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II. DODATKY
K PŘíRUČNí SBíRCE
JUSTiČNíCH ZÁKONŮ
PLATNÝCH V ZEMíCH
ČESKÉ A MORAVSKOSLEZSKÉ
Podle stavu zákonodárství ku dni 1. července 1937.

Zpracovali

dr. ALEXANDER BEDO

univ. doc. dr. KAREL G ERLlCH
soud'n,í rada k'"aj~kého sOlud,lI 'v Brně
se'kreta,rlátu nejvyšš,f,ho 's oudu.

přiděle'ný

1937.
PRAHA-BRNO-BRATISlAVA
NÁKLAD JUSTITIA, BRATISLAVA
Generá'ln.f komis'e : Prá,v'n.ické kn,ihkupecwf a nak'ladatelstvf V. LINHART
P.ra1he II • . Liitz;>wova 35.

VJI
Vládni naHzeni (zákon) ze dne 21 . prosilnce 1935, čis . 238,
kterým se 's'tanlo,v,i nejvyšši pHpusltné úrolko'vé saz:by .
Zákon ze dne 12. února 1936, Čí's,. 34, kterým se měn.í a
doplňuje záko'n o s'!labiliSlační.c'h bi'l,ancíc'h .
Zákon ze dnle 20. květina 1937, či,s. 86, o dr,ahách (železničln, i
zákon)
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IV. Civilní řízení soudní.
Zákon ze dne 16. červ' n 'a, 1936, čis,. 161, k,te-rým 's,e měni a
doplňuji n.ěkt,erá us'tlanov,en'í zákonů 'o s,o'udnlí pHs'lušnos,tj
o obč,ans,ké'm říz,en,i sOludnim, 'o řízenJ' e'xekučil'im a o sOlud:
'n i
organisaci
Vládni nařízeni ze dne 3. červen,ce 1936, či,s'.
oh!udých v 'ci'v i'lnim řizeni ,soudním .

I. Ostavní předpisy.
Str.
Zákon ze dne 17.. červ'na 1936, č(.s . 163 kt erÝm se Drodluž.u je zálkon o mimo'řádné moc,i naří~ovací

II.

Občanské

1545

právo.

Zákon ze dne 24. dubna 1936, čí s. 120, kte'rým se měni a
d0'Plňuje zá,kon o prá.vu autors,kém .
2"ákon ze dne 27,. li stopadu 1936, čís. 287 () dobrovolném
za's tavení, -postupu a poukázce po,hledálvek za 'sltá't em nebo fondem pod veřejn.ou s'právou
Zákon ze dne 3. července 1936, čís. 189 o pracoli/nim poměrUl
reda'ktorů.
.
Zá~on ze dne 12. úno'ra 1936, čis. 35, kte'rým se měni
§ 11
ods,t. 1. záko'nla o opatřenich pro zaměstnance za,s't avenýCh
periodických tisko'pi'Sů
.
.
.
V,ládni na,řízeni (zákon) ze dne 20. února 1936, či's . 36, kterým s,e pro'dl.užuje -platn.osthromad,nýoh sm'luv ,p~acoivni'ch
VI,ádní n,aHze,n i (z,ákon) ze dne 4. prosince 1936, čis . 294 o
úpravé mzdo'v ých (p,l,atových) poměrů z,aměstn,a'l1CŮ urče
ných k nedělnimu prodává,nlí v obc,hodín.ích ži'v,"-o's-tech
Vládni nařfzení (zákon) ze dne 21. pro,since 1935, Čí's. 249, o
úlevách př,i s'pláceni něk terých dlouhodobých pOlhledá:vek.
VI'ádní ,nařízeni (zá,!<'on) ze dnle 21,. ' !<'větna 1937, Čí,s· . 81, o
úlevách př,i slplácení některých pohledáv,ek za dlužniky v
lázeňs' kých mí'stech .cl v jelic'h oko'll
.
•
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III. Obchodní právo.
Vládon,í na,nzen,í (zákon) ze dne 20. ú'n,ora 1936, čis, . 37, kterým se zrlu'š uje nejvyšší IpHp!us~ ná hranice V'kladů na
v'kladnich ,knižkách po'š to'vinlí s'P0'riltelny .
VládnJ nařf:z,ení (zá,kon) z.e dne 18. pro's'i,n,ce 1936, 6í,s. 337, o
peněžn, ím úsotředi českosJ.o'venlslkých s'pontelen .
Vlládní n,aJíze'n i (zákon) ze dne 18. pro,s'ince 1936, číSI. 338, o
!.i,kvidaci s:p,o· l,ečnos'tí "Us,třed'ni banka němeokých s,poři
telen RČS" ,a ,,'~a,rlolVoa~s'ká slp olková banlka, s'polečno'st
s fr. 10." .
.
..
.
.
.
.
.
Vládnlí naHzení ze dne 24 . dubna 1936, čis. 109, kterým se
vydá,vaji podrobné předpi'sy k pro,veden.i § 33 zákona_ ~
a,kciolv é ban'ce ceduloJVé, o evi denci obchodnich úv,eru

1558
1558

1562
1565.
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o

1620

právu

Vl ád'ní naHzen,i ze dne 12. J.i,s to'p adu 1935, čís,. 207, kterým
s·e zřiZ'uji dalsJ odděleni okresních s'oudů pro 5'p ory
praco,vni
VI,ád'ní n,ař.fz.en,[ ze dne 24. ledína 1936, či's. 12, o exe'k,uci
podíle ' s lpisů a' HsUn zřízených v 'r akou'ském s,tátě
Vládni nl ařízen,í (záko'n.) ze dne 3. če,rv'n,a 1937, čis. 91, Merým
se vydá'va'H p,ředp,is,y os e'slta'v enf' komi,se p,r o ú'levy
dl'užn.[ků v Iá-zehkých mí's'l ech a v jeJích okon, a, ' o jednánli před ,to'ut.o komi sí
Vládnli nař.íz'en,i (z,ákoin.) ze dne 19. června 1936, US!. 168,
o úp ~a,vě pachtovného, p·ři zemědě'ls'kých pac:hteoh
Vládni naHzen,i (zák,on) ze dn,e 30. září 1936, čís'. 258, kterým
se čá,steč-n:ě mění vl,ádn.f na'řfzení o ·úle,vách při ,spláceni
'po'hledávek z·a zemědělc·i
Vládni nlařízen·f (zákon.) ~e ďne 21. proslince 1935, Čí's,. 250, o
úl'eliách při spláceni pOIMed.áv·ek za zeměd.ě-lci .
Vládln,i nařízen,í (zá,kon) ze dn,e 21,. ,p ros.i'n ce 1935, čís . 251, o
úlevách při spl,ácení pohledá,v ek za nezaměs~nanými a o
některých opat,řenich 'V řízeni e' xekučním a kOlnlkurs'l1im
pro:tj ne~aměs,t",a,",ým
.
V·I:ádni nařizen,í (zálko'l1) ze dne 31. bř,ezna 1936, čis. 76, o
~eměděl'S'kém vyrovnaC'Ím řízení
VládnJ na-ři'zení (zákon) ze dne 30. z·áří 1936, čis·. 259, kterým se
, čá,stečně měn·i a doplňuje vládní nařízení o zemědělSlkém
vyrov'n,acím Hzeni
Vládn·i 'n,ařizen'í (záko'n) ze dne 3. července 1936, čís. 191 o
výběr.u a úhrnn,é o'dměně vyro\llnaCíc-h s'prá,vců v zemědělslkém vyrovnaCÍlm řízení.
"
.
.
.
.
Vládn,i na'řfzenJ ze dne 9. července 1936, Č'ís. 230, o odhad'u
-nemovitosti v zeměd;ě'ls'kém vyrov:nacim řízenf .
V:ládn,f naHzeni (záko'n,) ze dne! 31 . bře~n,a 1936, čr-s . 77, o
dočasných o-patřen.íc'h v 'Hzel1i ex,elkučnim a kO'n,kursni'm
-p,rotj ,nez,aměstnaným
Záko,n ze dne 26. března 1936, Čí,s . 66, k,terýmse prodllužuji a
doplň,uJi zá'kony 't ý'k.ající se byto'v'é 'Péče
Zá'k on ze dne 26. ,k,vět'na' 1936, či's. 144, klterým se měni a doplňuj-i n-ěkterá us't anoveni o advolkátech
VládnJ naHzení ze dne 2. d:ubna 1936, ,Čí's.. 82, ktle rým se vyd'á.\/lá ·sl,užebni i'ns't.rukc'e pro finančn, í prok'u'r atury .
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V. Trestní právo.
Zákon ze d,ne 13. května 1936, Čí's,. 130, jímž se měn.í a do.plňuje zákon na ochranu repu,bHky
.
:
.
"
_'.
Zá,kon ze dne 27. června 1936, čf.s. 183, klerym se prodluzuJe a
měn, í zá~on o o'ch r aně čs. měny a oběhu zákonn.ýc·h
,p ia•
•
•
•
•
•
•
•
•
_ •
\'idel i
Zákon ze dne 17. pros.ince 1936, čís. 315, kterým se prodhlZUJe
úči'nno~t n.ěkoierých zá'kon,n·ých IIs·tano~ení v
obo ru tres1nf.hosoudnictví
..
....
.
Vlád'ní nařízení (zákonr) ze dne 12. června 1936, čís. 164, kterým
se mění zákon o vy,S·lě·hov.a. leclvf.
.
._
: ,
.
.
Zá kon .:e tine 13 . května 1936, čís. 131, o obr,ane sl!a.tu
a s o v ý r e j s I ř í k právnfch předp' isů, zpraco·vaných
a v II. dodatcích
.
.
.
.
.
A b e c e dní u k a z a I e I, ses·ta~,e·ný podle he·sel, označu.jícfch o,bs.ah všec'h zákonů,
otištěnýc'h
v Celém dUe
vče ~ně dodalků I. a ,no .

1673
1675

I. OSTAVNí PŘEDPISY.
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Zákon ze dne 17. če·rvna 1936, čírs. 163, kterým , se · prodlužuje zmocnělrllí podle čl. I zá kona z.e· dne 21. června 1934,
č. 109 Sb. Z. a ' n., o mimořádné moci nařizovací,' ve znění
čl. I. zákona ze dne 26. června 1935, č. 131 Sb. Z. a n.
čr.. I. Zmocněnf podle čl. I zák.
č,. 109/1934 Sb. Z. a n. ve ~ně'nf čL I.
zák. č. 131/1935 Sb. Z. a n. p'r odllužuje . se do 30. červn,a 1937.
Čl. II. Tento zákon n.a:bývá účinnos,t,i
dnem 1. července 1936; provedou jej
všichni členo'v'é vl.ády.

Poznámka: Zákon

Č,

1.09/1934, oti-

š těn ý na 'str, 1378 byl zá k onem z 26.

č er vna 1935, Č . 131, prodloužen do
30, června 1936 a rozšířen na opatře

ní pro organisaci poli ce jní a správ ní
Služby.

~ T. EDNl KNL: JN
prOynické fakulty UJEP

BRNO
Dodatek II-I

N ovela autorského zákona.
věděno.

zápověct:i stačí všeobecná
čel,ním místě no,vin n·ebo
Při
o,ti sku jest zře·telln,ě

K
výhrad'a na
časo:pisu.

~, :~~I

II. OBČANSKÉ PRÁva.
Zákon ze dne 24. dubna, 1936, čís. 120, kte,rÝm se měnlí
a doplňuje ' zákon ze dne 24. listopadu 1926, čís . 218.
Sb. z. a n., O' původslkém 'pr ávu k dílům literánnlím, umě
le,ckým a fotogra fi ckým (o právu autorském).
Po známka : Viz. zá kon č . 218/19261
na str. 153.
Čl. I. Záko'n Č. 218/1926 Sb. z. a
n . .se měni, a dopl'ňuje t alkto:
1. § 4, od'st. · 2, Č . 6 se d'op'lňuje
těmHo sl'o'vy :
a 'p lány na cel,ko,vou n,ebo
čás't.~'čnou úpr,avu obcí ,a vůbe.c vě,tších oblasti, pO'kud n.ejde o
úkolly
povahy vy.hradně tec,hn,ické;"
2. Za § 16 se 'vkládá § 16 a) tO'hot o znění:
Rozšiřo'vánJ dill'a rozhla.sem (rad'i~m).
(1) Podnlilky plro šíření děl J,ite:rá'rnich, uměleckýc:h
a fOlt og'r af,ických
rozhlasem (radiem), pro'v ozo'v ané 's tatem nlebo za dozoru a účals. ti s,táltu
tuzemskými slpol lečno, s tmi, molbou se
domáha'l i, aby pů, vod'ce dUa, k1eré
bylo již ce'lé vydán,o, za pNměřenou
odměnu da'l svo,l,enJ k jeho šířeni
rozhlasem (radiem). Ust'anoven,í § 11,
odst. 3 p'latí li t u.
(2) Svo.leni může býti odepřeno,
je-Ii t o odůvod'něno pOlvahou
díla
nebo nema.jetko,výJmi zájmy původskými.
(3) předp'ils'u § 30 je tu u~ílti obdobně též na dí,l'a literární', nla dí,l,a
výtvamých umě-nía 'na dUla fo,toglraf lcká. J,ina,k spo'r y o výš'i
odměn,y
náleži rO'7Jhodo,v alti věcně pHs,llušnému
soudu o'b chodním:u v Praze".
3. § 18 se doplňuje třetím od'slt.a vcem tOlhOitO změní:
,,(3) Převede-Iii původce do v'l'a·stnictvi j.ilné o,s'oby plány n,ebo n,áčrtky
k d(.Ju umění 's,ta'Vlilt ells'kéllo nebo pl,ány upra,vovad (§ 4, odst. 2, Č. 6),
nabývá vlasltni'k prá~a k prolv ed1en(
dila nebo jeho čás· t i ·n ebo práva k

jakémuko,lli'v n,apodlobení, 'r ozmnože'ni
nebo zpraco'vá'n í p,llánů nebo náčrtků jen z'a 7)V'I'áš,t,ní p řiměřenou odmě~u. Práv,ní i~dná~n!, .t omu. odp~'ru'ÍÍ~í
JSou , nepl'a' t~a, ac:111 ; se puvOd.S .~~ . p~avo k lIa.kovym Ipllalnum nebo nacrtkum
nepřevádí 's mlouvou d~a , ro'vad".
4. § 21 se mění a bude Z'n.ílti:
,,~ů~o.d:ce má v.Ý'h·ra~l né p~ávo. dí.l~
UV~relnltl, ·r.ozmnozc;>vatl, o,dby~atl, U'ZIvatl ho k prenesenl n.a nastr0'le nebo
na jejich za,~ízení, určené k mechanickému přednles'U, jalkOž i k ve ř ejnému
př~d:nes~u 'laikovými ~ásl t r~'ji, nebo k
z.~azo'rneni o'bsalh~ dl,la k,,",ema,t~!;}!~:
!" nebo po.do·bny,~. ~ol~tupem,. sl.nt~
Je ro~hl, as, em neb.o y~y~1 te.chnl~~y~1
p·ro's tred·k y a v·ereJ-ne Je predna,s etll,
a d'í,lo divade~ní a kiil ~ . ema.. ow~fi,cké
o
(§ 4, o~: s , \. 2, ,c. ~) ,talke vereJne . pr vozo·~a~I I ; .. Op· ralv~enl' t,a,to vzt, a~u Ji s'~
na ~I' IO Jalk v puV, Od'~'1 podo'b e, ta' ~ !
v preklladu..nebo ~ Jlnem zpraco:van,1
(§ 7) be~ uJ~Y. p'ra,v'? zpracova~~lo'va
(§ 9),. Jakoz 'I s vyhra~' ou pnlpadu
uvedeneho v § 23, c. 1.
5. § 23, Č . 7 .se mění, a bude' zmí'tj:
,,7. užije vyda-n.ého díla při samostatné předn,á'šce vědecké n ebo při
veřejném přednesu k účelům š'kolským avýchoV'ným".
6. § 24, od,s'! . 1 a 2 a nadp'i s § 24
se měni a budou z·níti :
"Články a zp·r ávy v nOlvi·n.á,ch
časopisec,h.

(1) ČI'án,ky a .s,t,a,t i časového významu o o,tázkách hOlspodářs·kých, poll.itických, ·kultumí-ch a n.áboženských,
uveřejněné v no'v ilnác·h nebo v čaiSo
pisech, mO'h ou být'i k výměně názoI'Ů v jinýCh In,o'Vli",ác,h nebo ča,solp :i , seCh
otištěny, nen,!-lii to výs·lov'ně za'P 0 -

prame,n i pův'odce, byl-U uve-

(2) J,iné člán: ky
a s'ta:ti, romá,n y,
~ove!y ~ povídky a bá,sně, ja,ko,ž i poJedn~nl zábavného, věd ·eckélho, technlcl!.e~o . n~bo um.ěleckého
obs'a'hu,
uverej'ne'n e v nOlvll-nách nebo v ča'so
pisec·h ~ nesmějí býti otištěny
ji·nde
bez p'u~odcova s'vo~ení, třeba nebyla ucmena výhrada podle od'stalvce
prvního".
7 . . § 27, od·s,! . 1 se mění a bude
.zníl::
,,(1) Původce má výh,radné právo
.díl~ uv,:ř~i'n~iti, rozmnožova.ti,
od'b'ýv,altl, vereJne 'P,r o,vo'z ov'a't i, šíři tli r ozhlase~
",eb~, j:i~nými
techn'ickými
prost~edk~,
uzwatl ho k pře'nesení
na. na~·troJe nebo n'a jeli'ch 1!aNzení,
~rce~e. k
m.e~' hanickému
přednes u,
Jakoz I k ve.reJnému před1nes'u talkov ý~.i ,nás,tlro,j.i. Op'ráv'nění t a10
vztah~JI 's e '~,a dH.o j'ak v původn,í podobe, t ~' ~ I na !eho z-p;ra'co'ván:í (§ 7)
bez. uJ~Y . pralv zpracovatelových (§
9), Jakoz 'I s v'ýhradou p.řípadu uvedeného v § 29, Č . 1."
8. Z,a § 30 se vk:ládá § 30 a) tohoto zněn,í:
"Výko,n p'rá'v od'borným sdružením.
(1) RozhodnlutíJm minis.ter's't v·a ško'l~t~í a n.árodnlí osvěty, uve, řejněným v
Urednilm US:tě republiky
Čes,ko's,lo
venské, může býtli tuzems'kému odborn?~u, ,sd~u,žení" ~teré se zabýv'á vyblramm pro'v o,zo'vadch ho,no' rářů
(§
30, oďst. 1) a SIVOU vážnolstí a cm~
no_st~ 21alr:~~ui.e n~'le·ž.i'tou ochran,u pří
I'us'nych za'Jmu, prllznano výhrad'né právo na území rep'U'bllilky Česlko,s.loven
ské udille't i s\l1o,lení:
1. k veřej,nému nediv,adelnímu provo'zovánJ ch:ráněnýc'h hud:ebních dě·1
s • t exte':!l nebo bez textu a k veřej
nemu predne'slu ta'kovýc. h děl nlá,st roj'i 1
nebo jejiCh zaří-zenílmi u'rčenýml i k
mecha,n,ick-é-mu předne·s:u;
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2. ~ uiJ.~í tako,výc,h děl k přenesení
na nasJtiroJe n ebo na jejich zařízení
určené 'k mechan.ickému přednesu'
3. k šíření t a'kolvých dě,1 rozhl.a ,~em
nebo )i'nými, tec'~'nlic'kými pro,s'tředlky
a vy,hradne pra1vo vybíra,ti za udě 
le,né s,vol en í' hono'rář.
(2) Prá,va
u'veden:á v odst avoi 1
pod Č. 1 až 3 mO'hou býti přizn,ána
tuzems'kému od!bo,rnému ~druž,ení ta·
ké jedno,tl:ivě.
(3~ Vlád~J~ n~říze.n' ím moho'u býti
bl,!ZSI' p.redpllsy o· přiznání, a
vykonti pra:v uvedených v od's·ta,v'Cli 1
z~láš!ě o so'uč.i,nn o·sti veřeJnýc,h ú řa=
du nebo o b cí se sdmžen,ím, k:t erému byla 'p,ráva př,iznla-nla
ja'ko~
i o
po'vi,n,n,os.tec·h o,so'b, kt eré s'e uC,há,z eji
o svolení, podle odst avce 1.
(4) Na příp'ady, kdy s'vollen,í d'á vá
sám původce ,nebo je'ho dědlic
se
výh radniá prálv'a sd,~uže,"í n,e,v malh ují" .
9. § 31, ods,t. 1 se měnl a bude
zníti:
,,(1) Původce má výhradné p,rálvo
díilo uveřejlnli ~ i, rozmnožova,ti, n.alpodOb~'11a t.i, ve,řejně vy·sta·vova.ti,
rozmnozeniny nebo n'a podo'benliny odbývati a veřejně předváděti ~nech .a'nic·
kými nebo optickými za, řízeními a š f ~iti radliem nebo j'iln ými t'eohni,ckými
prostředky" .
10. § 36, od,st. 1 se měn,í a bude
zniiti:
,,(1) Pů,vod,ce má výhlradné p'rá,v o
dflo uve,řejnHi, rozmno,žQ,v a,t i veřej
ně vystavov,at i, veřej,ně me'cb~,n lickými
nebo optickými zařízeními p-ředvádě
ti, Šíř.j,tj radiem nebo· ji,nými ~echnic
kými prostředky a· rozmnoženiny (n:apo~ob(mi 'nly) odbýva,t'i".
CI . II. Zákoln t e'nlto prolvedou
min.istři spravedlnos'U, vnHra ško·lst·ví a
ná,rodn!, , ol s,věty, poš·t a tel,egrafů, v
dohode se zúčas'tněnými mli·n'i,st ry.
~ oz námka: Zákon byl vy hl áše n 13.
kve tna 1936 a platí o d 12 . če r v na
1936. Viz ~ 4 zákona Č. 139/1919 na
str 6 .
v~da'ny

Zákon ze dne 27. listopadu 1936, čís 287, o dobrovohném
zastavení, postupu o pO'ukázce pohledávek za státem
nebo fO'ndem 'pod ve·řejnou správou.
§ 1. (1) Dobrolvolné zasta,vení, pO- I veřejnou s'prá,vou mají úči'nek p. rol'
nebo poul ká,z~a peněžHé pohle- státu nebo fondu 'pod ve' řej. nou s· ~ . rá, ;
v y za statem nebo :ta ~ o'ndem pod v ou jen, byl·l,i ú·řad (orgán), který

~t~Pk

Dodatek 11-1*
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při
tom
má pou,k ázati po'h ledávku k vý'p'latě (zprávu) zkoumati. Zji,stí-Ii
ta,kové vady pí:semnosU, kle,ré mohou
v dalším jen poukazující úřad býti
opraveny
v
krátké
IhŮolě,
vráti
j,i
o tom zpraven 'P,ředlo'žen,ím lli-s,t inného průka~u o dobrovol,ném za,s1a'v,eni, k op-ravě tomu, k,do ji p, řed'loHI, a
postupu nebo poukázce po,hledávky, _ současně určí k provedeni opra'v y
a nejsou-U podlle tohoto listinného lhůtu. le-li vada v určené i:hůtě opravena, zůsiává úči lnek prv-ého pOdáni
průkazu dobrovo.lné za:sta,vení, pO'S'lup
nebo po-ukáZka vázány ~)odmínkou zachován.
(2) Není-Ii úřad (orgán), jenž byl
nebo dobOU neurčenou podole ka'lendáře. Poulkáz'ka Sllužebl1ích
plnjmů a pod.le § 1, ods'1. 1 zpralve-n o dobrovelném zaslta'vení, po's tupu n,ebo pouod/loči,vných a zaopat'řo' v<lcíCh
platů
kázce, příls'lušný vydall i pou'kaz pro
zaměst,na.n.ců s!-á tu a fondů pod ve·
likv-idujicí orgán, nebo neni-,H vůbec
řejnou správou a po-zústalých po těch
poukazujícím úř-adem, vrátí neprod-Ie!o zaměs'lna,ncích je,st vyloučena.
(2) Ustinný průkaz o dobrovolném ně listinný průkaz (zprá.vu) stra'ně,
zastaven-í, postupu nebo po,ukázc e která jej předložilla.
(3) Shledá-Ii pou,kazující úřad, že
mus:í
obsahovati
přesné
ozn,ačení
nebo
úča-stnfků p'ráv'ni,ho jednáni,
pr'á:vni dobro-v o-Iné zas,tavení, POIStU'P
poukázka
pOhledá,v,ky vyhovují us,tadůvod vzni-ku pohledávky, je'jí výši,
novení § 1 a že také jina'k proti
přesné označenli pOlukazujícho úřadu
a podpi's toho, kdo po-hledálvku za- pro,vedení právnílho jed'nání jemu:
stavuje, po'stupuje nebo poukazuje. oznámené'h o není zá'ko-ll'né p' řelkáž'ky,
L'i's't inný průkaz může býti předložen zašle Jisti,nný průka,z (zprávu) likviduv prvop-ise nebo v ověřeném opis,e. jícímu o-rgánu a dá mu příkazy, k,t eLisHnného průkazu neni třeba, jde-I,i ré podle okollnosltí jsou " 'u tné, aby
a dObrovo,lné zast,avení, postup nebo bylo us,kutečněn-o věřitelovO právo z
pOllkázku po,hledávky dodavatele stá,iU tohoto jedná'n í vy,plývajicr, a u-vědo
z dodá:v,ky, pO'kud směrni,ce, vydané mí o tom účastníky . Takové příokazy,
jimiž je,st původni 'pllatební ro~ka-z
příslušnými ú-st,ředními úřady v dohOpozměňová,n-, může dáti Ií,k-v-idu.jídmu
dě s mini'sterslt vy financí a p,růmyslu,
obchodu a ž,ilv'no-s,ti a s nejvyšší.!" orgánu i tehdy, jestli-ž e tento ulv o-l'nH
účetn,ílm kontro,lním
ú_řadem,
ne,vy- již pohledávk'u k výplatě, al,e pla-t ba
žadují IisUnnélh o průkazu, V těC,hto nebyla ještě provedena .
(4) Shledá-Ii poukaozující ú:řad, že
pořípadech ' st,ačí pisemná zpráva po u:
kazujicímu úřadu, jež musi obs'ahovatl pOhledá'v ky, jíž se právní jednán-í
týká, celé nebo ve výši uvedem~·
údaje uvedené ve větě prvé.
Ili'slti,nný
(3) POdpis osoby, k't e'rá pOhledá'v-ku n-eni, nebo že předložený
dává do,brovol'ně do zás,ta,v y, post.u- průka ,z (zpráva) nevyho-v uje usta'n ovepuje nebo po,u k-azuje, na I,i,s,unném ni § 1, nebo že dobrovol'né zast~ven!,
průkazu a, ne-n í-Ii podle u_
s talno-v en! po-stup nebo poukázka odporulj i zapředp-isům,
zej mé-na
je-Ii
odstavce 2 předrožen, nla pisemne konným
zprávě poukazuj ícímu úřadu mus-i bý- pohledávka ne'bo jeJí část, která má
býti
dobrovolně
zasta,vena,
po'
s
touti o'věřen soud-em .nebo veřejným notářem. Ověřeni není třeba, jsou-Ii pi- pena nebo poukázána (asigno-v ána),
semnosti ty veřej ,nými list.inami. pou- vy, loučena ze zasta-v ení, z postupu
kazujíci úř, ad může
od požadavku nebo z poukazu, p'rovedeni zcela neb
ověření upus,t-iti, je-Ii
mu
p'ra'v ost zčásti odep,ře a zpravi o tom strany.
Odep'řeni budi,ž odůvodněno .
_
podpisu bezpečně známa .
(S) Má-Ii vša:k poukazující úřad, ji(4) V-Iádln i ,na,říze,ni uSola'n oví, v kterých pořípadeoh, kdy je'st třeba p'řed naké poc'hybno's't i, zda lze pravnf
I o ž.it i listinný průk_a,z, musí bý,ti tento jednání prové,sti, učini opatření, aby
po,h'ledá,vka po- sp-la-tnosH bylla slop,ředložen- ve formě smlou:vy.
§ 2. pouka,zujici ú'řad poz'namená žena k soudu. Od tO'h o l.ze u'Pus\i.tj
jen tehdy, žádají-,Ii vškh'nli úča'stníci,
i'hned na p,ředložené-m lislt inném p'rů
aby pohledálVlka byla zaplacena kru·
kazu (zprá,vě), kterého dne mu byl
kám vykázaného společné,ho zmocdoručen, jakOŽ -i čislo
jednací pod
něnce na jeho kvi,ta'nci.
kterým byl u něho zapsá,n .
§ 4. (1) Ustano,v eni §§ 1 až 3 platf
§ 3. (1) pouka-z-ující Ma,d je pOVi-,
nen
předlože-ný
li,stinný
průkaz přiměřeně ta-k é o cto'brovollném zasta-

Zast. pohl. za státem. Prac. poměry redaktorů .
V~llí a. p.ostupu s,tátních dluhopli'sů a
<I!-uhopl.su , sta,tem k placeni převza
: ych, ktere zni na urč-i,té jméno nebo
J,s_ou vinlku,lo-vá,n ím vě,!oyáln,y určitému
ucelu.
- : .
_ (~) Poulkazujídm úřadem
jest v
lecnto příp'adech ředitelství stá,t,ní'h o
d!uhu_
§ ~. (1) Nařízení ze dne 24. října
1897, Č. 251 ,ř. 7.., o tom, jak se t,řeba
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zachovati, když se dobrovolně zastav i
nebo postoupí pohledávky proti státn lmu pokladu, splatné u stá.tní pokladny. se zrušuje.
(2) Tento zálko'n provedou všichni
členové Vllády.
Po ~ n éÍ mka: Zákon b y l vy hlá šen dne
4_ pícsince 1936 a pod l e ~ 4 zákona
Č. 13S', 1919 (viz str_ 6) pl atí od 3_
ledn a 1937 .

Zákon ze dne 3, července 1936, čís. 189, o pracovním poměru redaktorů .
Na které o's o,by se zá,ko1n v-zta,huje.
§ 1. (1) Us-ta.n,o:vení to,h oto zá:ko,na
pl aH pro pr,acolvní poměr za-měst
na~ců, časo'p,iseckého
n,ebo zpr'a vodajskeho podlnlilku nebo zařízení kteří
jako hlavln í povollání vy'kon á,va,/ í duševní čin'nolslt za o\Ílm úče' lem, aby
myš,le'nlcy vyjáďře,né slo'v em
nebo
obtaz ~ m, buď jejoich vllals,tnJ n,ebo ci.z-í, vyšly Hs-kem v redakční čás ti
tiskopis,u. Tylo o,soby se v d'allšÍlCh
uSlta,nov-e'ních nazýva'ií reda'k-tolry.
(2) Red_a'klto'ry pOd,le tOlhoto zá,kolna
však nejso'u za-čáltečníci, při'ja'tí na
.zkouš-ku n,a dobu nejdélle šesti mě.s[,ců; dá.le se ne'Polv:až'u jí za
red'aktery zejrné,na reda1kčni
tajemníci,
externí spolupracoVlnk-i, pře-k,lladatelé,
těsnopi-sci -a 'sltenotY'P_
i:s,té.
§ 2. Redaktoři časopiseckých a
zp'ra,vodajských podniků nebo zaHzeni státu, veře,jnoprávnkh korporaci,
veřejn, ých
ústavů,
jakOŽ
i
podniků,
ústavů
a fondů
jim
náležejících nebo Jimi
spravova'ných,
nejsou
podrobenli tomu10 zákonu,
příslušeJí jim vša,k výhody, vyp,lývající l! §§ 5 až 7 (§ 9), §§ 1D, 12 a 16
Jsou-Ii úča'st,ni pe,",slijni'ho
po'j'ištěni
novin.ářů (oddíl IX záko'na' ze dne 21.
ú'n o,ra 1929, Č. 26 Sb . z. a n.. , o pe,nsijním poj.iš'tění so'U:klf'omých zaměsltnanců ve vyšškh službách) a nej's ouli pragmat:iká'l,ními nebo j:im na ro'veň
postavenými sml'ulvlními zaměsitna'nd .
§ 3. Smlouv,a o práci. (1) Prá:va a
povin'nosti zaměsl tn, ava,tele a reda!<tora určí p,ísemn,á smlouv-a. Odchylky
od písemné smlouvy pl'a,tí, jeln po'kud
jsou pro zaměs,tn'a'n,ce pří~nlivějšL
(2) pokud nebyla ujednálnla smolouva písemná, určují se p'lat a ostatn í
praco'vn,í _pO-dmi,nky poctlle p-racov,ních
poměrů red' a 'k:olrů, zaměs.tn'aných
v

témž " :ebo v příbuzném pOd,n iku
(za,říz~!1í). kteří! v s,jejném obo'r,u p,r áce mal;1 pOdmínky nejpř íznivější . Ust<lnoven! toto nep,latí, vztalhuje-lii se na
p'racovní poměr sml,ouva hromadná
(§ 17).
• § 4. Pla;t. Není,lli jillla:k ujednáno,
treba vyp,J;ace,ti sml'u'v ený pia! měsíč
ně napřed a není
reda-kto'r, který
nezavJnH p l' edča,s'né zrušení p-racovního poměru, pov-i'nen w -á,ti-ti, co mu
bylo vyplaCeno, 's, končHi se pracovní pomělr před up'ivnutím doby, za
kterou by-IlO zapl,aceno.
Překážky v práci.
§ 5. a) Nemoc a úrčl'z.
Nemůže-J,j
reda[<tor konati práce
p,r o nemo,c nebo p'ro úra-z, kte'r ých 's i
nezpů sobi,I ani úmys,llně anli
hru'bou
nedba,los.tí, podrží plrá-vo na plla,t po
dobu, k't erou činí doba vY'Po vědnJ,
platná p,ři vzn,iku př,ekáŽ'ky . Pro tako vou pře-kážku nesmí
bý,ti
red,alk'tor
předčas n ě
propul ště- n,
ledilže překážka t rvá o měsíc délle, než příslu
ší redaktoro'v-i p,lat .
g, 6. b) Soukromé p'řekážky a veřejnoprávní PO'vliin:n,o,s;ti.
Usta-novení ,předcházej ícího
palragrafu platí př.imě-ře,ně, nemůže , l-i redakt or
ko'na:ti
plráce
pro
důl'ežité
soukromé pře'kážlky, týkající se jeho
oso'bV, kterých 'Sli nezpůsobil: an.i
úmyslně a'n i hrubou nedba,lo,s't í, a'n ebo pro pllnění vel řejlnoplrávních
povinn,ostí, které podle zákoln nýc,h před
pi,sů nemůže odmíltnoulti (zejmén'a jako s,vědek nebo po'rotce).
§ 7. c) Cvičelní ve z_b ra,n,i.
(1) Nemůže-Iii reda'kto'r konati práce, proto-ž e byl pOlvolán ke cv.ičení
ve zbran:i (c Vli'čení s'l'užebnímu), podrží p-r ávo na p,lat. Po tu dobu zůstá-
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vá také n.edotčen,a pojistná povinnost v obo'~u sodá,l,ního poj,iš,tění, jakož i povinnos.t plalti.ti po-jli's'tné..
(2) Jina,k pl'atí u,s,taln o,vení záko,n a
ze dne 31. břnna 1925, Č. 61 Sb. z.
a 'n ., o za'c,ho'v á,n í praco'vních (sl'užebníCh) poměrů po dO'b u
cvičení
ve zbrani (cvič,ení Sllužebních).
§ 8. d) Zbavení svobody .
Za do,bu, po k,terou byl reda,ktor
zbaven svo,body v tre's,tní věci, k nfž
da,1 podnět obs'a'h ča-s0'P,isu, je'ho-ž je
redak,to,rem, pH-slluší mu plla't nejdéle
po dO,bu še,s,ti měsíců.
§ 9. Zánlik práv pod'le §§ 5 až 8.
(1) Prá,vo redlakItora na p:la't podle
§§ 5 až 8 z'an,i'ká, sko"čHi -se pracovni poměr upllynu.tím doby, na kterou byl ujed,nárn, anebo výrpo'vědí d'a nou před tím, In,ež nas'ta,la překá,žka.
Rov,něž Zian,ilk,á, by:Hi red'alkto'r
p·rávem 'p ' rorpuštěn z důvo'dru o p,y.avňuj ícího zaměs'tn,a,vatel,e rozvázalti pracovní pomě'r bez výrpo'vědli.
(2) V přírpadě § 8 všalk prá,vo u'plynu'tím doby, na, k,t,ero"U by,1 p'raco'vnf
pomě r ujedln,án" nebo doby výpo'vědní 'n ez'a nilká,
jednla'l-!!i
reda'lGto·r
z
pOdnět,u zaměstna'va~ele.

§ 10. DOlVolená.
(1) DOl/o'lená
reda,ktora
den,ního
Hstu činí trvá-I'i p'ra'c o'v'ní poměr nepře'ržitě 'a.les,poň šelSit měsíců, diva týdny, trvá-U rok, č,ty.ři t.ýdny; v_ r~dak
cích s vír:e reda'kto,ry prodluzuJe se
d'olvo,lená po de's'eti letech t'rvální p,racovního pomě'ru nla pě1. n,e d'ě I , po
dalších deseti lelteoh na še'st neděl.
(2) Do'volená reda'krto,ra jiného ne~
cien'n fhollilstu č:i-nf, trvá -Ii
pracovnl
poměr nepře'tržitě a,le'spoň šes~ mě
síců, dva týdny, t rvá -I,i rO'k,
jeden
měsíc.

(3) Do dOlvolené n,ezapočítá,vá se
doba" po kterou
reda'ktor
nemohl
kOlnat·i práce z důvodů u,v ede,ných v
§§ 5 ,až 9 a po ~tero<u nepozbývá
práva na pla,t . Doba, po k't,erou vydálváni ča,so'p'i 'su bylo úředně zalstaveno, smí být'i z,a'P0 'čtena nej'výše ,do
jedné polo,v.iny cel'ko'vé do,v olene a
jedliln,é tehdiy, t~vá- I,i
souv.i's,le déle
než jed'e 'n týdenl.
§ 11 . Zá,kaz so'utěže a jiného ' zaměs,t 
'n,ání.
Redaktolr nesmí bez svole'n f zamě-s,t
navate,le samo'Sitaltně pr,wozolva,ti 6asopisecký nebo Zlpra,voda-js,ký podn,ilk
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ani se takového podníku zúčas,tnli,H
jako spolupodn,ikatel. Ro'vněž nesmí
bez svolení z'aměsltna,vate'le
pracovati p"a·v,ide· llně p,ro jilný ča'so'piseC'ký
nebo 7Jpravo'dla'js'ký podnik (zaříz,ení).
ani vykonávat,i jiné trva,lé 'lebo pravi delné zaměs,t,nálnf. Svo'le,ni k pralv li delné p'r ácli p,ro j,ill1ý ča,sop,i ,secký nebo Zipralvodajs,ký
pOcdn'ik
('za'říze'ní)
není třeba, jde-Iii o práci literárln~
be'le,t't'Ísltirckou n'e bo vědeckou a 'n e'n Ili tato práce ulrč,ena pro podn,ik (zařízení) podlstaltně jilnélho směru .
§ 12. Výpo,vědní doba.
(1) Zaměstnalv'atel může vypo'věd'ěti
p'r,acovlni pomě'r,
nenHi
ujednána.
delší doba' výpolvěd:ní, n'a tři měsic-::,
netrva'l-li nepře1t'rž,iltě dé,le n,e,ž
pell
I,et. Trvalhlli praco,v'ní pomě'r ne-přetrii
tě pět let, p'r odll,už'U'je se výpo'vě_dn!
doba o jedeln měsíc a za
kazd~~
da,l ši d,v'a, rOII<v vždy o jeden dla:lsl
měsfc
a to, u reda'ktorů den'n ích
lis,tů ~'ž do jednolho r oku, u red'a'ktorů jinýCh než dle'l1lníc,h listů až o~o
šesti měsíců . Do'hodou s't ra,n, muze
být i výpo,vědní doba u .re.t!alktor ů
denních IisllŮ obmeze!1a neJvyse na
devět měsíců.

(2) Výpovědini d'oba musí slkon,či~li
vždy kOlncem ka'lend'á,řního č'lrv'rt,letí.
DOlhod'ou sltran může býti ujedln'án'o ,
že výpovědní doba d'e,lší než tři mě·
síce bude ko'n,č' i'tli v'ž dy ko'n,cem kalendářního mě,sí'ce.

(3) Reda:ktor může vypo,věděti prac o'vní poměr beze zře,te'le, jalk dil'ouho trvá, na jeden měsíc. 'Iýpovědn f
dob'a musí slko,nčilti vždy koncem kalendář·niho

měske.

§ 13. Započte'ní

d-řívějšího

zaměst

nánf.
Jde-!.; o výpočet do~o, lené a výpodoby, zalpo'čí,tává se do do,by,
po kterou je redra,kto·r z,aměs·tn,án v
pOdnik,u (zařízeni), i doba, po kterou
bylo vydáv'ánf č,a'sopli IS'U ú,ředně za,staveno, a n'ad~o . čtvrlHna dO'by, po k,! erou byl zaměs·tnán v
redlalkto,rskem
povol'ánf v jiném podniku (zařízenlí).
§ 14. Dředčas:né zruše,n í p'ra,co'vnílho

vědní

poměru .

(1) Důleži:tým důvodem, pro kt,erý
je redakto'r o'p'rá,v.něn předčasrně vystoupHi z p'raco,v'nírhO po'm~ru, j~ t aké změna v zásadlním sme,ru
ca·sopisu, po které redla'klto,r nem.ůže diá,le
v časopis'e se ctí pracova,tl. Za ta-

Pracovní

poměry redaktorů.

změnu se n.epovažuje změ'na
k l adn~ho nebo opo,s,ičn í-ho vztah'u k

kovou

určité v,l·ádě.

. (2) D~ I'ež,iltým dŮVOdem , pro který
Je zame'st.na~'a,te'l oprá,vněn přerlčas!n.ě
pr,opusti'ti reda'ktora., je talké , dopus,tl-l'i se redakto'r při výkonu své
sl už by v ědom ě nebo z hmbé nedbalostí č,i-nru, který o'hro'ž uje čest a dobré jmé'n (', časorpi,sul.
(3) Reda~to'r n,emůže býli p'ředča,s
ně propuštěn p,roto, že odep,řel
vyhověti žádosltli Z!aměsltnavatele o výkon, kterv by o,hrodl
redakt~l'cvu
čes,t.

(41 Oojd,e-I,j na Zlrušen í p,racov'nlho
p oměru pO'd'l,e u,s'tano'vení
odst avce
1, může se reda'kto,r domáhati náhrady, jaká mu p,H-sl,uší, když zaměstna
valtelri může bý,ti přičtena v:irn'a na,
t om, že reda,kltor Zlrušli:1 bez výrpověd:i

pracovnf

poměr .

§ 15.

Soutěž-ní

doložkla.

Úmlu va mez,i zaměs t n'ava, te,lem a r ed a,ktorem, k·terá omezuje
re:da,k,to'ra
v jelho výděleč·né čiln,no'sti p,ro do'bu
po s,konče'ní p,r aco,vlnílho poměru (soutěžni dOlo'Žlk'a.),IJ1,ení
pro
red'a k,tora
závazná .
§ 16 . Smr,t reda:ktora.
Byl- !'i praco,vnf poměr zruše,n smrtí
r edaktora, při,síuší
jeho
manželce
(ma,n želu) a dětem, a nenHi j~ich, j-iným jeho pHbuz.ným, f(teří s ním ži'lli
ve spole,čné domácnosti a byl.i odkázáni na jeho podporu, částka' odpov ídající tříměsíčnimu p,latu, nla k!terý
měl red'akto'r prá,vo v době své smrti.
Hr a",i ce sml'U'~n í 1/o,l,no's't i.
§ 17 . By'l'a-lli ujednáln a mezi olrgan.isací ne'bo s,k,upinou reda,ktol'ů s jedné
str any a zaměs~na'Va,te:lem nebo skup inou zaměs:tnav,a:tellů
nebo
jef irch
organ'isacf se Slt ra,ny druhé hromadná
smlo'u v a, j'sou v podin.icíC'h, na které
se vzt ahuje tako,v á hromad,n,á sml'o'u-
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va,
podmínlky
u'rčené
hromadnou
smlouvou obs'a hem sml'o u'vy jedlll,o Hivé a s'louva jedlnot nvá se nemůže v
nep,rospěC'h zaměs'tna.nce od,chýHIri od
smlouvy hromadné.
§ 18. Prá,va, krte'r á prřf s, hlšejí reda'ktorLlln a jejich pozŮ's'tallým podle §§
5 až 16, nem o,ho u b ýti smlou v o u
z,k,rácen,a a'n'i zrušena, pOlkud § 12
neus'tanovuje jinak.
§ 19. Podpůrná ustano,ven!.
POKud te.nto zákona nemá jin,ých
ust an,o-ve,ni, platí plro praco v'nf pomě'r
redaktorů u's·talno,vení zá,kona ze dln e
11. červen.ce 1934, Č. 1114 Sb . z. a n .•
o
praco,v'ním
poměru
soulk,romých
úředn f ků ,
obchodních
pomo'c'níků a
ji,n ých zaměs.tnalnců v pOdo'bném pos-ta,v enf (zá'kona o sou,kromýclh zaměs t nancfoh), .

§ 20. De,",ni /lis,ty.
Denním .J.isitem se v tomto záko,ně
rozumi t jlSlkopilS' vyciházejicí ale's'poň
pě'tkrát v týdnu ..
Přecho dln,á a zá,věreč-n-á ust a'n'o,vení.
§ 21. (1) Dnem účin'no's,tj tOlhoto zákOlna po,z bý'vají p'la1-no's t i u·stanovenf
hlavy pá,té zák. čl. X'I'V! 1914 o ' HS({iu,
s výjimkou u-ved'e·nou v o d'st avc i 2.
(2) Reda,kto'rům, jejichž p,r acolVlni
poměr se do dne
účin.nosti
tohoto
záko·tia s'Pra'v olf,aIJ' u-s'ta'no,venimi u'v ede,n,ými v ods1a,vd 1, zůstá' v 'á, po'kud
setrva.jí v ~émž pOdlnli,ku, zac'h o'vá'n,a
de'iší výpovědlní doba, Urslta'no'vená v
§ 57 zá'k . čl. XIV/1914.
§ 22. Tenlto z,álkon nabývá úČÍ!nnos.u
prv'n ím dnem měsice nás,ledujicfrho po
jeho vyhl,ášeni, s výj,imkou u,s,t,a'n,ovenf § 10, odslt. 1 a 2, ktelr'á n,abývají účilnno's,ti dln,em 1. I·edna 1937.
Pro'vedou je'j milnli's Ui spra'v,edllnolst,i a
sociMní péče v dOlhodě ,se zúčasltně
nými minli·stry.
Poz nám ka: Zák o n by l vy hlá šen 9.
č er v en c e 1936 a platí ted y
od '1..
srpna 1936 .

Zákon ze dne 12. února 1936, čís . 35, kterým se mění § 11,
odst. 1 zákona Ol opatřeních pro zaměstnance zastavených
periodických tiskopisů .
Poz nám ka : Viz zákon Č . 225/1933 na
st r. 1395.
§ 1. V § 11, od's,t. 1 zákolna ze d'n,e
6. p rosince 1933, č. 225 Sb. z. a n.,

o opatřeních pro zaměstna'nce za,stave'n ých pe,riodlic-kýc'h tis'korp,i'sů, vypou,št ěji se slova, "a pl·a,tí pro' pracovní (služebni) poměry zaměs,tnanců
(§ 1) při pe'riod.i Clkýc:h Iliskopisech, je-

II.
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jichž vydávání byro za's!a.veno do 31.
prosince 1935 n.ebo o k.terých ďo
tohoto dne došlo k soudnímu
rozhodnut[ podle §. 34, Č. 1 zákon.a na
ochranu republli·ky".

Občanské

právo.

§ 2. Ten'to zálkon n'a bývá účinno,sti
dnem 1. ledn.a 1936; p,rove d,ou jej
mini s tři sp ra.vedllno's·ti a sociální péče
v do·hodě se zúčals,tn·ěnými minlils·t'ry.

Vládní nařízení (zákon) ze dne 20. února 1936, čís. 36, kterým se prodlužuje platinost hromc1dn'i::h smluv pracovních.
Po známka: Viz nařízení Č . 89/1935
na str. 1417 a poznámku u § 1 zmocňovacího zákona str. 1377.
Čl. J. V § 1, Od,sl,. 1 a § 2 vládního nařízení ze dne 29. dubn'a 1935,
Č. 89 Sb·. z. a, ·n ., kterým se p,rodllužuje platn,o'st hromadných smlu'v pr'a.co,v nich, nla'hra zuljli· ·se slo·v a. "do 1.
břez,na 1936" sll'o'v y "d.o 30.
d·ubna
1936" ji v § 1, odst. 1 té'hOž n.a Hze-

n,í ·s·l ova "po 1. březnu 1936" ,slOVY
"po 30. dubnu 1936".
ČL II. Toto na<říze·ní nabývá účin
nos·ti dnem 1. března '936; p'rovede
je minlis,trsodální péče a pO'kud jde
o
podni,ky
poctllé1h ajíd
obecnému
hornrmu zá,ko'nlu,
miln.j·s't,r
veřejných
prací, v
ďOlhod.ě
se zúčas.tn,ěnlými
miniist,r y.

Vládinlí nařízení (zákon) ze· dne 4. pl1os.ince 1936, č. 294, o
úpravě mzdo'v ých (platových) poměrů zaměstnanců urče
ných k nedělnímu prodávání v obchodnlí ch živnostech.
nedělnímu

ustano·vením to·h o·t o nařízení tresta.jí
se podle čl. II. zák. Č. 109/1934 Sb.

čl

z. a n.

§ 1. (1) Z'aměstn,ancům, urče,ným k
prodává,ní v
obchodním
výrobn.ích živnoS<te C'h o dvou
nedělích před'cházejícíC'h Štědrému dni,
přísluší za 'k aždou tuto neděl· i mzda
smluvená nebo v mí,stě obvyklá,
zvýšená 'nejmén.ě o 125%, pO'kud kolektivní ,smlouvou
není
za'ručena
mzda vyšší.
(2) Tento nárolk nemůže být,i ujednáním lIyloui::e:! <lni obme·z en.
§ 2. Jednání nebo opominuolí proti

Poznámka: Viz záko n 109/ 1934 na
~ 4 zákona zmocňovacíno
na str. 1377.
§ 3. Toto nařízení na'bývá účinnos·ti
dnem v~hlášení; provede je mi·nistr
sociá.lní péče v dohodě se zúčas·t
něn.ými ministry.
Poznámka: Nařizení bylo vyhlášeno
9. prosince 1936.

st :. : 378 a

Vládní nařízení (zákon) ze dne 21. prosince 1935, čís. 249,
o ulevách při splácení některých dl·ouhodobých pohle·dávek.
.
. Poznámka: Srovnej zákon o mimořádné moci nařizovací na str. 1377 .
§ 1. (1) Dlužní,k pohledá'vlky, která
má býti splacena pravidelnými po,h ledáv'kami v době deliší než deset let,
není, počínajíc 1. lednem 1936, ÚIIVá.zán p'la'liti věřiteli na úroku a úmo'ru
více než splMk,u (anuitu) rOlv.na>jíčí
·se úro'ku z půvo'dní jisti-ny pO'h l.edá'vky podle sazby, která je dne 1. ledna 1936 podle práv'n ích předpisů pro
tuto po<hledávk'u nej'výše
pří'Pustná,
zvyšené o 3/ 4% původní i,i~tiny; je-I,i
smluvená úroková sazba nižší, ro~ná

úro'k·u z pŮvod· ní jis·tiny
podle sazby
·smluvené,
7JVýšené o '/4% pŮivodní jistiny. Z této
sp'látky jest vyúčtol va· ti na úro·k tonk,
kol'i,k vychá·z í podle rozhodné ú,roko vé sazby z nes'p la·ceného, zbytku pohiedávky, a o'sta't ek na s'Pla,cení jistiny.
(2) Usta.n ollení předc.házejíciho odsta'vce se vz,ta,h uje:
1. n,a po,hledáv.ky, jichž dlllllž níkem
je ok·res 'n ebo obec, kterým pro rOzpočto' vý ro'k 1935 byl. po,slkytnut pří
spěvek podle § 11, odst. 2 a 5 zá'ko-

j se splátka

Ipohledál\llky

Splácení dlouhodobých pohledávek.
na ze dne 15. června 1927, Č. 77 Sb.
z. a n., o no'vé úpravě finančního
hospodářství s'vazků
územní
samo~právy, ve :změní zákona ze dne 27.
Il s·topad~ 1?30, Č. 1_69 Sb. z. a n.; po
~1. r;'roslncl 1937 vsak jen tehdy, doslo-II u takové-ho o'krelsu nebo obce
k úpravě d,luhu podle čl. III zá,ko'na
:.:e dne 9. dubna 1935, Č. 69 Sb. z.
~ n., ? fi.nanč·ních opatřenich v oboru
uzemni samosprá'vy;
,2. na, pohledávlky zajištěné z á's·ta'v nim pravem za'Psaným ve veřejných
knihách, Jichž dlulŽní'kem jest:
_ a), obecně op·rospěšné stavebn:! sďru
zem; '
b) vlas·tní·k domu, v kterém dne 1.
ledna 1936 alespoň jedna čtvrtina nájemníc,h předmětů je pOdro'bena u·sta.no'vením zá,ko·na o o·chra.ně
nájemníku;
3. na po,hledálvlky za· ručené státnfm
bytolv~m tO'n dem ne'bo státem podle
zakona ze d'n e 23. I<>vě!na 1919 č
281 Sb., z. a n., o
s·tát,ní POdlpOř~
sta,vebnlho rUlc·h u, nebo podle zálkona ze d,n e 6. února 1920, Č. 92 Sb.
pOVOluje
dalsí
z. , a, n., kterým se
sta:tm podpora stalvebního ruchu nebo podle zá,konů o sta.vebním ~uchu
ze dne 11. března 1921, Č. 100 Sb.
z. a n., ze dne 27. ledna 1922, Č. 45
~b. z. a n., ze d.ne 25 . ledna 1923,
c. 35 Sb. z. a n., ze dne 7. břez'na
1924, Č. 58 Sb. z. a ll., ze dne 7.
dubna 1927, Č. 44 Sb. z. a n. ze d'n e
28. břez,na 1928, Č. 43 Sb. z.' a n., a,
ze dne 10. dubna 1930, Č. 45 Sb. z.
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nos't dlužnfka zaplatit'i dlužné úrolky,
útra,ty a jiné pHsluše'nstvf pohledál\!ky, 'k,teré se staly splatnými do 31.
prosince 1935, jako·ž i do té doby
splatné splátky na jisti.nu pohledálv'ky.
§ 3. Usta'nove'n í § 1 nepla'lí o pohledá,v kách:
1. které pro,t i dlužnfku v2Jnli1kly po
31. prosinci 1934; .
2. z emisnkh zápůjček:
§ 4. Právo na úle'vu podle § 1
příslluší diu,~ní·ku jen tehdy
oz·n ámí-Ii
!ěři!eli do 30. června 1936 doporu- ·
cenym nebo na potvrzení daným dopisem, že hodlá úlevy užíti; I,hůta je
zacholvána, bylo-Ii oznámení do u·v edeného dne podáno 'na po'štu ,k dopra'vě. Zmeškání Ilh~ty má za ná,slede'k ztrátu prá'v·a.
§ 5. Za.plati'l-1Ii dluž,ník, k,t erý má
právo na úlelvu, na splátky do:s.pí'Vající ·V době mezi 1 . lednem a ?í0.
čer,vnem 1936 'Více, než by podle § 1
byl zavázáln , vy, účtuje se 'přeplatek
la'ko bezúročná zálolha na příŠ'tí splátky.
§ 6. Dlužní'k , který má prá'vo
na
úlevu, může se domáhati na věřite
li, a'by mu bez zby,tečného odkladu
vyda'l osvědče·ní o no'vé úpra:vě splácení pohledálv,ky, udávající alesipoň
vý'š i jistin,h pohledávky k 1. lednu
1936 a zadržených platů (§ 2, odst.
2), dále vyši jednotri'vé splát'ky (am.!ity) a v připadě § 5 výš,i přepl,atku.
§ 7. (1) Smluvní us'ta,n o'vení, kterými
se dl'u žní'k předem vzdá.vá prálv a na
úle\fiu, jsou neplatná.
a n. ;
(2) Uplatn.il-li dlužník prá'Vo· na úle4. na pOhledá'V,ky, zajištěné v zá- vu, může 's e ho, počína,jíc 1. čer
konné jisto,tě zásta'vním prá,v em za - vencem 1937, vzdá,t i, a·le jen písempsaným 'Ve veřejných kn,ihách na do- ným prohlášením.
mech, sl,cu·ŽílCÍch
převážně
účelům
byto'vým, nebo na. domcích rodin.n ých
§_~. Ustan?,vení. ~O' ho·to ,na'říze' ní o
(§ 5, odst. 1 v'l'ádního nalřízenlí ze d,lu'~nl'k~ pl!ltl stejn~ o, statu, co s,e
d.ne 28. května 1930, Č. 66 Sb. z. a tykao z_apujcek zaruce·nyc·h pod'l~ zan.), jestliže původní jistina pOhledáv_kon.u , c. 281/1919 SI~: z. a n., c. 92/
ky nepře sahuje, jde-Ii o dům, 500.000 .1920 ~b. z. a n., c. 100/1?~1 Sb. z.
Kč, a jde-Ii o rodinný dome'k, 200.000 a n., c. 45/1922 _S'b. z. a n., c. 35/1923
Kč, předpokláda,jíc v obou pHpadech, S~: z. a, n . .a c. ~8/1924, Sb. z. a n.,
že se s.tav.bou bylo započato v ro'ce pn. kt~rxch . je stat zav.azán ;alp ravo1927 nebo po,zdě.ji.
vat I ventell cel·ou a,n ultu
(urok
a
.
,
úmor) a ji,n.é v dllu·žním úp'i·s·e o za§ .2. (1) , J!na'ka . ulsta~ovení pla~tná ručené záf'ůjčce 'vymíněné platy; prám,e~1 stran?ml o ,p~hl'ed~vce~ zejmen,a vo na úlevu příSluší 'v:šak s1átu i b 'c z
us.~n~ve.nl 0_ ~obe spl'aca,n,1 a ~_yy- oznámení předepsa'ného v § 4.
po, v.ed.~, Jako,z I ustanolvem o mzslCh
§ 9. (1) Prá\finí jednání I.i·stiny j.as'llatk~ch na
po,hled~\fiku zůs'táv:ají kož i knihov,n í podání a 'zápiSY , ktepredplsem ~ 1 ne?ot,ce,na.
.
rými se . podle to'hoto naHzení' u,pra(2) Nedotcena zustalva ta,ké po'vm- vují práv·n í poměry mezj věřite'lem

I

II.
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a dlužníkem, j'sou
o·svobo·zeny
o~
ko'lků a popl· atků. O,sivo'bození v steJném ro,zsa.hu plaH také, prodlužujeli věřitel dl,u žníku úmoro'v o'u dO'bu pohledá'Vikv, o které byla svého času
vydána listi.na, podl'e níž
má
tato
pOhledáv,ka býti splacena pra'v,idelnými s,p látkami v době del'š í než deset
let, i když ne'j de o dlužníka u'v edené'ho v § 1, ods,t. 2, byla-Ii úmluva

Občanské

právo.

10 tom

uzavřena do. 31. p.ros.ince 1936.
(2) Ustan.ove,n f 'P.redchaZeJJcfho odstavce. s~ . nev;ztahu~~ n~. sm.~n'ky. a ~a
soudnl ruenl, vYJlmaJlc rlzenl knl hovní.
•..
. . '"
.
§ 10. Toto narlzenl nabyva uCI.nnOS!1
dnem 1. ledna 1936; pro,v edou Je ml nistři spra'v edl'nos,ti, f,i n,ancf, vnitra a
sociál,"í pée v dohodě se zúčas' tně'
nými ministry .

Vládní nařízelní (zákon), ze dne 21. května 1937, . Č. 81, o
úle,v ách při splácení některých pohledávek za dlužníky v
láze,ňských míste'ch a v jejich okolí.
Podmínky práva na ú'levy.
§ 1. (1) Olevy podle usta,no'v ení tohoto nařízení p,l'a,ti pro polhledáv'ky
za.jli, štěné smluv:ním zá'sta,vním právem
zapsaným ve veřejných k,nihác,h na l1e mov'i,toSot,ech v
liázeňs,kých mf,stech,
která
jsou odkázána v převážné
míře na návštěv,u lázeňskýoh ho,s,tů z
ciziny, a v okoH tako'v ých lázeňskýc,h mís·t, j,sou -H nemo·viitos,tj ty v
den účinno'sti · tohoto nařízeni věnovány zcela nebo z vět, ší části p,r~vozo'v ání pOcin'i'ků p'r o uby,to,vá,ní lazeňs,kých hostů,.

(2) Na pOhledá'v'ky z emi,sních záa na pO'hll,edá,vky
zajoištěné
Iclauční hypoté'kou se u,stano'vení tohoto nařízení nevzta'h ují.
. (3) Lázeňsl<á mi's,t a a j~jich okoH,
v kterých plati úlevy podle u'sitanoveni tohoto na,řízení, určí vláda na,říze
ním.
Poznámka : Viz nař . Č . 92/37 na
str. 1557 .
§ 2. Právo na úlevy pod'le ustanO'ven'í tohoto nařízení př.í-sluŠí dlužnfkům jen tehdy, nemo·hou-li ná:le.ži.tě
dos,táti svým zá,v'azkům pro ,h o'spodá,řskou tíseň vy'v ol'a nou
pOlklesem
návštěvy lázeň's, kýCh ho'stů z ciziny.
§ 3. (1) Pot-v:rditi, že nemo~itost byla v den úč:i'nno's,t,j to'h o,to na,řízení
zcela nebo z vě:tší čás,t' i vě·noiván'a
provozo'v á:ní pOdni,ků pro ubytová:ní
lázeňských ho'slů (§ 1, ods,t . 1), pří
sluší obci po ,slyšení mistně přís'luš
né obchodni a ži,vnoste,n's'ké (průmy
s,lové) komory.
(2) RozhOdnouti o tom, zda, j'sou
dány podmí·nky § 2, příSluší komisi,
jejímž p, ředsedou je předno'Slta okresního soudu, v jehož o'bvodě je 'n emovitos,t, a členy zás,tupce obce, zá-

půjček

I stupce

mí's, tně pHslušné

obohO'dní a

žj.vnoste:ns,~é. (,p'růmy.'s'IO' Vé) • ko'mory,
zá'stup.ce U~tr:dnl,ho. sv~zu ce.sk~~lo
ven's'kv:ch ~aznl a mmera.',nfoh , zndel
republl·ky oC:Si k?sIO'Ve'~ske V pn~.:~, po

jednom duveml'ku dluzní'ka a 'ver,ltel~.
o jehož pOhl,edá,v,ku !d~, a jeden č~,e.n
za o,soby, pro ktere JSou ve vereJné . k~ize Z~;P5' ~ ,n'a kn,ihovn~ pyáva v
s,tejnem pora'dl nebo v poradl za .P?hledávkou, pro kterou se dluzmk
do!."áhá úlev. Ko.mise roz.hodu'j e ,s' konecnou p,la,tnos't.J. Podrobnosti o se:
stavení Iromi·se a o jedná'ní p,řed ni
wrčí vláda n' ařízením..
.
•
pozná~ka.: Sestaveni.• k,?rr;,se urceno
v lád . nar. c . 91 /37 , otlstenym dále na
str .
§ 4. Obsah úlev .
Olevy podle
u'stanovení
tohoto
nařízení záležejí v tom, že úm>lu'v ou
mezi věřitelem a dlužní'kem (§ 5)
nebo na náv:rh dluž'ní'ka (§ 6) mOihou
býti nedopla,tky na úrocf.ch
a
na
jiném přís' luše,ns1,ví pohledá'v ky nebo
nedoplatky na s,p'lá'tkác'h na j'is,tj,nu
poh'ledáv'ky přeměněny
'na
novOU
pohled·ávku .
§ 5. Přeměna nedo.plia ~ků na nOVOU
pohledávku úmluvo,u mezi věřitelem a
dlužní'kem.
(1) Omluvou me'zi věřitelem a d,lužní,kem 'uza,v,řeno ,u do 30. červn.a 1938,
mohou býti nedo1pllatky na úrocfch a
na jiném přilušen'sWí pOh'led'á!v,ky, pokud se s,taly sp'la,tnými v době od 1.
ledna 1932 do dne účinno,siti toho't o
nařízeni, přeměněny na
pOhl:~á~ku
no,v ou a za'Psáno pro ni ve vereJnych
kn·i'hác.h zásta'vlní právo v po·řadí pohledáv,ky původn.f.
(2) Výšenedo,platků na ú,rodc~ a
n'a liném ' pHsliU'š,en,S1vi pohl,edavky,
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kt.eré se př,:mění ,~a no,vou pOhle~ odstavců 2 až 4 tohoto
p'aragrafu,
dav~u, ne:ml. u teze P?hleda~ky,.. mohou se jmenova'né o's oby domákdyz se premena pro'v ádl na neko'I'I- hati výmazu v'k,l,adu zásta,vniho prák~at, .pře;aho' v.ati. še, ~~inálsobe'k roč , v,a pro
novou
pOhledj,vku
pOdle
~.. c~ uro'~u, vypoctenych podle stavu ustanovení kni'h ovniho ptá,va o výJls,tlny puvodni pO'hledávky, pro kle- maw neplat,ných vkladů.
rou y dc:n. ú.čim~osti t~,hoto naří~ení § 6. Přeměn' a 'nedopl,a,tkll na novou
v km ze jeste va,zne. z~stavní pravo,
pOhledáv,ku na náv'r!h cl'luž'n ika .
a podle z.~s~b, kt;re jS;OU toho ,dne
(1) DI·už.nfk můie do
30. června
pr~ .t.uto ~!' stl' nu ,puvodm pohlledavky 1938 na'v rhnouti, aby r'ledop!<Ilky na
nejvyse prlpus,t,ne.
splátkách na jis·tinu
p!)hledáv'lry a
~3) Nov~ P.o'h l,edávka ,smí být-i .:~- nedoplatky na úrocích a ' na jiném
ro:e~a nCjvyse sazbo'u ~ 1/.4 0/0 V~SS,I, pHslušensl-v·i po,h ledávky, pokud
ce
n~zo Je s'az;~a 'Po~le ,pr~v'nlch pre~- staly s'platnými v dobé oe! 1. ledna
p~~u v .dobe ~za'wenl umluvy neJ- 1932 do dne účinno31i lohoto naHvys~. p.ripustn~a '~r? pOh.led~v,ku P~- zení, přeměněny byl,y na pohledávk,u
V~d~l, a· musl. ~y~1 umoro:ya.na. anul- no'vou a a,by bylo pro ni zapsáno
taml n:b.o .steJn~ml P?lorocnlml nebo ve veřejných k,",i'hácil zi.1s-t'lIVni právo
celorocmml s'P,lat'~aml lak, a'by Ce'lá v pořad'í pohl'e dávky původní.
tat~, ;nová pO'hleda,v,ka bvla umořena
(2) Omezení stanovené v § 5 odst
nejde'le . do deseti let.
" platí i tu.
,.
. (4}.~aKé n,edop.latky na splát'kách
(3) Novou po,hledii'Jku je zúrolro právna JI'St'llnU. p~hledav'ky, po'kud se sta- vati sazbou, která je podlle
ly splatnyml v .•~obe .od
1. ledna nkh před'pis,ů v . době 'lávr':lu' nejvý193~ do d,ne uC'~n.nos~1 tohoto na'ři- še přípustná pro
po'h ledávk!.l
pů
zem,. moho,u byh. umluvou s,tra'n, vodn,í'. Umo'řo' váni nové pohledávky
uz~v~enou do 30. ~e,rvna' 1938, pře- anuitami nebo stejným.i pOlo'ročnimi
me.neny na ~o'hl:eda'V~k'~ ~o'v' ou ~ .za- nebo celoroč'ními spláJtkami určí soud
p~ano pro .nl ve verejnyC'il
kmllach se zřetelem ,na 'hospodá,i's'ké pomě.
z~sta·vnl pra,vo v pO' řadí po-h-Iedá'v'ky ry dlužnfka tak aby celá ta't o no'vá
puvodní. Usta~o:vení p!edc:.h.á~ej~ciho pohledávka by;j'I umořena
nejdéle
odsta'v ce platl I tu. Premenuji-II se do osmi let. Bude-Ii nemovitost na
"'~ ~ovou pO-h-,I,edá,vku v té~e •sm.lou- kt.eré je pO'h,ledávka zaj.ištěna 'pro:
y.e . ja,k nedopla.tky n'a splatkach 'na da'n,a nucenou dra,žbou, s,tává se ceJISl-mu pohledávky, ta,k
nedo.pla1tky lá
ta,to
nová
po'bledáv'ka
ihned
na úrocích a, na jiném přfsl,ušen- splatnou.
stvf pO'h ledá,vky, třeba výši obojich
(4) Navrhuje-U se zároveň p,řemě
nedoplatků a způsob jich zú,ro,kov'á- na jak nedopla' t,ků na splát,ká'ch na
ni. .~ u~ořo' vá.ní u'vé~' ti
samo,stat'ně . jist i nu pOhl,edáv,ky, tak nedopl,atků
Zapls ~as~al vnl'ho pra'Va pro, no,v ou na úrocích a n'a li'n ém
příslušen
p~hledav,ku, na kterou byly p,řemě- ství poh'ledá,viky, třeba výši obojích
neny nedop,la,tky na sp,fiá!tkáC:h na nedopla,tků uvésti v návrhu samoji's,Unu po:h le'dá'l/lky pŮVOdll1i, lze po- slaně a samostatně
rozhodnouti o
vo·liti jen zároveň s výmazem
pů- jich zúroko'v ání a umořo'váni. Po's,ledvo~ni~o .záslay:ni~o pr~va
za
pří- ní věta.§ 5, ~ds' t. 4 pl'a tf i tu.
sl~snoiJ ca st JI's tmy puvodni pohile(5) Na,rvih Je
pod'a,tj
u
soudu
davky.
příSlušného pro vedeni nu'c ené dra~(5) K žádosti
o
k'n'i,ho,v nf
zápi's by na nemovitost. Ne'nf-.li
dlužník
z~sta'vn!ho P.rá~,? pro novou pohle- zastoupen
advokátem,
bud' jeho
davku je pnpoJI,t l potvrzeni podle § podpis na náv'rhu
o, věřen
soudem
3, odst. 1
a
rozhodnutí
komise nebo veřej'ným notářem. K n,áivrhu je
podle § 3, o'dls,t. 2.
připojiti potvrzeni podle § 3, odst.
(6) Usneseni o v'kladu zásrta'v,n iho 1 a ro:zhodnutí komise podle §, 3
práva pro _ no·vou po,M edávku dO'tučf odst. 2. Soud roz'hoduje
v
řízení
~e ta,ke vsem
osobám, p'ro kte'ré nesporném . Nevy'káže-Ii d,lu,ž ník listiJSou. ve .veřej'né ~ni~e za, ~sá, na k'n'i- nou, na níž je pod;pis věři,tele ově 
hovnl. p~ava v s·tejlnem po'radf nebo řen soudem nebo veřejným no,tá-řem
v poradl za pOhled·á,v kou
pŮVOdní; že věři'tel s návrhem souh'la,si třeba
nevyhovuje-Ii
úm.llu'v a
u'sta,no'v enfm ho o náv'r,hu vyslechno'u,t,i. N~dosta-
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ví-Ii se věři,tel k rO'ku, za tím úče p,latné pro původnf pOhledáv'k'u v den
lem stanovenému, je v 10m spatřo příklepu (dražby).
va-tí jeho souh'l'as s nálvrhem; na ten§ 9. (1) Zá,s,tavní 'právo za, novov~
to právní nlá,s,ledek třeba v o:bsílce po,hledá,y,ku za,nilkne up,ly'nu'tlm
'tr~
upozorniti a obsí,llku do'r,učiti
podle let ode dne, ,k'dy měla býti na m
předpisů pl,at,ných o dOlručování
ža- zapl,acena
pos1lední
anui1a
neb~
lob.
splátka; talto I,hůta se
st'a vi"
k~, y~
(6) Usne's e,ní, k,terým se 'n áv'rhu vy- věřitel no,v ou ipolhledá'v1ku exe,kucne
hovuje, doručí se ta'ké všem vo'~o: vymá'há a v exek'uoním řízení nálležibám, pro které
j'sou
ve
vereJn~
tě postupuje.
knize zaps,ána knilho'v ní p,ráva v steJ(2) Zani'k,lé pl'álvO zástav'ní se vyném pořad'i nebo v pO'řadí za po- maže z úřední moci.
hledálV'kou
původní;
nevyho'v uje-n
§ 10. Zásta,v,nf p'rávo, k,teré se
usnesení ustanoven,ím odstavců 2 až u'v ol,nilo zaplacením 'n o'v é pohledáv4 tohoto pa'rag,raf.u , mo'hou jmeno- ky,nemůže v:laS<t,nílk nemovHosti pře
vané o,so'by pro,ti němu poda1i rekurs vésti na pohledálvlku
ji'nou.
Do'kud
(§§ 35 a násl. zá,kona ze dne 19. zás,t av,ní p'rá'v o' za no,vou po,hledáv,ku
červ'na 1931, Č . 100 Sb. z. a
n., o není vymazáno, nemůže v.lals,tník n,ezákladnÍICh
u's,t ano'v eníc,h
soudn"i:ho mov'itosti na po,hledá\VIku jinou pře
řízení nespomélh o).
vés,ti ani zásta.vní p'r ávo, které se
(7) Kdy-ž se u,s,nesení, kterým s,e uvolni'lo zaplacením pOlhledálv'ky pů
ná,rhu vyhovuje, s,t alo pra,vo'Plla't ným, vod'ní, i když by mu ji,nalk právo k
zapÍ'še se z úředlní moci do veřeJné tomu pHslulŠelo.
kni'h y.
§ 11 . (1) Exe:kuce k vymožení vnedoplatků, kte'ré byly podle
predS, polečn'á a zaverecna usta'novení.
cházející,ch us,tano'v ení přem,ěněny n~a
§ 7. Práva 'r,ulkojemslká, zá'sta,v'ní a novou pOh'ledáv,ku, se na na'vrh dlu'Zjinaká, spojená s
pohlledáv'kou
z
níka nu'š í, když zá,s'ta,v ní pr~'vo za
nedoplatků, které byly podle ustanono,vou pohledav,ku by,lo za'psa,no do
ven:í §§ 5 a 6 přeměněny na po,hleveřejných k'ni!h .
dávku nOlvou, nepomíjej í touto pře
(2) ByHi pOdá,n, ná,v'~h ,podle § 6,
měnou, pokud není v tomto nařízen:f
ustanoven,o jinak n,e'JO pokud se bud' exekuce nla ,ná'VIr,h dllu,ž'ní'ka od,ro:zihodnuH
o
něm.
účastníci na n,ěčem jiném n,edohod- ložena a,ž do
Bylo-li by nebezpe'čí,
v
plrod'leni,
nou.
§ 8. p.j\j rOZiv'~hu ,n,ejvysší'h o pOd'á ni odloží soud na náv,~h dllužníka exe(kupní ce'ny) mohou býti nedopla'tk~ kucí ji'ž před podá,"ímtal~ov'éh~, nána úrocích a na ji'ném pHstušen,st,vI vrhu, osvědči-I'i d'lužil1í,k, ze z'a,z adal
původni pOhledá,V'ky, pře~ěněné
~!l o vydání potv'rze'n í podle § 3, ods'1.
novou pO'hledáV'ku, dále uro'ky a ,W 1 a o ro~hodnluH komi'se podle § 3,
né příslušenství, této no'v é pO'hledav- odst. 2 a nenHi náv,rh zř,ejmě neky zaplaceny 'v po,řadí a do výš~ odůvodněný; v od'loženém exekučním
zás,ta,v'n ího prá,va z,a,jišť'ujídho vedle'] - řízení bude tu na, ná-vr'h věřitele poneší přísllUše' nstv-i původni pOhledáv.ky: k'račová,no, jesHiže u d'lužní'k a
na
které nemá jn ze zá'kona
ste'l 'ne budOU zjištěny podmílnlky prá,va
pořadi s jisUnou" i když
se toto úle,vy podle usta'no'v ení to,hoto nalHzástavní právo na
podobné pl'a ty I zen.í nebo jestliže dlužník, když mu
od'sl!.
1
a
nevztahuje. Nestačí-.!:i to,to zá's,tavní potvrze,n í pod'le § 3,
prá,vo, může býti t.a10 nOlvá poh'le- rozhodn,utl komi'se podle § 3, ods,t.
dávk,a s úroky a ji,ným pHslu,š en- 2 byl'a doručena, nepodá do o'smi
stvim za'p'lace,na v pO'ř,adí po'hledá'v'ky dnůná,y,r:h podle §, 6.
(3) Doba, na kíte'rou byla exe'ku,ce
pílvodni jen potud, po,kud i s úro'ky
podle odstalVce 2 odložena, nezap?původni pOhl,edá,vlky, zadrženými ~;
črtá,vá
se do, I'hůty, na
kterou Je
déle než tři rOlky přede dnem pnklepu (§, 216 ex. ř . ) anebo přede omezeno zá,konné přednostní právo
d'nem dlra,žby (§ 192 ex . zák.), ne- pro veřej-né dá,vky.
§ 12. Smluvní us'l,anovení,
kterými
přesahuje částku rov,n'aj ící se
ú'r onla
kům z nes'placeného ~by1ku ji,stiny Zia, se dlužnik p,ředem vzdává prá'va
úl,evy,
jsou
neplartná.
čty'ři
rO'ky
podile
úrokové
s'a,zby
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§ 13 (1) Práv'ní jednání, listiny, ja-

kož , i .podání
a
k'ni,h ovní záp'isy,
kteryml se pO'dlle toho,to nařízení
upravuj,í právl1,í poměry mezi věřite 
lem a dllu,ž nikem, jsou os'v o'b ozeny
od kOllků a, pop,l,a,t, ků .
(2) Ustalnovení předChá,ze'jící:ho odstavce se ne'vzta,h,uje n'a smě'nky a
na soudní ř.ízení, vyjíma,jíc Hzel1i
knihovn'í, nes'porné řízení pOdl,e · § 6
a řízení před komisí pOd'le § 3,
odst. 2.
§ 14. Dluž,n íd, p,ro k,teré pla,tí u's tanovení V'ládnílho nařízeni ze dne 21.
prosin'ce 1935, Č. 250 Sb. z. a n., o
úlevách
pN
splácení
pO'hledá,ve'k
za zeměděld, nebo, vládního
na' ří
zení ze dne 21. p'ro,si'nce 1935, Č. 251
Sb. z. a n., o úlevách př:i splá.ce,n f'
pOh'ledá.vek za ,neZiamě,sltnianými, nemO,hou se do'v o,l,a,tj ustanovení toho,to
nařízení.

§ 15. Toto nalřízení nalbý'vá účin
nosti dnem vyhláše'n í; provedou je
minis\.ř.i spra,vedllnoslti, průmyslu, obchodu a ži.vnos1í, veře'jného zd-ra'v o,tnictví a tě' lesn.é výchovy, fina'ncí a
vnitra v do,hodě
s,e
zúča'stněnými
mi,nistry.
Poznám ka : Nařízení bylo vy hlá šeno
31 k v ětna 1937,
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VLÁDNí NARlZENI ZE DNE 5. ČERVNA
1937, čls. 92, JIMŽ SE URČUJf LAZEŇSKÁ MISTA A JE~ICH
O'KOLl, V
KTERÝCH PLATI ÚLEVY !JODLE USTANOVENI VLADNIHO NAŘfzENI ZE DNE 21 .
KVĚTNA 1937, Č. 81 SB. Z. A N., O
ÚLEVAcH pŘI SPLÁCENI NĚKTERÝCH
POHLEDÁVEK ZA DLUŽNI'J{Y V LÁZEŇSKÝCH MíSTECH A JEJIC'i OKOL!.

§ 1. Lázeňs,ká mista a její:ch o,k oU,
v kterých pla,ti úlevy pOdl,e ustanovení vládn~ho -nařízeni Č. 81/1937 Sb.
z. a n., jsou obce:
1. Karlo'vy . Va'ry,
2. Mariáns,ké Lázně s obce-mi Úšovicemi a Závi,šínem,
3. Fra'n tiš'ko'v y Lá,zně,
4. Jáchymov.
§ 2. Toto na<řízen, í naobývá úči'n'nosti
dnem vy'h lášení; pro'v edou
je
ministři spra'v edll'n<)s,ti, p,růmys'Iu-,
obchodu a ž,iv'nosH, veřejného zdravotniotvi a tělesné východy, Hna,n ci a
v~i.lra v dohodě se zúčas,t,něným.i mimst,ry.
.

Poznámka: Nařízení bylo vyh lášeno
9. čer v na 1937.
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OSTREDNJ KNIHOVN
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Peněžní ústředí čs. spořitelen .

11\1. OBCHODNí PRÁVO.

Vládní nanzení (zákon) ze dne 20. února 1936, čís . 37, kterým se- zrušuje ne}vyšší přípustná hi'aí,,:e vkladů na vkladních knížkách poštovní spořitelny.
Poz námka : Viz zá ko n Č . 143/1930 na
str . 296 a p oz námku u § 1 zmocň ov a
cího zá kona str . 1377 ,
§ 1 , Záko,n, ze dne 23. září 1930, č.
143 Sb . z. a -n., o poštovní spořHel
ně, mění se ta'klto:
a) § 5, ods-to 1, č. 1, pí,sm. e) ~n,[ :
"e) o změ'nlu úr o'kolv é
sazhy ze
vlk, liadů n a vkllladní k'n ížky {§ 19);"
b) V § 18 se od'slta'vec 3 Zirlušuj,e a
dos,alvadní odlsit av-ec 4 s~ á-v-á se od·stavcem 3 .
§ 2. To,to -na-H·zení nabývá úč.in
nos-ti _dnem vyhláše-n í; p·r ovede je
mlinii,s'tr pošt a te:legrafů.
Po zn ám ka: N 5 řízení b y lo vy hl áš eno
28. ún o ra 1936.

VLADNí NAR!ZENI ZE DNE 20. ÚNORA
1936, čls. 38, O ZMENE úROKOVf:
SAZBY ZE VKLADO NA VKLADNí KN ízKY POŠTOVN I SPOŘITELNY .
Vláda
repu'bm,ky
Čes;ko,sllo,veOlské
nař,izuje pOd'le § 19, odst. 1 zálkona
ze dne 23 . září . 1930, Č. 143 Sb . z. a
n., o poštov·ní· !>po·ř,j,tel'ně:
§ 1. Úro-ko,v á s'a,zba ze "'k-ladů OIa
vkladní kníŽ'ky
pOlštovn,Í
s,p oHte'lny
činí 2112%.
§ 2. Toto nla·šízení. Illa,bývá účiln,noSti
dnem vyhl,ášení; p,ro-v ede je mlilnlist r
pošt a 'telegrafů.
Poz námka: Nařízení b y lo vy hlášeno 28. února 1936 .

Vládní nařízení (z,á~on) ze' dne 18. prosince 1936, Č. 337, o
peněžním

ústředí če'skoslovenských

Oddíl I. Peněžní ústředí čes- koslo
vens,kých spořitelen.

§ 1. K zajištění účelného hospodáření s hotovos-t mi s-po<řitele'n a
k-u
podpoře spoHtelnictví vůbec zřizuje
peněžní ústředí česko-s'lo,vens-kých
spořitele-n. Ja-ko ·t o·to ústředí působí
Ústřední ba'n ka čes'kých s-pořitelen,

se

jejíž fi'rma ve s!-áltn.[m
ja,zY'ku bude
zníti:
"Ús'třední
ba-nka
čes,koslo
venských spořitelen" (dále jen "banka").
§ 2. (1) SpoHtelny
nesmějí
míti
uloženy volln é hotovos-t j u jiných peněžních ústa,vů, -Ie·č na ži'r o·v ém účtě
u Ná,rodní banky ČeskoSlovenské nebo na šekovém účtě u pošto-v ní spo~
ři1elny, po,kud nema'jí uloženo u banky (§ 1) a, lespoň 5%
přija1.ýc'h, v jejkh po·s,lední roční účet,ní závěrce

spořitellen.

vykázaných vkladů jakéhokoliv dru,hu,
vyjím.ajíc
vkl'adly
státu,
s·vaiků
územní samo's právy, peněž,ní-ch ú.stavů,
veřejnoptávnf.ch

,sociálně - pojišťo-va

cích ús·ta-vů a soukromýc·h pojišťoven.
(2) Vklady spořitelen
uložené
u
banky zúročí se s-azbou, kterou před
stave'ns,t·vo banky u·rčí se s,chvá-I,ením
ministers't e-v finaln cí a vn'i tra a vyhlásí v Úřed,nfm Hstě re'p ubUky če
-s,koslovenské.
(3) Se vk,lady uloženými u ba-OIky a
s úroky z nich mohou 's poHtel'ny vO'Ině n,akládati jen, pOik ud tím neklesne stav ",kl,adů s úroky pod výměru
v ods,tavci 1 st,a'n o,venou; jinak jen
tehdy, nemají-Ii vk- Iadů u jilných peněžních ústavů, leč na žirovém účtě
u Národní banky Českos'lovens,ké nebo na šekovém úč1ě u poštovní s'p ořitelny .
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(4) Za vklady spořitele'n uložené u zvláš "ní daně výděl,kové odčitatelnou
banky a za úro-ky z nich, pO'k,ud by k položkou, po,kud by.l- v t émže obchodjejiCh úhradě jmění banky nestači· lo, ním období s.kutečně od-v eden (odručí stát.
stavec 1).
§ 3. (1) Ban·ka jest povinna odvá(4) Mini,sters,t·vo financf dozírá s-krděti roční příspěvek
(odls,tavec
2) ze ·revisní odděl'elní re'vislního a dů
k účel'u, uvedenému v § 6 vládního věrn i ckéh o spo,leče'ns:tva [§ 18
zánařízení ze dlne 18. prosi1lce 1936, Č. kona ze dne 10. října 1924, č.
239
338 Sb. z. a -n ., o likvidaci spo-Ieč Sb. z. a '11., o v,kl,ad-ních kní'ž kách (liSnosU "Ústřední
ba-nka
německých tech), a!kciových ba,nkách a o revisi
spořitelen v repu'blice Českosloven bankov-ních ústa'vů, ve z nění záko-n a
ské" ("Cen1ra-lban'k der deut·schen ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb. z.
Sparkas,sen
i·n d-e r
Čecho·s- Iova,ki a n.], zdali ba'n'ka řádně plní
pří
schen Re'publi'k") v Pra-z e a "Ka'rlo- s-pě v kov o u pov i'nnost podle předeš
va r ská sp ol,ková banka, společno'st s lýe'h ustanove ní.
r. o ;" (,.. Karlsbader Verei,ns'bank, Gesel-Ischaft m. b. H.") v Karlo'vých Va- O~díl N. Organisace a půso'bnos t
rech, do,kud nebudou úpl,ně spl,acen y
Ustřednf banky čes'ko,s.lo'venských
t amžeuvedené dlu·ho,pi·sy, společné
spořitelen.
Mk-vidační pOd-s,tatě této ban1
ky a společ-nosti (§ 2 té'hOž nařízení); poté
§ 4. (1) Ak.ci~ ban~y znějí ~a jmé-no
bude příspěvek odváděti státní po- a_ k pl,atnostl Jich p!evodu Jest poklad' ně , dokud nebudou úplně spla- tr~bl sOlu hlasu spravní rady banky,
ceny zálo,h y s-t á,tem poskytnuté.
lec by k p,řevodll dOšlo dědictvím
Roční příspěvek či: ní jednu nebo odk~·zem...
..
pehnu ryzího výtěžku
banky,
po(2) K prevo_du alkCII se ,sponte' l~y
drobného zV.lášt ní dani výděl'kové (§ nebo Svazu ceskoslovens·kych spon77, odst. 1 zákona o přímých da- telen na jiného než na s'pořitelnu
níc-h), jehož bylo dosa,ženo v před- nebo ~a t,:~1? S' ~'~z nesmí . ?ý.t i soucházej!cím obchodním roce, a jes.t hla·s da-n , cl'nl-1I ucas· ~ s?Ontele~, a
spl'atny ve čtyřech rovnýc'h s'plátkách toho to Svazu na akClovem kapltalu
napřed, a ,to 1 . .ledna, 1. dubna, 1. b~'n:ky dohromady méně
než
čtyři
července a 1. října. DOlkud není petll1y.
zv!áštnf daň výdělková
balnce
vy§ 5. (1) UtvOiří-,Jj se s'kupi,na spoři
meřena, řidí
se výše
č-tvrtletních te'len, jiChž jedtnacfm ja-z ykem není
spliltek příspěv_ku podle vyse da'ni výhradně jazyk s-t átní, jes:t této skupOdro?eného ryzf'ho výtěžk'u,
který p!,n,ě umožniti účast na ak'cio'v ém ka byl zakladem pro poslednf předpils plltalu banlky držbou takové části po-čt,u
t ~t~. da'ně. Je-Ii da~i pOdrobený ryzf akd~ ~mí'st~ných u spořitelen. vůbec,
v yteze'k za rozhodne obchodní o,bdo - ktera Jest uměma stavu povin,n.ých
bí většf než ,t en, podle něhož se ří- vkl,adů (§ 2, odst. 1), uložen.ých u ban~i' ly čt,vrletní splá,t ky, dop.la,tí banka ky spo· řiltelnam.i t.éto skupiny, k celkoctv r tletní -spl·átlky příspěvku v době vemu stavu po,v'iln,ných v'kl,adů uložedoručení
platebního
r ozkazu
na Inýc h u balnky vůbec; pokud by to-ho byzvlášt ní d;aň výdě-I'kovou ji'ž -s pla-t né, ~o k pr,?ved.ení této z.ásady potřebí,
do 30 dnu po jeho doručení; je-H Jest a,k'Clový k,a pitál banky př'iměřeně
t ento ryzí vý,těže'k nižší anebo byl-Ii zVýšiti. Rozhoduje sta,v povínných vklasnížen roz,hod,nutfm o odvollání, vrátí dů, zjištěn,ý pOd'l'e jej'ich průměru v pose bance př eplate,k do 30 d.nů po do- sledním ka'lendá ,řním čtvrt.letí, a to po
ručení pl,atebnf'ho ro·r ka,zll', pokud se prvé roku 1937, poté vždy nás.l'eduFtý ká, po dor,učení rOZ1hodnutí o odvo- cf.ho ·každého páté·ho rOk'u, při čemž
l ání. Pro ú-roky z p,rodlení z nedo- k částkám vkladů, převyšujídm sn-ad
pl,a!k ů a úroky ná:hr adnf z. přeplat'ků u některých spolřft,elen sa'z bu v § 2,
platí sazba urče·ná podle § 2, odst. 2. ods·t. 1 stano,venou, nelze pHhlédPo prvé jes-t banka povinna odvés·t i nouti.
te~,! ? příspěvek 'Y roce 1938, a to ve
(2) Sku-pině spo<řitelen u-v edené v
Ihutach .spl'a.t·nosll sho·r.a. s~·anovených., o~stavc! 1 náleží z cel'kového po-čtu
(3) Pr!sp.evek z~ bez"..~
obc~?dnl zastupcu spořitelen ve všech orgáob d obí Jes. u ba-n ky
prl vymerenr nech banky tako~ý počet zá, s· tu-pců,

p)

I
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který jest úměrný účasti té,to skupiln y
na akciovém kapitálu ban'ky; v témž
poměru
je,st přijímati zaměstn'ance
dotčené nálrodnos·ti, vyhovuj í-li podmfnl(,ám S1ta,noveným ve služebním řá
du banllcy. Ke S'kupinám spořitelen,
jichž účas't neči'ní an,i 15°/0 a,kciového kapitálu ban'ky, není při p'r ovádění
této zásady potřebí přihl'éd
nouti.
(3) Skupina s'poři1,elen (odsta.v ec 1),
u k,t erých byl:y pOdl,e S,t:člVU k 31 . prosinci 1936, zjiš:těné·ho SvalZem čes,ko
slovenských spořite, len, uloženo v,kladů na kníž.ky vke n,ež jedna pětina
takových v'kladů uložených u spOřite
len vůbec, bude, pO'kud účasl těc,hto
s·pořitelen na a'kciovém ·ka'Pitálu banky nedos,toupí 15°/0, zas.t,upo'v á,na ve
splrálvní radě banky dvěma členy a
, v dozorčí radě jedlním č, lenem, k:te ré tam vyšle minis.terstvo vni't ra v
dohodě s mini's:terstvem filnancí z řad
této skupiny po slyšení její zájm.ové
o'l'ga,n isace . O tyto členy zvýší se
po tuto dobu počet členů splrávní
rady a dozorčí rady. V poměru počtu
zás·tupců této s,kuopiny ve správ,n í radě
k ce·lkovému, takto zvýšenému počtu
členů slprá,vní rady jest v uvede,n é
dO'bě

přijímati

zarměstna·nce

dotčené

národnosti, vyho,vu'jHi pOdmí'nkám stanoveným 've služebním řádu banky.
(4) Ke zlom.kům čí,sel, jež by se objevily p,ři výpoč'tu poměrů pOdl,e o·dstavců 1 až 3, se nepři'hlédlne.
§ .s. (1) Do předs'tavenstva banky
vysflajl mi'n isterstvo v·nitlra a ininisterstvo financí po jed'nom členu, Svaz
československých s'pofitelen dva čle
ny. Tito čl·enové předstalven.s'tva jsou
zároveň členy sprá'vní rady i výkonného výboru banlcy, a, pO'lťud odst,avce 2 a 3 jinak n·e.ustano,v ují, mají
stelná práva a stelné povirlll C' sti jako
os'ta,tní členové těchto orgá'í1ťl.
(2) Vys'lovf-li se některý člen vyslaný mi'niSoterstrvem proti usnesení
před'st-a,venSotva, správní 'r'a dy, výkonného výbo,r.u anebo p'ředsedlnic,tv'a z
důvodu, že po jeho názoru odporuje
toto usnesení ustanove'ním to,holo
vládní-ho nařízení, nenabude ta,kové
usnesení účinnosti, do'kud neroz,h odne ministerstvo vnHra v dohodě s
mi'nisterstvem f,inanci.
(3) Na členy předsta,venstva min,i,siterstvy vysl,ané (odstavec 1) nevzta,hu'ÍÍ se u,s,tanovení §§ 3 a 4 zák.

č.

239/1924 Sb. z. a n. ve znění čl .
XIV a XV zá,le č. 54/1932 Sb. z. a 11.;
Hto
žiti
nům

čl,enové
funkční
orgánů

též nemají pov'innost s,loal(c,je, bylo-Ii by to čle
v odstavci 1 uvedených

ul,o,ženo.
(4) Členství v p'ředls'tavenS>lvu a jiných orgánech ball'ky n,ení účastí ve
sprálvě výděleč'né'ho peněžného ústavu po rozumu § 81 zá,ko,n a ze dne
14. dubna 1920, č. 34? Sb. z. a n.,
o a,kciové bance cedulové.
(5) K platno'sti VOlby za čl'ena správní rady a dozorčí rad'y je potřebí
schvá,lení mini'siterstva Hna'ncí v dohodě s m.i,niste'rstverm vnilt ra.
§ 7. (1) Povinné vklady s'P0ři'lelen
u banky jest účtova,li odděleně od
ostatních vkladů u banky Ulložených.
(2) Povinné v'klady spomelen pří
s'lušejících ke skup'ině uved,e né v § 5,
odst. 1, k:te'rápodle zá,sad slt an,ovených v odls~a, vcíc,h 2 a 3 lého,ž paragrafu má v orgánec,h banlky zastoupeln í, jest účto'vat,i odděleně od ostatních povinných '",kladů u banlky ulOžených.
(3) Výbor·u nejvýše o třech člen,ech,
které zvoH ze sivého sltředu zástupcové dotčené skupi'ny 'v e správn,í
radě banky, nláleží připra,voV"ati návrhy
pro pHslušné' olrgány v příčině hospodaře,ní se vklady léto Slkupin,y .
§ 8. (1) Při obchodech balnlky budi'ž dbáno, aby by.l,a. tr'vale udlržována
hotovo'stní záloha, v'e výši a'!Opon 20°/0
a všeobecná pOlh oto,vost ve výši alespoň 40°/ 0 stav,u v.kladůpHja, tých na
v'kl'adní knížky (I'i'slty) a vkladů přija
tých od spořite,le·n a ji,ných tuzems,kých penělníct1 ús,ta.vů.
(2) Do hotovos·tní zálohy lze započítati to,li'ko:
a) ho,tovost· v ko,runách českoslo
venS1kýc,h ,
b) vklady u Národní banky če,sko
,slovens,ké, pOŠ'to'v ní s'pořitel,n.y a u
zems,kýcÍ'l peněžníoh ústavů, s'p,latné
ve lhůtě na delší 30 doll,í,
c)
československé
státní
bony
(s,tát-ní směnky) a pO'kladní poulkázky,
d) pO'k,l,adlni6ní pou'kázky Národní
ba,nky Českolslove,nslké a
e) splatné k,upony tuzemských cenných pa,prrů.
(3) Do všeobec,né po;hotovosti jsou
započitatelny jen:
a) hodnoty uvedené v odsl.é:"ci 2,

Peněžní ústředí čs. spořitelen.
tuzemských peněžních
(ista,vů oprávněnýc·h vydávat.i vk·ladní
k:níž'kY (Us,ty) a u Česlko'slovenského
reeS'kon.t'i1íh,o a lombardn,ího
ústav:u
(zá,lcon ze dne 14. března 1934, č. 49
Sb. z. a n., ve změní vládních "aHzení ze, dne 13. července 1934, č . 167
Sb. z. a n., a ze d:ne 22. Úono'ra 1935,
Č . 36 Sb. z. a n.),
c:.l ~ cc: nné papíry si,rotčí jisto't y, při
eu's tene k lombarduu NárOdní ba nky
Ces,koslovenslcé, v hodno:tě ku r sovní
a jsou-Ii vylo,sovány, v hOd'notě SIO~
so,vací a
d) devisy a va,luty v kursovní hodb) vklady

II

n otě .

(4) Banka jes1 povinn,a mí,ti aspoň
0
20 í! Vkladů, uvedených v odsta,vci 1,
ulo.:e~o ve •. ~tá~ních dlužních úpi,sech
a jlnych pUjc,kach s,tátu. Ministerstvo
financí v do'hodě s minis.terstvem
vnitra může tuto mez ze závažn.ých
důvodů snížiti.

§ 9. Trva'I'á účast banky n,a zá'lclad,
n' m kapitálu pOciniků jakéholcolí druhu
smí úhrnem či'nÍ'ti nejvýše 10°/0 ,vlastnfch prostřed,ků ba,n'ky, t . j. akciového kapHálu a vl'aSotních re,serv v pos·lední roční účetní závěrce vykázaných . Zvýšen,í trvalé účasti nad \-uto
mez jest přf,pus't·no jen s předchozím
výslo'vným sChvá,lením dozorčí rady,
k jehož platnos1i jest potřebí souhlasu
mini'sterstv,a fi'nancí v dohodě ,s ministerstvem vn,itra. Než bude souhlas
dán, d'lužno si vyžádati posudek revisního oddělení revis,ního a důvěr
nického společens'tva uvedeného v
§ 3, odst. 4.
§ 10. (1) Minilstersltvo vnitra provede
v ~Oh?dě~ s min,isterstve,m fi.nancí po
siysenl rredstavenstva Us'třeclní banky českých s'pořitelen změ-ny jejích
stanov, polcucl toho usl'č1nove'ní tohoto
naříze'ní vyžadují. K platn,osti těchto
změn není potřebr usnesení valné
hromady akcionářů banky.
(2) Sta'no,vy ba'n'ky (§ 1) I,z e změni,ti
usnesením v,alné hromady akcionářů
banky jen . se schválením min,is,terstva
vnitra v dohodě s ministe'fst:vem financí.
(3) Změny s·tanov pOdle odsta,vců
1 a 2 je vyhlásiti v Oředním Ii'stě republiky Česlkoslovenslké, a to pO'kud

1'361
jde o změny pOdle od sta,vce 2, po
zápisu do obchodnílh o rejstříku; právnr moci nqbývají dnem vyhlášení.
§ ,1. K pla't nosti ulsnesení valné
hromady akcionářů balnlcy n'a jej.[ Ukvidaci je ·po·\lřebf schválen,í vlády; Mk-

vielační přeby,tek 'připadne a,kcionál řům

banlky.
Oddíl

m.

VŠEOBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČ
NÁ USTANOVENr.

§ 12. S odc'hyl,kami v tomto naří
zení stano,v enými vzta'hují se i na
ba'n ku (§ 1) ustanovení zá'kona Č.
239/1924 Sb . z. a n. ve znění
~ákona Č. ~4/1932 Sb. z. a n., jakož
I ostatní vseobecné prá.vní předpisy
o akciových ban'káCh.
Poznámka: Viz zá kon č. 239/1924 na
str . ~21.
§ 13. (1) Dozf:r:áti, aby spořiltelny
dod'ržovaly uSitanovení tohoto n'a Hzení o povinný'Ch v,k,ladech u banlk y,
Il.á!eží Svazu česko's,lovenských spoI'Itelell .
(2) Zjistí-Ii Sva.z pOlrušení neb obch,ózení ~E:ch"o . ustan o'vení, jest, zej~o to banka, povi·ne'n
pnkaza t l odpovednému orgánu spořitelny, ahy závadu Od k lidj.J (§ 30a,
odst. 2, Č . 5 zák . Č. 239/1924 Sb . z.
a n. ve znění čl. XXXIII. zá,k. Č.
54/1932 Sh. z.. a n.).

m..: n,? P?zada-h

§ 14. Sa,z ba' 5°/ 0, sta,n ovená v § 2,
odst. 1, snižuje se pro rok 1937 na
3°1o a pro rok 1938 na
4°/ 0.
§ 15. Spoř.iteIn'ami v tomto naříze
ní je rozuměti vedle spoři1elen ve
smyslu z,ákona ze dne 14. dubna 1920
~: 30~ Sb. z. ~n . , Icterým se upravul' pravní pomery spoři,telen, i spoři
telny uvedené v § 33, od'st. 3 tého,ž
zákona.
Poznám ka: Viz zá kon 302 /1920 na
str . 369.

§ 16. Toto nařízení nabývá účin
~osti dnem 1. ledna 1937; provede
je minist.r v,n itr:a v dO'hodě s ministr'e m financí a ostatními zúčas'tně:
nými minisltry.

Do d atek 1I-2
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Vládní nařízeni (zákon) ze dne 18. prosince 1936, Č. 338, o
likvidaci společností "Ústřední banka němec~ých spořite
len v republice Českosloven~ké" ("Cent~albank de-r d:u,~
schen Sparkassen in der Ce-chos,IOIvaklschen Republik)
v Praze a Karlovarská spolko'v á b,anka, společnost s r. o."
("Karlsbad~r Verei,nlsbank, Gesellscha-f t m. b. H.") v Karlo'v ých Vare-ch.
náležely do třetí 'třídy, vyrovnají se
(1)
Akcio'vá
společnoS't
v
banka něme ~ký ch spořite d'luhopisy, podle § 5 vydanými,
hod~ota
len v republice českoslovens'ké" v množství, jehož jmenovitá
rovná se zůsta,t>lcu 1ěchto pohleda,vek
Praze (dále "béln1k,a") a společnost
's ručením
obmezeným
"Ka'rlova,r- v uvedený rozhodný den vče' tně úroků do té,hOž dne; zůstatl{em uvedeská spolková ban,ka, spo'lečnost s r.
o." v Karlo'v ýc,h Va'rech (d'á'le "spo- ných pohl-edá,v ek nep,:něži~ých jest
rozuměti
burso,v,n[ (trznl) hod'n otu,
lečnost") se zrušují a vstupují do Ukplněn[ tě~hto
vi'dace podle toho,to naříze-ní; u,sne- kterou měl 'předmět
pohledávek
v ro,z'h od,ný den včetně
sení valné hromady a, kcionářů této
'příslušenství
d;,?
téhO,
ž
~ne.
V,k l,ady
banky, pokud se 'týká" va'lné hromady s,po'leční,ku této společnosti ,k lO- na vkladni knlZ'ky, kte're p:ro,kazatelně náležeji od rozhodného d'n e nuzmu potřeb[ 'n enf.
ným vkladatelům, jichž. důc~odo ne(2) Zrušení ban,ky a spo,lečnosti dosahuje 'Výše podrobene dani .duCh Oopoví k zá,p isu do obchodního rej- dové jakož i v,klady odbo·ro'v yc'h "r' střiku a jejioch Ii,kvidaci provede peganis'ad a jinýoh chalrHati'vnÍ'Cha soněžní ús-!řed[ čes'ko's'loven'slkých spociáln[ch zařízeni, vyplatí se v hot~·
Htelen (vládn[ nařizení ze dne 18. 'v os:ti čás, tkou rovna-j ici se 70 % zuprosince 1936, č. 337 Sb. z. a n., o statku těchto vk,ladů, nejvýše vša~
peněžn, ím
ústředi
čes,kosloven,s'kých
čás,tkou 5.000 Kč, a zbytek, _ bud~:1I
spořitelen) pOd'le da,lších us,tanoveni. ja1ký, vyrovná se dluhopisy, Ja,k p ,re:
Orgánové ban'ky a společnos,ti zápi- dešlá
vět,a
ustanovuje . zaplac~nl
sem zr.ušení dlo obchodního, rejstří v,šech ostatních
napřed
uvedenych
ku zanikají.
pohledá,v ek zčás, ti ne'b o zcela v ho(3) Vyh,lásNi z;ruše'ní biln'ky a spo- tovosti s'm i se státi jen se svo,l e;
lečQos,tj ve veřejný,eh ,!listeCh a vynim vlády, po,kud to'h o bude ~ezbyt~e
zv-ati jej-ich věřitele, aby se hlási\li, potřebí z ' platebně technicky,ch pri:
čin anebo budou -I,i
to
vyžadovali
potřebí ne-ní.
§ 2. lměnl (poh'ledávky a jiné ma- dů~ody zVlá'š,t,ní,ho zřetele hodné,. zejména
půjde-Ii
o
vk'lady.
o,rganl,saci
jetkové hodnoly jakož
i zá,vazky)
banky a s,polečnosti tvoří s'polečnóu a zařízení napřed uvedenyc,h; nesvolí-Ii vláda k zap'laceni vyšší,m podllikvidačni podstatu.
lem, jest z částek,. j.ež je'S>! za,p,l a§ ~. (1) pOhl,edáv'k y:
%
ti
ti v hotovosti, sraziti 30 •
a) peněži'té,
(2) S 1ěmito pohledávkami Irze komb) dále, po,kud § 4 jinak neustanovuje, které mají za předmět cen,n é pensova,ti vzájemné pohledáV'ky banpapiry, v jichž příčině bylo ba,n ce ky (společnos,ti) jen za pOdmlnek,
(společnosti) dáno z;mocně'ní k Hbo- které stanovi §§ 22 a 23 vyro'v,n,alCÍho
vol,nému nak'ládáni (§ 3 a § 8, ods,t. řádu, při čemž za de,n z,a'h ájeni vy1 zákona ze dne 10. října 1924, č. 241 rovnaciho řízení jest pOk,lá.dati rozSb . z. a n., o povinnos,teCh bankéřů hodný de'n uvedený v odstavci 1. V
při úschově cenných papí'rů),
byť s případě 'kompen's'ace jest př.i vyro,!:
náni pohledáv,k y (odstavec 1)
pnjakoukoli výhradou,
c) jakož 'i všechny jiné nepeněžité, h'lédno-uti ke zbytku její.ho zů's,tatku .
(3) poskyua-li banka (s,polečnoS>t) po
které vznikly proti bance Il,řede dnem
16. března 1933 a proti společnosU roz;hodném dni ,na pO'h ledávku, uvepřede dnem 21. března 1933
(dále denou v od'stavc,i 1, zápůjč'ku (zá,IOhu),
"rozhodný den") a v konkurnl
by byť s výhradou, že se z;a:půjčená

§

1.

"Ústřední

Likvidace Ústř. banky něm. spoř.
částka započte ,při konečné
úp,ra'vě
jejích poměrů do úhrady veške'r ých
ná,roků dotče'ného věřitele proti ní,
odečtou

se od množství dlt,;,hopiSů,
které podle ustanovení ods'tav'ce 1 na
vyrovnání této pohledávky při'Padají,
dluhopisy v množství, jeho,ž k'ursovni
hodnota počítaná pOd'le k'urs,u 70 rovná se částce dotčené zápůjčky (zálohy). Toté,ž platí, byly-l.ina tako,vou
,pohledávku vě'řite,li vydány, byť s
uvedenou výh'radou, cenné papí,ry ne.bo ji,né hodnoty bu'rsovní ce'ny; pro
výpočet množs,tví dluhopi,sů, jež jest
odečísti, je:s,t tu 'roz'hodna částka, která se ro'vná ku'rsov'ní hodnotě, ja,koll
měly dotčené cenné
papí'r y
nebo
jiné ,hodnoty podl'e ,ku'rs'u dne kdy
věřiteli byly v'y dány, anebo, nebylo -Ji
takového k'u rsu, pOd'le posledního
kursu před 1ímto dnem, včetně pHs'lušenství do d'ne, kdy vě'řiteli
byly
vydány .

