

- zákon (86/1937) . . . . . 1593 
židovský majetek (nař. 21. 

VI. 1939) . . . ., 1784 
živnostenský řád (zák. 199/ 

1907) . . . . . . . 529 
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VLOŽKY 
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Vložky k Příruční sbírce justičních zákonů 
K straně 1. 

poznámka 
str. 1378. 

K straně 4. 
Poznámka 
str. 1378. 

K straně 76. 

§ 34: Provedeno zákonem č. 36/1934, otištěným na 

§ 67: Provedeno zákonem č. 36/1934, otištěným na 

poslední věta § 862 má správně zníti: Nabídka nezanikne také, 
jestliže ... 

K straně 99. 
Poznámka k § 1153: Viz zákon o soukromých zaměstnancích č. 
154/1934, na str. 1383 a násl. 

K stnalně 114. 
Poznámka: §§ 1339 1340 obč. zák. byly zrušený § 42 odst. 1. zá
kona o ochraně cti (viz str. 1230). 

K straně 125. 
Poznámka k § 1490: Viz nyní zákon o ochraně cti na str. 1220 a 
násl. 

K straně 133. 
Titul alime,ntačního zákona nutno doplniti: čís. 4/1931. 

K stlraně 147. 
Poznámka: Automobilový zákon Č. 162/1908 byl zrušen a nahrazen 
zákonem Č. 81/1935, který vstoupí vplatnost až to vláda určí na
řízením. Je otištěn na str. 1398 a násl. 

K straně 150-151. 
Poznámka: Nová nařízení k automobilovému zákonu viz str. 
1415-1416. 



K straně 196. 
Poznámka: Článek 10 obec. zákoníka obchodního neplat[. Na jeho 
mislo vstoupila ustanovenI zákona Č. 183/1928 (viz nové znění 
§§ 7 a 9 uvoz. zák. k obch. zák. na str. 191). 

K straně 191. 
Poznámka: Na místo §§ 7 a 9 uvoz. zák . k obch. zák. vstoupila 
níže otištěná ustanoveni zákona čís. 183/1928. 

ZAKON ZE DNE 13. ŘIJNA 1928, Č. 183, I § 3 .. Poznámka : Týká se zák. čl . 
O DAiilovÉM ZAKLADU ROZHODNÉM XXXVII z r. 1875. 
PRO zAPIS OBCHODNIKO DO 08- § 4. Jakmile byla firma obchodníka 
CHODNIHO REJSTŘfKU A O ÚPRAVĚ nebo veřejné obchodní společnosti 
NĚKTERÝCH PRAvNlcH POMĚRŮ vÝ- nebo komanditní společnosti zapsána 
DĚLKOVÝCH A HOSPODAŘSKÝCH SPO- do obchodního rejstříku, nemá pok les 

LEČENSTEV (DRUŽSTEV). ryzího výtěžku v § 1 uvedeného pod 
§ 1. (1) Ustanovení obchodniho zá- 50.000 Kč, později nastálý, vlivu na 

kona uvedeného v platnost zákonem zápis již provedený a na použití 
ze dne 17. prosince 1862, Č. 1 ř. z. ustanovenI obchodil í ch zákonů o fi r
z. r. 1863, a obchodního zákona zák. mách, obchodních knihách a prokuře. 
čl. XXXVII/1875 o firmách, obchodních § 5. § 9 uvozovacího zákona k 
knihách a prokuře může býti užito jen obchodnímu zákonu ze dne 17. pro
na obchodníky, u nichž jest .anebo since 1862, Č. 1 ř . z. z roku 1863, 
by byl, kdyby nebyli od daně osvo- dále zákon ze dne 30. června 1921 I 

bozeni, základem výměry všeobecné Č. 260 Sb. z. a n., jímž se mění § 7 
daně výdělkové nebo zvlášlni daně uvozovacího zákona k obchodnímu 
výdělkové podle §§ 55, 56 nebo §§ zákonu ze 17. prosince 1862, Č. 1 
76 až 82 zákona ze dne 15. června ř. z. z roku 1863, ve znění cís. nař . 
1927, Čf 76 Sb. z. a n. o pi'ímých da- z 11. července 1898, Č. 124 ř. Z., a 
ních, ryzí výtěžěk ve výši nejméně § 5 zák. čl. XXXVII (obchodního zá-
50.000 Kč; na obchodníky ,podomní konal z roku 1875, a § 35, odsl. 3 
nelze těchto ustanoveni vůbec užíti. zák. čl. XXII! z roku 1898 o hospo-