§ 4: p) Peněžní ústavy ma>jí ná,rok,
,aby Jej i ch pohledávk,a, která má za
předměi cenné ,papíry, v jichž příči
ně bylo před ,r oz'hodným dnem (§ 3,
odst. 1) dáno bance
( s polečnosti)
zmocnění k li'bo'v o'lnému
nakládání
byť s jakou'koJi výhradou, byl'a vy:
ro~nána místo podle § 3 tak, že obdni dotče,né cenné papíry tého,ž dru.hu a mno'žs,tví, a,vša,k bez ku'ponových
výtěžků za dobu od rozhodného dne
do 31. prosince 1936, s'loží-1i v hotovosti částku, která se ,r o'vná k,ursovní hodnotětěclhto cenných papírů, jakou měly pod'le kursu v rozhodný
den, anebo 'n e'bylo-Ii tako·vého kursu, pOd,l,e pos'led'ní'h o kursu před tímto dnem, včetně kup!>va-ných výtěž
ků do rozhodného dne.
(2) Za čá,s,t ku v odstav'c i 1 u'v ede,nou, po případě za jejl zbytek vycházející po 'P'ro-v edel1í ,kompensace
byť s uvedenou vyluadou, pe'ně'žnímu
mu ústavu d,luhopisů, podle § 5 vydaných, v množ,stvl, je'h ož hOdno'ta počít,aná pOd'le ,kursu 70 ro'vná se této
čás,tce, pO'kud se týká, tomuto zbytku.
(3) Poskytla-U banka (společnos,t)
po rozhodném dni na
pOhledá.vku"
u'vedenou v odlsta,vci 1, zá'půj čk,u (zá~Ohu), _~yť s výhradou, že se zapůj
cena cast,ka za'poč'te při konečné
úpravě jejích
poměrů
do
úhra,dy
veškerých náro, ků dotčeného peněž
ního ústavu proti ní, anello vydala-Ii,
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byť s uvedenou výhradou, pen,ěž'nímu

ústavu na takovou pohledávk,u cenné
papí,ry nebo jiné hodnoiy bursovní
ceny, odečtou se od množství dluhopi,sů, kterýc'h se má
podle ustanOvení odsta'v ce 2 dostat,i dotčenému
pel1ěžnímu ,ús,ta,vu, dluhopisy v množství, jeho,ž hodnota počita'ná podle
kurs,u 70 ro,vná se , částce do,tčené zápůjč' ky (zálolh y), po'kud se t'fká, kursovní hodnote, j-a Kou měly dotčené
cenné papíry nebo jiné hodnoty podle ku'rs'u d'ne, kterého byly peněžní
mu ús'tavu vydány, anebo nebylo-Ii
ta,ko'v ého kursu,
podle
pos,ledního
ku'rsu před tímto d.nem, včetně příslu
šenství do dne, kdy by,IV dotčenému
peněžnímu ústavu vydán,y.
§ 5. (1) K vyrovnání po,h ledá,vek a
částek v §§ 3 ,a 4 uvedených
vydá
pe'něž,ní
ústředí
čes, koslo,venských
spořitelen, d!uhopi,sy do
600,000 .000
Kč jmenovité hod.noty
na maji,tele
znějící, zúročitelné 3 %
jedno,u do

roka pozadu od 1. ledna 1936. Tyto
dluhopisy bu'dou umořeny ve 40 letec,h , počínajíc rokem 1947, podle
umořov, aCÍ'ho plánu, se,staveného na
základě sle,j nýc'h jedno'ročních anuit
zahrnujících ú,r o'ky 'i ka'Pi'tá,lo.vé s,plátky; umořování bude se konati sl'o sováním ne-bo nákupem na volném trhu
za běž,nou cenu pod ,hodno't ou jmenovitou. Za sprá'v né zúročení a, splacení těchto d'luho'pi1Sů YU>čí podpůrně
slát. Těchto d.lu'hopiSů smí býti používáno k úročnému ukládání peněz
poštov,n í spo,ři'te'l,ny, nadad a ú,s,tavů
pod'léhajicích veřejné'mu dozoru, rovněž k ukládání peněz po'ručenců
a
opalrova,nců, jakož i peněz depos,itních a ko,nečně až do výše bursovního kursu, él'vša,k ni,koli 'p'řes jmenovitou hodnotu, za služební 'a obchodní kauce.
(2) Dluhopísy v o'd's tavci 1 uved'e n,é,
jimiž by,ly vyro'v nány p..ohledá,v,ky peněžniCh ú's,tavů a ú,stavů po,jJšťovacích,
zůstanou us'cho'v ány na jméno dotče
ného úst<lVU po deset let u poš't o'llní
spoříte' l'ny v P·r a,ze. K platno,sti pře
vodu ta'kto
uschovaných
dlu '!'!0'P:i 'Sů
práv,ním jednáním mezi živými a k
pla,tnoslí zápújčky na ně jest poHebí
souh-I asu peněžního ús.třed[ če'skos'IO
venských spoř.i'te,len.
(3) Peněžní ústa,vy a ústavy poJišťo
vací mohou dl'u,hopisy v odstavci 1
l:vedené, jichž nabyly pOdle usta'no-

Dodatek 11-2*

III. Obchodní právo_
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vení §§ 3 nebe 4, bilancovati v hodnotě jmenovité.
§ 6. (1) Prostřed]ky potřebné na zúročení a splá,cení dluho.pisů podle
§ 5 vydaných p·lynou: . '
.. _
a) z výno'sů ·a po.stupného, zpe.!"ežování . majet,kových hodnot spolee·ně
likvidační podstelty (§ 2), která zbude
po úhradě útrat ·s l.iKvidací .spojených
(odstavec 3) a po us,pe·Kojen.í nebo
zajištěni práv, ná]ro,k~I, jakož i 'po' h~le
djvek tímto nařízelilm nedo.tcenych
(§ 7);

b) Z

0 -- 'h
přís,pěv-ku penez,", O'

't-~d'l
us
'r~

českos.lo. vens.kých spořitelen (§ 3 vl .
nař. č. 3~7/1936 Sb. z. a n.)
(2)
Po'kud by tytO', pros~řed:ky k
úhradě útrat ·s ,Hkv-Ida.cI spolenych a

k úhradě běžné potřeby na zúročeni
a splácení díJ,či.oh dlu,hopi.sů ne·~osta
čova' ly, bude je .s,t át do'plňo'vatl potřebnými zálohami.
(3) Peněž]nímu ús,tředí česko·slo,ven
ských spořite·len nále'ží náhrada ho't ových výloh s litklllidací. spojených, Pc:'kud tyto výlohy jsou nutn~ a ú.če.~ne;
dále mu náleží za provádeni hlkvldace odměna za pOd]mí'nek a měrou, ja'k
stanov,í vláda- po slyšen,i je'ho před
stavenstva.
(4) Hotevost,i Hkvid~.~ni po?:,ta!y,
pokud se ji'ch nepouzlje k ucelum
likvidace, jes't uložiti v hodnotách
snadno zpeněžitel·ných co nej]v ýho'dněji, nejméně na ú'rok podle sazby
určené PQdle § 2, ods·t. 2 vl. nar.
Č. 337/193& Sb. z. a n.
(5) penělní Ú·s,tředí čes'ko'sllo'lIe~
s'kých spoř.itelen jest po'vinne d]batl,
a,by jměni (poh,l edávky a ji]n é majetkové součás]tky ja ko ž ·i záva:zky)
s' polečné li-kvidačni podstaty bylo ,od
jeho vl,as-tního jmění oďdé,leno ~
odděleně
účto·válno,
a ses~a've'vatl
vždy do 30. dubnia účet;!í závěrku tétO' podstaty za předešlý ro'k . Tyto závěr' ky podléhaji s'chválení
min,isterstva finan'CÍ v dohodě s minist9rs,tvem
vnitr,a a nejvyššim účetnim kentro-I,ním
úřadem.

(6) Minis1erst,v o financi dozí.ra skr!e
revis ní odděleni revi]s ní,ho a důver
nickéhe s'polečens·tva (§ 18 zákona
ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z.
a 'n ., O' v,k'ladnich knížká·ch (Ii's,tech),
a'kciových ban,ká,ch a o revisi ban kovních ústavu, ve znění zákona ze
dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb . z. a n.),
zdali se lilk·vidace řádně provádí.

(1) Tímto na ř ízením nej'sou
do,tčena práva
maj.itelů
zásta]v nfch
listů a komunMních dlužní-ch
úpisů.
bankou vydaných; správu těchto zástavnich I]istů a dlužníc,h úpisů jal<ož i
ma'ie~ko.vých hodnot, sloužících k je:
jich přednostni úhradě, převez-me __az
do jejich úpl'ného splacení pe,neznf

§ 7.

ústředí

českos]loven's]kých

s.po'ŤÍ'tel en .

Toto ústředí ta·ké převez' me do sprá~y prostředky a majetkové hodnoty.
jež tvoři .lmění pe'lsijniho 10ndu b!ln:
ky, dopl·n í je z prostředl<ů S'P0lecn~
.Iikvidačni podstaty na po.trebnoll .v,yši kterou stano,vi ministerstvo soclal~í' p'éče v dohodě s mjnisterstv~m ,financí a použije jich k uSlpokojo·v anf
.nárok~ proti· tomuto fondu přísluše
jidch.
(2) Rov.něž se toto nařízení nedotýká:
a) p·r á·v na přednos!ni uspo'kojenf
podle § 6, odst. 3 zákon.a ze dne
10. října 1924, č. 240 Sb. z. a n., o
přiročí k ochraně peněž·ních ústa,vll a
jejich věřitelů;
b) jiných práv na oddělené U'spoI<ojenf· a práv n.a vyloučen·f, pok1ud by
byl'o 'Ize upl.a.tňol\l.a·ti tato práva, kdyby
bylo za.hájeno vyrovnací řízení o
jměnlí banky dne 16. břema, 1933 a'.
o jmění společ·no·st:i dne 21 . března
1933;
c) j,iných pOhled'áveknež v § ~r
odsl. 1 a § 4, odst. 1 uvedených .
§ 8. (1) Den, od kterého bude lize
uplatňo'vati
náro.ky
n'a uspoko.jen.f
podlle §§ 3 a 4, vy·hlásí min]i's tr
fin·and ve Sbfrce zákonů a naří
zeni. De tohotO' dn.e stav'i se Ilhůty
promlčení, ja'kož i vše'chny jiné lhů
ty, kte·ré jsolu staneveny ku předse
vzetí úkonů potřebných k uplatňo·vání
nebe zac·ho·vání těc·hte náre· ků.
(2) lakékel·i ná·re,ky vůči bance (Společn,esti), které nebudou upl·atněny do
31. p·rosince 1946, z.anÍ'l<a.jí, pokud se
již dříve nepremlčí, tímtO' dnem ve
pro, spěch
s·pol.ečné
!.i]k·vidační
pOd-o
staty (§ 2).
§ 9. (1) P01kud totO' nařízení neusta'novuje jinak, platí i O' tétO' likvida-ci právní před]pl 'sy o li-kvidaci al{ciovýe'h spo· I -~č·nestí, pokud se týká,
O' li'kvidaci společnesti s ručenim obmezeným s odchyl ko·u, že nemo·vitosti
nál:eže,jíd de J,j·kvidačni ped-s·t aty nemusejí býli zcizeny v eř ejnou dražbOU .

Akciová banka cedulová (prov. nař.).
~2) Us~ano.ycni stano·v ba,nlky a spolecenske smlouvy spoJečno,sti o je-

jich \ilkv,idaci tu neplatí.
§ 10. (1) POdá.ní, úřední úlkony,
prá,vní jednání a li-sti·ny, kte,rých jest
poHebí ku p ·r ovedení I li' kviď,ace podle
tohoto nařízeni, jsou - mime spo'r né
.řízen,í soudní a· směn'ky - osvobo'zell1y
od kolku a po'pJatků, ja'kož i od dávky za úředni úkony, a 'i o \.istiny potud, pokud se jkh neužije k jinému
účelu.

1565

(2) Dluhopisy vydané podle § 5 jsou
os,vobozeny od poplatku a jeji'c'h úroky i od pop'l atků i od daně ren·tové.
(3) Převod nemovitosH nebo podílů
na nemovitostech, potřebný ku provedení Iikv.iď,ace podle tol10te nařizení
jest o,s]v ohozen od obecní dálv,ky ~
p,řírustku hodnoty nemovitostí.
§ 11. To-t o na,řizeni nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 1937; provede je ministr financí v dohodě s min'i's l'ry
vnitra, sp,raved'lnosti a sociá]lní péče.

Vlád,ní ~ařízení, ze dne 24. dubna 1936, čís. 109, kterým se
~ydavajl k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920
c: 347. Sb. z. a. n. o akciové bance cedulové, podrobné
pr~d~lsy v,o e,vldenci obchodních úvěrů a doplňuje se
vladm ~arl~e~nr. ze dne 2. července 1931, Č. 114 Sb. z. a n.,
o dorucovan,,1 yyhl~š;k .. v kon~ur:ním a vyrovnacím řízení
a o uve'rejnovanl Jich v Ustredním oznamovateli.
Vláda
repubHky
čes'koslovenské
nařizuje podle čr.. LIli zá,ko]na ze dne
2~. d.ubna 1932, č. 54 Sb . z. a n:, kterym jednalk doplňují se a mění zákony: ze dne 9. ří'lna 1924, č . 237 Sb.
. z.. a n., k.terým se ZřiZUje Zvláštní
fon'd pro 2lmíl rnění zlrát povstal:ých
z pová,lečných poměru, ze dne 10. Hjna 1924, č. 238 Sb z. a n., kterým
se zřizuje Všeo'b ecný fo-nd peněžních
ús,ta' vů v repUlbJ.ice če's'koslo, vens.ké,
a ze dne 10. říJna 197.4, Č. 239 Sb.
Z. a n., o v.kladních knižkách (1Iis'tech),
akcioVýC'h ban,leáoh a o revi,si ban'l<oních ús·tavu, jednak up'rav,u ií' se něk·teré poměry peněžních ústavů a jiných peněžnich -podniků ,a akciových
společno·sti, a podle §§ 72 a 73 konku-rsnihe řádu a § 7 vyro·v nacího řádu,
vydaných zá,konem ze d,ne 27. března
1931, č. 64 Sb . z. a n.:
§ 1. (1) Evidence ohchodnfch ú·věrů po rozumu to]hoto nařízení záleží
ve vedeni stá,l]ýc'h záznamů o tom
kteří dl už-nici (§ 3) požfvalj f úvěr&
uvedenýc,h ·V § 4, a v podá,vání info r·mací pod'le §§ 9 a 'l0 věřitel1ským
ústavům (§ 2) .
(2) Vésti evidenci náleží Ná]rodni
účelem zřídí zvláštní odďělenf s ná :zvem: !}Odldě,lení p'ro evidenci obbance Ces]koslovenskě, která za Hm
ChO~-"ic~ .. úvěru" (dále "evide' nční
oddelen,I.). .
"
(3) K_ ucelue' ~ld~nce je~t evidenčni oddeleni opratVIneno pozadovat.i od

I

ke,hokoliv 2lprávY ' a doklady, a polela·dá-Ii tO' za nlutné, jest o. prá, v.něno
nahlédnouti de do,kl'adů i v obchodnich místnos,tech věHtele některým
z úředni-ků pověřených pracemi ú,věrové ev,ide·nce; jsou~1i detče,né ob chodní mí,!>tnos" 1 mimo ob-vod Ve'l ké
Pra]h y, může býtj na'hlédnulím pově
~en úřed:n.i]k fUiál,ky Národní banky
Ceskoslovens·ké.
Před
nah]lédnutím
jest úřednílk -po]v ine.n vY'ká,za·t i
se
zvláštni plneu 'mod evidenčniho odděleni.

§ 2. Vě'řHeI1s]kými Ú'S>tavy po rozumu toho,te nařize] ni jso·u:
1. ·tyto peněžni ú's tavy:
a) akciové ba,nlky (§ 6, ods,t. 1 zá-k.
Č . 239/1924 Sb. z. a n. ve zněni čl.
XVII zá;k. Č. 54/1932 Sb . z. a n.);
b) společ.nosti s ručenim obmezelíým pro'v ozu'jí'CÍ ban.ko.lmí a peněžn í
obchedy;
c) zálo.ž ny, zří~ené podle 's polkového zákona ze dne 26. Iist0'Padu
1~52,~ . _253 ř. z. (záložny spo'l'kové),
dale uvern.i společenstva
(dru.ž stva)
~o ro,zumu § 2, odst. 1, pí'sm. b) zák.
c. 239/1924 Sb. z. a n. ve 7!něnf čl.
XIV zák. Č. 54/1932 Sb. z. a n . a svazy (ús'lřed·i) s'Pole'čenstev (d·ružst.ev),
které jsou
úvěrními
společenstvy
(družstvy) neb úvěrními spol,k y;
d) okresni záložny ho'spOdář,s 'ké a
jiné zá.ložny utvoře' né z fondů kontri.bučenských
a
berních (kontribu-
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čen s ké

fo'ndy o'bi'lní a kontribučen 
ské fondy peněžn í);
e) spořitell ny po rozumu zákona ze
dne 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z . .a
n., který>m se upravují prá·v ní' poměry
spoř i te l en, i spolř i tel.ny uvedené v §
33, odst. 3 téhož zá,kona;
f) zemské ú'věr'ní
ústavy ·včet·ně
Zemského úvěrnílho fondu Ii'v nostenské,h o v Pra,ze a Zem.s'ké'ho malo'rolnického fOlndu ú'věmí,ho v P-raze;
g) Národní banka čes'kosf,ovens,ká;
h) Čes' kosloven'ský ree skontní a
lombardní ústav;
i) pošto'vní spořitelna;
2. peněžní podniky po rozumu čl.
lil zák. č. 54 /1932 Sb . z. a n. ;
5. siro·tči pOlkladn,y !řizené podle
nařízení ze dne 9. Hstopadu 1858, č.
205 ř . z., a § 285 zá,k. čL XX /1877;
4. pOjišťo'v ,ny sou'kromé, t. j . poj.išťovací ústavy, zříz.ené
podle zákona č. 253/1852 ř. z. a n,ařízení
ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z.,
o zřizo·vání, za,říze·ní a hospodaření
pojišťoven (po.jišťo'vacího regulativu),
pO'kud se týká, pOdle zá,ko·na ze dne
15. února 1922, Č. 65 Sb. z. a n.,
kterým se doplňují a mění do·sa'J adní
předpisy o pO'jišťovnách, a v.lád.n ího
na·Hzení ze dne 19. října 1922, Č. 307
Sb . z. a n., o zřizování, zaří'Zení a
hospodaření soukromýCh po' jišťoven
na Slovens,ku a podka,r pa.t s·ké Rusi
(pojišťovacího
regula,t ivu),
ja.kož .i
zdejší z.a'stupitel,stva cizích po'jišťo 
ven
připulštěnýc1h
k
obchodo'v ání
pOd'le 'nařízení ze dne 29. listopadu
1865, Č. 127 ř . z., a zá,kona ze dne
29 . břez. na 1873, Č. 42 ř. z. ;
5. veřejno'prá,v'ní sociál,ně poj-i 'šťo
vací ústavy bezrozdí'lu, zdali j-sou
nositelé či náhradní nosi'te lé veřej
noprávního sociál'ního pojištění.
§ 3. (1) Dlu,žní1ky po rozumu tohoto
nařízení jsou vešl<eré o so.b y fy skké,
veřejné obchod:ní s.polečnosti,
s'polečno'sti komanditní, jalkoI .i všechny
jiné osoby právn.ické, pro,vozujíCíl jakýkoli tuzems·ký pOdn.i'k (průmy,sl'ový,
řeme s l·ný, zeměděls1ký, obc'h odní, dopravní a pod.),
a) jimž byl po,slkytn,ut obchodní ú,věr
(§ 4, odst. 2) přímo;
b) které jsou z tako:v ého úvěru plří 
mo nebo nepřímo spo·l·uza·vázány nebo za něj ·ručí.
(2) Za tuzemslký je,st po'kládati podnik, jehož hlavní sídlo a 'ho s podář-

ké vedení jes·t v tuzemsku; k tuzemským podn'i' kům čítati jest též v tu zemsku zoHzené odštěpné (po'bočné,
ved:ejšl) )'ávod'1 p('\dni~. (~ napřed lIveaenýc'h , které mají
hlavní
sídlo é.
ho s' podářs' ké vedení, v ciz i ně.
(3) Dlužníky po rozumu tohoto naříze'ní ne'j 'sou stát,
svazky
územní
samosprá,vy ani jiné veře~i·né korlp orace, které jsou po zá'konu o·právně
ny vybírati přirážky a jiné dá vky . Dále
jimi nejso,u věHtellslké ús,tavy uvedené
v § 2; ministr financi. ~e zmocňu'je ,
aby vyhláškou ve Sbírce zákonů a "ařízeni zruši'l po
slyšení po·radního
sboru ve věcec,h pe'něžnictví, toto obmezení.
§ 4. (1) Evid'e nci podléhají, po'k ud
se dále i'ina'k neustanovuje, veškeré,
věřitelským ústavem (§ 2) poskytnuté obchodní úvěry, dosa-hují-Ii u téhO'I dlužní-ka (§ 3) úh'rnné čá,s'lky alespoň 100.000 Kč; nej,sou -li pos'kytn!-lté úvěry pl,ně vypla.ce ny, rozhoduje
úhrnná část'ka, cio které byly povoleny. V témž rozsahu podl'é halj íl eviden ci úvěry z ciziny, pO'kud jsou vedeny
v pa!rnosti věřitells· kými ús,t avy (§ 2),
kte,r é je tuzemslký>m dlužní'kům zpro"
středkova'ly. Evidenci
pod'léhalj í té,z
obchodní úvěry pos'kytnuté zápůjčkou
lombardní, t. j . zápůjčkou n'a zásta.v~
cenných hodnot s dobou splatnostI
napřed stanovenou.
(2) Obchodním úvěrem (odsta,v ec 1}
rozumí, se kažďý úvěr nebo záruka.,
jež bVly pos'ky tnuty ke zřizování nebo
provozování podni,ků dlužníků (§ 3,
odst. 1). V pochybno'ste·ch jest každý
úvěr nebo zárlulku pokládati za
obclhodní úvěr po rozumu toho·to nařízení.

(3) Z ú·vě,rů napřeď uved'ených evi denci nepodléh~jí:
a) úvěry zaj.ištěné vkladem (záznamem) práva zástavního na nemo·vitostech dlužní,ka; úvěro, vé (kauč·ní) hypotékv v'ša,k evidenci pOdlé·hají;
b) ú,věry reportní.
(4) Minist·r financí se zmo'cňuje aby
vylhl áškou ve Sbírce zá'!{onů a naří 
zeni s'nížil nebo zvýšil po s'lyšení
Poradního sboru ve věcech peně'ž n ic
tví čás,tku, stanovenou v odstavci 1,
bud'vůbec nebo jen v některých ob lastech stát,u.
§ 5. (1) Každý věřítel,s,ký ústa·v jest
na vyzvání
e.vi'denčního
oddělení,
uveřejněné podle § 12, povinen:
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1. nejpozději do d vou měsíců ode
dne, vyzvání pOdati tomuto oddělen.í noví - vždy podle stavu k 30. červ
zpravu ~odle s't ayu ke flni, který jím nu, a 31. prOSinci ka,ždého rOku, zejbude ur.ce.~, o techto slkute6nostech: mena o techto skutečnostech'
o
jmén'u
(firmě) a 'bydllišti
~) o Jme,nu hla·vního dluž·níka [§ 3, (SI,a)
dle) dlužníka
odst. 1, plsm. a)] .a o z' nění firmy,
b) o ~h~nu vš'eoh mu pOVOlených a
po~ ~terou se ~odnl'k provozuje; je-Ii
dluznll<em veřejná obchOdní spo' l eč o skule cnem stavu vyplacených ú věr ů
c) o tom, kofi.k z vykázaného sta:
nost , společno' st komanditní nebo ko!'1a!1ditní s'po·lečno· st na akcie též o vu vyplacených úvěrů bylo poskytjmenu a bydl·išU všech neo'b:nezeně nu to e~k o ntem směnek,
~) 0 t~m, ko<firk z ú,hrnu povolených
ručícíCh spo, le6níků;
b) o byd'fi:šti (sídle ) dluž·níl<a a u uveru p!lpadá na záruky,
.e) o uhr.~u vyp·lace.ných úvěrů z'p roo?ště~ných J~obočných,
vedlejších)
zavodu dluznlko·v ých též
o
srdle st!5':c/kov~nych z c,inny, pO'ku'd jsou
ve rl ~e l s kym ú,stavem vedeny v patrhllavního závod'u ;
nostI, a
c) o předmětu podniku (§ 3, odst.
1);
f) o tom, ko(tj,k z vykázané'h o st.avu
d) o jménu (f.i.rmě) a bydtfišti (síd- povol~ných úvěrů jest zajištěno zá'vazJednOho či více a.f přímo či ne.
le) podni'ků, které jsou s
hlalvním k:,m
rJ
0
spol'u zavázaných ·s uvedením
dlužnf:kem z téhož úvěru přímo nebo p !l1
n:přímo spoluzavázány [§ 3, od:s,t. 1, ~~~~a z (~[~~) a bydliště (sídla) kažplsm . bl];
2. podávati ta'kové
daHí zprávy
(2) Záro·veň vy'z ve e'videnční oddě
ihned, a to nejpozději do osmi d. nů lení, !Y.'o _věři'tele', aby ihned, nejpoté, kdy byl ú,vě·r pos'ky.tnut novému poz,d ep vsak .. do 8 dnů, pOdávali
d!~žnílk, u, nebo dostoupil-Ii úvěr již ~p~avy Q zmel1ě ve výši povoleného
drlve poskytnutý výše, stano'v ené v § uveru, po·kud !-ato změna záleží bud'
4, od'st. 1 nebo podle § 4 odst 4' v ~e _zvýšení nebo ve si1ížení f1.lášel1ého
téže lhůtě jest o~námiti k~ždou' z~ě uveru alespoň o 10"/0, nejméně vša'k
nu, kt erá nastala ve skutečnostech o 5~.000 Kč. Zpravovati evidenční
hlášených pod'le Č. 1, a podati z.právu _~ddelení o pouhých změnáoh ve výo dlužníku, s nímž úvěrový pOměr SI v~Pla.ce!1é_ho ú. věru, pO'h ybujícíCh se
úplně zanilkl.
v r,amcl .~_ve' ru po'v ole·ného, o němž
potřebr
, (2) Od~~~PI1~ (PObočné, vedlejší) ~~~~~a JIIZ byla pOdána,
zavody venlelu POdá viljl zprávy po,(~) ,E-:i'd:nčnlm oddělením mohou
d!e od~tavce 1 pros t řednictvím hlavby.'~ uv_erm společensl'va (druž st.va),
~I~O zavodu . Zprávy za spořiteln
~~e~n~ ~:polečenstva (družstva) a .!~ Prl,clenená pov, inně podle obecných
kekull. jln~ !á1OžI1Y mOho,u v dChO~ě p~avní~h předpisů nebo stanov k
Zp I'Os " , eV~d~ncnl'~ ,oddelením pOdálvati ~~kterym svazům (ústředím),
ste~a povinno'sit,i POdávati polOletní
Prlslusne reYI·sn'l _s,vazy (ústředí).
§ _6 ., Na Z~,kla?e zpráv (§ 5) evi- zpravy k 30. červ'nu (odstavec 1).
d~ncnl .oddelen'l založí a bude do- tu.(4) Ustanovení § S, odst. 2 platí i
p~no~a.tl seznam všech dlUžnf.ků
z
~: E v id e nč n í oddélenf vyznačí v
n e~~z pOdle zásad dále uvede~ých
~~r!d!k oa povede v patrnosli rejs.třík rejstrlku sku·teč,no,sti zjištěné pOdle §
U_Znl u, kteří požíva'j í .úvěru záro- 7, odst. 1 (prv.ní zj,ištěnf stavu úVě' ru).
Dále _bUde. ev.i denční
Oddělení tyto
~:t~.v~ dvou nebo více věř.i telských sku!ecnolstl
doplňovati
l1a základě
§ 7.. ' (~) Věřitelé dlužníků pojatých d~lsíCh ~práv, jež mu budou podávany
pO_dl.e
§
7,
odlst.
2,
a zjišťovati
do rejst.rlku
6) Jsou, vyzve-Ii je k
tomu _':yldencní odděleni, pov,inni ,n ej- stav uveru v ObdObích stanoven.ýoh
v
§
7,
Ods·t.
1
a
3.
pOzdejl do 14 dn,ů pOdali zprállf.J
§ _9 .. (1) .~vide,",ční Oddělení smí
P ~dll~ st,?vu ke dní, který bude ve
~yzve urcel1, a po·té - pO'kud mi/n i,str P~UZitl udaJlI, obsaže'n ých ve zprávach
pOdle §§ 5 a 7 dochá,zejícíc,h
fman:í po slyšení Po,r adnrho sboru
v e vece;h 'Poeněžnktví VY'h láškou ve a , v d.okJadech k n.im, toliko k podáSbír ce zakonu a na.řfzenr jinak neusta- vaní m!ormací za pOdmí-neL v § 10
uvedenych.
,

?
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(2)

V informa-c,i

sděle-no

smi býti

toliko :
1. bud' že dlužní,k vůbec není veden 'V evidenci,
2. nebo že požívá úvěru pouze
jednoho věřitele,
3. anebo pOŽívá-l,i dlužnik úvěru 'u
v.í-ce než j~dnO-ho věřitele,
a) poslední z:jiště' ný počet věřitelů
bez označen,í jejic'h jmen,
.
b) úhrn úvěrů těmito věři~eli Jak
povolených, tak již vyplace~ychl y o
c) kolik z úhrnu vyplacenych ~veru
připadá na úvěr z e-s,kontu ,s-me~e~,
d) ko-lik z úhrnu , po'v o'lenych yu".eru připadá na záva,zek spoludluzl1lcJcý -n ebo ručitel'ský,
"
y o
. e) kolik z úhr,nu po'v olenych uveru
-připadá na Z<Íruky,
"
y •
f) kolik z úhrnu vyplacenych uv~ru
př,ipadá na úvěry zprostředkovane z
cizi ny a
,
, y ,
g) kolik z úhrn-u povol~nych uvery~
jest zajištěno zálv azkem Jednoho CI
více ať přímo či 'nep,řJmo slpol~za
váza,ných osob [§ 3, odst. 1, plsm.

bll·

.

§ 10. (1) Obmezuje-li se I'nformyac,e
(§ 9) pouze na sdělení, že d:lu!Znl~
vůbec
není
veden
v
ev,! dencl
nebo že Ipožívá úvěru jen u Jed'n oho věřite'le, smí být,i pOdá'na kterémukolivěřitels'kému ústavu (§ ~) za
podminek uveden,ých v ods.ta'vcl 5:,
(2) Obsahuje-Ii informace s,k~tec
nosli uvedené v § 9, od's t.
2, c. :3,
smí býti pod'ána toli'ko:
, .
1. věřHelskému ústavu, ktery Je·st
veden v rejst-Hku (§ 6) jako v,ěř,ite-I
dl-yžníka, ' jehOŽ se informace t,vk a ;
2. věřitelskému ústavu. k,te'ry ne~i
veden v rejstříku jako věři-tel dluznika, jehož 's e informace t(ká.,y o~
vědčí-li ten.to ústav hodnoverne zavažný zájem n,a informaci.
(3) Informace se pOdá'vaji jen na
písemnou žádlost.
(4) V případech,

u~~de, ~ých v ~d

stavci 2, Č . 1, ·Ize poza datl o ~?yd~ni
info-rmace h,h ed po prvnim
ZI'I'S,t en!
s,tavu úvěru (§ 8, věta první) a pote
o pravidelné podáván~ inf~r,!,ací p~
pololetním, po případe rocnlm (§y 1,
odst. 1 a 3) zji'Štěni
st~vu
úveru
dlu~nlků pojatých do rej striku ~ • po
každém doplněni zápisu do reJstriku
{§ 7, odst. 2); o pOdá'ní inf~rma~ye
mimo tato obdobl nutnO žádati z'v lastě.

(5) V případech,. uvectyených v odsta,v-ci 1 a odstavcI 2, c. 2!y lze ~~
dati i-nformaci jen na
zvla-stni. ,zadost náleiitě odůvodněnou, zeJmena
lim že žadatel, vyjednává o y po-s kytnUlI úvěru s d'lu,ž níkem, jehoz se !nformace má týkati. P·ři po-suzo_~al1i
odůvodněnos, ti této žádos!i
pnh!ižeti jest zejména ke 5'kutecnostl, ,!e
žadatelem byl ji.ž
pos-kynut
úV,er,
nedosahující však výše sta'no-v ene v
§ 4, odS<!. 1 neb určené podle o~
sta-v ce 4 ·téhOž
paragrafu.
Neoduvodní-Ii žadatel ,svou žáno~,t ~osta
tečně, může ev_idenční oddelenl ~::k
sto podati z:p-ráv<u~ om~.~en~u
jen na sděleni po-c tu ventelu.
(6) Evidenční odděleni může , ~d:
mHnouti podání z:p-rávy teh~'y,y ty~a-II
se žádost dllužníka, na nemz · JSo.u
kapitálově úča-stni jeden ~e~o. neJvýše dva věřite1lé, a nepo'ziva-hy po:
dle zjištěni
ev_ idenčniho
~ddele~1
ta'kový dluž'ník úvěru u dalsiho ve:
řitele . V zamit.avém vyřízeni odvola
se evidenční odděle-ní na toto u-slanoveni.
.y
(7) Odštěpné (pobočné, vedleJsi)
závody podávaji žádosti o i,"f~rma~e

u evidenč,ního odděleni pr~st~~d!l1lC:
lvím vl'a vního závodu; ta kove ,!adostl
za spořitelny, úvěrní
spoleycen-s tva
(družstva) a jakékoP. jil1éy z,álozny !,'l0:
hou v dohodě s eVldencl1lm odde'le
nílm Ipodáva-t i příslušné re-! isní sv~
zy (ústředí) . Evidenční oddelenisdeluje informace v těchto ,pHpadech
pro-středn- ictvím hla1vní,ho. zavodu, p~:
kud se týká, Is,vazu (-ustredi), od ne
hož žádo's t do-š la.
(8) Info'r mace podává eviden-ční o dděleni bezplatně.

§ 11. (1) ve~~.erý S!y~ evidenčního
odclěl'eni s vent~!skym, 1 ústavy je-s t
7!pravidla jen . písemn -V.
(2) Z-právy a žádosti věřitel, s - ký.ch
ústavů
jalko~ i jeji,ch do-klady a Informa~e , evidenčního odděleni (§§ 5,
7 9 a 101 musejí býti zalsflány dO!POr:'če'n,ě nebo poslem na potvrzeni,
př,i čemž na předn! ..stránce _Obállk~
jest zřeteln.ě vyzna,cltl, že Jde
evidenci úvěru.
§ 12. POdrobno,sti o tom, jal~ým způ
sobem bude evidenči1i odde'len,i
k
účelu evidence vyžadova~i. z,~r~vy ~
doklady, jak· jes,t podávati z~d-~stl
o inlormace a pod., budo-u uverClJn O-

Úrokové sazby.
vány tímto oddělením v "Úředním listě repub1i'ky Če,sko-slovens, ké".
§ 13. (1) Kdo nevyhoví výzvě evidenčního oddělení k p'ředložení Z'p-ráv
a do-kladů (§ 1, odst. 3 a §§ 5 a 1),
bude potrestán okres,n im úřadem p'r o
správní přes-tupe-k pokutou od 1000
Kč do 10.000 Kč. a je-Ii nedobytná,
vcz(~ním od tří dnů do jednoho mě
síce.
(2) Kdo v těchto doklC\dech a zprávách v pod'statných údajích vědomě
něco nes1právného uvede nebo zami.Čí, bude potrestán 'Soudem pro pře
č-in vězením od tří dnů do tři mě
síců 'nebo peněž,j.tým trestem od 5000
Kč do 100.000 Kč.
§ 14. (1) Zaměs,t'l1anci Národn! ba,nky Českoslovens' ké, -pověření pracemi
úvěro,vé evidence, za!1-rnujíc v to ,i
úředníky podle § 1, odst. :5 zmocně
né, j-s,ou povinni zaChovati o obsahu
zprá'v a dO'kladů (§ 1, odst. 3 a §§
5 a 1) mllče'livo' st i vůči oSlatnim
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orgánům
nčincům .

této banky a jejím

za,měst

(2) Po'rušeni této povi:nnosti trestá
se soudem, nen,í-I:i čin přísněji trestný, jako přes'tupe,k vězením od jedno-~o do 14 dnů nebo peněžit,ým trestem od 50 Kč do 10.000 Kč.
§ 15. (1) Us-tall1oven,i § 1 vl. nař. Č .
114/1931 Sb. z. a n. ukončf se střed
nlkém a dop'l'ní limto:
,,10. úřadovně Národni banky če
skoslovenské (v Praze hlav,nímu ú,stavu, ji'na,k fiJ,jál-ce), I_e žící v obvodu
dotčeného kon,kursniho (vyro,vnadho)
soudu",
(2) Orgán y Národní banky česko
slo-v ens-ké Í'sou oprávněny
nahlíželi
do ko,n kursnlch a vyrovnacích spisú a
poHzovati z .n kh výpisy.
§ 16. Tolo naHze'n f nabývá UC,Jl1nosli dnem vyhlášen-í ; pro-v ede je minist.r financí v dohodě se 7!úča-s1ně
nými ministry.
Poznámka: Nařízení bylo vyhlá šeno
29, dubna 1936,

Vládní, nařizení (zákon) ze dne 21. prosince 1935, čís. 238
kterym se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby.
'
HLAVA PRVNf.

Úro,kové sazby ze vkl'adil u peněžnich
úSla,vů a peněžních podniků a ze zápůjček těmito ú,stavy a pOdn,iky poskytnutých.

lo'ž ky v tabulkách vywačují _ k tomu, je-Ii vlklad bez Výpovědi, či je- \,i
a ja,kou
výpovědní
lhůtou
vázán.
Sazby, 'Y tom kterém sloupci tabule'k
uvedené, vzta,h ují
se
pokud
pozn3m!<y k ~abulkám výslovně jinak
neustanpvují -- na vkiady uložené li
všech ústa, vů (podniků) 111áležejkích
k ;'!ade;lsané skupině,

§ 1. (1) ÚrOkové sazby pro pe- něžnl
vklady, ukládané u peněžl,ích ústavů
a peněžnich Ipodniků, a pro zá'půjčky
(úvěry), po,s'kytované těmilo ústavy a
(3) Sazby pro zápůjčky (úvě'ry; tab.
pOd-niky, upravují se v rozsahu a mí- 7. až 9.) jsou rozHšeny pocl1le toho,
ře, ja-k se u'stanovuje v této a třetí ke které
skupině
náleží pe'něžní
hlavě a v talbul'kác'h 1. až 9 . přHohy ústav (' peněž.n·í pOdln i'k), jeho~ závod,
tohoto nařízeni.
ať hlavní č,i filiálka, zápůjč'ku
po(2) Sazby pro vklady (tab. 1. a,ž 6.) skyU, a pod který z druhů, vyznače
jsou rozlišeny pod'le toho, které'ho ných v jedno'tlivých položlcách tabujest vklad druhu, dále ve kterém lek, zápůjčka spadá. Při posuzování,
územním o'b vodu (odstavec 4) jest ke které
skupině
peněžní
ústav
závod, ať hlavní či filiálka, u něhož (pelléžní podnik) náleží. jest 'přiMéd
je'st v,klad u'ložen, a ke které ze s'ku- nout.i k nadpis,u tabulek a u tabu'l,ky
pin peněžních ústa- vů (peněžních pod- 7. též k záhlalvf sloupců; po-kud jde
n,iků), vyznače,ných v záhlaví s,lou-p- o obc,h odní banlk y a peněžní podniců tabule'k , tento závod náležr. Při kV, jest dále -- ja.k to poznámka 2.
posuzováni, kte'r ého jest vklad dru- k tabulce 9. uvádí přihlédn,outi k
hu, jest přihlédnouti jednak ke způ tomu, ve kterém územním obvodu
sobu uloženi (na vkladni neb spo- (odstavec 4) je's t hlavni závod
obřitelní knížku a na
vkladní li>st, v chodni ba'n ky nebo peněžniho podniběž'ném účtě. n,a pokladnični pou'káz- ku. Sazby, u-v edené v
tabul'k ách u
~u), jedn;ak jak to jedn01.Ji'vé po- jednotlivých" po·lložek, vztahuj[ se -
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pokud

skou banku v Praze, Hy;poteční banku
čes'kou v Praze, Hypoteční a země
děl'kou bank·u mora'vskou v Brně a
Slezs,ký pozemko,vý a komunální úvěr
ní ústav v Opavě.
(3) "Zeměděllci" jes't v příloze tohoto naHzení rozumě'ti fy,sické o,s oby,
k·teré se vůbec nebo převážně vyživují hospodařen.ím na zemědělských 'pozemcích vl,a-stních, zpachtovaných nebo daných jim do užíVání; "zeměděl
skou půdou" pak pozemky ' s budovami přímo určenými k účelům země
dělské prvovýroby.
§ 3 . (1) Každý závod, ať hlavní či
filiálka, peněžního ústavu (peněžni'ho
podniku) o'bmezen jest pN zúročení
vklaau
sazbami, stanovenými
pro
územn í obvod (§ 1, odst. 4), v němž
jest, pro skupinu, ke k1eré náleží, a
pro druh vkladu', o kt.erý jde (§ 1,
odst. 2), a při požado·vání úrolku ze
zápůj ,čky (úvě r u) sazbami, stallovenými
pro s'kupinu" ke které náleží, a pro
druh zápůjčky (úvěru), o který jde
(§ 1, ' odst. 3).
(2) Denní pe1níze, t. j . částky, které si opaHují pe'něžní ústavy (peněž
ní podniky) mezi sebou na dobu ne
delší 8 dnů za účelem přechodné
vý·pomoci pro o·kamžito,u po,kladní potřebu, jes't pokládati za zápůjčku.
(3) Jinak jest peněžitou částku, svě
řenou peněžnímu ústavu (peněžnímu
podniku), poklád,ati vždy za vklad,
leč by podle povahy věci bylo nepochybno, že jde o zápůjčku (úvěr).
PěnežHcu čás,tku vlša,k, svěřenou na
vkladní (spomel,n í) knížku, na vkladní
list a na pokladniční poukázku, jest
pokládati vždy z.a vklad..
§ 4. (1) V úrokových sazbách pro
peně ž ní vklady (tab. 1. až 6.)
jest
vyjádřen celo'roční úro·l< účto·vaný pozadu v obdo'bích podle obchodních
zvykl,ostí; u ú,stavů však, u kterých
pod'le obchodních z'v yklostí připisu
jí se úro,ky jen ke konci r~ku, lze
úrok poskytova·tj jako při úrol<ování
polole·tním.
(2) Ro'vněž úro,kové sazby pro peněžní zápůjčky (úvěry; tab. 7. až 9.)
vyjadřují celo·roč,ní úrok. U
dlouhodobých zápůjček (úvěrů) rozumějí se
sazby p'ři úrokování 'napřed; jinak o
tom, ja,k lze úro,k účto·vati
(napřed
či pozadu) a ve kterých obdobích,
pla·tí o,b c,h o dní- zvyklosti. Za dlouhoZem- dobou zálpůjčlcu (,úvěr) jest pokláda-

poznámky
tabul'kám výslovně
jina,k neustanovují
na
všechny zápůjčky (úvěry) druhu v té
které položce vyznačeného. Vykazuje-Ii zápůjčka (úvěr) znaky dvou nebo několika druhů, pro které jsou
stanoveny rozl1ičné sazby, pla'H sa,zba,
stanovená pro dru'h, který v zápůjč
ce (úvěru) převládá; v pochybno.sti, a
nedojde-Ii k dohodě s dlužníkem,
platí sazba niž'š L
(4) Územními obvody jest rozuměti
j ednak obvod zemí České a Moravslcoslezské, jednak obvod zemí Slovenské a podkarpatoruské.
§ 2. (1) "Peněžn, ími ústavy" ro,zuměti jest v tomto nařízení a je,ho
příloze toliko peněžní ústa,v y dru'hů,
uvedených v § 2 zákona ze dne 10.
října 1924, č. 239 Sb. z. a n., ve zně
ní čl. XIV zá,kon,a ze dne 21. dubna
1932, č. 54 Sb. z. a n., "peněžn,ími
podn.iky" pOdni,k y po lozumu čl. lil
právě dto zá,k. č. 54/1932 Sb . z. a n.
(2) Dále jest v tomto ·nařízení a jeho příloze rozuměti výrazem:
1. "fil,iálky": pobočky, expositu,ry,
sběrny, platebny, jednatel,ství a jakk'ol'i jinak nazvané poboč·né (vedlejší) záVOdy;
2. "kampeličky" (raiffeisenky) úvěr
ní s polečenstva (družstva) pO ' rozumu
§ 2, odst. 1, písm. b) zák. č. 239/
1924 Sb. z. a n. (ve znění čl. XIV
zák. č. 54/1932 Sb. z. a n.), pokud
zároveň vyhovují podmínlkám zá,kona
ze dne 1 . června 1889, č. 91 ř. z., ve
z·nění pozměněném § 10 vládní·ho n.ařízení ze 'dne 5. srpna 1933, č. 169
Sb. z. a n.;
3. "obchodní banky": akciové banky a peněžní spol'ečnosti s ručen.ím
obmeze'ným [§ 2, od,st. 1, písm. d)
zá,k. č. 239/1924 Sb . z. a n. ve znění
čl. XIV zá,k. č. 54/1932 Sb. z. a n.];
4. "svazy": svazy (ústředí) po rozumu § 2, odst. 1, písm. b) zák. č. 239/
1924 Sb . z. a n. ve znění čl. XIV zák.
č . 54/1932 Sb. z. a n.;
5. "ústavy lidového peněžnic'tví":
spořitelny,
záložlny
všech
druhů,
úvěrní společen.s-t'va [úvěrní družstva;
§ 2, ods t . 1, písm. a) a b) zák. č.
239/1924 Sb. z. a n. ve znění čl. XIV
zák. č. 54/'1932 Sb. z. a n.] a pokUd
se v tabull(ách pmohy vý,slo'vně nerozl,išuje, i svazy ve sm ysl u napřed
řečeném;

6.

"zemské

úvěrní

ústa.vy":

Úrokové sazby.
ti každou zápůjčku (anuitní i jinou),
byla-Ii uzavře,na na dobu alespoň 10
let, anebo Ize- Ií
z hospodářs.kél1o
důvodu, pro který ji dlužník uzavfel,
neb z jiných sku tečno stí souditi, že
jde o zápůjčoku
dlouhodObou;
výminka předčas,ně výpovědi nezbavuje
dlouhodobou
záp ů jčku
povahy
d·1ou hod o,b OIS'ti.
§ 5. (1) Pokud není v § 6 výsllovné
jinak usta,noveno, z.ahr'nují úrokové
sa,z by pro vklady, s,t anovené v t abulkách 1. a·ž 6., vše, co záVOd (hlavní, filiálka) pen,ěžního ústavu (peněž
ní·ho. podniku) smí ze vkladu nejvýše
poskytova t i, nabízeti nebo slibiti na
úroku a ved,lejším plněnf.
(2) Zúročiti v:klad podle sazby,
přípu,stně pro vklady vázané výpově
dí, jest dovoleno jen, je-Ii na dotčeném v'kladovém účtu
u
pe něž
ního ústa·vu (peněžní'ho podniku) poznamenáno a ve stvrzence o tomto
vkladu (vk'l,adní
knížce,
s p oři·telní
knížce, vkladním listu, pokladniční
pouká,zce) z.řetel,ně vyznačeno, že a
jakou výpovědn.f lhůtou
jest vk'lad
vázán. Výpověď v'kladu, uloženého
na ta'kovou stvrzenku, jest platná jen,
předloží-Ii
se zároveň tato stvrzenka, a vJ<1ladu, uloženého v běžném
účtě, jen, je-Ii písemná . Oen, kdy
výpověď byla dána a kdy výpověd
ní Ilhůta uplyne, ja,kož i částku, která byla vypověděna, jest poznamenati na vkla,ďovém účtě, a jde-Ii o
vklad, uložený na něk,terou z uvedených stvrzenek, zároveň vyznači
ti na této stv'rzence; kromě toho u
ústavů, které zaměstnávají
alespoň
jednu stálou úřednickou
silu, jest
každou výpověď v'kladu
jakého,koM
druhu zapsati ve vázané, stránka po
stránce očíslované k'nize, v niž jsou
jednotlivé zápisy opatřovány pořado
vými čísly. Byla-Ii
výpověď
dána,
není peněžní ústa,v
(peněžní
podni k) povinen přijmou'ti její odvolání, ani n.ení povinen, dokud výpovědní lhůta ještě neprošla, přijmouti
novou výpo,věď tého,ž vkladu
nebo
téže jeho čá,sH; byla-Ii však taková
nová výpověď přija,ta, ruší onu dří
vější, dosud
nedo,spělou
výpověď.
Výpolvěď v'kladu na vkladní (spořitel
ní) knížku a na vkladní list nebo
části la,kového vkladu platí za odvolanou, nebyla-Ii vypověděná část
ka do 8 dnů po uplynutí výpovědní
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'h ů l V \' ybrána', a byla-I,i vypověděná
častka vybrána jen zčásti,
platí za

odvolanou co do nevybra·n ého zbytku.
částku vkladu v
běž
ném účtě, která nebyla po uplynutí
výpovědní I'hůty vybrána anebo znovu vázána výpovědní lhůtou, jest s
úč,inností ode dne následujího poté,
kdy výpovědní lhůta uplynula, přeúč
tovatina v'klad bez výpovědi. Vklad
na pokladniční poukázku nesmí být,i
poté, co výpovědlní I·hůta prošla, zúročell . Zásadně
jest trvati na
dodržení výpovědní Ilhůty a tudíž odep ř íti p ř e dča,snou výplatu vkladu nebo
jeho č ásti. Výpla1ě rovná se přeúčto
vání vl<ladové čás,t:ky na vklad bez
výpovědi nebo s výpovědí k,atší než
dosavadní. Vyplatí-Ii se přesto vkladová částka na požádání nebo ve
lhůtě kratší než výpovědní, smí
se
tak státi jediné se srážkou 1'h % z
vybrané čá·stky a za dobu, o kterou
se v,klad předča1s'ně vyplácí. Ze zálohy (zápůjčky), poskyt.nuté snad
na
vklad vázaný výpovědí, nesmí
býl.i
po,žadován úrok nižší, než činí sazba,
která je·st stano'vena pro tento vklad
zvýšená o 11/2% .
(3) Pod ,n ásledky podle § 25, odst.
2 a § 29 jest za,kázáno obcházeti
ustanovení předešlých odstavců jakýmkoli způsobem, zejména převze
tím srážel< zákony předepsaných; vydáním vkladní knížky jiné.hD vlastního závodu, který jest v územním obvodu s vyšší sazbou,
pro takový
vklad stanoveno,u; přesunutím vkladu
v běžném účtě na jiný v'lastní závod,
který jest v územln ím obvodu s vyššr
sazbou, v úmvslu poskytnouti vk ladate'li výhodnější zúročení tohoto vkladu; vyúčtováním vyšší částky vkladu,
než která byla ve skute'čllosti s!ožena; poskytová'n,ím úroku podle sazeb pro vklady s· vVpovědí, a-niž jest
šetřeno ,ustanovení odstavce 2;
nedodržovánfm pOdmín,e'k, za kterých
jest podle § 6 připustno vyšší zúroče.ní vkladu účelové'ho, nebo
před
stfráním, že jde o ta'kový vklad, a
pod.
(4) Po·sky,to'vati úro,k ze vkladu
podle sazby nižší jest připustno; rovněž jsou p Houstny úmluvy peněžních
ús t avů (peněžních pOdniků)
o
dodržování sazeb naších, než které js,ou
pro vklady stanoveny.
§ 6. (1) Úro,kové sazby pro vklady
Vypověděnou
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v běžném účtě ('t ab. 3. a 4.) slT;ěji
býti překročeny, a to jen v míře v
ods·tavci 2 uvedené, toliko u vkladů
účelových, t. j. tako·vých,
které se
ukládají proto, alby byla poskytnu'ta
anebo že byla pos,kytnuta ze vkladové část.ky zápůjčka,
předpokládajic
že
a) vkladatelem jes't stát, země 'n ebo jiná ve,řejnoprá'vní korporace, veřejno,právní fond, veřej 1noprá,vní seciálně-pojiŠťo·vací ústav (§ 19), soukromá pojišťovna (§ 20) nebo peněžní
ústav,
b) zápůj.čl(a byla liž vyplacena,
c) dl'užník jest určen vkladatelem
jed·nomvě neb aspoň druhově, a
d) v,klad musi býti splácen podle
umo, řovacího nebo p'laie'bní-ho plánu
zápůjčky na jeho podkladě
poskytnuté, a nejde-Ii o zápůjčku umořitel
nou, je,st vá.zán, pokud zápůjčl(a trvá.
(2) Sazba úrok·u z tako'v ého vkladu
smí se říditi sa,z bou úroku ze zápůjč
ky na jeho pod'kl,adě poskytnuté, nesmí však činiti více než s'azba úroku
z této zápůjčky, snížená o 1/4% , při
čem.ž
ro,zhoduje
sk,U1eč'ný
číselný
rozdfl obou sazeb. Je-Ii zápůjčka zúročena napřed,
smí také účelový
vklad býti 7lú·ročennapřed podle dotčené sazby.
§ 7. (1) POkud není v odstavci 2 a
§ 8 vý,slovně jinak ustanoveno, zahrnuji úrokové sazby pro zálpůjčky
(úvěry),
's talno,v ené v tabuH<ách 7.
až 9., vše, co závod (hlavni, filiálka)
peněžního ústavu (pe,něžního
podniku) smi ze zá;půjčky na dlužniku, pokud se týká na ucha.zeči o úvěr, nejvýš požadovati, dá't i si slíbiti ,n ebo
přijmouti od něho na ·ú roku a vedlejšim plněni.
(2)
Osta,v y lidového
peněžnictvi
smějí sazby, jimiž jsou při poskytováni zápůjček (ú"ěrů) podle tabulky
7. obmezeny, překročiti až o 1/~0/0,
dO'kud jsou nuceny používati peně%
vypůjčených
od peněžnkh
ústavů
aspoň v mHe 25 % vkladů, které JSOu
u nich podle jejich poslední, řádně
sest.ave'né bilance (celorOčlli, pololetni) uloženy.
(3) Pod ná's.ledky podle § 25, odsl.
2 a § 29 jest zalká,záno obcházeti ustanovení p.ředešlých odstavců jakýmkoli způsobem, zejména tím, že pro
z'výšeni výnosu směnečných úvěrů
sta,novi se při obn·o·vováni směnek· ji-

ná

než

obvyklá období;
že ve
směnce, dlužním
up.,su neb j i nem
dokladu o zápůjčce uvede se vyšší
čálstka, než která
byla ve skut5č
nosli zapůjčena; že se předstírají
podmínky, za nichž jest podle odstavce 2 přípustno překro'či'ti sazby pro
zá,půjčky 's,tanovené, a pod.
(4) Bez újmy ustanovení § 5, ods·t.
2, poslední věty jest p'řípustno poskytovati zá'Půj-čky (úvě'ry) podle ·sazby nižši; ,rovněž j-sou přípustny úmluvy peněžnich ústavů (peněŽ llích pod'nilků) o dodržo,váni sa'z eb nižšfch, než
které lsou pro zálpůjčky (úvěry) stano·veny.
• § 8. (1) U dloulhOdObých' zápůjček
(§ 4, od,s'l . 2) ještě lze kromě
úroku a vedlejšího plnění podle sazby - požadova't i poplate'k nejvýš 1 %
ze zálpůjčkové částky . Tento poplatek
smi vša'k býti požadován pouze jednou provždy, a nebyl -Ii již při ·u zavřeni zápůjčky vymf,něn, nesmí býti požado·v án dodatečně; rovněž nesmí býti požadován př:i změně v osobě dlužníka.
(2) V 'sazbách, stanovených v tabulce 8:
a) pro úvěr lombardní (pol. C a
O) není zahrnuta
náh,rada
zvláštní
'r ežie s vedení'm účtu v pa'trnosti a s
jeho kontro,lou (popla!ek evidenčni,
kontrOlní). Tento poplate'k smí však
býti požadován jen Úl těchto podminek a v této, mÍ'ře:
1. nejvýš 2% 'polo, letně z dva a
půl násobku nejvyššiho dlužného ob·n osu ,podle úroko·v é stupnice, který
trva'l v dotče·ném pOlloleti aleslpoň 60
dnů, byť jen úhrnem v jeho rLizných
obdobkh. Jen tehdy, "~řevyšulje-Ii
součet
položek
dluž,nické
(debetní) strany ,účtu (vý,plat) včetně
převodu počátečního dlužného zůstat
ku tento násobek, smi býti vedle toho na tomto poplatku ještě účtováno
až 3/ 4%° z části tohoto součtu, která
se pohybuje mezi dva a půl násobkem až osminá,sobkem nalpřed uvedeného nejvyššího dluž·ného obno'su, až
112 % 0 z čás·U, která se pohybuje mezi
osminásobkem až d,vacetiná'sobkem
téhož obnosu, a až 1/4% 0 z části ·snad
ještě vyšši, při čemž jest z uvedeného součtu vylou'čiti položky (výplaty), které jsou men'š i než věřitel'ský
zů'state'k
předcházeJící v
úrokOvé
stupnici dotčenou po'ložku (výplatu),

°
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~,u položek, (výplat) VYššíCh tu jEjich
denční, kontrolni); vedle této náhracast'ku..... k!era, se ro'vná předcházející
mu v~ni:lskemu zůstatku; z těchto dy smí ~~i ~'v~ru na postup pOhl'edáve~ a pn uveru s'ta1vební'm (pOl. K)
~YloUce~ych, pOložek a částek polopozadován. býti ještě zvláštní režijní
ze·k s~, ~yt, •• Po,žadován poplatek
P?p~~tek az do 1/8% čtvrtletně z dluž~~vykly pn. v~~Jtel'ských (-kreditních) ne castky;
~ctech~ BY'I-IJ ucet o'tevřen nebo zruc) d~le .tu, není zahr·nuta náhrada
sen behe~ polo'letí, smí býti za toto. pOI<;?'lel, t·akto účtován popla,t ek za ~d· ~zo.va'l1l poho·tovosti pro potvr~ene,
uve!y zcela nebo zčásti nevyeVlden.cni (kontrol'n í) jen v poměru
(-poplatek
potvrzovací)'
k dObe, pro kterou bylo úvěru pOL!ži- cerpa'v ane
te~t01 ~oPlatek nesmí však činiti vic~
to;
nez
/8
/G
pOloletně
z
rozdilu
čás,tky
• 2. n.~jvýš 2°bo pOloletně ze .:;oučtu
~ech c~,stek, jimiž se účet pOdle potvrzeného, ú,Yěru a nejvyšší částky,
~tero,u
byl
uver
v
dotčeném
pOIOleti
urokove, stupnice
stal
dl'užnickým
(~ebetnll~)" včet~ě převodu p o čá1eč c«;,rpa'n, byl', jen úhrnem v jeho růz
n,ho dluzneho zust,atku, jestliže dluh nY~h obdOblC~" a~espoň po dobu 60
( debe P?dle úrokové stupnice trval ~nu, ,a nebyl-II uve'r ani po tuto dobu
v ,d~tce~em polo'letí alespoň 5 dnů, ~~~~~.n, z celé Částky potvrzeného
'!1 ene vsak. než 6~ dnů, byť jen
,(4) V ~azbách, sta'l1ovenýCh pro zá~~.rnem v jeho ruznvch o'bdobích'
castko.u,. j!ž se ~čet stal dlužnickým: pl/jcky (uvě~y) vůbec (tab. 7. až 9.),
rozumet, jest, jestliže v úrokové z~IHnuty ,nejsou: náhrada hotových
s!upnici položku dluž,n ickou (výplatu) ~yIO' h, na~rada za, úschovu a správu
zu~ta.tek. nepředchází anebo ji před J,stO!, dluznikem da·n ých, odměna inchazl ,zustatek dlužnický, tuto pCIOž- k~sn,. ~ d;omicila'ční ani Odměna za
kll (vyplatu) celou, je-Ii v,šak zťista~ m!.mo;a?!1.e ,výko~n, y, jako za odhady
tek, kte~ý dlužnickou položku (vý- pn ~apujckaCh (uvěrec'h) hypo!ečních
nebe:
I?~atu) pre~chází, věmelským, jen tu kaucni ,hypoték?U zajištěných
cas!!w, o ~~~rou. tato pOlo'žka (\fýpla- stavebnlch, z.a Intervence spojené se
ta~ J,:st vyssl nez tento zů' statek. Úč zpro-střed~ová,ním o'bchodů se zbožím
tUJe-II se však evidenční (konl-rolni) a, obchodu kompensačních s devisopoplatek takto, nesmi z tohoto souč vymi, opatřeními, dovozním'i nebo výtu již býti požado'vá,n popla l ek ob- vo'~nlm, Po·vo·leními a pod . ; tyto návyklý při věřitels·kých účtech;
hr~~y a, od~ěny
směji však býti
b) pro neemisni zálohový úvěr s,t a- POza.dovanv jen za pOdmínek Cl v mívebni a hypoteční (pol. F a G), není re!.lak ustan~ví mi·nistr financi vyzah~l1!~t popla1e,k ze záloh l1a staveb- hlaskou ve Sblrce zá,konů a nařízení,
ní uvery, da'n ých před posrtytnu1im a pokud souvisi s provozo'v ánim živhypot,eč~i zápůjČky;
tento poplatek no,sti zasta,váre.nské, je,n v rámci sanesm, vsak bý,t j vyšší než t/ 8(,/0 čtvr't- zeb úředně schvá·lených.
letně z částky zálohou pos,k vtnuté.
,(~) S~.I~ve.ný úrok z prodleni smí
byt, •. ~yss, az o 1/2% než sazby pro
bu~~)e V :sa,zbách, stanovených v ta- Z~pujcky (ta-b. 7. až 9.), ačli :>:ákon9
"Y úrok_ z prodlení není vyšší.
a) pr? úvěr směnečný (pol. B až
§ 9. Uprava úrokových sazeb podle
G) nen, zahrnut manipUlační
popl'austanovení
této hlavy netýká se sate~ . .',:.ento poplatek však smí činiti
ze~
Národni banky Čes,kos~o'vel1s1(é
JleJvys 2°/00 z~ sm~nečné částky, nepo~tov'
n
í
,spořitel,ny
a'ni Českosloven~
hledlc k dobe obehu; účtuje-Ii se
lombardního
tento. poplatek při směnečném úvěru ~keho reeskolntnfho a
~ knlho,vním zajištěnim, nesmí býti ~~~svnuí: rovněž jí nepodl,éhají úvěry
jak~, na·hrada zvláštní
režie 'p odle
,§ 10. (1) Ustanovení této hlavy se
dalsl pismeny b) požadováno vice
než 1/8%
pO'loletně
ze
směnečné d~le. nevzta'hují ani na vklady v cizí
m~ne v, běž,né'.!l. ~č' tu, ani na úvěry
částky;
bl. !,ro úvěr v účtu běžném (pol. e~~ontnl .? v beznem účtu v dzi mě
H, az .~), za.hrnuta není náhrada zvlášt- ne,' rovn~z se n.ev.ztahyjí na ú,věry
Posk~t·~ute v mene ceskoslovenské
ni rez,e az do
výše stanovené v do
c,zmy.
Odstavci 2, písm. a) ('poplatek ev i(2) Zakázáno vša'k jest tato usta-
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novení obcházeti účtovánim
vld"dů
neb úvěrů v cizí měně anebo před
stíráním, že jde o úvěr do ciziny.
§ 11. Každý závod peněžního ústavu (pe,něžního podniku) jest povinen
vyhlásiti vývěskou na pokladní pře 
pá,žce úrokové sazby,
za
kterých
všeobecně
přij ímá
vklady;
dále,
požádá-Ii o to zákazník, jest povinen
mu předložiti
k nahlédnutí výtisk
úp.lného zněni hl,avy prv,n í CI třeti 10hoto nařízení a p,řiložených k němu
tabu'lek 1. a,ž 9., jakož i úplného zně
ni vy.hlášky uvedené v § 8, odst. 4.
HLAVA DRUHÁ .

Úrokové sazby smluvené mezi jinými
věř.iteli a
dlužniky než peněžními
ústavy a peněžními podnj.lcy.

§ 12. (1) Úrokové sazby, smluvené
mezi ji,nými věřiteli a dlužníky než
peněžnimi ústavy a peněžními pOdniky (§ 2, odst. 1), upravuj í ~e v rozsahu a míře, ja'k se usta.n ovuje v této a ,třetí< hliave a v tabulkách 10.
až 14. přílohy toh010 nařízení.
(2) Sazby pro vklady (uložené peníže; t,a·b. 10. a 11.) jsou rozl.išeny
podle toho·, 'k terého jest vklad druhu a - jak 10 poznámky k tabulkám
uváději ve ,kterém územním obvodu (§ 1, odst. 4) jest závod, ať
hlavní či vedlejší, u ·něhož jes'l vklad
uložen. Při po,suzo~ání, k!erého jest
vklad druhu, je·s,t př,ihlédnouti jednak
ke způsobu U'lo'ž eni (na člen·skOu
úspomou knížku; na jiný doklad),
jedna,k -- j'a'k to jednotlivé položky
vtabul,kác·h vyznačují k tomu,
zdali vklad jest bez výpo'vědi neb na
výpověď kratši 1H měsíců, či zdali
. jest vá,zán výpovědní lhůtou tříměsíční nebo delšf; pokud jde o vk·l,ady, uložené u ,nepeněž.nfch podniků
ji,nak než na člen~ké úspomé knížky,
jest dále - ja,k to pOlo,žky v tabulce
11. vymačuji přih'lédnouti k tomu,
kým byl vklad uložen.
(3) Sazby pro zápůjčky (úvěry; tab.
12. až 14.) jsou rozlišeny podleskupin věřitelů, podrobně určených v
§§ 18 až 21, a podle druhů zápůjček
(úvěrů), vymačených v položlrách tabulek. vykazuje -Ii
zápůjčka
(llvěr)
znaky dvou nebo více druhů, pro
které j'sou stanoveny rozličné sazby,
platí sazba, stanovená pro druh, který v zápůjčce (úvěru)
převládá;
v

pochyb nosti, a nedojde-Ii k dohodE>
s dluž,níkem, platí sazba nižší.
§ 13. (1) Každý záVOd, ať hla,vn[ či
vedlejší, společenstva (druislva) nebo pOdlni'ku, u kterého se ukládají penize na úrok (tab. 10. a 11.), jest při
zúročení těchto peněz obmezen sazbami, s'tano'venými pro územní
obvod, v němž jest, a pro druh vkladu ,
o který jde (§ 12, odst. 2).
(2) S od'chyl'kou, uvedenou v poznámce 2. k ta'bulce 12., jest každý
věřitel (tab . 12. až 14.), 'polcud
se
týká každý jeho zá,vod, ať hla-vní či
vedlejší, o'bmezen
při
po'ž adování
úro,ku ze zápůjčky (úvěru)
sazbami,
stanovenými pro skupinu, k níž náleží
a pro druh zápůjčky (úvěr.u), a který jde (§ 12, odst. 3).
§ 14. (1) Úrokové sazby, v tabulkách 10. až 14. stanovené, vyjadřují
celoroční úro,k účtovaný pOloletně.
(2)
U
zálpůjček
dlouhodobých
(§ 4, odst . 2) a u zá,půjče.k směneč
ných rozumějí s'e tyto sazby při úrokování napřed. U všech jinýc·h zápůj·
ček ro,zumějí se tyto sazby při úroko'vánf po·zadu; loli,ku pro veřej noprá,v ní sociálně pojišťovaci
ústavy
(§ 19) a plro ,soukromé pojišťovny
(§ 20) plaH o tom, ja,k tu lize úrok
účtovati (nalpřed či
pozadu) a ve
kterých obdobíCh, o'bchodní zvyklosti.
§ 15. (1) POkud není v dalších
odstavcích 4 'čl 5 výslo.v,ně jina'k ustanoveno, zahrnují úl'okové sazby, stano.vené v tabul,kách 10. a . 11 . pro
členské ús·po:rné vklady u spotřeb
ních ,nebo jiných neúvěrních společenstev
(družstev; čl. XLII, odst. 1
zák. Č, 54/1932 Sb . z. a n.) a pro peníze uložené u nepeněžních podniků
na úrok, vše, co závod tako'vého
s'polečen,stva (dlružstV1a) nebo podniku
smí z takové'ho vkl·adu nejvýše poskytovati, nabíze't i nebo sl{biti
I; a
úro,ku a vedlejším p·l,něni. Movým
vkladem n,ení maje1kový vklad "spo.Ieč,",f.ků veřejné obc'h odní společno
s1i, s'poleč,n,iků "komanditistů) komanditnf ,společnosti, s:polečníka
tir.hé
spo, lečnos·ti, závodní pO'dil člena výdělkového a
ho,spo,dářského společenstva
(druž'stv.a) a vůbec
peníz
sp'la'c ený na základnf kapilál (al!ciový, kmenový a ·pod.) pod.niku .
(2) Zúročiti v.klad (u:ložený peníz;
dále jen "v,klad") podle sazby, pří ·
pustné pro vklady vázané výpovědí
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Je-II na. dotčeném vk'ladovém
Jčt! d.r~níkem na základním kapitálu pOdu. spolecen,sl.va (družstva), pokud
u . anebo vlastním
zaměstnanCem
tyka u pOdn.lku, poznamenáno a v POdl1loku, ~'".í býti zúročen pOdle sa dO,~ladu • o tomto v,kladu (Členské ~~b, ktere JSou stanoveny v tabulce
k'l1lzc,:, cl,~n'ské ú,sporné knížce, zúčpOl . C a O, pokud se lýká poále
lovacl ~nlzce!
kon,trolní knížce a saLe:b stanovených v pol E aFt - .
P~,d.). ~r.etelne vyznačeno, že a jakou !ab.Ulky,. jen te'h dy, je .;!' n<l jej~~~
(tr}mesl~ní nebo derší) výpovědní Jm~no , I Osobu vázán; pro peníz
!,h utou Jes.t .vklad
vázán.
Výpo' věd' ulozeny akcio.nářem plalf sazby staJest p~al'na. J,en., je-Ii p[.semná . Den, ~ovene v tabuke 11. pol C '
kdY, vypoved byla dána, a
částku, J:,n ~ehdy,. jde-Ii o s'l;oleč~ost ~ a~~
ktera . byla vyp.ovědě·na, jast pozna- c.14~ml na Jmén.o a je-Ii akcion ' ,- za~~nal! n,a vkl'adovém účtě a vyzna- psan v akciOvé knlize.
ar
Citl ~retelně ,n a dokladu o
vkladu'
(4) Z' I •
kr~m~e tOh~, jde-Ii o jiný než člen: vlatele a ezí-Ii. peniz, uložený dodaky .~s~omv v,klad u spotřebnfho ne- jiným ~O:í~l~í~I:~, sPol~čl1íke,m nebo
bo !lI1e.h o neúvěrního
společens tva tálu pOdn,;,ku
b na zak/a,dnun k,api(~ruzs!v~; od,stavec 1), jes,t každou nancem odni~ne o v!?stl1lm zaměs·t
vypove,d za'Ps.~ti ve váza!1é, stránka cené ce~y dOdu~, n ,z caste~ nevyplapo st~ance oCls.lo'v ané k'nize v n·· se týká
.' . k eho z~ozf,
pokud
JSo.u Jedn.oHivé
zápisy
Op~třOVánl: vidend t~ ~.aste nevYPI~cených dip~radovým.i čísly. Byla-Ii výpověd' mek a' POdll. ~e~, pres.encních znáda,n.a,. nenf . pOdni'k
(společenstvo plynoucíCh ~~~~Ch P!l~ez z pOd'n j'ku
dru~.s~vO) ~ovll1en přijmout; její Od~ cených mezd ia ·z .. c~stekn.evYP,la
vOlanl, a,nl
není
po'v inen
dolcud požit'k!",
."
Jlnych
sluzeobnlch
výpověd'ní IM·ta ještě nepro'šla přij- ných v' OSdm~JI ~a pOdmínek, uvedemouti ~~VOl~ výpověd' téhož ~kladu novené jJř!k~~~le, :' s' a,z~y ~a.mž~ s,'anebo, teze )eho části; byla-Ii
Však
(5) Peníze
' .y by tl o az o /,1°'°.
takova .,n~' ~.? výpo. věd' přijata,
rusI chá,z ejí v 'Iu' čnz:mes~n,ancu, ktere po~~u d.rl~eJsf nedo, spělou vypověd' žebních ~OŽHkut calSte~ mzdy {slutfVpo.ved vkladu nebo jeho části pla~ smlou'vy pov,;n' ně'
POd,e, pracovní
V
d. z.a • ?dvolanou, ,nebyla-Ii vypo'vě- chaných dále kter , ,?odlllku
poneena castka do 8 dnů P l
"
sl· b -'
e JSou za
trvání
výpovědní Ihů,ty v brána o up' YI1~t~ a uze ~'I,ho pOm.ě,ru, nevYPo·věditein
o
vYbrá'na CI
ta:é
v'rací a kterI
stl, pla\f za odvolanou co do ne- nou zaměst JIS o u za s.kOdu zavině
~ybraného .zbyt,ku. Zásadně jest trva- covních úk~~~,c~m v oJ~.oru jeho praI I,.lla do~,r~enf výpovědní Ihůly a tu- že pOdnik Vk~~d!SOU, ,,?rC:dpoklád,ajíc,
dlz odeprltl .předčas·nou výplatu vkla- p.řijfmá v ·
u od )lI1ych osob nedu n:b? je~o části; výplatě rovná podle 'toh~~:' y ~f U~O' koVé
úpravy
se preuctovani v,k ladové částky na (6) Pod násl d~ar zen .
v~la,d be~ vý~ovědi nebo s výpoe Y .pOdle § 25, odst.
vedl. kratsf nez třfměsfčnl. Vyplati-Ii 2. a § 29 jest za,kázáno
'.
s~ presto vkladová čá,stka na požá- u~tanovenf Ipředešlýc. h d t obc,haz?tl
dč!,nf,. n~bo ve lhůtě kratší než tří- kymkoli ZPŮSObem zej o ,s avc~ Jam:~lCnl, smí se tak státi jediné se tf,m placení daně' re,nto~:na p~~v~e
~~:kOU 1~20/0 z vybrané částky a za zak~~ných srá,žek; PřeSu,n~tí~ J~~:~h
u.. o
terou se vklad před'čásně ~a Jlny vlastní záVOd klěr"
u
vyplaci. ~e zálohy (ZápŮjčky), snad ~zem.nfm ObVOdu s vyšší
Jest v
posk!tnute na vk'lad s výpovědf umy·s·lu po·skyt.n outi v'k l
. bo~, v
asp~n!řfměs[čnf, nesmí býti poža- ~ějšf Z'úro' čení tOhoto a~7tell. vy~od
dov~n ,urok n,ižšf, než čin[ sazba cenfm vkladu jako by š~o ~dU! , ~~.ro 
~ter,a Jes1 sta,n ovena pro vklady ulo: vyúčto'vá'ním vyšší čás,t,k
klzapul':l':ui
zene
u dotčen' h
která byl
y vadu, nez

s: m,
:!

S

I

v~pov~děná čás·tk/

jel~Y!~~~

lve~hř~ ~~k~, n~enl s~

t

Jaz

f~~!!~~~'f P:~d!~}kU~ es °Výp~~':rč~~~I~~ ~~;S"Jtová~f;e úr.~~~tepč~~;~i sa~I:;e~~

,
ysena o 11/2%.
(3). Penfz
u.ložený
dOdavatele,m
pOdnl.ku, společnfkem nebo jiným po-

'. ~ Y s ~y, povedí aspOň t'iměr.'čnf
alHZ ,Je's : . setřeno ustanovení od~tav:
~? 2,. predstfránfm pOdmínek, za kieych J~o" POd,l e Odstavce 5 vyiialy z
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(;'olcové úpravy v pod nilcu
ůloie ', lé
peníZe z"městnanců, CI pod.
(7) Poskytovati úrok ze vkladu podle sazby ni,ž ši jest přípustno.
§ 16. (1) po,kud není v § ' 1! . výslovně jinalk ustanoveno, zahrnU) i .ur o kOlvé sazby pro
zápůjčky
(~very),
stanovené v ta,b ulkách 12.
az 14.,
vše, co věřite,1 smi ze zápůjčky n.~
dlužní,ku, pokud 'se tý,ká n~ uc~~zec~
o úvěr, nejvý'š e požado,v atl, .datl 'SI
slíbi ti nebo přijmouti od neho na
úroku a vedlejším plnění.
(2) Pod následky podle § Z5, ~dst:
2 a § 29 je's t za'kázáno o'bchaz~tl
usta.noven í p,ředeš' lé,hO odstavc:~ i.a kýmkoli způ·sobem., ze,jména tlm, .ze
se předstírají podmín,k y, za k~erych
zápůjčka (úvěr) jest vyňata.. z urokové úpra,v y pOdl'e tOlhot,? .na' r!z~ní, nebo že ve směnce, d'luznlm UpllSU neb
jiném dOk'ladu o zápůjčce uvede se
vyšší čás,f,ka', ne'ž která byla v·e skutečnosti zapůjčena, a pod.
(3) Bez ú,j my u,sta,no,v ení. § 15, od!st.
2 pos,led'ní věty je's t přl'pust",o poskytovati
zápůjčky . (ú, věry)
podle
sazby nižš!.
§ 17 . (1) U dlouhodobých zápůjče~
(§ 4, odst. 2) jelŠ'tě lze krome
úroku a vedle,jšího plnění po~I~_
by _ požado,vati pop'la~ek neJvys 1 /0
ze zápůjčokOl vé částky. Tento poplatek smí však býti požado'y án .. !,OUz,~
jednou provždy, a nebyl" l~ JIZ pr~

sat

uzavřen,í

zápůjčky

vym~!1~n,

nes, ~~

býti požadov,án do~'a!ec~.e; r_ov~lez
nesmí býf.i po'ž,ado'van pn zmene v
osobě dllu žníka.
(2) V sazbách, 's tano'v ených v tabulce 13.
a) pro úvěr směnečný (po,1. A a, B),
není zahrnut manipulační
pop~atek,
který však nesmí býti vyš'ší nez 2% 0
ze směne'čné čá, st-ky, nehledíc k době

oběhu;

b) pro dlouhodobé zápůjčky hypoteční (pol. O), není zahrnut po,p latek
ze záloh na stavebni úvěry, dan,ý ch
před poskytnutím hy.poteční zápůjčky,
který však nesmí býti vyšší než 1/S0/0
čtvrtletně z čá,stlky zálohou
pos,kytIl'uté;
c) pro zálpůjčlky lombardní (pol. E
a F), není zahrnuta náh~ada zvlášt:
ních výloh s vedením účtu v patrnos't l
a jeho ko'n't rolou (poplatek evidencní l
kon t rolní); tato ná'h rada však ne,sml

býti vyšší než ZUh o pololetně ze zápůjčkové čá's'tky.

(3) V sazbách, s',t anovených pr.o zá-

půjčky (úvěry) vůbec (tab. 12. az 1,4),

zahrnuty nejsou:
ná'hrada hotovych
výlo'h, náhrada za ú~cho, vu a .sprá~u
jistot d'lužníkem danych~ odm,:nCl mkasni a domiclla·ční al1l odmena za
mimo,řádné výkony, ja1ko za O~h?dy
př'i záipůjčkác'h (úvěre;:h) hypotec~lI ·ch,

kauční hypotékou za'jištěných , nebo
sta,vebnic'h a pod.; ty-to
náhrady, a
odměny smějí vša!k býti,. po~adovany
jen za podmí,ne1k a ,v mne"Jak ustanoví mini,str fina,nCl
vyhlalSko'u ve
Sbírce zákonů a na,řízení, a pOIlU~
souvi.seji ·S pro,vozo,váním živnosti
za,staváren,ské, jen v
rámci
sazeb
úředně schválených.
(4) Smlu,v ený ú'rok z pr~d'l~ní sm!
býti vyšší až o 1/2%
'.lez urokove
sazby pro zápůj.Č,ky (úvěry; tab. 12;
až 14.). ačli zákonný úro'k z prodlenl
není vyšší.
§ 18. "Nepeněžními podniky", pr~
které platí úro,ko,vé sa,zby stanovene
v tabulce ' 11 ., rozuměti jes't veškeré
podniky, ať jednotli,vců či ~polečen
ské, vyjma NárOdní ball,ku Ce·s.!<o,slovens.kou, po,š·to,vní spoříte' lnu, CeskO:
slovenský reeskontní
a
I,?m~ardnl
ústav, pe něžní ústavy a penezl1l podniky (§ 2, ods". 1).
§ 19.
"Veře' Í'noprávními
sociálně
poji'šťovacími ústa'v y", pro, které platí úrokové sazby sta'no,v ene v tabul.ce
12. rozuměti jest no·sitele nebo nahra'dní nOlsite le vei'einoprávní,ho sociálního pojištění podle dotčených
právních ustanovení.
§ 20. "Soukrom.ýni pojišťov n ami",
pro které platí úroko,vé saz,by stanovené v tabulce 13., rozuměti jest pojišťovací ústavy z(ízené podle spolkové,ho zá,ko'n,a ze dne 26. listopadu
1852, Č. 253 ř. z., a millis,terskéhO
nařízení ze dne 5. Dřezna 1896, Č. 31
ř. z., o zřizová,ní, zařízení a hOSpodaření pojišťoven (poji'šťovacího regulaHvu), po,leud se tý'ká podle záko na ze dne 15. února 1922, Č. 65 Sb.
z. a n:, kterým ·se doplňuji a mění
dos,avadní předpi,sy o pO'jišťo,vnách
a vládního nalřízení ze dne 19. října
'1922, Č. 307 Sb. z. a . n., o zřizová,ní,
zařízení a hospodařeni
soukromych
pojišťoven n,a Slo,ven,sku a v po~kar 
patské Rusi (pojišťo'vacího regul,at!v:u),
. jakož i zdejší zastupitel1s,t va clZlch

Orokové sazby.
poJišt'oven připouštěných k obc,hodování podle naHzenl ze dne 29. listopadu 1865, Č. 127 ř. z., a záko'na ze
dne 29. března 1873, Č. 42 ř . z.
§ 21. (1) Úroko,v é sazby pro zápůjčky, stanovené v · pol. B tabulký
14., platí i pro všechny jiné smluvně
zúročitelné pohledávky peněžité z poskytnutého úvěru (-nedoplatek trhové
ceny, úvěr vzešlý z dodáv·ky zboži
nebo z vykonaného dlla a pod.), vyjma úvěry emi's'ni.
(2) Úrokové sazby v této tabulce
stanovené platí pro, v'š echny věř.itele.
ať ' jed'n otlivce či s'po' lečno,sti a právnické osoby (fondy) vůbec, a,čli nenl
věřHelem:

a) některý z ú'sta,vů uvedených v §§
19 a 20;
b) Nároďnl ba'n'ka Če,sko, s ,lovenská; '
c) poštov!n l spo'řitelna;
a
d) Česko,slolvenský
rees,k ontní
lombard,n í ú,sta,v ;
e) l některý z peněžních ústavů
a
peněžnlch podnliků (§ 2, odst. 1);
f) státní zástavní a pŮjčo'vní úřad;
g) kupec po rOizu'mu obchod,ní-ho zákona a vyhovu,je-li této podmínce i
dlužnlk; jestliže dlužnik neni kupec,
nenl ani tu věřitel, který jest kupcem, těmito sa:zbami obmeze·n tehdy,
vzni'ko(-(i úvěr ze s'ml'Ouvy kupní nebo
dodávací a'nebo, ze smlouvy o dllo.
§ ' 22. Ustanove'n,f, této hl·avy vztahují se na peněžité záv,azky (tab . 10. a
11.) a na pen,ě~ité pohledáv'ky (tab.
12. a,ž 14.), ať zni na' měnu českos,lo 
venskou či cizi; nevztahují se vš,ak
na zápůjčky (,úvěry) poskytnuté do
cizi,n y.
HLAVA TŘETL
Společná,

trestní a zá'1lě:reč'ná
ustano,vení.
§ 23. (1) Ú'prava úroko'v ých ' sazeb
podle u'stano,v,ení první a druhé hlavy týká se ta'ké vkl,adů uložených
a zápůjček (úvěrů) po,s'kytnutých před
1. lednem 1936. Úroko!vé sa'r by pro
z ápůjčky (úvěry) nabodou ú,činnosti:
a) při úro,ko'v é .spl'a tnosti nap'řed, až
v pHčině úrokůsp' l,atných 'p o 31. prosinci 1935;
b) při úroko'v é spla't nosti pozadu,
pouze v přiči,ně úroků připadajících
na dobu po témž dni.
(2) Ust.ano,vení § 5, odst. 2, věty
čtvrté a dalš[.c.h a § 15, od'st. 2, věty
č tv,rté a d'al'š ic'h pl,aH
také, byla-Ii
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výpověď tam dotčených
před 1. lednem 1936 a

vkladů dána

teprve po
tomto dni do'spěje.
(3) Byl,a-Ii před 1. lednem 1936
uzavř~~a ~áp.ůjČoka anuitnf, t. j. taková, p'r! nfz Jest plaUti částku která
~.ah!nuje. jalk úrok tak i Slpllátku n'a
Jlstmu, Jest dlužnf.k za'vá,zán platiti
nadále jen čá,stku, která , se rovná
smluvené splátce na jistinu a úroku
poqle pHsluš'n é, nejvýše
pHpustné
sazby, ačli smluvený úro'k neni nižší.
Je-Ii dl,?UhOdobá hypotečni zá1.
lednem
pUJcka, uzav.rená před
1936, jen z čá,s ,ti z'aji'štěna v zákonné
jistotě [§§ 230 a 1374 obč. zák.; § 10,
Č. 2, písm. c) zákona
ze dne 22.
prosince 1922, Č. 391 Sb. z. a n. kterým se mění někt, erá ustanove~f o
poručenstvu a o,pa't rovnictví],
platí
s~~~a, stanoven~._P!o hypoteční zápUJcky ta'kto zaJlstené je,n pro tuto
část zápůjčky; 'p o,kud s strany nedohodnou na jiném, je,st splátky na
ji'sUnu takové zápůjčky účtovati na tu
jeJi část, ze které jest platiti úrok
vyšší.
(5) Byla:li z ~~ouhodobé zápůjčky,
p~~kytnute penezním
ústavem (pehezním pOdnf'kem) před 1. květnem
~933 nebo jiným věřitelem před
1.
cervnem 1933, uč!něna srážka vyšší
než 1 % ze zápůjčkové částky nelze
,s.e z důvodu úip ra'v y poplatku' pOdlé
§ , 8, od's t. 1, pokud se týká podl~
§ .17, odst. 1, d'omá1ha,ti vrácení část
ky, která bylla ,n ad u,vedenou sazbu
zaplacena.
. § 24. Us'tanovení stanov . peněžních
ústavů, peněžnich podniků a
jiných
ústa,vů a
podnÍ'ků,
které p,řijímají
vklady nebo
poskytuji
zápŮJčky
(úvěry), jako,ž i jejich jednacich řádů
a pro ně vy~aných předpisů néjsou
účinna po do'bu platnosti tohoto naří
zni, pokud se s jeho p,ředpi'sy nesrovnávaJí; nabudou opě't účinnosti,
až toto nařízn·í po,zbude platnosti.
§ 25. (1) Úmluvy, slj edn.ané p'řed : 1.
I,e dnem 1936, pokud se s předpisy
tohoto ,n'a.řízenf nesrov'náva,jí, nejsou
účinny po do'bu ·platnosti tohoto naHzenl; nabudou o'pě't účin'nosti,
až
toto naHzení pozbude platnosti.
(2) Úmlu'vy', sjednané po 31. prosinci 1935, . které ' pHjemce vkladu
nebo dlužnika z.a,v azuji po dobu, kdy
toto naHzení pl'ati, pos·kytovati
na
úroku a pHpad,ném vedleJši1m plnění

.<.'9
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III. Obchodní právo.

b) uvedené v § 1 odst. 2 č .
více, než jest pod-Ie to'h oto nařízeni .téhož nařízení, ačli r,eide o pohle,
přípustno, lsou neplatné.
dávky z emisních zápůjček .
(3) Platná vša'k jsou smluvni usta§ 27. (1) Odpovědni orgáno\lé ~e
noveni, která pHjemce v,k l,a,du nebo
dlužnika za'v azuji pro dobu, až toto n~iniho úst-a'v,u , peněžního podniku
i
jioného ústa·vu nebo podniku, přijí
nařizeni po'z bude platn,osti, po,skytovati na ·úr.oku a př-ipadném vedlejším majícihO v,k lady nebo poskytujícihO
zápůjčky,
jehož ho&podařeni
je~t
plněni vice, než jest podle tohoto
ztr áto,vým, a to ni'koli jen přechodn~,
nařizeni pHpu's tno.
§ 26. (1) Zápůjčka (úvěr) pod jsou oprá'Vněni, a přiU'že-li to pn:
úprc!'vu ú,roko,výCh
s'azeb spadajici, lušný mini,str (orsta,vec 5), po.vlnnl
která podle úmluvy, sjednané před vypo'vědědti ve lhůtě jednoho me~ice
1. listopadem 1935, má býti postup- a dohodou změniti ta ustanoveni jedně sp'lácena, ať v pravidelných ča notlivých (zvlánnich) do,s'u d nevypOsových splátkách či jinak,
nemůže vědi'telných smluv, v přik,azu, b'yH~
býti věřitelem přes to, že mu přislU dán bud' jednotlivě nebo drU'hove
ši právo ji vypo'věděti, vypověd~n~ urč~ných, jež trovale ~~,jiš!uji slu~~b:
ke dni dřivějšimu než k 31. proSincI ni požitky aneb od-poclv,ne nebo jlne
1936 dokud jsou řádně placeny do- zaopatřovaci platy, jdouci na yrub
hod~utésplátky na kapitál a nálež~t~ provo'z ovadho úč~~ ústavu ,(podnikU),
.ú roky s vedlejším plněnim, i,akoz I které neodpovida'j l ho,spodar,ské nOSdokud jsou řádně plněny i ostatni :n osti úsla'vu (,podniku); ost.ani ust~:
jS,?u pr!
:závazky, které dl,už'ník se zř.etelem novenislužebních sm'luv
na zápůjčku (,ú·věr) na sebe vzal; tom nedotčena. DOjqe-1i k v~povedl
a
k
jednáni
o
s,
n
íženi
,
u
,
v
~deny~~
poúroky s vedl,j šim plněním jsou nále.žité, čini-I'i tolik, koli'k bylo dohod- žitků ·a · ,platů na přikaz, jest, pn tom
dbáti
směrnic
přikazem
d'
a
nych.
nuto, nejvýš ovšem toHk, kolik v. době od 1. Hstopadu do 31. prosl-llce
od, s'ta,v~e 1 ~~':l .za
(2) Ustanovení
1935 pHpoušti váldnr vyhláška ze dne podminek tamže U'veden,ych ~'Zltl ....u
12. dubna 1933, č. 59 Sb. z. a n., jiných ' služebnich sml,uv, ktere zajlspokud se týká V'ládní n,ařízení ze dne t'uji služebni poži't ky vyšší než 48.000
29. května 1933, č. 85 Sb. z. a n., _a Kč ročné aneb od-poči'vné nebo jiné
v . době od 1. ledna 1936 toto nar!- zaopatřo,vad platy, jdouci na yrub
provozov,aciho účtu ústa'vu (podn·lk,u ),
zenr.
(2) Tato ochrana nepříSluší dlužni- vyšši než 30.000 Kč ro,čně. Při urku, který - byt' závazek řádně ,se čováni, zdali \y'to požitky . a pla!y
svým ' ma,jetkem :hospodařHi na ~ebe 'převyšuji U'vedené částky, Jest pr!nevzal _ o udrženi hodnoty cá's ti hlédnouti netoliko k částkám skutecsvého majetku, jež řádné s'Pll ně~.f. ~~ ně vypláceným, nýbrž i "k, dani,,!!, sov, a.zků ze zápůjč' ky (úvěru) zajlstujf ciálnim p, říspěv, kům !J jlnym d~vkám
nebO se zřetelem na něž byl,a zá'pújč je postihu.jícim, jichž placeni prevzal
ka (úvěr) po,&kytn'uta, náležitě ~~p~: .Ústav (pod'ni'k).
čuje, zejména opomine je popstlll
(3) Před vydánim příka.zu
(odstaproti zkáze o'hněm, anebo dokonce vec 1) jest slyšeti odpovědné orgány
j.e poškozuje an,ebo jina.k znehodno,cu- ústavu (podniku); dále, podléhá-Ii
je, zcizuje, zatěžuj~ neb.o
za·vleká úst.av (podnik) do,zo,ru revisniho oranebo vůbec se svym ma'j etkem na- gánu, jest p,Ukaz vydati a,ž po slykládá tak po,vážJiovým způ sobem, že
~plněnl závazků z~ zá,půjčky (úvěru) šeni tohoto orgánu.
(4) Nedojde-Ii mezi ústavem (podnijest zřej-mě ohrožováno.
. Poznámka : Ochrana prali výpovědi kem) a zaměstna' ncem, o jehož služebni
smlouvu jde, ve výpovědn! lhů
zápůjčky (úvěru) v tomto § poskyttě k dohodě o snížení služebnich ponuté byla v lád ním nař. č. 322í1936
žitků (odpočivných a ji,n ých
zaopaprodloužena do 31. prosince 1938,
třovacich platů), je's't vzn'é sti věc na
avšak jen pro pohledávky:
rozhodčí s·oud; o němž platí obdoba) uve dené v § 1 odst. 2 Č. 1, 2 a
ně ustanovení § 17b), odst. 4 a~ 13
4 v l. nař. Č. 249/1935 (viz str . 1552) ,pro
zák. č. 239/1924 Sb . z. ano ve zněni
které přísluší dlužníku úlevy podle čl. XXVII zák. č. 54/1932 Sb . z. a n.
téhož nařízení ,
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(5) Příslušným ministrem po rozum,u adstavce 1 jest v příčině akciovy~h ,bank, peněžních společnosti
s
rucen.l":,
?~mezeným
a peněžniCh
p~d~lku ,mlnastr financi; v p(fčině ze-I!Ie.de~skych s'polečen'stev
(družstev)
uvernach (kam,peHček
raiffeisene.k
~o!~ických .vzáj.emnýCh pokladni'c) ~
Jej-I.ch svazu ministr zemědělstvi' v
příčině . ú.v~~nich spph~Č,enSlev (družstev).a Jejich
s'vazů,
pokud
tato
spol~ce~stva
(družstva)
a
s·vazy
pOdlehaji dozoru mi,nisterstva
prů
.m:~~!lI,. obchod~. a živnosti, ja'kož i v
p~~~..ne .. nepenezních -pOdniků,
které
p!ljlmaj! penrzé na úrok (§ 18), ministr prumvslu, obchOdu a živ'ností a
v p(ičině všeCh o.statních ústa,vů ' a
.podniků v odstavci l ' naznačených
ministr vnitra.
)6) Ustan~veni
předešl'ých odstav,cu nevztahuji se na veřejnoprá,vni so,ciálně pOjišťo,va,cí ústavy (§ 19).
,§ 28. Orgánům, povolan.ým konati
zakonem předepsa'né revise u peněž
nkh ústavů a peněžních podniků jakož i u jiných ú' stavů a pOdniků \ter~ p.(~jima'j} .vklady nebo poskytuji
z?pujcky (uverY)L náleží v rámci revise dozl-rati, zdali
se u·sta,n ovenr
10hoto naHzeni řádně dodržuji a ' pů
sobiti k odl<lizeni shledaných 'závad.
§ 29. (1) Kdo
a). yoskytuje;naibizí ' nebo slf.bí %
~e!1eznfho ,vk'lad~ (ulož~ného penrze)
uro~, ,k,tery,s pripadnými vedlejšími
plnenlml clni vice, 'n ež jest podle
t ohoto na,Hzeni .pří'Pustno
b), ze z~půjčky (úvěru) ~řijme úrok,
k!er.y .~ pripad,nými vedlejšimi pl,ně
nimi ~lni vic~, než jest podle toho!o narfzen~ pripustno, anebo požaduJe nebo. SI dá ·slibiti pro dobu, kdy
toto. , narrz~nf plati, plnění ta'kovéhO
ne pflpustneho ·ú roku,
-

.. cl

ve ' směnce, dluž·ním úpi'su ' nebo
JI.n em dO~lad~ o zápůjčce (úvěru) dá
SI potvrd:~ti cástku vyšší, než kterou
ve skutecnosti zápůjčkou
(úvěrem)
pos,k.}'tI,
b~de pot~están,

nejde-Ii I o čin trestokres'nim úřadem pro
pokutou do 50.000
Kč
ne.bC? ove~enll!1 .(uzamčením) do šesti
meslcu, jakoz I, byl-Ii tento přestu
pe~ spác~~n p' ři provozování živnosti,
ztra·to ~
zlvnos·t en'ského
oprávněni.
Pro pripad nedObytnosti pokuty buď
n~ soudne,
prestup~k

DodnleR II- 3*

!

~Iož,en

náhradní trest vězení (uzamcenl) do, š.esti .měsiců. Tyto tresty
mohou by tl ulozeny též současně v
tom .případě nesmi však trest na s~o
bode spol'u ,s ná'hradnim trestem za
nedobytnou pokutu činiti vice
než
šest měsiců .
(2) Trestni od-povědn.o'st strhá pachatele,. spolupa'c hatele, návod ce a
p~mahace; " v opripadech však u·vedenyc.h tj odstalvci . 1,
pís'm.
a cl,
dluznik neni' trestně odp,óvědný, byt'
byl spolupaChatelem, návodce'riI ne·
bo p~~a,hačem . •členo.vé správnich a
~ozorClcl1 . orgánu ú's tavu (podniku) a
jeho !e d~u_cf úřednici jsou nadto
tres'tn? pece zavinili, že v ústa".tu
(pod'Olku) došlo ~e spáG~áni přestup"
ku v odstavci 1 uvedeného.
(3) ~elze-Ii zjistiti osobu trestně
odpov.ednou, uloži se pokuta ústavu
(podniku).
.
• (4) Po'strestánlm vinnlka ' neni dotc~no .~áko~né p,rá,vo správních úřa 
du k jlnakemu zakročeni. .
• (5) P,řesul1outi . ,placeni pokut, 410zenY,ch podl·e p'redešlých
odstavců
na us~av. (podnik), v němž se 'pOku:
! ovany vlnn!~ př~s!tu'p';ku dopustil, jest
%a~ázáno . Umluvy ' tomu ' od'-p orujícf
nejsou právně účin,né.
(6) Před rozhodnu,trm v trestních
př!pade.ch podle
tohoto
pa.ragrafu
~uze. SI okres'ni úřad vyžádati z moCI úredni aneb na
ná,vrh
někte'ré
sl!,an~ posudek ·nebo zjištěni rozhod,~yCh ,sku!ečností od Ústředního smlrcfho 0..rg,anu (zákon ze c,I.n e ,2. března
1933: c:, 44 ~~. ,z. ~ n., kterým se
vyda~a'JI zV'laslnl p'r-edpisy o soutěží
~e vec~c~ pea:ěžniclví a
o úpravě
urokove urov'n e, ve zně·ni vládnkh
nařízení ze ďne 22. prosince
1934
~. 261 Sb. z: a ,n., a ze dne 22:
un?,ra 1,935, č. 37 Sb. Z. a n.; vládní
nč\flzenl ze dne 23. bř~zlla 1933, č.
52 Sb. 2:. a n., kte'rým ' s'e sta,n ovr
podrobnější předp,isy o
úslřednrm
smírčím orgánu
a Poradni'm sboru
ve . věcech peněžnictvi, ve ' zněni vlád" .,Iho nařízeni ·ze dne 4:
července
1935, č. 148 Sb. z. 'a n.) .
..
. § 30 . . (~) Stejně, jak se v § 29,
odst. ~ usta.no-vuje, tre,stají se i jinak~, n!z tamze ' uv-edená jednáni i opo~~~~ti. proti ustanovením tohot~ na- ·

b)

, , Pozná~ka:, POkrač ování' te xtu v ládnlh o narlzenl Č. 238/ í5 na stra 'ně 1591.

vl.

příloha

nař.

č.

238/,, 935 .

pHpustné úrokové sazby u peněžních ústavu a peněžn \ch
A. Nejvyšší
.
pod .,iku:
l. pro peněžní vklady
a) na v'k l'a dn,i (sp.ořite·l'ni) kn.ižky a 'na vkladni listy
1. v obvodu zemi české a Morav's koslezské:
Tab

II.!:t
Itl

~

>Itl

pro vRlady uložené

Cl.

I

u zemsRých u svazů
v
úvěrních
a Z~mv
p~az- ústavů a
;:;R~h~ u ob- u vsech
SR~~ ZemsRého uverm- &od- ,ostat-

h
u

sporlte1
1"
1en
ma oro

filC-I ho fonV'
R~h9 f~nhdu ~~s~~~-verOl o

~vP~-

mch pe- nezmch
vV'ch
d 'R '
núes~~~ů po Ol u

banR

s a z b a
I

bez vý-

V

v ....

4.

,ýpo,ěd; I,
_____
be'

výpovědí

I I ." I
I I
I - I- I-

I

B

s v'{povědí

c

aspoň 3mě
síční

1

až 3 /4"/0

-

II -

1\

-

.

-

t:: ·1tI

t::,_
,_ 8
S'>'
'l>'t::
t: V

u filiálek
pražských
spořitelen

pro vklady
uložené

~o

II

Cl.

L

bez výpovědi
s výpovědí
aspoň 1 mě" íční

II
1.

Ci

V'

B

I

II

1.

;::I

až 3%

až

.

I

2.

I

až 3%

I

-

\

3'/"/' \

3.
až 31/4%

-

\

I

4.

I

až 31f2 0/ 0

\

-

\

b) v běžném' účtě
obvodu zemi Česk é a Mora'v skoslez,ské:

Tab. 3.
poznámka: Překročení sazeb v této tabulce stanovený ch jest
jen za podmínek a v míře, jak. § 6 tohoto nařízení ustanovuje.

'ž "NI,

I

3.

a·ž

21/ 2%

I

4.

I

I

5.

až 21 / 2% až

6.

1 0
2 / 2 / 0 1 až

23/4%

až 3%

až 3%

až 3%

I

až 3'/0

C

I

__

až 3°/"

>Itl,-..

>V ()
~=.

c
Viti
0.8

bez vý-

o::=.

..c::l>'
I>l>'

svýpo-

'v I>

vědí
aspoň
1 měs.

Itl
"O Itl

,I>
-VI

S

~::;1>1>

r,n'-

t::

)~ ~,~~

\~1ii~~
o S t::

Itl

~,-

až 31/s O/0

až 31/s%

až 33/sO/0 až 3 3 /sO/ť I až

33/S~/0

,"'/,'/, ,,,,/·;t'" /,,/·1,

výpo-

13'/.'/,

bez výpovědí

S t::v2.1t1 8 s výpo.!:t >Itl -'l>'
I> vědí

'l>',~N 65: ~

ES~-5I>.9

aspoň

QJ~ \:!'c S!!!! 1 měs.
N t::o.-,-'o
~OI>~eCl. s výpoIII-S o>v
vědí

~ S'l>';;;'~
""c~ 8

I

l>"-

l>E

1ii'~
>Itl~

e,~
"O t::'-

I> 8
'-'tO: Itl
S ... .L;J
'l>' o. O

>~'e ~

přípustno

až 25/ S0/ 0
~

E

vědí
aspoň
3měs.

1tI....
u
';::I

Iaž 31/8% Iaž 2'/8%

povědí

o

u filiálek I
'.1bchodních
VŠech
bank
s hla v- u
u filičilek
ostatních
ním závozemských
peněžních
dem v zeúvěrních
Clstavů a je·
mích Ceské
ústavů
jich filiálek
a Moravsko·
slezské
s a z b a

I

2.

výpo

vědí
aspoň
3 měs,

I>-

I

I·

S

,-"
,-v

poznamka : Sazba, stanovená v položce C/5, neplatí pro vklady uložené u ústavů, které mají více rlež 10 filiálek .
2. v obvod'u zemi SI'o'v enské a pOdka'rpatoru,s,k é:
2

II,' 2'1,'10

I

vědí
aspoň
1 měs.

vl>

až 31 /4%

A

1.

s výpo-

>Itl:ii

I

I

povědí

>Itl Itl
,_"O

5.

až 3°/9
až 3'/,'/,
A
,'3'/.
,'3'/'
3'/,
~I------~------~------~------~-----

:/b~ň 1 mě-

Ta b

ních

sRého

1

pro vkladY'
uložené

s

1581
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t::,l>'

~t::

~~ ~=.
>0. Itl

aspoň
3 měs.

bez výpovědí

J

až 33/4%

až 33/4%

K

-

L

-

-

Mll

-

-

-

až 4%

až 4%

až 4%

-

až 3%

-

-

-

až 31/4%

-

-

- .

s výpovědí
aspoň
měs.

1
S

výpo-

vědí
aspoň
3 měs.

Iaž 3 /4%
3

-

I

-

I

II

~~

A

a.

II

až 2314%

::JUl

~ . ;=g~ +

,~

c'~~

IO\\~~~

o

'č

~ ro)IDo~

)~

Ig

.r: •
~.r:
.>< N u

"

,

_

&;

10

N

.::J

,

_

I

\

•

I

\

sazba

1

"

I

,~ C:

U

c>cn

Q)

aspoň

aSJ?o~v,

1 vypo
. be,.
ve d'I

a.. o 1

meSI::nl

fa-

E

c

,>

;~fO

>u

~:=-

Ce

)Q)

._ o.~
.o

Ih~'

-m e

"O :> ._

~

)N u
:1._

00-",

>-'
>E
-,>

~
~

P

J

H

měsíční

aspon

I

výpo~ědfl

L

I Kll

až 3%

o

až

až 3 /;%

1

4
23/ %

t::

\

I

I

I

\

I

I

až 35/8%

,"'1,'1,:"';"1,

až 3 / 8%

1

Ceské
tv10rav
sko-

I

2 / ,%

3

7

až 3%

až

33/8~io

-

-

-

-

" 4'1,1

1''''1'"10

Iaž 3'/40/0

I

3

Iaž 3 /4%
až 33/4% až 41/4 %

až 31/;%

I

až 35/8% až 33/8% až 35/8%

' '"10'1' '"10"10

I

-

--

-

až 4%

.

až 3112%

až

2 3 /4%

až 3%

-

-

-

1

I

I

-

-

I

I

I

-

-

---

1

až 4 /4% I až 4% až 4 /;%

-

-

-

-

-

I

-

-

-

I -

až 33/4% až 3 112% až 33/4% .

až 3%

' '"10'1 ''''1''1 ' ' I' I'!' '"10'1

až

I

I'

1

I

až

f ·

až

I

I

I

,

-

-

+ . .•

-

-

-

-

-

I

- "

'-

,

I

0
až 3 /8 /0
Ó

1 0
3 /4

3%

R,

I
/°1

Sloven ské ' a
Pod karDalo-

s hlav,
n fm závodem
v zemfch'

Poznámky: 1. Překročení sazeb v teto tabulce stanovených je st' · pří
pustno --jen za pOdmínek a 'v míře, jak § 6 tohoto nařízení ustanov~lje .
2. Odl išná sazba v závorce, stanovená v položce C/1, platí jen pro
vklady uložené u filiálek zemských úvěrníCh ústavů ,

S VýPO~ědfl
aspon
M
3 měsíčnf

1

s

be'

vý pov ěd i

ďs.poň
3 měsíční

1

(3 /8%)

\

I G ,"'1-"10
' '"10"10 ,"'1,"10
-

výpovědf
aspoň
měsfčnf

E

~~ > - , ,ýpo,ěd; II

(]) Q)

až 3' / ;%

I O 11'' "10"10 ,>3"10"10 I,,,'1,"10 ,"'10"10

I

vÝP,)vě dfl

de'

m ěsír:ní

výpověd i

3

s

a'z.,3 /, o/0 až 30/0
'

I

penčžnfch

vÝPOvědf I C"3'1, ,"'1,'1" ,,,.,,J ''''I,J 013'10"11"'1'"10 ,""10"10 II'
"poň

asp'Jň

\ B

1 . měsíč nf

s

3

s

1

E IS VÝ'pověd íl

CO._

\

EE ~ ~

~

E ;~

o.

)0) 0)'-

L-

.~",,'8:,

'::J

~.~c

=~
>,-

»
o ~
"O>

,(])

,g'~

a,~

Q)~

)~:~

)N

,~

,: I

)~ >

.><

s

u

podniků

I

polo·1 ,'e,,'é '"'''

Ceské s loven- 1 Ceské SlovenMorav' ské a ~ Morav, ské a
pOdkarskoPod ka rskopato- slezské
sle zské
ruské
ru ské

3

' I

u všech odstatu
obchodnl~h ních
peněžních
bank s hlavnlm , ústavů s hl avnf m
závode~
závodem
v zemích
v zemích
l

~ * ,ý~;:ěd; II,' "1"1, 1\" "1>"1' [" 2'/,"1, 1''''1,</' \" "/0'1.\I
!~ ~ vÝfJo~~~í
iněs lcnl

pro vk'lady ulo že né

l'ab. 4.

2. v obvodu zemi ~Iovenské a podkarpatorus,ké: '
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O

00
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N
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c) na pokladniční poukázky

~

>N

1. v ob vodu zemí Ceské a Moravskoslezské:

Tab. 5.

,.

I

II

pro vklřldy
uložen é

u 'pražských spoři t e l en ,
zemských úvěrních ústaúvěrního
Zemského
vů,
v
ži vnostenského
fondu
~ Pra ze a Zemskéh o
ma>N
larolnického fo ndu ú vě r~
o
ního v Praze
Cl.

'~~

.!<:

."

"

I

0'<::

-u

<1>

u všech ostatních
ních ústa v ů

I

per,ěž-

zápůj ·:ky
(úvěry)

pro

...c)~

~~

~

u,ct1

';::-0

Qj

"' . 0
<1>0..

Cl.

~

E

o

'-",

ct1

Cl.

.!<:o
0.<::

.!<:
;::!