(2) Sdruženími ku provozovánf ob- dářských a živnostenských úvěrních 
chodní živnosti, na něž se uvedená družstvech se zrušuj í. 
ustanovení obchodních zákonů nevzta- § 6. Zákonem tímto nemění se nic 
hují, nemůže býti založena ani veřej- na zásadě soudcovského vOlného uva
ná obchodní společnost ani koman- žování důkazu. 
dítní společnost. § 7. Zákon tento provedou ministři 

§ 2. Poznámka: Týká sa zá kona ze spravedlnosti, financí a průmyslu, ob
dne 9. dubna 1873, Č . 70 ř. z., o vý- chodu a živností. 
děl kových a hospodářských spole- Poznám ka: Zá kon byl vyh lášen 23 
čenstvech. listopadu 1928. 

K straně 418. 
Poznámka k družstevnfmu zákonu: činnost družs.tev byla vládním 
nařízenfm (zákonem - viz str. 1377) ze dne 18. května 1935 Č. 116 
rozšfřena 1aké na vedlejšf činnost sociální, vzdělávací a pomocně 
zdravotnickou. 

K straně ~26. 
Na místo zákona z 23. XII. 1917 Č. 501 viz nyní zákon z 3. VII . 
1934 Č. 145 o pojistné smlouvě na str. 1418-1441. 

K straně 201. 
Poznámka: Zák?n o obchodnfch pomocnicfch č. 20/1910 byl zrušen 
a ._n~hr_azen zakonem o soukromých zaměstnancfch Č 154/1934 
otlstenym na str. 1383 a násl. " ' 

K straně 222. 
Poznámka k čl. 182: Nynf §§ 10 a 11 směr~ečného zákona. 

K straně 233. 
Poznámka k čl. 305 odstavec první: Nyní §§ 10, 11, 32 a 76 sme--
nečného zákona. ' 
P~známka k čl. 305, odstavec druhý: Nyní §§ 73 a 74 směn zák 
(yl~ str .. 253) a zákon z 11. prosince 1934 čís. 250 o umořováni 
Ilstrn (VIZ str. 1490). 

K strarně 263. 
Poznámka k § 11: Viz též zákon 75/1935 o zákazu přfdavků při 
prodeji zboží neb provádění výkonů (str. 1448-1451). 

K straně 271. 
Místo zákona z 27. IV. 1896 Č. 70 viz nyni zákon o splátkových ob
chodech 12. IV. 1935č. 76 (str. 1451-1453.1. 

K straně 274. 
Poznámka k § 22: Ustanovení tohoto § se nevztahuje na pojištovny 
(viz § 25 zákona Č. 147/1934 na str. 1447) 

K straně 299. 
Poznámka k § 24:_ Viz vládní nařízení čís. 214/1933 otištěné na 
s1r. 1453-1463, o uschově a správě soudních a sprá~nfch deposit 
Ll poštovní spořitelny. 

K str,aně 301. 
Pc~námkak § ~9: Viz VI~d. nař. 214/1933 o úschově a správě soud
nicn a správnlch depOSit u poštovnf spořitelny (str. 1453-1463). 

K straně 341. 
Poznámka k § 19: Změněn článkem I. zákona Č. 261/1934 (viz 
str. 1447). 

K straně 370. 
Poznámka k § 11: Zrušen § 26 zákona 250/1934 (viz str . 1490). 



K straně 535. 
Poznámka k § 15: Zákonem ze dne 15. května 1934, čís. 95, pro' 
hlášena za koncesovanou živnost masérství a pěstěnf lidského 
těla. 

K stmně 560. 
Poznámka k hlavě VII: Nařízení z 6. prosince 1923 Č. 233 bylo 
zrušeno a nahrazeno novým volebním řádem z 'í 8. ledna 1929 
Č. 10. sb. z. a n. 

K straně 623. 
Poznámka k § 115: Zrušen § 26 zákona 250/1934 (viz str. 1490) . 