.

u spořitelen
s hlavním závodem v zemích

I,

České

slezské

bez

výpovědí
aspoň 1 měsiční

s

aspoň
siční

dlouhodobé
hypotol:ní v
zá konné ji stotě anebo jakékoliv jiné
státní zárukou

až 23/ 4%

I

až 31/. °/0

2. v obvodu zemí Slov enské a podkarpatoruske:

Tab. 6.
u všech ostatních peněžních ústavů s hlavn ím závodem v zemích

l,

HU"e' p,,','}c" spo" \ mele" , ,em"ych ú v ěr-

pro vklady
uložené

~

~

ních ústavů

lil
bez

vý' povědi

s výpovědí
aspoň
síční

í

mě-

výpovědí
aspoň 3 rně-

I

až 21120/0

A

B

I JI
II.

Tab. 7.

I

1.

I Slo·,eM"

a Pod ka rp:ltoruské

2.

I

3.

až

až 23/ 4"/0

3%

až 3%

až 31/. Q/o

až 31/2%

až 3 1/4%

až 31/z %

až 3 3/ 4%

pro

• v

zápůJc·ky

'I

a j Slo".en- .

Mo,",
,ke a
sko- Podkar-

I slezské

v

(uvery)

a) u ústavů lidového peněžnictvl:

I

II

2.

II

3.

I

4.

II

5.

pato:
ruske

I

I

6.

J

A

I"

1
4'/,'/0 až 4 /2%

laž 4112%
(4 3/, %)

az

5112%

až 41/ 20Jaž 51/2 Q/o
I

I

až 5°(0
1 %
(5 1/.0/0) až 5 12

komunální
a meliorační

B

lombardní na
cenné papíry
jistoty
sirotčí

až 5 /,%
C až 43/,°/ až 51 /. % (5 1 /2% ) až 53i4°1c až 51 / . %

jiné než
B, c, E
uvedené

D

1.'
čl

A,
F

až 5%

až 5%

až 5%

až 5 3/. %

až 53/. %
(6%) .

dŽ

6!/.0/o

až 5"/ 4%
1
53/ . %
(60/0) až 6 /'1%

E

až 5%

jŽ

na postoupGné
pOhledáv ky

F

až 5%

až 6%

běžnám

až 5%

JŽ

'5 1 /2%

člŽ

5"/ 4"/0

1

účtě

v

sazba

s

síční

Ces ké a
Moravsko.
sl9zské

o

dem v "mkh

České

zajištěné

až 31/2%

až 31/. %

cll

~ě-

3

1.

2.

až 3%

B

výpovědí

s

až 21/2%

hlavním závo-

I

sazba

I

1.

o,'a,.kh

-

sazba

I
,jpo.&dl IIA'

pato:
ruske

II

ústavů lidového
peněžnictví s

a Sloven-

IIMo,"'·
,ké a
sko- Podkar-

;::!

II

až 6%
(61 /.%)

dŽ

aŽ

5 7/8 % až 6 3ís %

až 6%

až 61 /2%

61/2% až 6 1/.% až 63/.0f0

Poznámky : 1. V sazbách v této tabulce stanovených jsou zahrnuty veškeré poplatky, náhrady a odměny až na ty, které VýSlovně uvádí § 8, odst.
1 a 5 tohoto naříze,lí a vy hlé ška vy dJná pOdle odstavce 4 téhož paragrafu .
2. Překročení sazeb v této tabulce stanov-ených jest přípustno jen za
pOdmínek a v míře, jak § 7, odst . 2 tohoto nařízenílJstanovuje.
3. Sazby, stanovené v položce A, sloupcí ch 1. až 3. a 5., platí jen pro
dlouhodobé hypoteční zapůjčk y v zá konné jistotě ' do 100.000 Kč , poskytnuté zemědělcům na zemědělskou půdu (§ 2, odst. 3 tohoto nařízení); u
zápůj ček , pos kytnutých před 1 . lednem 1936, rozhodu je původní
částka
zápůjčky. Pro všechny ostatní zápůjčky druhu v téže položce uvedeného
platí s~zba o 1/.% vyšší.
'
.
4. Odlišné sazby v závorkách, stanovené ve sloupCi 3., pl-atí jen pro
(úvěry), poSkytnuté a umístěné v obvodu
zemí Slovenské a
Podkarpatoruské spořHelnami této skupiny, které mají c.lespoň je'dnu pobočku v tomto obvodu; ' zápůjčky (ÚVěry ) druhů, uvedených v položkách
C až F, j@st pokl:ídati za takto umístěné jen tehd y, jsou-Ii poskytnuty takovou filiálko!J.

zápůjčky

l

Ih\. Obchodní právo'.

158,6

b) u zemských úvěrnlch ústa,vů. u zemského úvěrnlho fo,ndu tlvnostens'kého v Praze a zemské,ho ma'lo'ro'ln.ické:ho fondu úvěrnlilto v Praze:

Tab 8

\pol.\i

pro zápůjčky (úvěry)
u směnek obchodních a <:ukern ích

A

II

1/2%

\

eskontní
\
B \až 1%

u směnek finančních

(1 1/4 0

C

na ostatní
píry I

E
o

cenné

až 1/4%

e/2o/n)

I

"

c

Q) '

>

'J

1=

"'

jiné než
 ------~--u~F-a-~G uved_e_n_e'_ __,I---n--------------

'u

~

veškeré

jiné

----------t

\

podle IzákonŮ o
vebním ruchu
rež

~

I '"

stau

l ~ ___
J __
a __K__u_v__e_d_e_n_é___

-------------- --------

exportní

M

vešk eré jině než u A až M
uvedené

N

1

až 5 12%

3

(5 14%)

až- J3/4,Ofo (2°/-0)--Ilad docasnou eSKon'ní
Isazbou .Národ ní banky

5,000

Kč

Československé
1

znějíci:h'

na I D
a více

! drobnějších

~koslovenské
až 2112°/0 ' (2 3{;o!0-)--

rJad dočasnou eskontni
sazbou Národní banky
" Č,eskoslovenské

E

poznámky : 1, V sazbách v této tabulce stanoVených jso u zahrnuty ve škeré poplatky, náhrady a odměny až na ty, které výs lovně uvádí § 8,
odst. 1, 2 a 5 tohoto nařízení a vyhláška vy daná podle odstavce 4 téhož paraqrafu,
2, Odlišné sazby v závorkách platí jen pro ' zápůjčky (ú,věry) poskytnuté a umístěné v obvodu zemí Slovenské a podkarpatoruské zemskými pe, něžními ústavy, které r.,ají aspoň je dnu filiálku v tomto obvodu; zá- půjč-ky ,, (úvěry) , druhů uvadanýc h v položkách A až D, jest pokládati za
takto umístěné jen tehdy, jsou-Ii po skytnuty takovou filiálkou,

4

F

G

lornbardu
si'rotčí jistoty
H
cenných
papírů na praž- - -------- - -- --------1 1
E ské burse zna'<l>
menarl '{Gh
,~
ostatních
J

I :g
:::J

>

I

dočasnou ~so~ontní

až 20f0 (2 / 0('
-!lad
IsaZbou /\Járodní banky
'

I

při

:8 _____

,banl('V

~koslovneské

j J

s dobou' obe- n
'u
u směnek ' tado
kového re e's 100 dnů
kontu nes.:hopných a íinančních
, s delší dobou oběhu

I

a veškeré

2

[.saZ bOU Národní

,_ 'Q)

~ -g

(1 1/.J%)
dočasnou eskontní

až 1 %

Inad

'

:::J

I

I

I

meliorační , ' si!:1ič:1í

c

5,000 Kč a vf CE

Cf)

,g ~

Q)

průmyslové
"

1

tl

.c
drobn ě; " írh
C
I
~,
_ _______________ f - -

c

~

železniční,

komunální,

~

směnek

I
Československé.8

h y poteční

o

zněll cís'l na

..8 .g ~
.g

schopných reeskont~ ,u Národnl bank y

'Q)

~

. ' .

_ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _

:.l

\ stavební podle zákon ů o sta '/ebním ruc hu

E
Q)

A
1

1

-g 8

sazba

:1

stanovenaI ,sQ)aZba nižší

komunální státu a svazkjm
územní samosprávy, železniční a mel\orační

cCf)

IIpol. II

(úvěry)

jakékoli státní zárukou zajišt8rJé,
pokud nejde o zápůjčky takového druhu, pro který jest dále

------ , ------~-------------I---

I

zápůjčky

Československé

D \ až 1/2% (3140/0)

pa-

pro

dočasnou

~

co

Tab. ',.

nad
lombardní
sazbou Národní banky

c

.D

c) u obchodnic~ ba,nk a peněžnich pOdnl'ků:

bou Národní
banky ' Československé

/1

--- \

na cenné papíry siro~
čí jis,toty

n~~k~n~~?S~~~-

\
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3, Sazby, stanovené v polož
LI "
100,000 Kč, po skytnuté zeměd~l:ů~ ~aat~ le~d~;ok h ypo!eční zápůjčky do
~ohot? nařízeni) ; u Zi§půjček, p~SkYt nutý~~me. ~ s, ou pudu t§ 2, odst. 3
le puvodní částka zápujčk
Pro vš
pre} , lednem 1936,. rozhodu hu v této pOložce uvejenéh~ platí s :zcbhanYa~stat~/1 o/h YPO~~~ní zápůjčky drL!z o 4
VySS l,

°

sazba

až

Ta,bu Iky., ,ú rokových ~ ~sazeb.

0

až 23/ 0f0 (3 ío)
nad dočasnou eskontní
sazbou Národní banky
Československé "
až 31/;o/';(33/{)!0)--'
nad dočasnou eskontní
sazbou :~árodní banky
Čes kos lovens ké
až 10f0 (1 1/.J O/0;
nad dočasno~ lombardnf
sazbou Národní banky
'
Československé
1
'
až 1 12%
I nad dočasl'ou !ombardřÚ
sazbou Národní banky

(P!;o/~

.,
Československé
Pf! lombardu jin ých než u ti .3 ) I----II-----..:....:..:...::....:-=..:.==---u~ed7ných cenných papírů a . hodnot
prl uveru reportním , při úvěru n~
K
postup pohle:dávek , stavebním,
~ozovacl~, ,!Inančn ím a vůbec Úv Ě,ru
JakéhokoLI ' Jlné~o než u A až J uve- '
deneho 'druhu
'
,

pr~- II

II
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III. Obchodní právo.

Tabulky úrokových sazeb.

Poznám ky: 1. V sazbách v této labu I ce stanovených
zahrnuty
jsou
veškeré pop'latky, náhrady a odrněny až na ty, které výslovně uvádí §
8, odst. 1, 3 a 5 tohoto nařízení a vyhláška vydaná iJodle odstavce 4
tÉhož paraqrafu.
2. Odlišné sazby v závorkách platí jen pro zápůjčky (ÚVěíY), poskytnuté obchodními bankam i a peněžními p.odniky, které mají hlavní závod v
zemích Slovenské a POdkarpatoruské, jakož i filiálkami těchto bank

u

2 . Překročení sazeb v pol

podm ' nek a v
I

Tab, 12.

B. Nejvyššf pHpustné úro'kové sazby u jiných dlužnf'ků a věřitelů:
a) pro člens·k,é ú&porné v,kl'a dy u spolřebnfch ·a jiných · neúvěrnfc.h &po'lečen,stev (d'ruž:s't ev):
Tab. 10.

latí ' e

'

tOdka/p;t:"~~kg,enlze

(úvěry)

V

posky,tnutéveřejnolprávnfm,i
dmi ústavy:

liu

;'\ositelů

sOciá,I'ně

ve- ti

řejnoprávního

,,,,dy

p,o

bez

II

polo,",

I

výpovědi
nebo s VÝPOVědí!"
kratší než tříměsíční

s výpovědí aspoň

jištění

až 3%
až

?}/2 0/0

1
(3 /4%)

pojišťova

náh 'adnfch

nositelů

veřej.

· těnf

sazba

1.

2.

(3 3/4%)

lombardní na cenné papíry
sirotčf
jistoty

Poznámka: Odlišné sazby v závorkách platí je n pro vklady uložené
které jsou v zemích Slovenské .a POdkarpatoruské .
b) pro penfze uložené na úrok u nepeněžn.fch podniků:

Tab.
11.
'.

až 1/4%
dočasnou lombardní sazNárodní 'banky Ceskoslovenské, nejméně však 5%

nad
II A II bou

:,t~tu, zem!m, okresům, obcím a vekorporacím oprávněným
ukládati dáyky, jakož i pro lápůjči
ky zaruc,ene státem, z·emí, ,)kreseml
neb ObCI, pokud nesp'a dají pod po'l
C až F

, ~eJnopr~vnlm

pro

peníze

II pOložkal1

uložené

výpovědi
nebo
výpovědí kratší než

bez

:

měsíční

jinými než níže uvedenými osobami

~I

aspoň
měsíční

3

bez výpovědi nebo
(akcionáři a výpovědí kratší než
jinými podílníky na zá·
měsíční
kladním kapitálu podniku) nebo
dodavateli s výpovědí aspoň
podniku
měsíční

s
3

s

výpovědí

společníky

'

..

výpově di nebo
výpovědí .kratší než
oněsíční
zaměstnanci

bez

vlastními
podniku

IS

I

výpovědí
aspoň
měsíční ~

3

(2 3/4)

'I
I

I

B

až 3% (3 1/4%)

.,

C

až 30/0 (3 1/4%)

,I

až 3112% (3 3/4%)

D

il -,

i

až 33/4% (4%)

I

311
,11_

v

sazba

až 21/2 %

A

F ,

II

za

po- noprávního sociálního
pojiš-

~

o.

iávodů,

I

sociálního

o

II

B

;@

Pro zápůjčky ' (úvěry)

,,,b,

II

A

tříměsíční

I

uložené

C a Ft'
,
v,
'v.'
•
z
s anovenych Jest pnpustno jen
mlre, Jak § 15, odst. 4 tohoto nařízenf ustanovuje.

c) pro zá'půjčky

podniků.
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Poznámky: 1. Odlišné sazby v závorkách
které jsou v zemích Slovenské a

závodů,

až. 4W/o (4112%)

I!

li

I

I

až Slf2D/o

III. Obchodní právo.
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Poznámky: 1. V sazbách v té to tab ulce stanovenýc h Isou zahrnuty veškeré poplatky, náhrad y a odměny až na ty , které výslov n ě uvádí, ~. 17,
odst. 1 a 4 tohoto nařízení a vy hlá ška vydaná pOdle odstavce 3 tehoz paraqrafu.
. ' .
.
2. Odlišné sazby 'v zc§vorkách platí jen pro zápůjčky (úvěry) poskytnuté
Zemskou úřadovnou pro pojištění dělníků na Slovensku a Podkarpatské
Rusi v Bratisla vě.

Úrokové sazby (vl. nař. 238/ 35)

159í

e} pro zá.pujČky (úvěry) pOSkytiluté jinými věřite'li (§ 21 tohoto nařízení):
Tab . 14.
pro

zápůj čky

(úvěry)

bu'ď
zá konné
jisto,tě
anebo
zajištěné
státní nebo zemskou
zárukou

pol .

hypoteční

iI

A-1I

sazba

až . 5010

1

d) pro
Ta,b . 13

zá, pujČ.ky (úvěry)

po,skytnu té soukromými

pOjišťovnami:

jakéhokoliv jiného druhu

pr.o ~zá'půjčky_ (úvěry)

\POLII

,oběhu

IA
v ' , eskontování s dobou .
do 100 ' dnů
směnek ' schopných reeskontu
u Národní banky
Českoslo- s delší
dobou
B
venské
oběhu
státu, zemím, ' okresům, obcím
jiným veřejriopr~vním korporacím a ' fondům

sazba
až 3/4%
eskontní sazbou Národní banky Čes koslovenské

'lad

dočasnou

nac!

až 11/4 %
eskontní sazbou I'M
rodní banky Českos lovens ké

;Oj.

e

v
dlouhodobé hypoteční buď
zá konné jistotě anebo zaj ištěné
s,tátní zárukou

D

,...

E

až 1/2%
nad dočasnou lombardn í sazbou Národní b anky Čes' kos l ovensKé

F

ré\d

G

-

sirotčí

jistoty

a'ž' 5010

lomb ardní na
cenné papíry
jiné

na v lastní pojistky životní

jakékoli jiné než u A až G
uvedené

H

II

až 5112010

I

až 1010
lombardní sazbuu Ná rodní banky Československé

dočasnou

až 6010

, Poznámka: V ' sazbách v této tabulce stanovených " zahrnuty j'sou ' veškeré poplatky, náhrady a odměny až ' na ty, které V\'s l ovně uvádí ~ 17,
odst. 1 a 4 tohoto nařízení a vyh lá ška v ydaná pOdle odstavce
3 téhož'
paraqrafu .
'
Poznámka: POkra,čování v ládního

dočasnou

B

.

nařízení č . .238/35 ze strany 1579:

(2) Ustanolve,nf od'sta'Vcu 2 až 6
§ 33. (1) Ustanovení § 26 nabývajl
téhož paragrafu ' platí obdobně i tu.
účinnosti dnem
vyhlášeníi
9 statní
§ 31. Sazba 5%, ~terá jest stan 0- ustanovenI tO'hoto nařizenJ na,b udou
ven a ve čl. III, § 8, jednak v odstav- 1 účinno'sti 1. ledna ~936 ' s úchylkou,
ci 4, jednak v odst,avci 7 zá,kona ze I že opatřenI státní 's prá,vy, jež t,ato
dne 9. dubna 1935, Č. 69 Sb. z. a n., , ustanovenf ke vča'snému s·vému proo finančnfch
opatřeních
v
oboru vedenI předpokládaljl
již
v roc;e
územnl samos'prá,vy, sn;ižu-je se 'na předchozím, lze pOdl.e nich
učiniti
1
4 /%010.
. ode dne vyhlášenI tol1oto ' nařízení.
§ 32. (1) Vlád'n l vyhláška Č. 59/1933 :
Sb. z. a n. ve znění vládn.í vyhlášky
(2) Toto na·řfzení . provede ministr
ze dne 28. dubna 1933, Č. 70 Sb. z. financf v dohodě s minis~ry prumyslu,
a n. ruší se dnem 31. prosince 1935. obchodu a ži,v noslf, vnitra, zeměděl(2) Po dobu platnosti tohoto naří- I ství, sociální péče a spralvedlnosti.
zení pozbudou účinnosti s ním sem
nesrovnávající ustanovenI zákona Č . • Poznamka Naří zení bylo vyhlášeno
-44/1933 Sb. z. a n.
. 28 prosince 1935

I

až 61/2010

až 6112010

.

Poznámka: V sazbách v této tabul 'ée stanove ních zahrnuty jsou veškeré poplatky, náhrady a odměny až na ty, které výslovně ' uvádí ~_
odst 1 2 a 4 tohoto nařízení a vyh láška vydaná podle odstavce j lehož' p~raqrafu.

í!,

-'

r=
tll. Obchodní právo.
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Zá kon ze dne 12. února 1936, čís. 34, kterým se 'mění a doplňuje zákon ze dne 1'5-. června 1927. Č. 78 Sb. z. a n.,
.
. o stabilisačních bilancích.
Poznámka: Viz zá kon 78/1927 na str.

359 .

..

CI. J. Zá,ko'n č. 78/1927 Sb. z. a n.
se měn. i, a, d~o,p'lň'U,je ·ta~to:
a) U~ta, no'veni § 5, odst.
bude
znit.i:
,,(2) Kromě při'p'adu Hkv'idac,e podniku 'a ~romě pHp'a du u,vedenych v §
6 a v § 22, od,stl. 8 l'Ze toholto f~:,"dU
upotřebiti fen k.e "'ryU .~iil!lai/1Cn~ch
ztrált. Jeho U'po:třebe,ni k I'In.y,m ú'c elúm~ zejména k d:o 'plněnJ nle bo ~ vypláceni dli'v:idend'y (podHu 'n·a zls·ku),
nen.r, dov·oll.e'n o".
~
b) Us,ta'l1o,v'e'ni § 16, odst. 2, veta
druhá bude znJlti:
Tohoto fondu smi býti Už,i,tIO kr~mě při'pa-d'u Jii.kv:idla,c,e sipole' čnosti
a ~romě pHpad1u uvede'n é'ho . v ~ 22,
odlst. 8 :...- jen. ·k e kryti bl'llaln'cn.ich
nrát . . Je:h o u,poltře· beni k j,i'n ý,m úče
lum, ze-j,mé:n'a -k dlolpllněnJ .n ebo ~ vyp.láceni dli,vli d,endy (podilu n'a zisku),
ne-n i dovo'l!eno".
c) Us;ta'n o've,n i § 22, od~t. 1, věta
diru'há bude ZlnJítii:
"Bud:e-III z ,přebytku · toho zřlze'n
reservnl fo'n d (§§ 4 a 5) au,pol třebl
li 's,e .ho 'ke zv ý·šen'i zá:kJadn,iho kapitálllu (§ 6) Il)eboke kryti bi ,l,aln,čn,(ch
ztrált (§ 5, ods,t . 2), bude s nim ·při
vyměřo,vánl zvláš'tn,1 da,ně výdélko'v é
na'kládáno ja,ko, s fOlndem zdla'ně-ným".
d) Za § 22, odslt. 5 vkl,ádajl se jako odlS>t'avce 6, 7, 8, 9 a 10 tato
ustanoveni:
,,(6) Po,čin,a,ji· c bern.lm fo,kem 1935
sinU I s'e pN vyměřeni d:alně duchodo'v é, vše'o bec,n é d!a'ně výdělk'ové a
zvláš:tn.[ daně výdě!I,k.o,vé řádn.é od.p isy
[§ 15, č. 1, 'pism. b) a § 79, pl'sm.
fl, odst . 1 zákona o přimých dani,c,h ],
provedené ,n'a vš,ec·h předmětech t'rvale v podniku užív,aných, každor·o,čně
po dobu 10 let o částku rovn,aji.cr se
10/0 přebyt'ku po,y;sta:I,é<ho , př.i .nov~m
oceněni pOdll,e § 4, od'slt. 1, ilYJilm aJic
přeby. tek pov,sta,lý n:o~ým
oceněn,im
pozemku, u nli>chž neni octp,il$
při
pus't ný. Ta,to čá,s:tk'a se započitá dO
daňo.véhO zákl,adu a nemilže býti ,mi
v n,ásleduji.cich
letech daněpr ols 1ě
od'Pis,ována.
(7) pop'la,t ni'kum, leteři provedlli na

předmětech trv,a/l e v podniku uifvaných mi: mořád1né 0'dlP1i'sy podíle zá,ko-

nu ze dn,e 3. březnla 1921, č. 102 Sb.
z. a 111. , a ze dne 21 . il,ro's i,nlce 1922,
č. 403 Sb. z. a n., a kteři ve východi,sko'v é bli'llanci tyté·ž před'měty n' ově
ocenili, snili-se řádné .odpl'sy U'vedené v odlstavci 6 k'aždoll' otně po
ďobu 10 let o
da·lši 2%
přebytku
·pov.stalé'h-o · př.i n.o'vém ocen,ěn,i pO.dle
§ 4, odlst. 1, vyj.i,m alfc přebytek ~o'v
staN no·v ým o·c·eněn.fm pozemku, u
n,(chi In eni old1p:i ,s připulstný. ProkážeI!i vša'k .po:pla,t ník, že přeby,tek povs,talý při Itov'é m o'ce'ně·n, l, těcihto před
mětu nedo5'a huje 20%
cel'ko'Vé'h o pře
bytku pOd,le § 4, od:st. 1, vyjim'ajic
přebytek povsta1lý no'v ým
oceněn lm
pozemku, s,niži s'e řád.né odlpisy kromě sn.i~en,1 pOd'l,e odls,M 'v ce 6 každoročně po do·b u 10 le,t pouze o
čás.tku rovnajícf se
deseti procentum přeby,t'ku povs-tal'é,ho př.i novém
oceněni 1ěcMo, předmětu. Usta-novení
dr'ulhé věty odsta'v ce 6 p.l,a·H i zde.
(8) pop·l,atnlci mohou v po' čá'tečni
bilanci za
obcihodlnl obd'obi 1935
hod,noit u
(1935/1936) . sniii-ti b:iJlanč:nl
všech předmě' tU t.rva,le v podniku
uživ'a'n ých, jež byla vykázána v bilanci
bezprostředně
předcházejlci.
Tato po'čáteoni
billance mu'sl býti
schválena a u pOdln:i'ku veřejně účtu
jicfch
uveřejněna
nejpozději
se
s,chvá'leni'm .a u'V'eřej ,něnlm bi:lance za
obchodnf obdobi 1935 (1935/1936).
Ta'kto pov's·talý úbytek je do,vo'lieno
uhraditi ze stabilisačniho reservnl,ho
fondu (§ 4); s čás·tkou lo·nldu ta:kt'o
upotřebenou
bud'e
při
vyměřen,i
zv,láštni da,ně výděl'kové
za
berni
rok 1935 (1936) na,k ládáno jako se
zdaněnou.
Odpi'sy nla· předmě·tech
pcdllle tohoto odstavce nově oceně
ných moho·u býti
prováděny
pouze
podle snliže,ných hodnot.
(9) Očinky uvede,n é v odstavci
nenastanou, bude-'U slniženJ bil la'nč,nlch
hodnot podle od,s,tavce 8 -- nelhledic ke s'nlžen.i hodino·t y pozemku či.niti do.hromady nejméně 12%
celkové'ho přeby· tku· podl,e § 4, od:s,t. 1 r
vyjlmajic přebytek po·v s.ta.Jý no'Vým
oceněnim po·zemku, a rozv'rh ne· Iii po1

Stab. bilance (zák.) Železn. zákon .
pla·\.nn< toto sní'Žení podle poměru
~ilanč~ich
hodnot
dotyčných
maJ'rtkov.ych
součástí,
vyká,zaných v
b!l~~n~1

bezprostředně

předchá-

zeJlcl . Za týChž pOdmínek nenastanou ani účinlcy uvedené v odstavci
7,_ bude-Ii toto s'níže·n í či>n,i: tj nejmé~e 20.%
cellco'v ého přebytku, vyjima .
JI,c preby-tek pov·s't alý novým oceně
nim po·zemků.
(10) Popl,atníkum, kteří př:i no'v ém
o·ceněn. í pře,kročilJi
meze sta'nlovené
v § 2, lze řádné Odpisy uvede.n é v
odsJtavci 6 sníži,t,i ka,ždo·ro·čně po dobu 10 let o da,I'š í 2%
přebytk'u
povstalého pod/le §. 4, ods,t. 1., vyj ím-a-
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jí,c přebytek pov'stalý novým oceně
n~~ poz?mku, u
nichž ,n ení odp'is
P~I~ustny. Ro·zhodo,vatli o tom přís,luší
ml.m ste.rs-tvu f:i,nalncí, a
to
nlejdéle
do dvou le·t, počí/tajíc ode d,ne účin·
nositi toho,to zá·kona. V :ěc'hto připa
de:h působí rozhodčí soud (§ 20) jakorto z,na.lec. Us,tanolve'n·i d'r'uhé věty
od~·tavce 6 pla;tí i zde".
CJ. II. Ten,to zá,lco'n p'ro'vede min:i's tr
fi~a,ncí \I dohodě
se zúča,stněnými
m I,nll's,try .

Zákon ze dne 20. květl:la 1937 čís 86 o drahách

(ž'ele'zničn~ zá~ori,) .

UVODNI

USTANOVENI.

§ 1, Předmět zákona .
• Te,nto. zá,k,on se vztahuje n.a dráhy
(zeleznlce), k nimž patří' také lanové
d'ráhy, visuté drá,hy, jakož i trol,eybusy a jiná dopravní zařízení drahám podobná (§ 190).
§ 2. Rozdělění drah.
(1) Zá.kon rozli-šu'j e d'rá.h y pro pře
pravu veřejnou, dráhy pro omezenou
přepravu v'eře-jnou čl drá,llY i?ro pře
pravu neveřejnou.
. (2) Dr~hy pro přepravu veřejnou
JSou drahy, kte'ré pře-pravuj.í obecně
O~Oby nebo věci pod'le vyhlášených
prepravních podminek .
(3) Dráhy pro omezenou přepra·vu
veřejnou jsou dráhy, které přepra
vují obecně určité skupiny osob neb
určité druhy věcí podle vyhlášených
p'řepra\flnich podmínek.
. (4) Dr?hy pro přepra·vu neveřejnou
JSou ,d·r ahy,. které obstaráv,ají pře.
pravnl potreby podnikatele dráhy
nebo j,iných osob podle ustanovení §
178.
(5) Zákon rozlišuje vedle toho dráhY, SteHlíí, a d~áhy nestátní (soukromé).
Drahy ~tat~í JSou dráhy, jejichž vlastnlkem Je ceskoslovenský stát.
§ 3. Zásadní u·st·an.ovenl o aplikaci.
(1) N~sta.noví-li se nic jilnéJho, platí
p!edplisy zá,kona. jak pro dráhy stát·
111, tak pro dráhy nestátni.
(2) Vede -Ii stát provoz na dráre
nestátní, platí odc·h ylky,
stanovené
platnými předpisy pro dráhy státnf,
i pro provoz na d'ráze nestátní. Vede-

I

někdo ji'ný pro'vor na
dráze
neplatí řeče,né odchylky pro
na dráze stát.ní.
§ 4. Někťeré pojmy.
(1) Zelezniční obvod ve smys'lu zákona je území určené k provozu dráhy.

li však
státni,
provoz
..

(2) Užívaje slova jednání, rozumí zákon jak čin, tak opominuti; užívaje
slov zákonná ustano'v ení, rozuml zákon, nevyplývá-Ii ze souvislosti ně
co jiné'ho, zákony a vlád·n í narlzení
vdee~ smy~lu ústa'v·ní listiny, po přípastarsí normy jim od'Povídající.
ČASl PRVNr.

DRAHY PRO PŘEPRAVU VEŘEJNOU.

§ S,

Člen,ění.

(1) U drah pro přepr,a,v·u veřejnou
se rozlišují tyto sku·piny dra'h: dráhy
hlavn·í, drá'hy v'edlejší (mí·stnl) a dráhy drobné.
(21 Drá~y ved_l~jší a dro'bné maj í
p,?vsechne men-sI dOlp'ra,vní význam a
vykon-~_~s~ než drá,h y hl,avní. Dráhy
vedleJ~1 J.:ou v zá,sadě drá,hy, které
ob-slarav'a'JI doprav.ní pOl-řeby širšího
Obvpdu a tvoří proň
při'pojení
k
drah}'Ím ~Ialvn.rm. Drá,h y drobné jsou
v, za-si!de dra hy, které mají malý
vyzn-am pro celostátní a mezinárodní
dopravu, zejména ty, které obstarávají místní dopra,vní potřeby (v obci
mezi blírkými obcemi a pOd.).
'
(~) Z~a dráha má býti vybudována,
udrzovana a provozována jako dráha
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hlavní, vedlejší nebo drobná, stanoví konce sní listina, hledíc ke všem
okolnostem, zejmén,a k výZlnamu
a
výkonnosti drá'h y. U drá,h y, kterou
zřizuje stát, určí pH-slušnost ke s'kupině dra'h, jestliže to neučinil zá.IlO~
(§ 25, odst. 1), železniční ~P!avnl
úřad (§ 124) v dohodě
s ml~lster:
s,tvem financí a min:isterst'lem na,rodm
obrany.
(4) Změní-Ii se poměry
rozho~n~
pro určení přísluš,nosti ke sku.~lI1e
drah může železniční správní urad,
vyžádaje si předtím u'sn,esení vlády,
prohlásili, ,ž e dráha (její část) náležející do vyšší skupiny bude napříště náležeti do skupiny
niIš.r a
naopak, stanově zároveň
p~d~I~,lty,
za nichž má býti změna usku.ecnena.
Jestliže pHsiušno,st k některé skupině drah
byla vy's'lovena zákon_en~,
může talková změna býti uskutec,n ena vládním nařízením.
(5) Opatření ,železničního správní:
ho úřadu podle od1stavce 3, druhe
věty a podle odst,a'vce ~ bude .,lIve:
řeJněno ve Sbírce zákonu. a n~rlze.~1
jako vyhláška ministra,
jemuz PTI sluší dozor na drálhy (§ 124, odst. 4).
Hla'va první.
DRAHY HLAVNí.
Díl první.

7. K čemu opra1vňuje.
(1) povolení k příopra' vným pra~ím
opra' vňuje konatí na .c:~zíc~ ne.mo,vltostech technické a mencke prace potřebné k přípra' vě , stavební~o. pr.ojektu, všecko s největším .~e~,~enl.m
cizí.ho majelku. podmínky, jlmlz J~
vázá,n v'stup na nemovitosti, ~tano.v~
vládní nařízení; zejména mus}
by tl

přiměřeným :z;půso'bem J;'.o,star~,no
c:>
to, aby vlastníci nebo jll1i l!zlvatel e
nemovitostí byli včas zpraveni c:> IOn:"
kdy budo'u prová'děny pří'Prlavne pra-

ce .
• . h
(2) Číní-li někdo ze zúčastne~yc:
osobám, ji,mž bylo s:věřeno proy:~:~
ní přípravnýé:h pracl, st'rail1
vy le' __
o p rávnění pod'le ods t avce 1 p.re..az
ky, rozhodne do 8 ~nů o'kres~~e~l~a~
s konečnou platnosti, a ~o~ J. •
nemovitost.i vojen,ské ..stpraye n~~~~:
jíci nebo vojskem uZlvane,. v
.
o
dě s vojensk,ou správou: Jde-I,. se
zřizování sond a zá~oP~,. klereo 0dotýkají báňskýc~ _op!aV,n.,:nl, v d h
dě s revírním bans~ym ur~dem'racím
(3) po~ole~i k p~l,p ~a' vunJ~e~ kon ne"allrnuje naro k ani na
.
" í
ce;e, anli na jiné výhradní opravnen .

§ 8. Odpo' vědnost za škody.
(1) Ten, komu. bylo u?ěle~~ ~~r~á
lení k přípra' vnym praclm., . P
ra za škodu způso'be'nou
temlto
P

PRACIM.
ce~;. K zajištění náh~ady škOdy. pOdl~
předcházejídho odsta,v~: ulo'zl .ok~e
§ 6. potřeba tohoto povolení.
sní úřad na důvodnou zado~st ne.~o;,o
(1) K pří'pravným pra'Cf.m pro zřízení
dráhy (její části) je potřebí povo- zúča, stněného, aby byla slozen~ Jistota
v pel1ězíc' h nebo bylo Po's Kyln~to
lení které uděluje želez,niční správní ú'řad v dohodě s ministerstvem ná- přiměřené zaji 'štěl1í jinél1.o zPUSO'.JL!.
Svazky územní samospravy nesklu'
rodní obrany.
d'ajf jistoty .
(2} V žádosti je třeba uvésti, j~
(3) O náhradě
škody
rozhodn,,;
kým směrem má býti dráha vystavena, ke ,které ,skupině drah má nále- okresní úřad na žádo~st! kterou ~USI
žeti odůvodniti její potřebu a ozna- IlSln, jenž nárok uplatnuJe, 'p0.dat! ~o
či l i' dobu, ~ níž budO~ pHpravné 30 dnll ode dne. kdy ZVI, jak~.l':
šll,oda, nejpozději v'šak de;> 6 mesl'cu
práce zapocaty a dokonceny.
od vznikli š,k ody.
(3) povolení nesmí býti uděleno,
§ 9. Ustano'v ení pro ~ráhy státní.
brání-Ii tomu zájem veřejný, nebo
Jde-I'i o přípravné prace ~ro zříze
je-Ii závada 'v osobě žadatele.
(4) povolení může býti uděleno pro ní dráhy státní, platí předpiSy tOhOto
dílu obdobně, a'vš,ak s .odchylkou
touž dráhu i ,několika žadatelllm.
(5) povolení se uděluje zpravi~l~ záležející jedna'k v tom, ze se P? na 1 rok' tuto lhůtu může železnicnl volení přípravným pracím nah!az~je
sprá,vní ~řad na
důvodnou žádosi rozho~nutím železni'Č'ního sp!.avnl~~
úřadu, že tako,i té práce m,aJI by tl
přiměřeně prodlou~iti. POVOLENI ({ piHpRAVNÝM

Železniční zákon §§ 5-15.
uskutečněny,

jedlna'k v tom, že
nes !,ládá jistoty.

1'595
účelné

projekt změniti (po případě
pro ketrou z vuiant se rzhodnouli),
zda by s lJybudování dráhy nedotklo
soukromých práv zdřívější koncese,
v jaké míře
budou
dotčeny
jiné
d ůležité zájmy soukromé a zda není
není závady v osobě ža,datele .

stát

Ofl druhý.
!(ONCESt~

I.

Udělení

koncese.

Všeobecně .

§ 10. (1) K vybudován í a provozu
d r a'hy je potřebí
k once-se,
kterou
udě l u je vláda koncesní listinou, iI
to k ná'vrhu žele~ničního
slprávního

úřa d u .

(2) , Znění koncesní listiny
bude
,uve h:;jněno ve Sbírce záleonů a naří zen í jako vyhláška ministra, jemuž
příSluší dozor na dráhy.
§ 11. (1) Fysické osobě nesmí být,i
kOi1cese udělena, :1enHi stálním občanem
českosl,ovenským
a
nemá-Ii
bydliště v republice Čes, lcoslo'vens k éi
p ři vzájemnosti je pří-pustna výjimka.
(2) Právnické osobě nesmí
býti
Icol1cese udělena,
a) nemá-Ii sídlo v republice
československé,
b) nejsou-oIj členové jejích správních a dozorčích orgánů aspoň
z
většiny
čes, ko'sl o ve1nskými
státními
občany s
bydlištěm
repu'blice
Československé.

(3) Koncese nesmí b~li . udělena,
brání-Ii tomu zájem
vere-lny,
nebo
je-Ii závada v osobě žadatele.

§ 12. Řízení.
(1) Žádost o udělení koncese tře

u ž el,ezniční'ho sprállní.ho
s ní předlo'žit-i
c~lkový
podniku, projekt dráhy
i
rozpočet celkových nákladů vybudování, jakož i odůvodněný
výpočet
očekávan é.
výnosno'sti
zamýšl ené
dráhy.
(2) V žádosti služí
prokázati, --.jže
pro zamýšlenou dráhu bylo uděl e no
povolení k příp'~a,vným pracím -a jak
budou opatřeny peníze potřebné k
jejímu vy b udo'v ání, udržovánía provozu.
(3) Než učiní návrh vládě, zavede
ž elezniční sprá'vní úřad šetře,ní, zda
projekt dráhy vyhovuje
veře'jnému
zájmu a je ve
shodě
s platnými
předpisy, v ja,kém směru by
bylO

ba

podati

úřadu

a

program

r-._ _

II.

!{onCesní doba'. Právo
výkupu státu.

nápadu a

§ 13. Trvání ,k oncese.
(1) Koncese se uděluje na
dobu
nejvíce 90 let (koncesní doba); může však zanj'knouti (§ 23) i před uplynutím t éto doby.
(2) Koncesní doba se počíná dnem,
kdy byl z<1'há,jen na
dráze,
třebas
jen na její části, pro'voz (§ 42).
Kdy a ja,lc d'rá,h a napadne státu.
§ 14. (1) Po ulp lynutí koncesní doby přechází vliaslnktví dráhy, V'lllstnictví nemovitostí a zaříení, které
dráhu doplňují, tř-eha's
by sloužily
provozu jen nepřmo (správ'ní budevy, obytné budo'vy pro zaměstnanc~,
pomocné i ved'lejší záVOdy, pokud
byly pořízeny ze zakládacího kapitálu dráhy, vlečky a pod.), jakož i
vlastnictví
pokladn,iČoních
hotovostí
bezplatně a bez dl,uhů na stát. Co
se týká zářízení, která budou uslcutečněna po prvním vybudování dráh~
a která by byla
podle
uSianovenl
předcházející věty předmětem práva
nápadu, můž,e od,c'h yllcy stran před
mětu práva nápadu po,volili
železniční sprá,vní úřad v dohodě s minister,stvem fin,a,ncí.
(2) l{oncesionář odevzdá všeci1l1o v
clobrém sta'vu, ~působilém k řádné
mu užívání.

I

§ 15. (1) Právo nápadu není d otčeno 't ím, když !concese za nikne před
uplynutím kO'l 1cesní dOby. No vá Iconcese může tu býti udělena, ač nedostalo-Ii se státu majetkové výhOdy
odpovídaJící jeho zá,jmu na zachová ní práva nápadu z dosa'v adní lconcese, jenorn na dohu, která ne'přesahu
je a's ovou mez určenou dnem, kdy
měla
uplynouti
pŮVOdní
koncesní
doba.
(2) Jeslliže po zánil(u koncese bude na dráze trvale zastaven provoz,
přejde na stát vlastnictví podle
§
14, odst. 1 dílem poměrným dObě,
která ve s, kutečno's!i uplynula
před
uvedenou časo,voL! mezí.
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§ 16 . Výkup dráhy.
Stát je
oprá,vněn
kdy-koli
přt;~
uplynutím koncesní doby
vy-k,ouplll
dráhu. podmin'ky výkupu stanO'VI koncesní lisHna.

osob mohou býti v koncesní listině
poskÝtnu ty úlevy z ustanovení tohoto
zá·l(ona.
(2) V koncesní listině bude stanOvena lhůta v níž má býti dráha, po

případě j~jí části, vy~u~ována., Lhů:

ta může býti ze zá·v.a,znych
duvodu
prodloužena.
.,'
(3) Žádá-li toho
veř":Jny. záJe.m,
mohou býti v koncesní IlsUne uloz e § 17. K čemu opravňuje koncese.
ny zvláštni povinnosti, zejm.éna stran
(1) Koncesionáři příSluší:
provozu
1 Právo vysta-věti dráhu pOdl,e vybudováni, udržování a
udělené koncese, zah·rnuljíc v to p~a dráhy.
vo zříditi pomocné drá'h y ~. o~atro § 19. Zahájení a udržováni pr~voz~.
(1) Koncesionář je povi~en, J~kml
vání sta-v ebníc-h hmot, rozva.zenl ze:
min a pod.. Toto prá~o, je vyhradnt le ukončí vybudování drahy, Ihned
dráhy
potud, že v době ~.rv?-nl koncese." (~ zaháj iti provoz ko'nceso-v ané
a udržovati jej po dobu trvání k?n13) není nikomu
jlnemu
do-vol~n
vybud ov ati dráhu jalkéholkoli
dr~hu! cese podle zákonných ust~!1ovenl o
anebo zříditi jiné pozemní spol,e:.~ drahách, předpi,sů podle nich vydadopravnim pro~třed~~em pro , v-ef-~_ ných a podle ustanoveni koncesní
nou přepla·vu, lesthze by draha n , listiny.
(2) Dočasné omezení pr~videlného
bo spojení
so.utěžHa
konceS?v~ne
dráze aniž by ·se dotýk-a la Jlnych provozu je přípusltlé toliko tehdy,
politi~ky, hOSpodá!s.k y ne·bo strate- dá-Ii k němu železniční správní úřad
-. _
gicky d ů ležitých misI.
.
. předem svolení.
2 Právo vy, vlastňo, vatl v ro~sa, h~
(3) Výjimky a úlevy z povinnosti
n.ut~ém k účelům drá.~y podle :~~:~~ podle odsta-v ce. 1, které. ~y byly
odůVOdněny zmenou pomeru, n, ast~
o tom vydanýc.h , anlz se vyz
uznání obecné pros·pěš~osti neb ude- lou po udělení koncese,
pov~luJ:
lení práva vyvl. astňovacl. ho ve smyslu železniční správní ú.řad; po-v oleni vyjimek
a
úlev
trvalé
po-vahy
sta~e se
těchto zákonů .
s ministerstvem nar~dni
- 3. Právo přepra. vovati na vy b u~o v dohodě
vané dl'áze o·soby a věci v ~ezl~~ obrany a bude uveřejněno v~. Sblrc~
zákonných ustanovení. ,V t.om }e. lez zákonů a nařízení Iako vyhla-s ka, milahrnuto právo Obsta-ravatl, da-II. k nistra jemuž příSluší dozo-r na drahy.
tomu železniční správní úřad p~e-d § 20.' Schvalo,v ání zak.á~dad ~odnoty
a zakládací-ho kapltalu drahy.
běžně povolení , vhodn-ý mi prostr~d
Výši zakládací hodnoty a. za~ládaky přeprčwu oS?b a. věcí .do stantc~
ciho kapitálu dráhy schval'UJ~ zele~
a ze stanice, Jde-ll o prepr!"vu ly
kající se míst, pro než stanice Je niční správní úř-ad v dohode s ministerstvem financí.
ur~~nparávo vy'konávati neb obstar~vat! § 21. potřeba svolen! ž~leznič~líh?
(třebas vo zv-Iáštnich ., po~ocnych ~ správ-n lho úřadu pro nekter~ opatr en !.
vedl,ejšíc,h závodech ztlzenych k, to
K opatření, které by m~lo v za:
mu cíli) -samostatně ~šecky. • ~race, pětí změnu ·v ,zakláda~l , hodn?te
které slouží k účelům zeleznlcnl,?1'
nebo v zakládaclm
kapltal'U
dlahy
(2) Předpisem odsta.v c: 1, ,Co
1: (§ 20) po prvním vy?udov~ní , d!~.hY,
druhé věty nejsou dotcena IIs,tal!,o
nebo !( ujednáni jalkych-k?1I za,pu!cek
vení zákolna ze dne 12 . dubna 19,,5, zajištěnýCh zá,stavním pravem, _at ~e
č. 77 Sb . z. a n., o dopr.avě moto- vydávají dlužní úpisy či ni'koli, . Je
ro.vými vozidly a jiCh zdanenL
potřebí, bez újmy jinýc·h pře,dplsů,
svolení
železničního
s'pra'lI'nih o
18. poskytnutí úlev a uložení
ně úřadu.
kterých povinností v koncesní
IV. Přenesení koncese.
listině.
§ 22. Na žádost koncesionáře, jeho
(1) Dopouští-li to veřejný zá,je~,
dědiců nebo nabyvatele dráhy (§
nevznikají-li z toho břemena pti:>. s,tat 26, odst. 1) může želez.niční s·p rávní
a nejsou-li tím dotčena práva Jlnych

III. Základní práva a některé
vinnosti koncesio l ná'ře.

po-

t

Železniční zákon §§ 16-27.
.úřad

na zbytek konceMí dOby koncesi přenésti. Ustano'vení § 10, odst.
1 a § 11 p'latí Obdobně.
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Vll. Ustanovení pro dráhy státní.

§ 25 . (1) O zřízení
dráhy státní
se ro-z hodne zákonem. Tomuto ll stanovení 'je vy' ho·věno, je-Ii vybudOvání dráhy za,jištěno finančním zá·konem.
(2) Na drá.hy státní 's e
nevztahují
předpisy to'hoto dHu s výjimkou §§
17 a 19, jichž sl,uší užíti přiměřeně.

V. Zán.i k koncese.

§ 2~. (1) Koncese zaniká tím
a) ~e uplyne koncesní dOba; '
b) _ze stát nabude vl.a'Stnictví dráhy p-r.ed uplynutím koncesní dOby;
c), z~ vlá,~a k ná·vrhu železničníhO
.spravnlho uradu zruší koncesi
nas~ane-li. trvale stalY, že práva 'a poVinnostI vyplýv.a,j ící z koncesní list'ny ne.mo~o, u b~~i ,vykoná'vány;
/
?) . ze zelezlO/cnl správ-ní úřad prohlaSl . konces,i za zaniklou, nebyla-li
d?d,rlen~ I,huta stano.vená k vybudOvanl drahy, po případě jejích částí
(§ 18, odsl. 2), anebo nastane-Ii
u
koncesionáře některá ze s-kutečností
~te:rá p~dle § 11, odsl. 1 a 2 vylu:
cUJe udelenf koncese
(~) Byl-a-li koncese' prohlá'š e'n a za
zaniklou vz'hledem k ustaln o·vení odstav ce 1, písm. c) a d) může stál
~~. případě nový konce~jonář dOkon:
Citl vybudová-ní dráhy na s,vuj účet.
Vl.

,..
.'.
VYllmecna opatrení
pro·vo,zu.

týkající

se

§ 24. (J) Vy.s-kytnou-'Ii se o,kolnosti
pr~ ktere n~moh~u býti vykonáváný

prav~ a. ~oVll1nostl 'vY'Plý.vající z \[oncesn l 11~llny" a .n~stalo-li se zavča- s
a v me~IC,h zako~nY.ch ulstanovenf jiné
dost?tec.ne , opatrenl k za,jj'štění uved:~eh~ vykonu prá,v a pOlv.inno-s lí
m uz~ z~lezn,iční správní úřad učiniti
op?trenl, aby
byl
udt'Že;n
provoz
dl ahy pOdle zá'konných
ustanovení
o d!a.hach, předpisů podle nkh vyda nyc.~ a ~stanovení ko,ncesní listiny,
po prl~ade k tomu
účelu
zaříd.iti
aby statní správa železniční
ne-b~
~P!á,va jiné drá'h y pro přepra, vu vereJn ou ved'la pro'voz dráhy na účet
konc e-sio,náře nebo pozůstalosti
až
do doby, kdy pominou řečené okol
no sli, nebo kdy nastane změna ' V
osobě koncesion,áře; uzná-Ii železni·č
ní úřad další provoz dráhy za
neúče lný, může také v dohodě s
ministerstvem národní
obrany
učiniti
opatření stran za'stavení provozu.
(2) Kdo vede provoz na základě
ustanovení od'sta'vce 1, veď jej podle
z-á sad dobrého hos'podáře.

OH

třetí.

ZCIZENI DRÁHY . OPATŘENI O VEDENI
PROVOZU, KDYŽ KONCESE ZAN·Id<Ni:.
PRONÁJEM A PŘENECHÁNI PROVOZU.

§ 26. Zdzení dráhy.
(1) Dráhu, po.kud je kni'h ovní jednotkou (§ 5 zákona ze dne 22 . srpna
1930, č. 132 Sb. Z. a n., o železnič
ních knihách a zá.stav-ních
právech
nabytých na dra.hách), Ile zciziti tolik-o se -s volením železničního sprá,v-nfho úřadu; toto svolení se udělí s
podmn-kou, že nabyvatel dráhy získá
koncesi.
(2) Jednotlivou část dráhy (Odstavec t) lze zdzHi rovněž tonko 's e
svolením železničního správního lIřadu-, a to je-li dotčeno právo nápadu
stalu, v dohodě s ministerstvem fi~a!1cf, .ač -neběží-Ii jenom o práva,
Jez .~e!sou. předmětem zápisu v že lelnlcnl knize, nebo o pohledá,v-ky.
!~to svo·lení -se neudělí, když onu
ca,st ne'lze odděliti bez újmy pro provoz dráhy.

I

Opatření o vedení pro,vo-z u, když koncese zan.ikne .

§ 27. (1) )esUiže koncese zanikne
pro ~kutečnosti u-v edené v § 23, odst.
1, plsm. a), <:.) a d) a poměry se
vY~I.n~u tak, o . ze pro'voz dráhy není
. muze
železniční
sprá,vní
urad, Je-ll provoz drá,hy v naléhavém
zájmu veřejném, učiniti na dobu než
bude u'!.ělena kon.cese, opatření: aby
byl udrzen provo.z dráhy, po přípa
dě aby státní správ,a železniční nebo
sprá va jiné drá,hy pro přepravu veřejn?~ vedla p-rovoz drá'h y, )/-š ecko
na ucet vlast,ní,ka dráhy.
(2) Kdo vede provoz na
základě
ustanovení odstavce 1, veď jej podle
zásad dobrého hos·podáře.
~~Jlste.n,

r=
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Pronájem

dráhy vo~u.P řenechání

pro-

II.

Orgány

želemičniho

\1

Řídící

§ 28. (1) Koncesionář může pronajmouti drá,hu nebo
přenechati
její
provoz o·sobě jen se svo'lením zelezničního správní,h o úřadu. Pro osobu,
které se prona'j ímá ďráha nebo které
se přenec:hává provoz, platí usta1novení § 11 obdobně.
(2) Na nájemce nebo na jiného
provozovatele dráhy přecházej í pří
slušné povinnosti a práva konces·ionáře.

Ustanovení pro dráhy státní.

orgány.

§ 71. (1) Železniční podnik je povinen ustano'viti k řízení provozu ře
dHele
('správce)
nebo
řed'itel 'slví
(správu) a musí k tomu vOliti oso'o y
spolehlivé
a
způsobilé. Pov,innosti
ustanoviti ředitele nebo ředitelsi·ví je
podnik
zproštěn,
jestliže
osoba
oprá'vně·ná k provozu (S 17, odst. 1,
§§ 24, 27 a 28) vede pro·voz osobně
a na vlastní
odpověd'no·st,
anebO
jestliže je pro,voz opatřován
jiným

ieiezničním podni'kem.

(2) Ředitel nebo ředitels t ví zasiu§ 29. Předpisy
tohoto
dilu
se puje ve věceCh provozu
železnič n í
nevztahují na dráhy státni.
podnik jak proti Státllí s-právě,
tak
proti obecenstvu.
(3) Řed i'teli nebo ředite l ství bud'
Díl čtv,rtý.
přiznána taková pravomoc,
jaké je
VYBUDOVANf A UDRŽOVANI DRAHY. potřebí k řádnému veden,í provozu.
(4) Ředite'lem nebo člei1em ředipoznámka: ~§ 30-46 obsahují tech- I telství smí bý1í u,stanoven toliko če
nické předpisy o vybudování a udržo- sko,slovens·ký státní
občan, mající
vání dráhy.
bydliště v repu,blice Čes·kosiovenské
a znalý státního jazyka.
(5) Us·t anovení podléhá
sclll/álení
železničního správní'ho úřadu.
OH pá,tý.
§ 72. Železniční podnik je povinen
POMER K VEŘEJNÝM pozcMt~IM I{O - oznámiti železničnímu správnímu úřa
MUNI'<ACíM K VODAM I K VODNIM du jména těch, kdož jsou oprávnění
podpisovati podni·k.
DfLŮM, K DOLOM NA VYHRAZENÉ NEROSTY A KREGULAČNIM ZAJMŮM VyZaměstnanci.
ZNAMNEJšfCH

OBcL

§ 73. (1) Železniční podnik se po-

Poznám ka: §~ 47-69 obsahují ve - s1ará o dos, t'atečný počet 7Pl!SObHlých,
řejnoprávní předpisy v otázkách v v železn.iční S,llužbě vycvičených a
Iladpise tohoto dílu uvedených.
příSlušných předpisů znalých zaměst

Díl šestý.
PROVOZ.

I. Zásad'n,í ustanovenI.
§ 70. ProvO,z drá,hy třeba v mezích
tech nic ké a hos,podářs'ké
účelnosti
uspořádati tak, a,by dráha plnila své
určení, ja.k se podállá z ustanovení
koncesní Iisti'ny a ze zření k veřejr.ému zájmu, zejména pO'kud jde o
bezpečnost, pra'videlnost a nerušenos! provozu.

nanců. Železn,iční správní úřad vydá
o tom z'vlá-štní směrnice.
(2) Zaměstnancem dráhy může býti
ustanover. tol,iko českos'lovel1ský státní občan, znalý státního jazyl<Čl. PrO
zaměstnance na zvláštní smlouvu (§
74, odst. 3). po,kud vyko'návaj[ práce
nižšího druhu, může železničn í spráVní úřad z důležitých důvodů povoliti
úlevy.
§ 74. (1) Želez'ničl1í podnik vydá služební řád, v němž
uprallí služební
poměry svýc'h zaměs·tna·llců tak, aby
byl zajištěn bezvadný provoz dráhy,
zvláště s hledi'ska bezpečnosti, pravidelnost,i a nerLlšenosti. Služební řád
musí obsahovati zejména
podmínky
pro přijetí a pro ustanoven·í na jed-

I

Železniční zákon §§ 28-81.
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notlivá slu~e~ní, míslQ, j ako-ž i zása~y p~ato-ve upravy, s'tili'lovené s pHmerenym zřením k platovým poměrťím
u drah státních.

III. Věci
Ustanove,ní

dopra·vy a přepra.vv.
o

výkonu

dopravy.

. § 77. (1) Podle jakých zásad a pra(2) Kv platno's ti služebního řádu (jeho ~~:n) se vyžaduje schválení že- Videl bude vykonávána dopravil usta'
leznlc~l~o ~pr?' vní~o úřadu. Než udě noví vládni nařízení.
(2) POdrobnosl'i v mezích těchlo záI~v schvale.nl, je zelezniční
správní
upraví železniční
urad povinen vejíti ve styk s mini- sad a pra'videl
správní úřad.
sterstvem sociálni péče.
k (3) SI~žebnJ řád může ustanoviti, že
praclm prechodné nebo
sezonní
p0,Yahy.. jal(o'ž i k praCím u nichž se
vyz~du'Je z,v láštních odb~rných zn alos!I! . mohou býti přijímáni zaměstl~an,cl na zv'láštní smloul:'u (inGiVidualn} neb,o kO~lekt~~ní), musí vša,k zároven. v zasad'e urcrti okruh a trvání tako vych prací.

Rychlo,st jízdy.
vo

~ 78: ~~~hlo'st jízdy nesmí překro

Citl nelvetsl ryc,hlost, kterou dovoluje
1 bezpečno' sl dopravy, hledíc zejména
k vybu~o.vání dráhy, uži t ým vozidlům
a brzdenL

J~) ~sou-Ii. pr,o to závažné důvod,
Poruchy.
muze • zeleznlcnl sprá'vní úřad POVO.li;i
n~. pre~hodnou dobu odchyl;ku od ,o § 79. Poruchy v dopravě a jejich
v,"n,ostl vydati služební řád. Usta~o- příčiny odstraní železniční podnik co
venl odstavc 2
v
ne,jrychlej.i.
dobl11ě.
e , vety druhé plaU obNehody.
Způ~obilOSI zaměs.tnanců použitých

§ 80.

Přihodí-Ii

se

nehoda v

do-

vozl~e'! ozna.čených v § 44, odst. 2~ pravě, je železniční pOdni'k povinen
sta.blln!ch nebo lo'komobilllíCh
parnich strojů a pam-kh kotlů.

poskytnouti co nej-ryc'hleji první pomoc oso'bám, postiženým nehodou.

Jízdní řády.
,S 75. (1) K řízení vozidel označe
§ 81. (1) Železn.iční podnik
bude
nyc~ v § 44, odst. 2, k obsluze sta vlaků
jak
~lln~~h . nebvo lokomobilních
pamlch sesta'Vo,vati jízdní řády
!roJu, ja,koz i k obs·llu ze ;Jarních I(ot- toho vyžaduj,í z:řetele provozu:
(2) Při sestaVOvání jízdn.ích řádů slUI~ ~ ~ozoru na ně smějí býti připuš
tenl J~n zaměstnanci vyhovující sla- ší míti v mezkh teChnické a, hO's'podářs·ké
úče' lnosti
zře>tel
k veřejné
nov~nym. pOdmínkám. POdmínky stanov;" nejsou-Ii obsaženy v jinýCh zá- mu. ~ájmu a, k přípojům s vlaky 'pří
pOjnych
trati
vla,stn,ích
i
sousednk·h.
kon'~YC,h __ ustanoveních,
železniční
(3) Vlác'm,í nařízení ustanoví záspravnl ul'ad.
:~dy. podle nichž železniční správní
(2) ,Vyžaduje-ii se pOdle jiných ziiura? sCh.valu!e. j íZ,dní
řády
(jejich
kom~ych u~tal1ovení úřední zkouška
zmeny), lakoz I zasady, po,dle nichž
k,~n a se pre.d ,:k,ušebn.ími orgány, kle: se jízd~í řády (jejich změny) uvádějí
1_ ustanovule zelezniční sprá,vní úřad.
ve znamos·t obecenstva neho ve
známost zaměstnanců dráhy. Podrob~osti Yv lJ1 e:z,ích těchto zálsad upraví
Stejnokroje a sllužební odwaky.
zeleznl.cnl správní úřad.
(4) ZelezniČln,í podnik je povinen
. § 6. Zaměs t nan,ci dráhy j!:ou po- dodržovati v mezích technické a hoVll1nl, pO.ku~ se u nich
mohou vy- spodářské účel'no'sti jízdn,í řády. Ososkytnouti ul~ony po·Ncie -n,a drá,ze by, které u~ijí dráhy, nemají však
(137), nebo pokud je to v zájmu sty- narolku n~ nahradu škody, která jim
ku ~ obecen.stvem, nositi při výkonu sna~ vzeJ~e ,z . ne~plnění této povinvs l uz~y
stejnokroj, po případě slu- nosti. ProjevHI se s hlediska bezze·bnl od·znak.
pečnosti nutnost, může podnik dočas-

.1
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ně

omezovati rychlo'st jízdy jednotlivých vlak ů.
§ 82 . NevyhovujHi jízdní řády již
požadavkům § 81, odst. 2, může želez.niční 'správ,n í úř·ad
naříditi
j.ich
přiměřenou úpra'vu .
§ 83 . Železniční pOdn,i'k je povinen
p. ř,ipraviti jízdní řády pro největ'ší výkonnost dráhy.
Žele'z .nični
správn,í
úřad může o tom
vyd'a·t.i
zv'láštní
směrni'ce,
a to, pokud jde o zájem obrany s't'átu, v dohodě s m'inisterstvem národní obra'ny.
Přepra'vní

po·vinno,st.

§ 84. Železn·i·ční podnik je po'v inen
provésti
přepravu
jsou-Ii
splněny
podmínky, je-I'i přeprava
možná pravidelnými . zař,ízen,ími 'pře
pravními, ne,ní-Ii za,ká,z ána zákonnými
ustanoveními in eb opa'lřenimi
í'řadů,
anebo nebrá,n Hi p.řepra,vě oko,lnosti,
které podnik nemohl odvrá'fiti a které zdolati nebylo v jeho moci.
přepravn.í

Vnitrozems-ká

přepra·va .

§ 85. (1) Podmínky, za kterých žepodnliky pro·vádějí vnitrozempřepra'vu,
stanoví želez'lliční
přepravn.í řád (ž. p. ř.), vydaný vléÍdním na·řízením. Ž. p . 'ř . .může upraviti
se všeobecnou záva,zností též
pře
pravnJ poměry, pro které
zákonný
předpis nemá ustano·ven,í povahy dOnuco'v aci.
(2) Zás,ady meZ'inárodních smlu·v o
železniční přepravě budou pl'a't itipro
'vnitrozemskou přepra,v·u, pokud' budou
. p01aty do ž. p . ř., ·a to i pro takový způsO·b přepra'vy, o němž mez'inárodní úmluvy výslovně nejednaj í.
(3) Ž. p. ř. mů·že ustanoviti, že
' o soba, která poruší
některé
jeho
ustanovení, je po,vin,na zaplalfiti železničnímu
pOdnli'ku určitou peněžní
, čá'stku. Želemičn, í podn,i·k je oprávněn stanovi'ti pev·né
sazby,
podle
kterých je oso,ba, která vejde
ve
styk s dra'ho,u, povin,na
pos·kytnoul'i
náhradu za způsobené malé poruchy
v provozu, za poš·kození nebo znečištěn,í nádra,ž ních m.['st, voz:idel, nebo zaHzení; tylo ,sazby však podlé·
hají schválení želeZl1'iční,ho správního úřadu.
(4) Železni·ční spráNní úřad
může
. stanovi,ti, je-Ii to n,aléhavě
nutné,
lezniční

skou

zatímní nebo přechod'né změny ustanoveni ž, p. ř . ; tyto změny pozbudou
platnosti, jestliže nebudou do roka
uskutečněny vládním nařízením. Ře
čený úřad může také stanovili, hledíc k zvláštním poměrům, odchyl,ky
od ustanovení ž. p. ř. pro jednotlivé
tral'i, stani'ce, vl'a'ky, vozidla, přepra
vy, určité zboží, jakož i pro určitý
způsob výpravní.

Ž elezniční
Poměr

k

obchodního

zá,kona.

§ 89. Předpisy čl. 390 až 421, oeJst.
1 obChodního zákoníka ze dne 17.
p rosince 1862, Č . 1 ř. z. z ro,ku 1863
a §§ 393 až 420 zák. čl. XXXVII!'1875
(obchodné.h o záko,na) neplati pro pře
pravu po drahách.
IV. Instrukce pro výkon služby.

Tarify a tar,ifní s'levy.

86 . (1) Železniční pOdnik sest,aví,
js·a oprávněn se říditi zásadou výnosnosti podniku a přilhlížeje k veřej
nému zá,jmu, tarify, z nJchž musí býti
z ř ejmé podmínky roz,hodné pro pře
pravu, jakož i pro výpočet jízd'ného
a přepra·vného.
(2) Tarify (jich změny a zru'š ení)
schval'uje železniční s'právní
úřad.
Vládní nařízení může st.a,n oviti výj'imky pro tarify malého významu.
(3) Vládn,í nař íz e'ní stanoví vedle
toho:
a) pokud tarifní slevy podléhají
schválení železn,ičnf.ho správního úřa
du;
b) pokud a ja'ktarify a tarifní s·levy mají být.i uveřejňovány .
(4) Než schvláH t,arify vel'kého významu, bude železniční správní úřad
jednati s minis·ter-stvem průmy's,lu, obchodu a živno,stí nebo s ministerstvem zemědělství nebo s ministerstvem veřejných prací nebo s ministerstvem 'sociál'ní péče, pOdl,e toho
jsou-Ii dotčeny zájmy průmyslu, obchodu a ž'ivno,s'lí, zemědě'lství, hornictví nebo· zá,jmy sociál'ní péče.
§ 87. Že'l ezn,i ční správn,í úřad může
naHoditi žádá-Ii toho veřejný zájem,
aby železniční pOdni,k tarify přiměře
ně upravil; je v'ša'k povine,n při'M'éd
nou't i k výnosnos't i podniku.
Vzájemná

přepra,va

vnitrozemská.

§ 88. Vzájemná přeprava vnHrozemská, při které se účastn.í železniční
podnik spolu s jiným pOdnikem pro
veřejnou p'řeprav'u (zejména s podnikem a·uto mobilové přepra1vy), bude
upravena přímými tarify podle zásad
železn,ičoního přepr·avního řádu, s odchy·lkami, které vyplývají z různosti
přepravy .

§ 90. (1) Železni'ční podnik je pov.inen sesta'v iti podle potřeby ins:ru-kce pro výk071 jeánoHivých sl'užeb a
zaříditi, aby zamě'st,nanci mohli užívati těchto instrukci k výcviku a zd okonalov·ání, jaikož i, pokud je toho
třeba, př'i výkonu služby.
Že'lezniční
správní úřad vydá o tom
zvláštní
směrnici, a to jde-Ii o věci, kte·ré
se dotýka,j í zájmu obrany stát'u, v dohodě s mini,sterstvem národn,í obrany.
(2) Instruk'c e, u n,ichz si to železniční správní úřad vyhradí, mu'sí mu
býti předl'o,že'ny předtím, než budou
uvedeny v pl,atno'st.
Jest l'iže tento
úřad učin.! připomínky s hlediska veřejného zálj.mu, a ,t o ze'j ména s hledi'sk,a bez'pečnosti provozu, je železniční pOdni,k povinen jim vyhověti,
k čemuž může býti stanovena, p ř imě
řená

lhůta.

V. Vzájemné vzta'h y železn,ičních podníků.

Užívání drá,hy jiným železniČl1ím
podni'kem.

§ 91 . (1) Že'lezniční podnik dovolí,
vyžaduje-Ii toho veřejný zájem a není-H to na pods-ta'tnou újmu vlas t nímu p r ovozu a hospodá'řským zájmťlm
podniku, aby ji,n ý žel, ezniční pod,ník
užíval dráhy (její čá's,ti) za přiměře
nou náhradu .
(2) Nes-jed,ná-Ii se o užíván·í neb o
náohradě doh oda, anebo nevy,hovuje-U
sjednaná dohoda veřeJnému zájmu,
může železnič'ní správní úřad učiniti
p ř iměřené opatření, a jemu se museIí podrobiti oba podniky.
Úprava
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zákon §§ 82-94.

předpisům

poměrů

drah, které
kají.

se

stý-

§ 92. (1) Že'lezni'ční podniky, jejichž trati se stýkají (§ 39), dohod-

nou ,se o úpravě přípojové a p ř echo
dové služby,
vzá,j emném užívání
vozidel,
o
uSlpořádání vzájemných
provozních poměrů vůbec, jakož i o
tom, jak se ~účas'tněné podniky dělí
výdání' z toho vznikající.
(2) Nesjedná-Ii se o těchto vě
cech do,hoda, anebo
nevyhovuje-Ii
sjednaná dohoda · veřejnému zájmu,
může železn,iční slprávní úřad !.lčiniti
př.iměřené opatření, a jemu se musejí podrobiti ~účastněné podniky.

°

°

VI.

Účetnictví

a sta't istika .

§ 93 . (1) Želemiční PO dll'i'k povede
o vš e ch o dvětvích své správy knihy
účetní (účetn,i 'ctví) ta,k,
aby z niCh
bylo I,ze seznati stav jmění a jehO
změny, jako·ž i výsledky hospodáře
ní. Železniční správní ú,řad může vyda't i pOdrObnější předpisy o \ledení
účetnictvi.

(2) Uzná-Ii tO,ho potřebu, může že-

lezniční s·právní
ničnímu po.d'niku,

úřad uložiti železaby určité skutočno
sti sledoval statis'ticky, může také vydati před!pis o veden,í s,tatisli'ky a o

předkládání přís, lušných ~prá,v.

(3) Železniční správní úřad
kdykol'i nahlížeti do účetních

mů ž e

knih
a
zá-

(účetnictví), spisů, záznamů, účtů
jiných do'kladů, o něž se opíra,jí

znamy účetní ,nebo statistické, může
t aké žáda't i 'Před'lože'n , í těchto dok' ladů a potřebná vys'vě'tlení.

VII. Odchyl'ky pro sv,azky územní samos,právy.
§ 94. (1) Členem ředitelství (§ 71)
nemohou býti us,t ano'v eny, provozujeli dráhu země ne·bo o'kre's, osoby nevolitelné do zems·ké·ho neb okresního
zastu.pite'lstva, výboru a komise, provozuje-O dráhu obec, osoby nevolitelné do obecního zaslupi't el,stva, rady a komise. Jestliže u člena řildi
telství nastane nebo dodatečně na
jevo vyjde skuteč' no'st, která je podle
předchozí věty překáž.kou pro ustanovení, rozhodne o ztrátě členství,
jde-Ii o země, okresy nebo
města
se zvláštním statutem n\E:bo se zříze
ným magistrátem, zems,ký úřad, jinak
okresní ú·řad.
(2) Us,t anovení § 71, odst. ;) neplatí, provozuJe-Ii drá,hu svazek územ-
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ní samosprávy. Sv,azek úZ7~ní 5_~m~
správy je po'vi'nen ustanov-Itl k prlm~
mu vedení provozu osobu .spOI~hH
vou, po stránce odbo,rné ,zP~ SObl~~~:
mající čes'koslovenske sta tn~ obc
st v í a bydliště v republice ces'kosl~venské; ustanovení p~dl~há
~~hva:
lení železničního spr avlll,ho
~radu,
jde-Ii o zemi neb c,k-res, ~pravl z~m
ský presiden~ (okresní heJtm~n) vcas
železn,iční s'p rávni úřad, k'tera osoba
má býti u-stano-v ena .
_
§ 95. Ustanovení § 74, odst.
~z
4 neplatí pro drá'hy, které provozuJe
země neb okres. Služební řád (§ 74~
odst. 1) se tu vydá podle ~'sta~Ove~1
§§ 53 a 91 zákona o organisaCI pollHcké správy.
§ 96. Jde-U o dráhy, kter,é prov.ozuje země neb oleres, pla'tl pro I~~
strukce pro vý'kon s'lužby (§ 90), t~~
ustanovení §§ 53, 56, 57 a 91 zair
na o org-a,n is-aci politické s'právy .

III. Obchodní právo.
ci konali

řádně a poctiv~" SIUŽ_~U.'

Železn'iční sprá,vní úřad muze urcl~l,

jaké občas' né prohlídky b~de pod~l~
z-a Um účelem vykona.va,t l a o k.e
rýc-h z nich povede zazn,a.m.. _ .
(2) přímý doh>\.ed vykonava redlte!
(správce) nebo ředitelství (pr OV_OZi1!
správ'a), po případě k tomu urcene
orgány.
Kárná

pravomoc .

§ 99. Železniční podni-k je o,práv.."ěn
trestati zaměstnance
pro
pO!~lseni
sl,užebních p o vinností tresiy iJoradkovými nebo d'isdplí nárními poole u~t.a
novení služební,h o řádu . Ten l o
ra~
může svě řitli Výlkon kárné ~l'a~O~l~cl
také autonomním sborům (dlsclp"n~r
nim)
složeným podle zá,sady pa~lt
 nílho ' zastoupení železniční' h.o. pod-nlk~
a zaměstn, anců, a ustan,ov-Itl, • ktere
tresty a za ja'kých předP?,klad,lI m o :
hou ukládati
před,nostove vykonne
slu,ž by.
VIII. Ustanovení pro dráhy státní.
Ustanoveni pro dráhy státní.
§ 97. (1) ustanoven! §§ 71.', ~2 a 7~
se nevzta-h ují na dra-h y staml, .!H.
§ 100. Ustanovení to-hoto_.dí~~ j~st
kter é platí v těchto věcech ;:vlastnl užít i pro dráhy siátní s prll1l er~n y~
předpisy . Us,tanove'n í §-§ .73, 8~, .87, zřetel-em k předlp'i,sům o orga~ISaCI
90 a 93 jest užíti pro dralw_ stat.nl. s správy drah stá tních a o úp~a1Je sl~
přiměřeným ~řetelem k predp!sum žebních poměrů j 'l !jiCh zamestn<l\lcu.
o organi,s,aci stá'tn.fch ~rah .. a.. o upravě s,lužebních poměru
Jejich
zaDÍ'! osmý.
městnanců.
•
(2) Ustanovení § 86, odst. 4 nepl~tl USTANOVENI PRO VLASmlKY NEBO
pro drá'h y stát,ní. Než sestaví tarify JIN~ UŽIVATelE POZE~!I,<Ů V .oKOll
velkého význ,amu" bude správa dra.h DRAHY A PRO OSOBY, KTERE TAM
státních jed-nali s ministerstvem prl!CHTĚli NĚCO POONI!{ATI.
my's,lu obchod-u a živno stí nebo s m~
n,ister;tvem zemědělství nebo s miVšeobecně.
nisterstvem veřejných prac! nebo s
mini'sterstvem sociální . yéce, . pOd~e
§ 101. V ok o lí dráhy .':' &smí bý~i
toho jsou-Ii dotčeny za'Jmy pru!f1ysIU,
nic pOdn,i'k á,no, co by ohr0.z0va.lo dra-obchodu a živností, ze~ěd.ěl'5~\!I, horhu s jejímli zařízeními, vy,s_troJ.em ~
nictví nebo zá,jmy soclalm pee.
příslušenst' vím, nebo beZ?,:~no~t , pra
videlno's t a nerušenost JeJ hlO pro_~o
Díl sedmý.
zu, ze,jména pa,k _nic, .co by ,rusll~
činnost: zabe1lpecovaclch a a, or~~u
VNITŘN! KONTROLA.
mívacich zařízení, anebo co by ztez~"
valo nebo zamezovalo rozhled n,a napovin,n ost kontroly.
věst.idla CI přejezdy (přechodlJ), an,::
bo co by
způsobovalo
nebezpecl
§ 98. (1) Železniční POd!lí~ bud,e
ohně.
pečova t i, aby byl,a zac~o~av~l1a ~a
konná ustélnovení o dra,hacn , p\'edpls1!
Za-káza,ně pásmo .
podle
n.ich vydané
a ust,a'n~ve~1
koncesn,í listiny, aby byl ud~'zovan
§ 102. (1) Zaka,z uje se stav ět i copořádek na dráze a aby zamestnan-

Železniční zákon

Požární

pá smo.

§ 103. (1) Všecko, co se bude stavě t i -v o-kolí dráhy potom,
co byl
pro ni povolen (ve stavebním povo-'
lení nebo v jiném rozhodnu li železničn ího správního úřadu) takový způ
sob pro'vozu, k-terý způsobuje nebezpečí Ohně pro předměty
v
okolí
dráhy, bud' provedeno až do vodorovné vzdlá,len,osti 60 m od o-s y krajni
koleje bezpečně proti ohni.
(2) V ozn,ač~:ném pásmu
n-=:směji
býti
ukládány
nebo !lolllechávány
věci snadno zápalné, leč v místnostech zajíš\ěnýc'h proti oh;,i; takové
místnosti vša,k musť?jí býti s'l)olehlivě uZčlvřeny. V tomto pásmu nesmějí
býti zřizovány anli otevřené mlaty .
(3) Snadno zápRlné
zemědělslké
plod'i,ny. které možno přemístiti, bud'te, dopouštHi toho řádné !10spodáře ní, s pozemku i,hned odvezeny, jina,k vša,k odkUzeny, je-'li 10 mo-ž né,
do vzdáleno'sti aspoň 60 m (odstavec
1). Jde-Ii o plodinv n,a poli, butl' kromě toho vyorá,na, dopouští-Ii to řád
né hospodMení, ochranná brázda.
Čím

se

raljišťují
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§§ 95-105.

koli ve vodo rov né vzdáleno,sti 12 m
od o'sy k'rajní koleje, po případě ve
vodo-ro-vné vzďá,lenosti 6 m od hranic nádraží (vždy v'šak nejméně 12
m od osy krajnÍ' k oleje).
(2) Výjimf<y může
povo'llÍIi,
bez
újmy předpisů, podle nichž se vyžaduje také povolení jiného úřadu, železniční slpráv'l1í úřad za podmín.ek,
které ustanov-í podl9 poměrů mí-ste
a provozu.

ustanoveni

§§

101

a 103.
§ 104. (1) Jde-Ii o sta v bu, zařízení a
pod. v požárním pá's mu, -nebo o stavbu" zařízení a pod., k,terou by dráha
mo'hl,a býti o'hrožena (§ 101), rozlišuje se po stránce zajištěn! ustano vení §§ 101 a 103 mezi
pHpadlf,
kdy k uskutečně-ní označené stavby,
za'řízeni a pod. je potřebf povol e ní
jiného úřadu (odstavec 2), a případy,
kdy se nevyžaduje žádného úředního
povolení (oďstavec 3).
(2) lesHiže podle jiných zákonných
usta'novení je po'třebí k uskutečnění
stavby-, zaHza'ní a pod., označených
v odlstavci 1, povoleni jiného úřadu,

přizve

tento úřad ke komisionálnímu
místnímu šetření, jež bude konáno
před vydán-ím povolení, dotčen,ý železn'iční podni,k. Předne,se-I- i ten to pOdn'ik nej'později při tom'to šetření při 
pomínky s hled,i ska §§ 101
a 103,
kterým jiný úřad nemíní
vyhověti,
je jin.ý úřad povi,nen odkáza,t i toho,
kdo žádá o povoi -e ní, aby si napřed
vy-ž ádál povolení železničního správni ·
ho úřadu. Železn i ční
správní
úřad
může vyd-ati
v
mezích
zákonných
ustanovení pokyny k usměrnění při
pomínek, o které jde,
mUže
však
také, uzná--I'i loho potřebu , uložiti železničnímu p odniku s platno!lH obecnou nebo pro jednotlivý případ, aby
si napřed vyžáda,1 stanovisko železn,ičního spr ávniho úřadu, a železn-ični
pOd-n il< musí se mu podrobiti.
(3) Nevyžaduje-.J,j se k uskutečnění
stavby, za,H'zení- a pod., označených v
odstavci 1, žádného ú-ředního povolen,í, pos'tačí, kdy,ž pOd,ni,katel řeče
ných staveb, zařízení a pod. dosáhne
souhl'asu do t čeného že lez l1-ični!lo pOdn'ilku. Odepře-U
železničn,j
podnik
so'uhllas, -m á podni'katel n,a vůli, vyžádati si povolení želemičního spr ávního úřadu.
(4) By-lo-Ii dbáno ust anovení před
cházejících odstavců, nemůže tomu,
kdo uskutečnil stavbu,
zaříze,ni
a
pod., označené v odstavci 1, býti
přičítáno, že pOdni,kl něco, závadného
s hled~ ils-ka ust,anovení §§ 101 a 103.
Užíváni

pozemků

§ 105. (1)

v

Pozemků

okolí dráhy .

v okOlí dráhy
nesmí býl i uživá'n o ta'k, že by to mě
lo za nás-Iede,k sesouvání půd y, sesypávání kamenů, pád
př edl11ě tú
na
trať, zatopo-váni trati nebo jakéko\li
jiné o,hrožení dráhy a jejího p rovozu. ŽelezniČoní správ'ní úřad může výslovně ozn,a'čiti pozemky, jichž se to
týká.
(2) Už ívá --I,i se po zemku v ..,kolí dráhy z.půso'bem, jenž je za,kázán vodst,avci 1, je železnični spravní úřad
oprávněn naříditi nezbytná opatření,
aby dráha nebyla o,h rožena; tím však
nej'sou dotčena zár<onná uSianoveni,
podle nlÍChž se vyžaduje k uskutečně
ní taf<ovýc[l opa,t_ření zvláštniho povo lení. Provedellí ta,kového
opatřeni
může býti uloženo
i
železničnímu
podniku na účet uživatele pozemků.
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III. Obchodní právo.

(2) Cestující vystulpují a nastupují
§ 106. (1) Žádá-Ii toho bezpečnost
dráhy a jejíoho provozu nebo ochrana pouze na stanoven-ý ch místech a na
proH ohni potřebn,á vz-hledem k pro- určené straně. Je-H vozidlo v pohypos-t ranni
vozu drá,h y, m.ůže býti v-la,stníkům ne- bu nesmí nikdo otvírati
bo jiným uživlatelům lesů uložen ur- dv~ře vozu, -vychylo,vati se z oken,
vystupovati . nebo
na,stupovati,
ani
čitý z'působ hospodá,ření nebo provedení urči,tého opatření. To se stane . prod,lévati n,a s'tUlpát:ká,ch, s-polj ovacích
můstcích
-a
pl,ošinách,
ač
není-Ii
už.ití
zpra,v-idla při vybudování dráhy (ve
sta-v ebním povolení, v dí-lčím rozhod- spojovacích můstků nebo pobyt na
nutí podle § 31, ods-to 3). Proj~ví-Ii plošinách výslovně dovo-Ien.
s-e toho potře'ba po vybudování drá§ 108. (1) Obecenstvo (samo nebo
hy, vydá příslušné roz'hodnutí poli- s vozidly, zvířaty a pod.) smí vstutický úřad, jemu-ž přioslu'ší úozor na povati jen na mí-sta pro ně určená
lesy (§ 192, odst. 2). Za oújmu, která a na přejezdy ('přechody) v mezích
z toho vzejde, přísluší od dotčené předpisů o tom vyda'n ých.
ho železničního .podniku přimě ř ené
(2) Bez-peČonostní orgány jsou při
odškodnění. Nesjedná-Ii se o něm
dohoda, určí. se podle záko,nů o vy- výkonu své s'lužby oprávněny vstupovali
do železn,iční-ho obvodu,
jiné
vlas'tnění.
(2) Je-Ii to potřebné k bezpečno,sti orgány veřejné správy, počítajíc v
dráhy a jej-ího Ipro-v ozu, jakož i k o-chra- to i orgány poštovní- správy, za podmínek, které st'an,oví želez'llič-ní správně p,roti ohni, jsou vlastni'ci (užíva~el~)
j i,ných pozemků v okollí drálhy pOVJl1.l1ol , n'i úřad v dohodě s přís'lušnými minist er's:tvy. Jiona'k smějí vstupova-t i do
požádá-l'i o to želez'l1ičn,í pOdn,i'k,. ne:
prodleně
okles-t'it
nebo
poka cell žele1!ničního obvodu toHko zaměst
stromy (keře). Neučiní-li tak" ,n,e- nanci dráhy ,pN výkonu své SIU~b.y
bo nedo-vol'Ují-1i
okol-no,sti
prut~hy neb o-s o,by, které 's e mohou proKase zjištěním a vyhledánim vlastnlka z;;-.,i dovolením železničního pOdniku.
(3) Kdo se blíží k přejezd'u ('přecho
(uživatele), může okleštěni nebo ~o
kácení, z, ařfdiH sám železniční podnik. du) , musi si počínati _ta'k, aby. neoČiní-li v'lastník
(uHv-a tel) překá,zky, hrozil an,i svou bez-pecnost, ar.! bez rozhodne do 8 d'nů železn,ični správ- pečnost I-idí, zvířat a věcí jeho péní úřad. Za újmu, která vzejde z ~k či svěřených, allii bezpečno'st,. ~e.ru
železnlcnlho
leštěni nebo vykácení, pos1
kVtne ze- šenost a pravidellnost
lezniční podnik p' řiměřenou náhradu, provozu. zejména musí
dbáti
výač neběží-l'i o nlavráceni
ve
stav, stražných zname,ní, návěstí a .pOlohoY
jenž byl již jednou předměte!11 od: závor jakož i musí se vhodnym zpuškodněni; nesjedn,á-Ii se o nahrade sObe~ přesvědčiti, neblíží-li s~ . .k_~
přejezdu želemi'ční vo-z idlo.
Rldlcl
dohoda, rozhod-ne okre'sní ú-řad.
silničníc'h vozidel, zejména motorOvých, jsou proto povi-n ni zv~lnHi při
měřeně -jízdu, a je-Iii toho treba, ~~
Díl devá.tý.
zidlo, po případě i motor zastaviti.
(4) Osoby, jimž
náleží
pečova~i
VZÁJEMNÉ STYK Y MEZI DRAHOU
o zvfřata musí dbáti tohO, a,by ZVIA OBECENSTVEM..
řat.a nev~tupova'\.a na trať; m~sí j~
proto držeti v přiměřené vzdale'n os-t l
§ 107. (1) Obecen's tvo, které užije od dráhy.
drá,hy nebo s ní j,inak vejde ve styk,
§ 109. Je zakázáno poškozoval!
zachov'á pozornost a opatrnost
při trať, jakákoM stavební
a
provoz;nl
měřenou povaze železniční'ho provozu.
zařízení, výstroj a p.řís- Iušen-ství dráPři tom se bude říditi předpisy, ktehy, klásti na koleje předměty, pře
ré upravují železniční dopra,v u nebo stavovati výhybky, otvírati
závory,
se do~kají pořádku, bezpečno,s\.i a napodobov'ati
ná,věsti,
způsobovati
pravidelnost i žel'ez-ničního provozu. bez příčiny popl-ach a vůbec činHi
Rovněž uposlech,ne
pokynů,
které coko-U, co by mohlo rušiti neb ohrouvede v obecnou známost železniční
ziti železniční provoz .
podnik, anebo které udělí zamestnan§ 110. Prostranlstvi které při léhá k
ci dráhy při výkonu služby.

Železniční zákon §§ 106-114.
stanici a jest určeno pro
p,říchod
(příjezd) nebo pro odchod (odjezd)
(přednádr,aží), nesmí
býti
uživáno
způsobem, kte'rý se ne-srov'nává
jeho určenim.

. § 111. (1) ŽelezniČoní podnik je povmen uvádět, i v mezích techn.ické a
hospodářs,ké
úč-lnosti
vyhláškami
oznámenimi a jinými vhodnými zev~
nějšími ozn-ačeními v obecnou známost všecky závažné věci, které se
týkaojí železnični piepravy, a um ,isťo
vati vhodné nápisy neb označenr
pro rych-Iou
informaci
obecenstva.
Železnični správní úřad může o tom
vydaH
zvláš-t ní
směrn i ce.
Osoby,
které užijí dráhy, nemají v'š ak, neníl'i v železn,ičním přepra-vním řádě (§
85) stanoveno j,inak, nároku na náhradu škody, která jim snad vzejde
z nespl:nění této povinnosti.
(Z) Železn,iční správ-ní úřad může
uložiti železničnímu
podniku-,
3by
obecenstvo by'lo varováno
určitým
způsobem před hro'z ícím
nebezpe-
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Díl desátý.
vEcl ZTRACENÉ NEBO ZAPOMENU TÉ.
ODEVZDÁNI DRÁZE.

§ 112. Najde-Ii někdo věc v železničním vozidle, v mistnostech vy,hrazených pro obecenstvo nebo .iinde
v že,lezničním obvodu,
nesmí
věc
sobě přivlastniti, ale je po'vinen
ji
odevzdati bez
zbytečných
průtahů
železniční služebně, leč že by věc
sám ihned vrátil tomu, kdo ji ztratil
nebo zapomenul.
Nálezné a co s ním souvisí.

§ 113. (1) Byla-Ii věc ztracena,
činí nálezné de'set ze
sta obecné
ceny nálezu. Dosáhl-a-'l i by odměna
podle tohoto výpočtu 2.000 Kč, vyměři se z ostatk,u jen pět ze
sta.
Byla-li věc toHko · zapomenuta, nálezné nepřísluší.
(2) Má se za to, že věci, které
čím .
byl'y zanechány v železničn, ích vozid(:i :. Ve všech vVhláškáCh, oznáme- lech na místec-h, kde se prav,idelně
ních a označeních, lichž se
týká u'klád,aji, byly zapomenu1y.
usta~l') . ení předcilázej í(;,ch odstavců,
(3) Jde-li o věc, kterou našel zajakož i ve všec'h obecenstvu urče měs,tnanec dráhy př, i výkon-u s-v é služných nápisech, označeních, přeprav by, příSluší
nálezné
železn.ičnímu
ních průkazech, oznámenjch
písem- podniku, avša'k ten je povinen. polOnýc-h neb ústních v ů bec musí být,i vinu odvésti ústavům
a
za,~izením
užito státního la,zylca. Užije~1i se ve sociální pěče železničního podni,ku,
shodě se zákonnými ustanoveními a
stanoveným se souhlasem železnič
kon-cesní listinou t.a;ké jiného jazyka, ního správní'ho ú-řadu,
dru-hou
pak
musí býti zeJ'roveň text v ja,zyce stát- polovinu poskytnouti
jalco
odměnu
ním na prvním místě a aspoň ve stej- zaměstnancům, kteří se př.ič-inili
o
ných rozměrech i voe stejné úpravě. nález.
Usta-novení tohoto
odstavce
platí
(4) Nežádá-Ii
nálezce
nálezného
zejména také :pro uveřejňování jízd- nebo sta-ne-Ii se nezvěs,tným, přip-adne
ních řádů, tarifú a tarif:iích slev.
nálezné ústavům a zař'ízením sociální
(4) Železniční pOdn,ik uprav'i
svůj péče železnionr'ho podniku stanovestyk s obecenstvem
podle
zásady ným
se
souh,l-a sem
že'lezniční,ho
účelnosti,
jednoduchosti,
ryc,hlého správního úřadu. Nezvěstným je nájednání a ochoty; to platí i
po lezce tehdy, jeslil-iže ho nelze vyhlestránce \ jazy,kového styku s obecen- dati podle adresy, kterou udal.
stvem. S osobami, které v přep-rav
ním styku s dra'hou užijí státního jaPovinnosti dráhy.
zyka, musí železni'ční pOdn,ik a jeho
orgány jednati ve
státním ja-z yce.
§ 114. (1) Za ode~zdallo!J věc odT ěchto ustanovení s'luší užíti
př i mě
po-v idá železnič,ní podn-ik la'k o schoř ené na v'š ecky podniky v železnič
vatel. Prokáže-li někdo, že odevzdaním obvodu, po'kud jejich účelem je nou věc ztratil nebo zapomenul, vydá
uspokojovati
potřeby
obecenstva , mu ji železničn.í podnik po srážce
které užívá dráhy.
nákladů n-a uschování, jakož
i
po
případě po srážce
(zaplacení)
nálezného.
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(2) lIIebutle-j.j věc vl/dána
do
m ~ síců ode dne, kdy byla odevzdána, je železniční podnik
oprávněn
ji prodat i ve veřejné dra,žbě. Věci,
které by se znehodnoti'ly
uschováním nebo je'j ic'hž pravděpodobný výt ěžek při prode'j i by neuhradil ná1<lad na
uschování,
je
železn,ič'ní
podn.ik oprávněn prod,ali ještě před
uplynutím označené lhůty, a to třebas i z vol né ruky; věci podlehnuvší zl{ áze nebo bezc en n,é je oprávněn
také zničiti.
(3) Stržené peníze, po srážce nákladů na uschování a útrat prodeje,
uschová železniční podnik bezúročné
pro toh o kdo věc ztratil nebo zapomenul
'
.
Nezjistí-li se předchozí dditel.

hoto zákona a předpis ll pod le něho
vydaných, po přírpadě jiných předpi
sů, I{teré upravují veřejnou be~peč
nost, kl'id a pořádek na dráze.
po,licejní

I

§ 11 5. (1) Nepř·ihlásí-Ii se ten, kdo
ztratil nebo zapomenul,
do 3
r o lců octe dne, kdy věc byla odevzdána
železn·ičnímu
podnik·u,
př.i
padne věc nebo st ržené peníze v
úschově i s užitky nálezci.
(2) Ustanovení § 113, odst. 5 a 4
p latí obdob ně.
věc

Díl jedenáctý.
POV INNOSTI K STÁTNI S!lRAvl: Poš ·
TOVNI A TElEGRAf'N I , USTí\ NOV EN I V
ZAJMU O BRANY STÁTU A USTANOVENI
O PŘEPRAV!: ČETNIc TVA.

Pozn ámka:
§!i 116-123
správní.

pra'v omoc
dráhy.

zaměstnanc il

§ 137 . (1) zaměstnanci dráhy, ur če n,í
službo u pro železniční obvod, j So,u v
tomto obvodu opráv'něn'i, nenHrj po ruce bezpe čnost'ní orgán, zjišťo' vati tot ožnost oso'by, která se (jop u-srt í trest:
něho či n u, neuposlechne n.ap ?m enu ! ~
daného jl zaměst,n anC em d ra h ll p n
výkonu sl'užby, zřejmě vedomě nebo
svévolně porušuje předpisy týkající
se drah, nebo se d opustí tako véh O
jednání, které mší dopfav,u neb ohrožují její bezpečnost, anebo i, je-I'i
to nutné, talco'vou osobu zadržeti a
odevzda·ti bez
Zb yte čných
průtahů
bezpečnostnímu orgánu ~e bo p ří sluš
nému úřadu .
(2) Z. aměstnanci dráhy
jsou . PÍ' ~
výkon'u policie (odstavec 1) pov Iltn I
se říditi pře dpisv za'vazujícími bezpeč n ostní o'rgá'ny, zacho~áv_ati
vá~
nost a cho'vati se ke kaz d emll slusně . Navzájem je obecenstvo povinno
zacho'vati v úř-3dním styku s nimi slušnost a vážnost.
(3) Dohled na výkon 'i.eletničn,í polici e, poklid ji obstarávají
zaměst
nanci dráhy, přísluší i ře d iteli nebo
ředitelstv í (§ 71, odst. j).

ob sa llují

předpisy

Zákonná ochrana při výko'nu 'této pravomoci. Slu žeb ní pHsa!h.a.

Díl dvanáctý.
O ÚKONECH STÁTNI VÝ SOS TI
ZVLÁŠTĚ .

Po znéÍ m ka: !i !i 124- 135 obscnu jí
o že le z ni č ním sp rávn ím úř a 
dozoru na železn . podn iky .

pře dpisy
dě a o

III. Ně' k t erá z,vláštní ustanoven! o výk onu policie na drá'z e.
činnost

bezpeč nostn ích

úřadů

a or-

gánů.

§ 136. Bezpečnostním úřadům a orgánům náleží bdíti, aby osoby, které
už íjí drá,hy nebo s ní jinak vejdou
ve styk, zachová'v aly ustanovení to -

§ 138. (1) Zaměslna'nc:ům dráhy pří
sluší při výl{onu policie na dráze záIconná och'r a,na členů sboru s·tráže
bezpečnosl'i.

(2) Před pHpuštěním ke služ bě, při
níž by se mohla vysrkytnouti příleži
to st k výkonu policie na dráze, majl
zaměstnanci ďráhy vyko'n ati do ru·kou
orgánu železničníh o správního úřad u
sltlŽební přísahu. Je-Ii to,ho naléhavá
po-tře'ba, můře býti pro přechodnou
do'bu při-puštěn ·k řečené slu ž bě tarl{é
zaměstnanec , (ier ý slu žební přísah u
dosud nevyko nal.

Železniční zákon
O!brojené

strážní

§§ 115-196.

oddíly

železniční.
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mí.ry zavinění, nejvíce však v
na s'vobodě 14 dn ů.

trest

§ 139. (1) Je-Ii potřebí mimořádnýCh
opatření k zajiště n í bezpečno'sti proPozná m ka:
§§ 141-144 ob sa huji
vozu dráhy, může želaz1liční správní předpis y o hrazení náklad ů výko nu
úřa d v dohodě s ministerstvem vnitra
státního dozoru a Odc hylky od ních .
a s ministers,t'vem
náro'dní
obrany
po volil i železn.i čn ímu pOdn.i'k,u, bez
Hlava druhá.
újmy pravomoci bezpečnost-ní,ch orqé:Ínů, aby utvořil ze s'vých zaměstn,allců
Drá'h y ved1lejší.
oZbro'j ené slr ážní oddí,ly železniční.
Př i l o m bud.ou stan,oveny také p oPoznámka : !i§ 145-158 pOjedná v ají
drobno st i organi·sace, pravomoci, vý- o drah ách v edlej ších.
cvi1ku, výkonu služby, výzbroje a výstroje těchto oddílů .
Hlava třetí.
(2) ' Členové ozor o jených str ážnich
Dráhy drobné.
Oddíl ů žel e zničn ích JSOll
oprávněni
Po známka: §§ 159-173 pojednávají
nosHi ve slu ž bě zbraň. Výjimka p odle § 138, odst. 2, věty d'r'uhé pro o drah ách drobn ýc h.
ně nepla'lí.
Část druhá .
(3) K účer lu uvedenému v odsta,v ci
1 smí člen ozbrolj ených strážn·íCh oddílů
železničních, šetře
Qpa1trnosti DRÁHY PRO OMEZENOU PŘEPRAVU VEŘEJNOU A DRÁHY. PRO PŘEPRAVU NEpotřebné podle okolností
případu,
VEŘEJNOU .
uz íti zbraně jen v těc llt o případech:
Poznámka: !i§ 174-186 jedna jí
o
a) př i nutné o'braně, aby odvrátil
drahách
v
nadpise
uve den Vch.
nás ilný útok, jenž na něho byl uči- I
něn aneb který mu přímo ·hrozí nebo
Čá,s,t 1řetí.
jímž se život jiné osoby ohrožuje;
b) k zmařen.í ú'téku pachatele, který poru šil železn ičn í dorozum í\l ací a ~VLÁŠTNI USTANOVF.NI O VÝKONU VER!:JN É ZELEZNICNI SPRÁVY A O VĚ
zabezpečovací zařízení, ro.zrušÍ'l trat'
CECH S TIM souvlsfclcH.
nebo vůbec jedna l ta'k, že z tO!10
vznirkla por'u c!m nebo důtklivé ohrov
Poz~ám
ka: §§ 187-194 c.bsahují
žení žel ezn ičního provozu, byl-Ii pacha't el přistižen při činu nebo je-Ii p redplsy správní .
někdo důvodně podezřelý z takového
ČÁST ČTVRTÁ.
činu a nelze jej zadržeti jiným způ
sob em.
Úprava znění zákona
ze
dna
1.13.

I

Stíhán.í

přestupků.

§ 140. Toho, kdo !le pr o viní pro ti
ustanovením § 6, odst. 1, § 10, ods·1.
" § 30, odst. 1, §§ 41 a 42, § 43,
odsl. 2 a 4 § 44, § 59, odsl. 1, § 80,
§§101až 103, § 105 ,Od st .1, §§1:J8 a1 09
anebo nedbil příkaz ů a záka z ů úřad ů,
vydaných pod'le tOrhoto zákona , poI{ud míří k veřejné be zp ečnosti, kll··
du a pořádrlcu na d'ráze, potrestají
okre sní (s1átněpolicejní) úřady, ač
neběží-Ii o čin stíhaný soudem nebo podle urstano'vení ž. p. ř. (§ 85,
od st. 3, věta prv·ní), tre stem na penězích do 5.000 Kč nebo trestem na
svobodě do 14 dnů; je-Ii
tres·! na
p enězích nedobytný, přemění
se v
náhradní 1rest na
svobodě
podle

února 1878, č. 30 ř. Z. () vyv l as !nění !< účelům vybudová'ní a provo7.tl
drah.

§ 195. Zákon č. 30/1878 ř. Z. platí
nad~~e ve ~něn.í, které je uvedeno
v prlloze. Uzemní rOzsah jeho piatnosti se nemění.
Poznámka Viz zákon 30/1878 ř. z.
níže otištěný.
ČÁST

PÁTÁ.

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY.

I. Škody na OSObě.
§ 196. (1) Byl-Ii někdo poškozen na
tele (na zdravf) neb usmrcen při železniční do'pravě na tra·ti úkony nebo jevy, kterými se navenek projevuv
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j~ nebezpečno,st vlastní !é!o doprave,. odpo'vídá za škodu, ,i(ierá z toho
vZnikne, že'ezniční podnik .
odpovědnosti
je
však
(2) Této
podnik zproštěn, je's lli'ž e škoda
1. vzešla
a) ze zavinění poškozeného nebo
" b) z neodvratného jednání, osoby
Jlne nebo
1. byla neodvratná
3
nelze
ji
odvozov,ati ani z pova,hy nebo sta,vu
pl'ovozníc,h z,aříze,!!í, ani
ze zvMšlního způsobu, selhání nebo nedostatků jejich činno,sti.
(3) Neodvratnost (odsiavec 2) záleží v tom, že něco nemí'de býti za mezeno takovou opatrností při vedení provozu a zacházení :3 příslušnými
zařízeními
do'p ravy, laerá se srovnává se zákonem a předpisy podle
něho vydanými, a nenHi jiCh, s povahou věci.
(4) Za zavinění (odstavec 2) se pokládá také takové jedn!Íní 'pošl(ozen&ho, kte r é mu nel,ze ~řičítati k vině jenom pro ' jeho věk
nebo
pro
nedostatky zdraví,
tělesných'
nebO
duševních schopností.
(S) Jako jednání osoby jiné (odstavec 2)
nemůže
pOd'nik namítati
jednání o,soby, která vykonává službu při dopravě.
(6) Vzešla-Ii škoda nebo její rozsah částečně Z1působem u'vedeným
v odstavci 2, buď s uv~žením všech
o,k olnos't,i uznáno, že že I'e,zn.ičn, í podčnl~t. odpov,idá jen za její p,oměrno,u

R07.sah
Při

odpovědnosti.

poškození na těle
(na zdraví) uhradí železni':11í podnik
náklady na ,nutné léčení poškozeného a nahradí mu ušl,ý, po případě
v budoucnosti
ucházející
výdělek,
není-Ii poškozený 'Pro n<1sledky úrazu
schopen výdělku zčás,tj nebo zcela
ani ve svém povolái1í ani v jil,ém
přiměřeném zaměstnání, zaplatí mu,
domáhá-ľi se to-ho, boles,tné, které je
přiměřené vytrpěným boles tem, jakož
i poskytlre mu náhradu za zohyždění.
Byl-Ii výdělek pošl(ozeného neobyčejně vysoký, Z1menší s,oud
přimě
řeně náhradu, přihlížeje
ke
všem
oko,lnos'tem.
(2) ByHi
někdo
usmrcen
nebo
vzešla-Ii smrt z poškození na
tele
(na zdl'aví). nahradí železni~ní pod-

§ 197 . (1)

nik přiměřené náklady pohřbu. Osobám, které zemřely, byl povin e n po
záko,nu vyživo'vati, po případě vychová,vati (pozů,s talí), uhradí podnik
přiměřené
náklady na výživu, po
případě na výchovu, pokud zemřelý
byl by býval k nim pO'/inen .
(3) P,Hpadnou'li z toho duvodu, že
nastalo poškození na těle (na zdraví)
neb usmrcelií,
pOŠlkozenému
nebo
J:'ozůstalému dálvky z ve : ejnoprávního
pojištění nebo nahra7.'Llj!dho je zaopatřenJ, zmen'š uje se náhrada škody
podle
u,sta:n ovení
předcházej [cích
odsta'vců o řeče'né dávky, příSlušné
mu no'si,teii
pojištění
(zaopatření)
však příSluší proti železničn, ímu podnik'u náro'k podl'e ustanoven,í tO'h oto
dílu na místě poškozeného nebo pozů stalého, a to až do výše dávek,
kleré je nositel
pojištění
povinen
poskytova,t i. Dostane-li se
z téhož
cllIVOdu pozůstalému jinýc.h zr.ačných
majetkových výhod a není-Ii
to
k
pozůs'talému
při
slu:iném
uvážení
všech okolností nespravedlivé, může
soucl přiměřeně zmenF.it i náhradu podle ustanovení odstavce 'l, druhé vě
ty, přihlížeje ke všem , okolnostem;
do majetkých výhod
však neburn e
zahrncvány náhrady vVplácen€.' podle
pojistné smlouvy .
Náhrada ve způ'sobu dl!Chodu.
§ 198. (1) Náhradu lOl ztr:'1cenou nebo zmenšenou výdělečnou
způsobi
lost, jakož i náhradu nákladů Ila výHvu, po případě na výchovu, přiřkne
soud, nedoho1dnou-ii se strany jinak,
jako roční důchod, který je třeba
platiti v měsíčn.fch Iilůl<Ích napřed ,
(2) Změní-Ii se podslatně poměry,
k,teré byly rozhodné pro stanoveni
důchodu a,ť vý,r okem
s'o udn,ím nebo
dohodou, může soud na ža,lobu železnič, ního pOdni'ku dlkhod zastaviti
nebo snížit'i, nla ža,lobu pa,k po'š'k ozeného důchod zvýšiti nebO,
byl-Ii
zastave,n , zno'v u jej př,izn,a'l.i.
PI'omlčení ,a oznamovací povinnost.
§ 199. (1) Nároky na náhradu škody podle u's,t,a,"oven,í §§ 196 a,ž 198 se
promlčují v 6 měsicích
ode
dne,
kdy poškozený zví, jaká je škoda.
Když po'š kozený nezví, jaká je škoda,
zaniknou
náro'ky po ., leteCh
oele
dne, kdy nastalo pošl<ození na téle

Železniční zákon §§ 197-204.
(na zdraví) neb usmr'c enf.
_. (2) K zachování nároků na náhradu
sKody pO,dle usta,novení §§ 196
až
198_ se vyžaduje, aby ten,
kdo byl
pos~ozen na těle (na zdrav i) nebo
p~zu ~ ~ali po usmrceném (jeden z pozustalych), oznámH někte'ré sl'užebně
~elezničního podn,iku, že na's ti:llo posko~en!, na těle (na zdrav.í) neb usmrce,nl, a t~ do ~ týdnů ode dne, kdy
ZVI o posk?zenl neb o usm.rcenf; jinak_ t,yto naroky zanikají, !edaže zameskani označené lhůty nelze tomu,
kdo byl povinen
Učh,iti
oznámeni
příčí'tati za, vinu, .m.eilo že se někte:
rá ;Iužebna
želez,ničniho
pOdniKu
dOVl v uvedené lhůtě jiným ZPlISObem o poško,zení neb o usmrceni .
{~) ~ositel pojištění je
povinen
SVU1 narok podle ustdi10ven! § 197,
odst. 3 oznámiti železničl1rmu pOdniku, do 30 dnů ode dne, kdy byl při
znan důchod ne-bo jiná dávka, jil:ak
jeho nárOk zan,ikne.
Náro~y ,zamě,stnanců :'čas,!ných veřej
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SIUž?_bnimu poměru pravidelně nebo
za _ucele~ ~hotoven! díla zaměstnány
Y. ~~lezOlcnJm obVOdu, jsou úmluvy,
jlmlZ _s~ předpi,sy tohoto diIu napřed
vyl'ucujl neb omezují, nep,l,atnlé,.
II. Ško,dy na věcech .

§ 202. Bez újmy toho, co se ustanovuje na jinýCh místech tohoto zákona ~ebo v předpi,seCh podle, něho
vydanych o odpovědnosti železniční
ho pOdnil(u za škody na vácech odpovidá železniční pOdnik za ;;;kody
kte!é byly způsobeny na sous~dní~
majetku vybudováním , udržovánfm a
provo zem
dráhy. Ustanovení, § 196
odst. 2 až 6 platí obdObně.
'
III. Platnost jiných předpisů.

§ 203. Předpi1sy §§ 196 až 198 se
nevylučuje širší od,povědl1ost podle
ustanovení o'becného práva občanSké
ho, .vyjím~'ÍÍc u,stanoven! o odpověd
n~SIJ za skodu vzniklou z nebezpeč
neho podnikání.

no.pr,?vl1lho. ura}o.véh? pojištění (7.,, opatrenf), jakoz I naro'l.:y vojens'lqich
o,sob.
IV. ,Odpovědnost za škOdy ze slřet~
§ ,2~0. (1) Železniční podnik neod- nutl .~r~vczu drá.hy s provozem silmcmho motorového vozidla.
pOvlda podle u,s,ta'novení § 196 a násieduFcích za škOdy na o'sO'bě SvýCh
_§ 204. (1) Vzni'kla-Ii škOda na osozamě~M n?ncu" Kteří Jsou účastni veřej
nopravmho urazového pojištění nebo be ~~~o na věcech ze 5!řetnutf žen?'hr.azuoj ~ cího, je úrazového, zaopatře leznl'cnl dopravy na Irati (I' 196) s
~I, Jde-fl o uraz, na který se vztahu- p.rovozem silničního motoro~ého voJe řečené pojištění ,nebo zaopatřenf. Zidla, posuzují se nároky mezi těmi
(2) To platí obdobně také o ško- k'? o.ž jina,k j's ou pOdle platných před':
dách na o,sobě státn ích zaměs t JiOln p~su . z teto ' událo's ti povinně odpoců, k1eřf konaji svou slu:!bu na tra- vedm, podle -předpisů obecného práva občanského.
tich železničnf.ho podniku.
(3). Rovněž ne9dpovídá železniční
(2) Tře!í oS.Oby, kterým vznikla škopodnik za, takové. ško<:ly vojenských da z udalosll uvedené v odstavci 1
osob, ktere konaJf svou -slu7.bu na mohou u!platňo'V,a'ti své náro,k y na ná:
tra li železničního podniku.
hradu, proti každé osobě, která od(4) Za'mě:tnanec ' nebo
vOje~ská povlda ~ to~oo neb onoho provozu,
o~oba (p_owstaIf) nemuže nárok
na ~odle ,="redplsu pla,tných o jeojí odpona~radu skod na _osO'bě, r) nichž jed- ve~nostl. Tato o,soba však může žáil.aJ! od,:;tavce ;1 a'z , 3, up,latňovali pro- dati, aby její zá,va'Ze'k k náhradě škopředpisů
byl
ti ZJmes'tr.il.tJCI drahy, leč by tento dy podle dotčených
z~mestnan,ec způsobil škodu na oso- Ome~e!1 na_o !lI~~poměrnou část škody,
be _ze zleho 'ú my,slu nebo _z hrubé ktera j:. pn":Jerená účasti jejf'ho pronedbalosti.
voz,u_ P~I zpusobenf škody vzhledem
k, ucas,tl o'S~atn!ch povinně odpověd
Neplatnost úmluv o ltyl.:J'učeni
.od- nych provozu; toto omeze'l1f nemá vIiVll na přisouzení, útrat sporu. Zalobu
!lovědno,sti.
"
proti ka'ž dé ' z odpovědných osob lze
§' 201. Jde-Ii o cestu,jící neb o oso- podati u každého soudu
místně
a
by, které jsou vzhledem
k
svému věcně příslušného pro
některou
II

Dodatek 11-5
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III. Obchodní právo.

ních. Doba od podán.í žalo!Jy na oso - nic stanovených tímto zákonem, slobudou
bu odpovědnou z jednoho provozu žení komisí, pokud komi's e
do pravopla·tného· skončení sporu se včleněny do jednotl'iv'ých řízeni;
d)
aby
určila,
v
ja,ké
for-mě
bude
nezapočítává d'o promlčecich I,hůt pro
povo!eni
nebo
nároky proti osohám odpovědným z vydáváno stavebn.í
t~m
ostatn.fch povinně odpovědných pro- povolení k užívání drá,hy; při
vozů
ani do I'hůt ustanovených pro může býti tato věc za'l·i:.r:ena pro JepOdáni žaloby proti těmto osobám, dnoduché případy také Hm způsobem,
ani do jiných lhůt, jejichž zmeškání že příslušné povoleni vydá komise,
majíc! účas,t v řízení, iménem úřadu
má vzápětí právni ú,jmu.
(3) Jde-Ii o odpovědno,st za škodu příslušného k vydáni stalvebniho povolení
pro stavbu dráhy nebo
pro
vzniklou z události
uvedené v odstavci 1, sluši po,suzovati nároky po- stavbu na dráze;
zůstalých pO'dle téhO'ž druhu předpi
e) aby ustanovila, že u některých
sů (podle ustanovení o povinné ?d- staveb nebo zaHzení v'{piyne ·stavebpo,vědnos·ti nebo
podle
o~ec~eho ní nebo jiné povoleni ze skutečno
práva o' bča'n;5kého), podle nehoz by sli že železnični pO'dnik se přidrží
se posuzovaly náro'ky zemřelého.
no~,mální ,konstrukce ne'b o typu, dále
že u stavC'b malého vý'tnamu možno
V. Soudni přislušnos'l.
uděliti stavební nebo jiné povole·n i
najedno1u pro vice staveb nebo zaří§ 205 . (1) Žaloby na železniční pod- zeni, a konečně že je možné, je-Ii
nebezpečí
v prodlení, si vyžádati stanik o náhradu ja,kýchkoli škod mohou
býti podány také u věcně příslušné vebni nebo jiné povoleni dodatečně;
f) aby u,stanovila,
že železnični
ho soudu, v je'h ož obvodě byla škoda
správní úřad může vyda't i ~v me_zích
způsobena.
(2) Toto ustanoveni \/šak
neplali zákon'ných u,stanoveni zv·lástni rády
pro žaloby o náhrady škod založené týkajic! se jedn.otlivých :llozek vybuna přepravni ·smlouvě, vyjímajíc ško- dováni udržováni a provozu dráhy;
g) ~bY ustan.ovi·la, ze
želez·niční
dy ,n a osobě a 'spolu s nimi vzniklé
pOdni'k je povinen předložiti ~atastrál
škody na věcech.
nímu měřickému úřadu pomucky potřebné k zápi,su v pozemkovém kaČást šestá.
tastru a v pozemkové knize;
.
,
ÚPRAVA VLADNIM NAŘfzENIM.
h) a·by u'stanovila, zda u v
J~ke
výši třeba platiti t.axy za provádeni
§ 206. (1) Vedle zmocnenl, k·teré úředních vyzk'oušení,
prohlídek a
bylo uděleno
na
jiných
místech, zkoušek podle § 45, odst. 2 a § 75,
zmocňuje se vláda,
aby
nařízením odst. 2;
upravila podrobnosti u,stanovení lohoch) aby sta.novila tvar stejnokroje
to zákona.
a služební'ho odznaku, jakož i pod(2) Vláda se zmocňuje zejména:
mínky, za niChž mají. býti nošeny;.
a) aby u'pravila řízení pi'eti'c házejii) aby blíže vymeZila rozsah pOVincr před udělením koncese a před vy- nosti podle U'stanoven,i § 141, odst. 2;
dáním stavebního povolení, a to poj) aby stanovila odchylky od před
dle možno'sti lim 7lpů'so'bem, aby ko- pisů čá'sti druhé P~? ,dráhY, .kten~, ,k
naných šetřeni bylo užito k obojimu výcviko'v ým nebo JI;nym
vOjenskym
účelu, aby obě řízen.í spolu souviúčelům buduje, udržuje nebo pro,vosela i vzájemně se doplňova·la a aby zuje vojenská -správa, zejména
odpro pot: řebu
železničních
projektů chylky % užili §§ 44, 45 a 75.
bylo co nejvice uži10 pozemkového
(3) Vláda se zmocňuje, ab, stanokatastru;
vila že železniční podnik je povinen
b) aby u'pravila nzení předcházeji se pO'j istiti proti následkům odpověd
c! před povolením k užíváni dráhy, nO'sti za všechny nebo některé škody
jakož i aby u·stanovila, v kterých pří podle části páté tohoto zákona, při
padech . má misto dodatečná kOlau- čemž může určUi nejmenši pojistné
dace (§ 42, odst. 3) a jakým zpííso- čá'stky, na které mUlsí - býti pojištěni
sjednáno pro jednotlivou
pojistnou
bem bude prováděna;
c) aby stanovila, přidrlujíc se směr- příhodu.

Železniční zákon §§ 205-209.
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(4) Vláda se zmocňuje, aby upranařízení ze dne 14. září 1854, Č. 238
v i la pro že,lezniční, podn.i·ky v.ěci sbo- ř. z. (železniční koncesní zá'ko n,). a
r ů důvěr·niků s pHhlédnutím jak k zá- nařízení č. 4973/1868 K. K. M. luh .
sadám zákona ze dne 12. srpna 1921, m. veřejných 'p r.ad a dopravy) (I(onČ . 330 Sb. z. a n., o závodníc·h VýbO- cesní sta·tut železniční),
rech, tak ke zvláštní povaze dra,h.
nařízení ze dne 2. ledna 1859, č.
25 ř . z. , o zamezení a odstran~ní k.oČá,st sedmá.
lisí mezi podniky horními a železnič
ními a nebezpe'čents,ví, která vznikají
ZÁVEREČNA USTANOVtNI.
zkolisí pro ji'stotu života
a
majetku,
Mezinárodní železniční slyk.
zákon ze dne 5. března 1869, Č. 27
železničnich
§ 207. (1) Mezinárodní železničll·í s·t yk ř. z., o odpovědnosti
podniků
za těles·ná poranení
neb
a věci ·s nim souvisíc! upravuji zpravidla · mezinárodni smlo,uvv. Us!ano- usmrceni lidi, k·terá byla způso'bena
událostí
na
draháCh,
zákon
ze
dne
ve'n í těchto smluv, vyhlášených
ve
Sbírce zákonů a nařízeni, mají
po 12. č~rvence 1902, Č. 147 ř. z., o' oddO'bu své mezinárodní účinnosti též povědno·sti drah, a zák. čl. XVllli1874,
o o'dpovědnosti za usmrceni nebo tě
účinnost vnitro,státní.
(2) Vláda se zmocňuje, aby na·řize lesné ·poranění 2lpůsobené drahou, ja.n ím opatřila, čeho je třeba ku pro- kož i předpisy úrazového pojištěni
vedení mezinárodních smluv (odsta- a zaopatřeni (§ 200, odst. 1), přizná
vec 1), zejména poku.d jde o vyhla- vajíd zaměstnancům dráhy a jejich
v
šování počátku a ko'n ce jejich (Ičin- pozůstalým vyšši úrazový duchod
přfpadech, v nichž by jim přfslušely,
nosti v.e s·tyku s jedno'tlivými s·táty..
(3) Nesta'novHi mezinárocjni smlou- kdyby nebyli na úraz pojištěni nebo
vy nic jiného, pla·tí u's tanoveni toho- zaopa·třsni, nároky na náhradu škody
to zákona a předpisů podle něho vy- podle zá-kon'nýc'h ustanoveni o povindaných též pro mezinárodní železnič- jakož i předpi'sy vydané podlle ů 4 zání styk, zejména pro železniční s'lyk kona ze dne 20. července 1894, č. 168
ř. %., o rozšiření úrazového pojištění,
se sousednimi státy.
ve zněni zákona ze dne 21. srpna
Součinnost při po'volováni nebo zři- 1917, Č. 363 ř. z., a zákona ze dne
lete kou dopravu
10. dubna 1919, Č. 207 Sb. z. a n.,
Zova' , I' 'i
'OJ
lni
pro
c
.
jako,ž i předp'isy vydané podile ~ 4 zá'
§ 208. Pravidel,né linie pro veřej kona ze dne 18. prosince 1837, Č . 1
ř. z. z roku 1888, o úrazovém pojišnou letecko·u dopravu se zřiIUjí též
''1 dohodě se
železničním
správnim tění dělnickém, ve z·nění zákona Č .
207/1919 Sb. z. a n.), bez · újmy ná:Ú ~ adem.
roků založených · úrazy, které nastaly
Derogačni ustanovení.
přede dnem účinno' sti tohoto ustanO'
vení (§ 213, odst. 2),
předpisy čl. 421, odst. 3 a čl. 422
§ 209. (1) Dnem úči'nnosti tohoto
zákona pozbýva'j í platnosti,
pokud až 431 zák. Č. 1/1863 ř. z. a §§ 422
1ento zákon nesta,noví něco jinéhO , až 433 zák. čl. XXXV1II1875,
nebo se z něho
ji'nak
nepodává,
zákon ze dne 14. července
1927,
všeChna v jinýc'h předpisech obsaže- ~. 110 Sb. z. a n., o želez·nični pře
ná ustanoveni o předmětech.
které pravě,
jsou upraveny v tOlmto zákoně.
zákon ze dne 8. srp,na 1910, Č. 149
ř . z., o drahách nižšÍ'ho řádu, zák.
(2) Zru·šuji se zejména:
dekret dvorni ka'n celáre ze dne 28. čl.
XXXI/1880, o drahách
mislních,
pro,since 1843, Č. 40.114,
sb.
zák . v_e znění zák. č.l~ __ IV/1838, bez újmy
po l. sv. 71, Č . 137, o zřizování nových práva výku,p u, jak bylo pro stát zastaveb v obvodu drá'hy,
loženo těmito zákony,
cís. nařizení ze dne 16. jistopadu
z;ikon ze dne' 16. června 1892, ' Č.
1851, č. 1 ř. %. Z rok·u 1852, a zák. 41 . :rčes. z. %., 'jakož I § 7 zákona ze
'ČI. XIII/1908, po případě nařízení Č. ctn'e 16. května 1895, Č. 54 mo'r. z. z.,
-6125/1907 M. E. (uh. m. předsedniclvo) á ' § 7 %á,k ona ze dne 3. června 1895,
· (~rovozn·í řády že·lez·niční),
, ič. 45 ' slez. z. z., stran užívání veřej-

Dodatek II-5*
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III. Obchodní právo_
povinnosti ve pro5'pěCh státni finanč
nf správy;
4. ustanovení zákona ze dne 20_
března 1919, Č. 175 Sb. z. a n., o zří
zeni a působno'sti nejvyššího účetní
ho kontrolního úřadu;
5. předpisy, podle nichž je železnični podnik povi'nen, dřive než vydá
služební řád (jeho změnu), jedna,t i s
výborem ' důvěrníků;
6. ustanovení § 13, odst. 4 a 5 zákona ze dne 11. června 1901, Č. 66
ř. z., o stavbě vodních drah a provedení úpravy řek;
7. ustanovení
zákona
o
obraně
státu.
(2) Jde-Ii o svazky územ~í ,s_am~
správy, zů,stáva'jí v platnosti tez zakonná u·stanove.ní· o výkonu dozoru
na 1ylO sva,z ky, jejich orgány a za-

ných silnic a cest ke - zřizování drah,
zák. čl. XVII/1914, o železničním
služebním řádě,
zákon ze dne 8. února 1921, Č. 59
Sb. z. a n., kterým 'se mění ustanoveni § 24, od,st. 2 zákona ze dne 18;
února 1878, Č. 30 ř. z., o sestaveni
seznamů znalců v řízení týkajícím se
vyvlastnění k účelům vystavění a provOlování železnic,
vládni nařizeni ze dne 20. dubna
1934, Č . 79 Sb. z. a n., o úpravě ně
kterých poměrů veřejných hiavních a
místních drah státních a drah státem
spravovaných k veřejným
pozemnim
komunikadm.
(3) . Dokud nebude vydáná úprava
vládním naořízenim podle tohoto zákona (§ 206, po pHpadě zmocně~í
udělená na jiných místech), nebo JI"
ná ú,prava všeobecné pov.~i1y přet!: městnance.
§ 211. (1) Ve veřejnoprávnim úravídaná tímto zákonem, užl'Je se pn
provádění tohoto zákona .~o'sa~,adn!c~ zovém pojištění zaměstnanců . železnič.nich
podniků (za součást ta,k ových
předpisů, které _upra~U'JI
~r1slusn~
jejich
~?
předměty, se zmenaml, kter,e vyply- podniků se pokládají i
mocné
a
vedlejší závody, zahrnuJlc
vají z ustanovení tohoto zak,on~ a
postupně
vydávaných
provade~ích v to také odvětví dopravy mo·t oropředpisů. Než bude vydáno vla~n! vými vozidly) se zvyšuj! sazby dů
n.ařízení podle § 32, od~t .. 1, _'lety ckodu takto :
důchody zraněných a úhrnu pozůsta..
t řetí, jest orgánem, jemuz J.e ,sveren~
%
pozustahájeni odpovídajícího veřÉ~Jneho zál: lých ze 2/s n.a 75 % , důchody
lých
z 20 % n·a 30
a z 15 % na 17.50 /G
mu, zástupce příslušn~ho úřa?u, ktcry
je k místnímu šetřeni vylsilan poclle ročního praco,vnÍ'ho výdělku.
(2) Pro pojištěn' í u'v edené v oddosavadnich předpiSŮ.
(4) Odkazuje-Ii jiné předpisy
na stavci 1 platí v celém území stá.t u
některé předpisy, které se
zrušuji, ustanovení § 7, odst. 5 zák. Č.
nastupuji na mí,sto zrušených předpi 1/1888 ř. z., ve znění zákona Č . 363/
sů přislušná u s-l,anov en:Í' tOh,oto zá.ko- 1917 ř. z., a ustanoveni čl VII. odst.
na, po přfpadě prováděcíCh předpi 1 a 2 zák. Č. 168/1894 ř. z.
sů. To platí obdobně i o upraveném
(3) Důchody úrazo·vého zaopatřeni
znění zákona č . 30/1878 ř. z.; na zaměstnanců železničnich podniků (§
místo § 42 dos,a'v adniho měn, í zákona 4 zák. Č. 1/1888 ř. z., ve znění čl .
Č. 30/1878 tu nastupují §§ 7 až 9 to - III zák. Č. 201 /1919 Sb. z. a n.) nehoto (že'leezničniho) zákona .
směji býti nižší než důchody úra,zového pojištění zvýšené podle od§ 210. (1) Nedotčeny zůstáv'aj í:
1. zákon ze dne 27. června 1919, stavce 1 a 2.
(4) Za železn· i,ční podnik ve smyslu
Č. 373 Sb. z. a n., o doplnění
sitě
železn.ičn!· sta'v'bou drah mís,t nich, a- odstavců 1 a 3 se nepokládá dráha,
však bez újmy ustanoven.í § 162, odst. která je toHko součástí liného pod1 tohoto (železničniho) zákona, a zá- niku.
(5) zvýšení podle odstavců 1 až
kon ze dne 22. prosi'nce 1920, č . 690
které se
.Sb. -z, a n., o _pře.vzet[ soukromých 3 se týká jenom úrazů,
přihodí
ode dne účinnosti tohoto paželeznic do 5'právy , státni.;
.r agrafu (§ 213, ods't. 4).
2. 'zákonná ustanovení, která - upra§ 212. (1) Dráhy, které byly podle
'Vliji- platoVé
poměry -'zaměs lnan'ťů
dosavadních předpisů pOk,láďány ta
územní ' samosprávy;
dráhy
'hlavn.ú, mí's tni (vedlejší) nebo
'3.' zá,konná usta'novení ~ která uk l ádajl . ielézničn ím . podnikům - některé drboné, posuzují se jako dráhy hlav-

Železniční zákon §§ 210-214.
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ní, vedl'ejši (místní) nebo drObné i u'stanovení § 211 nabudou ú,činnosti
podle tohoto zákona .
1. !!dna ,rOku nás'ledujícího
po
(2) Vzni_kne-Ii
pochybnost,
jakou vyhlasení zakolna. Až do to,hoto dne
povahu !"ela dráha před účinnosti to - užije se pro nároky na vyšší úrazohot~ ,za,k_ona,
rozhOdne železniční vé duchody, dotčené v
dovolaném
spravnl urad v dohodě s minister- ustanovení § 209, odst. 2, zákonu č.
st,vem národnf o'brany, p·řihližeje k 27/18t;9 a č. 147/1902 ř . z.
vyznamu a výkonnosti dráhy.
. (5) Předpi'sy zá.kona pla't í i pro : po(3) Jd~-Ii o dráhu mÍ's'tni z.řízenou k~ačovánÍ' v řízeni ve věcec'h již propOdle zak. čl. ~XXI/1880 a zák. čl. jednávaných. Jestliže
pravoplatným
~V/1888!_ o drahach mí,st·ních, muže vyvla,stňovacím nálezem byla stanoze.l~znlcnf sprá,vní úřad v do' hodě s vena pro homi
dílo
bezpečnostní
ml,nl.s~erstvem národní Obrany
pro - opatření ve prospěch
dráhy, sluší
~"Iasltl .takovou dráhu, přihlfžeje k je- tento nález poklá.dati za opal\řenf
J Imu vyznamu a výkonno's li, za dráhu úřadu podle § 59, odst. 1 a §§ 60
drobnou ve smy's lu to·h oto zákona a a 61.
to do 6 měsíců od jeho úČinno,sii.
. Poznámka : Zákon b y l vy hlá šen 5.
,(4) ~_ozhodnutí želerničního správ- č er v na 1937 a pl atí od 4. července
nlho uradu podle ods'tavce 2 a 3 1937 .
bude uveřejněno ve Sbí'rce
zákonu
Provedení zákO'na.
~ nařízeni jako
vyhlášlca minilstra
§ 214. Zákon provede mi'n'istr. žeJemuž pří-sluší dozor na dráhy.
'
_ (5! O,bsa,huji-li ' ji,né předpi ,sy nedot- ie:míc v dohodě s'e zúčastněními micene tl'mto zákonem některá us,tano- nis,try.
vení o drahách
soukromýCh,
platí
PŘILOHA
talo uSla~ovení pro dráhy
nestátní PO_DLE ČÁSTI ČTVRTÉ (§ 195) ŽELEZ(soukrome) pOdle tohoto zákona.
NICNIHO ZÁKONA, OBSAHUJICI UPRA§ 2~3. (1) Zákon nabude účinnosti VENÉ ZNENI ZÁKONA
ZE
DNE
18.
3~ dnu.. p? vyhlášení, ač nevyplývá-Ii ÚNORA _1878, Č. 30 Ř. Z., O VY~e~: lli1eho z ustanove,n í
odstavcu VLASTNENI K ÚČElŮM VYBUDOVÁNI A
PROVOZU DRAH.
Ne~ude-li do 30 dnu po
vyZákon ze dne 18. února 1878, č.
~!ase,nf zakona vydáno prOváděcí na - 30 ř. z., o vyvla,s·tnění k účelum vynzenl k §§ 187 a 188, na'bUdou
budování a provozu drah, v u'pravea) ustan_oven i §§ 1 až 116, 123 až ném zněnf podle § 195 železni'čního
138, 140 az 194,
zákona.
~) pHSI'Uš_~é ~mocnění pro úpravu
§ 1. Ž:lezn,ičnímu podniku, kterému
~lad~lm nanzenlm udělené v
části
byla lIdelena koncese k vy'budován·í
seste,
a provozu drá'h y (§§ 10 a 174 želez.c) _ustanovení čás,ti sedmé, pokud
ničního zákona) nebo jehož obecná
vecru; souvi'sí s předpisy uvedenými
pro'spěš,nos,t byla uznána
žele'z,nič
za pl·s'm. a),
ním správ·n ím úřadem. (§ 124 železú~in,nosti _te'Pr~e součas'ně s provál1ičnf~o zákona), pří>sluší výko'n
vydeCim narízenl'm k §§ 187 a 188.
vla·stnovacfho práva v plném rozsa(3), NabUdou-ii vzhledem k
před
hu, přípu-stném pOd'le § 365
obč .
c~ozlmu odstavci u·stanoveni §§ 117 zák.
az 122 a 139 dříve účinnosti, užije
I.
Předmět a ro,zsa'h vyvlals'tněnf.
se § 124, odst , 4, §·ll 127 až 133 §
§ 2. (1) Vyvlastňovací prárvo muže
142, odst. 1, §S 143 a 144
§ 1S9'
odsl. 2 pro účel u's tanovení' §§ 117 aŽ býti k účelum trvaléhO' nebo za1ímního vyvlas'tněnf vykonáno jenom po122 .a '39_ tak, jako by nabyly účin
tU,d, . pokud je to nu'tné k vybudon~st i souca,sně s těmito ustanovenfva,nf a provozu dráhy.
mlo To platí i pro užití těChto u'sta~
(2) Toto právo za.h rnuje v sobě
noveni pOd'le §§ 145, 159, 167, a 183 .
zejména právo žáda,t i:
(4) ~st.ano~ení.§ 209, odst. 2, jimž
1. aby by·ly pos,toupeny -pozemky,
s: ,zrusuJi pred,plsy úrazo'vého pojiš- .. 2; aby byly pře,nechány prameny -a
I~~I a zaopatření,
přiznáva'jfcf
za- Jme soukromé vody,
~eslnancum dráhy nebo je'j ich po3. aby byly z·řfzeny sl·užebnosti a
"lUslalým vyšší úrazový duchOd, jakož jiná věcná práva na nemovitých vě-
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cech, jakož i aby byl.a postoupena
omezena nebo zrušena uvede'n á věc
ná práva a talké ta,k o,vá práva, jejichž
výkon je vázán určitým m.j.stem,
4. aby byla trpěna opatření, která
omezuji výkon vla,stnického nebo jiného práva na pozemku.
(3) Vyvlastňovaci právo může býti
vykonáno také na přislušen·stvi předmětu

vyvlastněni.

oředmět

III. Obchodní právo .

V yvlastnění

vyvla,stněni,

šeni obou stran. Soud muze
před
rozhodnutím slyšeti znalce.
(4) Otázku, zd:a jistota stači, posoudí soud podle volného uváženi.

nemá

slou ž.i tí

k uspokojení odškodňo.vacích nároků.
pHslušejících vůči vyvlas·tněnému.
§ 6. Je'sUiže se vyvla5'lňuje tol i ko
část pozemkové1ho majetku, třeba při
určeni odš>kodnění míti 7.ření
nejen
k ceně pozemku, jenž má býti postoupen, a·le také k tomu, Oč se
zmenši cena zbývajicí čáS1i pozemkového majetku .
§ 7. (1) Zjišťuje-Ii se odškod n ě ní ,.
nebuď přihlíženo
k o'kolno·stem, Q.
nichž je ja.sné, že byly ipůsobeny v
úmyslu, aby se jich uži'lo jako základu pro zvýšení nároků na odškod -

- § 3. (1) Je-Ii tu předpoklad podle
§ 2, může bý·ti trva'lé nebo zatímni
postoupeni pozemků žádáno potud,
pokud je toho poHebí k vy'budování
dráhy a s,tanic, ,k zřízení budov na
dráze a na stanicích v ':ouvislo's-ti sněni.
potřebami ' provozu dráhy nebo pokud
(2) K ceně zv·láštni záHby, potom k
je toho potřebi k jiným dílům, je- zvýšeni ceny, kt eré nčlstan,e u před
jichž vybudováni ná,leží železničnímu mětu vyvla,s lnění ve spojitosti s vypodniku, dále k uloženi zemnich budovánim dráhy, se při výpočtu odhmot a mmu, pokud je potře'bi při š, kodněni nehledi,.
stavbě je odstra,n Hi, a kon.ečl1ě k
§ 3. (1) Odškodněni buď za.p lacezrskání potřebných hmot násypových, no hotově. To se stane při trvalém
kamení a štěrku.
vyvlastnění zaplacel1'fm
jistin.y,
při
(2) Právo žádati, aby byl pOIStOU- zaUmním vyvlas~něni
placenim dů
pen nějaký pozeme,k k zatímnímu uží- chodu.
vání, se nevztahuje na budovy, n.a,
(2) Má-Ii však zatimní vyvlas t ně n í
obytné prostory, ani na takové po- v zápěti zmenšení ceny, k n.ěm u ž
zemky, o nichž lize předvídati, že je- nebylo hled'ěno při stanoven·í cl ů 
jich pOd's·ta,ta by s'e zamýšleným chodu, buď za ně poskytnutá náužíváním změnila podstatně a trvale .. hr.ada
zá,pla,cení!1l
jistiny,
jakmi l e
(3) Vla'stník pozemk·u přenechaného I skončí zatím ni vy· vlastněni.
k zaHmnímuužívání je oprávněn žá§ 9. (1) Nemůže-Ii býti jistina, ktedati, aby železniční podnik koupil po- rou třeba zaplatiti, zjištěna úpl·ně z
zeme'k, jesUiže
užívání trvá
déle té příčiny, že újma, která má být i
než 6 měsíců po zahájení provozu, po odhadnuta, nedá se napřed stano v ipHpadě déle než 2 loky, byl-Ii pozeti, je každá strana o'právněna žádati,
mek posto'u pe'n k užívání teprve po v přiměřených
ča'sových
obdobích
zahájení provozu .
a.spoň jednoročnich, aby bylo st ano"
veno odš·kodnění nálež~jící za újmy,
II . Předmět a roz.sah odškodněni.
které se staly zatím patrnými.
§ 4. (1) 2elezniční podnik je povl(2) Jakmile uplynou 3 roky, počínen dáti vyvlla'stněnému za veškeré tané ode dne výkonu trvalého vymajetkové újmy, které mu byly 21PŮ- vlastnění, po případě ja'kmi'le skonsobeny v y vla'stně' ním, náhradu od'p o - či zatimní v yvlas'tnění, '1lůže se žávídající odškodnění podle § 365 obč. da1i, aby byla s konečnOu platnosti
zák.
stanovena jisti'n a, která má býti za(2) Za vyvlalst,něné·ho sluší poklá- placena .
dati toho, jemuž náleži předmě t
§ 10. (1) Z ·:! l ezni ·ční podnik j e povyvlastněni, nebo
toho, jemuž na vinen na žádo·st toho, jenž je o'p rá'v předmětu vyvlas:tnění náleží
věcné něn žádati odškodnění, složHi l istoprávo spojené s vlastnictvím jinéhO tu za ·všec,ka odškodnění, která má
předmětu.
dáti po výkonu vyvlastnění (§§ 8, 9).
§ 5. ZjišťUje-Ii se odškodněn·í, nut(2) Na státu nemůže se žádati, a'b y
no miti zř·eni také k ú'Í'mám, které složil ji's to·tu.
vvvlastněnim utrlpi ilHvatelé, poživa·
. (3) požádá-Ii o to některá strana,
.elé čl ná,jemci a· které má ·nahra- ustanoví soud
příslušný
k· určeni
ji,stoty,
diti vyvlastn.ěný, a to potud, po- odškodněni způsob a výši
kud náhr·ada, kterou třeba d·áti za která má být i složena, a to po sly-

III.

A. Jak se

pro železn. (zák.)

Vy·vlastňo,vaci

řízenL

určuje předmět
vyvlastněni.

a , roz sah

§ 11. Předmět a r021sah vyvlastněn·i
se urcuJe na zá.kladě sku,t kových
okolnosti, .k nimž sluší pří tom hledě ti , a se zře,nim k výsledku komisionálnich šetřeni, která jsou konána, ·aby byl přezkoumán podrobný
projekt znázo·rňující v ybudování dráhy
(politická pochůzka).
§ 12. (1) 2elezniční podnik předlO
ží úřadu, přis· lušnému k vydá'ni stavebniho pOVOleni pro stavbu drá'hy
nebo pro s·tavbu na dráze, vedle
podrobného projekt u pozemkové výkup·ni plány a se7!namy žádanýc1h pozemků i práv, o'boje sestavené odděleně podle kat-astrálnich území.
(2) V t ěc·hto sezna'm ech sluší uvést i okresni soudy, v jejkhž o'bvodu
jsou obce položeny, a všecka katastrální čisla a plošné výměry parcel, u nichž má nastati vyvlastněni,
jakož i žádané plochy.
(3) Úřad oz·na·čený v cd.s't alv ci
1
podrobl terito projekt předběžn,ému
zkoumá'n,i a nařidí, . pOlkládá-1i jej za
způsobilý k provedeni, polHickou pocMzku dráhy.
§ 13. (1) PolitickOU pochůzku podle
§ 12, odst. 3 -pro'v ádi zpravidla komise povollaná prováděti politickou pochůzku v řízení předC,házejicim před
vydánim stavebního po'v_o~eni pro při
slušnou sta'vbu dráhy nebo stavbu na
dráze.
(2) Jil1ak provádí politi ckou pocMzku 'k omise, sk!áda:jicí se ze zá,s1ulpce
zemského úřadu, jenž komiSi vede,
ze zástupce · úřadu příslušného k vydání s.tavebn ího povolení pro ' sta.vlb u
dráhy nebo pro stavbu ' na dráze a ze
zástupce o'kresni-ho úřadu. ZelezničnJ
mu správnímu úřadu zůstává vyhrazeno, aby komi's'i přimě ř eně zesml, žádá-Ii toho pHslušný veřejný zá,jem.
(3) K politické po'c-hůzce Slu'š i pozva t i železnični podni'k a staro1s.fy obcí, jichž se dráha do·týká.
§ 14. (1) Než se vyhlási politi'cká
pochůzka, musí
žele z nični
podnik
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předložiti zems,kému
úřadu
seznam
jmen a bydliště vyv l astněných (§ 4) ,
po případě jejich zástupců, a to pro

každé katas'trální územi. Jsou-Ii pozemky, které ma.ji býti vyvla·stněny,
zapsány v pozemko'v e kn.ize, třeba v
seznamu uvésti také knihovlni vložky.
(2) Ten·to se7!nam, jakož i pozemkové výkupní plán.y a seznamy, které ma.ji býti předloženy pod l e § 12,
musi: by ti veřejně vyl'o.ž eny v p,řís,l:u-š
ných obcích 'Po dobu aspoň 15 dni ,
dřive než se kon.á poUtická pochů21ka.
(3) Záro'veň buď v oznámeni, které
třeba vyvěsiti v obci a vyhlási.ti způ 
sobem v m is,tě obvyklým, označeno ,
II kte r ém
milstě a počínajic
kterým
dnem může 'každý n.a,hlédlnouti do vyležených pisem-nosti, jakož i
buď
označena lhůta, v níž každý z'účas t 
něný může u olkre's niho úřadu \/z'n é·s ti
ústně nebo pisemně . námitky
proti
žádanému vyvla,5'lněni.
(4) Určeni času, obsa·žená v těchto
oznámenich, třeba uv·ésti v obecn,o u
známost edi'ktem s označenim katast'rálnic,h územi dotčených zamýšlenou
stavbou . TeMo
edikt buď jednou
uveřejněn v zemském věstnik·u
pro
přislušnou zemi.
§ 15. (1) Den, kdy pravděpodobně
začne v o'b ci šetření, u's·ta!1ovi vedouci komise a buď vyhlášen způsobem
v mistě obvyklým. Mezi timto vy'hlášením a po'čátkem šetřen,í musi ulplynouti aspoň 8 dnů.
(2) 'K dož p'otila'i vča·s námitky u
okresního úřadu, buďte pozváni ,ke
komisi zvláště.
(3) Každý zúčals·tněný má na vůli,
a'by se dostavil k šetřeni a vz.nes,1
námitky proti žádanému vyvlas·tněnL
(4) K námitkám, které by byl'y vzne ~
seny, když šetřeni v obci se sko'nči.,
se nehledí.
.
§ 16. (1) Vedoucí ko,m ise se má
podle možnosti pHčin.iti , aby se strany dohodly.
(2) Vezme-I·i se žádost za vyv'la,stněni zpě·t, anebo pro'hlási-Ii vyvlas,tněný, že je ochoten povoliti žádané
vy·vlastněni, buď to poznamenáno v
proto'kolu, jen'Ž se v ede o jednáni.
(3) VŽdy však sluší vyšetřiti pOlmě
ry záva'7né p r o rozhodnuti o žádaném
vyvlastně'ní a do protokolu
poJmou.t i
výsledky šetřen.í s ~l'Vedenim, jakých
základů bylo u'Žito.
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(4) Při těchto šetřeních ne1lze při o poznámk·u vyvla:st,nění a za'šle mu
pusti'ti .iednání o odš<kodnění,
které doklady pptřebné k zji'štění pozemku;
má býti po'skytnu't o z příčiny vy,vl'a,st- ony doklady .vyžá.dá, je-Ii tO'ho třeba,
od železniční,ho podniku.
něn!.
.
(2) Kn·ihovní soud zapí'š e poznámku
(5) Vzta'huje-Ii se šetření na .více
katas·trál1ních území, slUlší j 'a uza'vříti v přlrslušné kni'ho!vní vložce.
(3) Tato poznámka má účinek, že
pro každé kata,strální úze,mí a před
nikdo, kdo se domůže následujícího
ložiti zemskému Úřa'du.
zápis,u,
se n.emůže odvolá'vati na to,
§ 17. (1) Když zems'ký úřad přez, kou
má předložené mu spisy, určí před že o vyvlastnění l1evěděl.
mět a ro~sa[h vyvla·stnění tím, že vy§ 21. (1) Pro'j eví'li se potřeba, aby
dá jeden nebo více vyvlastňo'vacích mimo po'litiCkou 'pochůzku se konalo
nálezů. Malé odchy,lky
ve výměře, oddělené nebo doda·tečné jedná1ní k
které se z.jis·tí po přesném zaměřelní určení předmětu, jenž má býti trvale
v pHrodě, nezpůso'bUljl potře'bu nuvé- nebo zatímně vyvJastně'n, at' íelez'
niční podnik p-odá žádo,st u okresního
ho vyvla,stňo'vacího ná'lezu .
(2) Závisí-U roz,hodnutí na vyřízení úřadu, v jehož obvodu tento před·
některé otázky, kterou přísluší řeši.tj mět leží, ozn.ače zároveň předmět vypředlože
úřadu vykonávajícímu
veřejnou
že - vlastnění i vy'vla'stněílého,
lezni' č'ní 'správu, buď rozhodnuti odlo- pomůcky k ~ji'štění předmětu a uveda
ženo, až tento úřad ' o,známí konečně důvody potřeby.
platné vyřízeni n,ávrhu komise.
(2) Okres'ní úřad nařld! proojednání
§ 18. (1) NMezy vy,itlastňovací buďte a přibéře 'k němu obě s,tra'ny.
(3) Co se týká dalšího řízení, už,ije
dodány žele~n,ičnímu pOdiliku a vyvlastněným, po případě osobám,
o se §§ 16 až 20.
§ 22. (1) Od Hzení s.měřujídho li urnichž je úřadu známé, že na ně pře
šlo právo" které má býti vy'vla.stněno. čEmí předmětu a rozsahu vy'vl.ast,nění
(2) Vyvlastňovacímu ná' l~zu mo'hou může býti upuš.těno, ,j est,liže n,a·stala
odvoláním
odporolvati jenom ti vy- v této věd doh'o da mezi železničním
vlastnění, kteří vznesU "čas námitky podni'kem a vlastníkem .
(2) Na žádost žel'ez'ničního podniku
proti vyvlas,,"ění, je'j ich prá'vní ná,stu,pci (§§ 14, 15) nebo
železniční za'píše k,nihov'ní soud poz'námku
vypodnik potud, pokud nález nevylhově'l vlastnění (§ 20).
žádosti, kterou učin' i: la strana podá1vaB. lak se zjišť-uje odškodnění.
jící odvolá,n í.
(3) O odvolání roz,hodne mi'ni1sterstvo vznitra v dohodě se železn.ičním
§ 23. (1) Od'škodněnl, které třeba
sprá'vním úřadem a jinými
mini'ster- . dá,ti z příčiny vyvla'stněnf, určí soud,
stvy, jejichž okwh
působnos.t i
je ač nestanoví-Ii je dovolená dohoda
dotčen věcí, která má býti řešena.
mezi železniční'm podni·kem a vyvla·st·
(4) O tom, který předmět a v ja- něným.
kém rozsahu má býti vyvla'stněn, je
(2) Za dovllleno'u se pokládá taková
nepřípust'ný Ipo, řad práva.
, dohoda jenom tehdy, když n,mí tře§ 19. Kdy,ž náilez vyvla,stňovací na- tich oso'b, jimIŽ by příslušel nárok na
bude mód p,ráva, jsou osoby, vůči l.1spo'kojení z od'škódnění vzhledem k
nimž je vyvlastnění účinné, povinny ' jejich věcným prá'vům, anebo když
se zdržeti ja'kékoli změny na před- takové třetí osoby vyslovi'ly souhla's
mětu vyvla'stn·ěném kromě té, kterou s dohodou ve veře'jl1é nebo legalis'o při1náší s sebo'u p,okračová:1, 1 v řádném vané lisHně .
hospodářství,
ač
nebylo-Ii
o'všem
(3) Není pot· řebí, aby souhla,s byl
umluveno něco ji.ného, nebo nejde-U vy'sloven, když bě'ží o čá,s'tečné poo opatření
potřebná
k zachování stoupení kni'ho'vního tělesa a zásta,v a
předmětů vy·v'la-s tně'ní a neodkladná . . zachová, třebaže bylo
uskutečněno
§ 20. (1) ) ,a -Ii pozemek, I<lerý je postoupení, zá'kolll'nou jistotu odpovípředmětem vyvlastnění, zapsán v po· , dajícf § 1374 obč . zák., a když jiná
zemkové knize, má zems·ký úřad pří· věe,ná práva nemoll0U býti zřejmě
slušný k rozhodování v první stolici, ohrožena na s,vé j'istotě.
jakmile vyvlastňovací nález
nabude
(4) Požádá-Ii o to strana, je knimoci práva, po,ž ádati kniho'vní soud hovní soud povolán vydati potvrzen!,
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že je, tu ~á~:žitá jis·tota, když se o k ' "
tom pres'vedcl vy,konaným še'třením.
.0IUJI z náhrady za vyvla, stněný poze§ 24. (1) Soud určí od'škodon,ěn! na mek (§. 5),. ,sluší sumu připadající na
"d t · I
.
uspokOjeni tako'vých
újem
označi'li
za os "Z? :zl1lčního podni!ku; a'le i vy- ~vláště.
vlastneny je opráv,ilěn za to žádati
nepOdá-ii železni' ční pOdni'k tuto žá~
(5) Vzni·kne'l.i spor ve věci skutkod t d
vých okolností, buď vydá·n o žádá-Ii
?S
f) roka po,tom, co vY' vla'stňo, vací
toho některá sltralna, n,a zá'kla' de' kaz'nalez nabude moci práva.
(2j Určiti odškodněn! přf.sl lus.! ok.res- dého sporné'ho před:pokladu zvláštní
•
. dobré zdání o
odškodnění
které
nlmu s,oU,du, v je'h ož obvodu má býti třeba dáti.
'
uskutecneno vyvla.s.tnění.
(3) ,~ ~~~o'sti za talk ové určení třeo§, 1.7., ŽádaJí-ii toho obě
strany,
ba 'pr~loz!tl vyvla' stňovacf nález neb muze urc~ní odškodnění býti rozšíJeosvedce
d h
'
no na objekty, ·k teré nejsou předměni o
o ode ve smyslu § 22 tem vyV'la·s, tňov,acílho nálezu l1ebo doa ,dokla·dy potřebné k zjištění před- h d
metu vyvla'stnění.
o y. ve smySlu § 22; obě s·trany tu
. (4) Žádos,t může by'Ii
uc",'ne"na
v ~usejf souhlasiti s tím, aby 'tyto obd
Jekt y byly vyvla·stněny.
je nom 'p~dální stran všech ;>ředmětů
vyvlastnenl, vyskytujícíc,h se v
k
,§ ~8. Má-Ii že'lez'niní podnik za to
t astrálním území.
a- I ze tl",,! že by vybudo,val, aniž je
,. § ~5. (1) Soud vyšetří podle za.sa'd tomu Jinak pOvinen, to neb ono dílo,
rrzenl nesporného poměry rozhodné by. se p,?dsta'lně zmenšil náro,k
na
p ro ,stanovení odš'kodnění na mí, s .tě· ods~odn,ení,. může :;i vybraditi vo·lbu
sa~e~ a přibéře jednOho nebo žá- mezI ne~ohka způsoby
vybudo'ván,í
daJl -11 to'ho zvláštní okolnosti, , dva t~hoto dlla a žádati, a'by odš'kodně
znalce.
ni ~ylo s·tano'Veno, hledJc ke každé. ~~) Soud, vybere znalce ze sezna,mu
m,u )í,m označe-nému zpŮSobu vybudoj eJZ s,:staví a vy,h lásí vrchní soud
' vanl.
dohode se zems'kým ú,řadem. se7Jna~
§. 29 . Vznese-Ii vyvlas,tněný nějaký
s: · ~e5'lalvujf a vY'hlašují \OŽdy kaž- p.oza~avek, nebučin!-Ii želez,n i.ní pOddy paty rok; v olb dobí 5 let bud'te I1Ik nekterou. 'nabídku, má to vedoucí
~eznamy, projeví-Ii se toho nu.tnolst
protokOlo,va,tl; dále má pojmou1i do
jen opraveny n~ebo dopll1ěny; takové P~o,t~kollU d?bré ~dán! znalců, s,kutko~pra,vy a dop'l'n ky musejí býti vy;h lá- ve ~kOln()~tl a za!klady, na nichž je
seny.
zaloze.no,. jakož i případné při-pomínky a námitky stran.
(3~ Stralny mO'h ou vzné's ti
námitky
§ ~O. (1) DO'h odnoU-1i se železniční
pr~.tl z' pů,s,Obi}o's, tj z·nalců, do'kud . ne~,acne setr~~I,
K ta'k·o.vým námitkám POd~lk ,a vyvla, st' něný o odškodnění,
dOhOda,
. r i:iba hledetl z moci úřední ' jestliže k.le~~ :t.reba ~áti,. bud' ta,to
lze 1·1 JI pokladartl za dohOdu do'volese SCI/du zdají býti hOdinově~nými.
nou pOdl!e § 23, pojata do protokolu.
§ 26. (1) Soudce vybídlne znalce
aby .poda:li, prohlédnolJce Před1mět , (2) Nevyhovuje-Ii do1hoda u'stanove~yvlas!n~ní, . s'vé do'bré zdá'n í o od- ní ~ 23, možno ji zapsati 00 protokoskodnenl, které . třeha dáti
lu jeno,mt~hdy, když smluvená čás,t
. (2) Každý znalec je po~inen udati ka n~nl me~ší než
částka,
ktero.u
j.?k skut~OIV.é okolno·st.i, a něž se opí- ozna:, z,nalcl!. ane'bo než průměr jimi
r a ,dobre zdáni, tak o's ta,t,n! základy . o~na,ce·nych cas:tek,
vys.kyt,ne-li
se
sveho ocenění.
ruznos! v dobrýc.il zdáních.
(3) ,V. tě,O~ případech, kdy se vy(3) Do:hoda, která byla zapsá1n,a do
Vla~!nuje ~ast pozemkového majet,ku, pr~tokolu se zacholvá'ním předcháze
m.ajl ,znalCI obZVláště uvé's ti odděleně líClch us·tano'vení, má účinek soudního
v ~pocet . sumy; ktero,u třeba dálti ja,ko narov·nální.
~ ~hr.adu za zmenše·ní ceny zbývajíd
.§ . 3", (1) Neuskuteční-!i se narovca Stl po'z emkového majetku.
.
n?nl, . rOZ'~?dne soud, ja'ké odškodně,(~) Má-Ii od&kodnění, které Heba
111 ~a byli dá'n o; zároveii určí, je-Ii
dali. vyvla, stněným, za1hrnouti v sobě
tu ~~e~poklad o~načený v § 26, odst.
t~k<; na'h radu za ú'j my, které postihnou 4, ca,st'K-u, která připadá na náhradu
tretl OSOby, jejichž nárOky se neuspo- újem třetích olsob. ·
.
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II \. Obchodní právo.
la domněnka, že se rorhodl pro te!
způsob vybudo'vá,ni,. v~~lede.m k .nemuž bylO určeno neJvyssi odskodneni.
(2) Na žádoSlt s,tra'ny vysloví soud
výsledek volby ulsne'se'n!m, ul ve?~ zárOi/eň odš'k·od'něni, ktere má by tl dá-

(2) Tot o rozhodnuti může Ilýti vzato
v odpor toliko rekursem .
(3) Lhůta k rekurs,u je 15 dnů.
(4) Rekurs třeba podMi ve dvou vYhotovenich . Jedno vyhotove~i. bU~
dodáno odpůrci s,těžo'va!e!.e, J7nz _muže v době 15 dnů podati ~YJádrenr.
Jakmile toto vyjádřeni dO'J de,
po no§ 34. (1) Jestliže s~:ud.e~ určené o~
pHpadě nadarmo uplyne :l'Ved 7n,á_ 15 škodněni záleži v JI,stl'ne, ~utno J~
alc
denni lhůta, bud'ta spisy z mocI ured- dáti před vý·konem vyvla,s,t,neni,
nedává-Ii se dodatečně podle us,tanoni předlože. ny vrchnimu soudu.
(5) předcházej,id ustanoveni pllati ven i § 9.
. ., t'
(2) zapl.atí-Ii železnični pod'n~k JIS~též, béře-Ii se v odpor rozhodn'u ti
nu
kterou
třeba
dáti
jako
od'
s
'kodneHchni'h o soudu.
,_.
(6) Uplatňova,ti pořadem práva _ ná- ni' po uplyn,u ti vice než 15 dnů, co
bÝIO
sjednáno
n,a,
r
o'
v
náni
nebo
co by:
roky, o nichž bylo rozhodnuto v r!~e
ni které upra,v uje tento zákon k u,ee- 10 dodáno soudni r?zhodn' ~ti, kter:
za
lů:n určeni odškodněni, je nepřipust- určuje odškod'ně'ni, Je povinen
platiti záko,n'n é úroky z prodleni ode
né.
•
§ 32. (1) Domn.ivá-Ii se strana, ze dne kdy se s,t alo narovnánI nebo kdy
skutkové o,kol'n os,t i, 'k nimž s'luši hle- byl; dOdá,n o pr.avop'latné ro,z~od",U~! .
děti při určeni Odškodněni~ n,ebyly' Jestliže vša,k železn,ični podmk. UZI~
rá,va vyhrazeného mu v § 28, Je n.
úpl'ně nebo
správně
vyli ceny .~rl
aby za'p la,tll
šetřeni kona·n ém pod1le § 25, muze ~aidý rpůsob zalv ázán,
úro,ky
z prodleni ode dne, kdy mu
po,žádati, ne'ž ulplY'n.e lhůta u's lavená
pro re'ku'rs pro,t i rozhodnuti soudu _o byl,o dodáno rOihod,n uti, které stao'dškodněni, so'ud, který šetřen,i nari- nov! odškodněni s výhradou volby.
dil aby bylo vy,k onáno ohledáni.
§ 35. (1) Sum'u odš'kodněni j.e pl,n iti,
<'2) Zádos,ti bud' vyho,věn~, js~U-li v po'kud z ni maj! býti uS'Po,koJen.y ~á
ni přes'ně označeny skut:clno~,t~ n.7b roky třetich o,sob z jejic~ prá'v vecskutkové stavy, ,kte ~é maJi byt I zJIIi- nýc,h , ·s lože'n im k soud.u I tehdy, nejde-Ii o případy § 1425 obč. zák . •51 0 :
těny.
•.
(3) Nařizuje a prová:deJe o'h ledáni, ženi k sOlUdu neni n·u tné, prokáze~h
řidi se soud předl pisy, jalk pro, váděti se z. působem vyho'vu'j!cím § 23, .. ze
důkazy n,a věčnou paměť .
ji,stota věcných práv, která prlsl u•
(4) Podá-Ii 'se žádos,t do 8 d'nů po šej! těmto třetim o,sobám, je z,?ch o dodáni rozhodlnuti, které stanovi od- vána přes uskutečněné vy,v la!tneni.
škodněni může so'ud na žádos,t ulo(2) Nároky_ uvedených tř_etic, ~ .olsob
žiti držit~1i předmětu, jenž má býti se u,spokojuj.i podle pre~plsu
o
ohledán, aby se a,ž do ~,ko,"en! ohle- rozvrhu ne,j vyšUho pOdá,n ! pn . nuce~né
dá'ni zdriel jakékoli zmeny, která by dra~bě. Skuteč'llo' s, t,
že odli,k odn,eni
ohledáni ztížila .
bylo s,lo,ženo, bud' z moci. úře~ni ~o
(5) Rekurs proti n, ařizelli, aby ~hl~ znamenána ve veřej-né knue , J~e-h o
dáni bylo pro,vedeno, nebo p,r ot l pripředmět za.p'sa,n ý v ta'ko'v é .~mze .•.
kazu podle předchá,zejidho ods't a,v ce
(3) Tato poznámka má SlteJ,né úcmnemá odkládacího účinku.
.
ky ja,ko poznámka o vykoln·ané nlu ce,Dé
§ 33. (1) Užije-U železnični podmk
práva vyhraze'n,ého mu v § 28, podle dražbě.
něhOž může žádati vybudováni dna
IV. Výkon vyvlalstněni.
na něk:oHkerý způsO,b, rOZlhod,n.e. S?'Ud
o odli,kodněni se zřenim ke kazdemu Práva a povi'n,no'sti železnični'ho podnavrženému způsobu vybudo'v áni a pOni,ku a vyvlasltněného.
nechá železnič· ni.m<u podniku .vol'n ost
§ 36. (1) Nucený výko'nvyv'la,stně~i,
volby . Jestliže žel·erni·n i podnl'k do 3 které bylo stano'v eno
pravopl,atnym
mě'siců potom, co mu bylo do.dáno rozhodnutím nebo dohodou sjedna,~ou
roz.h odnuti, neprohlási u soudu, z~ se podle §§ 22 a 27, přisluši okresnlmu
rozhoduje pro ten neb on.en, ~puso'~
úřadu.
_
vybudo!váni, může vyvlalSltnen'( zádatl~
(2) Nucený výko,n buď po.vo,le n "1a'by prolti železničnimu podnl1ku platl-
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žádost železnični'h'o podniku, pro:káže-Ii, že splnil po'vi,n,nosti stran dá,ni
nebo zajištění Odškqd'něni, pOlk'ud tyto povinnosti bylo třeba !.'PI'ni,ti před
vyvla,s~lněnim.

(3) Výkonu vyvlas,tněni ne'n,i n,a pře
kážku, že předmět vyvlastně'ni pře
šel od oso'by, pro,ti niž bylo zavedeno ~yvlalstnění, na osobu třetí, a'n,ebo ;::e nas1a'ly ji'né práv'ni změny týkajici se tohoto předmětu.
(4) Nucený výkon nemůže býti zdržen ani o'ko'llno'sti, že rozhodnuti, určujicí odšlkodněni nebo stan-o,v icí jistotu, kterou třeba dáti, bylo vzato
v od'por relcJu,r,sem.
§ 37. Nedá-Ii želerni'čni pOd,n'l'k odškodněni, urče'né rozhodnutflm so'udu
nebo n,arovnáni'nl, a:nebo nedá-Ii jistotu, určeno'u soudem, a to do 15 d,nů
potom, co byl'o učiněno naro'vnán.f
nebo co soudni rozhOdnuti nabylo
moci práva, může vy'vlast·něný přimě
ti železnični podni,k, a'by dal odšlkodněni a úro'ky z prodleni, nebo složil
jistotu, vedenim exek'uce podle před
pisů Hzeni s,polrné,ho.
§ 38. (1) Do,kud vyv'la,stně,ni neni
vykonáno, anebo
do,kud nena,stane
určeni odškodněni narovná,nim nebo
soudním rozhodnutím, je
o prá'v'něn
zeleznični
pOd,ni'k v době jed'noho
roku po'tom, co vy'vla,stňovací n.ález
nabyl moci prá'v a, vyvla,s'lněný
vša,k
po, uplynuti té,to doby, po,žádati zem~ký úřad, který vyvla,stňo'vací
nález
vydal, za zrušen! toho,t o nál~u..
(2) To-ho't o práva nemůže užíti ' s'trana, která ji,ž požádala' soud , za u'rčeni oďš,kodněni.
'
(3) Zádo's ti za zrušeni vyvlastňova
cího nálezu tře'ba vv.ho,vět, i,
jsou-U
s plněny podmin'ky stanovené v před
cházejícich od'sta'vcích.
(4) Roz'hodnutí zem,s·ké-ho úřadu mohou obě strany vzi,ti v odpo'r odvolánim. USlano,v eni § 18, odlst. 3 plaH
i pro toto odvoláni. Ja,k mile rozhodnutf nabude moci práNa, dá zems,kt
úř ad podnět kJnlho,v'nimu soudu, aby
vymazal k,ni,hov,n i poznámku
o
vyvl astňov.acim nálezu učiněnou pOd'ie
§ 20.
§ 39. (1) Zelezn.lčni podnik mu,si nahraditi škodu, která vzejde z toho,
že nedal vykonafi vy·vlastněni.
(2) Co se t'ýká náhrady tét'o š,kody,
mož no nastoupiti na žel ezn,i'n i pOdni'k
po řadem práva.
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V. Řizení za mimořádných poměrů.

§ 40. Zádá-Ii naléha,vý veřej,ný z.ájem, aby se vy'vla,s'tnění k účelům železničnim stalo co nejdHve ('na př. z
té příčiny, že je nutné na'praviti nebo zameziti 'pro'v ozni poruchy, že je
třeba
obnovi,~i
bezpeč,no'st provozu,
nebo že toho vV'žaduji zřetele obrany s,tá,tu), může býti užito
bez újmy
to:ho, jak rozhodne úřad pHsllu'š ný k
vydání stalvebního po,voleni pro sta'vbU dráhy nebo pro stavbu na dráze
o opa.třeni trvalé po'v ahy
ná'sledujicich před'Pi:sů o z'k,ráceném řízeni.
§ 41 . (1) Žádo·st za zavedeni jednáni k určeni předmětu a rozsahu vyvlastnění buď podána zems'kému úřa
du, 'Při čemž buď dbáno předpisu
§ 21.
(2) Zemský úřad usta'n o'v i vedoucího
jednání, jen:i přibéře k jednáni s't rany a vydá neprodleně po ukonče'ni
jed.náni vyv'lastňo'ýaci nález.
(3) Odvoláni, ,pod.ané pro,ti to'mu't o
nálezu, nemá odkládacího účinku.
§ 42 . (1) Zele'znični pOdn,ik může
žádati u pHsluli'ného okresního so'Udu
za určeni odškodně,ni; při tom mu's í
pro,kázati, že byro zahájeno řízení
označené- v § , 41.
(2) . Připravyk šetřeni, která ma]i
býti konána pOd'le § 25, třeba
ta'k
zařídi,ti, aby šetře,ni mo;hl.a býti vykonána, do'v olujHi to okolno,sti, v den,
jenž bude určen p'ro jednáni o před
mětu a rozsahu vy'vl,as,tněni,
a aby
mo,hla ná5'ledov,a~i hned po vydá,ni
vyvla,stňov~ci'ho nálezu.
(3) Ustano,vu'j e znalce, neni soud
vázán seznamem, o němž je řeč v
§ 25.
VI.

Zá,věrečná

ustanoveni.

§ 43. Náklady vyvlastňovacího řize
ni a ná,klady určeni odškOdněni soudem postihu.ji želez'nični podnik, ač
nevzešly-ii z neo'Prá,v'něného podně
tu s,tra:ny.
§ 44. Vydá'n i tOh,o, co bylo složeno u so:u du vzhledem k 1I'S>ta,novenim
toh010 zá,kona, je oS'Vobo'zen,o od
placeni po.pla,tků za u'sC:holvá,ni.
§ 45. Usta!1olveni tohoto, zá'kolna neplatf pro drá.hlu , p'r o jejíž vybudováni a provoz př[.sluši výkoln vyvlastňo
vacího práva podle obec'něho hor'niho zákona.
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IV. CIVilNí ŘíZENí SOUDNí.

Zákon ze dne 16. června 1936; Čís.161, kterým se (Tlenl a
doplňují některá ustanovení. zákonů o soudní přís, lušnosti,
o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a
O' soudní orga1nisaci.
složeném z předsedy a čtyř soud, Ců,
jestliže to navr,hne odvolatel v odvoZákon ze dne 1. srpna 1895, Č. 111 lacím spise nebo jeho odpůrce v odř. z., o vykoná,v ání moci soudni a o volacím sdělení nebo ve zvláštním
příslušnolsti řádných soudů v občan- Ipoďání u'činěném ve I'hůtě § 468,
ských věcech právních Uurisdikční odst. 2 c. ř. s.
norma), se mění ta'kto:
I strana nemůže uplatňolmti v oprav1. § 7 a), odst. 3 z,n í:
ném prostředku vadné obsazení od"Samoso. udcům kra'j s,kýc,h so' udů prl- volacrho soudu proto, že místo tří
sluší též projednat,i
a
rozhodnouti členného senátu jednal a, rozhodoval
spory o rozvod a rozlu,ku manželstvi, senát pětičlenný. Ta'ké v'ša,k nemůže
leč by jedna ze s,t ra,n ještě před uplatňovati, že mí'sto sená,tu pětičlen
u,sne's enfm
navrhla,
a'bY ného jednal a rozhodoval senát
věc byla projednána před senátem. členný, jestliže se pustila do jednáJe-Ii se žalobou o rozvod s'pojena ní, nevyt,knuvši
vadného
obsa,ze,ní
laloba o 'Placení výž,ivného, jedná a soudu.
rozhoduje o .n i 's.o'ud v témž ohsaVe při-padech předcháze.jícího odzení, v ja,k ém jedná a ro,z hoduje o slavce
k vadnému obs'azeni
žalobě o rozvod."
přihlížeti z moci úředn,í a'ni dO"lolací
2. K § 7 a) dodá'v aji se ods,talvce soud.
4, 5 a 6:
la,k má býti vy'konáváno soudn,i c,t ví
"Strany mohou u k,rajských SOi udů v občanských věcech právních u nejúmluvou (§ ~04) vznés,t i před samo- vyššihO so'udu, je usta'noveno zákosoudce ,i ~'ietko, prá, vní rozepře, kte- nem o nejvyšším soudě."
ré přesahU'Jí hodnotu 20 .000 Kč. za
4. § 49, Č. 2 zní:
úmluv,J:( plati ta'ké, je-Ii návrh na pro,,2. spory o otcovství k nemalllželjed)~ní samosoudcem učiněn v žalO- skému dítěti, o závazcích podle zábě a v žalobní odpo'vědi není mu 'kona
náležejídch
nemanželskému
odporo'v áno.
otci k matce a dítěti, a to i když náRozhodnutí krajského soudu nelze rok z těchto zá' va, zků uplatňuje olsoba,
odporovati
opravným
prostředkem která náklad spojený s jich spll něn' ím
proto, že místo samosoudce jednal a učinila za nemanžel's'ké'hO otce, a jirozhodoval senát. Nelze mu však od- naké spory o
k
jest
porovati ani proto, že místo senátu někdo podle záko'na povinen.
Tí.m
jednal
a
rozhodol/al samo'soudce, však není dotčeno právo manlžellky v
jestliže strana se pustila do jednání, žalobě o rozvod domáhati se planevytknuvši vadného obsazeni soudu. cení výživného u ~oudu pří-slušného
V případech odsta,vce 5 nemůže k pro žalobu o rozvod."
vadném'u obsazení přihlížeti z moci
5. § 55 zní:
úřední ani soud V'fšší stolice."
"lestJi:že se ' jedi'ná o'soba
nebo
'5. § 8 zní:
společnici ve spo'r'u domáhaji v jedné
"U vrchn,lch soudů vykonávalj l soud- žalobě několika náro· ků, jež jsou ve
ní moc v občanských věcech práv- skutkové nebo práv.n í souvislosti, sčí
ních a rozhodu,ji ve sprá,vních věcech taji se tyto nároky dohro'm ady.
sou,;;!ních senáty, které jsou slo,ž eny
Nejsou-Ii nároky ve s'kutkové nebo
z předsedy a dvou soudců, po'k ud by právní souv'ilslosti, posuzuje se pří
něco jiného nebylo usta,noveno zá- slušnost soudu podle každého nárokonnými předpisy o vnitřním zařízení ku zvlá' šť, ale o'kresní soud zů, stá,vá
soudů. O odvoláních pro,t i rozs,udkům príslušným, i když součet těchto nákra'jských soudů, které vyda'l senát, roků převyšuje hra'n ki
stanovenou
rozhoduje však vrChní soud v senátě pro příslušnost okresních so' udů. Pů-
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sobnost
samosoudce
' skéh
du
zůstává
nedotčenau kra
jeS~tI'
iŽe o_ás~u:
z takových nároků nepřevyšu'
!-. .t~y
20.000 Kč."
Je cas ' u
6 .• § 118, Č . 2 se zrušuje. lim nenl
dotc.e."o u's tano,veni § 4 zákona. ze dne
1~. rlJna 1925, Č. 213 Sb_ z. a' n . .kter~m s~ ~-pra'vuje soudnictví v 'hl.avn m meste Praze.
Pc;známka: Ustanoven í čl. I. č
6
p!~:1 podle vlád. nař.195/1936 od 1
zarl 1930.
.

Ika,z
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účinnosti

jen o, hledně něho."
5. § 19, odst. 2 znl:
."V t,?kovém pří' padě doručí
soud
za,roven s pl~tebnfm rozkazem žalobU~i V ~la1eb~lm rozkazu uvede, že
n.ar.di ustn.1 J:dnánl o žalobě, podá~u:.~lov~n'y . v'ca.s odpor. Žalovanému
IZ u o~e~o~ aby, pOdá-Ii
odpor,
~ve~~
s,tr~cne Jeh.o ' důvody a nalbídnul
nl
§ 9 " h dukazy. llna,k platf ustanovení
.
ČI.

Čl.

liL

II,

Čl. XXII zá~. Č . 112/1895 ř. z. a §
• Zákon ze dn~ 27: dubna 1873, Č. 67 ~~' ~ds t . 5, veta prvá zákona' ze dne
. ~nor~ 1922, Č . 69 Sb. z. a n. o
~'I z., o up~ml'llacl'm řízení, ve zněn,i
~8'95XXXIII za~(ona ze dne 1.
srpna plodmove bur,se v Bra, tislavě a, o 'zá-

, .. 112 ••r. z., o zavedeni zákona
o soudnlm rrzení v o'bčanských prálvn~~h rozepř!c~ (civil<niho řádu soudnl), se menl a doplňuje tak,to'
1. § 3 zní:
.
"P~dmíněný plalebni rozka,z nelze
vydali pro,t i oso'bám neznáme' ho pobylu."
2. § 4, odst. 4 a 5 zní'
k "Má-~i lý'Ž věřilel za iýmž dlužnlem. ne~olrk pohledávek,
může
i
kdyz ne.J~ou. mez1i sebou ve skutkové
~':~o prav·nl souvislosti, žádati touž
~~' o~tf za pla,t ební rozkaz, nečiní-Ii
zadna z nic~ víc:.e než 5000 Kč, Heba,s .by ~oucel techto nároků hranici
tu prevysoval.
~ písemné žá,dosti budiž připojeno
tolik s~~j;ropisŮ
platebního
rozkazu
y.yho"l~Jlclho předpisu § 6, koHk 'e
Jich treba pro
J
Vě~~ : K § 5, od'st. 3 se připojuje nová

doručen!."

kazu terminových o'bchodů s obiHm
a mlýnskými výrobky na Slolven'sku
a v pOdk.afJ:>atské Rusi,
budou nahrazeny te-mlto us't anovenimi'
!,Bur~ovn~ soud rozhodčí ~ůže v svoedky, znalce a ' slra'ny
ucelem .dukazu, pokud se na 'eho
10be,s'lán! dos'l avili, a to
s
vy.slychani, i při-se-žně; jinak poz, da . ~éI provedení těchto důkazů
o~re~nl soud, v jehož obvodu v,yslýc ~ny by~1i nebo se zdržuje. O pří
~eznem vySI~.c'h~. před rozhodčlm sou:"m ~~alí prrmereně usta'no'vení ci'v ilnlho radu soudního."

ia

~Iychatl

:iOUhlaS' i~.Ji

!;; .

ČI.

IV .

• Zákon ze dn.e 1~. srpna 189.5 , Č. 113
r. z".? soud.nlm rrzení v občanských
.. p~avních (civilní řád soudni), se menl a dOlplňuje iakto'
1. § 65 zní:
.
r~zeprrch

"Pr?ti. rozhodnutí o útratách . e ří
."Žádost.• za p.ropůjčení práva chupustny Jen rekurs ve I'hůtě 8 ď P.
dych budl'z podana písemně nebo do
4. § 9 zni:
nu.
P~O-'O~OIU u procesní,ho soudu pří
d ' "Podal-li dlužl1,ík odpor včas po'zbu- slusn?ho v první stol'icL les,tliže by
.e platebn! roz!caz účinnos.t{ v ce- ch.u~a str~na měla Sivé bydliště nebo
lem svém rozsa'hu a ·to i lehd
• slaly pO'by,t mimo obvod okre,s·ního
soudu, jenž jes't v sídl'e procesního
sou.du, může žádost za
propůjčení
prava . chudých dá,!'i do protokolu u
dl Bylol~1i . všalk platebním
ro'z kazem
olkresnll1o soudu svého bydliště neuzn Ovr odděleně uloženo
I
bo stálého pobytu.
P?,hledáve'k, ,
k,azda Je zvlast clselně uvedena
a
V .žádo:sti bud ii označen spor,
ro
pod~I-1i • dlužník od:por výslovně' jen ktery P!avo. chudých má 'býti
P[ot! nekteré' z těchto pOlhledá,vek I:no. Za.ro~en budiž předloženo úředZ~;!?'V~ platební rozkaz úČ'inn.ým v~ 111 vysv:~~ce!1í. o osobníCh poměrech
prrcl,ne o.sla~ních pO'hledávání.
strany!. JIZ ma býti právo
c,hudých
r OdpO.r~'J~-I! toliko některý z něko p r opuJceno, a mís,to-přísežné seznáni
Ika dlurlllku, pozbude pla·t ební roz- st rany o tom, jaké má jměnl a jaký

'

~fedOá~~~tlje tol'ik~ ně, které čá~'ti k~~
pr~vi:1 .několi~_,

zab~i:~Ž

po~o
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má příjem. Kdo učiní
v
místopří- : částečné v přiměřených lhůtách.
Při
sežném seznání vědomě nepralvdivé tom budiž uži,to
ustanovení §
71.
Úda.je. bude potrestán podle
výše odst. 2."
způsobené -n ebo zamýšlené škody pro
5. § 72 zní:
přes-tupek nebo zločin podvodu.
"V případech dolčenýc-h v §§ 65,
Podrobnějši předpisy
o
způso- bu 66, 68, 71 a 71 a) ro~hoduje soud bez
mís, topřisejného seznáni, o vydávání ústniho jednáni.
Před rozhodnuti'm
úředniho vysvědčeni a o ověřování opatřiž si soud z - úředni moci potřeb
údajů žadatelo'v ých, zejméina knihov- ná vysvětlení.
ními soudy a fi'nančnimi úřady, ja,kož
Strany nepoo\řebují při
jednán.flch,
i o postupu při tom budou vydány která konají před
soudem
podle
vládnim nařizeni'm. Obce jsou po'v in- předpisů tohoto titulu, a-ni
tenkráte
ny spolupůsobiti, zejména při vysta- zastoupení advo-k átem, když je provováni úřednich vysvědčení.
cesním soudemkra,jský soud.
po~uč_encům a .o-patrova.ncům.. m~ž~
R~-zhodnutí, jimž bylo s-tra,ně provysvedceni vy~a.tl
a. mlstl)pr~'se-zn,: půjčeno právo chudých, nemůže odseznáni p~tv~dl' tl
take
porucensky půrce nalpadati reku~sem . Rozhodnu1í,
(opatrovn,lcky) soud.
_
ze pro chudou stranu má býti zřízen
O t.om, z~a stran~ pod!: osolbnilc.h advokát, může býti napadeno oprava maJetko-v ych pomeru muze zapralv~: ným pro,středkem jen proto, že není
ti náklady na vedeni ~po-ru ('§ 63) CI zákonného důvodu, aby ad-v okál byl
nikoliv, rozhoduje procesní soud . _ ustanoven' tento rekurs může podati
.sou~ mů~e tal~é _ ~~-vol.jtj právo Clhu- odpůrce ~hUdé st_rany, advokát chudé
dych Jen cás'te.cne.
straně zřizený a výbor té advo-kátni
Poznflmka: VIZ vlád. nař _ 229/1936 komory
která má advokáta
chudé
otištěně níže .
.
straně i .m enovati. Chudá strana může
2. § 66,. odst. 2. zm:.
.
.
poda-t i rekurs proti usnese.,i, jímž by"Advokata sameho Jmenule vyb~r la její žádost za právo chudých zaadvokátní komory k t0!'1u povo~any: mítnuta, jimž bylo jí propůjčeno práToto jmenováni na-hr~zuJe advoka't o'v l '10 chudých jen čá·stečně. Jímž brl
p l nou moc procesni.
vy,sloven zánik nebo bylo odnato pra3. § 69 zni:
vo chudých, ne'b o bylo jf ul-oženo
"Straně, která nepra,vdivými úda.ji dodatečné zaplacení ná,kladů [§ 71
vyloudila propůjčení práva chudých, a)], i u krajslkého soudu do protokobudiž uložen tres-t pro svévoli.
lu. Tento reku-rs může Chudá stra,n,a
Kdo by ve vysvědčeni uvedeném v podati i u o_k resního soudu svého
§ 65 vědomě ,n ebo z hrubé nedba_lo- bydliště nebo pobytu.
sti učinil nesprá,v né úda.je nebo kdo
Proti rozhodnu1í re~'ursního _soudu
by nesprávné údaje vědomě potvrdil nejsou o'pravné prostredky
prípustjako pravdivé, ruči, jes't Iiže
prál\lo né."
chudých bylo propůjčeno, za částky,
6. § 193. od.st. 3 zní:
od nichž strana, prozatfm byla o's vo"Jednání může býti prohlášeno za
bozen.a, dále za náklady zastoupení skončené, třebas ješlě nebyly proadvokátem a za všeJl1kou ji,n-o u ti,m vedeny všechny připuštčné
důkazy.
způ- sobenou škodu."
jde-Iii jen o provedeni jednotlil\lých
4. Za § 71 se vkládá § 71 a):
důkazů soudem dožádaným a vzdají-Ii
"Soud vyřídiv věc v jedné sto'lici se bud'to obě strany jednání o výulo-ž i straně po.uvajicí práva c'h udých, sledku jiCh nebo má-Ii senát za to,
aby zaplatila částky, od jichž za'p la- že se bez takového jednáni obejde,
cení byla právem chudýc,h prozalim- nebo jde-II o důkaz s,pisy veřejných
ně osvobozena, nabude-Ii
přesvěd- úřadů nebo veřejnými
listinami
a
čeni. že za,p la-ceni jich nemůže c,hu- vZdaji-1i se obě strany jednání o výdou stranu zkrátiti 'na nuzné výži'vě sledku tohoto do'ka,zování."
(§ 63). Může tak učiniti i soud oprav7. § 227 zni:
.
'
né sto,lice s účinkem i pro 'Předcháze"íalobce se může domáhati v te jící řízeni. Podle maJetkových pomě-Iže - žalobě něko-lika náro.ků proti_ térů 'Chudé strany může ji soud uložiti muž žalovanému ,' pokud Jest ovsech
zaplaceni částečné, podle okolnosti nárocích týž způsob řízeni přip·ustn-ý.
může ji uložiti za,placeni celé nebo Nejsou-Ii však tyto náro'ky ve skut-

I

I
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k?vé n~bc:> právní souviSlosti, je to
pnpustne Jen telldy, ~dyž je procesní
soud pro ka'ž dý jednotlivý nárok příslušný.
U krajského soudu mohou býti
v
j!d- I~é ..ža-I~bě spojeny nároky. ,které
n~le~eJ.I. pr~d ~amosoudce, s nároky
nale}eJlclml pred sená-t ; rozhoduje
o vseClh senál."
8. § 243, od,st. 2 zní:
"Odpověď
staniž se přípravným
s-p isem, jenž musi obsahovati určitý
ná:vrh, a je-Ii žalobcův nárok popirán, má také uvésti jednotlivě, 'stručně, ale přesně a úplně
skutečnos-ti,
jimiž ~e žalovan-ý c,hce brániti, ja,k ož
i jednotlivé průvodní pro- stř.edky, jimi:i mi-ni dOká,zati pravdivost ,sivých
skutkových tvrzeni.
Je -Ii
uplatněna
ná,mitka nepřípus' tnosti pořadu práva,
nepříslušnosti, pře'kážky rozepře za-hájené nebo pravomocně ro~souzené,
buďtež v odpovědi na ža,lo'bu uvedeny ze'jména také
oko,lnosti
odůvodňujicí uplatněnou námitku a buďtež nabídnuty důkazy
pro
dolíčeni
jiCh pravdilvosti."
9. § 261, odst. 6 se zrušuje.
10. Za § 261 se ~kládá § 261 a):
"Namí'tá-Ii žalovaný
nepřfslušnost,
je,st povinen uvés1i po pravdě všechny skutko'v é okol-no-s ti důležité
pro
posouzeni
příslušnos- tj
do'v olané-ho
soudu, a je-Ii mu znám soud příslušný, také jej ol ~načiti. Nevyhoví-Ii žalovaný
po'vinnos.ti
uvésti
skutkové
okolnos't i, ač k tomu
byl
soudem
vyzván, budiž námitka nepřislušnostl
zamítnuta.
talobce
může
na,v rhnouti,
alby
s~ud! vyhověl-Ii by námitce, po-s tou- I
pll zalo'bu Soudu uvedenému žalobcem . O tomto ná,v rhu může býtj rozhodnuto již při prvém ,r oku.
Soud je povi-n en vyhověti žalobcovu -návrhu na postoupení žaloby, I' eč
by byl také soud žalobcem u'v edený
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se lim, že spor byl po's toupen linému Isoudu. Před soudem, jemuž byl
spor postoupen ja-ko s-oudu příslušné
mu, nekon,á se no'v ý prvý rok . Žalovaný může namítnouti
nepřfslu-šn-os- t
tohoto soudu jen, dokud se nepu-s tí
do jednáni o věci hlalvni, a nemůže
ji opi-rati ani o důvody, které jsou
v rozporu s je_h o dřivějšimi tvrzeními,
ani o důvody, které vzniklY te:p rve po
podáni žaloby. Byla-Ii žalo'ba postoupena jinému soudu jU při prv-n im roku (odstavec 2), určí nový soud lihů
tu k od'po·vědi na žalobu písemně.
Nov~ jednání bud' provedeno podle
§ 412, od-s t. 2."
11. § 321, ods-I . 1, Č. 3 zni:
,,3. o skutcích, o kterých by s-vědek nemohl vypolvídati, leč by porušil jemu ulože-n ou a státem uzna·n ou
nebo stá't em výslovně uloženo-u povinnost mlčenlivosti, pokud jí nebyl
platně zproštěn;"

12. § 353, odls,t. 2 zní:
"Znalec může z týchž důvodů, které
svědky oprávňují odepřfti
výpověď.
žádati, aby byl zpro,štěn us-tano'v ení
za znalce, nebo o-depříti podání nálezu a posudku zcela nebo z čá:sti."
13. K § 369 se připojuje další odstavec:

"Ohledáni ve vojenských nebo vojskem obsazených budovách nemůže
býti provedeno, jestliže Velille! budo'vy odepře k němu svolenI. V podniCí,Ch
jejich oddělenich), kleré jsou
dulezlté pro obranu státu a u nichž
je zřízen vojenský dozor-čí
orgán,
~em~~e býti ~rovede~o
o,hledání,
J~stllz.e v~Jensky dozord o-rgán o~e
prE<1 j( nemu svole.ni;
v
ta-ko-v ych
P?d~icich (-v jejich
Odděleních), u
nlchz není zřízen vojenský dozorči
orgán, budiž při výkonu ohledání -š etř,:~o. všech opatrnol~ti, al~y věci dů
lezlte pro obran'u sta1u zustaly uchopalrně nepřís'lušný.
vány v tajnosti, jestliže bude proNeni-Ii soud to,ho minění spoji s kázáno listinou vydanou
příslušným
usnesením o sivé Vlastní~epřísIUš- vojenským orgánam, že tako,vý podnik
nosti záro-veň výrok o tom, že postu- je povinen co do určitých předmětu
puje spor soudu žalobcem uvedené- zachovati tajemslvl.
Pro-t j odepřeni
mu.
svoleni velitel'em· b!ldo,vy (vojenským
Proti usnesení uči·něnému ve smy- dozorčf.m orgánem) ' je připulstn"á doslu _předc-há-zejicíh.o Odstavce ne-při- zorči s!~žnost k ministerst-vu národni
po~sti se opravny pro'středek, vy ji- obrany.
malic rozhodnuti o nákladech s-poru
14. § 412, .odst. 2 zni:
o příslušnost.
"Nastal'a -Ii před vynesením rozsudku
. Účinky zahájeni s'poru u soudu, kte- změna v osobě některého soud-ce bury se pro-hlási nepříslušným, neruší diž jednáni znovu provedeno s 'pou-

JV
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žitím žaloby, důkazů ke splsum pHpojených, jednacího proto"~:olu a jeho
příloh. O tom, má-U býti opakován
důkaz již provedený, či l11á-l,i býti
použito výsledků dfíve již pro'vedeného důkazu obdobně podle § 287, rO'zhodne nový soud zhodnotě pečli:vě
všechny okollno,sti případu. Ustano'vení § 278, odst. 2 plat[ i tu."
15. § 440, odst. 3 zni:
"Vycházi-Ii z jednáni se stranami
najevo, že půjde o přednes složitěj
šího nebo značně rozsáhlého obsahu,
zejména v prá,vních rozepřich dotče 
ných v § 245, č. 1, a j,sou-ii strany
zastoupeny advo'kátem, může soud při
prvním roku nebo při prv·ním ústním
jednání stranám naříditi, aby sku.t,kový podklad sporu i nabízené dů'kazy
uvedl v přípra,vných spiseoh, a sta·noviti jim k tomu lhůtu, zpravidl,a nepřesahující dva týd,ny . Nejsou-I'i strany zastoupeny advokáty, :nůže soud
ve sporech tal<ových ku přípravě ústního jedllání slyšeti strany a sepsati
o tom protokol. Dallší takové pří 
pravn€: spisy neJsou přípustné, leč
by šlo o důka·zní návrhy, jež slou.ži
ku přípra,vě řízení, a pokud jsou po dány vča.s."
16. § 522 zní:
"Jes·t1iže rekurs čelí proti odepře
ní nebo odnětí práva chudých, proti
trestnimu opatření, jímž jest po,stižen
zástupce strany, svědek nebo znalec,
proti usnesení odmítnuvšímu opra1v ný
prcsHedek pro opožděnos,t nebo proti usnesení, které se vztahuje jen k
řízení sporu, může soud nebo soudce, jehož r02":hodnutí nebo opatřeni
se odporuje, sám vY'hověti rekursni
žádosti.
Nemíní-Ii tak u·čini~i, nebo je-Ii rekursem odporováno jiném.u usnesení,
nežli usnesení uvedenému v odstavci 1, budiž re'kurs bez průtahů před
ložen rekursnim soudu, podle potře
by s vysvěUujici zprávou, a se v'š emi spisy pO'lřebn,ými k posouzení r·ekursu."
Čl.

V.

Zákon ze dne 27 , května 189.6, Č, 79
ř, z., o řízenJ exekučním a zajišťo
vacím (exekučni řád), se mění a
doplňuje takto:
1. § 31, odlst. 2 zní: '
,;Ve vojenských anebo vojke'm ob-

řízení

soudní.

sa,z e.ných budovách mohou býti exechozím oznámení veliteli budo1vy a
jen s přibráním vojens'ké osoby od
kučn.í úkon·y vykonány teprve po· před
něho ,přidělené. Výkon je nepHpustný, jes,t1iže velitel budovy odepře k
němu s'volen!. Proti odepření svolení
velitelem budovy je přípustná dozorči stižno'st k mini'sterstvu národní o'brany."
2. K § 31 se připojuje dal'š i odstav~ec:

"V podnkích (v jejich odděleních),
které jsou důležité pro obranu stá·tu
a u nichž je zřízen vo'j enský do·z orčí orgán, př,í~l,uší vojens'kému dozorčimu orgánu totéž prá,v o jako veHleli
budo'vy podle
před'cházejidho
odstavce, a platí o práIVu dozorčí stížnosti t,otéž, co je uvedeno v témž
odstavci. V takových podnicích (v jejich oddělenkh), u n·i'c hž není zřízen
vojenský dozorč. í orgán, budiž při
výkonu exekuce še'iřeno všech o'patrno,stí, a·by věd důležité pro obranu
státu zůstaly ucho'vány v taj-nosti, jestliže bude prokázáno IisHnou vydanou
přísliušný.m vo.jenským orgán.em,
že
dl'u žnik je povinen co do určitých
předmětů zachovati taj ernst'vL"
3. § 44, odst. 2 zn!:
"povo.lení od·k·ladu exekuce budiž
učiněno závislým na složení přiměre
né jistoty navrhovatelem za náhradu
škody, která by vymáhajícfmu věřiteii
odkladem mohla vzniknouti:
1. je'sUiže skutečnosti, na kterých
se zakládají námitky proti nároku nebo proti povolení exekuce (§§ 35 a
36), nejso'u pro,kázány . istinami nebudícími po.chybnosti;
2. jes,tlíže osolba blízká dl'užní'ku (§
35 konk . ř . ) ne'bo jiná o,soba žijící s
ním ve společné domácnosti podá
vylučovací žalobu (§ 37) po,zději než
14 dní po výkonu zabavaní movitých
věcf hmotnýoh a neo.svědčí, že mohl·a
o vý'konu zvěděti teprve krátce před
uplynutím této f'hůty nebo po ní a
že žalobu podala bez zbytečného prů
tahu;
3, jestJiiže by mohl odklad ohrozitf
uspokojení
vymáhajícfho
věřitele.
Uvede·li vymá,ha'jící věřitel po povolení od;kladu okolnosti, f,teré takové
ohrožení činí pravděpodo/lným a k'teré dříve uvé's1i n.emo,h l, může
býti
uloženo na návrh tomu, na jehož žádoc;t byl povol'en ' odklad, aby da t:
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do určené mu lhůty j'stot
.. k
v exekuci bylo pOkračlo,vál~~ ,J;I,n,a' by
4. V § 291 n,a'hrazu'í se .'
.
den tisíc osm set ko:un" s~~~va ,~Je:
~i tisíce kO-r un českoslovens~;ch~~ty
v § 292 sloya "pět set korun" SIO' V~
"dva :isíce ko'run če,skoslo' venských"

I S!,
dt~VOdUh~oChY?Olvati o jeho správnopro 'ási, ze ,spor bude projedná-

.
CI. VI.
Poznámka: Týk á se jen zák. čf ,
1/ 1911 platného toliko :1a Slovensl; u
a Podkarpatské Rusi.

poruJi-I,~ SI P~~hlášeni sltran, rozhodne

Čl. VII.

Poznámka : Týká se jen zá k. čf.
LX/1881 , platného toliko n'a Sloven·
sku a POdkarpatské Rusi.

V"'.

Čl.
,(1) Ustanovení ,§ 7 a § 12, odst. 2
za,ko~a ze . dn~ 27. ii'stopadu 1896, č.
217 r. z., Jimz se vydávají před' pisy
obsazo~ání,

v:niltřním

za.řf.zení

čll

J,:dnacím řádě ,soudů (zákon o soudili o,rgani,saci), posléze J!vedené u.stano,vení \Ilšak jen, po.kud jed·ná o domá~í .práci k soudco'v,s·ké zkou,š·ce, se
zrus.uJI.
(~) Ostatní 'ustanovení téhož zákon'a , Jedn,ající o ptřípravné službě SOudcovské, platí nadále; přípravná služba ,:;OUd~cO:V:Sk~ bUd!ž
přiz;pusobena
s.oucasnym po,zada1vkum prakHcké potreby tak, a'by zaručo'vala nejdo'konalejši příp,ravu pro ucele,né vzdělá,ni
SOudce. POd ro'bno,sti ustanoví minig,tr
s,pravedlnosti výn,osem.
Čl . IX.
Ustanovení čl. IIV zákona ze dne 11.
prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n kterým se mění a dOlplňují některá: ' ulstano:veni zá ,konů o obča,nském
řízení
soudním, o řízení exekučním
a
o
řízení n.es-porném, se doplňuji těmito
da'lšími odsta,vc.i:
,,(3) Ve sporech pro-jednáva'ných u
okresnich soudů (§ 42 zák. č. 131/
1~31 Sb. z. a n.) jsou stra.ny po'vinny
pred_ t.ím, nežfii se pustr do jednáni
o vecl hlavn·í, prohlá,siti se o tOm
zda maji z,a ~o, že j~e o spor pra~
covni, ktery I.!eba prOjednávati podle
odsta,vce 2.
~ (4) Neuč1i'nf-li strany ta'ko'v é proh.láseni, bude $opor projednáván ' podle
tlsta·n ?,veni dviln,ího ' řádu
soud'ního
p la:tnych pro řádné soudy.
'
že
. (5) Učiní-Ii strany prOhlášeni,
Jde o spor pracovni, a nemá-Ii soud
Dod a f e~ [
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van pOdle ~'stanoven.i odsta'vce 2; 10t~ usn~se,", se nedoručuje stranám
PI(~mr;:á~' ne!'z~ mu odporo.vati.

. zda-('
!

_

?

o

'd - I vsa, soud
poc,h ybnosti,
J. e. o spor praco.vlli, nebo od-

soud. prede'V's'l'm odděleně Ol otá,zce.
zda J,de Ol sp?r pracovní. Jednání
o teto o' tazce pro vede se
p~dle usta' novení
civil,ního
rad u s o u d' n i h o .
opravné.ho
(7) VzdaJí-U se st'r any
pl'ostřed'ku pro,ti usnese·n i, bud' ihned
pOkra č ová'n o v jednáni o věci hl'a,vní
pO~I.e ,~ředpisu o řízeni, ve které,,"
ma. by tl spor podle usnesení soudu
pro'J ed'náván. Ne'vzd·ají·.Ji se však s,~ra
ny opravného pro'středku budiž uS'n esen·i doručeno a vyčkán~, až u's'neseni o tom, zda jde o spor praco'v ní
nabude práv,n f moci.
'
,(8) Krajs.ký soud, jako soud rekursnI a Odvolací rozhoduje s kon.ečnou
p·latnosti ,o Q'p ravném pro,středku do
rozhodn~11 o. t~m, zd'a jde
o spor
pracovnl, v triclenném. senátu, sloieném ze soudcu z po'vol'ání.
(9) Pra~OIplatné rozřešeni otázky ve
smyslu predcházejícich ustan.oveni Ol
~om, v, jak~m ří~ení bude spor proJe~~ávan, . Je . za'vazné i :.J ro
soudy
vyss·f stolice JednajíCí ve stpo'ru.
• (1C) Ustano'vení § 41, odst. 2 zák.
c. 131/1931 Sb. z. a n. platí obdObně
p~o. spory pro'iedná,vané před okresnImI ,:;oudy. <?d' doby, kdy by~a pravoplatne rozresena otázka, že jde o
spor pracovní."
Čl.

X.

Ol Úp~ava v~kon~ . kancelářs'ké
služby
s udu n~le'zf m./ll/'s,tru spra,vedlnos.ti.
PO~Ud vsak má býti v tomto obor~
sluzby upraven styk občanstva se
soudy a .~oudními úřady, upralví jej
vláda nanzenim. Až do vyd'ání u,stanove·n i pO.d.le to'h oto článku zustan.ou
v pla!nostl ustan~~veni jednacfch řádů
soudu o k,ancelars'ké s·I'užbě .

ČJ. XI.

(1) Te.nto zákon na,bude účinnosti
prvým dnem
dr u h é h o
m. ě s í c e
n?sledujícího
po
vyhlášen ~; provede jej m i,n'i str spra,vedlln oS~I v dohodě se
zúčastněnými
miI1!stry.
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(2) Vláda urč·í nařízením, od které
doby bude u.stanovení čl. I, č. 6 účinne.
(3) Úmluvu uvedenou v § 7 a') j. n.
ve znění čl. I, Č. 2 tohoto zá.kona a
v § 55 uh. é. ř. s. ve .mění čl. ~!,
Č . 3 to'hoto zákona mohou 5tr any UCIniti ve věcech zahá,jenÝ'c'h před účin
'ností tohoto zákona až do počátku
jednání ve věd hlavní.
Ustanovení
§ 7 a), odst . 5 j. n. a § 55, před
pos'lední odstavec uh . c. ř. s. n~~!al í pro opravné prostředky v den UCIllnosti tohoto zákona již poda,n é.

I zněni
(4) Ustanovení § 49, č. 2 j. n. ve
čJ.
Č.
tohoto zákona a usta-

I,
4
noveni ~. ~,.č. 2, .pí sm. i) Uh .• {
ř.
s. ve znen.l. c}. V~, ~. 1 t?h?t? za· ona,
pokud je Jimi menena pr!·s,u~ nost,. ,!1.eplatí. pro žalo;by podane pred uClnnostl tohoto zakona.

Poznámka: Zákon b y l vy hlá še n 25.
1936 a platí ted y od 1 . srpna
1936. Ust an ove ní čl. I Č. 6 pl'atí podle vlád. nař. 195/1936 od 1 . zá ří
1936.

' čer V na

Vládní narlzení ze dne 3. července 1936, čís. 229, o právu
chudých v civilním řízení soudním .
exeku.ční-ho titulu přímo u exeku6níčeskoslovenské
'ho soudiJ, musi býti podle potřeby
dne
předloženo
osvědčení
procesniho
1. srpna 1895, Č. 113 ř. z., o s·~~d
soudu prvni stol1ilce o tom, kdy byl
ním řízení v občanských ro,z eprl c'h
spor
pravo-platně ukončen .
právních (civilní,ho
řádu soudního,) ,
(2) S povo'len,ím
práva
chodých
ve znění čl. IV zákona ze dne 16.
června 1936, č. 161 Sb .. z. a n., kte- není spojeno dočasné osvobození od
vzni,k ali
rým se mění a d01pl'ňu-jl některá usta- zapravování nákladu, které
novení zákonu o soudní přísluš'!l osti, výkonem vazby (§ 366 exekučního řá
o o'bčanském řízení soudním, o ří  du).
zení, exe· kučním a o so udní organi- Čl. II. la·k ma'j i býti označeny podání
saci, podle čl. LV zákona ze dne 1:
a -protokoly.
srpna 1895, č. 112 ř. z., o zave~enl
§ 3. Všechna podání (stejnop.isy
zá.kon.a o soudním řízení v
obcanatd.) té strany, která požívá práva
ských ro~epřích právních
(civil-ního
chudých, bud'tež na prvém archu na
řádu soudnB'Io), a podle § 115, odst.
tom místě, kde jindy bývá umístěn
4 zák. čl. 1/1911 (dvilního řádu soudkolek, označena slo'vy "Právo
chuního):
dých". Stejně budiž prá·v e chudých
Čl. '1. O objemu práva chudých.
vyznačeno na soudních proto'kolech:
§ 1. Výhody s.polené s po'volením jestliže protokolový kolek nemuSI
práva Chudých (§ 64 c. ř. s.) přírslu býti zapraven jinou stranou.
šej i toliko té osobě fysické, jíž bylo
právo chudých propujčeno. Výh~d~
Čl. III. Náležitosti žádost,i za právo
tyto nepřec,házejí ani na její pravnl
cbudých .
nástupce, ani
jich
nejsou
úča'stni
Ten, kdo žádá za pOVOlení práva
společníc i v rozepři. požívají-Ii m~zi
pov,i-nen
záro'veň
se
několika s'po l eč,ní'kY v rozepři tO!I'ko chudých, je
jeden nebo někteří práva . ~h~dych, žádostí předložiti soudu ú ř ední vyosolbních
pomě
bud'tež za-pra·veny kolky a pne po- svědčení o svých
pl.atky celou čá.stkou ostatními spo- rech (v dal,ším jen vysvědčení zvané)
podle vzorce Č. 1 a místopři-sežné
l ečníky v rozepři.
§ 2. (1) povolení práva chudých seznání o jmění a příjmu (v dalším
plali i pro opravné řízení.
lestNže místopřísežné seznání zvané) podle
mezi pra.vopl'ainým ukončením sporu vzorce Č. 2.
a zahájením exeku' ční'ho
řízení
neČI. IV , Vydávání vysvědčenf.
uplynulo více ča,su ne,ž li rO'k, platf
§ 5. (1) Vysvědčení vydává ~bec v
po·volení práva Cihudých i pro exekuční řízen·í u to ho soudu, 'k·terý je oboru přenesené pusobnost,i. Zádost
pří slušný po'voliti exeku'ci. .ládá-Ii s,: a ně může podati strana sama nebo
za exekuci na
základě
vyhotoveni písemně .

·V.láda

repu'bli·ky

nařizuje podle § 65 zákona ze

Právo chudých

(nař.)

(2) Pro soudní chráněnce muze vy·~ati vysvědčení také příslušný porucenský (o'P~trovnický)
soud (§ 65,
odst. 4 c . r. s .).
(3) Za vydání vysvědčen'í nel'l.e žá.·dati popl.atkynebo dávky.
ROlvněž
žádost o vydání vys,vědčení a pilná
moc
pro
zmocněnce
jsou
prosty
ko,lk'u.
§ 6. Místní pN,s,lu'š nost ohce opráv.něné vydati'vy's·vědčení řídí se bydl'ištěm žadatele, a nemá-Ii ho
žadatel
ČeSkoslovenské repU'bI1ice, jeho pobytem . Obec místa, kde se
strana
zdržuje toUko' přechodně, smí takové
vysvědčení vydati jen, má-Ii
strana
bydliště nebo pohyt v cizině, v republice če'skoslo'venské se zdržu,j e
jen
přeChodně
a muže -potřebné
údaje ř ádně osvědč i t-i úředními prukazy nebo spolehlivými údaj.i hodnově rných osob přez'vědných.
§ 7. (1) Vy svědčení bud'tež sepsána podle vzorce Č. 1 a budiž dbáno pokynu tam uvedených.
(2) Strana je povinna předlo' žiti k
p otvrzení
vzorce
vysvědčen, í,
v
kterém jsou žádané úd aje již vepsány. Také je povinn·a sama si opam ii
vyjádření
vlastníka
domu,
v
němž bydli.
(3) Není-U schopna úda,je, jež mají býti potvrzeny, řádně vepsati, sepíše je s ní orgá,n obce lim po'věřený. V tomto případě o,rgán připojí
na vzorci doložku: "Přede mnou" a
podp,íše ji.
§ 8. (1) Není-I·i orgánu Obce' z
vlastní vědomosti nebo na
základě
pomuce k , jež má pro ruce, bezpečně
známo, že osobní poměry ve vzo r ci
vy ~~ědčení uvedené
jsou
sprá'vné,
vyzadá si od stra'ny po·tře'bné průkazy,
a n~muže-Ii je strana předložiti, vy"kona potřebné šetření bez ja'kéhokoli
pr utahu a způsobem co mOžná pros~ým. Pro nedostatek potvrzen,í v.lastm ka domu (§ 7, odst. 2) nemuže býti
·odepřeno vydání vys'vědčení.
(2) .Také p or učen,ský (opatrovn,ický)
soud Je po'vinen, nezná-Ii bezpečně
osobních poměru žadatelových, vykonati potřebná šetře·ní.
§ 9. 1) Slhledá-1i orgán, že obec
'není příslušná vydati vy' svědčení (§
6), čl trvá -Ii strana nebo je'j í zmocněn~c po daném poučení na své žád?S~i, ~Vdá jí orgán ~Ý'měr se stručnym l duvody odmítnuti.
(2) Shledá-Ii orgán, že údaje za-
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psané (přednesen,é) stra·n ou se srO vn.ávají s pravdou, vyplní doložku potvrzující s'p rá'vnost úda,ju, připojí pod'pi s a počeť.
(3) Shledá-Ii, že jsou údaje zčásti
nesprávné,
p'řeškrtne
nesprávnou
odpoliěd' červeně a správnou odpověd' na~íše čer·ve·ně nad to.
§ 10. (1) Bude-Ii straně ode·přeno
vydat.i
vysvědčeni,
staniž
se
tak ·
stručně oduvodněným výměrem, jenž
se doručí s urych-Iením stran,ě i se
v·z orcem
vysvědčení.
Proti výměru
obce mu·že ·s·t rana podati odvolání
k pol'itickému
úřadu
obci bez-prostředně nadřízenému. Obce
nemaj í
práva
si
s t ěžo'vati
na
rOlz,h odnutí
okresního úřadu o od v olání.
Odvolání, jeho příl'ohy a plná
moc pro
zmocněn-ce jsou kol'ku prosty.
(2) Žadatel nemá opravného prostřed ku proti tomu, že v potvrzo'vací
d o ložce byl ulveden výsledek šetřeil í
odchyl ně od Údaju. žadal~ lových , muže však, předk ládaje vysvěd·čeni soudu, žádati, aby soud sporné úda'j e
-sám vyšetřil a o nich rozhodl, a muže k podpoře svých údaj u předlo~ iti
po,třebné pruka,z y. Soud vykoná toto
šetření co ne·j rychl'eji.
§ 11. O opravných p r os'H edcích
proti
rozhodnutím
poru'čenského
(opatrovnického') soudu, vv.daný"1 podl.e § 5, odst. 2, plali ;Istano'vení zákona ze dne 19. června 1931, Č . 100
Sb. z, a n., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného .
Čl.

V.

O

mís·top-ř.í se ! ném

seznání.

§ 12. Mí·stopřísežné seznání musí
být.i žadatelem nebo jeho zákonným
zástupcem
vla,stnoručně
podepsáno
nebo opatřeno znamením ruky sou·
dem nebo veřejným notářem ověře
ným.
§ 13. Úda,j e obsažené ' v místo·pří
sežném seznání je třeba potvrzo1vati
I knihovním soudem jen tehdy, jestli'ž e
žadatel vlastní nemovitosti, a po·tvrzení se pak vzta'huje !'Ia výpočet nemovitostí v něm uvedených.
Leží·1i
nemo'vitosti v o bvodu několika
knihovních soudu, musí býti úd'aje po ·
tvrzeny
v'š emi
přísl'ušnými
knihovními
soudy.
Aby
vša1k
do'sa žení
práva
chud·t ch
nebylo zdržováno,
muže žadatel o právo ch'u dých potv,n ení každého z několika 'Icnihovorlích soudu · opatřiti si zvlá-š!'.
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§ 14. (1) Byla-Ii žad'a teli vyměřenil
aspoň v jednom z poslednich tři. I~t
důchodo,vá daň
je žadatel
povinen
zároveň se žád~sti předložit,i ~osl' ed
ní výměr přisluš.né o berní ~pra'vy o
uložené mu dani duchodove.
(2)
Nebyla-Ii
žadateli
v~m~~~na
důchodová daň proto, že nema pn/mu
Idanitelného dani diíchodovou,
Jest
povinen vyžádati s,i o tom potvrzeni
přísluš,né berni s,p rávy. Toto pot~rze
ní vydá bemi . správa be:rp,latn;e ~ k
ústní nebo pí,semné kolku pro'ste zádosti.
(3) Nebyla-Ii daň dŮ5hOdová ža,d~
teli vyměřen'a pro't o, ze ~e
vy~b.. ra,
srážkou, a žadatel o .řádne vy,~~ren!
daně nežádal, je pov'll1en opatrl11
SI
potvrzení přislušné berni s'Pr~' vy , .0
tom z jakého základu je dan sra'zkOU' vy'birána. O tomto potvrzeni p~a
ti ustanoveni posledni věty odstav e

Obdobně

před,lo

ně

přislušný

tellský

řízení

cizině.

§ 15 . (1) Mezi,národni smlouva nebo prohlášeni mi,n istra spravedlnosti o vzájemnosti podle § 63, Od,st.
2 c. ř. s. a § 112, posl. o'dst. za k_
čl. 1/1911
stano'ví, kdo vy~ává yysvědčeni pro dzince. Nenl-II. v n~~~
jina,k usta'n oveno,
stači
~redlozltl
vysvědčeni
které mu vydali i podle
předpisů ~ tom platných přislušné
úřady státu, kde žadatel b~yd!í nebo
má pobyt. Byla-H t,at~ 'Jys~v_edcen,i vydána v cizině, budtez overena pOdl~
př edpisů platný~h pro o~ěřo'ván~ c~
zích listin. Je-II podle l1I 'ch 'pot~e'bl!
aby vysvěd'čení byl'o oVěř,eno mllstn~
příslušným
česko'slovenskym Z~'S t~l'pl:
úřadem,
bude vys'v edcenl
ověřeno bezplatně a bez kolku.
,
(2) Jes,tliže úřady státu, kde m,a
žadatel bydliště nebo pobyt, ne'Vyda:
vaj í vysvědčení
neb~ . je,
vydat!

telským

odepřou,

postačí vys'vedceni,
klt;re
mu vydá bez'platně a bez kolku mlst-
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Vzorec Č. 1. k v,1. na ~. Č. 229/1936 Sb . z. a n.
1. Jméno a příjmeni žadatele:
2. Státni občanství:
3. Den, měs.fc a rok narozeni:
4. Stav (svobo'di1ý, ženatý, rozvedený, rozloučený, ovdovělý):
5. Bydliště pobyt:
6. Povoláni nebo zaměstnání:
,
7. Jméno a věl< manžela nebo manžel'ky, zaměstnání (povolání) a bydliště
nebo pobyt:
8. Jméno a věk, zaměstnání (pOVOlání), bydl,iště nebo pobyt Osob, o které
musí žadatel pečovati, a jich poměr (příbuzenský a j .) k žadatel'i:
9. Které z osob uvedených pod Č. 8 nejsou ve společné domácnost i:
10. Zadatel platí nájemné z bytu (obchodních místností) ročně Kč
hodnota bytu \'e vlastním dOmě nebo bytu bezpla, tně užfvaného: Kč
11. KoJ,jk má služebných (dě lníků):
Prohlašu'j i, že to, co je shora uvedeno, úplně s pravdou se srovnává.
V
dne
podpis žadatele.
Podepsaný vlastník domu (zmocněnec v'lastníka domu) potvrzu'je správn ost údajů pOd č.

zastupi·

úřad.

(3) Místo průkazu _o vvši d.aně d~:
chodo'vé žadateli predepsane ,~tacl
osvědčení
příslušného
cizího urad~
o výši přijmů žadat:lo~ých; nellze-I~
je předložiti proto, ze ~radu pOovola
ného
k vydání
l ako,veho
pruk~zu
podle zákona není, budiž to osved-

čeno.

• ' d t'
(4) Soud, jenž ro,zhoduje , o za ?S I
uděleni
práva
chudych,
J~st
oprávněn zkoumaN s,právnost. yy~'ved
čeni
jež byla vydána v ~~IZlne, ~a
vyžádati si po případě dalsl do'p lneni a informace, jež pO'kl'ádá za n,utza

né.
i '
d I
(5) Ustanoveni př~dch~z ch~ o s avců plati obdobně, jestJ.lze .::skoslovenský příslušník má bydll's te ne'bo,
pobyt v cizině.

V

ČI.

VII.

Spo,lečná

a závěrečná
nOlveni.

dne
podpis vlastníka domu (jeho zmocněnce).
POdle výsledku šetřeni - známých poměrů žadatelových _ se potvrzuje
správno'st hořejších údajů ad 1. až 9. a 11.
V
dne

usta-

2. (4)
musi žadatel
žiti po,tvrzení při<s,lušné berni : :pra,vy
16. Vysvědčení a mistoyří':~žné
o tom jaký jeho důchod, za,pocltatel- seznáni strany (§§ 7, 12), prl'loz~ s~e
ný dd důchodu
přednosty domác- ke spisům a straně nevratl. Vymer
nosti byl započten do základu pro přislušné bemi s'právy (§ 14, c;>dst. 1}
vyměření daně důchod~vé př~dn~sty vrátí se straně po pravoplatnem roz'
té domácnosti, kterou zadatel Sdl,li.
hodnuti o prá'vu chudých.
ČI. VI. Zvláštni u's tanoveni pro cizince
a českos, lovens,ké přísl'u'šní'ky v

Právo chudých (nař.)

soudní.

česko'slovenský

§ 17.
Právo chudý:h ~ nc:lze P?vo:
JiH na podkl 'adě vy,svedcenl a mlsto
přisežných seznání, jež byla, v.vdá~n,a
dřive než půl roku před podanlm zadosti o právo chudých.
(2) Žádá -Ii se za prodlo~ženoi účin
no,sti vys'věde,n,i po uplynuti pul roku
od jeho vydání, může orgán (poručenský
opatfO'vnický
soud) . tomu vyho,věti, nenHi pochy:bnost} o'
tom, že se poměry, nezm~I1I~Y. ,Jinak
Ueba žádati o nOlle vysvedcenl.
§ 18. Orgány povolané k vyd~ní ~y'
svědčeni i'so'u po'vinny vyhovetl ~á
dosti soudu za vysvětleni po,tvr~en~cll
údajů nebo za vyšetře~,ío r~Odln!1Ych'
nebo majetko'llých pomeru zadatelovýCh.
§ 19. Nařízení ze dne _2~. května
1897, č. 130 ř. z., se zrusuJe.
§ 20. Toto nařízení nabývá účinnosti
dnem 1. srpna 1936 a pi/aH jen pro
země českou a Mora'vsko'sllezskou s
výjimkou § 15, který platii pro ze:
mě Slovenskou a podkarpator~skou,
prcvede je min,jst.!" ~pr.ave~,I~ostl v dohodě se zúčastnenyml mlnl'stry.

Návěstí:

Stranám, které nepravdivými údaji vy loudily povolení práva chudých,
budiž ulože n trest za svévol i až do 3000 Kč.
Kdo b'ý Vf; vysvědče ní vydaném pro povolení práva chUdých vědomě
nebo z hrubé nedbalosti učinil údaje nesprávné nebo kdo by nesprávné údaje
vědomě potvrdil jako pra vd ivé, ručí, jestliže prá vo chudých by lo propůjčeno ,
za částky, od nichž struna byla osvobozena, dále za náklad y ,zastoupení
advokátem a za vše li kou jinou tím způsobenou škodu (§§ 69, 220 c . ř , S,),
Vzorec Č . 2 v,1. !Jař. č. 229/1936 Sb. z. a ,no
Místopřísežné se~nání o jmění a příjmu k žádosti za právo c'h udých
v prá'vni věci proti
pro
1. Jméno a příjmeni žadatele:
2. Majetek žadat~le:
a) nemovitosti (označeni podle druhu vzděl'ání, či's ' la domovního-pO'p isného,
čísla parcel , vložky a kat. území - j~Jich výměra a il0dnota, a
jde-Ii o spoluvlastnictvi, pOdíl žadatele)!)
b) podniky obchodni nebo jinak Výdělečné
c) pohledálvky knihovní
nelmihovní
d) 'h otové peníze (peněžni vklady) v 'částce
e) cenné papíry v hodnotě
.
f) jiný majetek, klerý může býti pramenem příjmu
g) ostatní ma(E:tek žadatelův (u nutného zařízení bytu, potřebného šatstva
a drobnosti k OSObním potřebám -sta'čí u'Vě' sti sou'h rnné označení a cel .
kové ocenění), zv,láště skvo,sty (druh a cena)
3. Dluhy a jiné zilvazky žadatelovy:
a) knihovni
b) nekniho,vní 2 )
4.