K straně 634. 
Poznámka k čl. LV: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcích svědků 
a znalců na str. 1480. 

K straně 644. 
Poznám'fla k § 74: Viz vlád. nař. 106/1934 o použfvání normalisova
ného papíru (str. 1484). 

K s'!lraně 652. 
Poznámka k § 130: Podle čl. I. vlád . nař. 106/1934 se řídí úřado
vánf jednotným středoevropským časem (viz str. 1484). 

K straně 684. 
Poznámka k § 347: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcích svědků 
a znalců na str. 1480. 

K straně 687. 
Poznámka k § 365: Viz vlád. nař. 246/1934 o popla!cích svědků 
a znalců na str. 1480. 

K straně 698. 
Poznámka k § 448: Novelován zákonem 251/1934 (viz sir. 1478). 

K straně 706. 
Poznámka k § 502 odst. 3: Novelován zákonem 251/1934 (viz 
str. 1479). 

K stralně 707. 
Poznámka k § 510: Novelován zákonem 251/1934 (viz str. 1479) . 

K straně 709. 
Poznámka § 527 odst. 2: Novelován zákonem 251/1934 (viz 
str. 1479). 
Poznámka 528 odst. 1. : Novelován zákonem 251/1934 (viz 
str. 1479). 

K straně 726. 
Poznámka k § 42: Viz čl. IV. zákona 251/1934 na str. 1479. 

K straně 728. 
Poznámka k § 4. odst. 2: Viz vyhlášku 24/1934 na str. 1480. 

K straně 730. 
Poznámka k čl. XX: Viz vlád. nař. 234/1934 o vedenf exekuce na 
peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pod veřejnou 
správou (str. 1492). 

K straně 732. 
Oprava: Dvornf dekret ze dne 23 srpna 1819 má správné čfslo 
1595 sb. z. s. 

K straně 740. 
Poznámka k § 28: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcích svědků a 
znalců na str . 1480. 

K straně 743. 
Poznámka k § 46: Viz dále čl. V. zákona 251/1934 na str. 1480. 

K straně 746. 
Poznámka k § 61: Viz vlád. nař. 106/1934 na str. 1484. 

K s,traně 785. 
Na místo cís . nař. 257/1915 viz nyní zákon z 11 prosince 1934 
Č. 250 o umořování listin (str. 1485-1492). 

K straně 796. 
Poznámka k § 83: Viz vlád. nař. 106/1934 na str. 1484. 

K straně 816. 
poznámky k čl. XLI: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcfch svědků a 
znalců na str. 1480. 
Viz též vlád. nař. 234/1934 o vedení exekuce na peněžité pohle
dávky za státem nebo za fondem pod veřejnou správou (str. 1492). 



K straně 828. 
Poznámka k § 66: Nové znění lohoto § podle zákona 251/1934, viz 
na str. 1479. 

K straně 842. 
Poznámka k § 144 odst. 4: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcfch 
svědků a znalců na str. 1480. 

K straně 865. 
Poznámka k § 256 odstavec druhý: Lhůta jednoho roku zde sta
novená prodloužena na dva roky § 3 odst. 1. zákona č. 1/1933-
(viz stranu 900). 

K straně 868. 
Poznámka k § 277 odst. 1.: Nejnižší podáni stanoveno na jednu 
polovinu odhadní ceny § 1 odstavec 1. zákona č. 1/1933 (viz 
stranu 899). 

K sťraně 871. 
Poznámka k § 295: Viz vlád. nař. 234/1934 o vedení exekuce IfCtoo.. 
peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pod veřejnou 
správou (str. 1492-1496). 

K straně 889. 
Poznámka k 402: Druhý odstavec tohoto § podle zákona 251/1934-
viz na str. 1479. 

K straně 899. 
Poznámka k zákonům 116/1932 a 74/1933: Další zákonnou úpravu 
exekuce proti zemědělcům a nezaměstnaným viz str. 1496-1500. 

K straně 903. 
Poznámka le čl. XIV: Zákon byl vyhlášen dne 1. května 1931 a 
platí tedy od 1. srpna 1931 . 
Poznámka k čl. XIV. odst. 3: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcfch 
svědku a znalců na str. 1480. 
Viz dále vlád. nař. 106/1934 na str. 1484. 