Příjem žadatelE: (po odečteni dani, úroků z dluhů, vydajů 's právních) ročně:
čt) zdržby nemovitostí
b) Z,' l služ ebn:ho poměru
C) z provozování živno sti nebo j!ného zaměstnání
d) z pohledáveJ.:, cenných papírů, úspC?rných vkladů, důc'hodů a pOd.
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IV. Civilní

řízení

soudní.

e) z výslužnéí;c, zaopatřenf, darů z milosti, nadací
t) z.~ sociálnfho pojistěnf, výměnku, podpor a pod.
5. a) lak~ částka důchodu byl'a vza,ta do základU výměry daně důchodové za:
pos,lední rok, v němž došlo k vyměřenf daně, a komu daň z žadatelova
příjmu byla vyměřena (zda žadateli přímo či , přednostovi domácnost-i)?
b) Nebyla ani žadateli ani předn.ostovi domácnosti, k níž žad'ate l patří,.
důchodo'vá daň za poslední lN léta vůbec vyměřena?
6. la'ké peněžité částky vynakládá žadatel na ty o,soby, o něž musf pečovati,
které s ním nesdHejfspolečnou domácnost?
7. la'ký ma'j etek má:
a) manžel" žadatele?
b) nezletHé děti žadatele?
c) rod:ce nezletilého žadatele?
Ujisťujf, že jsem hořejšf úda'j e na přísahy učinil pOdle nejlepšf,h~ vědoV

dne
podpis žadatele .
žadatelových ležfcích v

Údaje o nemovitostech
obvodu pOde,psaného
soudu jsou úplné. 4 )
Kancelář okresnfho soudu v
odd.
, dne
1) Jako hodnota ne mov itostí se uv ede b ě žná hodnota pro dejní,
2) Jméno, příj m ení a b y dli š tě v ěřitele netřeba u v áděti jen , jde-Ii o
cl lLi hy obchodní .
3) Podvod SE: stíhá po dle ustano v ení trestního zákona v ězením od 24
ho din di) 6 [T , ěsíců , a jde-Ii o zl o čin , žalářem od 6 měsíců do je dnoho roku ,
za přítěžující c h okolností od 5 let , případné i vš ak do 10 let.
4) Údaje oo sa žen é .v m ís topříseŽném sez nání je třeba pot v rzo vati knihov ním soudem jen t e hd y, je's'tliže žadatel v lastní nemovitosti , a potvrzení
se ,pak vz tahuje 'na vý počet ne mo v ito stí v něm uv eden ýc h, Le ží-I i nemov itost i
v o bvo au n ěk ol ik a knih ov ních soud ů, musí b ý ti údaje pot v rzen y v šemi p ří 
st\iš ll'( mi kniho v ními soud y, Ab y v ša k do sažení prá va c hud ých neb y lo zdržo v áno, m ů ž e žc d a lel ú prá v o chud ýc h potv rzení ka ždého z několika kniho vníc h so ud ::J Op6lřitl si z v l ášť ,

Vládní nařízení ze dne 12. listopadu 1935, čís. 207, kterým
se zřízují další oddělení ,okresních soudů pro spory
pracovní.
Vláda
repu bliky
Českoslo'venské tém Mikuláši
a Turč i anském Svatem
nařizuje podle § 4, odst. 2. zákona Martině .
(2) Pravomoc odděle .. í okresnich
ze dne 4. července 1931, č. 131 S'b.
z. a n., o soudnictvf ve s'porech z soudů pro spory pracovn~ uvedenýCh
poměru
pracovního,
služebnfho a v od'stavci 1, vztahuje sa na obvody
okresnich soudů, u n,ichž jsou tato
učebního (o pracovních soudech):
§ 1. (1) Zvlá,š't ní od'dělenf pro spo- oddělení zřízena.
§ 2. Oddělení o'kresnfch soudu pro
ry praco'v nf zřizují se· u těchto o'k resspory · pracovní,
uvedených v § 1
ních soudů:
a) v obvodu vrchnfho soudu v Pra- odst. 1, zahájí činnost dnem 1. dubze: v BHi'ně, Českém Brodě, Cha,ba- na 1936.
§ 3. Toto, na,řízení nabývá účin,no,sti
ř ovicích a Novém Měs,tě ,n ad Metují;
b) v obvodu
vrchního, soudu
v dnem vyhlášeni; provede je ministr
Brně: v Lipnfku nad Bečvou, Místku spravedl,nosti v dohodě se zúča'stně
nými ministry.
a Valašském Me,zm'čf;
Poznám ka : Nařízení bylo vy hlá šen o
c) v obvodu vrchního soudu v Bratislavě: v Komárně, Li'Pt'ovském sva- 14. listopadu 1935 ,

Prac. soudy. Ex. tituly rak.
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Vládní nařízení ze dne 24. ledna 1936 čís. 12 o exekuci
podle spisů a listin zřízených v' rakousk'ém státě .
_. VI.áda repulbliky Československé nao řízeni
rlzuJe pOdle § 84 zákona
:xek' ~~n,ím a zajišťovacím '(exekučnlh~ radu) :e dne p. května 1896, Č .
7' r. z., a cl. IX, c 3, § 6 zákona ze
dne ,19. ledn,a_ 1928, č 23 Sb. z.. a n. ,
kterym se meni a doplňuji některá
usta'no'v eni zákonů o soudnim řízeni
ve_věcech o.bčans'kých a o řízení exekucnim :
§.
Us~an.ovení o exekuci
pOd,l;e
SpiSU a Ilslln zřízených v Rakousku
obsa'ž enýc'h ve vládním nařízení č:
14~/1~19 Sb. z. a n. a v §§ 2 až 4 vl.
nar. c. 141L1925 Sb . z. a n., jejichž
pl~tno, st byla
vl,ádním na'řízenim Č.
64/1928 Sb. z. a n. ro.zšH'ena na Slovensko a POd'karpats'kou Rus
budiž
pOužit~ ,též n.a ~ýkon .exeku~í pOdl,e
exekucnlch titulu, vzmklých na území, rakouském podle § 53 a) rakouskeho vyrovnacího řádu
ve
zněnf
vyhlášeném
nařízením
spolkového
kancléřského
úřadu
ze
dne
10'
března 1925, Č . 103 spolkového záko:
níka.
§ 2. Toto nařízení nabývá účinnosti
d.ner.J 1. února 1936; provede je ministr spra,vedlnosti.
Poznámk y k v l. nař. Č, 12/1936 Sb .

!.

z. a n.

§ 53 a) ~akouského vyrovll'a cího řá
du ve ~není vyhlášeném
nařízením
spol'ko-veho kan.cléřS'kého úřadu
ze
d~e 10: bř~zna 1925, Č . 103 spO'lkoy,eho, zakonlka, a ve znění podle narlze~1 spOI'ko'v ého ministra spravedlnosti ze dne 10. září 1934 Č. 221
S'P?_lko,vého zákoníka, o o'Pěiném vyhlasem vyrovllacího řádu, zní takto:
(1) Pokud pO'h ledávka zapsaná
do
sez,!1amu přih.l'ášek ne'byla
popřen.a
dlu.zll.í,kem am vyrovnacím správcem,
am , JI ne~ylo odepřeno p'rávo hlasci~
va~1 z duvodu dotý'l<ajícího se
je'j i
eXis t ence!_ její výše nebo výše její
ztrá,ty, muze po pra,vo'pla!ném potvrzelll vyrovnání proti dlužníkovi ,b ýti
vedena ::xe,k_uce. podle zápisu , v se"
znamu prlhl'asek Jako na základě rozsudku.k vydo'byti té částky, kterou
dlu'huJe pOdl'evyro'vnání při řádném
~održ.e~í lhůt. Stelj ným zpŮSObem mů 
z,: by tl v~dena exekuce proÚ osoba~, kte~e ' se za splnění vyrovnání
zavazaly Jako s'Poludluzníci nebo jako

rukojmí a plátci, zaváza,ly-li se Vý-'
písemným prohl~ášením,
vykomi,sař,i,
že
daným. vyrovnacímu
spl,ní záv'a,zky Jimi převzaté pod následky přímé vyko,"atel'n osti.
'
(2) Tato ustanovení plati též
pro
pO~ledálvky
požívající přednostního
prava ~odle § 23, Č . 2 až 5. Na jiné
pohleda'v'ky, které nejsou dotčeny vyrovn~c~m řízením, a na pOhl'edávky,
ktere JSou z vyrovnacího řízení vyloučeny (§ 27), se nevztahuj í.
Ustanovení § 23, Č. 2 až 5, a §
27 r akouského vyrovnacího f ádu ze
dne 10., prosince 1914, Č. 237 ř. z .•
na ktera odkazuje § 53 a) rakouské~o vyrovnacího řá,du, znějí podle narrze~1 spolkového ministra spréil'veálnostl ze, dne 10. září 1934, Č . 221
S'p~!koveho zákonfka, o opětn.ém vyhlasení vyro'v nacího řádu takto:
slovně

Předno,stn,í

právo ve vyrovnacim
zení mají:

ří-

§_ 2.3'0 Č . 2 až 5. 2.
náklady na;
d!uznlkuv pohřeb podle § 549 všeob .
zak ., . Ob,:: '! , ze~lřel-li však dlužník po
zah~Je~1 YI~el1l, náklady nevyhnutel. ně
spoJene s Jeho pO'hř,bením;
3., pohledávky zaměstn'anců dlužník?vYCh ze. služe'bníCh platů za posledn~ ro~ pr,ed zaháJením řízení nebo
p!ed umrtlm dlužní'ka, jakož i nárOky
tec!Jto ,OSOb pro předčasné zrušení
~!U~:bnlho , poměru, pO'kud nepřesahu
JI cast,ku uplaty připadaJíCí na jeden
rok, ~ale pohledáv'ky obchodnícih jednatelu za maJitelem obchodu na zaplacení pro'v ise a na náhradu hoto.~ýc~ výd'ajú, pokUd jde o ná,r oky
Jlchz bylo n,abyto nebo které dos'pě
~y v ,po s!,edním roce před za'há'j ením
ríze,nI; ~sechn.y tyto nároky s obme ze~lm, z~ ,.predl1o,~tn,f
právo
platí
tol!kc;> ne1~yse pro cás t ku 2.400 Š pro
kazdeho Jednot,li'v ého
oprávněného ;
Toto obme'z enf nepla,t[ pro nároky na
náhradu hoto'v ých výdajů;

4. nároky závodn'/ch nemocens'kých
pokl'aden a stavebních nem.ocenských
pokladen" týkajíci se jejích jmění
s/;lravovaneho podnikatelem (sta'vebnlkem) pOdle ustiil'novení §§ 47, ' Č. 9.
a 57 zakona z 30. března 1888, Č.
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33 ř. Z., _ jakož .i nároky z náhradních
smluv podle § 66. lit. b) císa'řskéhO
nařízení z 25. června 1914, Č. 138 ř.
z., o pensijním pojištění zaměstnan

ho

domě,

soudní.

hospodář,ství.

Ve vyro'macím řízen'í nemohou

býti

uplatňovány:

ců;

5. pOhledávky
lékařů,
porodnlch
asisten·tek, ošetřovatelů nemo'cných ,a
lékárníků za úkony
je'j ich povolání
nebo dodávky, pokud tyto pohl-edávky vznikly v pos,lednlm roce př~d ~a
hájením 'U zenl nebo před umrtlm
dlu.ž nlka a pokud se tý·ka1jl oSO'bY
dlužníka. členů jeho rodiny
nebo
služebnich osob zamětna, nýc,h v je-

řízení

živno,sti nebo

§ 27. 1. úroky z osobních pohledávek za dobu od zahájení řízení,
jakož i náklady, které vzn,ikn~u je~
notli~ým věřitelům účastí na r~ze~.í,
2. peněžité tresty za trestne ciny
jakéhokoliv druhu;
3. nároky z da'ro'vání a ve vyrov'!ání
pozůstalosti ta'ké nároky z odkazu.

Vládní nařízení (zákon) ze dne 3. čer~na 19~7, čís. 91, kterým se' vydáva,jí předpisy o sestaveni kO~lse podle v§ 3,
odst. 2 vládn,í ho nařízení z,e dne 21. kvetna 1937, ~. 81
Sb. z. a n., o úlevách při splácení n~k~~rých p<?h1Ieda.vek
za dlužníky v láze' ňských místech , a v )~IJlch okoll a o Jednání před to,uto komiSI.
loženo dodatečně,
nejpozději vša'k
před s'voláním schůze komise (§ 4).
§ 2. Předseda 'komise zpráv'í o. žádosti věřitele,
o jehož poMeda,V'ku
jde, za'šlle mu o'p is žádosti s' přílo
hami a vyzve jej, aby do přiměřené
I'hůty, která nebudiž delší o,smi dnů,
oznámil mu jméno a bydliště s'véh0

Poznámka: Vi z poznámku u §
zmocňovadhQ zákona na str . 1377 a
1554
pař. Č , 81 / 1937 na s t r . .
§ 1. (1) Žádo's,t o rozhodnutí, zda
jsou 'u dlužníka dány podmínky § 2
vl. nař. Č. 81/1937 Sb. z. a n., je
podati u přednosty okresního soudu,
v jehož obvodě je nemovitost, ja'ko
předsedy komise podle § 3, odst. 2
vl. nař. Č. 81/1937 Sb . z. a, n.
(2) V žádosti je uvé,sti Jmeno a
bydliště důvěrníka d,lužnf.kova, dále
jméno a bydliště věřitele pO'hl,edá.vky, pro kterou se dlužník domáhá
úlev, a přípojiti
potvrzení
obce
podle
§ 3,
odst. 1 vl.
·nař.
Č.
81/1937 Sb. z. a n,., dále vylíč·ení
celkové hOS1podá·řs'ké situace dlužnlkovy se zřetelem na § 2 téhož v'ládního nařízeni a zevrubný výpis o knihovním stavu nemovitosti, nikoli starší než jeden měsíc.
Pro věřitelle
pohle-dávky, ·pro kterou se dl'u žní'k
domáhá úlev, a p'ro č leny komise
buď připojeno po ,?p.isu žádost'i a
jejích příloh. Nevyhovuje-Ii žádos,t
předcházejícím ustanovením, vrátí ji
předseda komise dlužníkovi k opra,·
vě.
(3) Nebylo-Ii v době, kdy se podává žádost o rozhodi1utí komise,
dlužníkovi -jéště
vydáno
potvrzení
obce ·podle § 3, ed,st. 1 vl. nař. Č.
81/1937 Sb. z. a n., může býti před-

důvěrníka.

§ 3. Členem komise za, o,soby, pro
které Jsou ve veřejné kn.ize zap,sána
knihovní práva v stejném pořadl nebo
v pořadl za pohledávkou, pro kterou se dlužní'k domáhá ú,lev, jmenuje předseda komis,e, pHhUže'j e ke
knihovnímu výlpi's u, oso~u, od které
lze nejsplše očekávati, že přispě'je
k náležitému posouzení i1o's'podářské
situace dlužníkovy. Je-Ii to bez zna,č
nějšlc'h průtahů možné,
vyžádá
si
předseda komise do přimě.řené Ihů
ty, která nebudi.ž del'š í osmi d'nů,
návrh od oso'b , jejichž zájmy by žádanými ú,levami mOhly býti vážně
dotčeny, zvláště od peněži1íchústavů,
jejichž pohl,edávky js,ou zajištěny na
nemovitosti smlu'v ním zástavním 'prá'lem v stejném pořadí nebo v pořa
dl za pohledávkou pro k't,EHOU se
dlužn,ík domá,há ú,lev. Za člena komise jmenuje pak předsed'a komise
osobu, kterou mu na~~hn,e z'účastněný
peněřní ústa'v, a je-,I'i - ústavů těch !,ě,:
kOI,ik, osobukterolU mu spol cc_n_e
n,a'v'rhnou v'š echny zúčastněné po,n ez-

I
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místech.

1633

ní ústavy nebo alespoň ústavy, které
jsou se zřetelem na výši ,a pořadl
pohledávek nejvíce dotčeny žádanými úlevami.
§ 4. (1) Jakmile byl jmenován člen
komi,se podl'e § 3 a prošla lhůta stanovená podle § 2, svolá předseda
schůzi komise, urče její místo a čas .
Obec, obchodní a ži'vnostenská (průmyslová) komora a Ostřední svaz československých lázní
a mineráll,n ích
zřídel
repu-bUky Českoslovens.ké v
Praze budou ke sChůzi poz'v ány s výZlJOU, aby do schůze vyslaly svého
zástupce; na jmenovaných korporacích je,' aby vy,slaly ke lIJšem jednáním komise, jež se budou týkati
úlev pro pOhledávky, zaji'štěné na
nemovitostech v téže o,bei, ja'ko svého zástu'pce podle možnosti vždy tu·
též osobu.
(2) Ke schůzi budou pozván,1 ta·ké
d l užník a věřitel, o jehož po,h ledávku jde. Nejmano'val-li věřiiel dosud
svého důvěrníka,
bude zároveň vyzván, aby osobu, kterou za důvěrníka zvolí, do ,schůze vy·sla!.
(3) Ke každé pozvánce, zaslané č·leje připojiti po o'pisu
nu komise,
žádosti a jejích příl,oh.
(4) DI'užník je pOlvinen osobně se
schůze zúča,stniti. Nedostaví"H se bez
náležil.é oml.uvy, hledí s·a na věc
tak, že žádost odVOlal.
Na tento
právní následek buď v pozvánce 'v ýSIOVílě

upozorněno.

§ 5. Komise je zpŮSObilá se usnášeti, jsou·1i vedle p.ředsedy přítomni
aspoň 4 členové.
§ 6. Jednání komise je neveřejné.
Strany mohou vša'k k němu přibrati
své prá,vn í zás,tupce.

§ 7. Komi,se je oprávněna vyzadat i si od dlužní,ka v,šel!iká vysvěHen, í
a provésti nebo dáti provésti
na
návrh dlužníka n.ebo věřitele nebo
z vlastního podnětu v,šechny důkazy,
které uzná za nutné.
§ 8. Porada a hlasování komise
konají se 'v nepřítomllosti stran. KOmise rozhodu.je většinou hla,sů . Před
sedahl'asuje, jen jsou-Ii si hlasy rovny.
§ 9. O jednání komise sepí1š e prot oko,1 zapisovatel, kterého určí před
sed,a 'komise ze zaměstnanců okres'flího soudu.
§ 10. Rozhod nutí komise, podep.sané předsedou a zapisovatelem, doru'čí -se také věř,iteli, o jehož pohl<edáv,l<u jde.
'
§ 11. Pokud nenl v tomto naří·
zení u'stano've'n o jinak, p,lla tí pro ři
zení před komi1sf ustanovení zákona
ze dne 19. červnla 1931, Č. 100 Sb. z.
a n., o zákl,a,dních u.siano~enich soudního řízení nes'porného.
Poznám ka: Viz zá ko n 100/ 31 na str
736.
§ 12. Funkce Č<1,en.ů komise je čestná.. Práv'o na náhrad.u v'Ý'daJj'u, vzešlých z úča,sti na jednání komise, čle

nům nepřísluší.

§ 13. Toto nařízen'Í nabývá úč,in
dnem vyhlášení; provedou je
spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živno,stf, veřejného zdravo·t nictví a těles,né výchovy, fi'nancí a
vnitra v dohodě se zúčastněnými min,i,stry.
Poznámka: Nařizení bylo vy hlá šeI no 9. června 1937.
nosti

ministři

Vládní nařízení (zákon) ze dne 19. června 1936, CIS. 168,
o úpravě pachtovného při zemědělských pachte,ch.
Poznám ka:

Viz

poznám ku

u

R 1 tovného vza,ta za základ

zmocňovacího zákona na str. 1377.
§ 1. Pachtýř zemědělských pozemků, který pachtovaný pozemek sám

nebo se svou rodinou obděl 'ává a nemá svých i pachtolv:aných pozemků
více než 8 ha, může žádati,
aby
pachtovné, které bylo u'jednáno před
1. čer'vencem 1934 některým ze způ
sobů v §§ 2 G' 3 uvedel1'ýC'h , bylO pro
pachtovní rok 1935/1936 upraven,o na
nejvyšší pachtov:n é, vypočtené pOdle
dalšíCh uslanovení tohoto na'řízenL
§ 2. (1) Byla-Ii pro výpočet pach-

buď zc,el'a
nebo z části cena určitého množství
pšen.ice nebo žita, nebo pšenice a
žHa, vezme s,e za základ výpo,čtu ne'jvyššlho pac'h to'v ného
výkupni cen,a
pšenice a ječmene, po'kud se týče
cena žita a ovsa (§ 4), při čemž
každý z obou ta,kto sdruženýc,h druhů
obilnin se počítá polovi·čním mno,žstvím; jinak ujednaný způsOb výpočtu
této ceny zůstává n,ezměněn.
(2) Bylo-Ii pachtovné smlluveno buď
zcel.a nebo z části v urči,tém množství pšenice nebo žita" nebo pšenice
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a

žita,

bude
nejvy'ššl
pachtovné
plněno ve stejném množstvl pšenice
a ječmene, pokud se týče žita
a
ovsa, a to v polovičním množství
každého z takto sdružených druhů
l-!) il.~ i l1 .

§. 3. (1) BylO-Ii 'pachtovné ujedná,no
penězlch, vypočte
měrné celly, kterou

se poctlle prů
byla znamenána
na plod.inové burse v měsicích čer
venci, srpnu, září, říjnu a listopadu
roku, kdy pachtovné bylo ujednáno,
pšenice nebo ž,ito dOmácího pův'odu,
množství pšenice, případně žita, kterému odpovídá peněžitá část'ka dosavadni ho pachtovného; p ř i pachtovném
ujednaném před rokem 1923 rozhoduje ceri,a z rO'ku 1923. Za zákl'a d' výpo'čtu
vezn:,e se pšenice, jes,t1iže
průměrný čistý
katastrální
výtěžek
obecní z 1 ha
zemědělské
půdy,
zji'štěný pro účely pauša'lovállí daně
z obratu u drobných z emědělců z,a
rok 1932, přesa, huje 20 Kč (11.51 Kč
z 1 kat. jil.); je-Ii nižší, vezme se
za základ výpo'čtu žito.
Průměrnou
cenou obilí podle první věty jsou
ceny stanovené vyhláškou ministerstva zemědě·l.ství
ze dn,e 9. srpna
1933, Č. 172 Sb. z. a n., ze dne 1.
prosince 1933, Č. 219 Sb. z. a n., a
ze dne 23. pro,since 1934, Č. 281 Sb.
z. a n., o průměrné cené 1 q pšenice a 1 q žita domácího původu za
pětiměsíční období červenec, srpen,
září, říjen čl Mstopad, na pllodillových
bursách v Praze, Brně a Bratislavě v
letech 1923-1934.
(2) Z takto zji'štěného
mn:ožství
pšenice nebo žita vezme se za základ výpočtu nejvyšší,ho pachtovného c~na pšenice a ječmene, pO'kud
se týče cena žita a, o,vsa, a to v
polovičním množství každé'ho ta,kto
sdružených druhů obilnin. Cenou touto, která vypočte se, pokud jde o
pšen,ici, žHo a oves podle základn,ich
výkupních cen (u pšenice za 100 kg
pšenice sklov.ité o hektolitro,vé ~áze
79 kg, u žita za 100 kg o hektolitrové váze 70 kg, u ovsa za 1DO kg
světlého ovsa o hektolitrové váze 50
kg) za měs,íc červenec, srpen, zářf,
říjen a l'istopad
sklizňo'vého }oku
1936, jest arithmetický průměr .z te~hto
základních výkupnich cen panta sldlo
příslušné pllod.inové burs,y příls~ušné
tlo druhu obilí
domácího ' puvodu
včetně daně z o'bratu; stejn'ým z·pů
sobem vypočte se ta'ké cena ječme-

v

ne, pouze s tou Odchylkoou, _ že z~
základ výpočtu se béře prumer .me~1
výkulpní cenou ječmene sladoynlckeho o hektol;itrové vá,z e nikolllV pod
68 kg a výkulpn,í
cenou
ječmene r
který jest horš'i ja'ko,sti,_ avšak o he~
tolitrové váze nejméne 60 kg. Pruměrné ceny obiln,in vyšetří a 'fe
Sbírce zákonů· a nařízeni včas ~yhl' as~
ministerstvo
zemědělství;
VYjdOU-II
při vyšetření těchto cen za 1 DO kg
desitinná mista, zaokruhli se zlomky dosahující 0.50 Kč a vice na
nejblíŽe vyš·šl Kč, kdežto ke zlomkům neobsahujicím 0.50 Kč se nepřibliži.

(3) plodinovou bursou ~odle ustano'v ení Od,stčlivce 2 rozuml se v zemi Če.ské p,l.odin,ová bursa v Pra'z e r
v zemi Mora'v'skosl,ezské
plodinov~
bursa v Brně a v zemích Slovenske
a pOdkarpa,to'ruské pl'odino"lá bursa
v

Bratislavě.

§ 4. Výku,p ni cen,ou (§ 2, odsl. 1)
a základní výkulpní cenou (§ 3, odst .
2) toho které·h o dru'hu obÍII·i se rozumí výkupní, pokud se týče zá,kladní výkupni cena zvýšená o pří 
padné dobové příplatky toho,to obiU,
stanovená a vyhlášená Českosloven
skou obilní spo' lečností podle vládniho ' nařizení ze dne 13. července
1934, Č . 137 Sb. z. a n., o úpra 'vě
obchodu s obi'lrím, mouko'u a ml'ýnskými výrobky a některými krmi1vy, ve
znění vládního nařízení ze dn,e 13.
července 1935, Č. 152 Sb. z. a n.,
a vládního n, ařízení ze dne 20. čer
vence 1935, Č. 156 Sb. z a n.
§ 5. By,lo-1i ujednáno
pachtovn.é
plniti dvěma nebo všemi I'řemi způ
SO'by, jak jsou uvedeny v §§ 2 a 3,
jest · při úpravě pac·htovného postupovali u každého druhu plněn' i samost'at'ně .

§ 6.' (1) Nárok na úpravu pac1htovného jest pa'chtýři upl,a!niti nejdéle
do 60 dnů ode dn,e účinnosti tohoto
nařízení doporučeným nebo na potvrzení dodaným dopisem propachtovateli nebo jeho hospodářské s'prá'vě;
zmeškání této lhůty má za ná,sledek
ztrátu nároku.
(2) Domní'vá-li se propachtovatel,
že pachtýři náro·k na úpravu . ·~achtov
ného nepř.ísluší, může oznámiti okre~:
nímu sou'du, v jehož obvodu lezl
pozemek, nejdéle do 15 dnů po ob-

Úprava zeměď. pachtovného.
držení pachtýřov'CiI oznámení své námitky.
§ 7. Předchozí ustan,o vení platí také o úpra,vě pachtovného le:hdy, máli pachtýř,
jemuž jest zeměměl.ská
vyro·ba hlavním z.drojem
důchodu
více než 8 ha vla,stn,1 a pachlo'v'a né
půdy a sám nebo se svojí- rodinou
na pachtovaném
pozemku
hospodai'í, pokud výměra pozemků, kte\'é
má v pachtu, činí aspoň
čtvrtinu
vyméry zeměděl,ských pozemků,
na
nichž hospodaří.
.
§ 8. (1) Také pachtýř hospodář
ských cel' ků, jako j's ou dvory, statky
nebo ' u,sedlosti, může, ne;přesahuje-Ii
výmě r a
zeměděls,ké
půdy vlastní
i
pachtované
SOD
ha,
žádati,
aby
pachtovné, které bylo ujednáno před
1. červencem 1934, bylo upra,veno
pro pachtovní rok 1935/1936. Za tím
účelem jest pachtýř
povinen
pod
z-trátou ná,roku
oz'námiti prop,achtovaleli nebo jeho hospodářské správě doporučeným nebo na potvrzení
dodaným dopisem do 15 dnů ode
dne úči,nno,sti nařízeni, že žádá za
úpravu
pachtovného.
Nedojde-Ii k
dohodě v dal'š ích 30 dnech, může pachtýř v dalších 15 d'nech žádati u okre,snlho soudu, v jehož obvodu 'leží hospodářský celek,
aby pachtovné bylo upraveno.
(2) Soud zji's tí
pOdle
pachtovnf
sml~uvV, jaká část pachtovného při ~
pada na půdu zemědělskou a na budovy obytné a hospodářské a zaří
z~ní, k~erých je třeba k provozováni zeme.delství. a k o Výlučnému zpraccv~nl Je~~ v~robku, ja'ká část při
P?da na J!nake n.em.ovitosti (na př.
zavody prumy,s,love, obytné budovy
které neslouží zemědělské výrObě)'
na inventář pachtýři k použlvání po:
stC?upený a na jiná prá;va, spojená s
drzbou propachtovaných nemo'vitostí
a. pod. Prvou část pachtovného upra~
VI pak soud přiměřeně podle ustanovení §§ 2, 3 a 5.
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pacht o vatelem, ' upraví pachto'vné k
žádosti pachtýře jen tehdy, je-Ii dosavadní pachtovné nepřiměřeně vysoké oproti pachtovnému sjednanému
v obdobných případech po 1. čer
venci 1934, a to pHměře"ě tomuto
pachtovnému. 'Sleva však nesmí býti
větší, nežli jaká by vyplývala podle
odstavců 1 a 2.
_§ 9. (1) Při počít.ání výměry země
delské půdy pokládajl se nerozvedení manželé za osobu jedinou.
(2) Na přebytky nejvýše půl ha, se
nehledi.

.t

10. (1). Je-Ii ujednané pachto,vné
I1lzsi
nezll
pachto'vné
vypočtené
pOdle tohoto naHzení zůstá,vá nezměnčno.
'
(2) Bylo-Ii smluveno platiti pachtovné předem,
p'latí se
zálohou
podle pachtovného z předcházeFcí
ho roku a případné rozdily vyrovnají si strany, až bude upraveno
paChto'vné podle tohoto nařízeni.
§ 11. (1) Vzdal-Ii se pachtý( nároku na úpra'vu pachtovného, jest takové vzdáni ·se právně bezúčinné .
(2) Všechna ji,"-á ust,anovení pachtovni
smlouvy,
zejména i zvl'á štní
ujednání o placení daní a přirážek
zťístá'vají

nedo,tčena.

§ 12. Ustano:v ení tohoto nařízení
platí Obdobně o podpachtu.
§ 13. O námitkách pOdaných pOdl'e
§ 6, odst. 2 nebo podle § 7, jakož
i o návrzích na úpravu pa'Chtov'n ého
podle § 8 rozhoduje soud v řÍ'z.ení
nesporném.
§ 14. Doručují-.Jí se oznámeni pOdle
§§ 6,_ 7.~ 8 dopowče ilým dopisem,
nepocítajl se dny poštoVl1í dopra,vy
do lhůty.

§ 15. Kde se v tomto nařízení mluví o ujednaném pachtovl1ém, rozumí
se tím i paChtovné, jehož bylo dosaženo v dražbě.
§ 16. Pachtýřům, kterým bylo paChtovné upraveno podle vládnlho na(3) Jde-Ii o hospodářsl(é celky (Od- řízení ze dne 29 . července 1933, Č.
stavec 1) o výměře nad 250 ha' do 164 Sb. z. a n., o úpravě pachtovnéSOD ha zemědě,lské půdy vl1astnl i ho. při . zemědělských pachtech, pří
pachto'va.né a pachtované
pozemky slusi narok na úpra'vu pachtovného
jSo.u . ~a'jetkem církevním, maJetkem podle tohoto nařízen' í i bez oznaverejnych fondů nebo všeobecně uži- mení podle § 6,
odst. 1, § 7 a
tečných na'dacl, platí o úpravě pach- § 8 odst. 1,
js·ou-I'i s'plněny pOdtovné/lo ustanovení předchoz.lch od- mínky tímto nařízením dané.
s.~avců s tcu změnou, že soud, jes,t§ 17: Tot.o nařízení nabývá UCIl1li ze se pachtýř nedo'hodne s p ro- no,sti čtrnáctým dnem po vyh·lášení;
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I noPoznámka:
Nařízení
27 . června 1936 a

soudní.

byio, vy hlášeplatl tedy od

11. července 1936.

Vládní nařízení (zákon) ze dne 30. září 1936, CIS. 2'58, kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince
1935, č. 250 sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek
za zemědělci.
Poznámka: Vi z § 1 zmocňovacího
na str . 1377 .
Čl. I. (1) Zeměděl~ec jako dh:žnik
pO'hl,edávky, pro jejíž . spláce'n í mu
příslušejí ú,Ie'VY podlle části
III. 11'1.
nař . č. 250/1935 Sb. z.
a ~ . , neni
zavazan 'Plati~ ti
věřite·(,j
vice než
čtvr.tI'etni splátky
nejpozději
1.
říjnu 1936, 1 . lednu, 1 . dubnu
a 1.
červenci 1937; těmi'to
splátkami se
nahrazuji po'lol,etni
splátky,
které
podle § 13 uvedeného vládIní~o na!~
zeni maji bý'fi za,placeny ' n,ejpozdeJ-i
k 1. říjnu 1936 a 1,. dubnu 1937 .
(2) ' Tyto čtv,rtletni spof.átky se rovnIaji 1/32, a jde-Ii o zemědělce v
okresí ch zvlá'šť
'těžce
postižen,ý ch
neúrodou (§ 1, od'st. 2 vl. na·ř. Č.
250/1935 Sb . z. a n.), 1/36 pO'bledá'vky s příslušenstvím podle stavu ke
dni 1 . řij.na 1936 (§ 15 v.1. nař.
Č.
250/1935 Sb. z. a n.); usta,novení
§
13, odst. 3 VII. nař. Č. 250/1935 Sb. z.
a n. o zaokIrouIhll'ovátni a o nejnižši
částce splá,t ek p'llatí .i pro ně.
(3) POhloedáv'ky uv'edené V § 17,
odst. 2 vl. na'ř. č., 250/1935 Sb . z. a
n., jest ~aplat i ti ve čtyřech stejných
splá~kách nejpozději k 1. říjnu 1936,
1. lednu, 1. dubnu a 1. červenci 1937.
Čl. II.. Úro,k ze s'p látek do,s'ud
nedo,spělých, který je dlužnik· zavázá,n
ně, a to .nejrpozdějí k 1. říjn,u 1936,
Sb. z. a In., (J,I,ati se za obdobi od
1. října 1936 do 30 . září 1937 čtvrtlet
ně, a to nejIpozděj,i k 1. říjnu 1936,
1. lednu, 1. dubnu a 1. červenci 1937,
pl,atí-li se ú'ro'k napřed, a nejlpozdějIi
1. led'n u, 1. dubniU, 1. červenc'i a 1.
rfjnu 1937, pllatHi s,e úro:k po,zadu .
Čl. III. Předphy vlládlniho na>řizení
Č. 250/1935 Sb. z , a n. o právních
nás,ledcich ,n edodrženi lhůt podle §
13 a nep'l'a ceni úro,ků pOd'le § 16 plati
i při nedodrženi s'p látek podle čl . I.
a ne'p,la,ceni úroků podle čl. II. to,ho·to
naHzeni.
Čl. IV. Usta'noven,im čl. I
ZŮSltá,Vá
ned'otčen závazek ke sp'l'átkám,
zá~ona

podle 11 21 a § 22, odst. 2 vl. n,ař. Č.
250/1935 Sb. z. a n. maji býti zaplaceny nejpozději k 1. dubnu 1937,
Čl. V. (1) Lhůty ,,3D. září
1936" a
,,1 . řijn,a 1936", sta,novené v §§. 2~ ,
27 28 a §§ 13, 15, 17 a 22 vl. na'r . c.
2SÓ/1935 Sb. z. a n., měni se n,a
I:hůty ,,31. ·Iednla 1937" a ,,1.
úno'ra
1937", pokud jde o d'lužnfky:
1. o je'j ichž náv'nhu .na zalh áje'n í
zeměděl,skéIho
vy,ro'Vln,adho
řízeni
podle v'ládniho na,ř[zeni
ze dne 31.
bře~n,a 1936, Č. 76 Sb. z. a n., nebylo do 1. Hjn!a 1936 ještě pravo'p'latně
rozhodn.uto,
2. kteří do 31. Hj,na 1936 podají
návl'lh na Zlalhájeni zemědělského vyrovnacího říze'ní,
3. k,teIř'i se do 31 . října 1936 při
hlási u ·exekučního soudu (ú'řadu), u
něhož je vedeno proti nim exekuční
Hzeni od·ložené pO:d'le § 26 vl. n,ař.
Č. 250/1935 Sb. z. a n., o d,alší od klad; je-Ii protli dllužníku v
běhu
,několik tako,vých exekuční· c·h řízen,[,
mU'sl s,e přihlásit i o da'lši odk,lad ve
všech těchto věcech. Ustano,vení to
neplatí pro dllu~níky, na k,terých se
takovým exekučnim řize'ním vymáhá
některá z pohledáv'e k uved·ených v §
17, ods·t. 1 v.l. 'n,alř. Č. 250/1935 . Sb. z.

a n.
(2) DI,užInik, na kterého se vztahu'je
od.s't avec 1, Č. 1 a 2, ne'může
se,
jesUiže jeho návlrhu nla zahájeni zemědělslkéhO vyro'v,nacího říze;n,i nebylo vyhověno, dovol'a:ti pro splátku
k 1. úno,ru 1937 u,st'a'no'v eni čl. I a ((
tO'hoto na'Hzeni.
(3)
Odkllad
zí'skaný
přihláško'u
(odsta,v ec 1, Č. 3) se zruší, jesUiže
na návrh věřitele nebo při eJl,ekuci sprá'vní z moci úřed'ní bude
zjiště:no:

1. že d;lu~nilk by m,o:hl sp,lát'k y podle
vládn,ího nařízení Č. 250/1935 Sb. z.
a n., pokud se týče podle čl. I a II
tohoto na,řízení, p,lati~i bez ohroženi
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2. že d.luž,n ík se svým maje,t kem
nakládá talk povážl,ivým způs,obem,
ř ádného provozováni s,vého zeměděl
ského podniku, nebo
íe splně'ni zá.vaz:ku jest zřejmě ohrožováno, zejm.élnla děje-(Ij s,e talk zcizovánim nebo
zatěžo'vánim
maJetku"
n,ebo že dlužnik čá,sti svého majet ku
poškozuje, niči, bezcennými či'ni nebo z·av,léká, n,ebo že vůbec po,ruš~je
hrubě pov,innos,ti d,obrého ho,spodá,re,
zejména i lim, že opomine majetek
pojistiti prolti zkáze o,hn.ěm.
(4) Byl-H návrh vymá,h ajícího
vě
řitele, uči'něný podle odstavce 3, zamítn'u t, je vymá'hající věři,tel povinen

nahradil·i dlužník,u náklady řízení o
tomto n,ávrlhu, mOlhl -li s,i býti zřejmě
vědom toho, že jeho ná,vrh je
neodůvodněný .

(5) Dlu,žník, u které,ho byl, byť v
jedin.ém p:řípadě,
odkl'a d
exekuce
zrušen pOd,le odIsta'v ce 3, pozbýv:'
od'kladů zi,ska'ných p'~i ,hláškou (od ,s1avec 1, Č. 3) a pozbý'vá i prá'v,a na
úlevy podole části 11\ v'l. naJ. Č. 250/
1935 Sb. z. a n.
Čk VI. Toto n,a,řizeni nabývá účin
nosti dnem 1. říj'n,a 1936; provedou
je min,ism sp,ravedil'no,s!li,
f·inan,ci a
vnitra v do,ho-ďě se zúčastněnými
m·n'ist ry .

Vládní nařízení (zákon) ze dne 21. prosince 1935, CIS. 250,
o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci.
Poznámka:
na str. 1377.

VIZ

zmocňovací

zákon

ČAST I.

Výoklad některých pojmu.
§ 1. (1) Zemědělci se rozuměji, v
ustanovenich tohoto 'nařízeni fys'ické
osoby, Icteré se vůbec nebo převáž
ně vyživují hospodMením na země
dělských po,zemcích vlastnkh, zpa chtovaných nebo daných jim do užívání, jakož i pozů s t alos·ti po takových osobách,
dokud ne'Přešl ly
na
dědice, dále výděl'ková a ,hospodá,ř 
ská spol' ečenstva (družstva), skládající se převážně z osob pracujicích
v zemědělství, jejichž činnost záleži
vůbec nebo pře'vážně v hospodaření
na
zemědělských pozemcích vlas1ních, zpachtovaných nebo daných jim
do užíváni nebo v propachtování pozemků jeJich členům.
(2) Zemědělci
v okreskh
zvlášť
tězce po,stiženýc'h neúrodou rozumějí
se v u:stanoveních to'h oto na, řízení zemědělci, kte.řf v době od 16. čer
vence 1934 do 31. prosince 1935 pl'Ovozova'li zeměděllský podnik výhl'adně ne'b o
převážně
v olěkterém
z
okresll uvedených v § 1,
odst . 2
vládni,ho na.fílzení ze dn,e 13. čer
vence 1934,
Č. 142 Sb . z. a n., o
dalších doča,sných opatřeních při vymáhání pohledálvek proti zemědě!cúm
čll nezaměstnaným v o'k·resrch zvlášť
těžce postižených neúrodou, ve znění

čl. I, odsi. 2 vládniho nařízeni ze
dne 22. pros'ince 1934, Č . 258 Sb. z.

a n.
§ 2. Nemovito'stmi
z,emědělského
podniku se rozuměj i
ustanove~ích
tohoto na·ř·ízení ro'le, louky, pastv-.ny,
zahra'dy, vinice, Chmelnice, rybníky,
lesy, dále obytné a hos:podi'ii'ské bu·
dOvy a za,Hzení, k,terá slouží k zpra cování výl,učně výrobků vlastni,ho zeměděl,ského a le slního hospodái'ství.

v

ČAST II.

Úlevy při splácení dlouhodobých
pOhl,edáve,k hypotekámích.
§ 3. Zemědělec jako dlužník pOhledáv'ky zajištěné zásta,v ním právem za psaným ve veřejných kn.ihách na nemovito,stech tvořících jeho zeměděl
ský pOdn,ik, kte,rá má býti splacena
pravideln'ý mi s,plátkami v době delší
než deset let, není, počína,jic '1. lednem 1936, zavázán platiti věřileli na
úroku a úmo'ru více než splátku (anuitu) rovnaljící se úroku z pŮVOdní jisti ny po.hledá,vky podle s'azby, která je
dne 1. ledna 1936 podle právnich
předpisů pro tuto pO'hledá',[l;u nejvýše připu'stn'á., ·zvýšené o ' /,% původni
listiny; je-Ii smlluvená úroková sazba
nižší, rovná · se splátka úroku z pů
vod·ní jistiIny pohledá,vky j)odle sazby
smluvené, zvýšené o l/No původní
jistiny. Z této slplátky jest vyúčto
vati n,a úrok
tolik, kolik
vycházi
podle rozhodné úrokové 3azb\' z ne-

1638

IV. Civilní

řízení

soudní.

splaceného
zbytku
pohledávky, a zachována, bylo-Ii oznámení do uveosta,tek na splacení jistiny.
dené'h o dne podáno na poštu k do§ 4. (1) Jina'ká us'tano'vení platná pravě. Zmeškán.! lhůty má za násiemezi stranami o pohledávce, zejmé- dek ztrátu práva.
na ustanovení o době splácení a vý§ 8. Zaplla til-Ii dlužník, který má
povědi, jakož i u's tanovení o nižš ích - právo ,n a úlevu, n'a splát~u dospívasplátkách
na pO'hl,edávku
zůstávají jící v do'bě mez,i 1. lednem a 30.
př,edpisem § 3 nedotčena.
červnem 1936 více, ne~ \ly podle §
(2) Nedotčena zůstává také povin- 3 byl zavázá,n,
vy'účtuje se přep~a:
nost dlužníka zapl,atiti dlužné úroky, tek ja'ko bezúročná zá loha 112 pnstl
útraty a jiné příslu'šenlství pohledáv- splátky.
ky, které se staly splatnými po 9.
§ 9. Dlužník, který má prá'.o na
kvétnu 1933, jakož i smloUvené pravi- úlevu, může se domáhati r.a věřiteli,
delné kapi't álo,vé s'plátky, které ne- aby mu bez zbytečného oclklčll:lu vypřes.ahova'ly ročně 5%
původní ji sti- dal o'svědčení o nové úpnwě splány, pok'ud se staly splatnými po 9. cení pohledávky, udáva'jící alespoň
květnu 1933, aW nejde o zemědělce výši jistiny pO'h'ledávky
k 1. lednu
v okrésich zvlášť těžce i)osližených 1936 a zadržených pla,tů (§ 4, odst.
neúrodou.
2 a § 5, odst. 1), dále výši jednotli § '5. (1) Čá s tky, která by podle § vé s,plátky (anuity) podle § !J, výši
3 měla býti vyúčto'vá'l1a na splaceni j,ednOtlivé sp,lát,k y na zadržené platy
jisfiny pohledávky, užije se proza- podle § 5, odst. 2 s úroky tř~chto
Hm k postupnému splácení dlužných platů, v případě § 8 p'ak vílši pře
úro' ků, útrat a jiného příslušenství po- p'la,t,ku.
hledávky, _ které se sta!y splatnými
§ 1D. (1) Pohledávk.y, pro které pří
d~ ~. kvetna 1~33, a .t~e.~_ o z~: slušejí dlužníku úlevy podle předchá
m~del~e . v o~reslch zvla~.t tezce . P
zejících u'stanovení, nemohou býti Ifě 
sllzenych neurodu, do :.1. prosince řitelem přes to, že mu příSlu'ší práv o
1935.
_
.
'. .
.,
je vypověděti, vypo,vědeny ke dni
(2) . Krome to~o }e dluzl1lk zavčl;an dřívějšímu než k 1. dubnu 1944, a
platiti ~a za~rzene, pla~y <J~.edene v jde .. Jj o zemědělce v okresl ,"h zvlášť
ods!avCI 1 ~z, do ~~I-n,ello IIC~ sp.la- těžce postiženýc'h n,eúrodou, k 1. dub~el1l ve st~lnych. Ihutac~! v.. Ktery,c~ 'nu 1945, dokud jsou řádně placeny
jSO~ splatlle anu'lty, poc!najlc p~~nl splátky na ji'stinu a ná,ležité úrOky s
anuitou spla,tnou po 30. cervnll 1 ~,,6! vedle'j ším plněním a splátky na Z ,l ~vláštn!~pl_átky . rov~a.jícÍ. s,: )ednedrže'né platy s úrol<y (§ 5, odst. 2),
sestn~člctlne,,_~ I~:-II a z~~ed,elce v jakož i dokud jsou řádne plněny i
~kreslch .zvla~t telc~ P.o'~tlz:nych ne- olstatni závaz'ky, které dlužník se zře
urodou, jedne osmllaclJne techto za: telem na pohledá-vku na sebe vzal.
držených platů podle stavu ke dni
...
_,
,splatno,sti prvni anuity po 30. červ,(2) Tato, oChran,a ~eprz.slu;;!
~lllZ'
nu 1936, nejvýše vša,k 10/ 0 pl ivodni I1I~U, kte~y byt zavaz:.k. radne se
jistiny pohledálvky
ročně, a dále svym majetkem _ho~podantl na seb~
úroky z nesplaceného z'bytku těChto nev~al o u~r.zenJ hodn,oty ne~e~!
zadržených p'latů .
tOStl, , n:a_:k!er e je 'p~hleday!!~ ZCljls.e(3) Proml·čení zadržených plali'l uve- na.. na!~zlte.. n7~ecuje.. ze~mena O?o·
dených v odstavci 1 se dnem 1. led- mlfle (I pOJ 15,t lt'l p' rot l :kaze. oh,n em,
na 1936 přetr1huje až do . doby, kdy ~nebo doko,nce.JI p~s·I<?ZUle nebo
s'p'látkami
podle
odstavce 1 a 2 llflak znehodnocuje, zClzU'j,e , nebo .zamají býti splaceny.
těžuje an~b.~ vůbec s,: _ ~vym m~Jet"
kem naklaoa tak povazllvym zpusohl!d:~k~~~a:no.venl § 3 neplla!.1 o po- b':,m, že _spl~ění pohledávky jest zi'ej 1. které pro,ti dlužni.ku vznikly po me ohrozovano.
31. prosinci 1934;
(3) Dále nepřísluší
tato ochrana
2. z emi'snk,h zápůjček.
dl'užn['ku, který peněžnímu IÍstavu ja§ 7. Právo na úlevu podle § 5 při- ko věřiteli odepře dáti souhlas k
sluší dluž'n íku jen tehdy,
oznámí-Ii převzetí pO'hledávl<y jiným 'Jěřilelem
věřile,1i do 30. červn' a 1936 doporu· nebo odepře provésti ÚkOlly, kterých
čeným nebo na potvrzen,í daným do- . je s je'h o st~an,y k tak~vé,m~ převzet!
pisem, že hodlá úlevy užHi ; Ihutil je I zapotřebí, ackoliv novy uver mu ma
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bý1i poskytnut za pOdmí,nek nezhorše~ých a_ věřite,1 se zavá.zal nésti výda'
!e ~ prevzetím pohledá,vky nutně spojene.
.§ 11. (1) Smluvní ustanoveni, kterýml se dlužník předem vzdává výhod
podle
předchá.zejí,cích
uSíaliovení
jsou ne,p'latná.
'
právo
na
(2) Uplatnil-Ii dlužník
úlevu, může se ho, počínajíc 1 červencem 1937, vzdáti, alle jen písemným prohllášením .
§ 12. Beze zřetele
k tomu
zda
dlužnílk má právo
na úlevu' podle
předcház 'ejících u,stanoveni
mohou
zadržené platy uvedené v
5, odst.
1, pokud při roZ'vrhu nejvyšší-llo podání (kupní ceny) v dražebnim řIz~n.í nemají stejné pořadí :.J jistinou,
by tl zaplaceny v pořadí a do výše
za'sta,vní'h o práva zajiši'ujícif1o
\'edlejší př!>slušenstvf pOhledávky, které
nemá již ze zákona stejné pořadí s
jistinou, ·i když se toto zástavl!í pltivo 'na podobné
platy
nevzlahuje.
Nestačí·1i toto zás'ta'vní právo, mohou
býti uvedené zadržené platy zaplaceny v stejném pořadí s jistinou, pokud ·i s úroky z,adrženými ne déle
než tři roky přede dnem přiklepu
(§ 216 ex . ř.) anebo
přede dn e m
dražby
(§ 192 ex. zá'k.) nepfesa'huií
částku rovnající se úro' kům z nesplaceného zbytku jistiny za člyři roky
podle úrokové sazby pl'atné pro pohledávku v den příklepu (d ra žby) .

§

ČAST III.

Úlevy při

spláceni některých
pohledávek.

jiných

§ 13. (1) Zemědělec jako dlužník
pOhledáv'ky, která se proti němu stala splatnou 'před 1. lednem 1936, ner.i
zavá-zán platiti vě·řite,li vedle úroku
(§ ~6) ví<;.e než 'pravi~~lné polOletní
splatky vZdy nelPozdejl k 1. dubnu
a 1. říjnu každého ro'ku, a to i když
s.p'lácení po,hl,edávky nebylo vymfněno ~~bo by:lo vymíně'n.?, s'pláce!~í, ~
k'ra~sl
d:obe
nebo zcastl vy's slml
sPlal'kaf!1l.
(2) Za,v~~ek
ke splá tk<ím počiná
dnem 1. ,rilna 1936.
...
,_
,(3). ~pla t~ y s~ rovnap )edne sest",?ctll1e, ,~,1d':,'~1 o zem~_del~e v o~reslch z.vlas~ tezce ,p~st~zenych ne,urodou,_, je~ne o,smnactll1e
pohledavky
przslusenst'vl'm (§ 15) pOdl,e stavu

ke dni 1. října 1936;
s
výjimkou
splátky konečné zaokrouhl:uj í se vždy
~ahoru na čá,stku v ce'lých korunách
cesko,slovenských děli1elnou
deseti
a jednotlivá splátka nesmí býti nižší
než 200 Kč.
.
(4) Vyšší splátky
na
pohledávku
nelze na dlužníku vyma'hatl' an'l na

' základě směnky, 'která byla vydán,a k

zajištěni pohledávky:
§ 14. (1) Jina·ká ustanovení platná
mezi stranami o pohledávce, jakož
i ustanov,ení o nižšíc,h s'pi'ál·káCh na
pohledávku zůstávají předpisem § 13
nedo tč ena .

(2) Nedotčen,a zůstává tal(é povinnost dlužníka zalp lat.iti dlužné ú,r o,ky,
útraty a jiné p.řís'lušenství pOhledáv·
ky, které se staly splatnými po 9.
květnu 1933, jakož i po'v innost zapla titi smluvené pralvidelné
!<apitálové
splátky, nepřesa,hující ročně 5 % pů
vodní jist.ilny, pO'kud se st,aly s'plat·
nými po 9. květnu 1933, a jde-I'i o
zemědělce v o'kresích
zvláši' tčžce
'postižených n,eúrodou, úroky, útraty
a jiné pří,sluše'nství po'hledávky, jakož i takové kapitálové splátky, po' kud , se s·tanou splatnými po 31. prosinci 1935.
§ 15. (1) Jako pří,sl'ušenství se
pohledá'vce, která má býti splácena
pod'le § 13, podle s,ta,vu ke dni 1.
říjn,a 1936 připočtou
dl'užné úroky,
úllraty a Fné přís, lušenslví pohledávky, které se staly sp'latnými do 9.
květ-na 1933, a jde-Ii o zeměděl'ce v
okresích zvlášť těžce po's tižených neúrodou, do 31. pros,i,nce 1935.
(2) Jde-Ii po'hledávku,
za.jiště'nou
zástavním právem zapsaným ve ",eřejných
kni/hác'h na
nemovito1stech
tvořídch zeměděls'ký podnik dlužní·kův, připočtou s,e sice zadržené pla ty uvedené v odstav'ci 1 pro výpo,čet splátek podlle § 13 k pOhledávce,
,jinak a,le pl'aH o nich óbdobně ustanovení § 12.
(3) Promlčeni zadržených platů 'U've dených v odstavci 1 se dnem 1.
ledna 1936 přetrhuje až do doby,
kdy splátkami .podle § 13 mají býti
splaceny.
§ 16. Vedle s.pláte'k pOd,le § 13 je
dlužník zavázán pl,atiti ve stejných
lhůtách z,e splátek dosud nedospě
lých pololetní úro,k podle l)azby, klerá je podle 'práv'n ích předpisů pro
tuto pOhledá:v,ku nejvýše
přípustná,
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okresích zvlášť
těžce postiže'ných neúrodOu úleva
podle § 13 jen potud, že pO' hl'7d~V
ku iest zaplatiti ve dvou stejnych
spl.§tkác,h nejporzději k 1. řljnu 1936
a k 1. dubnu 1937.
§ 18. (1) Jde-Ii o _pohledávl<u, kl e:
rá s úroky a ú,rOlky z prodlen'l ke dni
1. řljna 1936 převyšuje 10.000 Kč,
pi'lsl!uši dlužn,lku právo na úlevu, podle § 13 jen tehdy, oznámí-Ii _ vě!iteli do 1. řljna 1936 dOlpoťucenym
nebo na potvrzeni da·ným dopisem,
že hod,lá úlevy užlii; lhůta je zachov2,na, bylo-I'i oznámeni do uvedetléh,o
dne podáno na
poštu k
do prave.
Zmeškán,i lhůty má za následek ztrátu
práva.
(2) Jde-Ii opoh,) edáv,k u, kteriÍ s
úroky a ú,ro'ky z 'p,rodlení ke dn,í 1.
října 1936 převyšu,je 20.000 Kč a její'mž věřitelem dne 1.
října 1935
by,) a v den oznáme~! po~le od sta.vpOj,išťo,ven,
ce 1 dOlsud je penezn'! ust.av, prie) z emi:snl,ch zápůjček,
sluší dluřníku právo na úle,v u pod~e
f) které proti d,)užníku vzni,kly po 9. § 13 jen, za té da'(,ši, podml'n'ky, z~
květnu 1933, a jde-I:i o zemědělce .V věřiteli nejpozději do patnácti dnu
o'kresích zvlášť těžce pos,tižených ne- poté, co 'b yl k tomu 'v yzván, vydá Jiúrodou, po 31. prosinci .1935, poku d stinu podle které by se da,l'o do venení usta'nOlveno něco .jiného v od- řejnich knih o nemovito,stech tvc:~í:
stavci 2; bylCl-lli k za,jištěni pohl,,:- cích je,h o zeměďěls,ký podnik Vlolltl
dáv'ky vydána 'směnk.a, je doba vzn'l- k z ajištěni rpohledáv,ky právo zás,t avku této pobl,edálv'ky pro účely toho- ni.
• ..
to U'sta'novenl
také
dobou
vzniku
§ 19. (1) Úlevy pOd,le eř,:dcha7.~j'~
pohledávky směnečné, i když
byla cích ustanovení ne-přísluseji dl,uznlsměn,ka obnovena,
ku :
g) smluvených pra'v ideln,ý ch
kapitálo,výc'h s'p ,IMelk, nepřesa' hujících roča) jestliže d'lužn,l:k ne-pl'a til, ač by
ně 50/0 původni j,iS'liny, anuit a úro- byl pl'a t.iti mohl, ta'kže podl'e usti:lnoků, pokud s-e tyto kal pilálO,V~ ~plátky , veni o do'časných opatřeni ch v lízeanu-i ty a úro'ky staly Slp-Iatnyml po 9. ní exek, učním a kon'kursn,ím proti zekvětnu 1933, a jde-Ii o zemědělce v mědělcum byl mu odepřen odklad
okres,lch zvl' ášť těžce postižených ne- exeku'ce nebo . prohlášeni kon,kursu
úrodou, po 31. pro'sinci 1935,
,
nebo zr,ušenli vnucené správy, anebo
h) živ,"o'stni' ků za vykonané p .. ace po pov ol-eni odkladu bylo pro t i _ Il,ě
nebo dodávky, po,kud jisti'!la pohl~- mu pOkračo,váno v řízen, í exekuc'l1lm
dá,v ky téhož věřitele
nep i'es-ahUje nebo kon,kursním,
částku 600 Kč, a jde-I,i o zemědělb) jestliže dl:už'n ilk ~~. s~ým ma;i eto
ce, který v den 1 . I'e dna 1936 _ h~spO: kem nakládá tak po,v azllvym zpus da, řI n,a více než 20 h.a zemede,ls,ke bem že splněn.í záva,zku jest zř ejmě
ohro'žováno, ze'imén,a děje-.Jli se !ck
půdy, 1200 Kč,
.'
"
-"
naj et
ch) z právnkh jednani, kte,rá JSou zcizovánim nebo za't ezovanlm'
na s, traně dl'u žnlka obchody podle Itu nebo jestli že dlužn,ik čásli sv~hC!
obchodnilho prá'v a,
m~jell{U poško'zu'j e, niči, ~e'zc.:nnY";11
i) veřejných daní a dáv'ek, poplat- č in í nebo zavléká, nebo jest llze vuků a ceL
b ec p o ru!;uj e' h,r'ulbě povinno!;-:,i d~bi'~(2) Jde-Ii o pOhledávky
veřej no- ho hospodář~, zejmé.~a . . i lí.~, ze
prá,v ních sociá,lně pojišťo,vacich ústa- op(;min~ ma'jetek pOjlS,l ih prot'l zkávů n.a zapllaceni po,j'i,stného,
kter': ze ohnem. _. . ,
-se stél,lo s'platným v roce 1935, p říP i I ((dyz v en t e l jed'nu nebo ne

a je-Ii smluvená úro,ková sa'z ba niÍší, podle sa,zby sml'uvené; nebyla-Ii
pohledávka do's ud zúročitelná, platí
se zákonný úro,k z prodleni nebo nižši úrok podle sazby, která je podle
právních p'ředlpisů pro tuto pohledávku nejvýše přf;pustná. Do,sa,lIi:ldní
způsob pl'a'ceni úro' ků (na'před či pozadul zůs, tává ' nedotčen,; ne'b y,la-1i pohledá'lka dosud zúroč-itel'ná, pl'ati se
úrok po,zadu.
§ 17. (1) Úlevy podle předcházejících. ustano,venl nepř-!.slu,šeji dlužníku,
jde-Ii o pohledávky:
a) zaměs, tna, nců dl'u žni,k ových z poměru praco,vnl,ho, počítall:c v to nároky na náhr,adu hot ových vydáni a
na vráceni služebni,c,h záru'k,
b) výživného, které je dllužnilk povinen oprávněnému pos,kytovati oodle
záko'n a,
cl výměnků,
d} pojistných
prémii soU'kromých

sluší

I

zemědě'lcům

v
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~Olik s'p !átek od dlužn,iJka p,řij al,

ze

e, nastanou-li

s'k,utečnosti

I!1Ů

I!'\i ecie-

n ě. v oC:S:3vci 1, pism _ bl, (íomf>hati

za'PI~.cer_1

ním (výpovědí) věřitele do
toho t o
dne splatno,u státi může.
(2) I když dl,užnik této možnosti ,
p~~í,",ajic 1. !íjnem
1936, nevyužil,
muze obdob-ne podle předChá' z e' jicich
ustanoveni spláceti pO'hledáv'ku, která se prohlášenfm (vý,povědi) věři
tele nebo j,inak mimo vůli dilužn'fka
proti němu s:tane &pl'a!nou' do 31 .
p~~~inc? 1~39, ~ to počl,"a1j!.c nejpozdejl neJbllz,e prištim 1. dubnem nebo
1. řijnem po &p'latnosti po.hledávky ;
pOI~I?"n,1 s'plátky se v tomto případě
zvysuJl ta-k, a,by pohledá'vk,a byla
splacena nej p ozději d.n,e 1. d,u bna
1944.
kte§ 23. (1) Smluvnl ustanoveni
rými se d'l.u~n,ik předem v'z dá';á práva na úle,v u, jsou ne platná.
.
(2) Dlužn'i'k se může prálva na ú'le'vu
vzdáti teprve počina,jic 1. dubnem
1937, a to jen pisemným prohlášen-lm 'nebo
s,kutcčoný'm
za,p l'a cenlm
částky převyšujkl · s'plátku
podle §
13 s úroky podle § 16.
§ 24. (1) Úlevy příslušejicl podle
před.cházejících
ustanove'n,i dlužniku
-n eprospívaji s'amy o sobě s'p ol,udlui nikům a ručitc-Iům dluž",i,kovým. Jso.uli však spoludlužnici nebo ~účitelé
?luŽ~'í'lo'v,i sami zemědělc'i, přiSIUÚjí
Jim ulevy pOdl'e předcházej'icich us,tanove,ni stejně ja,ko dlužnlkovi.
(.2) I když se spo,lud-lužnik nebo
ru,kojmí zavázal jen na . čas zůstává
zavázán až. do Ip rojitf šesti měs>iců
poté, co pOhledáv'ka podle § 13 n,e ~:n:.odle §§ 21 · a 22 měla býti spla-

celé,ho zbytku poh'edávk y
s p,'lsl-uf.c; 'is,l v-fm, když p,ř edHm dlužcio,?'Jručeným dO'jlisem se zpátecnlm IIs-H:!:m nebo dOlpl!; ~m na po t\'r:!en f cl<;ným upomene a v upomln·
ce mu pos'kytne
dodalečno.J
IhNu
nejmóně osmidennL
§ 20 (1) Nedoddi-Ii dbznik sp!átky podle § 13 nebo :1eplatHi úroky
poclle § 16, ač byl vě ř itelem doporučeným dopisem se zpátečním Hstkem nebo d opisem na pOlvrzeni daným upomenut a v upomll!1ce mu byla poskytnuta dodatečná Ihlita nejméně še,sti n.eděl, může se 'věři 1 el domáhati za p lacen'i ce'lého zbytku pohledávli y s přís·lušens-tvim.
(2) Za'pl'acen,i celého zbytku pohledá,v,k y s přis, l'ušenstvím muže se domá,hati také v ě ř itel pohledávk y, k jejlmuž zaljištěni by,la vydána, smčn,ka,
nedo,stojHi dll'užn,ik do osmi dnu od
vyzván i své pov'innosU. směnku obnoviti.
(3) Peněž'ni ústav jako věřitel po hledávky může se domii,hat,i zaplacen,i celého zbytku pohledá'v ky s p ř fslu
šens,t vlm také te'hdy, ode.p,ře-ii dlu~
ník dáti souhla,s k převzet' í pohledávky jinlým věi'itelem rlebo ode'Pře-H
provésti úkon,y , kterých je s jeho
sira-n v k takovému převzeti zapotře
bí, ačkoliv n.ový úvěr mu má býti
po'skytnu t za podminek nezhoršených
a věřitel' se zavá,z al nésti výdaje s
převzetím pohledávky nutně spojené .
§ 21. Je-Ii pohledávka, na kte~ou
(3) Nastano'u-li s,ku,tečno's1i uvedese vzta'huji předcházejíci usl ano'v eni, n! v § 19, ods,1. 1, pism . b) na straspo'rná, nastává závazek dlužnika k ne rukojmího, může se věřitel domásplátkám nejpozději nejbliže přišHm hati. přimo
n,a rukojmím . za'P'lacení
1. dubnem nebo 1. Hjnem po pravo- ~eleho zbytku : poh}edá'v ky s pHsluplatn,osli rozhod,n uti
o ' p ohledávce se~stv.i,:!", , kdyz I;'redtím
rUlkolj m-iho
nebo pro uz'ná'n I, závazku dlužni'kom' l doporucenym dopl~em se zpátečním
Pololetni splátky se v to'mt,o připadě Hstk.em nebo dopisem na, potvrzení
zvyšuji !ak, alby pohledávka
byla danym upomene _ a v upomince mu
splace-na nejpo,z ději dne 1.
dubna pos~ytne dod~!~c, no, u lhůtu n,e 'jméně
1944, a jde-I,i o zemědě'lce v okre- ~sml_de",".~:. _Vente,1 pohledá,V1ky, k jesich zvlášť těžce po-s tižených neúro- Ji,'!1~z za,jlsteni byla vydána směnka,
dou , dne 1. dubna 1945.
muze se do·má,bati přímo na ru'kojmim
.
.
za,placeni celeho zbytk'u pOhl'edávky
§ 2,2. (1) Nejd-e :l~ o pohledáv,ky uve- s přislušenstvim také te'h dy nedo' den,e v § . 17, muz: dlužnik obdobně sto'i 'f-Ii rukojmi do osmi dnů' od vypO~le . pred'ohá,ze'j 'i'cich
u's1a,n oven,i zváni s'v é pov,in,n osU převzit.i dalšl
selacetl . pO'h ledáv'ku, která se proii směnečn'ý záva'ze.k.
n~mu stane s'p l'a-t nou do
31.
pro(4) S výhrad'o'u ,toho
co je ustaSl'l)'ce 1939 nebo která se prOlhl'áše- noveno v §§ 19 a 20: nenl dlužnlk

nn:,!
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vnucenou s'právo1u, při kte~é_ nebyl'y
vymáhajídmu
věři,teli, jesle
splaceny
zál'ohy,
kte,r e
dal
n_a
útraty vnucené správy. Do,k,u d _~Iuz:
ník . tyto zálo.h y vymá,hajicímu veflt:h
nenahradí, buď v exekuci pO~l r~~o:
váno, až budou zál,ohy z vytezku
vnucené správy splace'ly.
§ 28. (1) Rozhodnutí o nál\lrhu vě'
řite'le na prohl'ášeni
k.?nik~rsu
'na
jmění zemědělce,
o,dlozen·a podle
zákon.a č . 33/1934 Sb. z. a n., ve
zněni vládního nařízeni
č. 259/1934
Sb. z. a n., nebo podle vládn,iho nařízení č. 142/1934 Sb. z. a n., ve
zlněn'i, vládního n, a ,řízení
č . 25,8/1?3~
Sb z a n. odkládají se s pra,vlnaml
ná~led.ky p~dle u.vedenýc~ ustano'v eni na dobu a,ž po 30. dri 1936.
(2) Rozhodnutí o návrhu ,,:ěř~te,le '"~
pro'hláše'ní konk1urs.u na 'I menl ze
m.ědělce,
podaném
po 1. . I:dnu
1936 odlož,í sOlu d na návrh dluLni·ka
na dobu po 30. září 1936, a _to podle
obdoby U's,ta·no'lle,ní zákona c. 33/1934
Sb. z. a n., ve znění v·ládní!ho nařízení č. 259/1934 Sb. z. a 'no
,
Poznámka : Poznámka u § 26 platl
i zde.

zavázán platiti s'polud,luž,ní-ku
nebo
rukojmimu, který proti němu ,vede
postih, více než Slplátky, I<tere by
byl zavázán platiti podle předcháze
jících ustano'v ení věřiteli.
ČASl

Opa·tření

v

IV.

ř, íz~,",í. exekučním

a

konkurs'nlm.

§ 25. ÚPlatnění úlev po' ~,le př:d
cházejících ustanovení nenl na. prekáži<u, že se poh'ledávka, o'plra o
exekučni t,itul.
_
_ .
._
§ 26. Prodej (drazba) ve,cl m?1I1
týCh a nemovitých. a. vnuc~na s,p~a~~~l
odložené v exe.k ucnlch vece ch p
zemědělcům podl'e zákoil.a ze
dne
24. února 1934, č. 33 Sb. z. a n.:,. o
dočasných olpa~~en,í~h v. exeku:n~T.
a ko,nlkurs'ním flzem pro~1 !:em~de
cům, ve znění vládního ~afl'zenl ze
dne 22. prosince 1934, ,c. 25~. Sb;
z. a ·n., nebo pod:le vládni ho na,nz:nl
č. 142/1934 Sb. z. a n., ve zneni
vládního naříze' ni č. 258/1,93.4 ~b. z.
a n., odkládají se, slp,rávmml na'~led~
ky podle ,uvedenych ustanoven'l n
dobu po 30. záři 1936..
•
Poznámka :
Viz čl. V. c. 1.:••na~.
258/1936 a nař . í4/ 1937 níže ,?tl s}ene .
§ 27 . (1) Exekuce k vymozenl p~
hledáv~k, prokt,eré p!í'S,lušC:j í . dll~~
níku úle1vy
pOd,le
predcha,ze'J!c~ch
ustanovení, budou n.a l1ávr-h ..~~u' znlka
odlože·ny na do'bu po 30. ' Z~HI 193h
dok'u d bude
d,lu~ník. Já~'ne av~!~I~1
splátky s úroky, k ~Imz J~ z
.
Na sta ne "1i ztráta. --"hut podle ~§ '.
nebo 20, může vente! navrhnouti, aby
se v exek'uci pok·racovalo.
.
Poznámka:' Poznámka u § 26 pia I
i zde.
.
, (2) Doba od po~áni ná,vrhu na ~~~
volení exekuc~ az de:!. ~ne, kdy I' hůt
stala ztráta ľhut, ~evclt~ I se do §' . '6
podle § 256 ex. r. a cl. VI, •
zákona ze dne 19; ledna 1~2~, c. d~~
S'b. z. a n., kterym se !'1,en:1 a .
lňují některá us·taln o'v enl z~,konu, o
p
'Hzení , ve věcech obcanskych
ve
§ .3
. kona ze dne 21 prosince 1932, c.
za' b
~ z r~ku 1933 a do lhůt
1 ~' I'
3~8 ~ákona o pH~ýCh dan.ích
d:e 15.
1927,
76 Sb. z.
a n.
(3) Us,t ano,veni odsta'v ce 1 o odkladu exekuce neplati 'pro exekuCi

19

\'1

saou:n~;:el1i exek'učn:im,

i:

§.

června

?'nění

Č.

čASl

V.

Us.tanovení společná a závěrečná.

§ 29. (1) Výhod toho·to naří,zení mohou se do'v o,lávati cizi,n ci,. p~Okuld . t~
není zv.láštni úplravy
mezmarodlniml
smlouvami, jen za vzájemné~o
poskytnutí výhod československy,!'1 st~.t
nim pHsl,ušnikům ~e st.r~ny statu, Jehož p'řís'lušnikem Je CILll1eC, a to v
pOd,statě s'hodných s výhodami podle
tohoto nařízení.
2 Zda 't ato podmí-nka je spll něna,
OS~ldČi min,is.tr spra'vedlnosti po dO:
hodě se zúčastněnými minis.t,ry. Je. ohlášeni je závaLné pro s,oudy
o
Úř~~y a v případě pochybn~sti jt;
•
žádati si je z povmnostl
~r.eba
vy
uredni.
, ..
.
§ 30. (1)
kož i kni:hovnl poda'ni a zapl.sy,
rým i ' se podle toho·to nařízeni upraVliji ,p rávni poměry !11ez_i •.věřitelem ~
dlužnikem
čHeli a ~POIU ž~z,n~:ěřite' l u hlavního
de,!, rkk t meud'osáhne
úpl,n ého
us.podluzn a n

r

Pr~vní j~d,"ánl, .1 : I~hnY'k:::

neb~1 !!1~~~ vd~, ~I;~::: V~' h~~

Úlevy zeměď. a nezam.
kOJení své pohledávky, jsou osvobozeny od kolků a popl·atků.
(2) Usta,no"leni předcházejicÍ-ho od.stavce se nevztahuje na směnky a
řízeni
na soudní řizení vyjím aj íc
knihovní.
§ 31. loto nařízen.i nabývá účin.
nosti dnem 1. ' 'I edna 1936; provedou
je mi, n ,i·s'tři spravedlnosti, fina,n'C'i a
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
VLADNf NAŘfzENf (ZAKON) ZE DNE
29 . LEDNA 1937, čls . 14, '.<TERÝM SE
ZNOVU ČÁSTEČNE MĚNI VLADNí NAŘIZENI ZE DNE 21. PROSINCE 1935,
Č.
250
SB.
Z.
A
N.,
O
ULEVAcH PŘI SPLACENí POHLEDÁVEK
ZA ZEMĚDĚLCi.
Poznámka :
n a str. 1377.

Viz

zmocňovací

z~kon
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Čl.

J.

Lhůty ,,31. ledna 1937" a ,,1 . února 1937", stanovené v §§ 2,s, 27, 28
a §§ 13, 15, 17 a 22 vl.
nař.
Č.
250/1935 Sb. z. a n.. , ve znění čl. V,
odst. 1 vládniho nař.fzeni ze dne 30 .
září 1936, Č. 258 Sb . z. a n., mění se
na IMty ,,30 záři ' 1937" a ,,1 . října
1937", pokud jde o dllužníky, kteří
při' hláškou podle čl. V, odst. 1, č.
3 vl. nař . Č. 258/1936 Sb . z. a n.
získali d·al1ší od'klad exekučnkh řízení
odložených
podle § 26 vl. na ř Č.
250/1935 Sb. z. a ·n.
Čl.

II.

loto nařízení n,a-bývá úči'nnosli dilem
,1. února 1937; p'rovedou je ministři
spravedlnosti, financí a vnitra v dohodě . se zúčastněnými ministry.

Vládní nařízení (zákon) ze dne 21. prosince 1935, čís. 251,
o úlevách při splácení pohledávek za nezaměstnanými
,a o některých opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným.
Poznámka:
na str. 1377 .

Viz

zmocňo v ací zá kon

ČASl I.

řena daň důchodová ani všeobecná
daň výdělko'vá z důchOdu nebo z výtěžk'u přes,ahuj.ídho 15.000 Kč, jest-

lIiže se své ' výdělečné :iill1no~t: musily vzdát,i pro hoslJOdářS'l(é poměry
a n,emají 'Pří-jem, · klerý b~ s~ačil . na
slušnou výž.i vu jich . a osob, které
1. (1) Nezaměstnanými rozuměji ·proti nim mali zákO)l1nV nároK na ..\'ý_
se v u'stanoven.fch tOho,to
nařízení živu . .
'."lsoby, které v době po 28. únoru
(3) Ustanovení tohoto nařízení .0
1931 a,s'Poň' po do'bu tří měsíců byly neza·městnaných vztahují , se .. v.' stejv Laměstnáni podrobeném povin,nému n.ém rozsahu nla manžQlku a . děti . 'nenemocenskému pojištěn.í, a a'č se o zaměstna' né'ho (odsta·vec 1 a 2), kte10 u zprostředkovatelny práce uchá- ré s nim žiji v společné domácnosti
zejí, nemaji zaměs· tnán.í vůbec nebo a nemají samy ani výděleéoé povojsou zaměstnány jen obmezen,ě
či lání anli jiný př·iljem, stačíci na SI'ušstřídavě, a nemaji příjem, který by nou jiCh výživu.
stačil ·na slušnou výživ,u jiCh a
§ 2. Nezaměs, tn, anými ' v o'k resich
·osob, které' prot,i nim ma,jí záko'n'nlý .zvlášl . těžce postižených ileúrodou se
nárok na výž,i vu.
rozuměj.í v u!'tanoveních tohoto ' naří(2) Nezaměstna1n,ým ve smyslu od- zení ' n·ezaměstna'ní, kten v dO' bě ' od
's't avce 1 'jsou v tomto na'řízenJ
na 16. července 1934 do 31. pro,silnce
.roveň postaveny fy'siC'ké oso'b y, kte- 1935 měli
' bydliště v některém
z
ré ··V době po 28. únoru 1931 aspoň o'kresů
uvedenýc'h v § 1, odst 2
po dobu tř.i měsíců provozovaly sao ' vlád'n rho nařizení ze dne 13. červen
mo,statnou
výdělečno: u
či,nnost
a ce 1934, Č. 142 · Sb. z.a n., o dalkterým podle posledn,iho pravo1plat- I šlch doč.asných opatřeních při vymáného předpisu z dO'by, kdy tuto čin- I hán.í pohl!edávek proti zemědělcům a
nos! ještě provozov'a,ly, nebyla ·vymě- nezaměstn.aným
v
okresích
Lvl'ášt"
Výklad některých pojmů.

Dodatek II-7'

------

--- - -----------
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, ledn:éI 1936 pře· trl1!Jje,
až do doby ,
těžce postižených neúrodou, v':. zne.'
dl
odstavce 1 a 2
ni č.1. .Jo odst. 2 vládni'ho n. ~rlZe~i kdy splat!<aml po e
ze dne 22. prosince 1934, c. 2:18 maj,i býti splaceny.
Sb , z. a n.
§ 6. Ustanoveni § 3 neplatí o ?Ohledávkách:
1. které proti dlužníku vznikly po
čASl II.
31. prosinci 1934;
" ,
2 z emisnich lápulcek.
ÚI~vy při s'p láceni dlouhodobých
§. 7. Právo na lÍl ~ \Iu podle § ~
pohledávek hypote,k ámich.
přis.luŠ,í dlužníku je" tehdy. oznámi§ 3 , Nezaměstnaný
!ako . dlužní~ li věřiteli do 30, června 1936 . dO~o
pohledáv'ky za'ji' štěné zastav'nlm. prá ručeným nebo
n~ potvrze~i ..danym
vem zapsaným ve veřejných .kn'lhá,ch! dopisem, že hodla ulevy uzill, Ih ... ta
kl ' má býti splacena prav.ldelnym l je zachována, by·lo-li o~námenl_ do
sp~~~k,ami v době delši než dese't let~ uveden.ého dne podáno na ,postu k
není počinajic 1. ledn~m 1936,. z~_ dopra,vě. Zmeškáni lhůty ma za n;(jvázá'n platiti věřiteli n,a ur~ku a um a- s·ledek rtrátu p'r áva.
.
'
ru více nežS'plátku ~a~.ul~u) r~~e_
§ 8. Zaplatil-Ii dlužnik, ktery I ma
'íci se úro,k'u z původn,1 Jlstl.n,y dPne 1 právo na ú.levu, na splátku dosp vaJ
b
která Je
.
. jíci v době mezi L lednem a 30.
~:~:! ~~3~le p~~~eY'právnlc.h .před'pi~i~ červ,nem 1936 vice, než by podle §
oh'ledávku neJvyse
pr
3 byl ~avázán, vyúčtuje se .p,replatek
pro ~uto .P
3/0 / původn,i jis.tj- J'ako bezúročl,á zál'oha n,a prist:i splátpustna, zvysené o 4
'ž• • _j' smluvená úro,kova saz~a n,1
ku.
ny, Je lá
splátka úroku z puvod,nl
§ 9. Dlužnilk, ktery' má prá,,(). n.a
Ší,. ro'vn se '
b smlu-jisti~y p. o~h,ledéáV'koY 3P/,~/~, lepůsVa;d:í jisti- , úlevu, může se domáhati na ventel'I,
zvysen
• "
aby mu bez zbylečn'é~o ,odkl~du vy\/ene této "plátky jest vyúčtovati na da,1 osvědčeni o nove uprave s'pla~~~k tolik, -k~, Hk vycházi pOdleen~OJ~ cení pohledávky, udá,vajici a'lespoň
hodné úrQkove sazby z n~:ťalteCk
na výši j.istiny pohledávky k 1. lednu
rby.tkll pohledávky, a
1936 a zadržen'ých pl'atů (§ 5, ods!.

° .

ž

sp~a~~n~inj~~~n~'sta'!1oven.i

m:~zí

d;~~I~ý~i ~~d:~~~, lij:d~~~I~!~ s~:tá~~

platná.
Uý)
stranami
o
pchledáv'c e ,
zelm,ena ky na zadržené platy podole § _~,
ustanoveni o době s'plác: eni a n~IW~~ odst. 2 s úroky těchto platu, v pno 0stáva'l padě § 8 pak výši přeplatku.
vědi, jakoŽ í ustanoveni
,
splátkách
na pohle~ávku
zu
I
§ 10. (1) pohledávky,
pro k~ere
předpisem ~ 3 nedotce,n,a.
. příslušejí d,lužniku úlevy podle pr e;=!:
. § 5. (1) Částky, která by podle . ~ I cházejfdch usta'nove'n i, nemohou byt'
3 měla býti vyúčtová, ~~ na spla~e~,_ \ věř,itelem přes to,
že mu, ,~HS'IUU
jistiny pohledáv'ky, uZIJe se P! ;. h právo je vypověděti, vypovedeny ke
Um k postupnému spláceni dl~Jlnyc i dni dHvějšímu než le 1. červenci 1944,
úroků útrat a jiného
přlslu;;enst~ d~kud jsou řádně ' placeny splátky na
pOhle'dáv,ky, kt~ré se staly splatny- jistinu a náležité úroky s 'yed~e,jši~
mi do 31. prosmc~ 1935:.
.
plněnim a Slp.lá,tky na za~rze~e. p,)d(2) Kromě to~o }e dluz.nik zavá;an W s úroky (§ ~, od'S~. 2)~ Jakoz I dO~
pla-titi na zadrzene ptaly u~.edene v koud jsou řádne 'pl,n eny I ostatn.! zá
odstavci 1 a'ž do úplného Jich s~la- varky
které dl,užl,ik se zře'telem oHčl
cen,i ve stejných Ihůtác~, v.. kteryCh pO'hle'dávku na sebe vzal·
jsou s'platné anuity; pOC!"aJlc pr.~~1
(2) lato ochrana nepřislušr dlužn,ia'n uitou sp,latnou po 30: cervnu .19 , .k'u kt er ' l _ byť závazek řádně .se
zVláštnii' splátky rovnaJi':,i ~e Jedn~
"
m~jetkem hospodařiti n,a seoe
šes,tnáctině těc!tto zéldn:enyc~ plat~ svym I _ o udržení hod,n,oty n,emo,v ipO'dle stavu ke, dni' splatnosti pr~_n . ~evt~a na které je pohledávka Zla.jiště
anuity po 30 . cenmu 1936, neJv\,~e os I, ále'\tě nepečuje zejména opovša,k 2ft /. původni jistiny pohledáy II Y n~, n ji ZpOjistiti proti' zkáze ohněm ,
roč,n,ě, a ,dále úrok! z, nespl,ac~ne o ~~~,~o dokonce ji po~k~zuje nebo
zbytku tech.t o 1-adrzenY,ch platu . I t' .. , ,k z'nehodnocu,je, zCI~uJe nebo .zaPromlčeni
za.drze·nych
P a u {',n,a .
anebo vůbec se svým mall et(3)
'uvede,ných v odstavCI 1 se dnem 1. eZUle

Úlevy nezaměstnaných.
kem nakládá téJk povážlivým ZlPŮSObern, že splnění pohledávky jest
zřejmě ohrožováln o .
(~) . Dále nepřísl'uší
t,a.to
och r ana
dlužníku, který peněžnímu ústavu jako věř·iteli odepře dáti
souhlas
k
p řevzetí pobledávky jiným věřitelem
nebo odepře provésti úkony , kt erých
je s jeho strany k takovému pře'vzet!
zapotřebi, ačkol, iv nový úvěr má mu
býti poskytnut za podmínek nezhorš ených a ~ěřitel se za·vázal nésti vý<:laje s převzetím pohledávky n'utně
spojené.
§ 11. (1) Smluv'ní ust.anovení, kterými se . dlužník před,em vzdává výhod
podle
předcházejících
uSia,n,oveni,
jsou neplatná.
(2) UplatniHi dl,užnÍ'k právo na úleVU, může se ho, počínajíc 1. červencem 19~7, vzdáti, .a,le jen písemným
p ro[,iášením,
§ 12 . Beze zřetele
k tomu,
zda
dl užník má právo
na úlevu
podle
předcházejících
IIs·tanoveni,
mo·hou
z adrže'ně pléJty uvedené v § 5, odst.
1, pO'kud při rozvrhu nejvyššího podání (kupní ceny) v dražeb.ním řízen'Í nemají stejn.é pořadí ,s j,i,Sotinou,
býti zapl,aCeny v pořadí a do výše
:zástavního práva zajišťujícího vedlejší přísl'ušenstvl pohledávky, které
nemá již ze zákona stejné poradí s
jistinou, ·i když se toto zástavní právo na podobné platy nevztahuje. Nestačí-Ii
toto zásta.vni právo, mohOu
býti uvedené ;:adrže'né platy zaplaceny v stejném pořadí s jistinou, pokud i s úroky z.adržeJ1ými
ne déle
než tři roky přede dnem příklepu
(§ 216 ex. ř , ) anebo
přede
dnem
dražby (§ 192 ex . zák)
nepřesa·huji
č á, stku rovna,jid !Je úrokflm z nesplaceného zbytku jisHny za čtyři roky
p Od,le úr okové sazby platné pro poh ledávku v den pří k lepu (dražby).
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I dá vky

nebylo vymlneno,
n'e bo bylo
spláce.ní v kr.a·tší době ne·
vyšš'í,mi s·plátkami.
(2) Závazek
k
splátkám
počíná
dnem 1. řijna 1936.
(3) Splátky se
rovnají l/n pohledávky s příslušenstvím (§ 15) podle
stav'u ke dni 1. ří.jna 1936; s výjimkou splátky konečné zao.krouhl,ují se
vždy dolů na částku v celých korunách
česko.slovelnsikých
d~litel,no,u
pěti a jednotlivá spl'á tka, nesmí býti
nUši než 20 Kč.
(4) Vyššf. Slplátky
na
pohledáv'ku
nelze na d·luž'ník'u vymáhaloi ani na zák,ladě
směnk y ,
která by,la vydána
k zajištění pohledáv,ky,
§ 14. (1) Jinlaká lusta,novení platná
mezi stranami o poMedávce, ja'kož i
ustano'v ení o nižšich splá t kách na pohledávku zůstávaljí předpisem § 13
vymíněno
bo zčá,st· i

nedotč.ena .

(2) Nedotčena zůstává také povin,no,st dlužníka ra'p liatioti smluvené pravidelné ka'pitálové splátky, ne·přesa
huj'ící
ročně
5%
pův'odní
jistiny,
a,n uity a úroky, pok,ud se :3Ianou
spla t nými po 31. prosinci 1935 a pokud mohou ,b ýti zaplacen,y z Výiěžků
věci, která Zla jistinu pohlledávky ručí.
§ 15, (1) Ja'ko pří.sluše·nls,toví se k pohledávce, kte rá má býti splácen,a
I' podle § 13, podle stav'u ke 'dni 1, Hjna 1936 připočtou dl.u žné úroky, útraty a jiné přísl·ušenstv, i pohledávky,
které se do uvedeného ' d'ne staly
spla't nými, vyjíma,jíc pléJty uved~r.é v
§ 14, odst. 2.
(2) Jde-Ii o pon,ledá'vku, zajíš,tě
nou zástavním právem za'psaným ve
veřejných ~nihách, připočtou se sice
zadržené p·la ty 'uvedené v odstavci 1
pro výpočet spl'átek podre § 13 k
pohledávce, ji'nak a,le pl,atí o nkh
obdobn-ě u·s,ta'nolVenlí § 12.
(3) Proml'čení zadržených pla,tů uvedených v ods,ta.vci 1 se dnem 1. ledČASl III.
na 1936 přetrhuje až do doby, kdy
splátkami podle § 13 ma'j i býti splaÚlevy při s'p láceni některých jiných ceny.
pohledávek.
§ 16. Vedle splátek podle § 13 je
dl,užnlk zavázáin pl,ati't,i ve stejných
13. (1) Nez·aměstnaný jako dluž- lhůtáCh ze splátek dosud nedos'pě ·
nik pohledálvky, která se proti n,ěmu lých poloretn-I úrok pOdie sazby, ktestala splatnou před 1. lednem 1936, rá je podle 'právních předp.i sů pro tunení zavázán platiti
věřiteli
vedle to po·h.ledávku 'n ejvýše přípustná, a
úroku (§ 16) vice
než
pravidel,né je·U sml'u v'e ná úro,kolVá sazba nižší,
čtv rtletní stejné Slplátky vždy nej,poz- pOdloa sazby smlouvené; nebyla-Ii poděli
k prvnímu
dnJ
ka,lendářního hledá'vka dosud zúročitelná, platí se
čt vrtletí, a to i když splácení pohle- zákonný úrok z prodlení nebo nižši
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úrok podle sazby, která je podle
prav ních před'Pisu pro tuto pohle·
dáv'ku nejvýše pHpustná. Dosavadní
způsOb pl,aceni úro,ků (,",a,před či pozadul zťístává nedo~čen, ; ' neby,lla-li pohledávka dosud zúročitel'ná, p,latí se
úrok pozadu .
§ 11. (1) Úlevy podle předcházejicích u,sta'l1o'Veni n, epř, fsll ušeji dl,užnJku,
jde-I,i o pohledávky:
a) výživného, které je dluž,ník pov inen oprávněnému pOSkyt,ova't i pcdle
zá,kona,
b) pojistných prémii' soukromných

činí nebo zalvléká, nebo jes,t liže vů

bec por,ušulj e hru,bě pov,innosti dobrého hospodáře,
zejména i Um, že
opomine majetek pojistiti proti zká·
ze o'hněm.
(2) I když věřitel jednu nebo několik spláte'k od dllu'žnika přijal, mL,že
se nastanou-Ji s,kute'čn,oslti uvedené v
od~tavci 1, domá,ha'ti zalpl1aceni celého zbytku pohledá'vky s přísllU-šen
stvím, předtim dl'už'níka doporučeným
dopisem se zpátečním listkem nebo
dopisem n,a potvrzeni daným upome'n e a v u'pom;ínce mu po.skytne áoda·
poJišťoven,
teč'nou lhůtu nejmé'ně osmidenní.
c) které pro t,i dlužníku vznikly 'PO
§ 19. (1) Nedod,ržHi dlluž'n i'k spl átky
28. ú·noru 1934, a jde-Ii o n, ezaměst· pod.le § 13 nebo
neplatHi
úr ok y
nané v okres.ich zVllášť těžce posti- podle § 16, ač by·1 věřitelem dopožen,ých
neúrodou,
po 31 . prosin,c,i ručeným dopisem se 21pá1ečním list1935, pokud nen,í ustano'l~no něco ji- kem nebo do·pisem nla potvrzení c1a-'
ného v odsta,vci 2; byla-U k zajiště- ným upome'nut a v upomínce mu byni pohledávky vydán,a směnka, je do- la poskytnuta dodatečná lhůta
nejba vzn iku této pohl,edávky p r o účely méně šesti n, eděl, může se věřitel
tohoto 'ustan,ovení ta,ké dobou vzniku domáhati zaplacení ce-I,ého zby t~ku popohledá,vky směnečné, i když byla hledávky s př:ísl' ušenstvim.
směnka obnovena,
(2) laplacenf ce,lého ' zbytku
pod) Smll!Venýc'h pravidelnýc.h k,apitá- 'hledá-vlky s přís·llušenstvím může se
lových s'Plátek, nepřesahujících ročně domáhati t,a'ké v'ěřitel pObl1edávky, k
50/0 původni jisUny, anuit a úroků, jejímuž zajištění byla vydána, směn
pokud se tyto
k.api'tálové
splátky, ka, nedo,stojHi dl'užnik do osmi dnů
anuity CI úroky ,s,t anou sp:latným.i po od vyzvání sv,é pov,innosU
směnku
31. prosinci 1935 a pokud mohou býti obnoviti.
zapl,aceny z výtě'žků věci, která za
(3) Pe-něžni ústav jako věřitel pojistinu pohledávky ručí.
bledávky může se domáhati z.apiacení
e) zaměstn,anců d,l'Užnikových z po- celého zbytku pohledávky s přís,lu
mě r u pracovniho počítaj.íc v to ná· še,nstvím ta,ké tehdy, odepře-Ii dlužro'ky na náhr,adu' hotových vydání čl ní,k dá~i. ~ouhl~,~. k převzeti
pot"l!ena vráce'n.í slu,ž e'bních záruk
da'v·ky JI'nym yente,lem nebo odepreI) veřejných d,ani a dávek, poplat- li provésti úk~'ny, k~erých je ,s Jeh?
ků a c,el.
sll'any k t,akovemu prevzeti zalpotrebl,
(2) Jde-I,i o pohledávky veřejno- ačkoUv nový ú,v~r mu má _být~ poprávnlch sociálně pojHťovacích ústa- s~'(~n,ut za pOd,!!lOek ~ez.ho'l'~en~ch a
vů na zaplacení pojistného, které se v~Hltel ,se zavaz~1
nesti _vyda]~ ,s
stalo splatn,ým v roce .1935, př!S, I,uši prev zell-m pc;hledavky, nutne spolene.
nezaměstnan,ým
v o,kreslÍCh
zv láš ť
§ 20. Je-II pOlhledavka, n.a kterou
těžce postižených neúrodou úle'va se vztahuji předcházejl[ci usta,novení,
podle § 13 jen po't ud, že pohledáv- spo!ná.. na,st~vá z~.~aze'k. d~užník_a _ ~e
ku jest za'platiti ve čtv'řech stejných spla't kam ne,] pozde]1 neJblí,ze prístlm
splátkách nejpozděJi k 1. řijnu 1936, prvnim dnem kalendářn.illo č, tvriletí
1.. lednu , 1. d,u bnu, a, 1. . červenci po pravopl,atno,sti rozhodnuti o' pohl~1937.
dávce nebo po uznáni zá'vazku dluz§ 18. (1) Úle,vy podle předcházejí- ni'kem. Čtvrtletni s'p,látky se v tomcic,h ustanoveni nepHsh lšelj i dlužnliku, to případě zvyšu,j,i tak,. aby _p' 0hle jest liže dlužník se svým
majetkem dávk,a byl,a sp:l,acen,a neJPozdeJI dne
nakládá ta,k pová,žlivým zpŮSObem, že 1. červen,ce 1944.
.
spl'něn,í závazku jest zřejmě ohro§ 21. (1) Nejde-Ii
o
pOhledávky
žováno, zejmén.a děje-H se tilk zci- uvedené v § 17, m,ůž~ d·lužnik obzováním ne·bo zatěžováním majetku, dO'bně podle předcha, zeJicich u.stanonebo jestlUe' dlužnílk části
svého ven i spláceti poh'lledávk-u, kter.á se
majetku poškozuje, ničí, bezcennými proti němu sta,ne spla,tnou do 31'. pr o -

I

Úlevy nezaměstnaných.
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~ilJ~e 1 9.~9 ,n_cbo která

se prohilá- zavázán pla t iti spoludlužníku nebo
;enlm (Vypoved'í) věřite'le d'o t o'h oto rukoJmímu,
který proti němu
vede
ne Slp·I!CI,tn,ou s,táti může
posUh, , ví,ce ne~ splátky, které by
o(ilna.~f když ~I.užník t é'to mo,žno,s,ti, ~YI zavazan p,l'a tlti podle předcháze
p
J c 1. _ rl'Jnem 1936, n.evyužil, Jicich usf,a.novení věřiteli.
muze obd?'bne podle předc'házejících
u~ta,novenl spláceti pOhledávku kt ~
ČAST
IV.
,a se proh1lášením (výpo' Věd'í) ' vě~
~~e . ne~o j.inak mimo vůl'i dlužnfka Opatření v řízení .exekučním a konp fl. nemu stane
sp,latnou
do 31 .
kursním .
p~~sl!.1~e 1.93~~a _~~ ,počína,jíc nej~ IZdeJ~ _ neJbll:e pnstlim prv'n im dnem
§ 24. Uplatnění úl,e,v podle před 
p~her"~~rn:ho ctvrtletí po splatnosH cházejícich ustan,oven,í Ileni n·a, pře
. . e ~ , y; 'pOloletní splát'ky se v káž,ku,
že se pOh'ledávk,a opírá o
~~mt<? 'Pnpade zvyšuj-í tak, a·by po- exekučnftHul.
.
d~eeda1v ka_ by,l,a spl'a cena OIej'pozděj i , § 25. Pro d ej (dražba) věc[, moví§
. cervenCe 1?44.
tyc~ a nemov itých, od,lože,né v exer 'mi 2:~, (1) _S,!!IIU'V!1,1 ustan,olveni, kte- ku'cnich věcech proti
nezaměstnaným
/
'I
d,lu.znlk predem Vlzdá'vá prá va
pOdlle zákona ze dne 22. (lnora 1934 č
a 2 u evu! .Jsou nep},atná.,
,
~4 Sb. z. a n., o doča,'s'ných olpatie:
vz~ }rDIUznlk s·e muze pralv,a na ulevu nich v exekuč<ním a konk'urs'nímřize193: I tf'prye poč' ínaj~c
1. dUbn,em ni
proti nezaměsltnaným
ve ' zněn.i
neb' a k o ].e~ p'isemnym prohlášením vládní·ho na·řízení ze dnle' 22. prosin,• ,o _s .~,t~cn,ym
za'P,llacení'm
čás i ky ce 1934, č. 260 Sp. z. a n.
nebo
~:~::SI~JI~11 sf'látku podle § 13 s .podle vládn.ího n.ařízeni č . '142/1934
§ 23 o , e _ 16.
Sb. z. a n. ve znění v'ládní,ho na.řf
řed " (1), ~Ievy p ř íslušsjÍ'cí podle ze'ni č. 258/1934 Sb. z. ,a n., odkláP
ch~ze'E c ,ch ustano'veni dl'užníku daji se s právnimi náSled'l(y podle
~~'~r~~~ VlaJI
sč!_~y o o sO'bě
spOlu- uvedenýc·h ustanovení na dobu po 30 .
JS~z~, . u"! a r, ucltelu~n, .dlužn,íkovým. září 1936.
l el~ I~/~~ikk S~Oludl~znlclnleb.o ruč!§ 26. Exekuce k vymožení fJ o hledáPříslušej;n j.i~v.1 ÚI!aml
~~zam:stna'n!, v~k, pro které přís'l.ušejí dlužni-ku
ze'ícf.ch
vy ,po ' e . ~red.cha,
ulevy , podlle předcházejiC'fc·h usta'dlu~nikovi us tanoveni
steIne . Jako n~vem, budou na ná'vrh d'l'užnika od(2) I kď lozeny nla dobu po 30
zan 1936
k . ,
yz , se. Slpolludl,užník nebo dokud bude
dlužník ' řádn,ě
Plnit~
~~v~~~~ za~va, za, 1 ]en ..:n,a _čas! Lil~t~v~ splá't ky s úroky, k nimž je za'vázánl ~
po,té, Co a;Oh~~dtv~~~ltl ses'tl >neslc~ Na's tane-ll,i z!~áta I~.~t podle §:fl 18
bo §§ 20 a 21
• pO~I.e § 13 ne
nebo 19, muze ventel
navr'h nouH
(3) Na,stanou-li ~:It~č.~~~r sP:la~en, ~ aby se v exe'kud pO' kra, čo, vaI1 o.
'
_ I U ile en
(2) DOlba od podáni náv,rhu l1a pov § 18
Od~!: . 1 na S<t~ane ru·koJ-mího, :voleni exe'kuce 'až do dn,e kd na0 _

I

~~~jmf; ~:' ~::~e:íom~~~~h:ří~~yt~: ~~~~e zt§át~5tů..,x n~VČítá' _IS~
0 _

'

p~hle~avky s. příslušen,stvím, když
~~:~tl' "!/ukO!ml'~o, dop?ručeným do-

dopisem nazP:~~~nI'm i ~Ist~em
'n ebo
ne a v
, nen
,a'n ym upome-

datečnou U'~~~In~~. mou _poskyt~e d~-.

Vě'řHe l
"-t - i

,Jmene. ~sm~dennl.
k..JeJlmu~_ za_ ~ydana smen~,a" muze se

pOhledal ~ky,

~~~~ha~ta

cení celéh~ri~b~tk~a p~~~~~IT!I~ zapl~~slušenstvim ta'k é tehď
~'~d~S~O~i~l,i
rukojmi do osmf dnů od ~yzvá..,.í své J 0vinno,sti převziti další smě'n .e - , P ávazek .
cny z
. (4) S vý.hradou loho, co je ustanoveno v §§ 18 a 19, není dlužn,ík

y

1r

lhůt

d:
zákona ze dn: .
i~d~,~ J~28 § _6
23 Sb. z. a n., kterÝm .se mění a' d~:
plňují n,ě'která
ustanov,eni
zákonů
o soudn,ím říze,ní ve věcech občans,kých ,a o Hzení exe'kuč<nim, ve
z, nění § 3 zákona ze dne 21. prosince 1932, Č. 1 Sb. · z. a n. ' z roku
1933, a podle § 368 zá.konla o přf
~ých daních ze . dne 15. června 1927,
c 76 Sb. z. a n.
27. Rozh~~nu; ti o ná'Vrhu ~ěř~
I,e e na p~ohlas~",i ko,",k·u' ~su na, J.me" ~nezam:stnan.eho,, od·lozená podle
za~on,a c . 34/1934 Sb. z. a n., ve
znen,i vl'ádniho naříz,enJ
Č. 260/1934
Sb . z. a n., nebo pod.le Vlládnfho na-

r

IV. Civilní řízení soudní.
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. .. . pO'kud tu.
hou se dovo,lá,va,tl clzl'n cl, . .
i zvlá,štní úpravy
mennarodniml
'n enouvami
jen, ~a vzájemného po::l tnuH v~hOd českosloven, ský~, st~t:y
řislu'šníkům se stra'n,y statu, Jenll~ p řis-iušnikem je cizinec, a to
hOzodPstatě s,tejných s výhodami podle
v P
tohoto naří'zeni.
'1 _ a
(2) Zda tato podmínka Je. sp .ne~o:
os.vědči minJstr ~, p~a~edl.n~s:'v po Jeho
hodě se zúčastn~nyml . mml~ r s'oUdy i
prohlášení je za' va~ne pr
r je
uřady a v přípa,~ě. POChYb~~'~~osti
třeba vyžádati SI Je z p

I
z. a n., odk·ládají se. s pra'vm.m~' v:~ř I
sledky podle uvede,n ych
ustan,
ně-

ří,zení č. 142/1934 Sb. ~: a n., ve z
ní vládního nařízeni c. 25~/1~34. S~ .

.
na dobu po 30. září 1936._
,§ 28. (1) V exeku, čních vecech~ kt~h"
proti nezamestn",ré budou ~a a'Jeny
, i by'U vyným po 1 lednu 1936, sm
. .
konán prodej (dra'ž ba) věci mo~.. tycll
nebo nemovitých až po 31. breznu
1936.
_
__
(2) Totéž platí o exekucnfch
ve
cech
k,t eré Již byly
proti
n~zaměst~a' nýrri za'hálj en,y. v d~~ 1 .• ~e n~
1936. Prodeje (drazby) JIZ nar.zen~
na do'bu před 31. bř· eznem 1936 budte odloženy.
(3) V téže době nemílŽe býti na
n'ávrh věřitele pro1hlášell kon'~urs na
imění nezaměstna'n.é,ho. . "
. (4) Usta,noven'i p'redchazellcich od·
stavců nepl'at,i o pohledávkách uve~
dených v § 17, odst . 1, písm. a) az
c}, e} a fl·
(5) Us~~novení. ~dsta.v~~ 1 a 2 5~
n~vztahuJI na vec!, kte! e by za d?
po kterou Je vykon prodeje
bu
(dr'ažby) od-I'o ž,e'n , podlehly zkáze nebo znehodnocení.
• .
(6) Do lhůt, jichž uply~ut'l Je podle
zákona pro věřitele spojeno s právnf
úJmou
se nevčitá v případech uvedených v odstavci 1 a 2. doba od
podání ná'v rhu na povo~.enl exekuc~
cio dne kdy bude . nar,l'z en pro?e}
(dražba),
k je~ož výkonu skutecne
došl,o,a v případ.e odstavc~_ 3 doba '. o~
podání návrhu na nrohlasení kOi1 :.ur
su do dne, kdy o 'něm bude ro,zhodnuto.

čAST

V.

Ustanovení spo, lečná a závěrečná.
§ , 29. (1) Výhod tohoto nařízen,í mO-

úředni.

kte,ré se vů.bec nebo
hospodarenfm. na
pozemcích
vl~~tnlch,
zemedels YýC
nebo daných )olm do
Clh
zeac.htov~l~měděl,ci),
nemohou se ••d~~
uzivani. ( 'hod podle tohoto nanzvo'lávatl vy
ni.
. • 'ednání Jistiny ja§ 31. (~) pr~vnl J ání a 'zápisy, 'kte'k?Ž. i knl:hov',n'l ~~:ot~ naří~eni uprary'!'! se. P?dle, .
mezi věřitelem a
VUJI pravm pomery . - " .te1em a r.udl'užnf.kem
vzhlečiteli a s;polud~uZnli_ Y., u~ hla,vního
dem k tomu, z.e ver~t~, 1 ého uS'P
0ko
dlužn.ika , nedosah~e up.n
osvobOjeni své pohleda'v ky, JS~~
zeny od kOI, ků a pOPI' a~ u..
_
(2) Ustano,v eni p.ředchazetiCf,ho od
tvce se nev'zt,ahu'j e na smenky a n~
::udnf řizeni, vyjíma'jic řizen' l
knlovn,l .
h
' ''zení nabývá účin§ .32. Tot0 "'I'ae,rdl
1936' provedou
na
nost l dnem 1 .
.'..
'e
s,praved,lnosll, •• flna_nc!
t 'nitra v
dohodě se ~uca' stnenyml
minis't ry.

30

osoby

J ._. _ v

ŽÍ'~ují

prev.az~e k' y h

ne'bo,!l1:~1 ~~n-ni~ka

ministři

~

v,
'1
(za' kon) ze dne 31. , března
Vládní narlzen
v,
, 1936, čís . . 76
o zemědělském vymvnaclm rlzenl.

Poznámka:
zmocňovacího

Viz poznámku u §
zá kona na str . 1377 .

Úvodní a všeobec,ná ust·anoveni.

§ 1. (1) ZemědělCi ~~ r~zuměj'l v
ustano·ven,icll tohoto nanzenl:
o
1 fysické osoby, které se vub.ec
nebo převážně vyž,ivují
hOSpoda!ením
na zeměděl'ských
pozemclch

vlastních, zpa'c_h.. ov~ných
nebo daUZlvanl
oSOby,' které hospoda.řf
na . zemědělských pozemcích , 'vl~stních
zpachtovaných
nebo
da,? ych
"m 'do užívání a vyživují se vubec
~Iebo převážně z výtěžků tohoto h?S'podaření a z výtěžku prací v ~~':"~
dělském
nebo
j!né,:"__ pO'd,!'1 a~I,
nejde-Ii o p,ráce prevazne dusevnl,

"
do
I ny~. hl~~cké

Zeměď. vyrovn. řízení.
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3. fysické osoby, kt 'l Hé z důleži
Po známka; v iz vy ro vnací řád str.
tých důvodů ' jejich osoby se týkajícíCh, zv,láště pro n'e moc, in,va,J.jditu, 935 .
§
4. Že jde o zemědělské vyrovn,astáří nebo nezl'e'lilost, nemohou na
svých zemědělských pozemcích
ho- cí řízení , buď výs,Jo'vně uváděno ve
vyhláš'kách
a
spo'dařiti samy a byly proto nuceny všech ro'zhOd'n'utích,
je propac,h to'v ati, je-Ii jim pachtov- po,z,námkáCh, k ni'mž za Hzenl dojde.
né jediným nebo převážným zdrojem
Zahájení zemědělsl(ého vyrovna,cího
výživy,
řlzenJ.
4. po'zůstalosti po osobách u,vede.§ S. (1) lestllÍŽe výměra nemoviných pOd č. 1 až 3, dokud nepřešly to stí zemědělského pOdniku, na ktena dědice, jesHiže al ,aspoň jeden z rých dlužník hoslpodaH nebo které
přihlášených dědiců vyhovuje pod- mu náležeF, přesahuje 250 ha, může
míl1kám v těchto ustanoveních vyiče- dlužník pOd'a ti návrh, a'by bylo ~a~
ným nebo je-Ii ales' poň u jednoho hájeno zeměděl, ské vyrovnací řízení,
z při. hlášených dědiců třeba očeká- jen se sou hl,asem vládV,. Žádost o
vati, že vzhledem k důležiiým dů- ten t o sou'hlas podává se u min'i,stervodům týka.jícím se jeho oSOby bu- stva spra,vedlno,sti a mus,í býti co do
de nucen zeměděl: ské pozemky pro- obsahu i co do příloh vybavena stejpacht'lv'af.i (č. 3),
ně jako návr'h sám. O žádosti rozhod5. výdělková a hospodářská spo- ne vláda na základě návrhu, učině
Ječens,tva (družstva), sklád,a:jící ,se ného ministerstvem spra·vedI1no,s!i v
převážně z osob pra'cujícíCh v ze- dohodě s minister,stvy zemědělství a
měmělství, jejichž činnost záleží financi, podle ' volné'ho uvážen.L
Vůbec nebo 'Převážně v ho.spoda. ření Ro~hodnutí vlády, doručené dluž'níku
na zemědělských pozemcích
vla's,t- skrze okres'ní soud je'h o
bydliště
ních, zpachto,yanýCh nebo daných j-im (sídla), bud' připoje.no k návrhu, aby
do užívání nebo v propachtování po- bylo za,hájeno zemědělské vyrovnaci
zemků jejkh členům,
řízení.
jestliže
výměra nemovitostí ze(2) Ol·užník musí v návrhu (§ 2
mědělského podniku, na kterých vyr. ř.) ta'ké uvésti skutečnosti, které
jmel'!o'v ané oso'by (č. 1 až 5) hospo- odůVOdňují,
a'by se užilo
ustanodaří nebo 'které jim náležejí, ne- vení tohoto nařízení.
přesahuje 500 ha.
(3) V zevrubném seznamu jmění (§
(2)
Nemo1v'itostmi
zeměděl'ského 2, odst. 2 vyr. ř.) bud'te uvedeny
pOdniku se rozumějí v ustanoveních také přesné adresy spolud' l l užnfků a
lo'holo nařízení rO'le, I,ouky, pastv'i- ručitelů dlužníkových a bud'te k ně
ny, zahrady, vinice, chmeln,ice, ryb- mu připojeny výpisy z věrejn,ých 'kni'h
níky, lesy,
dále obytné a ho's'po- a .o pisy pozemnostnkh archů o nedářské budovy a zařízení, která slou- mov,itostech zeměděl, ského podniku,
ží k zpracování
výl' učně výrObků na kterých dlužník hospodaří nebo
vla'stního
zemědělského a lesního které mu náležejí.
hospodářství.
(4) Pro spoludlu,žníky
a
ručitele
§ 2. Zemědělci mo,hou do 30. zá,ří dlužníkovy buď připojeno po jednom
1936 navrhnouti, a,by bylo zahájeno stejnopisu přehledu o majetkovém
vyrovnací řízení pOdle tohoto naří- stavu dlužníko'vu a návr;hu (§ 2. odst.
zení (zemědělské vyrov,nací řízení) .
4 vyr. ř.}.
Poznámka : lhůta ,, 30. září 1936 "
§ 6. (1) Odchy,l'kou od § 4, Č. 3
byla
nahrazena
vlád.
'lařízením vyr. ř. nelze zemědělské vyrov'nací
259/ 1936 lhůtou ,,31 . ledna 1937 " a řízeni uháji,ti, byl-Ii v po's,ledn,ICh
tato zase vlád.
namením 13/ 1937 šesti měsících před podáním návrhu
lhůtou ,, 30. zá ří 1937" .
na dlužnfkovo lmění prOhlášen kon§ 3. O zemědělském vyrovnacím kurs nebo zahájen.o na jeho návrh
řízení platí ustanovení vyro,ynacího vyrovnacf řfzenl.
řádu (část II zákona ze dne 27.
(2) Odchylkou od § 4, Č. 5 vyr. ř.
března 1931, Č. 64 Sb. z. a n., kte- nelze zeměděllské vyrovnací Hze.nf
rým se vydá,vají řády konkursní vy· zahájiti, nebylO-ii věřitelům, jejkhž
r ovnací a odpůrčí), pOkud není
v pohledá,vky 'nemají přednostnf' ho prádalších paragrafech ustano,veno něčo v,a (§ 26 vyr. ř.), n,a bídn'uto;
ji ného.
1. ales' poň 35 % jejich po'hl:edávek
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s přís.lušenstvím do sed~i .Iet, o_d
podání návr,hu, nepřesa'huje-II vymc:ra nemovitostí zeměděl' ského pO~~I
ku na kterýc'h dlužní'k v den za'h ajení' zemědělského vyro'vl1acího ří:e~i
hospodař! nebo které mu
nálezeJl,

IV. Civilní řízení soudní.
(sídlo), a buď dorulče~a (~ 7, odst.
3 'v yr. ř.) spolu se stejnopls~m návrsta,vu
hu a přehledem o majet~o~~m
dlužníkovu také s'polud'l'uzníkum a ručitelům dlužnfkovým.
Práva na oddělené uspolkcjenL

30 2.ha~lespoň 350/0 jejich pohledáve'k
§ 9. (1) Odchylkou o~ ~ 13, vyr. ř.
pěti
let
od' zaniká za'hájením zem~deISkeh? vys příslušenstvím do
podání návrhu, či'nl-li výměr~ nemo- rov.nacího řízení prc prava, ktera )S?U
vitost,í zeměděllského
podnikU, n,a za' j ,ištěna na nemclyit~s~,:c,h zeme~el~
kterých dl'užn,fkv den zahá.jeni zeme- ského podniku nalezejlclch dl~zní
dělského vyrovnacího říz:ni.. hosl;l0- kovi, práv Ol na oddělené u;sp~~~jeni,
da'ří nebo které mu ná,lezejl,
V,ICe pO'kud břemena je předchaZejlCl. p.onež 30 ha a nikoli vice než 80 ,ha,
dle stavu ke dni za'hájeni ~em~de~
3. alespoň 40%
jeji'ch pOhledavek ského vyrovnadho řízení vycerpa.vají
s přiSlušenstvím do čtyř let od p~ ce'l'kem čtyři pětiny cdhadn'l ceny ne:
dán.! návrhu, čini-Ii výměra nemOVI- movitcsti. oživ·n.e v'šalk znov~, bude-II~
tosU zeměděls'ké' ho podniku, ne. kt~ řízení zasta·veno (§ 65 vyr . r.), stan'~
rých dlužník v den zahájení zeme- li se vyrov.nání neplatným nebo bez.u :
děls.kého vyrovnacilho ř!ze~i .. hos'I;l0- činným (§§ 66, 68 vyr. ř.),. nebUde-I;
dař! nebo které mu
nález,ejl, vice potvrzené vyro1vnání splneno (§ 6
než 80 'ha a· nikol'i více nez 150 ,ha,
vyr. ř.) nebo bude-Ii nem?vitcst 'p rc 4. alespoň 45%
jejkh pohledavek dána nucenou dražbcu, drl,ve nez se
s př!slušenstvím de tří let od po~ věřiteli dostane, COl mu podle PO!V~
dání návrhu, čin'i'- li výměra nemovito- zeného vyro,vnánJ na takc,vé prav
stí zemědělského podn,iku, na ,k~e příSlUŠí.
•
'
rých dluž,ník v den za'hájeni zemede!:
(2) Která prá,va ná o~dele~e .l!s,?oské'ho vyrovnacího ř~ze:~í h?Spodar~ kojení zani·ka.jí podle pr~dc~azeJlclhc
nebo které mu nálezejl, vice nez edstavce z.ji'stí se urcel1lm stavu
150 ha čl nikol'i vice než SOD ,ha.,
' břemen ~a zákl1adě scudníhe edha.du
(3) Zeměděllské vyrovnacl
ri~?n~ nemovitostí zemědělského pOdnJkl!
nelze zahájiti také tehdy, n~slozi:!1 náležejícich dlužní'kovi. Odhad na,rídl
dlužník do osmi dnů od vyzvan.! pn- vyrovnací kom1i.sař, 'vyslech~a. vyrevměřenou zálohu na útraty soudni,ho nacího správce, a, vykená je') soud
odhadu (§ 9), kterou stan,?vi vyrov- 'inak pro
edhad příslu, šn.ý
pod~~
nací soud . Záloha buď slozena u yy- '~ředPi. sů o odhadu nemevitestí, ~ urc'vnacíhc soudu nebOl u okresn~ho zení exekučním
(edhadllí,hO .. radu).
soudu určen.ého soudem vyrovnaclm. Vláda může n. ařízením stancvl~1 p~?
Prcti rozhodnutí rekursnílho soud~ o . ' ely zeměďěl's'kéhO vyrovn,a,crho rIvýši zálchy není, da,l:šího olpravneho ~~ní odchyl,ky od ustane,vení edhadprc'středku.
níhc řádu.
(3) Nejpozději
po
pravoplatné~
Vyhláška.
určení cdhadní ceny vyzve vyro vnac !
§ 7. Ve vyhlášce o zahájení ze,!,~ komisař v'š echny osoby, pro ktere
dělského vyrovn.adho
Hzení
m~ze podle výkazů, jež má 'P~ I'UC~, vázbýti určení místa a ~asu vyro~nac'l'ho nou na nemo1vitosti věcna pra.v,a .. a
roku (§ 6, odst. 2, c. 5 vyr. r.) vy- břemena, jakož i. úfadY • vymer,u'j'cí
hrazeno
pezdějšímu rozho.dnutí. . . O a vymáhající veře.jne dane a davky.!
tcmto rozhodnu.tf platí stetné, j~kO abv de lhŮty pa't nácti dnů písemne
o vyhlášce o zahájen,í' zemed'elskeho nebe do soudního protokolu ouda!y,
vyrovnacího řizení.
. • • . jaká je hodnota jej'ich náro.k.u va~
§ 8. Vyh,l áška o zčlohájení zemede~ noucfc.h na nemevites,ti ke ~nl z.?;haské'h o vyrelv'n acího ř,í' zení buď vyve- jení zemědělského vyrovn.aclho rl'zešena (§ 7, edst. 1 vyr. ř.) také. ~a
o u1ve d
' vp řed
oznamevací desce obce, v Iktere. j~ ni.(4) Pc 'p ro'jití thuty
ene
, zemědělský pednik dlužníkův,. a je-h cházejídm od'stalvci a pe pra'v o:",l atdlužníkevc bydliště (sídle) m.. me tu- ném u.rčen,í _od,h ad",í ceny ~tanovl vytOl .Clb.e.c, _také. na oznamOvaCI de.s.c~ rovnací komi' sař re'k k urcení stavu
obce, . v které je dlužníkovo bydhste
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břemen,

k n.ěmuž vedle vyrevnaCího
sprá.vce a dlužníka obešle všechny
cseby, kterým má býti doručena výzv·a pedle cdstavce předcházejídhc.
Je-Ii ve veřejných knihách pcznámka
pořadí prc zamýšlené zřizení zásta,vního právčil, buď den roku k určen,[.
stavu břemen: poznamenán ve veřej
né knize.
(5)
Neudá-Iii
věřitel
pohledáv'ky
zajištěné na
nemovitosti zásta,v 'n ím
právem sveje nároky ani
ve lhůtě
podle edsta,vce 3 ani při
ro'ku
k
určení sta',vu břemen, nebude k tomute zástavnímu právu
při
určení
sta'vu břemen přiMédnuto .
(6) Stav břemen, se při roku určí
podle údajů oprávněných osolb
se
zřetelem k zá,s'a dám n.[že uveden'ým .
Kde tvrdí, že úda,j e pro určení stavu
břemen jsou nespráv'n é, zejména kdo
cdpcruje úda.jům Ol výši n,ebe Ol pcřadí břemen nebo
kdo
tvrdí,
že
zcela nebe zčásti zan1ikla, mus,í to
při rcku csvěd,čiti. O takových tvrzeIlích vyslechne vyre,vnací 'komis'ař
jednak vyrcvn·acíihc sprá'vce a, dluž:
níka, jedna'k oprávn.ěnéhc a pos,kytne mu příležitest, aby v přiměřené
lhůtě cSlvědčil správnost svýc'h údajů; v pochybncstech buď dána před
nest údajům cprá.vněného.
(7) Na právní násladky stano,vené
v edstavci 5 a 6 buď v o.bsílce k
reku výslcvně upczorněno. Obsílka
'tato i výzva pedl'e cdstavce 3 bud'"Ie donj'čeny pcdle předpisů platných
o dcručcvání žaleb .
.
(8) NevycházHi nlE.-~c jinéhe najevo z ústníhe jednání nebo ze spisů
po ruce jsoucíC,h,
buď při určenr
stavu břemen dbánc těchto zásad:
a) Pohledávky zajištěné na nemcvitcsti zástavním právem
a jejich
příslušenství

buďte

počítány

stejně,

.i ake by ' se pcčítaly v draže1bn.ím ří
zení při rezvrhu nejvy·ššího podání
(kupní ceny) ke dni zahájení země
dělskéhc vyrovnacího řízen· i.
b) S pohledávkami
pOdmíněnými
buď na,kládáne ja1
ko s nepodmíněný
mi a s po'hledávkami doleženými ča
sem jako s dc·spělými.
c) Pehledávky neu"rčité výše bud'te
počítány udanou nejvy,šší částkeu a
nejvyšší částka buď počítán'a tčlké
při zajištěných pCh,ledávkách ľ pře
vzaté,ho jednate'lství , z důvodu slprávy nebo náhrady škedy, pokud poměr, z něhož mo'hou takcvé pchle-

dávky vzniknouloi, desud trvá; př,i zajištěných 'Pehledá,vkách z pcskytnutého úvěru buďte \I'š ak pc,čítán.y tolike pchl,edávky z úvěru poskytnutého
dOl dne zahájení zemědělskéhe vyrevnacího Hzen·í.
d) Peh ledávky zajištěné ve's polným
právem zá,stčll,vním len na nem()vit~
stech zemědělls'ké'he pcdniku náležejícíCh dl,užníke,ví buďte počítány tcliko část'kou, která se má k pchledávce i s přís, lu,šenstvím, jako se má
zbytek odhadní ceny, který při každé jednoHivé nemcvitosti Z'bývá pc
cdečtení předcháczejídch břemen, k
součtu všech těchte zbytků. Je-Ii pohled ávka zajištěna zástavním právem
i na jiných nemc1vitostech, ať n,áležejí diužnfku či jiným esobám, buď
počítána částkcu, která se má k celé
pOhledáv,ce, jako se má bemí odhadní hodn.ota nem.evitos·ti, o kterou
jde, k seučtu
berních
odhadníC.h
hodnot veškerých ne'movitostí ves'p olně ručídch. Jaká berní odhadní hOld'
neta nemovitosti bU'de vzata za základ pro tento výpcčet, stanoví vláda nařízením.
e) Při nárocích
na epakuj,ící se
dávky buď počítána' jistinná hcdneta práva na bran.í dávek ke dni za,h ájení zeměděl'ského vyrcvnadho Hzení.
f) K právům jen zaznamenaným buď
přihlíženc tolike te'hdy, je's tliže IMta
ke spravení" zá,zn'amu ještě neprešla
nebo je již zahálj en o správen,í záznamu s'por.
g) K poznámce peřadí pre zamýšlené zřízení zástavního prá,v a buď
přihlédnute,
jen byla-Ii žádcst
o
knihovní zá,pis v pcřadí poznámky
pcdána nejpozději · den před rekem
k určení stavu břemen.
(9) pedle ilýsledků ústního jednání
určí vyrovnací komisař stav břemen
nemc,vitcsti, jmenc'vitě která práva
na oddělené uls'Pokejení, přesahujíce
čtyři pětiny odhadn,[ ceny
nemovite,sti (cdstavec 1), za,nika'if a ke kterým právům se ne1pHhlédne pedle
odstavce 5. Usnesení .0 10m buď do
osmi dnů po roku doručeno
všem
cso'bám k rc·ku předvo·laným. Oscby
ty mchou proti němu de osmi dnů
pe doručení podati námitky, ol kterých rozhodne vyrovnací soud. Proti
.rozho.dnutí r_ekur'snJ'h o_s.o.ud,lL nenL.dalšího opra,v ného prostřed·ku.
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Pravoplatností usnesení o ur- ní z~'Pis podá,na nejpozději den před
čení stavu břemen zanikají zástavn-í 'r okem k určení sta<vu břem~n.
práva uvedená v od·stav·ci 5 ' a, zástavnl 'p ráva za ,p ohledávky z poSolidárnl spoludlužníci.
skytnutého úvěru,
pokud pře, sahuj I
§ l~. Odchylkou od § 21, oUst.
zajišlě·ní
po'hledávek
započten, ých ~' yr. r. muže věřitel pO\l'~dávl;y, I.a
pOd,le odstavce 8, pí,sm. cl . O oživ- kterou jsou za,v ázáni fukou spolecnutí těchto práv plati obdobně usta- nou a n,erozdHnou nerozvedeni mannovení odstav'c e 1, věty 2.
želé, kteří j'sou spoluvlClstniky ze(11) Pravoplatnost usnesení o ur- mědělského podniku nebo převážné
čení stavu břemen poznamená se ve je.ho části,
uplatňovat,i v zeměděl
veřejné knize 'a zvláště se poznameském vyrovnacim Hzení proti jednoná u práv, jichž se týká, že zan.ikaljí mu manželu jen
éást pOhledávky,
podle odstavce 1 nebo 10 to'hoto která
na to'hoto manžela
připadá
paragrafu.
'
.' .
•
podle obecr.ých l!stilnovení se ~ře § 10 . . ,Místo Ihuty sed.esatl dnu, telem na poměr, v jakém 5e zava:
stan~vc:ne ,v § 14 vyr. !;, p.',atí. v \ zek mezi mallžely rozdcH; nezná-II
~em~de~s,ke'.,'1 vyrov'l1acim ,rtZenl I,huta věřitel tento poměr ani jej znáti n,esestl mesf.cu .
.
\ musí, jsou proň ' podíly po zákonu
§ 11. Fokud nejde o určení stavu stejné.
břemen podle § 9, nakládá se při
Vyrolvn,ac-í komisař.
zemědělském vyrovnac-im řízení, ne§ 14. Vyrovnachn komisařem (§ 32
přesahuje-Ii výměra n,emovito,stí
zemědělského
podni!cu
ná·ležejících vyr. ř.) ustanoví v'{rov'nací soud zprav
dlužníkovi v den za.há.jení Hzení 150 vidla soudce okresniho soudu,
'jehož obvodu je zeměděrský podn'ik .
ha, s 'pohledá,v kami veřejných daní,
dávek a poplatku,
které se staly
Odměna vy,ovnac!t;h správC'u.
splatnými do 9. května 1933 a jsou
§ 15. Usta,novenl o sazbě úhrnných
na nemovitostech zemědělS1kého podniku zaji'štěny zásta,vním právem za- odměn vyrovn3clch správcll, vydaná
psaným ve veře,jn,ýoh knihách ne- podle § 38 vyr. ř, mohou býti vládzás,tavním
právem zákonným,
ve nim nařízen, lm pro úéel'{ zemědel
veřejných
kn,iháCh
neza'Psaný.m, ského vyrovnadho ř'zel11 přiměřeně
pozměněna a zvlá'ítě mL'že býti sazba
bez
rozdílu,
zda
má
p.ředsnížena pro osoby, které byly ustanostnlpořadí čil' i ni'c, jako by n.eměly právo na oddělené uspokojení; 'n oveny vyrovnacími správci v l1ěl;o·
jde-Ii o zeměďěl'ce v okresfc.h zvlást' lika zemědělskýCh vy 'o'v nacich řfze
těžce
postiženýc1h neúrodou (§ 1, ních, a pro vYiovnaci správce z řad
odst. 2 vládn,ího nařízení ze dne 21. zemědělcu nebo odborniKU pro zeprosi,nce 19~5, Č. 250 ' Sb. z. a n., o mědělský úvěr.
úlevách při splácení pohledáve'k za
Vyřízeni p,řihlá~eic.
,zemědělci), je tu rozhOdným dnem
al. prosinec 1935.
§ 16. Do sezna'mu i do jednotlivých
přihlá.šek (§ 44 vyr. ř.) mají právo
Zápisy ve veřejných knihách .
na'hlédnouti také slpoludlužnrci a ru§ 12. Vklady a záznamy mohou býti 'čitelé dlužni-ko'v i.
'
ve veřejných kn,i'hách o nemo,vitostech
Vyro<vn,aci ruk.
zemědě lského
podniku nál,ežejícich
dl:u žníkovipovoleny a vykonány j po
§ 17. Spoludlužní'ci a ručitelé dlu~
za,hájen,í zemědělského
vyrovnacího ní'kovi mají při vyrovnuclm roku steJřízení, řidí-II se pořadí zápisu dnem,
ná práva j,ako věřitelé podle § 46,
který je před zaháje'n ím řízení.
V od,st. 2 a 3 vn. ř.
po,řadí poznámky pro zamýš!ené zří
zení zástallního práva lze vykonati
Právo hlasovati o vyrovnáni.
zápis jen tehdy, byla-Ii
listin.a o
§ 18. pOkud nejde o pOhledávky
práv,ním jednání sepsána přede dnem
zaháíení řízeni a den jejího sepsání u,vede-né v § 11, nepřisluší odděi
je prokázán soudním ne!lo n,otářským ným věřitelum hlasovaci právo (§ 47
ověřením a byla-Ii žádost o knitlOV- vyr. ř . ) za pohledávky nebo jich
(10)
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I bo bezúči'llným (§§ 66 68
- \
urce~í ~tav~ břemen ~a nemov~to.stec:l nebo' nebude-Ii potvrze~é vy~~~~nár~,í
čá_sti, které jsou podle li'Snesen! o

Ze~e?els.keh?_ pOdlil ku nálezejlclC:h
dluznlkovl zaJlsteny. do. čtyř pětin odhadní ceny nemovItostI.
Čeho je třeba, k

přijeti

návrhu.

Poznámka : odst. 1 ~ 19 nahrazen
č lán kem
I č. 2 nař, 13/19 37 nrže

oti š těným,

§ 19. (2) POhledávky veřejných daní, dá,ve'k a pop·latku poCít~jí se, není-Ii s,tát jako věřitel těchto · pohledávek 'p'ři vyrovnacím ioku zastoupen
nebo nehla,suje-li,
k pohledávkám
jichž věřitelé s vyrovnái1im souhlasl:
Zvláštní ustanoveni o

oddělných

věřitel, lch.

§ 20. (1) Na návrh, učiněný dlužníkem
v
souhl,asu
s ' vyrovnacfm
správcem nejpo'zději osm dni před
vyrovnacím rO'kem,
může vyrovnacl
komisa· ř na tomto roku, je-Ii vzhledem na hos,podářské poměry dlužnlkovy nebezpečl, že jinak nebude nabízené vyrovnáni přijato nebo že
dlužník jinak nebude moci nablzené
vyrovnání splniti, u jlohledávek jakéhokoli druhu, zajištěných zástavnor,!, právem za'P'saným ve veřejnýcll
knihách na nemovHoSie:::h
zeměděl
ského podniku náležejicich dlužnlkoví,
vyjímajíc pohledávky
z emisnich zápujček, pokud z tOho věřiteli
nehrozí vážná újma, snlžiti úrokovou
miru' až na 4112°/., v zemích Slovenské a POd,karpiltoruské až na 51 12 % ,
a obmeziti nebo zcela zastaviti splátky na jistinu takových pohledávek .
(2) Věřitel, o jehož pohledávku jde,
buď
k vyrovn,aclmu roku o,beslán
podle předpisu pl,atných o doručo
vá,n í žalob s upozorněním
že nedostavl-Ii se k roku, bude ~ tom ,spatřován jeho souhl,as s návrhem.
O
námitkáCh proti rozhodn.u ti vyro'vnaoího komisaře, předne5sných 'Při roku, rozhodne vyro'v naci soud
Proti
rorhodnutl reku-rsního soudu není dalš,l-ho opravného pros,tředku :
(3) Sn,(ženl ú,r okové míry a obmezenl nebo zastaveni spláte'k n'a jistinu platl na dOlbu od pra'voplatného
potvrzení 'vyrovnání až do dne II
rozhodnuti určeného,
nejdéle však
do dOby,. do k·t eré má ,býti vyro·vnání splneno.
Platnosti
pozbudou~
stane-It se vyrovnáni neplatn:ým ne-

splněno (§ 67 vyr. ř. ).

(4)

Jestliže snížen,1 úrokové mfr
platnosti podle druhé vět~
p.redcho~~~o ods,tavce, je d'lužník pov,"e~ verHeli i'h'n ed nahraditi rozdfl
na ~r?cich .
Při rozvrhunej'vY'šŠÍ'hO
poc;lanl (kupní ceny) v dražebním Hzení buď ten,to rozdfl
na úrocich
zaplacen, v stejlném pořadí s ji'sUnou.
§ 21. (1) POhled'á vky zajištěné zá stavním
.právem
zaps'lllým
ve
veřejných k,n ihách na '1emo.v'itostech
ze~ěděls'~ého
podni'ku
náležejících
d'luznfkov'l n,emo'hou býti po za'há'j ení zemědělského vy'ro'v,nacího Hzen,í
a,ž do doby, do které má DýH vy,rovnání splněno, z nemov'Ílosti vymáhán,y, jestliže dl'užník řádně 'Platl
~'p'látky, k nimž je zavázán, počlta 
jíc v to splátky podle vládního naHzenl Č. 250/1935 Sb. z. a n. dále
~ále~it~ úroky s . ved'lejšlm pl~ěním,
Jakoz I dokud jsou řádně plněny
ostatnl závazky,
které
dlužnfk ,se
zřetelem na pOhledávku na se,b e vzal.
(2) Tato ochrana ,nepř!slušJ, dlužníku, kte'r ý byť zá<vazek řádně se
s'vým m~jetkem hospOdé1,řiti na sebe
nevzal - o udrželní hodno'ty nemovitosti, na které je pohledávka zaJiště·
na, náležitě nepečuje, zejména opomine ' je poj'istiti proti zká,ze ohněm,
anebo dokonce ji poškozulj e nebo
jin,ak zne'h odnocuje, an~bo vůbec se
svým maJetkem lnakládá ta'k povážlivým zpu's obem, že splnění pohledávky je zřejmě ohrožo'váno.
(3) Dále nepř:lsluší ta,to ochrana
dlužn,lku, který pe'něžnlmu ústavu jako věřiteli odepřa dáti SOu'h las k
převzetl pohledá'v ky jiným věřitelem
~ebo . odepře provésti úkony, kte.rých
Je s jeho stra,ny k takovému převzetí
zapotřebl, ačkoliv nový ú'věr mu má
být! poskytnut za podminek nez'h oršených a věřitel se zaváz,al nésti výdaje s převzetlm pohledávky nutně
spoJené.
(4) Kromě I-o'h o pozbývá, ta't o, 0chr,ana pl'at,nost,i, s't ane-I'i se vyroivnán,í neplatny'!' nebo bezú,činlným (§§
66, 68 vyr. r.) nebo nebude-Ij potvr~ené vyrovnání ,splněno (§ 67 vyr.
r.).
S,p oluzavázaní zemědělci.
§ 22. Ustano·vení § 56 vyr. ř. platl,
i když ručitel,é a spolutll'užnlci dlui-

p~zbylo
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vyrovnacím řízení byl souníka, který se vyrovná,vá, nebo oso- dem vyro'vnacím. souhlas může býti
by, proti 'k,terým přísluší věřitelům odepřen toHko tehdy, je-I'i zc-izenlm
takového dlužlníka, právo postihu, sa- ,n e'movitosti o:h roženo sp,lněni pravomi jsou zemědělci.
prokáží-Ii vsak pl'atně potvrzeného vyro.v nánl. Nejdeta.koví spoluza'v ázaní zemědělci, že I:i o zcizeni poměrně nepatrné části
by nebyli s to, a,bY splnil'i své splat- nemovitosti ze,mědělského podniku
né zá.vazky, když by věřitellé d'luž- naležejících
dlužníkovi,
vyslechne
n.i.ka, který se vyrovnává, proti n'im soud před svým rozhodnutím věřite
uplatnili svá práva" I může soud, jed- le, kterým příslušelo .hlaso'vaCI prá·
na-jicr o žalobě ta,kového věři, tele, 'v o při vyrovnacím ro,ku, a .je-li mOžzáv,azek on,oho S'Pol,uz,avázaného ze- né, býv,alého vyrovnacího správce. O
mědělce podle volného ' u'v áženl sni'- řízení plaH tu zásady řízeni nespolržiti na tolik, ko,lik by onen spo·luza - ného. so'uhlals soudu třeba vykázati
vázaný zemědělec byl musil poskyt· v žádosti o kni'hovní zápis zei-zení.
nouti v zemědělském vyrovnacím ří
(2) V téže dOlbě nemůže v,la,stn.ík
zení na jeho návrh zahájeném, tedy
nikol,iv pod pHs'lu'šnou čátsku urče nemovHo's ti prálvo zás,tavní, které se
po.dle
zjištění o'bsaženéhov usnesenou podle § 6, od'st. 2.
ní o u'rčeni sta'vu břemen uVO'lnil,o [§
9,
odst
. 8 pism. a)], převé'sti na jinou
Ukon, čen,í řizení.
§ 23. (1) Při u'končen,[ zemědělskéh,O pohledávku.
(3) Zatiiení nemo'v itostí, kterých se
vyrovnacího řizen,í (§ 64 vy,r. ř.) na- týká poznámka uvedená v § 23, je
řidí soud, a'bY ve veřejných kni- přípustné, al.e Iprálv.o jí-m zis,kané neni
hách o nemovitos,tec,h zemědlěl,ského na újmu věřitelům, vůči k,terým nepodniku náležejících dlužníkovi ,bylo bylo potvrzené vyro'v nání splněno,
poznamenáno,
že vyrovnálni bylO ledaže jde o kon,versi zástalvn.(.ho prápotvrzeno.
.
va, které podle zjištěni olbsažené(2) poznámka bude vymazána, pro- ho v us'n,esenl o u,rčení sta'voU bře
káže-Ii dlužn,i'k, že podmínky vyrov- men v den za,há'jení zeměděllskéhO
nání byly splněny, a prošla-Ii I' hů,ta vyrovnaeí'ho řízeni vá,zl'o 'na nemovipodle § 68, odst. 1 'lyr. ř. (§ 25). .tosli do čtyř pět,in
odhadní ceny
Zároveň budou vymazána práva
na
oddělené uspokojení, která zani'kla (§ 9).
Náhrada za zanik,lé oddělné 'Prálv o.
podle § 9, odst. 1 a 10.
§ 21. (1) Ten, je,h ož právo na odProdlouženi n. ěkte, rých lhůt.
dělené us:poko:jen,í zaniklo podle §
§ 24. ' Lhůta stanovená v § 65, odst. 9, ~d-st. 1, může ~e ~_omál hali _na
1, č. 1 vyr. ř . prodlužuje se do upl'y- dluznl'ku náhrady, Jeslllze, s,e, pr~, ~
nutí 60 dnů po pravoplatném určení uplynuti-m doby, do ktere ma by tl
st,avu , břemen (§ 9). Z ctůleHtýt' h dů- I vyrovnáni s' p ll~ěn, o, změnou v břeme
vodů může vrchní soud podle u,ve- nech uvedenych v § 9, odst. 8,
deného ustélnove'ní prodlolu žiti i tl!to písm . bl, c) e) a f) změnil sta·v bře
lhůtu.
men, 'určený podle
u'v edeného pa§ 25. Lhůta podle § 66, odst. 1 vyr. ragraf'u , do t é m:lry, že ,zani'klé odř. trvá ta,k dlouho, jako př\.slušná děl,né ~ráv.o by ~yl' o _b~val~ . z·ce'la
pro
vyro'vnánl podle § nebo zcástl kryto
petJll od6, odst. 2. Lhůta podle § 68, odst. 'hadnl ceny nemOVItostI, kdy'bY, .on~
1 vy'r. J. trvá o rok déle . než přls, luš- změ~, a _byl~ nastala do, dn,: zahaJem
ná lhůta pro splněn.í' vyrovnáni po,dle zemedelskeho vy'ro'v naclho dzenl.
.
§ 6. odst. 2.
(2) Ná.hrada ·se rovná ro~dilu mezI
.
právem nebo . jeho části, které by
ZcizenI a 'zatí'Žení dlužníko'v ých
za podmí'nek odstalvce 1 byly kryty
nemovitostI.
.do čtyř pětin od'hadni ceny nemolVi§ 26. (1) Dokud poznámka ůvede- tosti, a tím, co na toto právo nebO
.ná v§ 23 nen.í ve veřej' ných kni'hách na tuto jeho čá, st přlpadlne pod'le povymazána, smí dlužnik nemov'itosti, tvneného vyrovnán:\.
jichž ;;e tato poznámka týká, právnl'm
(3) poskytnuti této náhrady neni
jednánim mezi živými zcirHi jen se po's kytnutím zVláštn,i výhody ve smyslu
souhlélsem soud'u,
který při země- § 54, odsl. 2 á § 68, odst. 1 vyr. ř.

Ihůla

dělském

s' pl. nění

~o ~tyr

Zeměď.

vyrovn. řízení.

Závěrečná

u'stanovení.

§ 28. (1) VýhOd tohoto nařízení mohou , se ~~v~lál~ati cizinci, pokud tu
nenl zvl~stnl. upravy merin.árodními
smlouvamI! Jen_ za, vzájemného ' poskytnuti vyhOd ceSlkosl'oven·ským státni~ p~!slu~n!kům se strany státu, j~
hoz pH~lusmkel!l je cizi'nec, a t o v
podstate shodn,ych s výhodami podle
tO'hoto nařízení.
(22 ~?a ~a~o podmínka je splněna,
os'v,:dCI ml~l_s'tr s!lr~:ved!nosti . po dohode se . !uc~s.tnenymi ministry. Je~o __prohlasenl Je závazné pro soudy
1_ urady a_.v p.ř'ílp~dě pochybnosti je
~,~eba, vyzada~1
SI je z povinnosti
uredm.
. § ~9 .• (1). Právní jednáni, -li'stiny,
Jako~ ! k,nlhovní
podání a zápisy,
kterym! se, pc;>dle tohoto naUzeni
upravuji pra,vnl poměry mez,i věřite
lem a dlužníkem nebo mezi věříte
i~m a ručiteli a spoludlužníky dl'užnlka vzhled~m k tomu, že věřitel u
hlavn.rh~ ~Iuznika nedosáhne úplného
uspokOJen.I
své
po'hledávky
j-sou
osvobozeny odko'lků a poplat'ků .
(2) Ustanovení předcházejicího odstavce se, n~~zta~uje na směnky a
n~
~oudm
nzenl, 'vyjíma:ji-c ří,ze
nI knIhovnÍ.
(3L pa~šální poplate'k z vyrovnacího r'l.zem se nepliatí, jestliže zák,lad
pro Jeho_ vypo'čtení nečinf víCe než
10.000 Kc; činí-Ii více, platí se po~~~te'k ze základu s'níženího o 10.000
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1. V § 2 se lhůta ,,31. ledna 1937"
~~anovená v čl. I, Č. 1 vlládního na:
nzení ze dne 30. zá.ři 1936, Č. 259
Sb. z. a n., nahra'Zuje lhůtou ,,30 .
září 1937".
zn;ú : Ustanovení § 19, odst. '1 bude
(1) K přijetí návrhu na vyrovnáni

, ods~.

e-

1 vyr . .ř-> je třeba, ab~
b~.d s nIm souhllas'lla většina věřitelů
P~I ro,ku }Jř~tomných nebo zastoupen.ych, k~,erl )SOU olp rávnéní hlasovati,
a ~by . u~~ny součet pohledávek věd
t~. lu, •kterl ~ vyrovná'n ím sOUhlasi, či
nJ~ vIce ne_zoo P?'o'v inu všech pOh!edave~
II'entellu,
při
r,oku
pří
.t~mnych , ne~o
z'a stou'Penýc,h ,
kteří
J~ou, opravneni hJ.asovati, anebo aby
~ n'lm _:.Oluhol:asHa nejméně jedna Iře
tma ventelu ~ři roku přítomných neb~ ,za&toupen.vch, kteří jsou "právnen,. hl,also,vatl~ .~a;by . úhrnný sOCl':et
P?hledavek ver.•telu, Kteří s vyrovn_an~m s<!uhlasí,
činil nejméně dvě
1-retmy vsech po'hledávek věřitelu při
rOk~, přítomných nebo zastouponých,
kten JSou oprá,vněni blasovati:'
SO,

Čl.
Usta~oyení

čl.

II.

I, č. 2 platí i pro
,ltla~ov~lnl na ,~vrovna'CÍm roku, i< r.ě
muz d?'Jd_e p~ ucmnosti tO'hoto nařízení
v zemedel~~~ych vy~o:vllacích řizen-ích v
ten den, JIZ za,h áJených. Bylo-Ii při
vyroy,naclm ro'ku konan.ém pl'ed účin
§ .30. Toto nařizen,í nabý,vá účin nostI_ t~~oto .na-Hzení dosaženo někte
~OStl .d~e~ 1. dubna 1936; provedou ré ve_t~my, Ja~~ ~y podle čl. I, č.
Je . mmlstrl s'pra,v edlnosti, financi a 2 ,s~aclla k prlJe~1 návrhu na vy,ovnam, a vyrovnaCI soud neutinii dov~.ltr.a v dohodě se zúastněnými mi·sud usnese.~í, ~terý,m se zeměděls'ké
nIstry.
~yrovnaci t1Zem za'stavuje (§ 65 vyr.
VLÁDNr NA.ŘrZENr (ZÁKON) ZE DN~ 29. r.) nebo. ~terým se odpírá vyrovnáLEDNA 193" ~rS . 13, KTERÝM SE ZNO- nI p,otvrdltl (§ 58 vy,r . ř.), ustanov! se
VU ČASTEČNE MĚNr YLÁDNr NAŘr novy ·vyrovnací rok.
ZENr ZE DNE 31. BŘEZNA 1936, Č. 76
Sb. Z. A N., O ZEMĚDĚLSKÉM VYROYČl. III.
NACrM ŘrZENr.
T~10
nalřJzeni
nabývá účinnosti· cinem
, Čl. I.
1 . un~ra 19~7; provedou Je ministři
. Y,ládní nařízení č . 76/1936 Sb. z. spra_ved,llnos!l, financi a vnUra v doa n. se znovu částečně mění ta'kto:
hode se zúcastněnými ministry.

Zeměď. vyrovn . řízenC
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Vládní nařízení (zákon) ze dne 30. září 1936, čís. 259, kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne
31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení.
poznámka:
Viz ' ~ 1 zmocňovacího
zákona st r . 1377 .

n_outi exekučn;mu s,oud'u, "by dražebni řixeni odlo-ž ené podle odlStavce 1
by'l o uuŠeno".
5. K § 21 se pHpoj'u je jako od-stavec 5 toto· nové ustan.ovell[.:
,,(5) V připadeCh, kdy dluž·nik podle odstavcŮ 1 až 3 'leni chráněn
proti
vymálhálni po'h ledávky, nehe
podle § 9 a) naHd'iti odklad d,ra,ž ebniho .řixeni na dlužniko'v y nemovitosti".
Čl. II. ByHináv'rih na z,ahájeni xeměděl,s'ké'ho vy'r o-v naciho řixení vrácen dlu,žník.u k opra'vě před účinností
toho,to ,nařixeni, prodl'už,uje se lhůta
stanovená podlle § 3, od,s't. 2 vy·r. ř.,
po,k ud dosud nep'roš,la, na tncet dnů.
Obdobně se p,rocflužule ·na tHcet dnů
lhůta ke s.lo·ž eni xálo'hy, p,ředepsané
v § 6, od'st. 3 vl. nař. č. 76/1936 Sb.

Ol. I.
Vládni nalřixení č. 76/1936 Sb. x. a
n. se čá,s'teoně měn.i a do'plňuje ta. k~o:
1. V § 2 se na:htraxuje lhůta ,,30. rářl 1936" I·hů,to,u ,,31. ledlnla 1937".
2. Za § 5 se V'kládá ja,ko § 5 a)
toto nové u'sta:noveni:
"Odc,hylkou od § 3, odst. 2 vyr. ř .
může býti lhůta k opravě ná,v rhu n,a
xa'hájení xeměděl,s-ké'h o vyrov:nadho
řixeni s·tano-V'na až n,a tť, icet dnů."
3. V § 6, o·dst. 3 se nahra~uje Ilhůta
"osmi dnů" Ilhůtou ,,·tficeti dnů".
4. Za § 9 's e v-\<llládá jako § 9 a)
toto nové ustanolveni:
,,(1) Na náv-rh dlužnika na;řidí vyrO v naci komisa-ř, alby v dra-žebn.[.m říxen(
n-a nemovito-s,ti xemědělského pOdn,ilku x. a n.
ČI. III. USlt anoiVe,n i čl. I, č. 4 a 5
náležejici dluž'nilkovi byly odlo-žen,y
dalši exeku·Č'ni ú,ko,ny na dobu, do- plati i pro xemědělská vyrovnaci řI
k'u d xeměděl'ské vyrovnaci řixe'ní ne- xeni v den úči· nnosti tohoto nalříxen(
bude u'končeno ,n ebo xasta'v e·n o . DO- již xahá,j ená.
ba, na kterou bylo draže'bni řixen(
ČI.
IV.
Toto
na-řixeni
na'b ývá
odlo.ženo,nexapočítá;vá se do lhůty, účinnosti dnem 1. "ijn'a 1936; prona kterou je,s,t omexen o xákolnn·é vedou je minii,s<tři spraved,l no'sU, tipřednostni právo p'ro ve-řejné dáv,k y. n,ancí a vn Hra v do,hod'ě se xúčast(2) Po ukončeni xemědělskéh o vy- něnými minilstry.
rovnaciho řízeni může dlu,žnik nav'rh-
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poznámka: Viz ~ 1 zmocňovacího \ borniků pro xe.měděl l l sl ký úvěr nebuzákona str . 1377 .
diž vša,k ustano'v·en·, jesltliže Ixe miU
§ 1. (1) V
vY'ro,v nacím xa to, že
sta,vu
mohou býti u's,taiJ1 o-v enli vyro'vjinýc,h obtižnýdh otáxek p,rávnaci sprálVoi x
ne'b o nich
aby vyro'vlnaclm
pro
i sp'rá'v,cem byl'a uSitanoven,a osoba
když nejsou
podmínky § 15, ležejíci stavu
nebO
od.sl. 2, vě' ty p,r vé v!ládil1iho nl aří~ení (veřejných _notářů).
xe dne 10. čenence 1931, č. 115 Sb.
(2) Usta,n o·v eln,i § 17, od-st. 2 vl. n.ař_
o
x. a n., o výběru a úhrnné odměně č . 115/1931 Sb . x. a n. nepta,t ! p·r
'kolnlkuJlslni pOdli'l aty, vy,rov'nla- vyrovn_a ci správce x
s
cích
a
v
kon- nebo
pro
l<:ursnlm
a
vyro·lI'nacim . vyrovn:aci \ úvěr.
správce x
nebo od§ 2. (1) Vyrorvnaci správcové %

slp, llněny

správců
správcŮ zn,alců řixeni
řad xe.mědělců

určeni
řešeni
čilni v-hodnějšim,
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Vládní nařízení (zák(;m) ze dne 3. července 1936, čís. 191,
-o výběru a úhrnné odměně vyrovnacích správců v země
dělském vyrovnacím řízel nlí.

xe. mědělském
řixeni
.řad xeměděl:ců
odborniků
zemědělslký úvělr,
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zemědělců a odobor'ník~ 'pro ze~~~ě}~
ský úvěr buďte~ zapsa,nl '~~o;':n~s' sne_
ho seznlamu. Navrhy i)ro,"
,
'vců
znamu ,ěchto
vyrovnac.lch, spr~udU
vyžádá ~i pres:i,den:t kraJSI~:~i s Podod zemede!,ske r' aed~ě~~II S ' ké komory
karp~atorus~e od ~ el něžn.íoh ústavů,
v U7hor o de) a o P ,
- kra,',s,kého
«teré maji I S~d~O .,v p~~~~:n~ ze~ěděl
soudu ~ pos, y' uJ~" t' vyjádřen.í o,kresský Úver. Po dO'J,I' ,I . . 'ho)
úřadu
",í ho
('Slál~,íh~ 1;)~~I~;r~b. z. a n.)
(§ 8 vt n'a,r .. c.
kra'ského
soudu
ses,tavi pr~s,l, nldent , ov~acích
sprá,v:
seznamy _:,:C,hl~ ~~cnému na'hlédnu't l
ců, vylozl Je d - I? seznamy ty všem
na 8 d:ni a O,~d~~, ja,kož i s,tarostům
olcresl1lm s ,
. k' ho soudu aby
obcí v .0_bVOdu kraJ:j, n~'1i n'a ú~řednr
je vyhla-skou uver
desce.
seznamy nebudou
(2) Dokud tY' !~á si vyrovnad soud,
sestaveny, vyz a ,
'l" vykdyko,liv by zamýšlel ustanovl I

.
-ad zemědělců
' rovnaciho sl~rč!lvce zr - dě,l,ský ůvěr,
nebo odbo~nllku pro. zeme " , - děls'ké
l
návrh od před sed1l1lc tva .. eme d pedy (zeměděl'ské komo'ry) a o
bra
.
o
a'ících sid,lo v o
něžních ustav u m J
po'skytujívodu kraj'~~é~hO sO!;l~~IS' ~' úvěr.
dch převaz,ne zeme i .'Yení země
§ 3. Pro vyrovna1c . nz . h odměn
dělské platí ,saz.by • uhrnnyc
uvedené v přípoJene. tabU!,c e.
us't a§ 4 Je-I,i vy,ro,vnacl spr~vce
menove~ správcem ~ , n_~kohka ~:bals
-I kých vyro'v naclch r1zenich"
'
de s
_ s,",ižuje se
jeho
uhr~n,a
~~,~~~,~e(§ 3) u dla1lšíc,h vyrovnaclch

věc!.:

2-3 vyrovná'níC'h o 100/0,
4-6 vy'ro,vln,á1nídl o. 1
a 5010
-' více než 6 vy,rovnanlch o 2
:
~' r~ To10 n,a,říze, ní na'bývá úč'in~~, s:1
dnem' vyhl,ášení; provede je ml'n,IS r
spravedl'nos'ti.
Poznámka: Nařízení bylo vyh lášeno
9, července 1936,

~~,:

~o/o

v,
230 'v,O odhadu
'
Y'
,
dne Q července 1936 CIS.
,
Vládni narlzenl z~
" Yd YI k' m vyrovnacím rlzenl.
'
nemovitosti v zeme e s e . .
' e-Ii
J

-'
,
) Okresní úřad poda navrh, J
odhadního radu, t (3možné hned
Jinak provede ~eze dnne
,
100 Sb z. a .,
. h k poracl
zeme
23.
vyro,; naci !íze- níl!l
se vzt.ahuje na
uvedenými 'v nasleokresního sou du,
paragrafee,h .
mdaJlcJI. ;ž
.•. d na st r.
b du okres,!uho sou u,
Poznámka : Viz odhadni ra
sídlo IV .,0 vř~vážně z~měděls' ký úvěr
889.
,
'
. . _ poskytuJI P_ :n osla o'kresního soud~
2 (1) Pro odhad malych a strerd tak, aby pre: n. ejrpozději do čtrnáct I
.
s
okre:ního soudu ustav
okresní soudy ne,ví pa,k neprodlene
soudu
naClm nzenl za
o .
k z od3 (1) Přednosta o reSll1
_ '
zvláštní
odbork
zeme '
o
a lesním
nlku pro z e m e ,
-i statku s po mm okresniho
(2) Přednosta okresnlh? SOUdU}t ~~_ hospodářstvím v obvodu 'diu nadříhiížeje k pravděpod~bne!~u p.oc u ob- soudu, oznámí. i,h ned pres! , .
očel
měděl,ských vyro'Vnaclch nzenl. v _ t zeného kra.j-s«eho soud~, )a~y p odvodu okresní~o so.ud_u, Slan~v~ě p~~:_ znalců odborníků _ z:~:~e~cvuěr a bude
těchto
znalcu steJne . pro
zna,lce z borníků pro ~e"!ede doYda, tečně ustaY
Pidllb ,
ztv
soudu._.
o
ornl
. kl·'
I'sou novl I
. k' h
soudu pnpr.o .
u
ch ::/sežných
(!.)
e
zapsanl v seznam
_.
po- POJI sve vYJa
d
Preslznalců podle odhadního _!adu, ž:dá o vu presidi~ vrchního s_~u ~k počet,
kud
,ten
s I dent
,seznamy
návrh
os, osoby ,již jako 10 kte;,ry bu e, e r y'ch vrchním soudem ,
tere
. y
I :malcu ustanov n
u'pozornením,
znalci jsou v seznamu zapsan .

V ',~aného
nařízením
,červnaz:~~děl~:ké
1

z~ytně n~tné š~tření, zv~ášlě s~YdSe_el~

Ustano'v ení
vládním
3 -

Od:~~{;:žc činno~'st

P!a~ ~~~hYI' kami
n~UJ'ícíCh

tl~Ch u~:dl~slti

hospoda~~stvl~

~o!níků

s~C::cÍ ~o'~eto
~oVýCh peněžních ús!avů

P~I~'~7skéam I:;rn~:.. ~~tž:~e~~~~ta

I~~~e

sez"'~:YICz~a,;~ucÍnJ:kdn~a
~ěl,ský úvěr..

Z~k,puoí'šeze~~d~~~~a,:u
z~mědělský U~~;iy'
počet
v, I~OdnYChk

.~ '.ta~

kzn,al lc,~·o

Př?hlíŽeje pravděPodOb.n~mu h~~~~
zemědělských vyrovln~clc
větších

odbo' r~íků pra~t~ěPpOr:O!~:o~e~~resllího
I pr~sid47~~ř!~~JSa lJ~edlOŽí zpr~-

'~:st~~~~s~o úřad

V!'Chi1l~O :_~~~u d~~!ni~i

Zeměď.

vyrovn.

řízení.

Exekuce a konkurs proti nezam.

a zalo,ž í seznam znalců
pro zemědělské vyrov·nací řízení, doplněný o'bdObně podle ustanovení § 2; návrhy vhodných Osob si vyžádá presiaent vrchního soud'u přímo od přisl'ušné
zemědělské rady ('v. iem,i
POdkarpatoru,s,ké od zeměděl, s l ké komory) a od ústředních svazů peněžních ústa1 vů pOSkytUjícíCh
převážně

zemědělský
úvěr.
§ 4.
Od požadavku
OSvědčení

předloženi
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hodnota, la'ká by pro nemo'v ito's t vyšla kapitaJis'ováním ročního
či' stého
výtěŽku, jest vzíti za základ pro stanovení odhadní hOdnoty hOdno,tu prodejní p, říměřeně sníženou, ne vša'k
o vice než o 15%.
§ 7. Úroková m.íra pro ka,pitaJ,is,aci
ročního čistého výtěžku (§ 22 odh.
ř .) stanoví se:
pro obvOd vrchního soudu v Praze

I

3 11z0f0,

o za'pl'acení (posho'vění)
pro obvod vrC'hnihosoudu v Brně
-daní (§ 7, odst. 1 odh. ř.) mo,žn,o , a v Bratislavě 4%,
upustiti, jest/i.že by jinak nemohl býti
pro obvod vrchniho soud,u v Kosezné1m včas s urychlením sestaven.
šicích 4112%.
§ 5. (1) Přibírají-Ii se k Odhadu
(2) Uchýliti se od úrokové
miry
alE;spoň dva zna'lci (§ 11 odh. ř.), fakto stanovené není dovo,reno.
budiž ustanoven jed,en ze Skupiny Od- / § 8. Při odhad'u budiž postu1pováborní'ků zemědě' I 'ců a jeden ze sl<u- no co nejjednoduše.ji a ta'k, aby bypiny od' borníků pro zeměděl, ský úvěr, ly zamezeny výda'j e,
které
n,e'isou
jina'k jen jeden zp,ra'Vidla ' z řad ze- zc.ela nezbytn. ě nutné, aniž by však
byla
mo'ž nost
uži(2) V zemědělském vyrovnacím ří- li a přezkou~ání nálezu a posudk,u.
zení může na'v r'hovati druhého znalce
§ 9. Odměna znalců budiž p'ři od(§ 11, odst. 4 odh. ř.) za pOdmíne'k hadu malých a středních usedlosti zetam stanoven'ých kaŽdý, 'kdo je kni- měděls' kých určena čá, s , tkou poměrně
hovně o'právněn na nemovito's tech ze- nižšr než při j.iných . odhadac'h s,tejného
měděls, kého pOdniku nebo má zá - rozsahu s Ohledem ' jak na častější
stavní právo zák.onné ve veřejných po'užili týchž zn' a 'lců v zeměděl ském
knihách nezapsané. Ustanovení od- vyrovnacím řízení, tak i s olll'edem
stavce 1 o ustanovení jednOho znal" na poměry dlužniků..
ce ze skupiny od1borníků zemědělců
§ 10. To.to nařízení nabývá účinnos, ti
a druhého ze s«up'iny odborní' ků pro dnem vyhlášení; provede je ministr
zemědělský úvěr platí i .I,u.
spra,vccHn'o'st.i v dohOdě se zúčastně§ 6. Je-Ii u nemo1vitostí uvedených nými ministry.
,
v , § 18, odst. 1, písm. c) Od'h . ř.
Poznám ka: Nařízen í b y lo vy h lá šeno
zjištěná pl'ode'j ní hodnota vy'ššr než 2~, čer'Jence 1936,

I

I

mědělců.

,

dotčen,a

řádného

I

I

Vládní narlzení (zákon)' ze dne 31. března 1936, CIS. 77, o
dočasn'ých opatřeních v rlzení exekučním a konkursním
proti nezaměstnaným.
Poznámka:
Viz poznámku
u" ~ 1
zmocň ovacího zákona na str, 1377.
§ 1. V exe'k'učních věcech proti
nezaměstnaným, které byly již zalháj~ny v den, kdy toto n;ařízení ,n abUde
účinnosti, nebo které b'udou ' zahájeny od té dO'b y
až do 30. června
1938, bude na návrh dlužníka (§ 4,
od st. 1) nebo z moci úřední (§ S,
odst. 2) ódložen n,a dobu po 30.
červnu 1938 prOdej (dražba):
, 1. hmo'tn'ýCh
věcí
movHých
i
věcí
nemov,i'týCh,
s,(oužícíCh
příIT!~
k
' ukojo,vání
pHměřených
nutných ' potřeb
nezaměstn1anlHl0 ' a
oso'b, které proti němu mají zákon-

Dodatek II-8*

ný ná,r o'k na vyzll~U, p06tajfc v to
zvláště rOdinné domky (§ 5, Odst. 1
vládního nařízení ze dne 28. května
1930, č . 66 Sb. z. a 11.), v kterých
d,lužnf,k nebo jmenov,a·né OSO by bydH,
2. hmotných věcí motivých, jichž
ziráta by byl;a pro dlužnJka nebo
pro osoby, které proti němu majf :tákon,n ý nárok na výživu, zvláš" těžkou
úJmou.

§ 2. V době od poč~tk, u . úči'nn, o's!i
tohoto nařízeni až 'do 30. června 1938
odloží soud na návrh dlužnika rozhOdnuH o ná Wh'u věřHé/le na ,prohlášení konkursu Il'a jmění nezči'měst '
naného na dObu po 30. červnu 1938.
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ti

§ 3. Ustanoveni ,§§ 1 a 2 nepla
o vymáháni pohleda,vek:
a) výživného, které je dluž~ik povinen oprávněnému pos'kytovatl podle

zá~~n~~jistnýClh

prémii

Ex. a konk. proti nezaměst. Bytová péče (zák.).
1661
§ 12. (1) Nezaměs·tnan:ími se rozu- ré s ním žijí v s, polečné domácnosti
mějí V ustano'venofch tohoto nařl'zení čl nemají samy ani 'výdeiečné povo.

§ 6. Uzná-liexeku'ční soud. (ú~iJd)
na odklad odloži d.alší exekucni uk~Exek~čni úkony jii pro,v.ed.ene,
~r~mě zabaveni a předep:;a~y:h zápisíi ve veřejné knize, budtez zru-

sou·kromných

še§Y'7
(1) Odklad exekilce nebo
prohlášeni kon1kursu
nebud.i.ž povo=
lován, jestliže na návrh verlt~I~ . ne
bo při exekuci sl~rávni ,: ~OCI, ur~1~
ní bude zjištěno,. ~e .dluznik ~ umy avěřitele pO'š kodl't l . ~ástl sveh~zc~n_
'etku poškozu,je, nlcI ne·bo, b
~ými Čoini, zcizuje ..~e~o zav~.e~á .• os1i
(2) Budou-Ii
l.llsteny . SKU ecn 0uvedené v Odsta'v ci 1 a: po. pov _
leni odkl.adu nebo pomlno.u-II P:dd
mínky pro povoleni odkl,a,~u" b ev
na náv rh věřite.le
pokrac:o~ano
ne'bo
.•.
(3) Byl-Ii návrh vymáhaJlc!ho vá:n~
tele učiněný ve smyslu predch
'[cI~h odstavců, zamítnut, je. . vym.~
~a ' id věři'tel povinen nahraditi, dl,UZ
ni' ~u náklady řízell' í. o. t0r:!'to na'vr.~~,
mOhl-ii si býti zřelme . ved~m . to ,
že jeho ná,vrh je neodu-vodneny .
,
§ 8. Byly. li exekuce nebo 'p'rohl:~
šeni konkursu od.loieny, nevcltá
do lhůt, jicM uplynuti. je podle Zá[
kona pro věřite'le spo'l eno s právn_
.. ou v přf.padě § 1 doba od po
~Iá~i ~ávrhu na povolenJ exek.uce, d.O
před nařízeným prodej~m ~drazboU) ~ dne, kdy bude nařízel'\ pr~d~'1 (d~az
omezeni toto nepl'aH, Ide-II o exe
ba) k jehOŽ výkonu skutec;',e doslo,
kuce, v kterých byl určen ro~ •.k pro: a ~ případě § 2 doba 00 pOdádn~
d ',' (dražbě) přede dnem UClnnOStl návrhu n.a pro1hl,ášeni konkursu t
t:~~to na. řizeni, nebo je-Ii. pO~le zá- dne, kdy bude o n;lvrhu rozhodnu o .
konných ustanoveni prodej ur,cen n~
§ 9. Odklady exekuci podle §§ 25
do,bu kratši než na osm dni od vy
a 26 vl. nař. č: 251/193~ S~ .. ~š:k n
rozuměn' i dlužnika.
1ů' stáva,ji n.edot,ceny. ~olde I~I t· ch(2) Návrh na
odložen. i~ k~n.kursu pokra.čováni v exekucl·ch POex:ku~iCh
bud' uči· něn zpravidla
při vysl echu to ustanoveni nebéo • v vládniho
d'llUžnika podle § 69! . ?ds.t. 2 k.?nkurs~
odlc
§
28
i h oz..~.
..
ního řádu,nejl pozdell v'salk vzdy d _ ~ařizeni odloženlý~h,. budlz u_I:~fůusta
é doby než konlkursni soud o ~á
noveni předcházejiclch paraQ
.
na' prohlášeni konlkurs·u
po známka : Viz
í .251 /1935
usneseni.
shora oti š těné.
I
§ 5. (1) Před rozhodnuHm.o ná,vrhu
§ 10. Rozhodnuti o návrh~ v.ente'e:
na odklad vysleohne exe.kuc~! sou~ na prohláš,eni kon,ku!su, na jmeni n27
~úřad) úča,stniky a vykon1á Jiná po zaměs,tna,n,eho, odlozena. p.?dle
935
třebná šetřeni.
•
čl § 28 odst. 3 vl. nar. c. 251 1 .
(2) Exekučni soud (~řad) můze na- Sb. z. ~ n., od,kládaji se s právni,:~
řiditi výslech účastniku a vykonati následky podle ustanove~i tam u
jiná potřebná šetřeni i bez. n.ávrhu dených na dobu po 30. cer'Vlnu.1 9 .
dlužnikova, j~Hi mu zná".'o, ze jde ž~
~ 11. Pro dlužníka, který presta~
OIezaměstnaneho, a IJ!á:1I za to, e- t"ti nezaměstnaným, pla,ti , u~t~n.?v~.
věci na které má. byli vedena ,ex v
předchá,zejidch paragrafu leste t rl
kuc~, náležej i k vecem u·v edenym
měsfce potom.

pojišťoven,

c) které proti dlužni,ku vznikly po
28. únoru 1934, počitajic v to. po:
hledávky
veřej,no'právnich sO~láln~
pojišťovaclch ústa,vu na zaplacen.
pojistného, které s,,: po to~t~ dn~
stalo splatným; jde-II o nezdmes~~a
né v o'k,resích zvl' ášť těžce pos~~zeIlých neúrodou (§ 2. vládn,ího l1..arlze~
ní ze dne 21 . prosince 19~5, c. 25
Sb. ~. a n.), je rozhodnym dn:~
íst 28. února 1934 den 31. pros!n
me
byla-Ii k
~y vYdána směnka, je doha vml,ku
této pohledávky pro úče,ly. tohot~
ustanoveni ta'k é dobo~ VZnll~U
P~a
hledávky směnečné,
I
kdyz
byl,
směnl ka obnovena,
, d) zaměstn. anců dlužn(l(olvých z poměru pracovního, počítajic v to ,nároky na ná,h radu hotových vydáni a
na vrácení služebnich záruk,
•
e) ve,řejných dani .a dávek, pop1latku
a cel.
§
§ 4. (1) Návrh .na 0d.:~.lad podle
1 bud' učiněn ne'I Pozd.ejl
osm. dn~

1~3:; '

zajištěni pOhled~v- exekučním

konkUirsn~"-,dzen~

L:

k

~rhu

Učlni

nařízen

.vo

?

I

nY

§ 1.

;S

osoby, které v době po 28.únor,u 1931
a~P?ň po dobu tří měsfců bY'ly v zaměstnanl pOdrobeném povinnému nemocenskému pojištění, a ač seo to
u zprostředkovateln y práce ucháze.ji.
nema.jí zaměstnání vůbec nebo js.oli
zaměs:nán. y jen obmezeně či stříd'avě a nemajf příjem, který by stacil na s,l,uš'n ou výživu jich a osob,
které proti nim mají zákonný nárok
na výživu.
(2) Neza~ěstnaným ve smyslu odstavc.e .1 JSou v tomto naHzen.í na
r~ven po~taveny fysic,kě osoby, ktere v dObe. po .2~. •únoru 1931 aspoň
po dO'b u trf meslcu provozo'Valy sa·
~oslalnou Výdělečnou činnost a ktel~m p.odle posledniho pra,voplatného
pr:dplsu z doby, kdy luto činnost
Jestě provOzovaly, nebyla vyměřena
daň důchodová ani v'š eobecná daň
Ilýdělko'vá z dŮChodu nebo z výtěžk!1
PřesahUjfCJ;hO. 15.000 Kč, jestliže se
své výdělečné činnosti mus'Íly vzd'á ti
pro hOlspodářské poměry
a nemaif
příjem, který by stačU na slušno'u
~i ýživu j.ich a osob, které proti nim
maJí zákon1ný náro'k na výživ·u.
(3) USoIanovGl)í tohoto 'nařízení
o
n:zaměstnan,ých vzta,hu'if se v stej·
nem. roz, sa~u na man,ž elku a děti nezamestnanello (Odstavec 1 a 2), kte-

lá'n i ani jiný pHjem, sta1čfci na slušnou jic'h výživu.
§ 13. (1) VýhOd tohoto
nařízení
mohou se dOvolávati cizinci, POitl!d
tu není zvláštnf, úp,r a'vy mezinárocl'lj
mi smlouvami, jen za vzájemné.... o
poskyl,n utí
výhod
českosloven$kým
státním pHslušn.í' kům se strany sttlt!J,
jehož přisl' u 'šnikem je cizinec, a to
\' podsta, tě stejn.ých s výhodami podle
tohoto nařfzen,í.
(2) Zda tato pOdmínka je splněna,
osvědčí ministr spravedlnosti po dohodě se zúčastněnými ministry . Jeho prohl'á šeni je zá'v a,zne pro soudy
i úřady a v pHpadě poc,h ybn.osti je
tře'ba vyžáda't i si je L pov,innosii

úřední.

' o

.§ 1~ .•Oso~r, .~tere se v~!Je~ nebo
prev~z~e ~YZIVUjl hospodarenlm na
zemedelskY,ch pozemclch. v· I.~stnfch,

I ~!?~c:ht?Vanyc~.

.!1e~o da,.nych Jim clo
lizlv,anl. (z~medelcl), nemohou s.~ dovolavatl vyhod pOdle tOho·to narlzenl.
§ 15. V § 21, odst. 2 vl. nař. Č.
251/1935 Sb. z. a n. opravuje se s:ovo "pololetní" na "čtvrtletní" .
§ 16. Toto nařízeni na,býVá , účiilnosti
dnem 1. dubna 1936; provedou j~ mini stři spra'vedlnosti, financí a "nitra
v dohOdě se zúčastněnými minis!ry.

Zákc: n .,ze dne 2,,6.. ,bře,zna 193?, ~~s., 66, kterým se prodluZUJI a doplnujl zakony tykajlcl se bytové péče.
Poznámka : Viz zákon o
na str. 1501 .

jemníků

Č l.

o chraně

ná- I

I.

§ 1. Účinnost zákonla ze dne 28.
března 1928, Č. 44 Sb. z. a n., o
ochr, aně náljemníků, ve zněnf a se
.L1\:Iěnami pOdl,e zákona ze d'n e 27.
března 1930, Č . 30 Sb. z. a n., zákona ze dne 26. listopadu 1930, č. 766
Sb. z. a n., zákona ze dne 19. pro·
since 1931, Č. 210 Sb. z. a n., zákona ze dne 27. října 1932, Č. 164 Sb .
z. a '11., zákona ze dne 30. března
1933, Č. 54 Sb. z. a n., zákona ze
dne 22. prosi·nce 1933, Č. 244 Sb. z.
a n., záko.na ze dne 23 . února 1934,
Č. 32 Sb. z. a n., a vládního nařízení ze dn.e 20. prosince 1935,
Č.
se
259 Sb. z. a n., prodlužuje se

změnou uvedenou v § 2 a s výhradou
tOho, co je ustanoveno v §§ 3 až 6.
§ 2. V ustanovení § 10 zák. Č. 441
1928 Sb. z. a n. ve
I, § 2,
Č. 13 zák. Č . 32/1934 Sb . z. a n. a čl.
I. § . 2 vl. nař. Č. 259/1935 Sb. z. a
n. nahrazuji se v obou Odstavcích
slo'Va "n,a leta 1934 a 1935" s,lovy
" na I'eta 19H až 1940".
§ 3. Dn.e'm .30. červn.a 1937 pozbudou účinností ust.anovení zálkona čis.
44//1928 Sb. z. a n. ve zněn,í a se změ
nami Ip odle zákonů a naHzen.f uvedených
v § 1 a se změnou pOdle § 2 pro
byty, slkl.ádající s'e mimo k' uchyně ,a
pOko,je pro služebné ze divou obylnýcl! mf.s,tností, a pro mistnosti, které nejsou ani byty ani pro.vo'z ovnami.
§ 4. (1) Ustano1venlí zákona Č. 44/
1928 Sb. z. a n. ve znění a se změ-

zněni čl.
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nami podle zákonů a nařízen,í
Uive·
den,ých v § 1 a se změ,nou podl.e
§ 2 pozbudou účin,no's,ti pro, byty n~
jemníků o ",ichž pron,a'jima't el prokaže ž,e ~ěli v berním roce 1935 nebo
PO~dějším cellkový důchod. . .
1. as,poň 18.000 Kč, nemalí:·!~ za, ~~,n:
né povinnosti pečo,va'!i o ~yZ!VU line
o,soby, nebo 30.01!.0 Kc! mall:~I. zákO~
nou , 'P0'v in,n ost pecovatl o' vyzlv~ neJméně jedné osoby, dnem 30. cervna
1938,
'"
á
2. a,s'poň 15.000 Kč, nemawh zkonné povinnosU pečo,vati o výži'vu
jiné osoby, nebo 24.000_ Kč.. mají li
zákonnou povin,nost peco,vatl o výži''Iu nejméně jedné osoby,
dn,em
30 červ,na 1939,
~čli n'á'j emnÍ'k neosvědčí skutečn, o
stí ze k,te'rých lze dŮVOdně usu'z ovati 'že jeho celkový důchod kle,s,1 od
k~nce , roz'hodného bern,ího ro,ku pod
uvedenou mez.
(2) Celkovým důchodem pOdle ods'tavce 1 se rozumí sou,hrn důchodů,
z nkM byla za rozhodný rok jed,n ak
nájemní'k,u jedn,ak př'ís, lušníokům jeho
rodiny, kteří, nemajíce ;r'las~ního bytu, bydleli 'koncem ro,z~od,~eho rc;>ku
v jeho bytě, pr<čliVo'platne .prede'P,s~na
důchodo'vá daň, a 'Poloviny h!ubych
služebních požitků,
!?odrob~nych
~
ro,zhodném roce srá,zce duch_~d~ve
daně podle § 30 zákon,a o
pnmych
daních.
§ 5. Dnem 30. června ~ 940 pozbu·

dou

řízení

soudní.

účinnosti

ustanovení
zákona
č.
44/1928
Sb.
z.
a
n.
ve
z'ně",í
a
se
změnami
pOd,le
zákonů
a
n:ařízeni
uvedených
v § 1 a se změno'u podle § 2 pro
byty sk,ládajícf se mimo kuchyne ':"
po, k~je pro , s'lužebné z jedn,é o' bytn~
mrstnosti, a pro mf.~' tnosti" kter:
ne'j;sou Čá,sU. bytu a ma'J,í pov,ahu ma
lých pro,vozo'ven.
tf
§ 6. Ustanovení §§ 3 až 5 nepla.
v oblastech, ve kte,rých ho's'pod~rsk,:!
sociá,ln,í a bytové poměry vyzaduJ ~
mimořá.dných op,atřen,i; tyto
oblasti
určí vláda n,ařfzen, im.
ČI. II.
' Účinnos,t zákona ze dne 28.

březn,a

Č. 45
exekučního

1928,

Sb. z. a ll., o odkladu
vyk.Jiz,enJ m,f,stn,o'sH, ve
zn,ěn, í čl. fl, § 2 zák. Č. 32/1934 Sb.
z. a n. se prodl'užuje.

Účinnost usta,n o'v ení, § 4 ' a §§ 9 až
16 zákon,a ze dne 11. čen-:enc_«: 19.28,
Č. 118 Sb. z. a n.,
o mlmora-dn,ych
opat'řeních byto,vé péče, se prodlužuje.
ČI. IV.
Tento záko;n n,a,bývá účinnost,i d'nem
1. dubn'a 1936; provedou jej m.inistř~
sociál'n,i péče, s'Pra'v edlno,sti, finanCI
či vnitra.

Zákon ze dne 26. května 1936, čís. 144, kter~m se mění a
doplňují některá ustanovení o advokatech.
Cl.,.
1. § 5, odst. 1. lákona ze dne ~1.
ledna 1922, Č. 40 !>b. 7. a. il., , kte·ym
se mění a doplňují nék'era USlailOve'11 ' 0 advokátech, 7.111;
Žad'a tel o zá,p is do se:~namu adVO'kátů musí vykázali, žo byl na
území repub/.iky česi(!lS, iOVe~ské an~
bo pře,d 28. říjnem 1918 na uzemí byva,lého Rakousko-Uher:>ka v právni
službě zamě'stnán po dob.. 6 ,let.
Z
této praxe musí lrvilt,i p,raxe .' u advokáta n,ejméně 5 let. Pr~vnl praxe
u řádného soudu, u státnlho , zastupitels,tví (voje~~ké!1o p_ru,~(urátor.a)
u
veřejného I!0tare, u, uraCi'U spravní.,o
nebo financního, at se
koná
pro

výcvik nebo pro jiný účel, se započítává úhrnem
jen do jednohO,
ro'ku".
2. § 5, od'st. 2 zák. Č. 40/1922 Sb.
•
z. ano se zrušuje.
3. Ustanoven,[ Č. 1 o P!O-dlou~~n!
praxe n,a 6 let a o zapocteni Jlne
praxe než praxe u ad'vok~t~ budO'u
se vztaho'v ati je'n na, kan.dlda't y advokacie, kteří zažádají o. ~,v~j prvn'~
zá'p is do sesnamu kandldatu po dni
účinnost'i tohoto zákona.
4. V jak,ém rozsahu bu~.e zkrá~ena
přípravná praxe těm, k~en ko~a,h YO jens,kou sl:užbu presencni, urci vláda nařízením.
•
,
Poznámka: Vlád, nář~zením c, , :~,~J
1S'36 bylO stanoveno, ze Ka:'1ClId,L_,n
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advokacie, kterí budou Konati šesti .
Čl. III.
letou právní praxi pojle čl. 1. Č,
1 zákona, započte se voj81l~;k~ s'už ,
Zákon ze d'n e 1. dubna 1872, č.
ba presenční do právní praxe polo- 40 ř. z., o vykonává,n í mod disc.ipv inou , Vojenskou službou presenční linární nad ad,vokáty a ka,n didáty adse tu rOzumí vojenská služba pre- vokO/de, ve zn,ění čl. t záko",a ze
senční, konaná v československé dne 16. listo'p adu 1906, č. 223 ř. z.,
branné moci, pokud nebýla ,~ t.'E)stU mění se takto:
prodloužena,
1. § 5 zní:
"V sídle každé advokátní komory
budilŽ pro o'bvOd této komory zřízena
Čl. II.
zVI'áš'tnií diSdpJ.in,ární rad,a.
Tato rad'a skládá se, je-I,i advoká(1) § 27 řádu adVOkátního, uvede- tů nejvýše 200, z 10 členů a 4 náného zákonem ze dne 6.
července hradníků, je-Ii jich víCe 'než 200, z
1868, č . . 96 ř. z., dOplňuje se za 15 členů Čj 6 náh'radníků, je.u jich
písmenou f) takto:
více než 1000, z 22 člp.nů a 6 nálIg) usnášeli se o zaopatření advo- hradni.ků, .a je-Ii j!Ch ví~,e. než 200~,
kátů a ka' ndidátů advokacie v in,va- z 3~ cI;nu ~ 10 na:h'ra.dmi<U. Do po_cl iditě a stáří, j-akož i vdo'v a sirotků tu ~Ienu .zde uvedeneho se za'podpo ad,vOkáteCh a, kandidá,tech advo- tá.va preSident.
kacie a založ.i\i za tím účelem za
Při disciplinámí ~adě koná prác~
souhlasu mi'nistra spravedlln.osti i'n'v a- Zástupce komory a je'h o náměstek. U
Iidní a sta'r obní za op a, třen' í z.působem d'ÍSciplinárnf.ch rad s' větším rozsadonucovaCím
a to zříze'ním ústa- hem prací ,úřadují zástupce komo'r y
vu vlas't ního jedné nebo někoHka ad- a dva až pět náhrad'níků".
vokátním komo,rám anebo
h,romad2. § 25, odst. 2 zní:
ným přistoupením ke zřízenému
již
".Při ústní",! .ied~.ání, a vynáše.ní náústavu po-jišťo, vacímu čímž v'š ak ne- lezu musí by tl prrtomno krome prebudou dotčeny povin~osli vyplývající sid:nt,a. "nebo jeho zá'stu'p ce aspoň
ze zákona ze dne 10. června, 1925 6 clenu .
č. 148 Sb. Z. a 'n ., c pojištění osob
samostatně ho, spodářících pro
přr
Čl. IV.
pad inval,idity a stáří, a ze záko'n a
(1) Ad'vO,kát,který by,J j-menován
ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. Z. správcem konkurs'n,í pOdstaty nebo
a n., o pensijn.ím po<jištění soukro- vyrovn,acfm správcem, jest povinen
mých zaměstn.anců ve vyšš,ích sl.už- zaplatiti dávku ve výši 5G/o částky,
bách, ve znění jeho no'v el".
která mu bude zaplacena jako pN(2) § 21 zák. čl. XXXIV/1874, o ad- znaná ú'hmná odměn, a, ve p'rospěch
Vokátním řádě, dOlplňuje se takto:
té advoká,tní komo'ry, jejímž je čle
8. us'n áš,ení se o zaopatření advo- nem. Tato dávk,a bud'i ž s'kládána u
kátů a kand:idátů advo,kacie v inva- soudu. Advokátní komo'r y jsou pov'i'nlidi,ě a stáří, ja,kož i ~dov a sirotků ny po:u žíti částek těch ve pro'spěch
zaopatřov' acfho
útva,ru
po advokátech a ka'ndidá.tech ad,vo- přfs,lušného
ka'cie a za'ložen.í za Hm účell,em za advo'kálů a kand:itátů ad:v'o kacie [§
27,
písm.
g)
zák.
č.
96/1868
ř.
z. a
so'u:hl'asu m.i,n,istra slp rav'iá'inosli invalidní-ho
a
starObního
zao'patření § 21,- č. 8 zák. čl. XXX/IV/1874 ve zně
zpŮSobem
dnucovaním
'k e
zří- ni. čJ,. I,I. lohlo zákona]. Ustanlo",en'Í
zen.ému
již
ús't avu
pojišt'o'v,a- čl. X/'/,I zá,kona z,e dne 27. březn, a
cl mu, čímž
však
nebudou
dOt- 1931, č. 64 Sb. Z. a n., kterým se
čeny pOJV,in,n,os\.i vyplývající ze zá- vydávají řády konokurs,nr, vyrovn,ací
kona ze d'n e 10.
če'rvna 1925, Č. a odpůrčí, není dotčeno.
(2) O vymáhán~ pHSJPěv<ků n:a za148 Sb. Z. a n., o poji,štěni . c,sO,b
samostatně hospoda, řícfch p,r o případ opatření podle § 27, písm. g) zák.
invalidi"ly a stáH, a ze zákona ze č. 96/1868 ř. Z. a § 21, č. 8 zák. čJ.
dne 21. úno,ra 1929, Č. 26 Sb. z. XXXIV/1874 ve z'nění čL II. tO,hoto
a n., o pensijnfm pojištěn'í soukro- zákona a d,ávky podlle od,s't avce 1
mých zaměstnanců ve vyšších služ- tohoto článku výborem ad;vokátnf ,k omory 'Platí stejné předpisy j,ako o
bách, ve zněn.f jeho no'v el.
vymáhání přfs' pěvků člen, s ,kých.
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Čl.

řízení

soudní.

v Turč. Sv. Marti,ně p.?dle,. u~~~noo~
veni dosa,vad'ní.ch a. muz~ ,~~~Im . naří
její působno,slol urcen v a
i od.
d hVlně od usta·n,oven.
i
zen m o Co ' .
kdy zaháji s.vo'U či' n,
stavce 2. Dnem,
.
Košicf,ch
nost advoká,tní komora ~ k
•
40i
pozbývá účinnosti § 8 za. c.

V.

(1) V zemích Sloven,ské ,a ,podka~ :
patoruské zři~Uljí .se .advo~katnl k~~Ši_
ry se sídlem v Bratlsl:ave a v
'ch
CI (2) Působnost adivokátni' 'komo,ry ~
Bratisla' vě s'e
vztahu'j~ . n, ~
O,b~VOob_
vrchního soudu v Bratlslave.!. rUh na
nost advokátn,í komo·ry v K~~'I~ .~
obvod wchní,ho soudu, ·V KO'S!CIC . ko(3) Správníl výbory advo~.at,ních . . •
mor v Bralisl'avě a v Ko:slclch .lm:.
nuje minist,r sprav,:dlnostl, kt~ry ~t
ké může sporá,vní vybor neho jG~n
livé jeho členy zb~vili úřad~uhOadAme~
novati nové, vesmes po d 'k ' v a
ministrem pro sjedn.o cení za onu
organisace sprá vy.
•
_
'

1922 S·b . z . . ,avn. dále vlád.
Poznámka.
IZ _ ,
186/1936 níže otištene.

nařízení

~~~Iá~:~~

vedl'nostL
Zákon byl v yhlášen _ 6.
Poznámka:
- r
čer v na 1936 a platí tedy od 1 . ce·
vence 1936 .

NAŘIZ~NI

E

DNKETER3Y~M ČESR -

(4) SprávnJvýbory
no,
e
advokátních
komor ,pro.
vvedou
rozde _ VLADNI
- Is Z1E86
0u
,I ení jmění a závazku do,savadní s't 1 VE,,!CE 19~~ iAHAJENi' ČINNOSTI.AD
čené advo'ká.tní komo,r y (§ 1, odS..
URCUJE D
Y V BRATISLAVE A
zákona ze dne 16. břc:zna ,19~O, c.; VOKATNI KOMOR
PŮSOBNOSTI ADa n
o doca,sne
!~7 Sb: z. d'vok'átnich
a notá,U1prave
řs-kých UPVROAKVAUT1NE I °KBOVMogRY __V TURČ. SV.

~~n~~~tln.a a Slo'v ensku)

a .us'n esou

se

MARTINE.

na jednacfch řáde.Ch á ko~o~~~~~ř ~~~
la-U by vša.k
(odmora v Turc. Sv.
ar I,..
" 'edstavec 6) :i po za1há,jenl CI~~~~tl jroz-

§ 1. Advokát,ní 'komora .~. Bra~~s~:vě
za-hájí
dnem
§ 2.
I?ro nez.a'h áji
soudu, v Kos-Iclch v · Košidch,
vzta.
advokatní
dosavadní advose
S'V.
ta.kra,js-ké:ho soudu v Ruke na obv
bvod ok'r es'ni,ho so.u '
žomberku a na o
.,
d. v Turč . Sv. Ma'rtme.
•
u 3 Advokátni komo,r:a v TU1r;c ..Sv.
§ , . '.
dev7Jdá své spisy
Martl-ne kOát" . a kandidátů advokaCie,
se ~d~?, u
obvodu
nálezejlclch
této advokát'ní
adv.okát-ní

'510U~enrn: ~innou'

činnost
o~v;~.na,vl rchnřho
Doku~.
činnost
tl~ ad,v~ká~ni kO~~~~'z~rov dohodě
~omor,a
delenl. j~~ní a advokátní komorou. h~je
puso~n~:~~_ č .
Ma' rtině
s no,~e znzeno~utřebu:í schváleni mi- k~tni komo~~
O'p atreni ta p
. )minis.tra pro
n,i st'r a s'P, r~vet!'lnos~1 a
or an,isace
sj'ednocenl zakonuv
a
g

sp;:)v~'i,nak

~o.

tykaj~ci

platl o advokát,nich•.
mora'ch v Bratisl,avě a v _ K~S'lc116c7'h/
usta·nove·n i §§ 2, 3, 5 a 7 za- k . c.
1920 Sb. z'. a n.
"
k
v
(6) Den, kdy ad, ~?katm ' o~?r~vou
Bratislavě a v Kos!cich., zahaj I k d
činnost urči vládni nanzeni.d D~, ~o
ro Ob'vod jednoho
, 'f'U deVO'
soudu nezaha'j i ,nova a ro /,
kátní komor·a činnost, ~us;ta, n l: ~ra
obvod ten činná ad'vokatnl
om

~rChni'ho

·~:ebo

I

komo~y

ra~i~. lavě,

v B . s'pi.sy dti.s-CÍ'pl'llnárni,
komore, a to ,I
. , . skonbez rozdi,l,u , z~a ká,rné rizenl je
čeno či n,i'kol·lv .
úči'n§ 4. Toto
.
nosli dnem 1 .
.1936, p'r o-v ede je
ministr spravedlnos't l .

,"ař~zen.í n~bude

.řfjna

prokuratury (instr.)

Po znám ka: Viz § 6 zákona ze dne
1933,
97 Sb .. z. a n., o
prokuraturách, na str . 982.
Oddfl I
.
•
.
UKOL Y, SIDLA A OBVODY
PROKURATUR.
Povšechný před- pi-s.
§ 1.
pro,kura-tury jso·u poVOlány k tomu, a'b y Olb sMráv.aty pro
právnické o,soby a
uI."ed'ené v
§ 2 úk'O ly právn.iho zastup;:e, totiž:
aj zaslupov,a_lly je
soudy všeho d-rurhu pOd!le IIstanove'ní § 4 této
in,s-tl'u'kce. O tom, kdy za právn'ické
OSoby a
jed'n ají jiné
(orgány), je dáno us,tanovení v § 2 zák:
Sb. '!. a n." v
.vYdanych _a v pred·
n? jeho
plsech zv-Ia'stn'ich, .
'"
b) zastupo'v-a'l,y je v řlzenl pred
úřady pOdle uktanoveni § 5 1ét,0 illt

8 . če rvna
finančních

Č.

FINANČNfCH

(:.1. VI.
Tento zá'ko'n na'bývá úči~n,osli prv~
měsíce nás-Ied·ujici.ho
p
provede je'j minist,r s'pra-

zrízeny<:~

finanč.
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Vládní nařízení ze dne 2. dubna 1936, čís. 82, kterým se
vydává služební instrukce pro finanční prokuratury.

Fina'Oiční

jměnf
před

jměnJ

úřady

Č. ~7/1933 ,

nta ' řfze?ich

za..~I, ad'e

stu·kce;
.
aj
POdárval'y
právní
PO,SUdky
a , s 'pOlupůs' ObHy při uza.vfrán-I práv.
ních jednán,1 a
jinýCh právních
úkonech, zejmén,a
s'episová,ní lp ráv.
ních lis'Hn, podrle ustanoven,í § 6 ·této
instru'kce.
(2)
pro'k'Uraturám náleži
t·éž zastu'Po'vat·i
zájmy
soudy a
'v
kde jso'u
k tomu státnl
pOdle
zvláštnlch předipi'sů Povo;Iá'n y a-n e-bo
,k
Z?j....,u .s,e jev! lp odle pl.a'tnYC:h 'p !ed·
PiSU.. pnpustn.ym ,!a.kroce'n f
ho uradu a fmancl1l
je o
,proto pozád,ana, ze
jlOeho o,rganu, povo:laneh_o za'k,r ocrtl.

při
při

I

zeměmi

které jsou státem,
nebo
okresy
spravová'n y nebo provOzovány, ane,b o nejsou sice j .imi
s'p ravová'n y (pro'v oz.o'v ány), a'le s,tát,
země nebo ookre·sjsouce
zcela nebo zčásti
na
pOl."inny hraditi
jejiCh schOdek; pokud
vša,k jde o za·s·to·upeni takových 'Práv.
nkh
n-ebo
n,a nichž
jsou
okresy,
fi .
prokuratury jiCh prá'v nf zastoupen.í jen, jsou-I'i o to požádány;
3.
nemocnice, které jsou
samostMnýmti práv'n ický:ni (l,so'b ami,
hradí-Ii ned,obytné ošeHova'cí nák'l:ady zcela nebo
stá,t -nebo
avšak pouze nla požádáll,í;
4 patt'rontátnf práva právn,fch pOduved:enrýc:h pOd
1 a 2, a to
-k, d e'de o stát nebo
jen
po u '~~~i'
'
na poz
,n,

p' římo

ně při! slpi:v'aljf,
pří'Padný

pOdm.ě,tů
ú, čas'tny
na'nčn· i
veřelné

iměnr f,
pře' \Iezmo. u

zčás,ti

mětů

země,

Č.

I

země

5. nad·ace spl'talvolVané stá tem ale.

mě.,,!i; nad?c,,: s,pra'vo'v' iI~é okresy jen
poza~' á lnf; J.me nad~ce j,,:n do pra~vo
platn. e·~o u.s,ta'ntovenl spr~vy ntad,a~l1i,
nebo jd:~1I o dobyli jmeni 'n ad:acnf.

'ko l!a úcelem usta1nove'n f nadace;
6.
katoUckých
a du-

jmění

kostelů

Fi'nan, čnim
chovn.fch obročí" al:e jen, jde-Ii o je.
veřejné
před jiCh kmen.ové jměn. í, a ni,koU.v o
úřady případ.ec,~,
běžné -užitky, dálle stá,t em spravo'vatn é
úřady zástu'pČí
jměni zrušených ducho,vn.fch ústavů,

k~.e

klášterů

a

spo, lečens' tev;

o- oh.l'ta'ně důležitých ,veřej~ých '7. dědictví a Odkazy k účelůn
zbožným, dObro' či, nným nebo or becně
Prfsl-~sné- prospěšným nená,Iežejícf práv'nický"?

~.as,to'Upen, i

pro· ~uratu.!a

n.~~1

Pro kOho kO'n,ají finanční prok'uratury
úko,ly p,rá,vnrí'ho zástupce.

§ 2. (1) POdl'e § 1 k-on.aji final1čn,í
prohlášenio za odtú mrt'; c'kresy však
pro tyto prá'v nické OSOby nebo j/l)'ěn.í:
1. s't át, země a okresy (počfta.jíc
v to jejiCh úSlta,vy, pOdniky, zá,vody
a zat řízeni), d'á le jměni, které má býti
prohlá,seno za odúmrt'; ok,resy v'ša,k
tOI,i:ko tehdy, Jsou-Ii jimi fi' nančnf
prokuratury a to POžádány;
'2. takov_é fondy, ústa·vy, pOd'n i:ky,
zařízen·i a jiné majetkové pOd,s'la,ty,

Osobám u-v edieným pO'd
v poslední

č.,

vůli obd_ařená

čitě ozna, čena;

1, nen,i.I'1
oso'b a u,r-

8. jměni s'Pravovan,é státnimi škol.
ními úřady (orgány); Jměnf s'p ra,vova'
né místnimi školnimi úřady . (orgány)
však jen na jejich Požádárnl;
9. jměni veřej'ných famf.c'h chudin.
ských ústavů;
10. jiné p,r á,vnické O,soby nebo jmě
ni majetkovýc'h sdružen,I,
aj
jsou-ii
na je1ich zá,kladnJm
jmění s·tát,
země
nebo
okresy
(státní,
zemské
Ilebo
okres-n i
ústavy, pOdniky, záVOdy nerbo zařl.
zenfJ účastny bud' jednotlivě -n ebo
úhrnem vice n,ež 50Dfo, tl,ebo
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b) vstoupHi do likvidace a má-Ii
stá t -na výsl,edlru jejich lik,vidace takový veřejný zájem, který čin.! z~'stou'pení finanční prokur,a·turou
duvodným,
.
v obou pHpadec.h, nařídí:li to ~I
ni's·terstvo fin·an'CÍ v dohode ·5 prfSllušným mi·nist.e'rs!'vem po s,ly_šeni. j~ 
j-ich s-práv'nfho, po'k ud se týce IIk'VIdačního orgánu; to,to opatření, kter,é
jest pro soudy (úřady)
závazne,
může vša'k ministerstvo flnancf v dohodě
s
př.íslušným
mi,n,i's ters,t vem
kdykoliv od-vola·ti.
(2) Nedotčeny z~stá_vaj í o,ny p-'~tné
předpisy, pOdl,e nlchz
s·t átnl urady
zásturpčí obstarávajf již pro je.dn.?tlivé p,rá,vn.ick-é os·oby
nebo jmen.f
úko,ly právn.ího zás,tupce.
(3) V případech odsta,v ce 1 je z~
stupová,n f fin.anční prokU'ri!l'turo'u , n~j
de-Ii o zasturpovárnJ, konané na zádost, výlučné. I v těoh _přfpad,:ch,
kdy jde o za,stupo'ván.i ,n a zádo,st, Je~t
zastupo,vání Hnančnf p'rok_urartu~c;'u vylučné
jakmi,le byl,a o ne pozadána.
Byla-I:i jedno'u finanlčnf prokuratura
požádána o zalstupolvá:nf, ne~.ze pověřeni zastupolván.fm odvola-tl
pred
ukon.čen· ím
věci.
Tato
ustanovenf
pl,aH přiměřeně i v pří'PadeCh ods,ta'vce 2.
,
.
(4) V pochylbnostech,
má-Jri
býti
podle § 1 a §2, ods't . 1 a 2 vyk~
nán něk terý úkon, vyžádá si financni p,rokuratura bud' d'řive,než úkon
vykoná nebo nelnHi to možné, dodatečně schválenf mini's'terstva financf které rorzhod,ne po dohodě s pří
sl~šným min,isterstvem.
§ 3. Sfdla a olbvody fi,nančn.fch prok·uratur.
(1) Fin,ančnf pro,k'u r,atury jsou zřf'ze-

ny~. v Praze p,ro obvod země české,
2. v Brně pro obvod země Mora,v skoslezské,
3. v Bratis· lavě pro obvod země
Sloven,ské a
4. v Užhorodě pro obvod země
Podkarpa't orulské.
_(2) F,ina;n'čni prolk.ulra,t,u ry se označuji svým zákonným ná,z vem a
sfdlem úřadu.
ODDlL II.
Zevni s,l:u žba.
Za stu-pov'án,i před soudy.
4. (1) P'řed 'soludy jest finančni

IV. Civilní

řízení

soudní.

pro,kurat ura
zmoCněna
vykonávati
všechn,y úkony vytčené v 'přfsl'u'š'n~ch
procesn,íCh předpisech nebo v teto
instrukci s pl'atnos,rf úkonů ad,vokátnich a nemusí ,se vykazolvati zv,láštní
p:lnou mocI.
(2) K těmto úkonům jest 'za f,inanč
nf prok,uraturru ! opaifřený úřed:nrfI1egi
limacf,
jiný zaměstnanec finaln.čnf
prokuratury Jen ve věcech, v n.ichž
jes't připu,stné zast oupei1í obecným
zmocněncem, při čemž se mus'i, vykázati zvlá,štním zmocněnfm finanční
prokuratury pro te'n který úko'n .
(3) Dříve než tinančnlí . prok,u,r alura
o,bd'rž'í zmocnění příslu'šného správni'ho úř,adu (orgánu), nemá se po·uštětí do věci
jako právn:f zársrlupce
strany (účastnika), leč je ' U nebezpečenlstvf v p,rod'lenL I 'v tomto pHpadě
má VŠ3 k úkon. iih-ned oznámili při 
sluš'nému sprá'v,nímu úřadu (orgánu) .
Kromě toho má si finančn,i prokuratura
opatřiti
slvolení přítSIUŠilého
sprá,vniho úřadu (orgánu), jde ..li .. ~
ujednán,f smíru, u,zná,n'f n,ebo vzdam
se ná,roku, leč by výhodn,os" takového pOlstU-pU pro zastu'Po,va'ného byla zcela zřejm,a, anebo šlo o věci
nepatrného význ,amu. Omeze,ní uvedené v tomto odstalvci platí po·u,ze pro
vnitřní poměr finanč'ní pro'kuratury k
příslušnému
správnímu
úřadu
(orgánu).
(4) SteJným způsobem může f.inarnč
nf prokura't urav pozůs'tal,o'stn, im f,fzeni uzná,vati j,ednotHvé -pohledávky,
které by byly pravděpodobně soudem uzná,ny, až d'o 20.000 Kč.
(5) PHpustnýc,h právnic,h prostřed
ků
(od-vo·lání,
do'v olá'nJ,
rekursů,
stížností, n,ávrhů na navráceni v pře 
dešJ.ý s,tav ža,lob na.vzájem, pro zmatečnost, o o,bnovu, odpo,rů, n,ámitek
a pod., dále n,ávrhů na povo,len,i
exekluce, prolzatímn,iho opatřel1i a
úkonů za:ji šťo'vacirc'h)
budiž použito
všude, kde toho vyž,aduje zá:jem strany (úča,stn,ika) fi,nančnf prokurat!uou
zasturp ované, n,enHi 'předem z!~j~o,
že by tako,vý k.rok byl beznadejny.
(6) Měl,a-I,j by fi'n·anční · pro1Iru'r.atu,ra
zastulp ovati v téže věc,i někoHk stran
(úča,stniků), jej.ichž zájmy se _ kří~i, a
je'li jedn,olu z nich stát, pocftajlc v
to jeho ústa,vy, pO'dniky záv'o dy a
zař.izenl
zas,turpuje fin,ančni p,rokuratura stái; rovněž zarstupurj e vždy fond,
1
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ústav, podnik, zaříze'ní, nadaci n,eb
jinou majetko,vou pods,tatu
státem
přímo spravo'v,a,n ou, 'PO případě provozovanou nebo doto'v ano'u (§ 2,
odst. 1, č. 2), nenHi Odpůrcem jiný takový prá,vní podmět nelbo stát.
Střetne-U sestran,a (účastník) zastu povaná povinně se st'ranou (účas t 
'n íkem) zastupo'vano,u jen n,a požádáni, zars'tupuje f.i.nanční pro'kuratura
stran'u povinně zasturpovano'u. V jin,ýCh případech
střetu
nezastupuje
žádnou z nich . Strana (účas'l'I1ík) f,ina-nční
prolkuraturou
n,eza,stoupená
postará se o jiného zástupce.
(7) K jednán,i'm ko,n aným mimo
sídlo fina' nčn.í prokuratury může tato
zmocniti bud' Jinou finan,ční prokuraturu ne bo j.iný k tomu způsO' bilý veřej' ný úřad nebo orgán, může-,Ii
se
to státi s menším nákl·adem a bez
újmy věci . Je Ioi však předepsáno zastoupení ad~oká'tem může
finanční
pro'kuralu·ra za týc.hž pOdm~nek zmocniti jen jinou
finanr čnf
prokuraturu
nebo advo'l(áta . Nejde-U o finančnf
prok'u raturu, mus,í se tito zmocllěnci
vykázati plnou mocí.
(8) O výsledku jed:n ání podá úřed
ník po pří'padě jiný zaměst,nanec (odstavec 2) n,ebo zmocněnec ('o dstavec
7) finanč· ní proku,ratulry i,hned finanč
ni prok'u'ratuře písemnou z'p rávlu.
Zastupování p'řed úřady .

§ .5. (1) Fin,a'nlčn'i prokura:tura jest
povl'nn·a
na
pO'ž ádání
přírslušného
úřadu (orgánu) zastupo'v ati před úřa
dy stát, země a okresy, jakož i
fondy, ústavy, pOdniky, zaMzeni a
jiné majetkové podstaty uvedené v
§ 2, ods,t. 1, č. 2. p,alro'n átni práva
příslušeJicí těmto právnim podmětům
a nadace (§ 2, odst. 1, č. 5), jestliže
prá'vn,i podmět.y ty vystup,ují ve správnim řízeni ja'k o s'trana.
(2) u.stanoveni, § 4 plati pfiměřeně.
Pos'kytován,í prá,v,ní porady a spOlupůso,benl při smlouvách. '
.
§ 6. (1) Finarnční prokuralura jest
povinna podá,vati úřadům (orgánům)
státnlm, ze'ms,kým a okresn,í'm na jich
požádání p,rá,vn,1 pO,sudky vyžaduje-Iii
vyřízení přf,padu rozboru o,tázek soukrom:oprálv'níC'h, neb tako,výCh s,FožitýCh
otázek ve· řejnoprá'vnkh, jež ne,spadaji

I

výhradně do o,bo,ru působnos,ti (jožadu-jícího úřadu (orgánu) a o kterých

může
finančni
pro.kurai'ura
pOdle
obOru své puso'bno,sti posudek podati.
(2) Dožadujíd
úřad
(orgá'n) má
vždy výs1lo'vně a urči, tě označiti právní
otáz'ky,o něž mu jde, a po'klud možno
př,i1ožiti návrh zamýšl'e,n ého rozhodnutí (opat'řen,f). fi.nančn,i pro,k,uratura
má naproti tomu s,vůj pos'udek rozšířit,i i na ta'kové p,rávni otá,zky, které jí sice n,ebyly ozna,čeny, jež se
vlšalk př,i ze'vru'bnějším rozbo'ru ukážr důležitými pro ro'z hodnuti (opatřen,í).

(3) Při smlou,vách budU fina'n ,ční
prolcura1u'ře zpra,vildla předložen, a osnova ,sleplsalná s technicko-správnf.ho
ne,b ho'spOdářského sta'nov,isk,a.
(4) O přímé Jedná nf se stranami,
se kterými má býti smlouva uza,v 'ře
na, může býti fina.nční prokul'atura
žádána jen v pnpadech zcela výjimečných a i p,ak jen za účasti způ
sobilé,h o zástupce, určeného dožadujícím úřadem (orgánem) .

(5) Úřadu (orgánu), který 'si vyžádal
dobrozdán.í, neni dovoleno ve vývyďáv:aných ,stra'n ám dovolávat,i se po'sudku Hnančni prok'u rat,ury .
měrech

Náhrada ná'kladů.

§ 7. (1) Pránf pOdměty za,s't upované
fi'nanční pro'k uratu'r ou s výji'mko,u státu (počítajíc v to j,eho úls'tavy, pod niky, závo,dy ar zařízeni) jsou povinny
na,hrad.iti finalnčni prokuratu'ře všechny jeií hotové výlohy za,stupován.fm
vzešl,é, pokud výlohy ty nebyly kryty př,isouzenými a vydobytými útratami. Náhrad.a · těchto výl'o'h 'nesmí však
č,initi více, než by přís·lušelo
advokátu v Mdle zčJJs10upe'ného podmětu
nebo jeho s'právy na útratác'h viíbec.
(2) Dojde-I'i k ro~poru mezi finanč
ní prokuraturou a zastoupeným právnfm podmětem o náh~adě n,áklad,ů
nebo o jejf výši, který nebude odstra,něn ani dohodou finanrčrní pro'kuratury s dozorčím úř, adem (orgán,em),
rozhodn,e na návrh fina,n,č,nl pro'kuratury mini'steJ"ls,tvo financi v dohodě s
přísluš'ným státn,lm ústřednlm úřadem.
(3) Na hotové výlo'hy moho'u býti
poža. do.v ány př,iměřené zálohy, kle,ré
dlužno vyúčtovati po skonlčelllém zastupo,v,áni-.
(4) Přitsouzené a vydo'byté
útraty

IV. Civilní
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zůstáva'Íi v'ž dy

celé přijmem f.i.nanční

prokuratury.
přislušnost

Mistni

finančních

pro ku-

ra'tur.

§ 8. (1) NenHi zákonn.ými Pře:dpi~~
stanoveno jinak, plati o mi'stn! prf .
slu'š nosti f.inalnčn, ích prok'u'ra"~r toto.
' 1 Za'stupo'v ati právní podmety uv'::
de~é v § 2 v pas,ivníc~ sp_o,rech, JH,;
kterých se s0u.d,n i' 'prisllusn!lstev~li~
sidlem žalova'neho, Jest
pred
povolá,na ta fiinanční
pro'k,uratu~a, v
'e'Jmž o'bvodě jest věc, ke kt~r: ,se
J
v,ztahuje,
!lem-II t.a .
kOVéhO vztahu, on,a fin,an,cnl
tura v je'iímž olbvodu se stal,a uda'"
lost ze
které ulplatňo,vaný !lárok
vzn/kl. Není-U
ani to' ~?to _ dUVOd~~
př, islušnosti, řidi se
Iprls~usnosy
na,n,čni prokuratury
úřednlm
s.'d!l...m
správniho úřadu (orgán,u ), .~tery Jest
ve věcech, o něž )d_e, ~nmo ,yod·
Hzen pHsllušnému ustr~dn~mu U!~d~,
a nenHi takového s'Prav~~ho
~~a u
o'r ánu),
sí:dlem dozorclho _ur~du
pnsl,usnem,u
ústřednímu ú~adu.
•
2 Při jiných pas,ivních sporech, Jakož' i 'při 'v šech aktivnkh ~'pore:c~
a ve všech ji, nýc~ sou~' nic~ rlZenl~"
"est místně pří>sl'usna hnancni ~~ok~
v jeji'mž
jest
ný SO~:d první stolice, a nebyl,?-II sta~
takového soudu, pl,aH ~'bdobne u
no'v ení obsalžené ,p od c. 1.
_.
3. Při v,šech os't at,nic,h úko~ech ,pnkázaných f,i 'nan 'čni pro'k,ura,ture .plati
obdo'bně předpisy o přfslušno·stl obsažené pod Č. 1.
. t
(2) Každá fiinan'čni proku!a.,u:ra Jes
oprávněna jed,n ati 'P~e~e v~eml,~o~I
úřady v celélm statn,lm uzeml,
_
!šak
zastupováni j.iné
ni prokuratuře, 'V jei'lmž o?vod.e ma
úkon býti předse'v~at
mozn,o -II t~.~
učinHi s menší'm nakladem a bez
J

r~vn, í roze.pře

~

prokur~

!

~H~O

pOdřizen, ého

~atura

obvodě

svěřiti

prl~l~s

-

"

úřadem

řízení

soudní.

Hm ne~ěn'ii .'slušnost soudů se ta(5) MI~tn I?n -e zas'tu'po,vá,nli pře
ké ne~ení _tlm, zOk'u ratura v pHpav'za'la flnancni, pr. . ' á,vněna zadech ve kterych Jest opr ,
§ 2
slup~vati. po_d~měty uvedene v
jen na jich zadost.

.
ť
finan,čnich
proPI'áva a po, vtnno~~ I
oměr k soudům
h
k,u ra'l ur .~u~ec '~aJ~~m P(Or·gánŮm).
a Jlnym ur
§ 9. (1) Fina' nčn.l pr~kura~u::ou~~~'~
vždy povinna Z:V~~,b~:n'~~ a jest
úplnosl inf~r,mac.1 JI "ch Ydop.lněn,i pioprávněna za~all, o JI
semné neb~ uslnl.
,' ,
moho'u žá(2) Financni pr?, k~~~t~~y potře' bných

d~t! :~ ~:í~k~at;:konů

a

na' řízenJ,

ja:

~~~s
~ VěS!~~~ni'~h j~t~~k~~~
~;!ř~~trebn,yc~.
odřízených
i

u _, 0
uradu,
nich a Jim ;prl!!1 Pke 's vým účelům
a jsou olpra,v'neny
h.' . těc,hto úřa
užívati Imiho,v en 'I arc wu

dů.
-el'né úřady (orgány)
(3) SOU?y a ver
orovati
finančllí
jsou povinny po i 'Ph své působnost.i
p,rokuratury v_ me~ ~. zejména jsou
a platných 'prC;' d!'..~~ý (o'rgá,ny) povin,s oudy a sta tni ~r
rokuraturám na
ny zasHa,ti fi.nail~nim ::édiluti
pokud
požádáni S;PI,SYat~: PředIpi~y .
tomu nebran! pl
' á 'za'st,u.polv ání
(4) Pokud JJde o . pr vn~ olupůsobe
p~á,v~! pos, u,d~y, ne~~Vn~ChPjed' nánf a
111 pn uzaVlral1l ~
.
r t'n jest
. -,. sepi,sován,í p,r avn,icn , ~s I ,
ho~n _ f okuratura zavazana _vy,
hnancn _ pr,
každého přisl' usneho
v~ti dozád~nl
es,ro'vn,ávajHi
se

J

H~anc: úřadu (o'~g~'n~). f'n~nČn,IProkurat~~y

podle m1l1enl
I..
. - má haJItato dožádání se zaJm,y, Je~o pHčí-li
ti podle této in:str~'k~'i n~á finanční
, _ i
mistnl se vůbec této 1I1S r' ~. 'n'a 10 dožamy věci.
(3) Různi li se mlln en,
o
_ prokuratu,ra upozomltl
důležitých
Hslušno sti finanční prokuratury, ,~oz
dujícf úřad (c::gt~n~ a ,; zprávu mito
ministerstvo fi,na'nd bez,
pHpadech po a' I
nímž jest pří
kompete'nce, která pHsluši v te veCI nlsterstv,u. h~~ncf, ~i úřad pov,inen
. .
soudům.
_k
' úřednik slušný ,neJ,Yy.ss·1 sl~rdnV~uti.
(4) Dosta'ne-Ii se 'n e. !ery_, rO'ku- se o le ve~1 d~h oso'bnlch, di's,clplln,eb jiný Zo.městnaneac fl~~~~~~íI,PO ať
(5) Ve v~~~~Ch (hospOdářských) a
ratury
do S'PO!U
. odmětem za- nár:nlch renJ~ výkoln em slu,žlby jsou
správniho s pravn'im ~ ení finančnl v dohledu na I y přimo podřlzeny
stulpovaným v t.om!o .nz
'eho ' :;,Iu- finan'čni prok'ura ur
ministerstvu fi,nanC!.
prokur.aturou, kt,era Jest J

~oďne

uJ!."~

ť

Finanč. prokuratury (instr.).

minister,
'finanční prokurastvo finanCI, ktera, i podmět zastut'ura ~ude, ten;to P'~~~~nost soudů se
povatl; mlstnl pn

zebnll~

rozhodne
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ODDfl /11.
V' nitřnf služba.

Povinnosti a práva předn,osty
v Hzeni úřadu.

úřadu

§ 10. (1) Přednosta úřadu řídi službu, bdf nad Hm, a'b y jednotl'ivým za-

městnancům byly práce přidě'IOvá,ny

se zřetel' em ",a Ji'd , způsobilo'st, aby
je tito vyřizovali rychle a účelně
pOdle jeho směl1nic a pHkazu a aby
bYly přesně vedeny záznamy a jiné
pomůcky potřebné pro evidenci praci, zejména roku a lhůt .
(2) Přednosta úřagu má míti pře
hle·d o agendě ú'řad, u a půso'biti na
účelné a rychllé jejf vyřizování.
(3) Přednosta
úřadu sChva,l'uje a
pOdepis'u je písemná vyřfzení a odpovidá za
řádnou správu celého

vyd,anými. Má ta,ké právo poukazo'vati
veškeré Výdaje SIUž'b y Sprostředkova
cf pokuJd při'slu·šné Příjmy byly zaplaceny přímo fina,nčnl prok' uratuře.
(4) Přednosla úřadu může ve vlastni PůSobnosti pOvoliti v jednoUivé
právni věci Odpis nedobyt,n ých nákladů řízeni až do výše 5.000 Kč, byly-Ii vyčerpán.y všeChny použitel'n é
exekuč'ni prostředky, nebo jsou-ii ne-

Pochybně bezna,dějné .

(5) Přednosta úřad,u může také až
do výše určené ministerstvem financf
v přfpadech hOdných zvláštnfho zře
:ele výjimečně pOvoliti,
a'by byly
stra'ně promi.nuty nákl'ady řízenf finančnf prokurat'uře přiřčené .
(6) Návrhy, aby byly odepsány nebo promi'n uty vyšší částky, předloH
finančnf prokura't ura mi,n isterstvu financL

úřadu.