K sltraně 955. 
Poznám!ea k zákonu o ochraně nájemníků: Nové znění zákona viz 
sIr. 1501-1511. 

K straně 968. 
Poznámka k stěhovacimu řádu v čechách: Nový stěhovací řád 
viz na str. 1511. 

K straně 1054. 
Poznámka k § 5: Viz zákon 56/1935 o zmetečních stížnostech 
(stJ.. 1512). 

K straně 1062. 
Poznámka k § 341: Zrušen ustanovením § 10 zák. 91/1934 (viz 
str. 1517). 

K sltraně 1148. 
Poznámka k § 209: Nyní zločin křivého obvinění (viz § 42 (4) zá
kona o ochraně cti na str. 1230). 

K stranám 1175-1176. 
Poznámka: §§ 487 až 497 tr. z. zrušeny ustanovením § 42 zákona 
o ochraně cti (viz stranu 1230). 

K straně 1183. 
Poznámka za § 14: Další 14.a), vložený zákonem 140/1934 viz na 
str. 1519. 

K straně 1186. 
Poznámka k § 28: Odstavec 4. byl zrušen § 10 zák. 91/1934 (viz 
str. 1517). 

K straně 1188. 
Poznámka k § 34 a. : Změnen a doplněn článkem II. zákona 140/ 
1934 (viz str. 1519). 
Článkem /lJ. téhož zákona vložen § 34 b. (viz str. 1519). 

K straně 1189. 
Poznámka k § 40: č. 1. ' nyní zní: "Činy uvedené v § 20 trestají se 
jako přečiny". Viz k tomu § 42 zákona o ochraně cti na str. 1230. 

K straně 1190. 
Poznámka k zákonu 51/1923 o státním soudě: Zákon byl zrušen a 
nahrazen zákonem 68/1935 o vrchním soudech jako soudech stát-
ních (viz str. 1512-1515). . 

K straně 1201. 
Nadpis zákóna nutno doplniti: ze dne 14. prosInce 1923, čís. 
7/1924. Poznámka: Zákon čís. 7/1924 byl novelován zákonem 113/ 
1934. Jeho nynější znění viz na str. 1522-1525. 



K straně 1211. 
Poznámka k § 18: Zrušen a nahrazt:!n vlád. nařízením (zákonem 
viz str. 1377 % 28. května 1935, Č. 118 o povinných výtlecích. 

K straně 1216. 
Poznámka za § 4: Článkem IV. zákona 140/1934 vloženy §§ 4 a) a 
4 b) (viz str. 1519). 

K straně 1217. 
Poznámka k § 9: POdrobnosti upravtlje vládní nařfzení čís. 229/1934 
o tiskopisech ohrožujících mládež. 
Poznámka k § 10. odst. 2: Změněn článkem V. zákona 140/1934 
(viz str. 1520). 
Poznámka k § 11 odst. 1. : Doplněn článkem VI. zákona 140/1934 
(viz str. 1520). 

K straně 1219. 
Poznámka k § 15: Člá,nkem VII. zákona 140/1934 připojen odst. 5 
(vi% str. 1520). 
Poznámka za § 17: Článkem VIII zákona 140/1934 vloženy §§ 17 a) 
a 17 b) viz str. 1520). 
poznámka k § 18 odst. 2: Doplněn článkem IX. zákona 140/1934 
viz str. 1521). 

K straně 1220. 
Poznámka %a § 18: Článkem X. zákona 140/1934 vloženy §§ 18 a) 
a 18 b) (vi% str. 1521). 
Poznámka za § 19: Článkem XI. zákona 140/1934 vložen 19 a) 
(viz str. 1521). 

článkem XII. zákona 140/1934 Poznámka k § 20 odst. 2: Změněn 
(viz str. 1521-1522). 

K straně 1239. 
Nadpis zákona ze dne 20. prosince 1923 nutno doplniti: čís. 9/1924 

K stranám 1264-1265. 
Poznámka k §§ 10 a 16: Byly zrušeny ustanovením § 10 zákona 91/ 
1934 (viz str. 1517). ) 

K straně 1288. 
Poznámka k § 7: Slova ,,31. prosince 1933", byla zákonem ze 6. 
prosince 1933, čls. 230, nahrazena slovy ,,31. prosince 193'." 