Zástulp ce p'ř,ednosty úřadu.
(4) V zastou'Pe'n f přednosto.vě mohou v rozsěi' hu určeném ministe,rst,vem
§ 12. (1) Jestliže by předno,sta úřa
fina'ncí sChvalov,ati a, podepisova.ti
pisemná vyřfzení k· romě jeho zástup- du vzhledem k rozsahu agendy neCů (§ 12) i přednostové jednotlivých mohl úřad sám řídHi, může se s'v opráv'n ich odděle' n.!; jsou pak odpo- lenfm ministerstva fi'n ancf část Hzevědni za' vyHzenf, jež schválili. Před ní pr,ací t·rvale svěřiti některému
nosta
úřadu může vždy vyhraditi úřednik,u právnf Služby jako samo"
vlastn,ímu s·chváleni určité věci bud' statnému a'Probantu.
(2) Je-Ii předn, osta úřadu 'na dovoPOvšechně nebo jednomvě.
lené, nemocen nebo sl' užebně zane prázdněn, z,as,tup,u je ho, tten'hH miniPovinnosti a prá,v,a před, nosty úřadu sterstvem fi,n ancf n,ěco ji'ného nařf
ve věcech oSObnlch a jinýCh.
zeno, pořadfm neJbližší , samostatný
aprobant (Odstavec 1), a nenf-J,i tako§ 11. (1) V o's obnfch věcech za- vého,
pořadf,m
neJbližšf
úřednfk
městnanců finančni p'ro'kuratury má právn,f služby.
předno'sta ú'řadu tutéž pŮSObnost a tatáž práva, ja,ká přf.slušeH před, nosto
Sborové porady.
vi zems'kého fin' ančn' f' ho úřadu, s výjimkou Povyšováni úřednfků ze 7. do
§ 13. (1) .Ve věceCh mimořádně dů
6. plat. stu,p 'n,j.Ce. Na obsa,z en,f míst ležitých se ko'nají sborové porady
které
vyšších, než jaká
jsou
vybra,z ena před·n,ostů právn'ích oddělení
jeho jmenovacfmu
právu, podává svolává přednosta úřadu z v'l'a's tnfho
návrhy ministerstvu financl.
pOdnětu, nebo ,na návrh přednosty
(2) O discipl'i'n árnf mo,ci n,ad za- OddělenI'. K por.adě mohou býti kroměstna'nci finanční prokur,atury platf mě před'nostů odděleni přizváni i jipříslušné
vše,obecné i zVlá'štn'i před- nf úřednici.
pisy.
.
(2)
Poradě př,edsedá přednosta
(3) Přednosta úřadu má právo pou- úřadu nebo právnf úřednik jfm ,urkazovací k OSobním i věcným Výda- čený. Před' nos' ta úřadu není
vázán
jům, které jsou p'r elimin,o'vány pro Výsledkem porady, musi 'v šak, odfinanční p.rokuraturu ve stáfnim roz- chýlHi se od něho, ve s'p isech uvé. .
počtu, při čemž jest po·vinen řídi.fj se sti dUvody.
před'pisy fi.na'nč'nf-ho zá,kona, v.J.ádnf(3) Přednosta úřadu muže o určité
ho naHzeni vydaného k j.e'h o prove- úřední věci uložiti písemné vyjádřeni
deni a jinými předpisy k to,mu účelu přednostům Oddělení, po pUpadě i
jiným úředn,f'kum.

IV. Civilní
Výroční

zpráva.

§ 14. Po uplynut[ každého kalenroku
předloži
pře~no~t~
mini,sterstv,u financi vyrocnl
zpráv,u o ' činnosti Hnanční proku!atu ·
ry v uplynulém roce. Obs,a.h. a upravu této zprávy sta,n ovi mmlsterstvo
financí.
dářní'ho

úřadu

řízení

soudní.

ký personál. Tím n;eni dot~en~ práva
p r euno stv oddělent ':.ykonav.atl dozor
nad přidělenými zamestnancl .
(3) P,ředno'sta fin,anční pro kura1'ury
přiděluje každému kancelářské:~u ?ddělení potřebný počet kancelarskeh~
zřízeneckého per son á lu a stanov l
zároveň
kdo jest vedo'udm pří'slu'š

a

jemuž přís'lu.Ší
bezdozor nad _per~onal~~m ~d
jakož i rozdelenl sluzebnlch
jednotlivým silám.
(4) 'Kancelářský'ch ~il IZ,e použíti t!lké v právních odde!e'l1lch ku
pr! pravě vyřízen, í nebo I k, samostatnemu obsta rávání pomocnych konce,p tnír.,h p'rací a ji,ných úkon[l, jež n~
jsou v ý slo'vně n~bo, po~~e p~'v '?hy v eci vyh r aze,ny p ravmm urednlkum. _ Tyťo sny jsou služebně přid~leny prednostovi právnf'ho oddelem .
(5) Podrolbné p'ředpisy pro kanc,':lářskou službu
obsa'huJe
k ancela~
ský řád kte,rý vydá minister stvo fi nanci.
né ho

oddělení,

pro,slřednf

Zv'láštní povinnosli úředníků fina'nč i1í
prokura"ury.

§ 15 . (1) Úředníkům finanční. prolturatury jest zarpolvězeno pod nasledky discirplinár'ního sHhání přímo nebo
nepřímo za,stulp ovati třeti ?soby :- s
výjimkou manžela, při>buznych, se~va
křených osob, o~vojitel e a osvo~ en
ců, pokud se talk děj e b e1l~I~tne! a
s výjimkou pře-vizetí I? ~rucmct~~o~
opatro,v'n ict,ví. I tyt o v·/llm.ky .I . le
však přípustny jen t,eh dy , S'V?!I II .
tomu přednosta úřadu a n eprlJd~-I~
Hm úředník do
r0 1:poru se svyml
úředn, í'mi povi,nnostmi.
(2) Úředník
finanční
prokuratu!i~
jest povine1n ve slpo~ech ne?o v 1_
něm ' řízeni, při ni,c~z .by ~el. zaslU_
pov'aU stát nebo pne pr a'vm pod
měty a b yl s d r'u hou stran o.u ne~~
jejím zmocně'ncem nebo z~S~lt pc- . _
v poměru kt erý , by 'dos.latecn';.
'lodií oval p'o:chv'bnos t o Jeho _n ""p r
p ojatosti, hl'ásili ~e~.?tHe!adne te~~~
pomě r p ř ednostovI ura t! u, aby ~
IJOV ěři't i zas t u'Polv áním jiného ured-

c::d_

~í~:i Úředníci fin,ančn' í

prokuraltmy
mohou býti č i n n'i v mezích u ~~a~o'vve;
ní ' t restního řád u j alko
Ob'h~J~ '
,
~ěcech trest'ních je'n , sou'h,la~'~' lt s ll;"
v
' e dnotlivém
přípaqě. P!ed ~.? S , a
ú řa du a žádá-Ii to ho v e' ř:Jny za'Je:,::
a t o bez nárole'u na od menu od
sloupeného .

Kancelářsleá služb a.
(1) Kan!=e l á ř s', kou ;I,~žbu fin 'ančních prokuratur obstarava kal",c~:
lář. O tom, kdy má
bý.ti
kancelar
r ozdělena na o' dděleni, JSou ustanoveni v kancelářském řádu .
(2) Dozor nad zam ě s tn,an_ci vy~oná:
vajícími leancelářsleou Sluzb~, Ja,ko,z
i , Hzení této s,luž,by obst aráva ve do_~ 
cí úře d ník, jemuž jest přfmovo podrt~en veškeren kancelářský a zrlzene c -

§

li;.

d ě lení,
úkonů

Po,k;ladn.í a

účetní

s'lužba.

17. Účetnf a pomocnou ú'čet~í
sl'užbu správnlí ob~tará,vá pro _finan~
ni' prokuratury účtá,!na z~ms~e~o f inančního úřadu v sldle 1I'nancm pro lwratury podle in,sl rukcí p~o ni pla't ných, pokud si tyt o sluzby neobstará fina'nč·ni prokuratura sama. V
těchto případech užívá finan_ční pr~
kuratura zásadně šekové sl~zb.y postovnf spořitelnv., pokud neJsou platb y v hotovo'sti účelnější.
§ 18. POkladnf a pOlkladně účetní
slu'ž ba finanč'níc,h pro'ku,ratur se vzta huje nči
; a) příjmy a' VýdaJe spojené se zastupová'ním stá t u (počítajíc v _!o j~ho
ústa'v y, podniky, závody a zanzent);
b) příjmy a výdaje slpojené se zastupováním ostatníc'h právních podmětů;
cl příjmy a v ý d~je
zprostředkovací sl'uzbou

spoj.ené
~ezl

se

s_t!an~

mi povinnými ku placem ,a pns,lusnymi poklad nami;
. d) příjmy a výdaje slpoi:~é s hospodařením s úředním pausa!em . a
' e) p ř íjmy z vybraonýc'h poplatku a
'1'ý daje za odvede'n é poplatky "Z kvitancí, a ze smluv.
; ,§ 19. (1) K p~íjmům, s'p o:j,eným
se
zastu pováním slatu naleze]l:

Finanč. prokuratury (instr.)
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'nákladů, jež byly přiřče- / a nedorporučulje-Ii se pro nebezpečí
n~ Hnanční pro~uratuře, zejména též průtahu nebo z jiných dŮVOdů, aby
nahraoda kO'I:kovych a poštovnfch po- I byly ihned poukázány přís, lušné poplatku, ktere dlužno požadovati od kladně, jest
inte rvenující
úředník
P?dlehnuyších odpůrců! i když práv- nebo jiný zaměstnanec finanč' ní pro,a) náhrada

ni podmet zastupovany fina' n , č ' ní prokuraturo'U nenf pOdrobe,n těmto po-

kura1u r y povinen je přiJmouti na kvlta'n ci <5 i hned po skončeném řízenf
odevzda,ti úřed'ní pokl' ad!lě f'i>nančn,i
b) zálo'h y z úvěru po'v oleného s:tá t- prolkuratury; o p řijetí peněz sepíše
nfm rozpočtem k ú' hradě VýlOh na úředn f záznam .
práv,"" zastupovánf a 11 ákl, adů řízen'f,
(4) Ú ředník nebo Jiný zaměstnanec
jestliže nestačí hotovost pokladny (§ finan č ní prokuratu,ry, který
převzal
23, odst. 3).
pen f,ze nebo ce'nné papiry, odpo'ví(2) K výdajům spojeným se zastu' dá oso' bně za jich správ,né a včasné
pován.ím státu náležejí veškeré vý- odevzdá ní do pokladny fi'nanční prodaje na p rávní za's tupo vání, zejména kura t ury.
také cestolvn,é, s' věde~né, znalečn.é
(5) Slo'ž i-1i strana při komis i, roku
a jiné náklady říze'ní, Jakož i výlo- exekuci atd. p,eníze nebo cenné pahy, které vznika,jí firnan, č' ní prok,uratu- píry do soudního deposita nebo při
ře. za'stupováním a,dvokáty nebo jiný- mo do příslušné pOk,ladn,y jest in terml zástupci (§ 4, odst. 7).
venujíci úředník' nebo jiný zaměst§ 20. K p' říjmům a výda'jům spoje- nanec f in,anč;ní P!okura !,ury povilnen
ným 's e %asturpováním osta'tn.fch práv- o tom podali zpravu.
ních pOdmětů náležejí platby vytče- ~ , § 22. Pok,ladn! slu·ž ba úJed,t;ího, pa.uné v § 19, ,kt eré j sou s'Po1eny s salu se vztahUje na ves'kere vydalJe
právním zastupováním těchto
pOd- na ka' ncelářské a manipul,a'ční potře
mětů, povinných pOdle § 7 této ,i 11- by. Náleží k ní i vybírání a odvá strukce hr,aditi z v lastních p r ostředků děni poplatků % kvitanci a ze smluv
náklady 'na zas t oupení finanční p r o- a jiných srážek.
kuraturou.
§ 23. (1) Platby děj í se zpravidla
§ 21. (1) F i nanční prokuratury nema- prostřednictvím po'š toVln í spořitelny.
jí zpravidla přijímati jiných plateb,
(2) Pokladna, smí peníze a cenné
než jaké vyplývalj í z ustanovení § 18; papíry přijímati nebo vydávati toliko
mají však působi, ti k t omu, a'by pe - n? pisemný poul<a,z přednosty Hna'nč
níze a cenné palpíry, kt eré nen.ále- ni prok'Ura..~ry.
žeji do pokladnf působnosti fi'nanč(3) lestllze by ho tovost pokladn y
ních prokuratur , byly odveden,y, po- n~ st~čila k uhrazení všech srpl'atnýCh
kud je to mož'no a účelno, přímo vydaJ ů , bud'tež potřebné čá,stky zapříslušné po'kladně .
pravo'vány ze zá,loh vyžádaných od
(2) Fina,nční prokuratu ra jes! po- příSlušného
zems,ké ho
fi'nan'čního
vinna přijmouti i ta,ko,vé
pentze a úřadun,a účet úvěr ů pOvolených ficenné papíry které jí sic e nen.ále- nanční prokuratuře státním
rozpočžeH, byly jí v'ša,k zaslá,n y poštou l em.
_
,
ne bo šekovo,u službou p oš t ov,ní s,p o(4) Prípadne
přebytley
pokladn'y
ři telny; ji nakým Zpllsobem zasl'a né d lužno odváděti na šekový ú6et pří
neb složené pe,n ize neb cenné papi- slušného zemského finančního úřadu.
ry přijme však jen t ehdy, jestliže b y
§ 24 . (1) Vedením pO'kladny a ponepřijetím byla ohrožen a platba neb kladníc'h prací pověřuje přednosta
složeni cen ností u p říslušné pokl,ad- finančni
prokuratury
spolehlivého
ny . lakovéto p,říjmy nutno v'š ak be z- úředníka . Spol.uzá' věru pOkl,adny svě
o d k ladně odvésti příslušné pokladně. ři přednos ta fina'nčni prokuratury stří (3) Odevzdá-ti st rana úřed n í'ku ne- d a vě právním úřední'k ů m pOdle před
bo j i nému zaměstna'nci intervenující- pi s ů in,stru,kce uvedené v § 25.
mu p ř i komisích, rocíc'h , dražbách a
(2) AI,esrpoň jed n,ou do roka
má
p od. peníze nebo ce,n né pa'píry, kle- přednosta fi' nanční prokura!ury spolu
ré nenáležejí k přijmům fin· anční pro- s účetním úředníkem, jeho~ s'i vyžáImratury spoje'ným se zastupován ím dá u presidia příSlušného zemského
státu a jiných právních pod mětů (§ fin ančn ího úřad, u, podrObiti pokl'adní
2), nýbrž do zprostředkovací sl užby, a p o k l a dně účetní službu nepředví-

oplatkům;,

I
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dané revisi. Revisní nález s po~ře~
ným.i vys,věUivk,ami a přf,~adnyml navrhy předloží přednost.a hna'n c",í prok'u ratury ministerstvu financL
§ 25. POdrobné před:pisy . o
pokladní službě, jakož i smermce pro
vedení potřebných
p_oklad~fch
dokladů obsahuje
zVla,sl'nf
mstrukce,
kterou vydá ministerstvo financL
ODDlL IV.
Ustanoven,í

přechodná

a

závěrečná.

§ 26 . Dokud nebude vydán kanceřád podle § 16, odst.
5 a
zvláštní instrukce pOdl,e § 25 této
slu'ž ební instru'kce, platí v podrobnostech pro službu ka, ncelářskou a
pokladní dosav,adn,í. předp}sy, p~kud
neodporuj[ usta'novenfm teto sluzební in's tru,kce.
lá,řský

řízení

soudní.

§ 27. Dnem, kdy !o~o .~ařízení na:
bude účinnosti, po~byva'Jl
platnos~1
všechny dosavadní před1pisy o
vecech jím upravených, zejména dosavadní s,lužební instrukc,e vyd.aná. naříze,ním ze dne 9. březn,a 1898 ~. 41
ř. z., vládní n,ařízení ze dne 4. ~erv
na 1919, Č. 313 Sb. z. a n., o pu.;;obnosti finančních prokura,tur, a narfzení ministra s pln,ou mocí pro správu
Slovenska ze dne 20. kvetna 1919,
č 102 o za,stupov'á'ní, a. spra,v ování
v~řejnÝch nadací (č. 17 Uradnych nOvin z r. 1919).
§ 28 Toto nařízení nabývá účin
nosti prvníhO dne druhéh.o m~s~ce p~
dni vyhlášení; pro,ved.e. le !.'11~,ls~r f~_
na'n d v dohodě se zuca-stnenyml ml

ni~t~~~ámka: Nařízení

bylo vyhlášeno
dubna 1936 a platí tedy
od
1,
května 1936.

9.

Ochrana republiky (nov. zák.).

Zákon ze dne 13.

května

1936,

1673

čís.

130, jímž se

mění

ňuje zákon na ochranu republiky.

Poznám ka' Viz zákon na ochranu
republik y na str . 1180.
§ 1. Vojens'ká zrada (,§ 6 zákona
na ochrclnU repu'b liky ze dne 19.
března 1923, Č. 50 Sb. z. a n.)se
trestá:
a) v pHpadě § 6, Č. 2 zákona na
ochranu repu'b liky těžkým žalářem od
pěti do dvaceti let nebo na doživotí, byl-Ii však vinník podle , s' v~ho
veřej,ného postavení povine·n, uchováv,a't i skutečno' st, opatření
nebo
předmět, jež malj í zůstati utajeny pro
obra'nu re'Publ.i-ky, v tajnosti
nebo
byla-Ii mu taková povinnost výsl'ovně
uložena, hledíc ,na jeho slu~ební nebo

I

a dopr-

uveřejní zprávu o vojenské
n,eb o úředním pátrání nebo
trest'n ím Hzení, která se tý,ka'i! vOjen.ské zrady, nebyla-Ii zpráva
vydána
nebo schválena minlis,terstvem národní obrany ne'bo vel>Ílelstvím (úřadem)
kterému to ministerstvo národnf obrany svěřl.
'
§ 4. Ohrožování olbrany republiky
(§ 24 zákona na oc'h ranu repu,blilky)
trestá se v případě Č. 2 jako přečin
vězením od jednoho měsíce do jedno,h o roku.
§ 5. Za § 36 zákona ,n a ochranu
repu,bliky vkládá se § 36 a) tohoto
znění, :
kdo

zradě

sl1,lluvní pomě~, _ ne'b ? ~~ká-I'i se čin
(1) Vládním nařízením bude
ustatajel!lství zVlá's te
dul_ezltého,
nebo noveno, kterým krajským soudům ná,po de·lsí dObu . nebo leží rozhodovati o vojenské zradě
ve ~n~' cne' m roz~a~u nebo zpus.~b~m (§ 6) a nepřekažell' í nebo 'l,eoznázvláste nebezp_e:nyl1,l. ~~b.o z~ jlnych mení vojenské zrady
(§ 12) i pro
okolností. zvláste pn1ez,ujících,
tre- obvody jinýc'h 'kra'j ských soudů pod'řf~
stem smrti;
zených témuž vrchnímu soudu.
b) v pHpadě § 6, Č. 3 zákona 'na bHi u takového krajského soudu ně
ochr,anu rep.u,bl'i'ky těžkým žalářem Od kolik s,enátů, budii rozhodování o
jednOho do pěti let, za, okolnost[ těchto trestných čineCh soustředěno
zvláště přitěžujícíCh těžkým žalářem u jednoho z ·n ic,h. Namísto jednoho
od pěti do deseti let;
člena tohoto senátu n as tupu1e při
cl v přf.padě § 6, Č. 4 zákona na hlavnfm přelfčení
vojenská
osoba
ochranu republiky tu·hým věz.ením od p'r áv,a znalá. T,ut-o, o's obu a potřebný
tří měsíců do třl' let.
počet jejích ná, hradní,ků usta,n o'ví m.i§ 2. Nedovolené ~pravodajství (§ nisterstvo národní obra,n y na rok
23 zákona na ochranu republiky) tre- předem. Vojenský člen senátu hlastá se věze, ním od jedno'ho měsíc,e suje před ostatními.
do jednOho roku.
Poznámka: Viz v lád . nařízení 14D(
§ 3. K § 23 záko'na na och~anu re- í936 níže ot i ště n é .
publiky připOjuje se jako Č. 2 toto
(2) Přfslušn, os· t v'fc hníCh soudů jaiko
ustano'v ení (při čemž se dosavadní s:oudů
státní'oh tOzhOdo,vati
též o
ustanovení § 23 zákona na ochranu trestnýc'h činech uvedell,ých v předrepubliky označí Č. 1.):
cho7.ím odsta'v,c.i, sbíhají-Ii se s trest2. Stejně se trestá,
ným.i činy pamcími k jeJiCh pHs'l,u škdo po~kytne nepovolan.é
osobě I'!O,sti I!e'n í ustanovením Od'Stiwce 1
informace o vojenské nadě neb o dotčena.
úředním pátrání nebo .trestním Hzení,
(3) lin,a,k náleží krajskému soudu
která se týk,ají vOjensKé zrady,
přís· lušnému pod~le Od's tilvce 1 roz~

byl-ll~á~hán

Půso-
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,"

hodovati toliko o takov-ich s' ~I~aJIcích se trestl,ých činech, ktere J'~o· ~
ve skutkové so'u vislosti ~ Irestny~~
činy uvedenými v odstaVCI 1 aO~-:I~O
- ' ku přís,llušnos.ti soudu por ."1.
o
ku
říslušnosti soudu p,?rotnioho ~udlZ ze

~~Zhodování

činech pa.uícíc~.

~polečného řízení, \lz~y Vy" ouce~fs'"uš_
'

(4) Na návrh nalezl soudu p. t' ž
odle oc!stavce 1 konat~. e
o
uvedenýc,h a o trestnych cmec

~~í~~a:né řízení

~a~imi

se

kovéh?

oprávnění ~bhaj~

odne o jejich
v těchto věcech před vOJenskyv~ ~OUdY ministerst'v o národní obrany.
ml § 7. Za § 36 bl zákona n'a oChr~~
nu republi'ky vkládá se § 36 c) t

ro~~

nění'

~rest~í řízení

činy uv~de

hO\O)
pro
né( v § 36 a), odst. 1 budiž ve vsech
stolicíClh co nejvíce
do(2) V písemnostech, kt:re"
e, " někomu jinému nez soudu .~
bud'tež
,
ře'dměly které ma'JI zu~ta I

urychle,~O~e

trestný~h ~, ~nec~ ~~v~~~dU

skutečno' s~!, op.atr~:

s,~íha~í~~~~ik pŮ~~~!-t~iUj~~ít~~ :~aj~n~ pro o~,~:n~ reppu:~:~~v:nyJSo~

sou.~

' í

ří

ravného

ři-

předmete~

nz_

,

'e toho nezbytdbáno .t,Oh o,
ne
·
·
b které ma'ji pns t up
aby O.k~Umh nOeS:o k řízení, byl co nejke SpiSU
,
menší.
, .'
ve(3) V řizení pro trestne cl'ny u
dené v § 36 a),. odst. 1 Je
i

~~~~c~' ~~~~~ kt~::~ný~h Pčinech , SOU- I U~ádp~~r~blenvů~~~u~U~iŽ
,

. d oho z nich
zákon,a 1I~ ochranu
,
'
,
§ 36 b) tohoto
rebukliky v'klada se
nění '
'
z (1) ·v Hzení pro

st~ed6ěnzOa

u§

~: ~)

:i'

tres~né č.i;: u:ý~i

~6 a~s~~:\apsa~: do

ž;~~~~~

den~. v

§

vati . v

těcht, o. ~et~~~~;a r;;rt~vedlnosti líčení, při. němz ~YI!ů~:reJ~~~t žVldati,

sez-

opráv.něn kdYk~~~r~í~~ uodba~nalovanéhO

, ~:~~JC~~h~i~'ů ?právněn!Ch ~'~~~I~~ ~;~a~de,~~:n ~!ístu'P
~e~~h~~ ~o ~~~~o

k

~I~vnímu ~~~~

za:psá~y t~:'~~ ~~~a'by~b~~~~I~n: přístup

~ř:d uV~čin~o'stí

naříz~!,~:

VY~~)áŠ~~~a~ů~o~~~~~,kte'rý minister-ie~ O~bhájci kte~íl ~y~~:raJí p~!~~~nn~

stvo s,pravedlnosll urcl.
fu slib podle § 36
. ož obvodě se
vrchního soudu, v Je~.
•. stí
(4) Ustanovení to'h oto pafag~a
, . ro řízení před soudy vC:>J~n: řízení koná, jako obhalce prl~~. . .
I PPrávo
aktivních dus·to'Jnl,ku
10 Ten10 záko.n nabýv,á
iu:tiČ~í služby obhajo,v~ti před. vo~ dll~m 'vyhlášení; pr~,vedo~ je1 mlmvenskými soudy i.v techto dv~~:c o stří spravedlnosti, narodnl obrany a
'není pm V'š ?k ~°.tkcen~~strč~~u slUŽbY, I vnitra .
neaktl'Vni dustoJm Y J

P~~~i

Poz nám ka : Zá ko n by l vy hlá šen 23.
1936.

květ na

V LADNI NARlzENI ZE DNE 22. KVETNA
1936, člS. 140 O PRISLUŠNOSTI KRAJSKÝCH SOUDO VE VěCECH VOJENSKÉ
ZRADY .
Vláda
republiky
československé
nařizuje podle § 36 a)
zákona ze
dne 19. března 1923, Č. 50 Sb . z. a
n., na ochranu republi,ky, v,e znění §
,5 ,zákona ze dne 13. května 1936,
Č. 130 Sb . z, a n., jímž se mění a
doplňuje zákon na ochranu republ·i,ky:

u~ann~s~1
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§ 1. Kraj.ským soudům s tre$tnf pravomocí v sídlech vrchnfch soudů v
Praze; v Brně, v Bra:tislavě a v Ko. šících náleží roz,hodnovati o' vojensk,~. zradě (§ 6 zákona
na ochranu
r'epubl,iky) a o nepřekaženf nebo neoznámeni vojenské zrady (§ 12 zá kona . '~a ochranu , republiky)
i pro
Obvody ' ostatníc'h krajských soudů
podřízených témuž vrchnímu soudu .
§ 2. Toto n.ařízení nabývá účinnosti
dnem 1. července 1936; provedou je
ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.

Zákon ze dne 27. června 1936, čís. 183, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze
,dne 15. července 1932, Č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a
doplňují některá usta.novení ~ zákona ze dne 14. prosince
1923, Č. 7 Sb, z. a n. z r. 1924, o ochraně československé
měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze ' dne
19. června 1934, Č. 113 ,Sb .. z. .a n ,

dů-

býti
jinému
osoby oprávněn~. ObhaJ~va I í'semně věrníku .
soudy ob.čanskyml, ktere. p. nebo
§ 8 K § 37 záko·na na ochra·nu re.
,.
sdělí obsah Sopl'SU
.
..
. k šestý od:?bl" ze !,e~t
trestních , věcech ne- publiky se při,poJuJe !~ o
flzenl v , tec o .
že zacho'v'a'i-í' po- stavec t oto usta'novenl. • .
d
'
povolane osobe a
se o něm
V řízení pro trestné cmy u~e !ne
třebnou ,?patrnost, ab:, osoba. V v tomto zákoně a ji'né tre,stne, cmy
nedov~dela • nepov~~:a ministerstvO s nimi se sbíhaj~cí je. nalezac~, sOdu.~
připade pot!ebY m. t to osoby dO u divisních soudu slozen z,e. tr~
~
spravedln.ostl ~c;;.isCa~1 žá~osti; odepře- stojn'í'ků justiční služby, ~ Illchz neJs.eznamu I ~t~~~u J ministerstvo spr~,- vyšší (nejstarší) předseC\a.,
II osoba.'
dl' do 'seznamu zapsat!,
§ 9 (1) SQudy stanovene podle. §
vedl' nos~1
a ' zákona na oohranu repUb~!ky
y h,O , an , slib může ji ~Iuyeden
p~se:V:dlnosti zbaviti pr.'~va ?60u ) říslušny také pro trestne ~my
iusterstvo ._pr.
dy jako obha'l ce JS
p de é které byly spáchan~,
vládní'h o
a (2)s :!piS do seznamu může bý~i be~ jímž budou ustanov~ny, ~~~u: je~tě
udání důvodů odepřen. Ro vnez ~aa_ loba ."enabyl,a v teto
' ..
b't' osoba do seznamu zap
právnl mocI.
m~ze y Id "
důvodů ze seznamu
(2) Do.k ud nebude vyhlášen seznam
adv,okály, oso'b oprávněných obha.jovati v trestna be~ u a~~kUd jde o
~~~i~za~;šena , předel!l přís· \,ušn.a ad- níCh věcech uv,edených v § e.p3;bli:y)'
.
,.
d t 1 zákona na ochra'nu r
!
vokátni komora.
•
v ně'm bud'tež o sh '
v těchto věcech oobhajovat~

Vyst~~ov~~ ~r~r~s~~~ch věcech.

'Ochrana rep. Ochrana měny (zák.)

Čl.

I.

Účinnost zákona Č. 121 í 1932 Sb . z.
a n., změněného a dopln.ěné-ho v čl.
II až V zák. Č. 113/1934 Sb. z. a n.,
se prod·lužuje se změnami a ďo.plňky
níže uveden'ý mi do 31. prosince 1940.
Čl. II.

§ 1, od'st. 2 zá,k. Č . 7/1924 Sb . z. a
11 . bude zn[t.i:
,,(2) Stejně tres,tá se, kdo při právním jedn'á nr, jehož předmětem jsou
platidla tuzems'ká nebo cizozemská,
d rahé kovy nebo cenné papfry, jedná
způsobem, a n,ěmž musel podle svého pov olán'f, vědomostí nebo zk,u šeností po.znali, že může škOdíti česko
<;/oven'iké měně."

n.i (u,zčlmčen.f ) od jednoho dne do
jednoho ·roku. Náhradni trest vězení
(uzamčeni) stanoví se ve \/'ýměře jeden den za sto až tři sta Kč podle
míry prov, iněn'í' a podle výdělečných,
'důc'hodo,vých, maojetkových a jinakých
osobních poměrů vi'n'nikových ."
Čl.

IV.

Čl. 4. zák. Č. 121 /1932 Sb . z. a n.

mění s,e potud, že se v něm
slova
" jes't vys'loviti" nahrazuji slOVy "mů
že býti vysloveno.", .
Čl. V.

. Čl. 5, odst. 3 zák. Č. 121/1932 Sb.
z. a n. bude zníti:
,
,,(3) Cizince odsouzené-ho pro zločin podle tohoto zákon'a mu's í soud
ČI. III.
. z území repubHky . vypověděti, u cizince odsouzeného pro přeč.in nebo
(1) Č-I.. 2, odst. 5, úvodni věta zák. ,pro tě ž ký důchodkový
přestupek,
Č. 121/1932 Sb. z. a n. bud'e z'n'íti :
. spáchaný za.. okolnos,tí uvedených v
,,(5) Kromě toho může býti za těžkf , § 3, od~t. 5 může tak uči,niti."
-důc,hOdko' vý přestu, pek uloeten trest
l uhého vězení od 24 hod.in do šesti
, Čl. VI.
měsfců".

(2) ' ČI. 2, ods t. 6 zák. · č. 121/1932
Ten,to zá,k o'n nabude 'účinnosti dnem
Sb. z. a n. bude zn![.ti:
1. s'rpn,a 1936; provedou jej min, istři
,,(6) Na mfs t ě pok'uty, je-J,i nedobyt- ' financi, ~pravedlno'5ti, národní obr,any
ná, budiž uložen náhradní trest věze- ·a vnitra.
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Zákon ze dne 17. prosince 1936, čís. 315, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru
trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne
23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
d) čl. I, č. 1 a 2 a k nim se vzt a '
hujicího ust,anovení čl. II, odst. 4,
jakož i čl. I, č . 3 a k němu se vztahujících u·stanovení čl. II, odst. 3 a
čl. III zákon,a ze dne 23. května 1922
č. 168 Sb. z. a n., kterým s,e částeč:
ně ziušuje zák. čl. lXHI/1912 o výjoimečných opatřeních a měni některá
ustano'veni o stanném právu (a to čL
I, č. 1 ve zněni § 1 zákon,a ze dne
6. pros·ince 1933, Č. 230 Sb. z. a n·.,
kt.erým se prodl'ufuje účinnost někte
rých zákonn:ý ch u sta n o:v e'llli' v oboru
trestního soudnictvi a měni zákon ze,
dne 23. května 1922, č. 168 Sb . z.

§ 1. Úč,innos' t dále uvedených zákonných U's't anolven,í prodlužuje se do
31. p·rosince 1939:
.
a·) Čl. I, č. 3, 4 a 11 zákon'a ze
dn.e 18. prosin·ce 1919, č. 1 Sb. z. a
n. z roku 1920, kterým se měn! někte
rá us,tan,o·ven.i ~restnkh řádů;
b) čl. I, §§ 1 až 8 a 11 zá,kona ze
dne 22. pro.s,i-nce 1921, č. 471 Sb. z.
a n., o změně n.ěkterých usta.novení
trestniho prál/la, a ďOlplňujidho' je čL
I, č. 1 zákona ze dne 12. pro'sin,ce
1923, č . 259 Sb. z. a n., se změnou
provedeno'u v § 3 zákona ze dne 10.
prosince 1931, č. 209 Sb. z. a n., kterým s,e prod·lužuje účin' nost co měni
některá zá,konná usta'n o'ven'Í v oboru
trestniho soudnictvi,;
c) §§ 1 a 2 zá:k. č. 209/1931 Sb. z.
a n.;
.;

a nd.

'

§ 2. Tenlo zá,kon nabývá
I dnem
1. ledln,a 1937; provedou

ÚČinn.osti

jej

všic.hni členové vlády.

Vládní nařízení (zákon) ze dne 12. června 1936, čís. 164,
kterým se mění zákon ze dne 1'5 února 1922, č. 71 Sb. z.
a n. o vystěhovalectví.
obchodni,in
spo:lečnostem, koI ným
malndliltn ím spo,l'ečnoslem, komaln dilt-

Poznámka : Viz zákon Č, 71 /1922 na
s1r. 1250 a poznámku u § 1 7mo"ňo
vacítlo zákona str, 1377 ,
Čl. I. § 6 zák. č. 71/1922 Sb. z. a 11.
'se: mění a zn,í:
(1) Zjedin.á:V1alti o,sad·n.f'ky pro cIZInu
je do.volleno jen s povo'lením mini~terstva sociá,lni' péče a jen kd'Yž
ho_spOdářské, sociálni a zdravotní pomery ve s,táte, p,ro kte'rý osadnic.i
mají býti získáni, zaJišťuji v do·statečné miře úspěch ko'lonisace. Minísterstvu sociá,lni péče příluší posouditi, zd'a lso'u dány pOdmin,k y pro '
zjed'náváni osadni· ků v čes,kos,lo'ven
sku, a . udě-Mti za .um účel'em p,ovolen,i, ja'!l:ož i určiti pOd;ll1'lk/ pro
.zjedln,áv·áni osadníku pro u,rčitý . kolO"
nisačni pl'án a plfO určité časové obdo'b L Udě'l!ené povo'leni mÍlie být,i
mini,s·terstvem sociálni péče kdykol,l v
odvo·lá,n o.
(2) povo,leni zjednávalti osadniky
může býti uděleno toliko obchodnim
sp.ol' cČ'nostem, majicím sidlo na . územ! Československé republiky, veřej-

ním ,spo: lečno,s'tem na akcie, spo'leč
n.o,stem s ručeni,m obmezeným, avšak
jen telhdy, jsou-Iii jejich olso,bně ručící společni. cí" po případě jednatelé, vesměs česlkoslo'ven,skýmli ' státními příslušniky, bydllicími na území
Čes.ko,s. l'o.vens'ké repubU,ky.
Clizozemským spollečn,o.stem muže býti iot,o
povolenI udělleno, u·stanovi-I'i v územi
Česk.o'slol venské repubMky
~mocněn
ce, který je za,s,t upuje ja,k p'rot,i úřa
dům, t,a'k ,i pro,ti jedn·o'tlli1vcům s neomezen.ým p,rá,vem a s neomeze,nou
odpo' vědno,sti, a j-Sou-I'i podlle platn.ý ch předpi'sů přitpuŠotěny k obchodov.á,n I v tuzemslku. Te,n,t o zmocněn,ec
ffiI~,si bý, ~i
č,eslko,sl, o ' ve,n,slkým s,t átnÍ'm
přislu.šnikeffii, ·t rvlall·e 's idlUt i na územf
Českol slo'venlské re:pub(,j'ky a p. o !třeobu
je schvále,ni ffiii,nli,s,te,r stva
s,odMní
péče, Icteré může bý~i kdykoilliv odvo·láno.
(3) Mini's ters1vo sociálni péče, udě
I,u ji.c povolenf zjedrn,á,v at i o,s'a dlniky a

Z'k
a . o vysteh. Obrana státu (zák.)
v

sChva~ujic ~mo'c' něn,ce

,.
,
's't anoví ,i cl~~~e'!1~'kYCh
a d:ávku, kite'rou
udelenl'm 'po'v'o'l'e,n l slo,ž iti.
p d
~4) , Pod'ro'bnorsr~i budou. I "
vl'adnlm nařizen.fm.
. up,raveny
. Čo!. II. V § 31, písm. c) zvyšu·e se
.po,vmnosl dppralvli:ti 10/0 VY'S '''ěh~valců

~'p0ll,ecno'stl',

JI'S:~O: tu

_
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zpe't do něk,terého přístavu
n'a 100/0.
ewo,p ské
CI; III. Toto, nlan'Zenl nralbývá úči' nn~s~1 dnem vyhlášeni; plr oved
•
ml!llls'tr _s~oi~l'nl péče v d, Oh' Od~ ~:
zťíca, stnen·yml mlirn:i·st'ry.
27Po~námka: Nařízení bylo vyhlášeno
. cervna 1936.

'H:~~ere~~u pe~ni, ny

Zá kon ze dne 13. kve tna 1 936, čís. 131, o
v

HLAVA I.

obraně

státu.

~~~~mážděni, určuje ci/e, k·terých má
Y.I br~nnou mocí dosaženo.
Řlditi
hla.vnimu

Z,ákladnl ustanovenoL

:~~~:~~e o·perace přislušl

Obrana státu .

ve~k 1..,Obran?u

, státu se rozumějí
... , e~~ ~'pa· tre,"" a,( vojenská nebo
JlI1a_. (cltaJe v to zejména· á - .
VyUZltl hoslpodářských a .'. ~ merne
Obyvatelstva) kter'
., JlRy~h
sil
liti jakémuko'nv o~ro~. :~. Ii ~~á~~el če- I
chovano,sti, samostat
."
n. svrsti, ústav'n f jednotno n~s, t.
cellstv.o- I
ko-repuklikánsk' f
stl, demokra,tICnosti Čes, ko
e or,my
a
bezp, ečútoku na něSlovensl<e republiky nebo
.

státu při vykonavani urednl pravomoci.
'§ S
•.
,
.. (1) Pn vykonaváni své pravom?cl pi'ihližeH úřady a veřeJné orny
. ~~dl~. z~jmL!, kterých je třeba
, ~o e JlRych platných předpisfl
dbatl, z moci úřední též k zá'"'mum
státu, pokud by moh·ly J b'l"
dotceny.
y I
,)2) Jestliže by v říze' ni před so d
urady a veře· , .
u y,
tl . k
.
J~yml orgány mO,hly bý• Ja .kOIl .dotce·ny věci které
.
Očel: zákona.
~ustatl ut~'teny v záJmu obrany .s~~~i
J': s~~d, urad nebo orgán řfze'nl ro:
d r~b~~ .. Tento ~ákon ustilno,vuj e po- v~deJICi .polv.i'nen uči,niti všechn,a' v,fOdnkh j~lký~ da" ~lch svýc.h ustano,ve- n ,0pa1.reni,. aby věci ty zůsta,1 zabezpečen
z,?uso'bem maji býti za- ch.~vánx v tajnosti. Za Hm účel/ .
muze urad nebo v, eře.n'
~, se
a jak ' h Y zájmy ?brany státu (r§ 1) ni
provád-·i I
! y orgán nzeužíti. ye pros,tredku lze k této orb~a'n . ě
d ' . . eJ c v mezlch nezbytnosti
~e c~l~~t"i ~d .platných předpisů řízení
J c ch, to platí i v jiných příVztah k ..•
JlRym zá_konům jedll'a'j icfm o 'p adech, kdy je toho v zájmu obran
obrane státu.
s~átu , naléhavě třeba. Opatře·ní oPře~
n yy~lovně o ustano'v ení větý prvé
§ 3. (1) Usta'noveni ' b
nenl treba Odůvodňo'vati.
'
n.a a předpisů . .
ra'nn·ého záko(3) Soudnf a jiné úřed n I
'
stáva'j í nedot'če~:! provádějlcich ZŮ,- směřujíc! k zjišťování
v_ i u~.ony!
(2) Nevyplývá-Ii z dalš' h
!'lají býti v zájmu obranye~iá"U ~~~:
ve,nl .tOhoto zákona nic . I·~néh~sta'n~ J~ny, a prozatímní zajišťovací opatřestavaJI usta'n ove'n í . . ; , J
,zuvěcec'h uvedených I J§I.§nych zákonů o ~hro~t:~~ ~~o~?~'a míli za následe'k
čena .
v
1 a 2 nedot- se pro'v ésti • e o tajemstvl, mohou
sk' .
Jen se s,volením vojen• : s!:,ráy~i, svoleni může stanoviti
Odpovědnost ve věcech obra~y státu; JS~ýim~:r,ytl ukon p~o·veden, aby ta'jem~
°voj:~=~ya.no. Nebylo-Ii rozpr~v~· ~1)zaZ:ezv::::o~ a účel'l1Ou při v'hodnutí
ěcech
' e ..správy v těchto
národni
~~~:~o
I;lr,mo !'l,i nisterstvem
i
vá'! ce
:
y'. Je proti
ro'z hOdnutí
liví členo:é.pusobnostl i její jednot- vojenskéh o vell1elstvi
(úřadu
or á(2) Vláda, šetříc
ústavn' h
'
aopresidenta republik
. IC,
prav obrany.
mlnlsterst'vu národnl
.y
a
Narodního

:::~~u s~e.

Šetření, z~jmů ,_Obrany

ft:

obr~ny

Od~~i~í~~a'!J,' á~~át~

';~;ČI I(!~rž~o!~ kU' Čin!'~, Připu.síná
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Příprava obrany státu.

§ 6. (1) Práce nutné k pří:pravě
obrany státu třeba provésti již v miru (2 ) Jednotlivá
odvětvi veřejné
správy ' jsou po'v inna
P!a~ovati
o
pra-cich :podle . smerl1lc stanovených Nejvyšši radou obrany s·tátu
(~ 12).

těchto

Součinnost

' tu (§ 57) se účastní jednání Nejvyšš íi
r ady obrany státu ja'k o
o~bornik 7
oboru voje.n ;kého hla;vn.i v~!!tel.n~~;:~
některý z techto fun~cdlo~aru vyšle k
tomen anebo za-nepralz '\len,
, .
jednáni Ne'jvyšší rady obra~y stahl
zástupce, kterého k tomu urci.
(3) Předseda Nejvyšší rady obrany
státu může k jednání této rady p'0~o
la·ti
i odborné po'radce
JlI1yclt
oborů.

obcL

§ 7. (1) ObCe jsou povinny činn,ě
se účastniti při provádeni !O,h oto zakona a předpisů podle ne~o vydaných; jsou zejména též povln_~y ~o:
dle pokynů danýc·h jim
nadnz:~yml
úřady obstarati, če'ho třeba k pn-pravám na obranu s·tMu.
, .
(2) P4sobno,st,
kterou. vyk?na'v aJi
obce pOd'l'e odsta:vce 1, Jest p're'nes~e
nou působnosti obecni (ú'kolem statní s'Právy svěřeným obcim).

Účast

presidenta republll(y při, jed.n áni Ne·j.vyšŠí rady o·brany s1atu.

§ 11. President republiky má pr~ vo svolati Nejvyšši radu obran,y statu býti přít.omen ·. její-mu jednani" JI
př~dsedati a vyž~datl s~ ~d ni zpravu
o
kterékoli VěCI, nalezeJici do oboru pŮsobnos·ti této rady.
Úkoly

Nejvyšší rady

o'b rany

státu .

§ 12. (1) Nejvyšší rad~ obr~ny ~tá-.
tu je po'Volána soustavne pecovat~ o
náležité zabezpeče-nl obra·ny statu,
§ 8. Na obranu státu a k její při a to jak v době mi.mo br~nnou po:
pravě lze podle dalšic~
u:ta~oveni hotovost státu, tak I za teto pOIl,? _
tohoto zákona
přibrati
kazdeho k tovosti. Po této stránce)l, prislusl
osobní účasti, uložiti mu i jinou ,sou- jednati a usnášeti se zeJmena:
činnost, pod-por·u nebo
omez,enl
a
a) o přf-pravě potřebnýc·h hospopcžadova.ti věcné prostředky (§ 194,. dářských opatiřenf pro bra'l~nou poh.0ods~. 2).
..
tovost státu ve výrobě, -:>behu'_a .s,?otřebě sta·tků, jakož i
O' Smerl1lClclt.
HLAVA II.
pro taková opatřeni, zeljména pokUd
'de
Nejvyšši rada obrany státu.
J aa) o zajištění prvotní a
průmy.
slové výroby, jakož i potřebných su'
Zřízeni Nejvyšši rady obrany státU_ I rO'v in,
.
,_
.
.
bb) o zaji'štěni výži'v y bra·n-ne mOcI
§ 9. (1) K přípraVě a .0r!J_a,",sacl a obyva.telstva,
.'
obrany státu se zřizuJj: NeJvyss~, rada
ce) o rozd~iovánr sur~vll1, vyrob,:obrany státu (2ikrácene "NROS.).
ků a jiných vecf pro potreby branne
(2) Jeji sidlo je v sidle vlády.
moci a obyva.telst'v a;
•
..
b) o směm-icich pro o'patren! a pnSloženi Nej-vyšši rady obrany státu. dělo' vánl pracovniků za bra-nne poho.
...
lovosti státu;
'"
§ '10. (1) Předsedou Nejvyšší ~ady
c) o směmirckh pro financn,~ hOs,p oobrany
státu je předseda
vl'ady; dařeni za bra'nné t~O~otOVO:tl . stát~
ostatni čle. ny jmenuje z čl'enů vlá;dy (fina. nčni pl,án v.álecny), pocita'Je
a je odvol·ává president republiky to i zásady ceno,vé poli!lky;
na návrh předsedy vlády.
d) o úpravě dOlpravn\. si~ě s hle(2) Jednáni Nejvyšši rady
o:b~any' diska obrany státu a o prlp~?'vá~,h,
státu se účastni
jako odborniCI z týkajídch se opatře, ni a pOUZlti Jaoboru vojenského s h·l·asem pora'dni":, kýchkoll'i dopra'vnic.h ~ro~třed'ků
za
vždy
generál.ní
ins'pekt~r : branne branné pohotovosti statu,
moci a náčel·nik hlavni'ho stabu .brane) o plánu ochra,n y proti všemu, co
né moci; za branné pohotovosh stá- ·

Všeobecná povi·nnost k csobni a
né úča·sti př, i obrané státu.

vě~-

I

Obrana státu (zák.) §§ 6-19.
by obranu státu oSI.abc-vi.do, poško.
zovalo nebo mařilo;
.
f) .o plánu ochrany oby.vatelstva
proti zásahům v' nějšího útoku, číta'je
a to i od.s·unlutí (ev,akuaci) obyvlatel..
stv,a a jeh'o och~a",u proti lete'c:kým a
jiným podobným nepřátelským úto.
k ů m;

g) o směrnicich, jak se mají při
výchově u.p latniti zájmy obr.any státu;
h) o pOdí/u, v ja'kém jsou jednotlivá odvětví státní správy po.vinna
společně pracovati o provedení a za.
jištění plánů, směrnic a příprav uvedených v předcházejícich odstavcích.
(2) Vedle toho je Nejvyšší rada
obrany státu povolána jednati též o
těch zásadních věcech týk.aJícich se
branné moci, kter·é ji ministr národní
obrany pro jeJich mimořádný dosah
předloži k prozkoumání předtím, než
je učiní předmětem jednáni vlády ve
sboru .
(3) Vláda může kterýkoli ná:vrh, jenž
jí byl podán některým ministerstvem
nebo liným ús.tředlnim úřadem, od'evzda·ti Nejvyšši radě obrany ·s tátu k
prozkoumáni s hlediska záJmů obrany státu vůbec a branné moci zvláště.

Po,v,aha usneseni Nejvyšší rad,y obrany státu.
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da obrany státu na podané námit,ky
nové usnesení, platí o něm ustanove·
ní předchá,zejících odstavců.
(4) Členové vlády, jeji,chž oboru
působnosti se týkalj í usneseni Nejvyšši rady obrany státu, která se stala
pOdl'e ustanovení odstavce 2 závazný·
mi, jsou povinni zaříditi, čeho třeba
k je'j iCh provedeni.
Poznámka :
§§ 14-17 ob sa hují
předpisy o úřado v ání NROS.
HLAVA III.
PODNIK Y DOLEŽITÉ PRO OBRANU
STATU .
ČAST 1.

VŠEOBECNA USTANOVENI.
Pojmov,é vymezení podniků důležitých:
pro obranu .státu.

§ 18. (1) Podniky, ústavy a jinými
zaHzeními, dů.ležitými pro
obranu
státu (dále označovanými zkráceně
podniky důležité pro !'Ibra'n,u stá,t u),
js:ou při provádění tohot:o zá:ko'n a;
a) podniky, (ús·tavy, zařizení), které patří
d'o
ně'které
ze s,kup.in
podniků (ústavů,

zařízenf),

určených

vládnim nařízením všeolbecně za ppdniky (ústavy, zařízeaí) di'lležité pro
§ 13. (1) Je-Ii ve věcech uvedených v obranu státu,
b) pOdniky (ústavy, zařízenf), které
§ 12, ods·1. 1 třeba zákona nebo vládpodle
ního nařízení (§ 81 ústavní listiny), ministerstvo národní obrany
oko·ll
n,o·solf v d'ohodě s věcn,ě příS'luš
usnese se NeJvyšší rada obran,y stáným
ministerst-vem
lIrči
jmeno,
vitě
tu na přlsluš'ném návrhu, kte'rý Před- I
za podniky (ústavy, zařízení) důležité
lOží vládě.
pro obranu státu.
(2) Ostatní usnesení Nejvyšši rady
(2) V Pochyb~oste'ch o tom, zda ten
obrany státu ve věcech uvedených v
§ 12, osl. 1 jsou závazné pro všeChny ".:b onen pOdmk (ústav, zaří-zení) patrl
do skupiny pOdni,ků určených všečleny vlády, jesHiže se ve lhůtě
Obra·ny státu žádný člen Vlády ani obecně vlád·n ím n,a'řízením za' pOdn.iIcy
(úSotalvy, z· ařízení)
důle·žité p.r o
proti nim ne·vyslo'v i, ani nenav.rhne,
aby věc byla I předložena vládě k obranu státu [Odstavec 1, písm . a)J,
rozhOdnuti; za tím účelem se zašle rOZhOdu'j e mi'n isterstvo nárOdní obrakaždé takOVé usneseni Nejvyšší rady n.y v dohOdě s věcně přísllušným ministerstvem.
obrany státu v1šem členům vlády.
(3) JesUiže se pOd·le ustanoveni Ustano'v ení o držitelích podn·iků dů
předcházejícfho odst.a·vce proti usneleži1tých pro obr'a'nu stá,t u.
sení Nejvyšší rady obrany státu vysloví některý č·len villády nebo na,v'rhne
§ 19. (1) Úřady, rozhodujíce o ud' ě
aby věc byla p'ředložena vládě k roz- leni oprávnění, jež se vztahuje k prohodnutí, před,loži se věc vládě, sevozování pOdniků
důležitých
pro
trvá ' li Nejvyšší rada obr.any státu při
obranu státu j.sou .p o.vinny zjistiti též,
svém usnesení; u· čini-Ii Nejvyšší ra- I
zda osoba, které má býti oprávněni
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uděleno,

vyhovuje po stránce státn!
spolehlivosti; osobě, kte(~~ okres- n~
(stání policejní) úřad ?~na, c~l . za s~át_
ně ,nespo-Ieh-Ili'vou,_ nemuze by tl uve e
né oprávněni udeleno . "
-. ._
(2) Zjisti-U o'kresní (statnl p_ollc':J
' .. d ať z J'akéhokoii podnetu, ze
nlL ura,
'k dule-ž ité-ho pro oobran.u
drIl-tel podnl u
.'
dá o
státu je stáotn1ě nes.poleh~!vy" ~y ,
-to-m' rozhodnuli, jež dorucl dotcenemu
držitel-j -pOdniku .
.
d
(3) Z rozhodnuti úřadu pOd.l'e o ď
stavce 2 muže se držit~~ pO~nlku o:
volati k senátu u na-d~lzeneho z.em
ského úřadu . Tento sena~ rOIshl_oo~z_'eUIJne ~
konečnou platnosti a

Je:.

předsedy ustanove~é-h~ mlm~t~rtj:X

vnitra a ze dvou clenu, z niC- 'odni
h ustanovuje ministerstvo nar
,
no o
a druhého ministerst,vo pruobrany
.
živností a jde-Ii
mysJu, .0bCh?ld~e~íci do pusobn'osti
o podnik na ez J. .
toto miěklerého jiného mllHsterstll'a" _ b 't'
n
dl
potřeby
muze
YI
nisterstvo. Po e.,
mských úřa-

zř,ízeno.1! j~dkn~~~lv~~:d!eVYdá naříze-

d~ se~atu ?e o I 'odrobnostech o~ganim predplsy, o p '-ména též o jeJi.ch
Jiisace s~n,átu, zej k 'akož i o Je·
zastupovanl na vene -ř J ,i ve věcech
jich
a o
nálezeJlclc 1
d t'
provádění jejich roz-ho nu I. , _.'
B Hi drž-itel podniku dulezlteh ,(4) o
státu
- o pr
osobu
nes'pO-lehl'IVou,
ve
kterOU
Je p
.
'd i
nařízením, ustano·
s~a.noveny
provoViti místo vla.
se b n
e ~'YhOVUJ'ícíhO
•.

je~n~nJi, d~áIJ'~j~C~ ~~~obnOSti

~bra,",u

~en ~:inen

pr' avopl- atně ~z",a-

s,tá,tně
Jhutě,

pOdn.ik~ .

vyjádřiti ~ podezření,
stá,tně nes'pole'h llv'y .

mohl

(7) Pra,voplatná iozhodn,utí,

že

je

VYdavna'~

dl-e ustanovení od-s tavcu 2 a 3,

?,O soudy úřady a orgány, ro-z hodu~:cí o j,akýchkoliv nároc.rc~ osob,
L - se toto rozhodnuti tyka.
,' _
J,ch Z

d t
e 4 muze
(R)Opatření podle o s, dVC
•
b ' ti učiněno za 'branne pOhO!O'VOS~1
tVá'
(§ 57) nebo r.astn110U-h udas .u
§ 139
dst 1 prvni
losti
1,)_'
větě, uvedené
ji'ž předv lim, ,n«:z
.ro z o d ~~ ti_
okresniho (státni.ho po.-hceJnihO) ura
du nabvlo právní mocI.
bu
(9) Duvodem označe'li , _za ?~O i
stát-ně nespolehlivou nemu~e by tl n á
kdy příslušnost k určitému Jazyk~, ~e:
boženství nebo ras\ ~: l~tá:~jména
spolehlivé třeba po la a I .
,
d
oby o kterých možno mitl duvo o~ ,
-e by zneužily svého pon.e za to, z h
braně státu 'lepřizstaveni v ~~': u ok t
které vyvíjely
ni-věm, zvlaste -l,a, y,
- ," '(cr proti
ebo vyvíjejí- cmn_o st, smeruJ. r
n
svrcho'v anosti
samostatnos I,
státni
.
'
"~d110't[10Sti nebo
_
c el,i,stvos't !, uS' :l v~ď~liJkánské státnJ fordemokr_ atlck~-r~. Československé re mě ~ bez,~~~~~-s Iproti obran_ě ~,tátu,
publ!ky
, či- nn,osti podnecuj-I n-esvésti hledí, anebo
o I ,
hvalují nebo po
kovo:~ činn~st ~rc říSlušní' ky poN:
po'r up, ktere ~y_y b Pia po účinnosti
tické
Jez :rotistátní
to'hoto
které maji poderozpus
oso!l_a mi
zřelé s'lyky s JI _
. 'nou a p .
nestpo-rl ehlli'vými nre bo s ClIl

h

I

bkter~ék ~aS~obvye

slr~ny,

-

zakon~/ro
ur' či úřad úředně
~~;:ni

t-~~

činno,st

státně

~Ienech sp!á!niChdn1~~

zovatele
_.
.
0Ustanovení o
(5) Nevyho'v l-I_1 drzlte-~ 'P?:d~llku p _
orčic-h a revlsnich organu po
vin,nrosti podle předcha.zeJlcl-h~. od _ z
duležitých pro obra-nu státu.
stavce, může - a na nav,rh mJn~s-~~r
.,
orstva národni obrany .n'USI byt\
§ 20 (1) ČI- eny S1pravn!ch, .~?Zd '
a) odňata držite,1i koncese ~e- ~ čich a' revi,sníCh orgánu podnl u -~i
liné oprá' vn,ění, jež se , vzta;huJe
ležitých pro ob~anu státu .~:sme-J
provozování podn,lku, anebo
.
býti osoby státne nespol:hl;l . rob) -u,v alena na dobu, po kte-ro~ J~
(2) Člen.y s.prá,vnic'h _organu se
toho třeba, na pOdn~k n~ _ v-rub Jeh _ zumějl:
_
"
_
.
držitele vnucená spr~va ~rad~1!I s~~i
u akciovýcl:l s_p ole':,no!itl c1en~~~
noveným vládnim narízenlm, Jez u c
představenstva podle cl. 22~ obch
i další podro'bnosti..
• . ' _ niho zákon,a ze dne 17. pros!,nc~ 1862,
(6) Úřady nejsou pOVH1\ly u.vestl du
- 1 ř z z ro'k u 1863, a redltelSltvi
vOdy pro s,vé rozhodnuií" k~~rým o,zna~ (~Pl'á,VY, ~právní. r,ady) podle § 182
čí držÍ'lele pOd'niku dul~:tlt~ho p~ _ zá,k. čl. XXXVII/1875;
_
nla akobranu státu za osobu statne -~esp •
u komanditnkh s,polecnosli
lehlivou. Okresní (státn! POIIC~J~I) cie osobně ručíc! spole_čllici;
búřad je však povinen pr.ed VYdanc~
u komanditních spolecnostl oso ~~
rozhodnutí držitele .!)o~:llIku Vy~-Ie se ručící S'Poleční.ci, po-volani k za,s u
nouti a dáti mu pnlezltost, a Y
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pování a vedení obohodu pOdle čl.
153 čl 158 zákona č. 1/1363 ř. z. a viti na místo osoby státně -n espopOd,le §§ 128 a 133 zák. čl. XXXVIII lehl-ivé za člena dotčeného orgánu
osobu vyhovující.
1875;
(7) Nevy'h oví-li držitel pOdniku pou s,po-Iečností s ručením omezevinnosti
uvedené v odstaVCi 6, muže
ným, zřfzených -p odle zákona ze dne
6. března 1906, č. 58 ř. z., o' spo. -a n,a nálvrh minis,terstva národní
obrany
mu,sí
- býtli, bez újmy j'i,n,ýCh
lečno'st.eCh s ru čením omezeným, jed,.
opatřeni podl.e platných předpisu:
natelré pOdle § 15 tohoto zárkon-a ;
u veřejnýc'h obchOdních spoJ. ečnostf - a) úřadem (orgánem) stan_o veným
Společnici oprávnění zastupo-v_a ti tu- vládním n-ařízenim dosazena jiná osoba do do,tčeného orgánu podniku neto srpolečnost;
u s-polečenstev (družste~), zřízen-ých bo odňata koncese anebo _ji'né oprávněni, jež se vztahuje k · provozováni
pOdle zákona' ze dne 9. du'b na 1873,
Č. 70 ř . z., o výdělkovýc.h a hos,po- pOdniku, anebo
b) uvalena na dohu, po kterou je
dářských
s-po-Iečenstvech, č-Ienové
představenstva pOdle § 15 tohoto Zá-/ toho třeba, na podnik na vrub jeho
ko-n a, u družs'lev podle §§ 223 až 257 držitele vnucená s-p ráva úřadem stazák. čl. XXXV,I,I/1875 řed'Í-t' e rlství podle noveným vlád,nim nařízením, jež urči
§ 241 tO'h oto zá'koll'l1ého článrku a u i další pOdro-bnosti.

hospOdářsokýc-h
a
živnostenských
družstev úVěrn,ích ředitelstvl
p-odle
§ 30 zák. čl. XX11JJ/1898;
u těžařstev, zřízených podle §§
137 a násl. olb ecné'h o horního zákona, předseda ředitelstva a všichni
jeh-o členové, je-I-i řed'itel-s,tvo podle
stanov několika,členné;
• u jiných sdruženi osob anebo ma.
jetku Osoby, -k terým byla svěřena obdobn_á správa a obdobné zastupování těchto sdružení.
(3) Zjistf-Ji okresní (státnr policejní) úři3d, ať z jakého-ko,Ji pOdn.ětu, že
některý ze členu správnich, dozo-rčích nebo revisních orgánu podniků
důležitých pro obranu státu je státně
n,esrp ohlehlivý, 'v ydá o tOm rozhodnutí, jež doručí jčlk drž.iteli podniku,
tak i osobě takto ozna-čené.
(4) Z rozhodnutí úřadu pOdle odstavce 3 muže se OSoba, již se toto
rozhodnuti tVká, odvol-ati k senátu u
nadi'ízeného zems,kého úřadu, o němž
plati ustanovení § 19, odst. 3.
(5) ByHi některý člen orgánu uvedené,ho v odstav-c i 3 pravopla-tně
ozn.a- čen za osobu státně nestpolehlivou, přestává býti členem tohoto orgánu dnem, kdy bylo držiteli 'p odniku oznáme-n-o, že rO-Z:hodnutí, jímž
byl uvedený člen ozna.čen za osobu
s1á~ně nespolehlivou, naby-Io právní
moci.
(6) Držitel pOdniku, jemuž bylo do.
dáno oznámeni uvedené v předcháze
jícím odstavci, je povinen ve I'hutě,
kterou určí úřad stanovený vládn,[m
nařízením, dáli zvoliti nebo ustano-

(8) Ustanovení § 19, odst. 6 arž 9
pJati obdobně.
Ustano-venr o zaměstnanc/ch pOdniků
duležitých pro obranu stát-u.

§ 21. (1) V pOdnicich duležitých 'pro
obranu státu nesměji býti zaměstná
vány osoby státně n,espolehlivé .
(2) Zji,stí-Ji ok-resní (státni policejní) úřad, at' z jakéhoko_1i podnětu, že
některý z-aměslnanec pOdniku duležilého pro obranu státu je státně nespolehlivý, vydá o tom rozhOdnutí,
jež do-ruči jak držitelli pOdnik-u , tak i
osobě takto označené .

(3) Z rozhodnutí úřadu podle odstavce 2 muže se Osoba, jrž se toto
roz,hOdnutí lýká, odvolati k senátu u
nadřfzeného zems'ké'ho úřadu. Te-nlo
senát ro'z hoduje s konečnou pl-a l-n o.
sti a je složen z předsedy ustanove -n ého ministerstvem vnitra a ze dvou
členu, z n,ichž jednoho usta-no,vuoje mi.
,n isterstvo sociální pé'če a druhého
mini-sterstrv-o národln,i obran,y ;
jd'e.li
o zaměstnance, na něhož se vztahuje obec-n ý horní zá,koll, anebo o zaměstnance železni-čni'ho podniku, rozšířuje se sená,t o dalšfho člena, jehož u-s ta,n ovuje v prvnim případě mi' nisterstvo veře'jných praci a - v - druhém, připadě ministerstvo železnic . li.
n.ak plati ustanovení § 19, odst. 3.
(4) Pra-v opl,a,tn,é
rozhodn'utf,
jímž
by: zaměst.nanec oz-načen za OSObli
státně nespolehl_ivou, je dostatečn- ým
duvodem k ro'Zvázán-í pra,covního poměru s okamži'tou účinností, bez zře-
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.. ' ustanoveni zákonná, nebo) daný ~odle u~~~ důvodů odvolati .
tele na lina ·
kdykoli bez u n.
• zaměstnáváni
smluvni.
I
19 odst . 6, 7 a 9
(3) c!zinc,:, e~it:~o~ro obranu stát~
(5) Ustanov~n
,
v podnikU d.ul
o í souhlas vO'jenske
platí ob.~obne . d ' ku je po'vinen, ja.'<- ne·byl dán predch ~hOŽ byl daný so~
(6) Drz l tel po.. nl
oznámeno, ze
s'právy, ne~o ~ n zaměstna,vatel pOVI-,
mile mu ~Vlo .. ur:de:V1
zam.ěstnane~ hlas odvol n! I,e úřadu stanoveného
e služe'b v tomto,
rozh~dnUtl, 1~~bU státně neslpol,ehll- nen na vyzvanl
ozn,a'c en za o ' vní moci, pracovnl po·
vládn.lm ~ařízenÍ'~d~traniti. Odvolání
vou, na'b ylo . pra,
zaměs. tnanc em
s podOlku I~ne:ostat, ~čným důvodem k
měr ~. dot~:.nnY':stí rozvázati.
souhlasu le
Iho Iloměru s okam·
zřetele na jiná
okamzl tou UCl
.
. dále povinen rozvázáni pracoVIl '
smluvn\.
(1) Držitel p~dOlkUk I~.mu abY Chod ži't ou účil",?OSI~, I'o:neáz nebo
učiniti, čeho ~re:b~
raco'vního po- ustanoveni zak ' _. u'ko'nč cn . 1 pracovpodniku rozvazanlm , P zaměstnancem součinnost~ kter_á pr~1 podle z;vlá'štníc:!!
slu
měru s tím neb on lm
ní,h o pomer~ . p,rl
r ánllm, poml'jl pn
neutrpěl.
.
"
odni,k.u ná,le· předpisů urc~t~:vn~h~ poměru podle
(8) Nevyhoví:11 drll'tel Podle ustano- rozvá,z ánl t~ohoto odstavce.
• , "
v podžitě svým po·~mnost~m !ůže _ a na ustanoven
(4) Pro c~zince z~~es:~~t~e podni~
vení od~, t~vcu 6 a ~árod ."l
obran.y
podnik důl,elity
náv~h mln~s.terstv,a "m jiný'ch opatře· niku v dO'b e, ~dY
mu;sl - byli, b~Z uI ' : d isu
uvalena podle § 18 urcen ~e drŽitel tohoto
ní podle Platn·YCho~r. e iOho' třeba, ' na pro obr,anu ~·tátu, I t"ti si ve lhůtě
na do'bU, po kte.r h I držitele vnucená podn!kU povm:en ~fa~~~1 vládni naří
a zpusob em , la.k ..
ké s,právy dodapO'd,ni k ~~. vrub I~a~oveným vládnÍ'lu
sprav a určJ~e~ . "
dalšl podrobno- zenl, so~~I~S ~o!:n~erozhodné, byl~
nařízenlm, lez urCI I
tečně, pn cem~.l ům řed tlm udl?li dotčeným clzm~1
5 zákona ze
sti.
•
dl
odsta' vců 6 a 7 leno povolení po : • 39 Sb . z. a
(9) Opatrení po e .
učiniti za
břeI~ad192 á~I~~ trhU práce,
je držitel pOdOlkU p~~~I~e~§ 57) nebo dne o13.
ochrane
om
dl § 2 tébrann,é pO.hotoyo,srI. uv~dené v § 139, n " ' 1 r osvědčení po e
á
nebo mal· I
, řenl souhlasu m
nastanou-II u~a~~:!'. ihned jakmile mu hOŽ zákona . Od~P',ed'kY jako odvoláodst. 1, p~VOl
hodilUtí o'k resního
stejné právní n dSI'e ustailo~ení odbylo dorucen.o ~o~ o úřadu, aniž bY- ní souhlasu po
(státního pO~lc,eln;." JravoPlatnosti tov c e 3.
§ 21 odst. 8 platí
10 třeba vvcka~a ~ těchto při'padech sta·
(S) Ustanoveni
,
hoto rozho.dn,ut. d Ovodem k rozvázáni
h za uděleni státního
je dostatecnym • u
okamžitou účin· o· bdobně..
(6)
O
zád~s~eco
zaměstnaným v
praco.vní'h o ~omeru n~ ' jiná usta,n,ovení
občanstvl cl;m~.~,!, h pro obran'u stá ností, ~ez zret~leIUv'nl již rO'Ihod~~H
podnicích ~ulez~lr~ušný úřad pO sly~~~~~~~;e{~.~át:hO p~lieejnIM) ura- tu rozhodule, pr .
šenl vojens, ~e spráovs~áva, jl ustanoveni
duo
(7) Nedotcena ~u
y'h lášených ve
h zaměst n aných
ezinárodních sm u~ v
I
ustanoveni o ciz~~C, c
pro obranu ~blrce zá'konů a narlzeni.
v podnicích důlezltych
I h
státu .
. . -leh ve .: právn c ,
ustano,v enl o c.':'~-h orgáne'ch podniodnicíeh důležitých pro doz~óčl~gl:Ži~;~~ np~o obranu státu.
§ 22 . (1l V p
.' 1 býti zaměstná-

Z

f

obran~ .stá.tu nes~edChOzíhO souhlasu
váni clzl,ncl bez pre Je-Ii podle jiných
vojenske s'prá'vy . • tnávání cizinců vů
ustanovení k ~a~es ho ovolenl, je
bec Z~P?t~~bl ur~~~' nef uděli povopřísl-usny urad"kdrd ° ležitý pro obranu
lenl pro ~odnl
.~da.ti si př,edchozl
státu, povmen v'jz
souhlas vojenlske spráVY:.
sou,hl,as
(2) vojen!ská správa muze

á I h
dozor§ 23 . (1) členy ~pr ovn cd "ků důl e •
býti
•. ' h
ro obranu státu
.
k'
ZltyC ~
sou.h l.asem vOlens e
cizinci I~n se , rávnlch orgánů třeba
správy; c!e.ny SPb
uvedené v § 20,
tu rozumetl oso y,
odst . 2.
správa ,oMe sou'h las
(2) vojenská

čich a revisnlch orgánu ,POs;~jl

Obrana státu (zák.) §§ 22-24.
daný podle ustanovení ods'tavce 1
kdykol'i bez udání důvodll odvolati.
(3) Byl-Ii z·a člena orgánů uvedenýc'h v odstavci 1 zvolen nebo ustanoven cizinec bez předchozlho sou·
hlasu vojen,ské správy, nebo od·volala-I·i vojenská správa SOuh l as původně
d.aný, pl,atí obdobně usta·novenl § 20,
odst. 5 až 7.
(4) Cizinci, kteří jsou členy orgánů
uvedených v odstavci 1 již v době,
kdy byl dotčený podnik určen podle
§ 18 za pOdni,k důležitý pro obranu
s·tátu, jsou povi·nni opatřiti si I!e I'hů
tě a způsobem, j<1k stanoví
vládni
nařízeni, souhlas vojenské !'právy dodatečně. Odepřeni' souhlasu má stejné prá'vnl následky jako odvoláni
sou'hl·a.su podle ustanov ení odstavce 3.
(5) O funkclch cizinců v orgánec'h
žele~ničnich pOdniků platí přlslušné
předpisy o dra'hách .
(6) Ustanoveni § 22, odst. 6 ,platf
obdobně i o udllení státního obča'n
ství cizincum, kteří jsou členy správnkh, dO'zorčích anebo revisnich orgánů podniků důležilých
pro obranu
státu anebo jsou držiteli ta,kových
podnik li.
(7) Ustanoveni § 22, odst. 7 platf
zde .
POvinnosti podniků důle,žitých pro
obranu státu.

§ 24. (1) Držitelům podnikli důleži
týCh pro obranu státu může býti min,iste·rst·vem národnl' obran,y a tlO
mimo dobu bra,nné pohotovosti státu
v dOlhodě s věcně příslušným ministe·rst vem -- nra, řízeno, aby
p.od'al i
(podáv'a'li) správné údaje o výrobě,
o jejlm rozs.alhu a "ředmětu, Čft.aljíC
v to i přesné údaje o výrobnlm zařízenI, sloužlclm k výro'bě a dodávkám, dále o zásobách su·rovin, polOtov.arů i hotovýe'h výrobků, o zásobách a spotřebě paliv, pohonných
hmot i jin ý c·h předmětů portřebných k
výrobě a dOdávkám, jakož i o mechanických zdrojích, jiChž lze použiti k
lIýrobě
energie, dále o zaměstn'a,n
cích, o možnostech přemě·ny výrOby
mírové na váleč·nou, jakož i o všech
jiných okoln.ostech,
důležitých
pro
obranu ' státu. Držitelé do·tčených podniků jsou
povinni těmto
pHka.zům
včas vyhověti a Jsou po'v 'řel·n,i řádně legitimovaným orgánům VySlaným vojen-
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skou správou dovoliti přístup do podniku k zji , štěnl všech těc'hlo okol·n osti a poměrů nebo k přezkoušení poda'ných úda,jů; o právech a, po,v innoste'c h těchto orgánů plati ustanovení
§ 32 .
(2) Vedle po.vinnosti, které podnikum důležitym pro obranu státu již
jina·k vyplývajl
z
tohoto
zákona,
vládních nařízeni neb jiný':'h předpisů
podle něho vydaných, může býti způ
sobem uvedeným v odstavci 1 držitelům takových podniků uložena
povinnost udržova·t určité záSOby surovin , polotovar ů a hotových výrobků,
pali'v , p o honn ých a provoznlch hmo·t
a podle potřeby i jiných předmětů
potřebnýc'h k zaoji-štění výroby a dodávek, a tře'ba-li, i povinnost zříditi
neb udržovati stro'j e, zařízenI a nástroje, potřebné k válečné
výrobě
nebo k výrobě a dodávce energie,
které si sami opatři. r:ebo které jim
stát svěří pro jejich pozdější úkOlY.
Třeba-Ii mMe jim býti uložena, i povinnost vyzkoušeti pro jejich pOdnik
náhradni pal.iva, náhradnl pOhonné a
provozní hmoty a jiné
náhr:adní
prostředky a z toho vyplývaj icl ~pů
soby výroby. Prokázaná škOda, 'vzniklá nařízeným udržov'á nlm zásob ma'teriálu neb i ~řízenfm neb udržován lm
strojů, zařízeni a nástrojů v miře pře
vyšUlj lcl normálnl běžnou
potřebu
podniku, bude podniku
n'ahrazena
(§ 162).

(3) Držitelé pOdniků důležitých pro
obranu státu, jejich orgány a zaměst
nanci jsou povi'nni věci, které mají
býti tajeny v zájmu obrany státu, zejména pa.k opatřeni učiněná pOdle
ustanoveni odstavců 1 a 2, podle
§ 29, odst. 1, pl.sm . a) a cl, nebo
§ 31, odst. 1 ,uchovávati v tajnosti
stej.ně a s týmiž trest-nimi ná,sledky
jako osoby ve veře·jném pos't avenl
(§ 5, č. 2 a § 6, Č . 4 zákona ze
dn.e 19. března 1923, Č . 50 Sb . z. a n.,
na . ochranu republi'ky) . To platí i o
jiných oso.bách (na /Jř. o dodava·
telích), jimž pOdni;k ve svém provozu svěřil věci, které ma:jí býti tajeny v zájmu obrany státu. Ministerstvo národnl obrany může v dohodě
s příslušným ministerstvem stanoviti,
jak ma'jí býti povinné údaje, týkající
se výrobnlch poměrů podniků, čině
ny, .aby to, co :ná. v zái-mu. .obr.an.y.
státu zůstat utajeno, bylo urta'j eno.
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Mini.sterstvo národní o,brany může sta- pro obranu státu, jakož i při povoo
novit i da,l'š í opatře:!í, jaká majl .I'o'vání a schv,a,lování jejich provoz držitelé pOdni'ků důležitých pro obra- ven. V ta,kovýc'h případech mohou býti též povoleny pro tu neb onu stavnu státu, 'jejích orgány a zamě~:tn?n:
ci učiniti, a, ,t o i ve sty,ku .s jmyml bu 'nebo provozovnu odchyl'ky o~
:
osobami, aby bylo zabezpeceno ~tao platných předpisů; při tom. třeba míti
jeni potřebné v zájmu obran.y statu; co možná zřetel na bezpecnost osob
stanovením ta,ko'vých opatření nejsou a majelku nebo na ochranu :lou-sedvšak držitel'é , orgány a zaměstna~ci ství, je-Ii to platnými předpisy pře
depsáno.
podniků důležitých pro obranu statu
(3) Na sta,v by podniků
důležitých
zbaveni povinno.sti jim v tomto od- \
pro obranu státu se · vzta!ulj í též ustastav,ci ul,ože,né.
hovení
§
55,
odst.
2
až
5
a po pří ·
(4) Držitelé podniků rlůležitých pr~
obranu státu jsou povil1n,i zameziti padě i § 56, odst. 4.
(4) Prohlásí-Ii minislr národní obravstup do podniku neb jednotlivýoh
jeho částí ne'povolaným osobám" ny v dohodě s ministrem vn.itra a
věcně příSlušným. ministrem, že je v
zvláště jsou-Ii !yto OSOllY cizinci;
takový vstup ane,b o prohlÍdka pod- zájmu obrany státu, aby by,la z·ac-honiku (jeho části) smějí býti dovoleny vána na'prostá, tajnost o zařízení,
jen na zvláštní po'v o!eni vO'j enské uspořádáni a'td. pro vozovny pOdni'ku
důležitého pro obranu, státu:
správy.
a) přec,hází příslušnost k povolová(5) Ustano'venimi
před'cházejicíc'h
ní ,a s'chvalování, ·takové provozovny,
Odsta, vců nejsou dotčena ustanovení
zákona ze dne 9. dubna 1935, Č. 71 neoHi podle platných clřed:pisů vySb . z. a n., o hOSlpodářském vyzvě- hrazena zemskému nebo ústřednímu
úřadu, na úřad, který je přimo poddačství.
'
(6) Ustanoveni odst·a'vce 1 může říze'n věcně přislušnému ústřednímu
býti obdobně použito i na podni'ky, úřadu;
b) úřad přislušný k po·volení a
ústavy a zařízení, které nebyly určeny za podnH<y důležité pro o'br,anu
schválení provozovny zařídí v dohostátu podle ustanoveni § 18, u nichž dě s voje:ls,kotl správoll, čeho t'řeba
to však ministerstvo národní obrany k tomu, aby do'tč.:lné zařízení, <lSpO_ a to mimo dobu branné pohoto- řádání atd . tal(olvé provozol/ny, jakož
vosti státu v dohodě s věcně pří i její povolení a schv:í!ení zůstal'o
sl,u šným min,i's,terstvem - tlzná v zá,j- utajeno;
C) dozor na ta'ko'v ou provozovnu po
mu obran.y státu :r;a nutn,é.
zahájen,í výroby (-provozu) v ní, počít.ajíc v to i dozor orgánů živnoUplatnění zá'jmů obrany slá'tu v podnicích důležitých pro obranu státu, stenské ins'pekce, budiž v dohodě s
vojenskou správou upmven a pří'sluš
zejména při jich tři'zování.
ným úst, ředním úřadem poHebn,ě 'SO!U§ 25.(1) Při po'vo,lio,vánJ a sc-hva.lování středěn tak, aby 10, co má býti v
pOd'niků důle'žitýoh pro obranu státu
zájmu obr,any státu utajeno, zů·sta!o
mo'hou býti, uzná-Ii to voje'1ská sprá- utajeno .
'
va v zájmu obr-a'n y státu za potřeb
(4) V podnicf.ch pro "'1 branu státu
né, příslušnými úřady předepsány
zvláštnlí 'p odmí,n'ky nebo omezení,tý- (v jejich Odděleníc,h), u r.ichž je zří
kající se L'místění, úpravy a vybavení zen vojens,ký dozorčí orgá'n , mohou
(zejména co do zajištení provozu) být soudní a jiné úřední i.kony vyko·
nány teprve po [lředc!1ozím oznámení
těchto podniků, jako~ i plnění povi'nnoslf uvedených v § 24, nebo může tomuto orgánu a jen v jeho přítom'
býti podle okolností předepsání la'kO- nosti; vykonání takOVýCh úkonů je
vých podmí'n ek neb omezení vy'h ra- nepřípustn, é, jestliže uvedený do,zorč!
zeno na dobu "o'zdější, rebo může orgán odepře 1< nim svol'e~1.r. Proti
býti schválení neJ,o povolení vůbec odepřeni, svolení dozorčHlo orgán.u
je přílpustná dozorčí stíž11 o,st k miodepře,no .
(2) Ustano'vení předcházejicího od- nisterstvu národní obra'l ly. Mají-Ii býti
soudní neb jiné úřední ilkony vykonásta,v,ce pl,at.! zejména při povolollfá.ní \
staveb všeho druhu (novo!3!a'veb, pri- ny v podnicích důležitých pro ob~an~
staveb, přestaveb) pOdiliků důležitých státu (v jejich odděleních), u nlchz
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nen.' v.ojens'ký dozorčí orgán zřízen,
HLAVA IV .
a .Je-II prokázáno Jistinou vydanou
yOJen.sko~ správou, že ly to podni·ky
'NEKTERÁ DALŠf VŠEOBECNÁ USTANOJSou pOv/l1nv za'c hovati co do u,rči·
VENf O OBRANE STArtl.
tý.ch předmětů lajemsNi, budiž pli
vykonu soudního 'leb úředniho ú,konu
Sou'
p
is
osob a věcných prostředků a
š,:tř~~o všech opatmosti, abV věd
prohlídka těch to pros t ředků.
dulezlté pro obranu !>tátu zůstaly
uchovány v tajnosti, a je-Ii v uvedené
§ .. ~1. (1) K účelům obrany státu a
listině
vydané- vojensk:lu s'prá'Votl
stanoveno, že se vykonávání soudních to juk pro'vád'ěn,f pHpravllých prac'í k
neb jiných úředn!c'h úkonů v dotče tomu po.třeb",ých,může býti vládou a
ných podnicích (jejich oddělenich) ~a br~nne pOh,otovo'sti státu i n.eJvyšváže předchozím s'v oleilím vojen.ské sim úradem hospodářským /le'b o minisprávy, I,ze soudni neb j,iný ú-řední ~ters'tvem přislušným pOd'!e § 106 naúkon v takových podi1icích vykonat r~zen SO'~'PIS o,sob i l/ěcn'ýC:h prostřed
teprve po předchozim oznámení vo- ] k~. Byhl,1 tako,v,ý soup'is zařízen jsou
jenské s'právě a jen v přítomnosti v, ~echny • .o~~by,. li,chž se 10 týká, poa
vojen's ké osoby, kterou k tomu vo- vl'n ny UC/l1lt'l predepsaná hlášení
jenská sprá'va určí; vyko;tání ta,ko- podati .žádai1é zprávy (zejména též
výc1h úkonů je nepříp'ls'tilé, jesHiže p~k,ud Jd~ o d,ruh, množstvi, j,akost a
vojenská s'práva ode'P,ře k n.im s'vo- mlsto ulozei1i věcnýCh prostředku) a
lení. Nebylo-Ii rozhodnut[, o tom vy- e.oskytnouti i ji,n ou požadov,a:n ou soudáno přímo mini,sterstvem národni ob- c/l1nost
ra,n,y , je prot,i ro~hodnuir vo'j enské'h o
(2LK ú~~I' ům 'u've'd eným ~ ods,tavci
velitelstvi (ú1řadu, orgánu), které j,e 1 ~uze by tl způsobem tam uveden ' m
učinilo, přípustná dozorči !,' ižnost k
n'~rizeona též prohHdka věcnýCh p~o
ministerstvu národní obrany.
s"red,ku.~y:I:él,-I,i t~to prohlídka ",a,řízena,
JSou drzltelé vecl1ých pros,tředků nebo oso,~y'.o ni'c·hž lze důvodně míti
Č á st 2.
za.. t,o, . ze J.sou držiteli věcnýC' h pros.tredku,. povinni dovoliti ' řádně legiZVLÁ.ŠTNf USTANOVENf O REGISTRO- tl~o' vanym orgánům, jimž to vládni
VANYCH PODNICfcH DOLEZITYCH PRO na!~zenr._,!1ebo piředpisy vydané nejvxs~im u'radem hos'Podářs'kým nebo
OBRANU STÁTU.
, ml~!sterstvem příslu' šným pOdle § 106
5veri, aby vstoupHy na je'j ich poVšeobecná ustanovení o regis,t.rollfa- zemky, do jeJich budov, do jejkh o,bných podnicích.
chod'n;Í'Ch a provozovacích místnos>ti i
skladu a pOdle okol,ností i do j'i1ných
§ 26. (1) .. Regi,s,trovanými !lodn/iky mistností n,ebo mist, kde jsou 'n e'bo
se rozumeJI podniky dů'ležité
pro by mohly býti věcné proatředky c,hoobra,nu stát,u (§ 18), které se s účin'ky vany, pro'Vedly v nich pro'h lídku, odepOdle to!hoto záko-n,a
registrují, to, braly. na potvrzeni vzorky věcných
Jest ~ za'píši pOdle u's't anoven.i § 27 do prostredk~~ n?'hlédly do obchodních
z~lástního seznamu, vedeného tl mi- a hos'P?darskych knih a jejich příJo'h
llI,ster.stv,a národ'n,í obrany; tento sez- d?k.ladu a zá:r;namtr, Llčinlly si z nic'h
nam Je n,eveřejn,ý.
Vylp lSy, a vykáži-Ii se zv,láštním roz(2) Registrov,ané podniky pOd,léha ' í 'ka~em . úřadu stanovené'ho vládním
~~ebo předpisy ' vydan,ými
ne!~n_ us!ano'v en'ím této části zá,konJa na~iz«:~~m
ne'Jvy~s~m uradem hos'podářským ne-a JI.nym Jeho ustanovením da,n ým pro
bo ministerstvem příslušným podle §
r~~~,strova!lé pOdniky, nýbrž ' _ není106~ a'b~ ~ystoupiJy i do ~oukromých
II jl-n.ak st,anovello i ustanovením
bytu a JeJIch vedleJších místností a
p!atnym pro os't atni podniky, důleži
erov:dly v. nfi:h ú'kony ,Há,vě vypote pro obranu státu, ze'j ména pak
cte'n e: vedli toho jsou poV'inn,i při
~~~a:.ovením části 1 této hlavy Zá-/ pro'h lidce poskytnouti orgánům prohlid~.u
vyk?ná'v aljicím i pot'řebnou
Poz~ám k a: R§ 27--30 obsahuji usta- SOuc/l1nost, Jsou-Ii o to iádáni. .
noveni podrobná ,
(3) K účelům uvedeným v předchá-
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zejícíh odstavcích je každý na ú, řední
vyzvání povi'nen o skutkových okol·
nos1ech, jež jsou dllležité k provedení prad uvedených v tomto paragratu, podle pravdy a pOdle '; ejlepšího
vědomí a svědomí vyda,ti svědectví
nebo vypovídati jako znalec nebo
osoba přezvědná, a :tvé svědectví
(výpověď) pod trestem,
stanoveným
na křivou svědeckou výpověď ve věci
civilní, i přísahou
před
soudem
potvrditi.
Práva a pov'i,nnosti orgá.nů vykonávajicích prohlídku nebo dozor .

V. Trestní právo.
nosti. Povinnosti mlčenlivosti nejsou
uvedené orgány a osoby zbave!1Y <lni
odchodem ze služby nebo ze svazku
vojenského. Povinnosti mlčenlivosti
mohou býti orgány a osoby uvedené
v tomto o·jstavci zbave:ly jen mi·n istrem, pro jehož
obor
půso'bnosti
pro'hlídku nebo dozor vykonaly, a byly-Ii v té době p'říslušníky jiného odvětví státní správy, v do' hodě s minist rem dotčeného
odvětví
státní
správy.
(3) povinnos·t uvedená v ods··t,avd
2 se ·n etýká úředních (služebních)
zpráv a oznámení učiněných k úče
lům zabezpečení obrany státu; k jiným účelům nesmí' býti těchto zpráv
a oznámení použito.

§ 32. (1) Orgány, kterým' byl'o podle
jedn.otlivých ustanov'e ní tohoto zá'ko·
na, vládních nařrzení neb jinýc·h plřed
pisů pOdle něho vydaných
svěřeno
Použití ustan oveilí § 32
v některých dalších případech.
vykonati prohlídku nebo dozor (kontrol'u), jsou oprávněny vstoupiti 'na
pozemky, do budov, o·bchodní'ch
a
§ 33. U.stano,vení § 32, odst. 2 a 3
pro'vozovéJCÍ'ch místností i skladů , a pl'a·tí obdobně i o hlášeních a zprápodle okolnost! i do jiných místností váCh, které podle tO'hoto zákona nenebo míst, I(de jsou nebo by mohly bo před'P'isů podl'e něho vyd;:mých
býti věcné prostředky chovány, pro- podávají, jednomvci sami, jakož i o
vésti v ních prohlídku, odebrati na svědectvíc·h, dobrých zdáilích a výpotvrzení vzorky věcných prost' ředků,
pověděch
podle ustanovení § :,1,
na'hlédnouti do obchodních a hos-po .. odst. 3.
dářských knih a jejich pmoh, doklaPo znám ka : §§ 34 a d . jednaj i
o
dů a záznamů a činiti si z nkh výpiopatřeních v pohraničním pásmu .
sy; V· legitimaci, která jim bude k
vy·konávání jejich poslání vydána, mů
. Nedovolené zpravodajství.
že býti působnost omezena jen na
některé z ptávě uvedených ' úkólů . Do
§ 39. (1) Uveřejnění zpráv uvede. soukromých bytů ' a jejich vedfejších ných '! § 23, ~ . 1 zákona na ochranu
místností . smějí
uvedené
orgány republi·ky se trestá podle téhož usta·
vstoupiti a vypočtené úkony v nich novení zákona, i když se neděje tis.provésti jen 1ehdy, vykáží-Ii se zvlášt- kem .
ním
rozkazem
úřadu
stallo'vené'ho
(2) Mezi z'právy, uvedené v 23, Č.
vládním nařízením a·n.e bo
před1pisy
1, odst. 1 zákona na ochranu repuvydanými nejvyš·ším ú'řadem hospodář bUky, náležejí i rprávy o podnicích
ským nebo ministerstvem přís· lušným důležitých p-ro obranu státu , a komupodle § 106. Při tom třeba vždy še- nikačních pros tředcích (r,adioelektric·
třiti ustanovení druhé \!ěty - § 8 ústa·vkých vysí,lačích, poště a telegrafech,
ního zákona ze dne 9. du,bl1a 1920, železnicích, silnicích a p.), pokud
Č. 293 Sb. z. a n.. , o ochraně s'vobotěc,hto podni'ků a prosHedků má býti
dy osobní, domovní a tajemství li- pou·ž.it o k úče'lům obrany stát·u.
stovního .
(3) Zákaz podl'e § 23, č. 1 zákona
(2) Orgány uvedené v předcházejí na ochranu republiky vydává ministerdm odstav'ci jsou 'povi,nny zachovati ' stvo vnitra nebo úřad, kterému to miúplno.u ml'čen(.ivost o v·šech věcech, nis·terstvo vnitra svěří; jde·1i o pří
o kterých se dozvěděly p.ři své čin pad § 23, č. 1, odst. 1 téhož zákona,
nosU, zejména o každém obchodním anebo odstavce ' 2 tohoto paragrafu,
a výrobním tajemstvL Stejnou mlčen 'stane se tak na dožádánf ministerstva
li'vost jsou povinny zachovat i ' jiné národní obrany. Zákaz třeba vhodným
oso·b y, které se o věceCh právě uve- 'způsobem vyhlásit!.
(4) Za bra,n né pohotovosti státu můdených dozvěděly v své úřední či ,n-
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" se zrete.cm k zájmům Obra- ! ,.
i Vl;~ a .ostatníc.h předměh'J vojenské
Jlne zprávy než ty, které jsoll uve, z r~je. a sp e ciálního
vojenského
deny v § 23, Č. 1, odst. 1 a 2 zákona vy:tro'j e)e d;,volen jen s povol'ením
na 0c:hranu, rep!lbli"ky;
přestoupení vOjenske_ spravy.
takoveho za~ka,zu se rovněž t·res·tá po Vyzaduje-Ii toho zájem ob
dl,~ § 23 zakon.a na ochr<lI1'u repu- sta tu, stanoví ministerstvo
o
rolly
bllsy.
obchodu ~ živnOst[ na, Žádcfs~um~~~~:
_
st.erstva narodní Obrany vyhlášk
Opatrenr v o'b~ru dorozumrvadch
v~voz a dov.~z jinýCh předmělíl ~~íe~~
zarrzenL
neho mateflalu, než které jso,u uve§ 40 (1) Dr"'
,
deny v Odstavci 1, jak')ž i vývoz a
zení pro Sděl~!~~~ SO~kr0il!Ýc~ zaří- d?V~Zk su.rovi~. a pOIOtoVil:'Ů potřeb.
kýchkoli z ráv
1.- ne o vymenu ja- , nyc
_ v,vrobe, o,pravě !leb udržování
obrazu, . vý~resů(~n~~~~~t.r.s'll~e,", S!'ov, I ~~~~metu.luv_e~enýCh v odstavci 1 n~b
bem než pomocf el' kU . Jlnym zpuso · ,. . o . va ecneho materiálu, a třeba
j sou POv'Ínni n
e tnck? . e'n erqie
I, I, vyvoz o ~ dovoz Jiných předmětů
nárOdní obran a vyzvánr .mlnlsterstva kt~rych, muze býti pouiito 'k vo.j en:
du), kterému
ne?~ velitelství (úřa- ~kym (valečným) účelům, je dovolen
Ol:!rélny svěří uČi.~·II~'ls· terst, vo národn·í jen s pOVolením
mini~terstva prů
lhůty CI na vl'~stn' Itl do ~t.anovené mys!u! obch;Odu a živností v dO:l0dě
'by bylo umOžně I vru~ o'Patr':!I1~, jrmž s. mlnlsters·tvem nárOdní obrany a mitrolovali ' .
no st.?tnr sprave kon- nlsterstvem zahraničních věcí
.
proilo,z na techto zařízenr h
(
'.
.
a JSou Podle okolností pov' . c, _ 3), Mmis'terstvo nárOdní obrany mů~,oz !akový~h. zařízení, za.s.tav~i~rl,a P~~~ . z~ v~voz p, ře?_mětu uvedených v odHze;1 o?klldlli . Za zastavení provozu s a:c~ ~ vyhlaskou vůbec za.kázati.
nc:pr slu's í držitelům z·a řízen í· uvede- po 'U
lde o pJeciměty uvedené ;
nych v tomto paragrafu žádná náhr
ods.t avc r , 2, muze vývoz jich vyhlášda.
_.
_
a- kou za,ka,zat~. ministerstvo
průmysl.u,
(2) , O ZčlHzenrch pro' sdělo '
Obchodu a zlvnos1f, na žádost minib? vyměnu jakýchkoli zpráv V(:~l~. _ ne- ster~t~a národní obrany po dohodě
Plsmen, slov, obr.azů vy'kr •
cek, s ministerstvem zahraničních věcí
kůl Porno'
I
'
esu a zvu.
ustanove.nť§ ~:ktrické energie platí . ~~) VyŽ.~du.je-.Ii. to'ho zájem . obrany
.
statu, muze mlll-Isterstvo národ·n í 0O
bra'n x v dO~Odě s ministe.r 5tvem z.apatrení .v. obo'r u , fotografických pří- hranlcnJ':h vec~ us·tanovení Odstavce
stroj u, zařízeM a snímků.
!. v.yh.las·ko~ zcel~ nebo zčásti rozší ..
rl: I na pruvoz predmětů tam uvede§ 41. (1) Vládní na'řízení může
'
n~ch, ~~eb~ může průvoz takových
.yoz ne~yvollaných snimků
získan YY,; P!edm:t~ vubec z,a'k ázati: o orůvozu
tOlograflcky vázati POvo'ením úi!~u predmetu, uvedených v odstavci 2 mů
stan.ove~~ho. ~ímto nařízením, a tře . ze takove opa.třeni učinili ministerba-~I, ml!z~ jel pOdrObit i jiným ome- stvo průmysl'u, o'bchodu a živností v
zenlm ~neoo vubec zakázilt
d?h;'dě ~ ,ministerstvem zahr.aničních
(~) VI,~dní, nařízenÍ' může dále povo- vecl na zadost ministerstva národ.n í
lenl,!l1 u~ad· u. sta·noveného tímto n'a H- Obrany .
::nlm .ya?:..all. i do'Voz Přís,troJů a zaří(5) Za po'volen,í' udělená pOdla
~í, jlmlz lze zhotovili fotografické . ust~n?vení odst·avců 1 a 2 mohou b 'Ii
sr;lmky,_ a 1ř~ba-li, může dovozta.ko- vyb!'rany P9PI·CI'Iky, jejic:1Ž výši
y.ych prfstroJu a zaHzení a pOužiti
n,?·vl a vyhl'á sí o před'oTIětec'h uvedeJIch ,?odrobi!i i jiným omezenfm a,n e- nych v Odstavci 1 ministr národní
bo vubec za.k~zat.
obr.any .a o ~'ř~dmělech uvedených v
.od_s.tavcl 2 mlnlslr průmyslu obchodu
Vývoz, d~voz a průvoz zbr.anr lotře I' _ a Zlvností.
'
va a nekte'r ých ji.n ých Před:nětů. I
• (6) Výjim,ky z uslanove'1í odstavce
'ic§ 42 . (!), Vývoz a dovoz zbranr, je- .1. mohou byli Povo·leny vyhlá'ško'U miná!o.dní obrany, vydanou v
{řa~a s~u~.aste. k, ~!e~ých je Ii,ezbytně nlsters~va
Jich POUzlvaní, vý'bušin, st.ře- dOhode s mln...sterstvem vnitra
(7) Vyhlášky vydané pOdle ,;stanoŽ"

-

~y ,statu vydán zákaz uveřeJňovat

P)

ro

sra.
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vení odstavců 2 až _~ se uveřejní ve
Sbírce zá,konů a ~,arlze'ní.
ara ra,fu
(8) Ustanoveními tOhot~ p. 9 o.
dotčeny právní predplsy, p
~~!S~~ChŽ je třeba k vývoz~, hdOV~~U
-edmětů uvedenyc
v
a prů.vozu ~r'-toíhO povolení státníc"
stav CI 1 z.v a,s
,_ ,
ani
prá'.vn,í
bezpečnostních uradu, 'b - ých lápřed,p.isy o mO'n opolu v'/ usn
tek

V. Trestní právo.
(2) Usta'novení předcháze,j!dh,O ~d
stavce pl,atí o'bdobně, jestl!~eí ~~~t~=
slovenský státni o~č~n,v mpate~ch~zejí
té Z· prá,v u;vedp~~~~de českosl, oven
cím odstavCi,
í
Ih ' ta k
s'kého státnJ·h o, občanstv ; kd,y ~boan

~~~~le~~:'~O~I~~í;~s::::~;tátního
čanstv~stanovení

odstavce ,1

ob-

s~

ne(3).
_ Československy stat, na
vztahUje na
ké územní nebo
vydávání pOVOlení podle §b~'~y č. 2 svazky českoslove,1s lakož i na ústazákona na ochranu repu I .
zájmové ~amospr~~~ J jim náležej!cí
vy, podntky a f ,y dále na ty prav§ 43 vydávati povole'!í, o nichž se neb jimi spravova~~. á sdružení osob
zmirilii~ § 24, č. 2 _~ák~n~ na oc h r:= n.i cké oso~y kn.eb kt~~é budou os'vobOnu republiky, p,Hslusl ,m.nt~tersítvu(!~a_ \ anebo ;~' I~~i~~OSti ozna"ova,c.í, uV,eebo velttelstv
ur
zeny o P _ . 1 vl'ádnJm narízenlm
ministerstvo národní de.nlé v ods,talvcl rému to vládn,í n,aNn,eb úřadem, kte ._ d je-Iii ':0 ' ú,ř,ad
obran·y sverL
zení svěří; ten, ~~ u~a u~edeném osv'oOPATŘENI V OBORU PATENTO A
dvi.lní, postupUj P d'
s vo'j enskou
bozování
v
doho e
VYNAlEZO.
správou.
Ustanovení o vynálezích důležitých
pro,jednáváni oz námení podle § 49.
_
pro obranu stát,u.

~~~~íkt~~~;~ t~

poznámka: §§ 44-48 se týkaji pa ~
tentO·.
ZVLAŠTNI USTANOVENI O PRA~ET~
K NEMOVITOSTEM V POHRANI t:I
pASMU PAK V OBVODU OPEVNENYCH
A JíNýCH PRO OBRANU STMU DUlEŽiTÝCH MlsT.
Na koho se vz.tahují zvl'á'š tní us't an,Ovení o právech k nemo,vitostem.

§ 49 .
(1) Nabyli-li cizinci n:b~
právnické osoby neb ji'ná sd,r~~ent
osob anebo k nemo'v Hostem, lezlcím
v pohraničním pásmu (§ ;;4, od;~t., 1)
nebo v o'bvodu opevněných a Jlnych
pro obranu s·tátu důlež!týc,~ míst (§ 3.~:
odst. 1), držby, vlastn. lc~'~Mo.,nebo, JI
neho věcného práva (vYJunaJIC pra·v o
zástavní) an·ebo ,práva p.ac~tovnrho
nebo .n á{emního (vyjímají,c ná;lmy sta~
novené vládním nařízeníl~), ~sou '~~~
vinn.i oznámiti t·o do _S~Stl ne
zemskému úřadu příslusnemu podl,!
polohy nemovitosti; to IlI~tí O'b dobn.:
o právech homkh, VOd,lICh, h?ne,b,
ních a rybářských. th~ta k .ozna'!1!:n~
počína u p,ráv nabytych r. r~d ~~!~_
ností tohoto zákona dnem tet~ .. UCI
nc~ti
a jde-Ii o práva ,pozdell naby.; á 'dnem, kdy ty,to těchto p.rav nabyto.

) Zemský úř,ad ihned uve§ 50. (1
' které ho podle
doml o oznámenl'do'de
"/oljenskou
ustanovení § 4! , a~y ~ vždy vša'k
sprá'vu a z vol,n e uv,
á
.
za souhlasu vo,jensk~mS:nrí v~e~e , na
a) buď toto ozna
,

vědomos~

uloží n, abyvatelům omeze~í
b) neb,
. - uzná za vhodne,
nebo pOdm!~!Y'n!~fdí, a'by ve lhůtě,
c) nebo J
y,
řevedli práva
kterou k tomu ur~ldSť. 1 na. česko
uvedená v §, 49,
van
nebo na
slo.ve~s'ké sta't~í 0:~b1iná sdružení
pralvntcké oso Y k
a něž se uS>ta~
osob ~nebo m~,!~t 1u'p~' dle ustanovení
novenl .§ 49, o
. t huje anebo n,a
§ 49, odst. ~,nevz a. rávnic!<é osoosoby (~?Číta'J~C ;e~~. ~~Ob anebo maby neb Jtná, s ru
, za' souhlasu vojetku), ktere k tomu "
jens'k é správy oprávni . 2 ' a
51
ámka: ~ 50 odst. .
__
, o
ie~~~ií o administrativl1li'Tl rizenl
oznámení podle ~ 49.

Předchozí povolení k r.abytí práiV
k nemovitostem.

§ . 52 ' (1) Osoby uved~né v § ~9,
1. mo,h ou před nabytím p~áv.!Clm
,
'Yádati zems'ky urGd,
odst.
vypoctenych poz I • k nabutí těchaby jim dal povo e!H
•
.
to práv .
y

Obrana státu (zák. §§ 43-60.
(2) Zemský úř· ad udflf povolení podle ,o ds,ta:vce 1 podle volné úvahy a
tllůže je váz.ati pOdmíl1ka:nL K udě
renJ povolení, je po· třebí J.ředCho,zího
Souhlasu vojenské ' správy.
(3) Je-U povollení uděleno, ne:!í' tím
dotčena povi'nnost oznámiti nabytí
práva pOd-le u's,tanovení '§ 49, odst. 1:
zemský úřad však nemůže v !ako'v ém
příp, adě použíti práva uvedené'h o v
§ 50, odst. 1, pi,sm. b) a cl.
Ustanoveni o knihovní;:h zápisech.
§ 53 . (1.) Knihovní, s,oud 1I0dá usne-

se~í,

týkající se zápisu

"ěkteré'ho ~

pra,va pO~'le u:stan.o' ve~J § ~~~ odst . . 1.!
d~,ou stejnopisech vzd~ •• ez místne
prtslus,nému okresnímu uradu.
(2) Okresní ú'řad přezkoumá, zda t~
jde o případ podléhající oznamov'a d
povinnosti pOdle § 49, odst. 1, při
čemž je nabyvatel dotče.ného prá,va
y

pov.inen na vyzvání okres',1í'h o úřadu
podati ve I,hůtě tímto "řadem dané
průkaz o rozhodných okohl0stech.
(3) Ustanoveními toho~o pa.r.agrafu
není dotčena, povi'n nost oz:námiti nabytí práva pOdle ustano·v ení § 49,
odst. 1.
Vztah k jiným právním předpisům
o nabývání' práv k ,..emo'vitostem.
§ 54. (1) Usta'n oveními §§ 49 až 53
zůstávají n,edotčena zvláštni ustanovení, upravujíd nabývání práv urvedených v § 49, odst. 1 Cizincem, pokud takové nabývání' "ylučují nebo
činí závislým n,a povoíe!lí, nebo je
jinak omezují. To platí ze'j ména o
ust,anovení § 3 zákona přídělo'Vého ze
~ne 30. ledna, 1920, Č. 81 Sb. z. a n.,
a § 12 zákona úvěrového ze dne
11 . března 1920, Č. 166 sb. z. a n.,
ve znění vládni,ho na-řlzenl ze dne
'29. července 1933, Č. 158 Sb . z. a n.
(2) Nedotčena zůstávaji ustanovení
mezinárodních smluv vyhlášených ve
Sbirce zá 'konů a naříze!1L
(3) Ustanovení §§ 49 až 53 ne'p latí
pro nabýváni práv uvedených v § 49,
odst. 1 k dráze, pokud je drá:ha .knihovní: jednotkou (§ 5 zákona ze dne
22. srpna 1930, Č. 132 Sb.. z. a n.,
o železničníc.h knihách č! zástavníC,h
právech nabytých na dra'lách).
'. Poznámka : §§ 55-56 obzahuji usta-

Dodatek I1-10
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dŮležitých

novení o stavbá ch
obranu státu.

pro

HLAVA V.
OBRANA STATu ZA BRANNE POHOTOVOSTI STATU .
č á

s t 1.

Poznám ka: §§ 57-59 obsahuj í všeo·
be cná ustanoven í,

IVEŘEJNÝCH

Č á s t

2.

PRACOVNI

POVINNOST
POVI'NNOSTI
A NEKTERýČH JINÝCH ZAMESTNANCO (FUNKCIONAŘO) A OSOBNI OKONY ZA BRANNE POHOTOVOSTI
STATU..
Oddll 1.

p.racovní' po'v innos,t z.a branné pohotovos t i státu.
Kdo pOdlé,há pracovni povin'n o.sti.
§ 60. (1) Za bra ,mé pOhoto'i fos,tj s't átu může býti na potřebnou dobu stanoveno, že se u'k·l:ádá pracolvn,r povInnost Osobám zaměstnaným v
těch
oboreCh práce, kterých je ne'v yhnutelně třeba, aby byly zamezeny poruchy
praVidelného chOdu, živo'ta v s. tátě,
zejm'éna v zařízenich na o.pat'řování
vody, světla, tepla neb energie pro
obecnou potřebu. při výrobě země
d.ěl~,k_é, v službě zdra'v otniclcé,
při
za.bezpeče' I1·1
zásobován,í
předměty
spotfeby a p.; stane se lak vládn-Im
ná.iízen,ím, jež . určí, v kterých o,borech práce se ta,to povinnost ukláďá.
'(2) Pro o's o'by zaměstllailé v registrovaných pOdn'icích, jakož i v jiných pOdnicí,ch důležitých pro obranu státu, jimž byli uložen záv,u ek podle § 98, platí za bramlé pOlh o.to'v o,sti
státu pracovní povinnost, aniž je potřebí ji zVlá' ště vl'á dním
na-Hzení'm
.uJ{ládati. .
(3) Uložení pracolvní povinnosti podl.e uS'tanovení, předc· házejících odsta,vců třeba v příslušných
obo.rech
práce uvésti vhodn,ým rpůslobem v
obecnou známos'l.
(4) . Cizinci pOdléhají p~acovnJ povinnosti v rozsahu, který vVp,lývá z

V. Trestní právo.
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mezinárodních smluv anebo
rodn,ího práva vůbec.

že jejich živitelům bylo podle ustaz meziná- noven.i
§ 61, ods,1. 2 uloženo kona'!i

zaměs.tnání na j.iném místě, do·stane
se vyživovacího pHspěv!(u podle před
pisů platných pro příslušníky rodin
o'sob povolaných k , vojens,ké služibě,
§ 61. (1) Osoby, zaměstnané v
nepřis,lU'šHi jim sn,ad podle pl.atných
oborech práce nebo v podnidch,
smlu'v ane'bopřed.pisů již náhrada nepro které platí pod'le ustanoveni §
60 p,racovní p:o,vin'nos't , js'ou povi;nny bo nárok z toho důvodu.
setrvati v s'vém zaměstnání, pl,ni1i řád
ně a svědomitě vše'chny své po'v i,nnosti a zdržeti se vše'h o, co by mo'h'lo R~)1hOdči _komise pro úprav,u pracovznesn,adnitil nebo ohroziti dosaženi nlho pomeru osob vátzaných pracovní
o,b oru práce (pr,av,i povinností.
de!nou č~nnost \J_odnik~),
,~ 63. (1) Pro úprav,u pracovní-ho po(2) Je-I'I to,h o treba, JSou os'oby va-\ meru oso'l:l váza,n,ýoh pr,acovllí pOlvi'nzane p. raco,'v ili po'vil1:nOSlí povinny ,k o- nost.í se zřídí rozhodčí komise jej-ic,hž
nati své zaměs' tnání kdekoliv, i mimo 's ídl'a a obv,ody urči v'ládn,i r;a' řízení
J'0:!Jytu_ a pravidelnéh.?
,(2) Tyto
komise jsou po'vo:
zamestnanl, pn cemz se podle moz- I,a,n y k to:mu, ,aby n.a žádost zaměs, tna
nos;t! přihlé~nc: k jejich' p0!1'ěrům, vatel, ů ne'b jejich zájmovýC'h sdruženi
zvlaste ro,?mnym a
ho, spodařs,kým; anebo na žádos,t zá'jmových sdružení
p~dle potra.bY jS?u takové osoby po: z.?městnanc~ neb Jednotlivých skupin
vinny, kO,natl v zaJ.m~ obr~ny_ statu. I techto, zamestn?ncu stano"/ily pracovni
~?kove u~ony" ktere nenalezi k je- 'podmmky a zejména určily mzdy (pl,aJich pravldeinemu zaměstnání.
1y), p, řib(,ižejke k celkovým hospodářskýma pracovním pomě,rům, jakož i

Obsah pracovni, povinno'sti.

účelu dotčeného

mist~ ~v~ho

rozhodčí

Vl iv pracovnl povinnosti na pracovni

poměr,

§ 62, (1) Pracovní poměr oS'Ob válZ,apracovní povinno'stí se řídí, jestIrze ten~o zákon nestanoví jinak, i
nadá,le p:latými předlp'isy a smlou,v,ami.
(2) Praco,v,ní 'poměr uvedený
v
předcházejícím odstavci může býti
ukončen je'n se svolením pří,Slušného
státního do'zorčlho úřadu nebo k 'jeho příkazu, a není-li takového úřadu,
se svo,lením ane'b o k pří·kazu okre'sn.!ho úřa,du. Tako'v é svoleni nebo příkaz
lze dáti jen z důležitých důvod!'1 není-,I'i zájem obrany státu ohrože~, O
registrov,aných podnicích platí us,t anovení' § 29, ods'1. 2, pism, d), Při
ukončen'í pracov'niho pomě~u podle
usta,noven.i tohoro odstavce nejsou
účastny nestá,t ní o,r qány, kterým jinak
příslurší podle zvláštnich předpisů
součinnost při ukončen, l
pracovn,lho
poměru; pO'kud taková ,součinnost pří
sluší orgánům státnlm, může
býti
vládním nařízením odc,hylně upravena,
aby bylo rychleji rozhodováno.
.(3) Z přidrženi k pracovn,i' povinnosti podle tohoto zákona flel,ze vyvozov,ati proti státu žádné nároky, při
slušl1lí'kům rodiny o's ob vázaný'ch praco,vni povinností, kte,ří ulrpí újmu Hm,

rt ch

ke v'Zd, ě, lánÍ' a pra,c.ovnímu výlkon,u jednotHvých 1jaměstn,aneckých- kategorii
a k n.abytým právům, Rozhodčí komise mo,ho,u rozhodoivati o úpravě praco,vniho poměru, též na podnět věcně
příslušného státního ústředního úřa
du. Jiným orgánům, zřízeným pOd,le
zvláštní'ch zákonu nebo podle dohody
zájmových sdružení zaměs· tnanců
a
zaměstnav,atel, ů, rozhodováni při úp,r avě pracovni'ho poměru, jakmile bud,Oíl
rozhodči komise ustanoveny, nepříslušL
(3) Rozhodčí komi·se jed,n ají v odborných senátech, sl'oženýc,h
vedle
předsedy komise (jeho' zástupce) z
čtyř členů (jejich n~hradníků), z ni'chž
dva jsou zástupci zaměstnavatelů a
dva zás1upcí zaměstnanců z dotčené
ho , hoS'Podá, ř, skéhO odvětví; počet a
druh těchto od,b ornýc,h senátů stanoví
minis,terstvo ná,rodn,í obrany v dohodě s př.ísllI'šnými " mini::;terstvy,
'Ke
každému jednání je předesda ro,z,h odčí komi'se povinen přibr<1ti jako odborné poradce zástupce vojens,k é
správy, záslupce tě'ch obo'rů státní
správy, kte,ré v dotčen, ém hOSlpodMs.kém odvětví vykonávají dozor po
stránce sociálně politické, a zástulpce
finanč,ní správy,
(4) Předsedu a zás111pte předsedy

Obrana státu ' (zák,) §§ 61-82,
~~Z~OdČi kO,mise ilstan,ovllje 'ze soud
nosti
rodní b
e s, !!,'lnl's terstvem náo rany a mllllst"rstv
.. - .'
sluší ochra'na dotčen"-c' y',)lR!'Z P,TIměstn'avatel' ských a Y h_ . za'j mu zana dobu 'ed
zam~stnane,ckýc.jl,
čí komis j
~o~,o roku. Clen.y / ozhod.
'e
e. a, Jejich zástupce ustano,vu;tv~an:~~j~:, fu~kčni ':)bdo'f~í mi'nistersterstva kt I ,o, rany _na, navrh minisk'
' _er~ v dotcenem hospodářc: m odvetvl vy'konává do
s!rance sociálně polHické; t~~~ p~
nlst~rstvo vysl'echne ústřed'
mlrovych organisací
~acl) zaměstnanců a zaměstnavatelů:
~~~7.rn (zás~u'Pce) třeba ~sta[1oviti v 1a:
I - ' poctu, aby z " 'Ich mo'hly býti
s,o:zeny odborné senáty podle jednotlIyych hospodářských odvětví. Odborne p~!ad~e ~ro, ro,z:lodčí komise ust,anovuJ I .prrs' ~usna ministers'\va,
.