K straně 1289. 
Poznámka k § 3: vlád. nat. 165/1933 je otištěno na str. 1464-
1465). 

K straně 1291. 
Poznámka i< § 13. odst. 3. a § 17: Viz vlád. nař. 196/19!3 na str. 
1467-1468. 

K straně 1295. 
Poznámka k § 35: Viz vlád. nař. 195/1933 na str. 1465/1467. 

K straně 1357. 
Viz abecedni ukazatel k celému spisu, včelně dOdat!<ů na str. 
1536. 

K straně 1377. 
Poznámka k § 1 odst. 3: Článek I. zákona ze dne 26. června 1935 
Č. 131 stanovl: 
Zmocnení podle čl. I. zákona č. 109/1934 Sb. 'z. a , II. se prodlužu
je do 30. června 1936 a rozšiřuje se na opatřeni pro organisaci 
policejní správy a služby. 

K straně 1405. 
V §§ 33 a 37 se vypouštěj I slova: "v souhlase se sjednanými me· 
zinárodními smlouvami". Tato změna byla provedena § 3 vlád. nař . 
(zákona - viz str. 1377) z 25 . června 1935 Č . 132. 
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• 
II. Vložky k Příruční sbírce justičních zákonů 

K straně 153. 
Pozn,ámk,a: No,vé znění § 4 ods~. 2 Č . 6 autorského zálkona 'viz 
str. 154l. 

K straně 1'36. 
poz·námk.a: § 16 a. a § 18 odst. 3 auto'rského zákona v'i'z ~tr. 1546. 

K straně 157. 

K 

K 

Pozlnámka: Nové zněn,í §§ 21, 23, 24 autorského zálkona viz sir . 
1546. 

straně 158. 
. Poznámka,: Nové zl1 ,ě'ní §§ 27, 30a, 31 autor. zákon,a viz str. 1547. 

straně 160. 
Poznámka: Nové 7!nění § 36 ods1. 1 a'utor. zákona viz str. 1547. 

K straně 296. 
Pozn,ámka k § 5 zálko'n,a o pOlšt,. spořitel,ně : Nové znění odS\t, 1, 
Č. 1 pí,sm. e) viz str. 1558. 

K straně 298. 
§ 18 od,s,t. 3 zrušen (v'iz s.tr. 1558). Poznámka k § 19 odst. 1 : viz 
vládn~ nařízení 38/1936 na s'tr. 1558. 

K straně 350. 
Poznámka k vyhl~ášce' 59/1933: Viz úro1kové sazby vl,. IIař. 238/1935 
na sir. 1569-1591. 

K straně 360. 
Poznámka k § 5: Nové znění odst. 2 viz str. 1592. 

K straně 362. 
Poznámka k § 22: Nové znění ods,t. 1 věta druhá viz str . 1 sn. 



K straně 824. 
Poznámka ,k § 44: Nové znění od,stavce viz str. 1624. 

K straně 831. 
Poznámk,a k § 84: Exekud pod le S1p-iSů a Hs,tin zřizených v ra
kouském stát.ě viz -Solr. 1631. 

K straně 869. 
Poz!lámka: V řádku 5 s,hora v prvním stoupci má správ-ně 
-věta 1 odst. § 280 zní,ti: DI'užní'ka -n e tře ba sly'žeti, ... 

druhá 

K straně 870. 
Poznámka Ik § 291 : Vil. změn,y peněži:tých hodnot na str. 1623. 

K straně 871. 
Poznámka 'k § 292 : Viz ~měny peněži'lých hodnot n,a' str. 1625. 

K straně 901. 
Poznámka: zeměd'ěl'ské vyrovl1'ací řízení viz st'r. 1648. 

K straně '915. 
Poznámka k § 72 kon-k. ř.: nařízení 109/36 na str. 1565. 

K straně 936. 
Poznámka k § 7 vyr. ř.: viz nařízení 109/36 na str. 1565. 

K straně 955. 
Poznámka k zá,konlu o ochraně nájemní'ků: Nová Zl ění zákona 
viz str . 1500 a 1661. 

K straně 977. 
Poznámka k § 5: Novou úpravu, viz str. 1662. 

K straně 981 . 
poznámka k § 5: Novou úpr-avu viz str. 1663. 

K straně 982. 
Poznámka: Služebn,í instrukcí pro finanční pro'kuratury viz str. 

- 1665. 

K straně 1181. 
Poznámka k § 6: Nové sazby trestní viz s1r. 1673. 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

straně 1185. 
Poznámka ,k § 23: No,vou úpra'vu viz st-r . 1673. 
Poznámka k § 24: Nové -trestní sazby vi,z str. 1673. 

straně 1189. 
Poznámka: § 36a.) b.) c. ) viz s,t.r. 1673-1674. 
Pomámlka k § 37: Novo'u úpr'avu viz str . 1674. 

straně 1231. 
pomámk-a k § 6: Nové znění viz s'tr. 1676. 

straně 1257. 
Poznámka k § 31 odst. c.): Novou úpravu viz str. 1677. 

straně 1282. 
Poznámk,a: Viz dále trestní novel,u 315/1936 na st'r . 1676. 

straně 1297. 
Po,známk,a: Změ'ny ve zně'ní sazby s-oudn,fch pop'la tků by,ly uve· 
řejněny vy'hláškou mi'l1isterstva financí ze dne 10. ledna 1936, 
čís. 9, -to-hoto znění: 

Podle § 6 zá'kona ze dne 21. pro· upravi'lo ,podle změn, jež byly pro_ve' 
since 1935, č. 255 Sb. z. a n,., kte· deny zákony vydanými po :íči 'n,nosti 
rým s,e měn,í a do'pliluji -ustan-o've!'!i o tohoto nařízení. 
soudních poplatcích, vyhla-Štlje mini- Toto znění nas,tupuje na místo zně· 
s,ters'tvo financí v dohodě s minister- ni zmíněných 'pol,ožek, uvedeného ve 
s,tvem s,pravedl'nost-i znění po,ložek 1, _vyhlášce minis,terstva financí ze d!1e 
2, 4, 6, 7, 11 a 16 sarby so'udn,í-c'h 9. září 1931, ~. 151 Sb. z. a n., kle
poplatků, vydané cfs. I'a,řízeni ze rou se uveřejňuje upravená ~azba 
dne 15. záři 1915, č. 279 ř. z" které I soudních popla,tků. 

K straně 1300. 
Poznámka: pol,. 1 li't. d. z'ní nyní takto: 

čl) POdá'ní o zápis do veřejných I 
kníh o n'emov'itých věcech a lim 
n-a roveň postavených prá'vech, 

pokud nemá býti podle ~isJ11. a) 
až c) zapraven vyšší popl'atek 

Poznám,ka: měřítko a výše poplatků zůstaly bez změ'ny . 

K straně 1302. 
Poznámka: Pevné poplatky v položce 2 na této stránce l vedené 
(d'vo'jn,ásobek, po přip. pate'ro'náso'bek pop,l-afku Stll. pol. 1 
písm. a.) se rowmí za -každo-u, třeba jen z,apoča-tou další půl
hodi,nu. 



K straně 1535. 

PoznéÍmlta: Viz časové rejstřiky 1811 až 1933 na str. 1353 a 1935 
až 1937 na s'tr. 1709. 

K straně 1552. 
Poznám.ka ,k n,ař. 36/1936: Viz nařízení 89/1935 na str. 1417. 

K straně 1554. 

Poznámk,a k § 3 nař. 81/1937 : Nařízen, ( 91/1937 je otištěno na 
str. 1632. 

K straně 1642. 
Poznámk.a k §. 26: Nař. 258/1936 viz str .. 1636. 
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K PŘíRUČN f SBíRCE 

JUSTiČNíCH ZÁKONŮ 

Upozornění: Vložky 

roztříhejte a vlepte 

k označeným stránkám! 



III. Vložky k Příruční sbírce justičních zákonů. 

K straně 42. 
Poznámka k § 424 obč. zák.: Přechodné obmezení zcizení 
a propachtování určitých druhů nemovitostí upravilo vlád. 
nař. č. 218/1938 a 80/1940. 

K straně 45. 
Zřízení zákonného zástavního práva na plodech ze sklizně 
z pozemků pro pohledávky vzniklé z dodávek strojených 
hnojiv, osiva a sadby upravilo vlád. nař. č. 91/1940. 

K straně 125. 

Poznámka k § 1496 obč. zált.: Stavení promlčení pro osoby 
zvlášť dotčené mimořádnými poměry upravilo vlád. nař. 
ze 14. prosince 1939, č. 44/1940. 

K straně 303. 

Poznámka: Další noveli~ování zákona č. 237/1924 provedlo 
vládni nařízení z 30. června 1937, Č. 160 Sb. z. a n . 

. K straně 317. 

Poznámka: Další novelisaci zákona č. 238/1924 provedlo 
vlád. nařízení z 30. čHvna 1937, Č. 161 Sb. z. a n. 

K straně 353. 
Poznámka: § 1, odst. 1, písm. c) byl doplněn článkem I. 
vl. nař. Č. 208/1938 takto: »dále spotřební nebo jiná ne
ůvěrní společenstva (družstva), která přijímají ůsporné 
vldady svých členů (čl. XLII, odst. 1 bankovního zákona 
ze dne 21. dubna 1932. Č. 54 Sb. z. a n.),« 

K straně 418. 
Poznámka: O slučování Výdělkových a hospodářských spo
lečenstev viz vlád. nařízení ze dne 6. dubna 1939, Č. 111 
Sb. z. a n. 



K straně 490. 
poznámka: Viz železniční přepravní řád vydaný vlád. na
řízením ze dne 29. července 1938,_ Č. 163 Sb. z. a n., a mezi
národní úpravu podle vyhlášky c. 184/1939 Sb. z. a n. 

K straně 651. 
poznámka k § 124 e. ř. S.: Viz též vl. nař. č. 19911938 na 
str. 651. 

K straně 657. 
Poznámka k § 167 c. ř. s.: Přerušení řízení pro osoby zvlášť 
dotčené mimořádnými poměry upravilo vlád. nařízení 7e 
14. prosince 1939, č. 44/1940. 
Poznámka k § 167 c. ř. s.: Viz též vl. nař. Č. 199/1938 na 
str. 1734. 

K straně 665. 
Poznámka k § 221 c. ř. ~.: Které dny sluší poldádati za 
svátky a památné dny určuje zákon ze dne 3. dubna 1925, 
Č. 65 Sb. z. a n. a vlád. nař. z 18. září 1939, č. 219 Sb. 
z. a n. 

K straně 685. 

Poznámka k § 353 c. ř. s.: Viz vl. nař. č. 269/1939 o sezna
mech stálých soudních znalců na str. 1736. 

K straně 723. 
Poznáml!"a k § 16: NGvé zněni podle vl. nař. č. 280/1938 viz 
na str. 1740. 

K straně 725. 
Nové znění §§ 28, 32. 33 a 34 p~dle vl. nař. č. 308/1939 viz 
na str. 1740-41. 

K straně 726. 
Nové znění § 42 podlp vl. nař. č. 308/1939 viz str. 1741-42. 
Upozornění: modrou vložku k str. 726 vyřaďte! 

K straně 780. 
Poznámka k § 64: Odměna znalců lékařů upravena vl. na
fízením č. 374/1933. 

K straně 797. 
Poznámka k § 94 knih. zák.: Zápis muze býti proveden 
jen za podmínek vlád. nař. Č. 218/1938 a 80/1940, podle kte
rého se vyžaduje ke zcizení nebo propachtování určitých 
druhů nemovitostí úřední souhlas. 

K straně 818. 
Poznámka k § 7 ex. ř.: Je-li k dlužníkovu plnění, které se 
vymáhá, potřebí povolení podle devisového řádu č. 155/ 
1939, povolí soud exekuci jen tehdy, je-li mu toto povolení 
vyl{ázáno. Toto povolení si může vyžádati i věřitel (§ 24 
devis. řádu). 

K straně 824. 
Poznámka k § 42 ex. ř.: O odložení exekuce vedené proti 
osobám zvlášť dotčeným mimořádnými poměry viz vlád. 
nařízení Č. 44/1940. 

K straně 850. 
Poznámka k § 180 ex. f.: Viz též ustanovení o přechodném 
obmezení nabývání určitých druhů nemovitostí v exelmci, 
vlád. nař. č. 169/1939 a 80/1940. 

K straně 866. 
Poznámka k § 266 ex. ř.: Exekuční zcizení věcí podrobe
nýCh řízenému hospodářství bylo upraveno vlád. naříze
ním z 25. ledna 1940, č. 110. 

K straně 903. 
Viz též nař. č. 312/1938 na str. 1749. 

K straně 935. 
Viz též nař. č. 312/1938 na str. 1749. 

K straně 976. 
Novou úpravu advokacie podle opatření č. 284/1938 viz 
str. 1754. 

K straně 984. 

Novelou k notářskému řádu je opatření č. 285/1938, viz str. 
17.56. 



K straně 1010. 

Viz novelu k tr. řádu vl. nař. č. 306/1939 na str. 1760. 

K straně 1030. 

Poznámka k § 4: Znalečné v trestním řízení upravilo nově 
vlád. nařízení z 21. prosince 1938, č. 376 Sb. z. a n. 

K straně 1066. 

Poznámka k 
1758. 

K straně 1183. 

364 tl'. ř.: Viz též vl. nař. 199/1938 na str. 

Poznámlm za § 14: Další §§ 14a) a další vloženy zákonem 
č. 140/1934, viz str. 1519, a vládním nařízením ze dne 3. 
února 1939, Č. 20 Sb. I. 

Upozornění: Zlutý lístek vyřaďte! 

K straně 1200. 

Zákon Č. 61/1918 byl zrušen vlád. nařízením z 18 . • září 1939, 
Č. 220. 

K straně 1201. 

Nynější text zákona o ochraně měny a oběhu zákonných 
platidel viz na str. 1774 a dalších. 

Upozornění: Zlutý lístek vyřaďte! 

K straně 1244. 

Viz zákon o zbraních a střelivu Č. 81/1938 na str. 1761. 

K straně 1398. 

Poznámka k zákonu č. 81/1935: Viz vlád. nař. č. 241/1939 
na str. 1729. 

K straně 1417. 

Poznámka k vl. nař. č. 8911935: Viz též zákon č. 258/1937 
na str. 1725 a vl. nař. č. 141/1937 na str. 1722. 

K straně 1479. 
poznámka ~k. čl. II, č. 2:. Znění § 402, odst. 2 ex. ř. bylo 
upraveno clankem II. zakona ze 17. prosince 1936, č. 314 
takto: 

»(2) Proti rozhodnutí soudů druhé stolice o zatímních 
opatřeních není dalších opravných prostředků.« 

poznámka k čl. IV, odst. 1: Zrušen článkem II. vl. nař. 
Č. 308/1939, viz str. 1742. 

K straně 1480. 
poznámka k čl. VII: Clánkem I. zákona ze 17. prosince 
1936, Č. 314, byla účinnost zákona prodloužena do další 
zákonné úpravy. 

K straně 1522. 
Nynější text zákona o ochraně měny a oběhu zákonných 
platidel viz na str. 1774 a dalších. 

Upozornění: Modrý lístek vyřaďte! 

K straně 1625. 
Clánek IX. zrušen článkem II. vl. nař. č. 308/1939, viz str. 
1742. 

K straně 1675. 
Nynější text zákona o ochraně měny a oběhu zákonných 
platidel viz na str. 1774 a dalších. 

K straně 1725. 
Poznámka: Podle vlád. nařízení ze dne 28. dubna 1939, Č. 
118 Sb. z. a n., potřebují hromadné smlouvy pracovní 
i jejich změny a doplňky, které mají nabýti účinnosti po 
dni 30. dubna 1939, k své platnosti, pokud upravují mzdové 
nebo platové sazby, schválení ministerstva sociální a zdra-
votní správy. - ; 

K straně 1734. 
Poznámka: Další zvláštní ustanovení o řízení před soudy 
Protektorátu Cechy a Morava byla vydána vlád. nařízením 
ze dne 14. prosince 1939, Č. 44/1940 Sb. 

K straně 1743. 

Poznámka: Viz dále vlád. nařízení ze dne 14. prosince 
1939, Č. 44/1940 Sb. 
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