~O~~::I~~ ' minis~e~stvo s'Pravedl~

ízájmO'vý'~~ k~~~~

(5)

Clenum

rorhodčí
~
v~~r:,j~e /r~~
V. lá'~,~~ _,pod~e ~á:

I'
"
ho!,o'výc'h
v ro
h
sad s,tanovených
,u a
určí též "
_ m na'Tlzen!I"m,jeZ
sedovi
ci a odbo,rný c . omls:, Jeho zástup,
111 poradcllm ,
" (6) Jednaní před ro,zhod _, k
.
Je. neve!~jné, Před' seda ro cl_~mlsl
mlse muze k za,jištění zho~cl ,kochOdu ř~zenl těm, kdo
l?z~U,seneh.?

~llu:~íná,hr~da
seno vydelku
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Oddíl 2

Povinnosti veře' ,
ných bzam.ě~tna~~XCh (l~ni;;c~~~e;rŮC)h jira,nne po,h otovosti s.tátu,
za

Poznám ka ' §§ 64 80
pisy pro ve·ře· , • obsahují předfunkcionáře. Jne zamestn ance a jiné
Č á

VE,CN~

s

t

3.

PROSTŘEDKY ZA

BRANN~

POHOTOVOSTI STÁTU,
Oddíl 1,
Všeobecná usta!10ven,í o věcny' ch
prostreddch,
•
Opatrován,í věcn'ýCh prostředků
.
'
Od§st 81i)'<m1
(,§ 194
. ,
o' Ou by ti k ú- I '
.
,
stá·tu
tím,
U'7 _olbra",y
sobem uveden'
• u oz zpu"
jejich
dalslch
.vecná
k
aby Je Jako
poskytli, a t,o, za ' um obra,ny státu
zá.ko'n jinak
nahradu, nestano'vHi
(2) OkOI~ost -,
prostřed, ku n " ze dTZltel, věcného
prá.vo ul'ožiti enl , zn~m:
ne:vylučuje
bÝI'
poskytnut, _
ranystatu
Vě~)ne,'hUIOZenf._
závazku
o prost,redku
k ,_ k ,poskytnut'I

)hVěCI'l~ pros'lředky

olp,at, řeny
že , ~:
;o!~~~_fdkme,~a, p, ~íslu'ší před- v~n.rch
Jr~iteV"
pln.ěni

~~b; o~~S~_"UIOŽ~ti POřádkoVé '1 po~~:~ prostředek
Vyc:;;,á~~.~ené pOk~t.y

účel~m,

.ust~no

:blče' llůmla~~vy vě~ný

stá,t.u' a
pHpadaji
soudní exekucí ,JI s,e pOlItickou nebo
(!) Výro,ky rozhodčí ke"
státu nen:! n.a
řeká- ,'celum ' obranl}'
necné; nastane-Ii však mls~ JSou ko- něm :prá,va, tře~ h zku, vázn,ou-li na
s!a'tná
o.m , po ,
pOd(4)
C' _osOb,
ná'v rh
býti . na
pOdl1éhaj ící
stavce 2 o věci zno, US ~' novenf. od- n.í (§§ 100 až 112) I, a n mu)_ hos:podarře(8) Vý,rok rozho _ vu J~dnáno,
ustanoven:1 t'éto č~~tP~tro' If;JIi podle
všeChny z. aměst dci komIse zavazuje předpi·sů vydan 'ch
I. je.n_ v mezfc,h
ce, jichž se
a,
Jeb
uvésti Od
Ve vy!oku
s'lu'š",ým podle §
sti;
n.abY,vá
10
pokUd
účin/los ' d
' a ,na,byvá výrok
(5) Věcné
o poruje,
us'nesen";, nem nasledujícim po jeho ~oto zá,kona P;p!:~, ~d: ~y - IZe ,!:I0d,le to_ (9.>. Náklady n.a H'Zenf _ .
jeneckých
pro . ucely s'po-

změna
~
~yro'ku
UČin, ěný PpOd~;U' ~uze

lý~~vatele
kter'~'

n, ~st,a, ne-(.j ~e ~' b:

t

dmi komisemi j'd'o

zaměstnan- ho' spodá, řs, kým
třeba

úči,nn,o-

pred rotbodu n'a vrub Mátu
(10) Ustanovov' i o
'
komisi a jejich an ~Ienu rOZlhodčlch
pOdrobno;,ti o oiovl,nno~ti, _ ja'kož .i
misí a Hzen,1 Předga~ls~cl techto kolml
~~řízen, l, jež sta'no:í ,~prayí vMdnl
ucastní v toml o -I
,tez, jak
se
a zaměstnancL r zem zaměstnavatelé

DodaleR ll-Io'

I státně Věcné
řlzené~:~:!~~drkY,

n~J~yssim úřadem
1~~nlsterstvem pří

těm.to předpisům ne~~, ebo,
států,

Obsah povlnnos't i k v,
. § 82 1
'
. ecnemu . p.lněn!.
, ( ) Povl,nnos.t· po's kyt'n o·"t' n é prosredky k ú - I '
... I vecja, ~~ věcná Plněl~t
~bra, ny stá·tu
muze zále~eli v po '
~, Ods,t. 1)
a) odevzdati
~~nnO~tl:, . _ .,
p~ostřed:ky stá,tu, :b~ia~~va~.e, vecne
bam oprávn - ,
b jll1ym oso, en.ym k tomu podle zá-
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vládnich
~~;:Pi,SU podle

nařízeni - re,b

č

ji'ných

á s t

4.

něho vydnnyoh
HOSPODAŘSI<A ORGANISACE ZA BRAN·
NÉ POHOTOVOSTI STATU.
aa) do uHváni nebo
bb) do vlas,tnictvi, n-ebo ,
Oddi!' 1.
b) s nimi jin,ak 'lalož'iti pOd,le úředního určeni nebo
Základni u'sta'no'vení o stlátně ř.izené<m.
Si
. c) snášeti, a,by s nim~, by~o na!o: (zkrá, ceně: státn-im) h,?-s'Podareni
věcn,ým.í prostredky.
ženo způsohem, )akéhO Z~d~' J~_t~~;::a
by branné mocI ne'bo \Jbyv
V'šeobecn-á ustanoveni.
neb jiné účel~ obran,y státu.
o
(2) Věcné prostředky, př:~zaté ~~:
§ 100. (1) Výrob.a, oběh a spotřeba
vodně do uHván.i, mohou by tl pozd~II
věcných prostředk~ 5~ 194, odst. 21:
řev'zaty do' vl'astnictvi; vl,á~ni, na_rlpočitajic v to i Jej-Ich dOvoz,. pru
~ení může stano'V'iti po.stup, Jaky tre- VOZ
a vývoz, může býti vl~ád~im! nlilba při tom zachováva.tl_.
Uzenimi nebo předpisy. n.:'J~ysših~
úřadu hos'pod' ářsikého neb I Jl'nych Tlh
'h nisterstev (§§ 105 a.106) a V .~~,zi~Ů
Věcné pros.tředky liyňaté Z věcnyc těchto vl,ádnich l1arize,nia.. pr . P _
plně'l\.
též nařizenim.i politkkych uradu pod
•
robena zvláštnJ úpravě a t1orzo,r'~,
§ 83 . (1) Věcná pl' ne~i n,:l.ze uklá- jména za tim ú' čelem, aby zásobo á
a
dati stran věcných prostredku.
,n i branné moci a ~,byvatelstva táa) cizich d.i'p'lomatických misi a uspokojen,i j.iných po~reb ~~~a:y s
kons-u l'á-rnich , úřadů, osob P?'živaj~dch tu byl-o náležitě za ez,pec
.
, .
exterHo,riali-ty pod'le
mezmárod~i,ho
(2) Způ510bem uvedenym••v ods- ~avcl
práva o-sob náležejicich
k
~~z~m 1 může býti zejmé-n'a _tez o u- I~~e~o
di, plo~atickým
misim,
k. o IZI,!, d- ržitelům věcn-ých prostredku a JI~Yr
k~nsulárnim úřadům, k orga~um ~I' osobám urč, ité jednáni ne~o ch~V -n ,
zích s, tátů vůbec anebo k dgán- u"~ může býli omezenI? vo-Ine nakl,ádánJ
mezinárodnim, s tou ;lodmi.n, ko.~, ~
s věcnými pro;stfedky i1ebo vázá'n o
tyto věcné _ prostředky sl-ouzi 'I, re~ni určit~mi podrhlniCami (dánim pod záoUebě n,ebo potřebě osohy č! .0- věru podle § 101 nebo i ~ez. tohoto
P cnosti a že ony úřady neb o, rg, an~ o: atřeni), mohou býti .ve,cne. pro:
oh i, n,a územi
re_ s8ed'kY
V to ze'Jmen,a I st,ro_
P~~Ii'k se 51vo,l'enJ.m v' lá~-y ceskoslo _ . e a jiné výrob'ni p' ~o'voz-ova.d pro_
p - k Y a nejde o přislusniky česko
JstředkY) n,a dobu pO>!,reby odnaty. ~a
ven,s e .
_ d 'ho držitele a sveres'lo'v enské republ,lky;
klád,á'n i do-s-a-v a' ni bá
" y'm (ze,im.é.. O
h
ktek nakl,ád,áni OISO' m J-IIl
.. J
b) o's,ta't nkh clzm~1I V rozsa- u, I' " ny. -I' toho .'třeba k I'epšimu Jich vY:
plývá z me,zmár~d!lich ~m u
n,~. Je I
~e i)
může byli
'
z me-z in'á rodniho- D,ráva vubec. UZIt!'
- v, itosU, do y. I,a,stnictvi
(2) Min.isterst vo národn! ~bra~y .s'ta - ul·o'
ků, z en,o
vyjm.ao nemonovi V dohodě s př,rslusnym us,tred,- jinýoh osob a p.
nim úřadem, v kterych pr~' pad:Cž\e~ - (3) V n_ ařizenJch a Dředplse.ch uveza ja-kých podm'inek s~e n:!0 .~u, r l .
V od,stavei 1 bude téz stan-o lé věcn,ýoh p'rostředku dulezltyc.h ~r; denych
kterých případer.h přlsl,uši
bra,n,nou m.oc s,!,I: UV\lě , ~a'VáZt~t d~6n= , ~e!1'~~lůvm věcných prostředlků neb )ivati j~ vO'Jens,ke spr~ve é s pr:S' třed' kY n~~ osobám za plněni a ú~on~. Jli l~

!e:

m~

českoslo,v~nské

(l počitaji C

I

- ~~e~Yo

~e~~Z::h~~ :aj:~~om v:~~ou

voj"enské
podle jej~110 u~ceni dOd;n.~,
Ilstanoveni to,h oto oddllu nevzta uJ.
..
poznámka : ~ § 84-99 o.bs,ahuJ I podrobněj š í předpis y o plnenl.

správě

nebod!~~~~~f"v;~n'ých pros,t,řed-

~Iožené~~~~d:á:raj;:á~a Z~';~~:~h p~!:

se cen~ jakosti věcných prostřed~ů,
d,:esan:ýti určeni ja'kos-t i
takovy-ch
muze. k O
'ednotliVVCh ' pHpadech
prost-r~~~ ~a/izeními a předpisy 5Vě~vede z!láštní z'na,l'e,cké komisi n~bO
~~~~- nému veřejnému ústavu. Vyro,k

Obrana státu (zák.) §§ 83-103.
komise nebo ú's tavu o jako,sti je pro
stra'ny, úřady i soudy závazný.
"
(4) Právni jednánf, která ' se přiči
nařízením a ;Jředipisum :.ivedeným v
předcMzejfcrch odSltavcich; jsou bezúčinná; na'řizenimi a předpisy, vydanými pOdl,e ustano-v enf předCházeji
cích odstavců, mo-hou: nýti sta'n oveny
i jiné hásledky takovýc'h jednáni.
(5) Předpisy nejvyšší!lo úřadu hospodářs-kého a předpisy jin_ých min,i sters-tev (§§ 105 a 106) 'řeba vyhl>áslij, jsou-I,i všeobecně závazné 'p ovahy, v Sbirce záko'nů a nařfzenL

1693

pře,d ~yhlá'šenim branné po-h 9tovosti
státu, ne;podléhaji rovi1ěž - závěře, a
to v rozsah'u , v jaké/m jsou .. vedeným
zařízením (sprá/v ám) skutečně
včas
a řádně dOdá'vá'ny; toto vylo, učení ze
závěry plat[ jen tak dlouho, dokud
bLldo,u tato zařízení (správy) v zá'Jmu
o-bra,ny _státu nebo v důle.žilém zá'j mu
veřejném v pro-v ozu (v - činlno,s,ti) . .,
(5) Provozo'V'acích prostředků (materiálu), které jsou podle ustanovení
odstavcu :5 a 4 ze závěry vyň-aty, s!11i
býti použito mimo žele~nični, pia/vebni, sllnični, ce's-t ni, poštovnf a te-Iegrafni, důl,ni a hutní prov;),z jen pro
potřeby vojenské správy nebo s jeZávěr, a věcných prost'ředků.
jfm souhlasem.
§ 101. (1) Držitel věc'nýc,h prostřed(6) Věcné pro,střgdky dan,é pOd záků, které byly dány pOd zá'věru, je věru mohou býti dot' čeny exek-Uiční'mi
pov-/nen vedl,e tO'ho, co je jinak a za,jišťovacími >úkony, jen pO:kud je
stanoveno- naHzeními a předpisy vy- dovoleno je voli ně zciziti, zas't-a'viti,
danými pOdle § 100 - miti je v evl- s-po'lřebo\'a, ti nebo zpracovati. ByIY'1i
denci, zejména též Co do přfrůstků věcné pr'ost,ředky stiženy axe'ku/ čními
a úbytků, a o'p atrova!i je jako dobrý nebo za'lišťo- v- acími úkony před zá/ v-ě
hospodá,ř a nesmi je VOlně zciziti, r~~, aniž do závěry dO'š!'o k jich zpezastaviti, slpo.!řebova1i, ani zpracovati, nezenf neb~ vydání, nemuže býti v řl.
p-o-k ud nenf JI-n ak s-t anoveno nařízení· zeni pOkracováno, dokud neni rozmi a předpisy vyda'nými pOdha § 100. hOdn-u to o tom, zda s-e do'tčené věcné
(2) Závěře n~mohou býti pOd'robe- 'prostředky převezmou či ze závěry
ny záSOby věcn,ýc-h prostřed-ků, které uvol11.l; ,převezmou-ii se, ra-stu/p ujena
jsou v drženf bra,nné moci
n-e bo jejioh misto cena za ně při vřevzetr
jichž dOdá,v,án.[ bylo vojen's'kou s'p rá- p051kytnutá a třeba j.i slo~itl k SOudu.
vou před vy-hlášeni1m bra,nn,é pOhoto- (7) Nařízeni a předpisy vyda,né povostl sMtu sml'uvně zajištěno, v tom- dll-e § 100, po,kud n,edo'v ol[ zcizen/i,
10 pří,padě v rozsahu, v ja-kém js,ou spotřebováni nlebo z-pra'co\ťá,nf věc
vojen-s ké správě sk' utečně a včas do- ných prOls 'třed,ků daných pOd zá, věru,
dáVány.
,
:;t anovf, komu, v ja:kém. mno'ž stVf, v
(3) Zá, vě,ře ' n,emohou býti dále pod- jaké jakosti, době, n,a· kterém mís-tě
robeny zásoby provozovacfch
pro- a za jakou cenu js-o u jejkh drži.telé
střed'ků (materiáI1u), které jsou
v pov-inni je dOda,ti, nebo ja'k
ji,nak
držení drah 's loužícfch veře,jl1_é do- mají s nl'm l nal-o žHi. Týmž způs, o:bem
pravě, v drže-n i po'š tovní a telegrafn.f bude -s tanoveno, jakou náhradou jsou
správy, pNsta,v,ni správy a pJ_avebních povi'nnl ti držÍ'tel-é věcných pro'střed
pOdn~ků, slQužfdch veřejné dopra;vě, ků, kte~f nespl'nHi řádně svou dodá-vav drzenf správy veřejný:-h sHnk
a - cí povinnost.
cest ane-b o dolů a hutí; 'toto vyl'ou. čení ze zá/věry pl'a tr tak dlo'u ho, do- Ustanovení o věcných prostředcích
: kud bU~dO,u shora uved~ná zaHzeni
nezajištěných závěra,u.
~rávy) v ZáJmu státu nebo v dů
ležitém zájmu veřejném v pro-v ozu (v
,§ 102. Ustan,ovenf § 101 mohou býti
činno.sti).
nařízenfm.1 a předpISY vydiHlými podle
(4) ZáSOby provozovacír.h p,ro'střed. § 100 roz'šiřena pOdle potřeby i na
ků (materiálu), které byly pro, drá;hy věCné prostřed_ky, k,teré nebyly d-á ny
~I'o-už~ci veřejné do'pra,vě, pro po- pod záv-ěru.
stov'n! a telegr-a,f ni s'Práv~, pro p.řf
stav~! ~,prá~u. a, p'r o pl,av.ební pOdniky, Rozhodčí soudy pro spo'ry z dOdánf,
slouzlcl vereJl1ié do,prave, jakož i pro zpra'covánJ, ro-zdělováni a přejimání
správ,u veřejných siln'ic a cest anebo
věcn-ých pro-střed!kŮ.
pro doly a hutě smluvně zajištěny
§ 103. (1) Spory z dodánf, Tpraco-
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vání, rozdělování a přejímání věcných pro·s,tředků . podlél1ajkích státnímu hospodaření mezi
dodavate'U,
zpracovaUi, ro'zdělo,vateU a př'ejimate li mohou býti vl,ádními n,ařizeními
nebo předpisy,vyd,anými podle §. 100
nejvyšším úřadem hos'Pod'ářs,kým ane:
bo ministers't vem p;říslušným pod'le §
106, přikázány do působnosti rozhodčkh soudií.
(2) Rozhodčí soudy podle odstavce
1 se zřídí u každého krajské,ho so'udu, vyko,ná,vaojícího pr,ClIi/OmOC ve věcech civilon.ích, a skládají se z poliebného počtu odbomých senátů.
(3) Ro~ho'dčí soud je \/fhradně pří,
slušný pro spory uvedené v odstavci
I, bez ohledi! na hodnotu ' předmětu
sporu. Místně je pří,slušný ten rozhodčí, soud, v je'hož obvodu má faiovan.ý· s,ve bY' dl'jš'tě (sídlo). Je·i'j .~allovaných někol,ik, může býti žall;oba po,
dánla na v'š echny s'poluialované ja,ko
společníky ve sporu ' II
rozhodčího
soudu, který je příslušný pro kteréhCi(oliv z nic'h.
(4) Soud se může u'sn é sti, Že ne!'!i
pHs~'~šn~, je~ n,a· n~' !"itku. Námitku

povinen zjistiti příběh, o nějž jde .
Může vyslýchati strany, svěd'ky a znal·
ce ta.ké pod přísahou, může uži,ti pro :i
st~anám a jiným osobám dOl1ucovacích
pro'sHed;ků a ukládati jim tresty Jako
řádný soud. St'r·anám mu!si býti dána
možnost účastl1it.i se jed,náni. Nepustí·
li se některá slra,na do jednání, buď
jednáno toliko s;e stranou druhou. Ne·
může'li býti st'ran,a o·beslána proto,
že jest mi,s't o jejiho pobytu ~~Iniámé,
obešle ji ro~hodči soud veřejnou vyhláškou a ustanoví jí opat'ro'vni-ka podle předpisll o řízeni- před řádným
soudem . Je·1i Ueb'a důkazu o jakos·ti
dodaných (převzatých) věcných pros'lředků a, byl'o -li v dotče'ném oboru
určován.í la·kost.i věcných
prostředk (!
svěřeno zvl,áštnÍ' znalecké komisi nebo veřeJné,mu ústavu (§ 100, odst. 3),
je soud povinen vyžádati si posudek
ta'kové znalecké komise nebo ve·řej·
něho ústavu a je výrokem této komiSe
nebo ústavu o tom v·ázán. Jina.~ ~i
I upr'a vi řízení podle volné,ho u,v.azenl.
Smir před rozhodčim s·oudem sjednaný má tytéž účinky jako smír soudní.
(7) Výro'k rozhodčího so'udu m!-,s!
1~ ~pnslusnos'tI. ~oz~Od~~ho sou~u, ne lz~ býti od·Ůvodněn. Doručením nabyva
vubec uplatlUtl, jeslllze se zalo'v,any mezi stranami účinklu pra.v'omoc,"e·ho
pUSI!1 do jedná.ni! nepřís~~št10s' t n~~ 'roz'sudku řádného soudu. Může býti
n.~mltllu'y. Vyh~.VI-~I. rO~!1~d~1 SOi!d. na· napaden jen ž'a,lobo,u o bezúčinn:ost.
~!tc~! ze ' ~e'n~ pr ~s,lus ~y! j~ p<?vmen, I O 'tom, z kterých důvodů lze žalo,vlati,
Zjl's.t~tl v us.tnlm •. je<!.n~nl, ~tery . ro~- aby výrok roz.hodčiho soudu byl zbahoací sc:'~d je pns~~sny, a .zalo~u mu ven účinnost'i, plat'i přiměře. ně usta?d.stoUPIII. R071hod'cl soud, !emuz byl·a noveni civilnilho řádu soudnrho o dul al~ba ta~to od·s·toupen~.'
roz;ho~~ vodech, pro k·teré lze žalovati o bezn~tlm prveho soudu o pns.usnostl v,a- úči'nnos' t výroků rozhodčich . Pro, žazan. "
.
••
.
'
.
lobu tu je příslušný krajský so'u d v
(5) VI'adni'!ll narlzen,fml nebo· ~re~- sfdle ro~hodčího soudu. Lhů' ta k po!:'!sY,' ,.vydanymi pOdl~ ~ 100 neJ\/Y~- dánf žaloby či·ni t·řicet dni a počítá
s~m urc.dem !1?S'p.o_d~rskym anebo ml- se podle před'Pisů civilni'h o s.o.udniho
riister·st,vem prisl'us~,ym podle § , 10~, řádu o' lhůtě k podánI žaloby o bezbude ustan,oven·o, jak se povol.a~aji úČ'innost výroků ro. z. hodčfCh. KraJský
př,ed!edov~ rozhodčícho SOudů a jeJ}ch soud jedná o žalobě bez o,hledu na
na":1es.tko·ve Z! s'ou~cu z po,voI'a,n i: hodnotu předmětu s,poru podle us,takO!lk bu~e pnsed!c~c,h. a nahradniku "ove,ni . CI řízen,f. před o'kresnimi· s'o·u:
v !?dn.~thv~m ' sen,~le. Ja~. se .us.tano. dy, s výjimkou .. věcí nep·atrných. · prot vUJl r:r.lsed'l<CÍ a nahr:adnlcl, ja~ se ro,zhodnuH
kra.j.s.kého so'udu
nenf
z,ba.vuJl fu.nkce, kdY• .le _lze ?dmitn~u- opra'v ného pros1řed'ku.
tl jaká na,n.r"d·a pnsl'u si pred,sedum
,_.
.
(j~jich náměstkům) a přfsedicím (je(8) Zaloba, o be.~ucl· ~nost nemá V~Ijich náhradnikům) a jakým 21působem vu n'a vykona,telnost vy roku rozhodcijsou strany povinny p·řis.pěti k uhra- h·o sou~u .
_. '
._
zení nákladů potřebn,ých 11it tyto so'u(9) Vy~o~ ro' z!l?~'ClhO soudu je vy
dy.
.
kon.atelny I pOIIIl.CK~U. exekuci.
(6) Rozhodči soud je povine.n, d·říve
(10) Spory, o ~1~hZ Lednlá !ent'o,. panež vydá rozhodči výrok, t;tr a'ny sly- r~gra' f, mOho.u ~yt.1 na r lzen.iml a.'p~e~
šeti nebo · dáti jim, přiležit.os·t, aby pls'y u\fedenyml v O~SMVCI 1_ pnk,aza-mohly své stano'vils'ko uplatniti, čl je ny též do působ.nostl rozhodci-ch sou-

t:

I

Obrana státu (zák.) §§ 104-112.
dů zřízených pOdle jiných zákonných

paragrafu, obstdrá,va.ly úkoly
Jejich právního zástupce.
(6) Použíje-1Ii s,e pOdle ustan.ovenf
o~st<!vc.e 1 ' p.řj státním hospodáření s
vecnY!'l.1 prostředky
hO' s lpodálřsl kýCh
or!i!anlsmů již . z,ří'ze'ný·ch, může v'l'á dní
r.~~izenf ~a. dobu potřeby jinak u'p ra Viti pomery a postavení těchtoor
g?' ",i,s.~ů a jejich členů, přihlížejíc k
z~sadam obsaženY.:<l v předcházejí
CI ch odstav·cích.

Oddíl 2.
Hospodářské

úřady

a pomo·cná
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y .l.om !o

l!S'ii'lnoveni.

ho-

spodálřská zařizení.

Poznámka: §§ 104-'109 jednají o
nejvyšším úřadu hospodáf3kém a mi·
nisterstvech.

C. HospOdMské orga'n.ismy, jichž Se
po.užrvá při státnim hos' podářenf s
věcn.ými pro.s·třadky.

I

Roz'ho~čr. S?Udy pro spory mezi hoslpodá·rskyml organ.ismy a jej,ich členy nebo jinými us.o'bami

.

Ho·spodářské . organismy.
..
. § 111.J1} .Spory, které vzejd'ou. mezi
§ _11~ .
Pn státním hospodařen.í ~ospo~a'rsj(ym organismem (§ 110) a
:. vecnyml p'yo' s-tředky 'nůže býfi po u- jeho cleny n·e-b jinými OSoba .
211~0 vhOdných hOSlpOdářs'kých organ:is- cbo.ru PŮSobnosti, s,věře.né tom~l::: or~
m!l,kte~é byly již dříve zřízen.y ne- g~n,ls·~'U vládními nařfzenrmi nebo
bo ~tere .se za Hm účelem 'zřídí, a, pred'Pl's y! vydan.ými nejvyššim úřadem
!o! lreba-I,I ,!la pOdkladě po,vinné úča- h?spo~č!!s.kym
nebo
mín:isterstvern
~t! ~'OsIP.?dárs~kYCh sdružení a OSob ve P!(.slu,:my-m pOdle § 106, rozhodul'e v
vecl zúcas·tnen,ých .
pr~pad~ch stanovených v u'Vede~ 'ch
2) N
' h
.
ni1lrÍ'zemch a P- d .
Y
('.
oove oS'Po~ářské organismy se Soud
re plsech
rozhOdčí
k. uce!um uvede·nym v odstavci 1 zří.
dl , V'lad~rm .",a.řízen.ím, jež bude ob.. (2) ~?Z~Odči soud podle odstavce
saho'v,a't l - j,a.ko s·vo·u součá,st _ též 1, se. z·rl ZUj e II krajského so'udu, vykoslano:,v _ tO'h o neb onoho organ.ismu. n~waJrcfh~ pravomoc ve věcech civilK. zmen~ sta~·o'V je rovněž tfeh-a. illád- n~ch,. v je.hož ObVOdu má sídlo d'o ~;,ho nlalr fzen,l, nenHi ve vllá dnrm na- tcen.y. ho,sPOdářs'ký o,r galnlÍ2,mus
nzellf stanoiVy obsahujicím ji'n.a,k sta- v~tahuje se n·a celý obVOd půs,o.ílnO~
noveno.
.s h 10',h oto hospodářské. ho orga'nisiffiu.
.~3} .Vlládni ~ařízenf, jímž se hospo. (3) _Má-I,í hospodář-s:ký organismus
~!U.s.ky .~rgal1'lsmus podle odstav'ce 2 od.boc'ky, mohou býti rozhOdčí .soudy
ndl~ muze . ~t'an, o 'v.iti pO'lřebné od. pO'; lIe OdSI:~v' ce 1. ~ťízellY též .u kralj chyl.~y od p~avnfc,h ustanovenr, která skyc'h !o-uau, v . jejllchi obvodu jsou
by ~mak pr~_ zř' i~?, vaný o'rgani'smus s iodla, tech.t0 odoboček. Rozhraniče~lf
Plat!la, a muze te~ stano·v iti, že čle- PUSlobn,os't l ~?ud~ t.akto zřízených se
~~~e, ·t ohot.o orgamsmusu, a třeba-Ii, pro.ved: ~anzenlml nebo p,ředpi.sy
I J~nl':. o'soby, jeJiCo
hž obo'r u ho.spodář- uvedenyml v odstavci 1.
Ske.. cmno~, tr. s~ pUSobnos't tO,holo or(4) NenlHi v předcházejfCich odsta.v~al!ISiffiU_ tyk.a, jS?U .!l0~in.ni při-spívati ~!ch jin.a,k stano.veno, pliltí o rozh~dI. u~r~d; n~kladu, jlchz je Heba k clch soudec·h pOdle tOl10tO pa,rag'r afu
p n~nl ukol'u tomut.o organi,smu ulo- zřfzelných o'bd·obně us.tano'Venf § 103
zen.ych; . t~ko'vé příspěVky lze vvmá.
hafl pollll.lckou ne'b o SOUdHr exekucí. RO' Zhodč! s,oU.dy pro Spory mezi ' ho.
.(~) ~o'SJpodářský organismus může
SP~dárs· kyml organismy a stá't em .
~ytl vladnim nařizenrm zmocněn, aby
v r?zsa,~.u stano'v eném vl'ádnlm n.aU§ lJ2 .. USlanovef!í § 111 pl'aH ob~emm clni! rOZ~odnuti závalzná pro dOb~e .~ o ~'p.or~c~, kt~ré vzejdou
cleny, a treba-I'I, i pro jiné oso'hy. meZI hOsp~da, rs' kyml organismy a stá~a.to rozhodndti Jsou vykona·l elna po- lem ve vecech, ~ýkajicio:h se státlitickou n,e'bo soudni exekUCÍ;
nf~ho hos'podčlření s vě.:.'1ými pro(51 ~fI,ádnlf l1, ařrzer,li může svěřiti fi- stred!ky temto organismům svěřeného.

.'1)

~~~~~~~řS~:ty?c~ur~truraá~,
~by 11.a I/'r ub
_
.
9 nlSmu u·v edených

I

Poz.n~ mka:

.
§§ 113-1.16
fmancnlch věcech,

jednaj' í

o

V. Trestní právo.
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PHročí a zvl,á,štní 'ustan~~ení o

zení

před

so,udy a urady.

§ 117. (1) Vládním naříze.~ím ~~i
hou býti stanoveny úle,vy. prl pine
soukromoprá,vnich pollledilvek.
(2) Týmž ~působe'!1 můž, e ~ý~i up,r~ :
ven v'Hv mimořádnych pomeru,~pu
sobených bran'nou pOhotO'l"o~ti sta~u,
a běh Ihů,t a dodrženi roku, noa d~eni před soudy a úřady v.u~ec~
Zvláště může býti s't ano'v eno, Ja
i
okud májí býti odvráce:~,Y. práv,n_
~jmy, ktě'ré by mohly ~zeJltl ze z~_
mešk,án,[ Ilhůt an~~o ~oku neb?akZ :amoládnýc:h pomeru vUbec', :a I kt"ré
jí býti ,napr,avleny právni uJmy,
snad již vzesly.
P,rávni jed'náni o nemo'lito'stech.

§ 118. (1) Vláda můž~ nařizenim
sla'lloviti
že sml uIt'ni zCizeni, propachtováni a p~onáje~m .určHých dr.uhů nemo'v ito's ti JSou v pripadech stanovenlých tímto
nařlzenlm o~ázá~~
úřednlm sou'hl'a sem. Vláda muze t~z
stano,vHi, že úředniho sOUhl'asu Je
potřebí ,i k po'v oleni exe:kuce na nemovitosti nuceno~ dražbou nebo vnucenou správ'ou.
(2) Projev úřednf.ho. sou:lllasu může
Vláda svěř,ili bud' nekteremu státnlmu úřadu nebo zvláoŠtni~ ko~i~~m.
Složeni těchto, komisi i zpus,ob Jejich
jednán,í a rozh,odo'v áni sta,novi vl,ádni
nařizeni.
•
(3) Právni jednáni a exekucni ' povolení bez úředni'ho souhlasu uvedené'ho v odstav,ci 1 jsou n,e,! "latná.
' (4) Ustano'veni předc,házeJiciCh odstavců plati obdobně též. o hornich
práveCh a podilech na ll'lch . .
,
(5) Na základě ~rá,vnrch Jednám
'uvedenýc,h v ,0dstavc'l 1, k~,erá s~ stala v d'obě úči'nnosti vl-ádnlho n,a,rizeni
tam označeného, moho,u i:lýti .'P0Yoleny z,álpisy do veřejných kn,lh Jen
tehdy, je-I,i Ipředložen.. průk,az o ~,ou
hlase
p,řislušného
uradu (komise]
úřední I'ist i n:ou. Totéž p:l,atl ob~,o~n~e
povol'eni exe"'uce; souh!a,s p!is,lusného úřadu (komi'se) musl by tl prokázán v ná'v rh'u na ~o'volen, i exekuce.

o

Poznámka : §§ 119-126 jednají o
majetku a ' o pravo mq·
ci vojenSké správy,

nepřátelském

Ustanovení o soudnich trestech.

ří

§ 127. (1) VI,áda •.~ůže nařizenim
ome'zi't i nebo vylouclll
a) povolová,"-i podminěného od~I~
du trestu nebo pod, ~iněné 'I?ro,p~~;::
ni z trestu nebo z prechodneho' ~ .
v,u pod'le zákona ze dne 17. rpn.:
1919, Č. 562 Sb. z,. , a n., o .'p~dm n~_
é
odsouzeni a o podminenem p~
~u~ěni, a podle zákonů ' jej do'plnu jidch;
d
16 čerb) po'užHI zá'k ona ze , ne
"
't
vence 1931, Č. 123 Sb. 'z. a, n., o sta ním vězeni;
.• , h a
c) snižo,váni t restíl pod dOleT~1 _ ~ :
nice Ires't ni s,alby neb~ .• zamenOv, ni
'e'"ich zpi'lsobu za m.irneJsi.
.
..
J
Tal0 op,atřenJ, nenHi v nl'ch JI:
nak stano'v eno, platl jen p'rotre,s!~,e
č,in,y s'páC'hané poté, kdy naby.',o uc'":
nosti vl,ád'nl nařizenl uvedene v od
's't či v'cI 1.
(3) Vláda může vydati n~,řize.nr":
ustanoveni o odlkladu a prerusen
trestů na s'vobodě, ul,ožen,ý ch O~Ob~~
oVi,nn,ým k čin,né službě v,oIJens,. e
~eb o,sobám, jejichž prac.olt'~i sily ~~
'v zájmu obrany s,t átu, ze'lmen,a zás
bov'áni vojska n,ebo o'byv'a tel's!!va" nezb tně třeba, ja'kož i osobám, u Ict~
r' ~h by neodkladný výkon tre~tu' ~el
'z~ n,áslledek hO'Sl pOdá~skou Z1ka'~1I ,I e'j ic'h a,n ebo' jejich rodiny.
• . "
(4)
OdsuZ1uje-lli soud
vereJneho
'ředn, i:ka nebo veřejný orgáln pro zlo~in zneuži:ti úředni moci nebo od'suzuje-U něko,ho pro. ~Iočin pOd~e zákon.a ze dne 17. riJna ,191.9,. C:. '568
Sb . z. a n,., o trestáni va' le'c~~,lIch'V~,
nesmí trest sn,liili pod dol.eJ~I. h~al1l
ci tres,tni sazby! .•an,i ~amenllt.. . Je~~
~ ůsob za mírneJsi, am pOVO~ltl ' p,o
nfrn, ěn,ý od,kl,ad 1res,t~. p.odmi,n ené , pro:
puš' těni z irestu Uil'~~ene,h~ pro ta kovy
t'restný čin n.enl pnpustne .

h)

I

Při's, lušno,st voojenskich ~~Udů v trest-

nic,h

věcech

obcansKych o,sob.

§ 128. (1) Za války může bý,t i v'ládnim na·řizenim ' rozšiřena n,a d~obu válk pravomoc vojenských soudu na•.ob'Č~nské o,so'by pro tyto tres' t~, é ~,"y,
spáchané poté, kdy u-ve.dene vládni
nařízeni nabude účinnosti:
, a) soudni trestné činy, u,vedené v
hlavě VIII to,h oto zá'kona; ,
b) trestn,é či,ny, pop,sane v §§ 6,

Obrana státu (zák.) §§ 117-130.

13, § 15, č. 3, § 21 a § 24, Č. 2 zákona na oc,h ranu republiky;
C) tres,ti1Jý čin pOdl'e § 12 zákona na
ochranu repu'b liiky, pokud se vztahuje

;:k~~:~tn. ý čin
d')

uvedený V § 6 téhož
v §§ 43 az·

tr~stn, é činy, po'psa~e'

větě

1697

v §§ 457 až 461 vojenského trestniilo
zákona, jes,t l,iže byly při,stiženy v 0bl,a,st-i vymezené P'Od pf-sm . a') a jes,t.liže

aa) se dopusiil y činu na českoslovens,kém sltátn.lm územl, nebo
bb) se do'p:u'stilIY č'inu v dzině, ale
'maji býti
trestán,y pOdle
slovenskýcll 1r,estnlch
(5) V přl!padec,h podle ods,ta,vce 3
soudl vojens'k é S,O'u dy pOd,le obecného tre,s,t'n,(lho zákona a tre's tnich ustilnovenl jej doplň' ujlcíCh, pl,atn,ýCh v
zemlc,h Čes, ké a Moravsk,o'sl'eUké,
'k dež'lo v přilpadech uyedených v odSlčIJV'Cich 1 a 4 s,oudf pOd'le vojenskýCh tres1nich zákOnů.
(6) Doba v'á,lky pOdle Odstavců 1,
3 a 4 se po, čllná dnem, kdy byl'a, IilObilis'a ce vy,hl,ášena, a ko' nči dnem,
jimž .má býti demobHisilce 'p Odle devyhJ.áš,ky
a , nen,H i v ni ta'k o,vý den ulved'e n, u:p lynulim dvou měs.fců ode ' dn,e vyd'án:é této vy,h-J,á'§ ky.

'Proň

česko-

46 a § 56, o,dst. 2, drulhé
bra'nného zákona;
e) těžšf trestné či, ny,
Sip'á challé
Sk:utky uvedenými pOd pí'sm. a) až dl.
(2) Opatřeni pOdle ods,ta,vce 1 se
mo,h olu ome'z ili jen na ilěkteré územní oblla'sti nebo na některé trest,!lé
či,n,y; úp'l,n-é n,ebo částené uušen,1 ji'ch
se provede v'ládnlm nařizením.
(3) Kromě toho za války podléhajl
občan,s' k,é os,o.by vojens'k é so,ud'n f pra,v~moci pro .zloč,i,ny popsan'é v §§ 85
.az 89, 134 az 138, 140 až 142, 166 a,ž
168, 190 až 196 býv. ra'k. 't restnÍ'ho
zá'kona, v §§ 4 a'ž 6 zákon'a ze dne
27.
1885,
134
z., o opatření'ch 'p ro,ti Obecně nebezpečnému
uŽÍ:vani třas' kaiv-i ' n a o' becně l'ebezp, ečném'u zacházen'i s nimi, a v § 24 zákona ze dlne 11. dubna 1935, Č. 82
Sb. z. c' n., o Ochraně a obraně proti Trestnl p'ra'vomoc nad OSObami vázaleteckým útokům, dále ,při hodnotě
nými praco'v nl po'v inn,os't l.
věci větši než 2000 Kč pro zl,očin
uved.ený v § 171, § 174, I, písm . a) až
§ 129. (1) OSOby, váza'n é pra'covnl
c) byv. ra'k, 'irestnlho zákona spácha- povin,n osti a konajlci své zaměstán';
jf-Ii tyto čin, y za v'ál'ky v ' ně'které v pOd,n icích důležitých pro obranu
územnf části, v které krajský soud státu, které jsou pod dOzorem vovYkon,á.v,ajid trestnl pravomo'c svou jens'kýc,h orgánů nebo byl'y ,p, řevzaty
činnos,t pro vá,l, eč' né udál,osti zas'tavi/vojenskou s:prálVOu do Správy n'a jeji
a bylY-ii v takové ú,z emní čás,ti dopa~ vl~stnli ú,čet, !SOU podrobeny pro podeny. Pravomoc vojenských s,oUdu se ruseni zavazku plynouclch z pracovní
vša'k ulkončl, jakmile v územnll části
povinnosti (,§ 61) vO'j e'n,slké kázen,ské
o niž jde, by/ia obnovena činnoslt kraj~ pravomoci, a' dopusti-Ii se la'k ovým
ského soud'lI ve věcech
trestnfc!1; / poru'§ enfm uvedeilých záva,z' ků ,s'o'u dIre.stnl Hzenl, která .v.tomto o-ka'mžiku nJeh trestný,ch ~inů, též
vojens,ké
neJ'Sou v prvn,i stoliCI vy:řize'na, Pře- / soudni pra'vomocl.
jdou na t,restn,1 soud' ObčanSký.
(2) OSobám u'v edeným v o d'stavci 1
(4) Koneč'ně jsou za vál'ky po drobe- třeba 'u'v ést'i v'e známost, že 'Podl:éhaji
ny v?jen, ~~é soudnl pra,vomoci oS,oby, v?jen,sk~ k~zeňsl ké a s,oud!!1 pravomoktere jl Jln.a'k n,epodl'é'haji
C,I a v Jakem' rozsa:hIU.
a) ,pro la'k ékol'itres,tn,é' činy, spá(3), Kárná (di,s'c ipHn'árnJ) pralvomoc,
chane v clzi zemi v oblasti obsazené klere oso'by uvedené v tomto pa'rače~koslovenským nebo SpOjen'eckým gr~f'u 'pod,léhaJí liž vZ~ledem _k svému
V?:Js' ~:-m za tO:holo obsazeni, at', byly sllu.zebn.lmu pome~u, ~ustáVá předchápnsllzeny kde'koliv,
zeJiciml 'u stanoveni'm l nedotčen,a .
b) 'p ro trestn,é činy vypočten,é v odstavci 1 a pro Zločiny popsan,é v §§ Tres1ní pravomoc nad ~sobami povo362 až 366, 413 až 417 419 až , 42'1
lanými k osobnlm .íkonům.
448 až 455, 483 až 491 vojen,s,kéh~
t-re,stnlho zálkolfra, v §§ 4 až 6 zákona
§ 130. (1) OSOby pO'volané k osobČ. 134/1885 ř. z. a v § 24 zákona Č ,
82/1935 Sb. z. a n., dále při hOdnotě ~.rm. úkonům POdléhají pro prov,iněl1l,
vyšší 'n ež 2000 'Kč pro zločin Uovedený Jlchz se dopustí Hm, že neu'p oslechnou nařizen.f a pří>kazu vojen,ských

května

č.

ř.

mobilisačni

láko'nů.

skončena,
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veHtel-stv'í nebo voje,n ských
úřadu,
pod jej-i,c.hž dozorem osobní ú'kon,y kona,i í (§ 73, odlst. 1), vojen's ké ká,zeň
s,ké pravomoci, a dop1usti-li se tim
soudn' ě tres'tn,ýc,h č,inů, též v,ojenské
soudní pra,vomo,ci. Jsou-Ii tyto olsloby
přiděleny s,llu žbou k armádě v pol!,
pOdl,éhaj i řečené
prav'omoc,i
pro
všechny s,oudně nebo kázeňsky trestné čin,y, jichž se dopusHI;y v době
tohoto svého pNdělenL
(2) Us,tanoven,í § 129, odst. 2 a 3
pl;ati tu O'bdobně.

zvl,áštní ú,kony podle § 3 brann,ého zákon,a, p'latí před'Pi,sy platné pro pHsl'ušníky rodin osob pOllolan,ých k vojenské s,luŽlbě,.

Civil'n í s O'Udlni ct.v í a sprálVa na obsazeném územ I.
§ 131. Vláda se zmocňu'je, aby na,řízenim upravila vykonáváni dv:Hni'ho
soud:n'ictví a, správy v dzf zemi v
oblasti
obsOize'n é
čes' kos,l,ove'nls'kým
,n ebo spoieneckým vojs:kem. Až do
úp'ravy vlládnlfm l1Iařizením činí Mavni
vel,ite,' opatřeni nezbytná ,k z,albez'pečeni ná,lež.i'tého a nerušel1lého ohodu
sp,r,álvy a k vykonáváni clvilnj.h,o soudnictví na tomto úz,elTli a vydá1vá potřebná k tomu n,a,řizeni'.
Soudco,v,é z ~)o,v 'OláIlL
§ 132. Vyžadu'j e-li 10,ho zájem obr'any státu neb jiné s tím ' so:u VÍ'síd dů
ležité s,t átni zájmy, mo,hou býtJ
za
br,an,n.é pohotovos,t j státu sOlldco'v é z
po'v'o lánl proti své vůn do,ča,sně nři
dělován, i m:imo s'v é služební mlsto,
při čemž nep'llal'! omezení, dalná us,tanoven,(.m § 49, odst. 2 zál<ona ze dne
21. květ:na, 1868. Č,. 46 ř. z., o dis'C,i pUná,rnim na,k,ládanl se soud1co,v,skými
úředníky a o jej-ich
nedobrovolném
překl,ádání na jin,é mlsto
nebo do
výslužby.
Zaopa' l ,řenl os,ob, které kon,aly zvláštní úkolny podle ~ 3 brannél::!o zálkona,

a po,zůsta.('ý.ch po n,i ch.
§ 133. O zaopatřeni osob, které konaly zvl,áštní úkony podle § 3 branného zá'k ona, a pozůstalých po
n,ic!1
pl,atí obdobně ustanovení § 76 .
Vvžiyovacf příspěvek p'ro rodiny os,Ob
povo,laných podlle § 3 branného zákon,a.
§ 134 . .0 vyživovacim přispěvku t'ři
sllUšníků rodin osob, které vyk,onávaji

Vliv po,vo,(,áni do služby pOd,le branného zákonla na pracovni -poměr a na
veřejnoprávni pOjištěni.

§ 135. Ustanovení § 74 pl,aH obdobo o'sobách vyko,ná'll'aji.cich
za
br,a1n'né pO'hoto,vo's,ti státu činlno' u sl'užbu vojenskou n,ebo zvláštní ú,kony
podle § 3 branného zákon,a.

ně

Obdobná p'la't nost § 76, od,st. 2.
§ 136. Ustanoveni § 76, ods,t. 2 platí

obdobně též p'ro osoby vykoná,vaj íe!

za branné po,h o'l ovO sti
sl!užb'u vojen's'kou.

státu

č,innou

Náležitosti osolb , konajíCích za branné pOhotovo's,tj stMu vojeln,s,kou s,lužbu
nebo přidělelllých k vojel1lským ústarům..

§ 137. (1) Ust'an,oven,i § 119, odst. 2
zákon,a ze dne 24. června 1926, é.
103 Sb. z. a n,., o úp,ravě pl,a,tových
a některých s,I'užebních poměrů státni,oh zOimě'stn, anců (platového' zá,k ona),
platí pro vojen,ské gáž.i.s't y v záloze,
povo'lan'é do čillné služby v'ojellské
za br,a'nné p01hotov,0,st.i státu.
(2) V.(ráda se zmocňuje, aby na dobu bra'nné poho,tovosti s,t átu naHzenim vyda,l:a dia'l'š i předpisy o sl'užebních, odpočivn,ýoh a zčlo,pa"řo, vacich
pnjmec,h ,a, třeba-Ii i o j.ich výpl'atě:
a} vojensl(ýc1h gáži'stů ve výS'lužbě,
povolan,ýc,h do č'in,né služby vojenske,
b} st'átn\.ch zamě,stn,aneů a z,aměst
nanců jiných veřejnoprávnich korp"rad, kteří bud' vykonávilj[ ,v o,jen's,kou
s,lužbu, počitajk v to válečnou s,lužbu podle § 28, odst. 1, pism. b}
bl'an.ného zákon,a, nebo ja'ko občan
ské o's oby jsou přiděleny k vykonáváni služby u v'o'j enskýoh útvarů, aniž
šlo o osobn,í úkony podle §§ 66 a
dallšich tohoto zákona nebo o 7Jvláštni úkony podle § 3 branné'ho zá:
kon,a,
c} o,sob, které nespadajice pod
ustanoven,í pism. b} kon'a,jí v,á,l ,ečnou
s'iulbu pod'le § 28, odst. 1, písm. b)
branného, zá,kon,a,
d'} jiných oso'b, které nespadajice

Obrana státu (zék.) §§ 131-146.
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pod některé
• d h' '"
novení t h
z pre c azejlclc'h Ilsíabra'nn' o oto paragraiu, konají za
S,loU!Žb~ pOho,tolvosti státu v01j'enskou

dO' bě

sl e)b osob,

HLAVA VI.

které v
vOj·ens,k'
.... ·d·1 , e
.... fI .'c eOl, k vo'j enským
zajaty ,,1ebo se staly
n,yml a p
') rodin Osob ~~edeny'~h pOd
a) až e).
~
pism.
Y nebo
út,' uz
varům
b
nezvěst ' ~Iy

(3) Vláda se z
•.
.
předpi,sy o SIUž::,~:n~je, a'b y .pla~né
a zaopatřovacích ~!.c, odpoclVllych
den,ých v od t
~njmec,h osob u,vepísm. čl) a b s' avcl 1 a, Odstavci 2,
těchto p,Hjmů}' n,eoo t:ake o výp'l'atě
tovos,ti státu d~a . ~Obu bra'nné pO'hoje ZVI,áštní,~
tl~II~, proved,la nebo
to,v osti st'
p ..me!um bra'n né pohok zásad' atu PflzP,usobila, přihl.ížejic
am pllato'v eho lá,kona
.
(4) Dnem ' ' ' .
nýclh podle ~~,~~n?stl předp'isů vyd'aveškeré dosavact~ce. 2 . se zrušuj í
mětech k
, . n p'redplsy o předsem UIP'rCiv~~: ~sou: tí~ onír.n ' předlpiladu.
'
nejsou s nim v sou-

Č á st

Poz~ámkél:

brannych

OKOLPO HO-

opatřeních

§§ 139-,-144 jednaí
v této dOb~,

o

HLAVA VII.
USTANOVEN! O NAHRADÁCH A
LECNYCH ŠKODA:::H.
OVÁč á

s t I.

USTANOVENI O NÁHRADACH.
Oddíl 1.
. Vše o b e c n á

středků

7.

Všeobecné zmo'
,
mimořádn' ch
cne,~:i •.v,l'a dy k úprav'ě
st'a,vem ' Ybrann~omehru
7Jpů'so<be:ných
po otovosti státu.
§, 138. (1) VI'á d'a s
. •.
upravě m.im.ořádl ,e zmocn~j~, aby
sobe,n ých stla'v em nych ,pomeru z'pů
stá,tu vydáv,al,a tambranne pOhotovosti
10 třeba zákona
' kde by jina'k bydenta re,p ubliky' V~~d s' ~uhl~~em presi(2) Zmocněni
' ni narlzen.í.
nevztahu'j e na ,pOdle ods1avce 1 s.e
ních; o Ol aU upravu . PO~ě!ů ústa,vus't.an,o,v eni P§ 1~~'~Ch fl,na'ncnlch platl
•

.

řízení vydána POd;nna pred:l,ožiN načtrnácti dn' d
e od'sla,vce 1 do

ma sněmov~á~ ~ ,dn~ ?hl'ášen,i obě
ní. Odeprou-I,i
~~o n ~o S,hf'omáZd'ě
váním pOd'le § ~8 e snemovny hl'a solisltiny je schválit.' odst., 1. ústa,vnJ
sti ~de dne tOhot~' u,~~!bYV?Ji plla tn?povlllln,a vy'hl!á,sit,i pak b sem. VI,áda Je
z
Sbfrce zákonů Ci n, ařfzenf ž od'kladu ve

~~i. nebono l1,ařizenf

BRANNÉ
TOVOSTI sTAru.

u s t a n o ven í.

'
I p usobnost
ustanoven,i této čásU.
§ 145. (1) US'l 'anove i é
r.evztahu'jí na "
' n, 1. to čá,sti se
I zá'konů,
jic'hž s n~' hrady ,podl,e jiných
(zákon o oža ee,nto zakon d'ovolává

MIMOŘAONÉ ZMOCNENr VLADY.

(3) Vláda je po'v·

~g~~rAMISMTAoTUDOZABUZVLAŠTNICH

PO'Zb;l:

~, ~t~~!

a p.)

~k dovani dopr'a'vn.f.c,h pro~ni n~ny, o ubytován,i vojska

POdl~ jiných u, ~t~~r~~d:';í ~o~, ~~hŽ ~talí
na predplsy :z;v'l,á'š tni
o za o(2) Ustanoveni p' d l ' .
stavce plat'
. ~e c lazejicílho oddá Ch za ~ě~n:el,moen, ~ , ~é,ž o ná,h raci státn,ímu hOS~ro;t~ed~y pOdl,é,h'ají~y'ly úředně s, tan,ov:~e'~lI, pro, ~ter.é
~~m. úf~adem hOSPOd'ář!k ,ceny neJv~~
s,lml urady, j.imž t
. y',!1. n;~o mzs'podářský svěřil f,§ nejvyssi, urad hota'k ových věcn'ch , 105,. Od~t. 1}; o
ustanoveni hl y
pr~~tredclc,h platí
avy V, ca sti 4.
Jedn,oUivé druhy náhrCld.
SkY§ t 1.4 6. (1) POd,le této čás, ti se ·'0Uj,1 tyto, ná'hrady:
,.
1. nahl"lada za osobnf, úko .
a ~~. ná'hrad.a p,ři VěCHých n:{n, ěnich
a) . ná:h'r,ada

za

•

'

převza't' d
'
. vecné prostřed' ky
is
e) o vlastmctlvi [§ 82 odst 1
,. ,
P m. a , bb)J;

b} u věcných prost' d'k '
•
do užív'ání [§ 82
re I u prevzatých
a,a)]:
' Od,st. 1, pi,sm. a),

..a'a } ,j e.d na,k . nálu'.ada. . za--uživ.á ní ,
bb} jedna,k nálh rada škOdy, která
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' s1ředky, jejichž držitel nen,i znám, pobyla n,a těchto věcných prostřed'cich , skytne se tomu, kdo své prá!vo k tozpůsoben,a v době, kdy se jich užilva- ' muto pros'tředku prokáže, nes,tanoví10 k účelům obrany s,tátu;
li zá,kon nebo n,ařizení a předlpisy
c) náhrada š'kody, vzniklé z j.lného podle neho vydoané jinak. Neni~l'i prů
nakládáni s věcn,ými pro,středky podle kalz oprá, vněni podle p'rvni věty poúředniho určeni ['§ 82, odst. 1, p'ism. dán do šesti měsiců po převzeli věc
bll nebo ze s'nášeni aby s nlimi by,lo né,ho prostředku, připadá tento pr o naloženo způsobem, které,ho žádaji ' středek bez :1álhrady státu, a je-I'i za
polořeby br,anné moci l,l etlO obyvatel- tento prostředek podla
odosta'v'ce 1
stva neb jiné účely o'brany státu náhradou povinna jiná osoba než stát,
[§82, ods't. 1, pi'sm. c)];
přJ.padne náhrada, jež byll,a za t,a'ko'vý
3. n'á hr,ada škody, vzniKlé z p'lněni pros'tředek zaplacena, stá'tu .
jiných závazků, jež vyplývaji přimo z
(5) Je-Ii tomu" kdo věcný prost'řa
tohoto zákona, vl'áďnic,h naHzen,i neb dek převza'l, známo, že 'na něm váz'
jinýCh .předpisů podole něho vydarn ých, nou práva třeli osoby, a nepOdá-Ii v
anebo byly podle právě .uvedených takovém pHpl a ,dě držitel přelVzatého
právnich us't anoveni zv'láště ul,oleny. věcného prostředk'u pruka'z o tom,
(2) Náhrady podle odstavce 1 se že o's,oba z ta:k,o'vé,h o práv,a oprá,vně
poskytuji podle da'l'š ich u<sta'n oveni ná souhlasí s lim, aby ná'hr,ada potéto části, nestanovi-Ii zákon j,inak. 'slkytnutá v penězic, h byl,a vyplacena
jemu přimo, složi se tato n,á,h r,ada k
Všeobec'ná us'lanov~n,i o poskytováni s'oudu, který li p<l,k rOl-vrhne iV ,!Ie'
náhrad.
s'p omém Hzenl pOdl'e zásad exekucnie
§ 147. (1) Náhrady pOdl,e to,h ot,o ho řádu; to plali zejmén,a te,hdY, jd zákon,a je po'v inan poslkytno,u ti ten, Ji o nemov,i tost" na niž vá,znOu práv.a
kdo o'sobnf. ú'kony nebo věcná plněni pr.o třeli osoby z k'ni'h ovnich zápisů.
poznám ka : ~§ 148-165 jednají o
pcžad'oval (§ 70, od,s1. 1 a § 85,
ods,t . 1), anebo tyto úko,:W a pllněni náhradách za osobní úkony a za
uložil bez předchoziho požado'vá'n,i věc né prostředky,
(§ 70, odst. 2, po,s,ledil.f věta, § 70,
HLAVA VHL
odst. 3, § 85, odst. 2, pos,ledni věta
a § 85, odst. 3). Byly 'li V'Ša,k osobn!
TRESTNf USTANOVENI.
úkony učiněny nebo věcná 'p'llněn,i poskytnuta v pros'pěc'h něko,ho jiného
Č á st 1.
než tohO, kdo je požadov,a'l anebO
bez p,ředchoziho požadolilání u,loži,l,
poznámka: §§ 166-170 jednají o
je ten, v jehož 'proslpěoh byly osobn'í
úkony učiněn,y nebo věcná pllněni po- správních přestupcích.
s,kytnuta, poviln en tomu, kdo, náh'rad'u
Č ás t 2.
po,slkyti ; nahraditi, co takto vynal,oÍil.
(2) Náhrady .podle toho't o zákona
SOUD Nf TRESTN~ ČINY.
se vy'p l,á,ceji' hotově a u ná,h rad poskytov'a ných státem též jiným způso
Ma, řen,l' osobnlch závazků.
bem, obvyk,lým pro
státni pl,atby.
Neni-Ii ná'hrada státem posky,t,ovaná
§ 111. (1) Kdo v úmys'lu, aby unik'l
vyp'lacena i'hn,ed, vydá se olprá,vněné
povhíno,sti k z:vláštnlm úkonům ,poosobě pis,e mný ,doklad, obs:ahujid
dle § 3 brann,ého zákona,
též potřebrié poučeni o ·~ý.pl' atě při
pov,innosti k osobnim úkonům (hlaslušné náhrady. Stát je opr, áiVIněn odV, čás,t 2, oddll 3),
počisti si při výp,latě ná,h rady své vapraco,vn,i
pov,il1nosti (hlav,a V, část
pohledá,v ky, jež v době výpla1y naoddll 1),
hrady má p'rot,1 osobě na tu10 nálh ra- 2, povinnos,ti
'veřejného nebo jinéhO
du nárok majic!.
zaměstnance u'v,edeného v § 64 anebo
(3) Mí's to náhrady v pen,ězich může veřejného funkcionáře ii'v edeného v
býti podle us,t anoveni' dále ulvede- § 65 (hla,v a Vi část 2" odd,il 2),
nýoh dán,3 n,áhrada vydánim j,j,n é,h o
po'v innosti k liné o,sobni účasti p'ři
včcného prostředku stejného
druhu obraně s,t átu (hlava V, část 2, oda co možná stejné hodl:1oty.
(4) Ná,h rada za převzaté věcn, é pr o - dH 4),

Obrana státu (zák.) §§ 147-175.
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jaké,kol'i jiné osobni pO·linnosti, jež
Porušen.! věcných závazků.
~yplýv'á z tohoto zá,kona, ,vlád:n,iclh ,"arlzenil ne:b jiných p, ředpisu podle ně
§ 173. (1) I<do na výzvu, učiněnou
ho vydan,ý ch nebo byla podle těchto podte tohoto zákona, vládlJ'ich n,a,říze
prá,vnich us,t anovenl zvlášť uložen'a
ni neb jiných předpisu podle něho
n,ebo bylla v zálj mu obran,y
stát~ vyd'~ '~ýc~, ~myslně. věcné pros,tředky
s'ml'uvně převzata:
.
neipr,lhlási, je zataji neb o nich učinl
opusU ú,z emi repUbliky,
předsH,rá
nesprávn,é úda'j e,
vadu nlebo n,emoc, učinl se poškozekdo věcné prostředrky d,ané pod
'!J,lm svého zd'ra,vi il,ebo těla zcel'a ne- , závě'ru úmys,lně n,ed'ovoleně zcizi zab~ částečně nezpůsobilým k plněni
stav~, zpl',a~uje n~bo spotřebuje,' n,enekteré z uvedených pov,inností, an,e'- ,bo umyslne porusi povinnost opatrobo užije I,s,tj nreb jakýchkol'Í. pletic,h , va't i je ja'k o dobrý hosrpodář,
'_bu d'e pot,re51tán, pro přečin tuhým
'kdo se stejného čin.u dopust.l u věc
vezeni'l11 od tři měsiců ' do tH I,et.
ných pro'středků, které sice nebyl,y
(2) Co bylo poskytnuto k unlknuU, dány pod závěru, avša,k na které oyněkteré z uvede'ných povi,nlnosti, proly dotčené po'v innosti lozšiřeny podle
padá v pros,pěc,h s,tátu.
usta'n ovenli § 102,
kdo ~a branné pOho,to'v os,U ' státu
Por,ušen.l osobnlch závazků.
ú'!'yslne porušl povinno'st dO'd'a't l věc
n! prostře.dky, liž má podlle tohoto
§ 172. (1) Kdo z hrubé nedbalosti z~kon~, . v'ladnf.ch nařize'1, i nebo j.iných
některou povirnno,st uvedenou v § 171
pre~p~su. pOdle_ něho vydaLlých, ane~cella n,ebo zčásti neplnl, ač Hm mů
b~ jez. je zal'o zena, n'a
sml:o:uvě
s
~e zmClořit,i ne,b o značně ztr~iH dosanekterym ve,řejlným úřadem (ús'ta,v em)
zen'i úko,I:u, který mu byl ulo'ž e'n ne- nebo hospodářským orga,nismem (§
bo řádné pln,e nl povinnosti j{ných 110),
,
Osob, nebo činlnost pOd,ni!<'u dŮI:eži.té
_kd~ úm.ysl,n,ě poruši jak-íko,liv jin,ý
ho pro obranu státu nebo výkoln s'l'užvecny závazek, jenž vyp'lývá přimo
by (funlkce), anebo
kd,o z hrubé n,edbalosli plni někte z: zá,k~na,. v~ádnlch naři~cl1i neb jirou uved,enou povinnost ta'k že 11m nych predp,lsu pO~le něho vydaných,
může způs,obiti nás,led <y prá~ě UAle- anebo byl pOd,lle tec,hto prá'vnkh u,stano.veni z,v 'IMť uložen, an·ebo byl v
dené,
b'ude potres'tá'l1 p'r o přečin ,tuhým zájmu o'bra'ny státu smluvně přev:Zlat,
bu~e potrestán, převyšuje-Ii hodnovězen ilm od jednoho měs, ke do jedt,a vecnych prostředků, jichž s'e trestnoho ro,ku.
ný
čin týká, nebo způsobellá
škoda
(2) Kdo se do'pusU činu uvede,né,ho
v předcházejlcim odstavci úmysln,ě; 20.000 Kč, pro přeč.in tuhým vězen.fm
od
třl měsficů do tři I'e t.
bude po't restán, ~Jro přečiln tuhým vě
(2) Stej,ně bude potres,tán
zenfm od tři měsf.ců do tU '1lel a by,l~
kdo se č,in'u uvedeného v' o'dstavc.i
li vinnik JH jednou pravoplatně od1
dop_ulsH při zastoupeni o.soby, ktle'rá
s?uzen pro p!řečin, nebo zlofin podle
teto_o hlla~y zá~~na, anebo dopustiHi !"á ~ekt~r?u ~ uvedených povinnosti,
jakozto
jej'i nizenec, zmocněnec záCinU ja'ko uca,stnik spol,čenJ, je,h ož
,
uce,lem bylo způsobiti násl'edky u'v e- stupce neb j:ilný orgán,
.kdo
ja'kožto
dallšl dod:i lya,tel, zp'rodené ~. od~s~ta,~ci _1, Ilude potrestán
s,
t
redk!)vatel
anebo
zaměstn'anec
za zloCl'n tezkym zalářem od jedlnoho'
rOlku _do des,it'i let; jednaHi vinlnlik úmyslným porušen lm svych povinnokr~me toho v úmysl'u' poš,koditi re1
pu- sti oh.roz,i nebo zma'ři ,plněn, i po'v inn obll.ku, _~ebo byl,O-:.lli. mu lnámo, že sti k dodávce.
svym cinem oh,rozuje zn'ačnolu měrou
.<3) Převyšu'je-li však hodnota· věc
~ájmy o,brany státu, n,ebo jsou,-lli
tu nych prostředků, jichž se t,restný čin
jiné, zvlášť p,řitěžujicr o'kolnosti, bu- ,uyede,ný ... předcházejici~,h odstavcich
d,e potrestán za zločin těžkým žalá- tyká, nebo škoda j.lm způsobe,ná
řem od pěti do desi't i let.
'
~OO.OOO Kč,
'n ebo byHi vj'nlni'k jliž
(3) .uslanov,en.i předcházejicf:ch od- j~d',!?u
pr'avop!atně
odsouzen pro
stavcu. se neu,~.ij~, je-Ji čin pHsněji precl-n. neb zliO'čln podle tohoto zákotrestn,y podl'e jlnych zá,kolnných u,slta- na, nebo dopu,stil-Ii se tinu uvedenénovenl.
ho v předcházej idch Ods,t ilVcich ja,ko
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účastni-k spolčení,

jehož účelem bylo
zmař.ili
nebo ztížiti -ádné
plněni
věcných zá'v.a,tků, bude v inník lpotrestán pro zloč.iln těž, kým žalářem od
jedo'ho roku d'o desiti let, a jestNie
ic romě toho jednla,1 v úmys l'u poškOditi republik,u, ,n.e·bo mu by,lo známo,
že svým činem ohro·ž uje zn·ačnou mě
rou zájmy . o·brany státu (zejména :z.ásobo'v áni vo'js'ka neb obyvatels't va),
nebo j.sou-Ii tu jiné, zvlá'šť přitěžuj~c!
o!<o·l,nos,l i, těžkým žalářem od pe't l
do dvac.íti let.
porušen,í jinýc.h závaz,ků.

§ 174. (1) Kdo věda, že Hm ohrožuje zájmy obrany státu, úmys'llně 'poruší jiné - v §'§ 171 až 173 neuveden,é - povinno.sti, jež vyplývaji přímo
z toho·to zákonla, v,l'ádních
nařízen,[
neb jiných 'Předlpisů pOdl'e něho vydaných, ane'bo byly podle
těchoto
priiivn.ic,h ustano·veni zvlášť uloženy,
nebo byly v zájmu obr<lny státu
sml·uvně převzaty, bude potrestán. pro
přečin tuhým 'vězením od tří měsíců
dotř.í I'et.
(2) ootp'u stHi s'e vi'nn,i'k činu uveden·ého v před,c'házejícim ods,ta'vci jako účas·tnik s'Po'I'čenJ, (eho,ž účelem
byl,o zma·ř.iti nebo ztížiti řádn,ě plnění
povinnos,t (· uvedených v od!st,a'lfci 1,
nebo byl-Ii vinnik již jednou pravoplatně odso·u,z en 'pro
přeči'n
anebo
zločin ,podle to.hoto zákona, bude potre's·tán pro zloči>n lěžkým žalá,řem od
jedn.oho ro'ku 'do desili let, a jesHiže
kromě toho jedna'l v úmys'l'u poškoditi repubI1i'kou, n,ebo jsou-Ii t u' j,iné,
zvlášť přitěžujíCí oko'l'n"sti,
těžkým
žalářem od pěti do dvadti let.
NičenJ,

poškozováni a porušování
věcn.ých

pros'lředků.

§ 175. (1) Kdo v úmyslu,
aby zma,ř,jI anebo ztížil řádné pl'ně
ní povi'l1.nos·t í', jež vyplývají přímo z
tohoto zá,kona, v,ládnfch naHzení neb
jinýc,h předpisů podle . něho vyd,an.ých
anebo byly podle , těchto
právních
ustanoven,í zv, l'ášť u,loženy, nebo byly
v zájmu o'brany státu smlui/ně ,pře~
vzaty, anebo
aby zmařil a'n ebo
ztíž.il
činnost
pOd'n,ik,u důlež,itéi1.o pro obranu státu
n,ebo výkon, sl'užby (fu,kce):
zn.ičí, po,škodí nebo poruš'í jakýkol;i
věcný pros·tředek, sloužící
k pln,ění

uvedených
povinn.oslí,
k činnosti
'Podn.i,ku důlež.ité,ho pro obranu státu
nebo k výkonu slu,ž.by (f,un'kc,e), jej
odejme jeho použití nebo jej uč.i'ní
neupot, řebite·lným,

bude po~restán, nenHi čin pHsn,ěji
t res tný, z,a zločin žalářem ' od šes'!i
měs.íců do pěti let.
(2) Převyšuje-Ii
hodno,ta věcných
prostředků, j,ichž se trestný čin uvedený v předcházejicím odstavci týče,
·n ebo škoda jim způsooená 100.000
IKč nebo dOtpus,m -j.j se vinn,í'k takového činu jako účastník spo'lčení, jehOŽ
účel·em bylo zmařiti nebo ztížiti řád
'né tp·lněn'Í' poúnnos,tí u,v ede·n'ých v odstavci 1 nebo činnost podn:iku důle
žitého p'ro o'branu státu nebo výkon
služby (funkce), anebo jsou"l'j tu jiné, zvl'áM p,řitěžující okolnosti, bude
vi,n,ní'k potrestá,n pro zločin t'ě·žkým
žalářem ·od jedn.ono roku
do desít,i
let, a jes,tliže kromě toho jednal v
úmys,l'u poškodHi rep·ub-li'ku, nebo mu
by'lo zn,ámo, že svým či·n·em o'h ro'ž llje
zna,čnou měro'u zájmy o'brány
státu,
bude potrestán těžkým žalářem od
pěti do d,vadti let.
(3) Bez újmytrestniho st.íhán,í může
okres'ní úřad 'p achatel,i :.Jlo,žiti,
aby
na svůj náklad pořídil misto zniče'né
ho, poškozeného ne'lO porušeného
věcného prostředku :Io'v ý věc,ný !)fOslředek, an.ebo aby jej uvedl do stav,u k použi,t.i- 7lpů'so/li-lého . í'levyho'v·í-I>j
pachatel pHkazu ~a!<to mu
danému,
může okres,ní ú,řad pOdl,e potřehy na
jeho vmb sám zaHd.iti, aby dotčený
věcný prostřede:k byl
nově
pořízen
anebo poškoze,ný nebo
porušený
věcný prostředek uveden do použiteiné'ho stav,u.
Nedovolené naJímání ., ojska.

§ 176. Kdo bez do·volen,[ vlády na'j'ímá pHs,llu,šn.íka republi!<y pro vO'jenskou službu ciz.í moci !Iebo p,ro sl,užbu v dLÍ-m ozbroje'ném ,n ebo na voj'ens.ký z,pů·sob organisovaném s,bO'ru,
spolklu nebo s,kupině, nebo
kdo najf.má'n í tSl,kové .:pro ;'lředkuje,
tre.stá se za zločin žalářem od šes1i - měsfců do pěti let .
N.edovolen.ý VýVI;JZ, dovoz a průvoz a
jiné ohrožování o'brany repubnky.

§ 177. (1) Kdo bez povQ·leni ' u\I1ede-

Obrana státu (zák.) §§ 174-184.
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ného v § 42, o dsl. 1, 2 a 4 an,ebo
·sů pOv~le .ně.~o vydaných, a'nebo jj_
proti zá,kaz,u vydaln.ému pOdle li 42
OdSl. 3 a 4 vyvez,e, doveze n.ebo p.ro~ nak f!rI S've u~e~~i činnosti, bude poveze předměty uvedené v § 42, ods:t. tr~stan. pr~ precJn. vězením nebo tuhym vezenlm od jednoho měsíce do
1 v~ 2, bud e po,tres·l án, ,n ení-Ii čin dvou
lel.
Prlsněji tre stný, za přečin
vězením
•
(2) Kdo hrubou nedbalosti ~působí
nebo tuhým véz ením od jednoho mě
ze. se takOvé ~bc.hodni nebo výrobn.f
síce do dvou lel.
,aj;mstvf, o nemz na,byl vědOmosti
(2) Stejn ě b u;de potrestá'n ,
z:~~sobe~.
uve.de~ým v odsta'v c,i
1,
kdo do cizi ny nabízí :1ebo zaš,l'e
konslr.~k'~n f a !.ulJ1kčn.í pop,i,sy, vvkre- m!lze s,tatl znamym nepovola·n é ososy a jlne pom ucky, pod!,e nkhž mo'ž- be, bu?e p.otres,tc'l'I1 soudem za přestu
p~~ vezenlm od osmi dní do tří mě
n,~ us'uzovati n,čt konstrukci a fu'nlkci
p'redmělů a zaHzenf
po'třebltých
k SICU.
obraně . státu nebo je pOd'le toho vy .
Obecná ustano·venf.
robiti ,ne bO zař.fd.iti,
k'do prol.i. u.stan,ovenJ § 44 pro sebe
§
181.
(1)
Pokus o přečiny uvedené
nebo pro j meho Ohl,á's,i vynález k pat:nlováni v c,izi'l1.ě, nebo je'Í do ci- v tomlo zákoně je trestný.
(2)
U,stanovení
léto hla.v y pla'lí též
zmy pře ne chá, nebo jej nedrží v tajpro OSoby podřízené pr"womoci vo.
nosti p řed osobami nepo'v o:lanými.
jenských soudů.
Spolčo ván f a p~~n~cování k ~restn'ím
C·llnum.
Zvláštnf ustanovenf o spOlčení.
~ !78. Kdo se s, j'i'n ým spolčí s stpácha,n,1 nebo k 'Páchání některého z
.§ 182. (1) Za spol'čenf podle tohoto
tr.estných činů uvedených v §§ 171
za,kon'a ~,e nepokl.ádá laik ové s'po/če
a; 177,. k. úča, sti při takovém spo:lče ~f, ktere se omezi·lo toHko ·na manni n,ava dl, nutí n.eb je pOdpor-ulj e,
z~l~ (-manžel'ku), na rodiče nebo na
kdo ~ .některému z trestnýoh činů, detl .nebo n,a OSOby žijící v spo'lečné
uved en ych v §§ 171 až 177 navádí dO'macnost.i .
nec,) veřejně (§ 39, č. 2 zá,kona na
(2) la·ko úča,s.tn.ík S'po/čení se doOchr,anu repubU'ky) POd.1ěcuje,
pusli trestného či, nu lIvedeného v §
bude pot'res-tán, nenf-Ii čin !lřís'něji 172, odst. 2, § 173, odst. 3, § 174,
t restný, z·a zloč, in ž,al'ářem od šesti
odsl. 2 a .§ 175, odst. 2 i ten
kdo
měsíců do pět, i lel.
bez předchozí dohOdy s úč~sln'i,ky
s~olce~f ,tam ,!,~edeného svým činem
ť.o?vodné vnlikánf do pOdn,iků důle vedome jeho ucel POdporuje.
'lltych pro obra,n'u st átu a do '1:ěkte
rých jinýCh mfst.
Tresty na penězích.
179. Kdo užfyaj.~ n,:,pmvých průka~
z~! P~d. n:pr.avym jmenem, pOd' pl'atě
§ 183. (1) ~ťi , odsouzení za přečin
pr!slusne Clnl,te·le l1,eb jinak záludně an.e~o ~~ zlo·cll1 uvedený v t·omto zá.
vll1lkne do· pOdnik,u dŮležitého pro kon.: muz~. ~oud vedle tres'tu l1'a -s'voobranu. s-'átu (§ 18) nebo do obvodu ~ode ul oz/tJ t·r est na peněz.fch zeopevnenych a,n eb j:i,n ých pro obra,nu jména by}-li čin spáchán ze zi,štl1osti
stá't u dŮležitých , míst (§ 35, " 'ds,1. 1), nebo v umyslu poškod:iti repu'bliku .
bUd.e potre;tán za přečin tuhvm vě Ten,t~ !!.e's t se vyměřf při odsouzení
zenlm od trf měsiců do Iřf let.
z~ .. precln od 1.000 Kč do 500.000 Kč,
p'rI od's ouzen,f za zločin od 10.000 Kč
F'rozrazenf. obchodnJho 'lebo vÝrobnf- do 5,000.000 Kč.
ho taj ems't vi.
,
(2) Tresty na pe'nězich, u'ložené po§ 180. (1) 'Kd,o úmyslně 'vyzradí ne- d·le to·h010 zá,kolna, připadají státu.
P?'vo·! la né o, sobě výrobní neb obchodZabaven.f jměni.
I'l taj!mstvf (§§. 32 a 33), o němž 'n abyl ved~~osti ja,kožto org'á n, jemuž
§
184:
(1)
·PN odsouzenf za zločin
byla sverena prOh'l.idka nebo dozor
pO.dlle. us. ta~ovení
tohoto zákona ' uV~deny v §§ 172 až 175 může Soud
vladnlch nanzení neb jiných pted.pi~ vyrk."outi, že jmění odsouzeného při
pada zcel,a nebo zčásti státu.

J

I
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(na vykonávání povo'lání,
na
činnos' t podniku);
'k)
b) dáti živnost (povolání, podnl
do vnucené správy;
•
Ztráta čestných práv občan,s'kých.
c) vysloviti zt·r átu živnost~ns,kc:~o
§ 185. (1) Př.i od,souz.ení za zl.očin oprávn,ěnJ, nebo jde-Ii o realn,í ZIV~
uv-edený v tomto zákone vys~oví soud nos.t aneb o jiné povolání, nebo pod
nik zá,kaz vykonávat živnos: anebo
zároveň jako vedle'jši trest, ze Od~ou
zen' pozbývá čestných práv obca~: zákaz vykonávat jiné povolaní nebo
• h
od
k' ~h' toté.ž může vyslovUi soud prl podnik.
(2) Za podmíne.k ulvedenyc v _ :
~d~so~zení r.a přeči' n, b!I~I. i s;páchánl z
pohnutek nízkých a necestn:ych. • 4 stavci 1 může 0~.r~5;ní. úřad opa~~n~
tam uveden:á. ucmHI I t~hd~!
Y
(2) Ustano·ven! § 32, ods-to 2 az
zákona na, ochranu re,p'Jbliky platí ,i v s.e t.restné,h o činu dopustil •. z.~,zenec,
zmocněn,ec, zás,tupce neb Jm-y. orgá~
tomto p_ř.fpadě.
osoby, o jejf.ž živno's t, povol-a n'í ne.
bo podnik jde, ane~? .o~obu trestne
Č á s t
3.
odpovědnou nelze ZJistiti.
_ ••
(3) V rozhodnu.tí, které okresní ur~d
SPOLEČ NA USTANOVENI.
· ·ní podle us-t'a noven,í předcházejí·
~f~h
odsla' vců, ur~í zároveň dobu d~
Sčítání hOdno,t a škod :z: jednotlivých
T let po jejímz uplynutí toto opa
jednání a opominutí.
rř~~,í z<l;,iká, a byla·li vys~o,vena. ztrá~
ta živnostenské·ho oprávnení, .prestá
§ 186. Byl-Ii týž trestný čin. s'P~-1 vá pro dotčenou oSOb.u přek~~k·a., t~:
chá,n někollika jednáními neb op?ml: kového oprávnění opet naby!·1. pr~o~
nutími, k-terá jsou předmětem tehoz rozhodnut'í, úřadu není opra~ne~o ~~t
ro~hodování, sčítají se hOdno.ty n:eb? s.tředku. Před uplynutím ~rcene I.~tr
škody, pocházejícíl z těc.hto. Jedn.otll- může o'k-res'~J úřad .opatrení zrU'sl ,
vých jednánlí neb opominutí, vs.ude pomin.ulla -Ii Jeho. potreba. _ .
_
tam kde na, výš'i hodnoty nebo s.ko(4) le-Ii důvodné podezrenJ, .ze
d 'závisí bud' po·souzení t,rest,neho bude živn_o sti, povoMní ~ebo podniku
jako slpráMnf.ho
nebo dále zneuží'v áno, nebo ze budOU
jako přečinu nebo zloč.inu a pokud vin'nosti, o nichž je ře~ v. odsta~cl .!
jde o soudníl trestné či, n ,y, mÍ'ra tres-t - dále porušovány, a J.e-II n.a.leha,ve
nosti.
nutno, aby tomu bylo Ihned cel_eno:
múže o,kresn'í' úřad po z!lvedení trest
Některá z.vláštní opaHení, týkající s'e niho řízen.! učiniti op'atrení, U'vec.!e;a~
živnost.! a jiných povolání nebo· pod- v odstavci 1, písm . . a) nebo b),
(2) O zabavení jmění pl·aH obdobně
ustanolven.(· § 18, odst. "1 až 6 zákona
č. 568/1919 Sb. z. a n.

črnu

nosti

přestupk,u

niků.

§ 187. (1) Bylo-Ii ži·vnost·i, .linéhO
povolánI, nebo podniku zn,e-u zlto. k
s'pácháln í trestného činu
u-~edeneho
v to-mto zákoně, nebo byly.-II spáchá:
nim takového trestného CinU hru~e
porušeny pO'v innosti, které z dot~e
né živno-s ti po'v-olá,nínebo podmku
vyplýv.ají, ~ je odůvodně~a
občlva,
že bude i nadál,e ž'ivnost-I, povolá.,ní
nebo ' pOdniku ~neuž' ívá~o, n.ebo .ze
bu·do.u porušovany po·v.. n~?stl z nI~~
plynoucí, může okresnl urad, byl II
ten, o jehož živnost. povolání ~,e~o
podnik jde, pro uveden} tr.estnY'ecl~
odsouzen, anebo nedoslo-II k ) h
odsouzení jen p r oto, že tu byl duvO!!,
vylučující- neb.o zruš'Ující trest.n~s-t CI,nu nebo vylučU'j. ící jelho stf.hanl: . '.
a) naříditi dozor na vykonáván.i ZIV-

!'~

Umně.

(5) VUidnlí na ř.f'zení vydá p~dl'e p~
třeby bl'ižší předpisy o tom, F!·k ':'lají
býli olpatření· uvedená v odstavcI 1
vykonána.
(6) Náklad n~ dozor anebo na v~u:
cenou správu Jde n!a vrub oSOby, Jt;
jíž živn_o ,st., povolání nebo
pOdnl~
byly dány pod dozor anebo do v~u
cené s'prá.vy, v případech uveďenych
v odstav'ci 4 však jen, te~d.~, nebyloU pode'zřen!, jež bylo. pricll10u opatření tam uvedených, vysledky trestn,ího řízen,í úpl.ně vyvráceno.

Ukládání trestů ručitel ům a jich dobývání.

§ 188. (1) Uk·l·ádá-Jj sou~ .'res! na
penězích zřízenci, zmocnencl,. ~a,stup-

Obrana státu (zák.) §§ 185-190.
ci neb jin.ému orgánu OSoby, při jejfm,ž za·stoupení by·1 trest,ný čin spáchán, múže vysloviti, že tato Osoba
ručí za uložený trest na penězích rukou spOlečnou a nerozdHnou.
(2) USloano,vení předcházejícího odstavce platí i o 1-restech n,a penězích,
uklád'a ných okresnlími úřady, neplatí-Ii
ručení osoby, v jej.ímž za,stoupení byl
správní přestupe'k spáchán., již pOdle
ustano·vení § 169, odst. 3.
(3) Tresty na penězích se dobývají
na Osobě, j.íŽ bylo ručení ulo.ženo podle ods' tavců 1 a 2, nebo jíž takové
ručen,i náleží podle § 169, odst.
3,
pOdle -všeobecných usta·n o'vení plat.
ných o trestech na penlězích.
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vatelstv.a, veřej1nou bezpečno' st anebo
veřejný pořádek, anebo ztěžuje-Ii
trestný čin zásobování vojska n.eb
obyvatel·s·tva. To, platí též v těch pří
padech, ned-á-li se osoba za dOtčen,ý
tre·stn.ý čin trestně odpovědná zjistit,i .
(4) Soud (okres'n í úřad), jemuž nálež.í vyřknouti propadnu-U, může k jeho zabezpečen.f. zařídit.i, aby dotče
né předměty neb jejich hodnola _by'ly
vhodně zaj.i'štěny, a nelze-Ii zajištění
předmětů provésti pro nebezpečí zkázy, zho-ršen,í nebo pro nepoměrný ná klad na zajištění, aby byly prodány,
není-Ii jich k účel u m trestního řízení
nezbytně potře·bL Výtéžek prOdejem
získaný třeba vhOdným způso-bem ulo ži·ti,
a bylo-U proh-Iášeno propadnuProp adnut-í.
tí, pro'padá len-t o výtěžek v prospěch
§ 189. (1) Má-.Ji OSOba, obviněná z stát>U.
trestné-ho činu uvedeného v tomto
(5) Zásoby věcných pro'středků pozákoně, ve svém maietku
dléhajících státnímu hospodafei1.í
k
•. Pře~"!ěty, jichž se tento tresl'n ý nimž se nikdo nehlás.í nebo o n:ichŽ
cm tyka, nebo předměty, jež si za je podezřen.f, že byly zatajeny, mone opa,m la, nebo hOdnotu takových
hou býti bez p, ředchozího úřední'ho
předmětů,
výroku pOdle uSi anovení ods·ta,vcu 1
•. předmety, (imU se tímto t.rest,ným až 1\ na potvrzení okam ž itě převzaty
~I~e~ obo. h~' t ll;a, neb jiné předměty, a muže jich býti použ.i!o k účelům
lez SI za ne opalřila, nebo hodnotu stanoveným v p,ředpisech, vydaných
iakových před'mě!ů,
o státním hoslpodaření s těmito věc
předměty, jimiž tento tre,slný Cin !1ými prostřed'ky.
byl POdn.ikn,u t, nebo které byly tímto trestným činem vyrobeny -nebo z.í. Společná ustanovení k §§ 187 až 189.
s·kány, nebo které jsou zřejmě urče
§ 190. (1) KdY'koli může být.i výro.
nv
k spác'hálllí takového trest.ného či
nu,
kem soudu (o'kres,"ího úřadu) pOdle
může je soud (okresní úřad) při od. §§ 187 až 189 pos,uožena jiná Osoba
souzení prohlásiti za propadlé v pro- než obViněný, musí- býti o·beslána také t,alo OSOba, je' li soudu (okresníspěch s-t átu,.
ad u
(2) Na .prolpad'n utí
muze
soud mu . úť . ) známa, k jednání v první
stoliCi; Je oprávněna přednésti s'kut(okresn,í úřad) n.alézti i tehdy,
kové
okoJ'n osti, jež mo-h ou míti výa) nálež.f-Ii to, co uvedeno v od'stavci 1, OSObě, při jejímž zas.tou- znam pro posouzen,í věci, a či' n.iti
návr·
h
y.
To platí< i tehdy, když vinnípení se vínn,í.k t·restného činu uvedené'h o v Odst,avci 1 dopu stil jakožto ka nelze stf.hati, nebo když OSobu
zřízenec, zmocněnec zástuoce neb tres t ně od'povědnou nelze zjistiti.
j iný orgán, anebo "
.
(2) Výrok, kterým se činí ně'které
b) dos.t·a·lo-Ii se to, co uvedeno v opatření u'ved,ené v §§ 187 až 189 lř.e
od,stavci 1, do majetku ji:n é OSOby ba pojmouti do rozsudku (trestníhQ
bud' trestným činem, pro
nějž se nálezu), nejde-Ii o opa!·ření, které
se č.in.í nezávi,s'/e n,a výsl-edku trestt re s-t M řízení koná, nebo jednán,ím
obviněného, směř'ujícícím k tomu, alby n.rho Hzení nebo m.imo ně.
(3) 'Kdo je výrolcem o opatřeních
bylo propadnut.í zma'řeno .
(3) Nehledě k výsled'ku trestní'ho ří podle §§, 187 až 189, pojatým do rozsud'ku
(trestního nálezu), postižen, má
zení, muže soud (okresnf úřad) proprá'vo brá'ti jej v Odpor Odvoláním . V
hlásiti předměty uvedené v odsta'vcích 1 a 2 za popadlé tehdy ohro- říz·ení pro soudní trestné činy může
také
žu jHi bezpečil0-st státu, zVlá-šÍě pa'k se veřejný žalobce od volati
~Ojska, zásobován-í vojslka neb oby- tehdy, když ta,kGvý výrok nebyl uči
něn. O odVOláni prO-I i tal<ovému výroodat e J JJ- 1 J

I

I
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, 'řad) stanoví, zda
,- co o odvolání proti
(2) Soud (ok~e:,"~ u . důvody rozku platí totez,
maji být,i uvereJn":~~ZI:) nebo jejich
výrokll o trestu:
o soudn.ím trest- sudku (trestnIho na
- ní, které sám
(4) Nekonalo:1I ,:ervení učiní výrok podstatný obsah ve zne ,
ném činu hlavni pre I~89 ~' a návrh ve- urči.
uvedený _v §§ 188 a d který by by,1 liHLAVA IX.
řejného za!o~c: ,t~~~t~ímu Hzenlí, a Y?
nak přis,lusny , veře-j ném líčení, U~I
ZÁ"/EREčNA USTANOVeNI.
o
rozsud~~m_ y _ stanovení, o hlavn,I!T~
vaJe pr.lmeren~ u
třeba, může by tl
Výklad některých výrazů.
přelíčen!. Je;1I tOvh:třeni. Ustanoveni
, . ' kon vl'ádní
předtím o kon,ano sl,aU' i tu.
§ 194: (1) Nesta:~odv~i!'y z~Odl~ něho
odstav cu 1 a 3 p
.' o
nařizenl ~e~? ,pr rozumějí se:
vypovidání CIZin cu.
.
. cizinec odsouz~n - vydané nic J~ne' h':l~n o-soby fys'ické a
§ 191 . (1) Je-II , v tomto zákone,
a) ?so~am, 1 '" n~J . iná sdružení OS?~
pro zločin Uved~nYh veřejného žalob. právnlcke, . al_
kJterá pO\la.hu prav
'.
mÍlže soud. na nav~. že se odsouze- anebo maJe·tI<ll,
c~ zároveň, Vy~IOev~t;, r~pUbliky , čes,ko~ nickych v?sOb nem.?~:, (věcného p,rony vypov. ~d~ z ~~emi c:iZÍ'ho statu, ob
b) d.fZltel~~ ;seOba , která ji m.a ~
slove, ~ske: \ US'I'ovens.:<ým nebo s,po ' středku) . kazv~ačemž nerozhoduje, Je:!~
Sijzeneho ces, o
své mocl~ P,r!
s níkem anebo ~rzl
jeneckým vOj,skem:, dech odsouze~í též skutecnym v~c~éhO práva o.~c?, n
(2) V ostatních pnpa,
tomto za- telem pv~dle,_~\ v své moci z Jmy~~
gro trestn,ý č,in UV~CI,~~~ va jde-Ii o skéhO, CI ma I} J. k' ch osob, neb JIkoně může o~cr~~n' l n~ návrh veřejné důvodů; u v pr?vn" sc~6 anebo majetku
soudn.i' hes't ny ,c~n'Odsouze l! ého vy'po: ných s~ruzen,1 o"v inn05ti držitelů 050ho žalobce SOLI
d' 'c:h v od st,a·vc I ma-j,í prava a 'P,
které jsou pod'le
věděti z územ! ~ve ~;~Ye;n ohrožena by (s~rá,vní o~g~,nnh p~VOlá",y, k z~:
1, byla-Ii tres,tnym I ' , ' tě pak vojska, přislus~ych p~: ~právě těchto ut'va,r~:
bezpečn?s~ s'ta,tu, t~~s~:a nebo vojs~a! s,tupova,",i, ne,
-d' fysicl<á osob",
zá,sobovanl ob~va t anebo
veřeJny
c) cizinc:,:m k~zká~ati českosloven
veřejná bezpecnos
která ~e!"uzeva~~tví.
,
pořádek.
ské stam o,bc
v dkem se roz.uml
(2) Věcn- ým ~~~s~r~OH~bám branné
Zákaz poby,t u a po,)ljcejní dohled.
vše, čeho lze UZ,I't l
ebo
k ji_i1ý~
~a movitý vecny
, byla odsouzena moci, obyvatel,st".a
§ 192. Osobě, ktera, h činů uvede- účelů!" obrany s~~.~Žuje také el:~třipro některý z t,rest~yc může o'kres.n í Prostredek se J? cl ' s'lia človekem
pnro. ni
, '
ných v tomto, z.akon:~dených v § 191,! -na n eb )'iná
nebo zac'h ycena.
úřad z·a pO?m.I~eko~ t v určitém mí,s'te vyrobena . '
i v němž jsou roz·
odst. 2 z,akazatl p v ·1k' éa's anebo na(3) p~le Je uzem !ících armád ~út.,,-a:
neb obvodu .~a d~~J pXd po'lkejní do- loženy utvary operuj I žeb) nálezeJlcl
vždy, n.ebo JI
ry bojové i ú.tvar,y s' í~O v~litele; záhled.
do pr~vo"!ocl "hla:t~ré 'neni polem.
nálezu). poli je uzem!,
ran stanoví podle
Uveřejn, ění roz,sudk'u (tres tíhO
n
Ministr národn,l o~lit~e rozhranli' mev
'Pro
někte,rý
návrhu
hlavni,ho
~
a zařídí, aby t?to
zákoně
§ 193. (1) P,N od,s, ~u~enr
v'
ede'ny v lomto
. ' zi polem a zap~II'~hO pozdější zmeny
tres,tný c~!1' uv ža' dui~-I, i toho veřel'ny rozhraní. )a~oz ~, J erací byly v~.?dnoým
se oznacl, vY, 'dkU (trestn.im ná,lez~~ podle prubehu P
známost uradum,
zájem, v ro.zs,u_
v.) v nichž má by tl způsobem UVed~~y v'iC!1Ž se 10 týká.
časopisy (neJvysc: trl !Iez) v každém
soud ů m a ?:o am~ I erační pásmo ~
rozsudek (trves..,n~ n~a ú'traty odS?_UPole se dell e~aačllí Ppásmo je předn~
jednou, uvere~ne(~kreSi1i úřad) muz,e na etapu. Op ,_ 'sou jednotky zasa
zeného.
Sou
ozsudek (trestni na. čás\ pole, v. n~z ~bývající část pole
též I naříditi, ahy \de vinnik bydl'i, a zen~' do bOJe,
RozhrClní mezi o'pelez) byl v ObCI~ trestné'ho činu .. do- se nazývá, etapou. 'eta')ou stanov i veI
II o'bcl, kvd~ vS vyvěšen
nebo JI,n ak račním pa:mem a
pustil~ 'yerejne
lil,elé armad.
I.IveřeJnen.

Obrana státu (zák.) §§ 191-198.
(4) Tam, kde se lento zá,k o l1, vládní
nebo předpisy pOdle něho
vydané zmiňují o vojenské sprá, vě,
rozu'mí se Um minis-terstvo ná,rodní
Obrany nebo vojenská veJ.itelství, úřady Ileb orgá.ny, jež toto mi'n isterstvo
určí; učiní'-I, i ta,k v:šeobecně, vyhlásí
to v Sbí'rce zákonů a nařízení.
(5) Státn'ími ú, řady nebo' úřady bez
,b/ližšího označení se rozumějí řediteiství (ústřední' ředitelství), nebo
mísl'lIí správy s,tátních závodů, ústavů
Cl za,tízení, prOhlášených pOdle zákona ze dne 18. prosince 1922, Č. 404
Sb . z, a n., za podniky spravovan,é
pOdle zásad obchodního hospOdařeni.
' (6.)
se
.
i,
pokud jde o silnice zems,ké a státn:f.,
zemské úřady, a pokud jde o osta't ni
silnice a cesty okresní úřady.
I
,
v,,
Ustanoveni o nzenl.
§ 195. (1) Na řízení, prováděné po-

nařízení

SHn' ičním, i úřady

rozuměj

I
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(3) V,l ádní nařízení, vydaná k proveden,[. tohoto zá.kona, jakož i před
pisy, vydané pOdle § 100 nej'vyšším
úřadem hos:POdářs' kým nebo minister.
stvem příslušným pOd'le § 106, mOhou
pro svůj Obo', zavésti ObdObná osvoboz·e ní od kOI, ků, popl' il'tků a dávek,
ja'ká se stanoví pOdl'e odstavce 1 nebo budo'u stanovena, pOdle Odstavce
2: pro Dbor proveden;' zákon/a' samého; p' ředpisy naposled jmenované
'v'š,ak musí, p,ok,ud jd'e o toto os'Vobození, býti vydány v dOhOdě s miministrem financí a jím spolu pOdepS'án,y. _',
,
v
V" .
(4) Rlzenl pred rozhodclml komlsemi (§ 63),
(§§.103,
1'11 a ~1~) ,a .z,":alecl<yml komisemi ne.
bo ve!ejnYffi'1 ustavy (~ 100, Odst. 3),
kOliane pOdle tOho'Io za-kona nebo na,'
a
padle
vydaných, je prost,o
.

rozhOdč!!11i.SOud,y

řízení

předpisů poplatků. něho

dle 10h~iO zá,kona, vládních nařízení
Oprava b/ližších POdI'O'bnos,tí.
/leb jiných před1pisů pOd,le něho vydanýc,h před jinými úřady než po/,Ítickými, může býti, pokud záko/n t010
§ 197. (1) Úpravu bfižjích podrOblízen! sám neupravuje, vládním naří
ností jedn,ot/'ivých u,sla/noveni tohoto
zením - '- u ve věcech upraven,ých
zákona lze v jeho mezích p,rovésti
předpisy vydanými pOd'le § 100, též
vládním nařízením; to platí i o úpratěmito předpisy rozšířena zcel,a
vě bližšíC'h pOdrobností vládních 'nanebo zčá'sH pla :nost ustanov'ení platřízen! vydaných pOd'le §§ 115 a 138.
ných pro řízení před úřady politický(2) Vyžadují-Ii toho zv,láštní dŮVOdy
mi a to pOdle pot,řeby s potřebnými
účelnos,ti nebo zjednodušel,í, lize ve
Od~hY/'kami, nebo také může býti toto vládních nařízeních vyd·élných pOdle
řízení u'p r,aveno, samostat,ně. Talo usta,odstavce 1 vy,h radliti příSlušným úřa
novení, se ,n e,vztahují na řízení trestní.
dům, aby v mezích těchto naříze n í
provedly
úpralvy jednotlivostí.
(2) Je-Ii toho třeba, mo/hou být.i za
branné pohotovo'sti stáiu stanoveny
vládním nařízením v řízení plřed poVztah k předpiSům o drahách .
litickými úřady pot'řebné odchylky od
§ 198. (1) Nedo,tče.'l'a zůstávají us~a.
předpisů jinak pro toto Hzení platnovení pl,a-tných předpisů o dr-ahácJh.
ných.
(2) lest,liž.e účinnost některýc h usta.
Osvobození od poplatků a dávek .
noven! těc'hto předpisů je omezena
iolil<o n'čl dobu mO'bilis,ace nebo vál§ 196. (1) POdání, právní jednání,
'~s'tiny a úřední úkony, jichž je třeba
ky, po případě 'válečného stavu, mů'
k založení, upravení a vypořádání náže býti Vládním na.řízením se Souhlasem president'a republiky z.a,vedena
roků a závaz!:ů pOdle tohoto zákona ,
úči'nlno,st ta,kových ustanovení zcela
j sou OSVQ'bo'z eny vyjimaJíc řízení
nebo zčásti ta.ké v míru na dO'bu oposoudní od kolků a popliat'ků, od
dáve'k za úřední úkony ve věcech
třeby, nastanou-Ii události, které jsou
splávních <1 od obecní dávky z -pří
uvedeny v. § 139, odst. 1, první větě .
růstku hoďnoty nemovito,stí.
Ustanovení § 139, odst. 3 a § 140 pia ..
II obdObně.
(2) Vlád'a může nařízením poskyt(3) Ustanovení/ bl,a:vy VHl pl,alf i pro
nouti v oboru provádě' ní to'hoto záporušení pO'vÍ'nností stanovených v
kona další osvobození od kolků, po .
zájmu
obrany ~tátu platnými předpisy
p'l,atků a dáve'k, vyjimajíc řízení sOud,o drahách, tak ja.ko by ly to povinní a to, čeho je třeba k provedeni
§§ 49 až 54.
no,s'ti byly uloženy přimo zákonem o
obraně st.át-u.

Dodatek II-11 '

V. Trestní právo.

1708
Zrušení dosud pla,tných
ustanoveni.

právních

o

výplatě

válečným

§ 199. (1) Ustanoveni' dosud platných zákonu a naříz, eni, jež se vzt~hují na věci tímt,o zákonem upraven,e,
po:býva'j í v rozsahu úpravy ta,kto
provedené své účinnosti.
(2j zcela pa'k se zrušují zejmén,a
tato us.tanoveni:
zákony o vá'lečných úkonech ze d~ne
26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a zak.
čl. LXVII'I/1912 se v'š emi změnami a
dop, lňky, c;bsa,i enými zejména v cisařs,kém naří,ení ze dne 9. ledna
1915, č. 7 ř. z., a § 16. zák. čl.
L/1914, v dsařském nařizení ze dne
31. července 1916, Č. 249 ř. z., a
zá'k. čl. XXBI/1916 a v cisařském n,ařízení ze dne 18. březn,a 1917, Č. 122

ř~ zZa,'k'on
ř.

Z.,

mzdy v hornictví po

mimořádných

poměrů

čas

:tpůsoben-ýi;-b

cisařs'ké n,ařízen,i ze dne 16. října
~914, č. 227 ř. z., o vlivu válečných
udá,l,ostí na l,hůW, terminy a řizeni,
dsařs, ké naHze,ní zed ne 16. října
1914, č. 289 ř. z., o odvetných opatře-

nich v oboru právním a hospodářském za přiči, n lou válečných udá,lostf,
ci'sařské na,fízení ze dne 20. března
1915, č. 69 ř. Z., o vyrovnáni na zlaté mince nebo cizozems!<ou
měnu
znějicich soukromoprávních peněž
ních dlu; hů státu, které se mají pl'nit1
v t'uzems'ku,
dsa,řs,ké nařízeni ze dne 28. března
1915, Č. 97 ř. z., o udržováni, výhradnich k' utišť a propújčených hornich
děl v s't av'u .těžebném,

ze dne ''''.
c-. "'16
., srplla <918,
,
.,
o ná' hradě za plnění k vojen-

skvm účelům,
§ 14 zákona ze dne 5. července
1912 Č. 131 ř. z., a zák. čl. XXX HI/
1912' (vojenskéhO trestni,ho j'ádu),

cis' ařské naří'zeni

kIVětna

dne 6. správě
1915, Č . 125 ř. z., oze veřejné
obvodu pevnosU,
zákon ze dne 24,. března 1918, Č.
257 ř. Z . , o vedení Pfélcí hornických
s,pOleče,nstev, zřízených na' zá,klladě
:zákona ze dne 14. s'rpna 1896, Č. 156

§§ 89 a, 90 zákona ze dne 'i 5. lednla ř. z.,
,
1855, Č. 19 ř. z. (vojenské'h o t'restniho
cisař!>ké nařízeni ze dne 1. cervna
:z:á'kona),
1916, Č. 165 ř . z., o o' patřenich - při
§ 22 a § 24, Č. 1 zákona ze dne překážkách činno, sti advokátních ko19. března 1923, Č. 50 Sb. z. a n., mor, ,jejich výborů a disci<pliinárních
na ochranu republli.ky,
rad, vzešlých následkem války,
§§ 2 a,ž 5 zákona ze cine 17. říjn'a
zákon ze dne 31. prosince 1917, Č.
1919, Č . 563 Sb. z. a n., o trestání 15 ř . z. I r. 1918, o ochraně vá,lečválečné Bc,hvy,
ných uprchH·ku,
§§ 1 až 6 zák. čl. XIX/1915,
_
' výnos min,isters'tva vnitra, mi,nistercísařské na'řizenlí' ze dne 25. cer- stv,a spravedlnosti a vrchn,iho armádvence 1914, Č. 154 ř. z., o součin,: ni.ho velitels,t vi ze dne 21. prosince
nosti obCÍ' a veřejných úředn, í , ků při 1 1859 , Č. 10 ř. z. z roku 1860, o diúko-lech zems'ké obrany a o tom, Jélk rekHvách pro obvod opevněných mi's t,
se trestá porušeni úředn'i, po'vinno_sti, schvál e ných nejvyššim rozhodn,u tim ze
císařské nařízení ze dne 25. c.erdne 21. kvě t na 1856,
vence 1914, Č. 155 ř . z., o' tom, Jak
'
'
se trestá ru,šeni veřej, né služby 'nebO
_(3) ysude. télm!. kde. platne. pra,v ni
v -e 'n' ho . rovozU a porušeni povin- predplsy. o_d'i<azuJI. n~ J:~:,otllv~ ustan~~til ;odá~ací,
noveni, Jez po.zby~aJi ..ucmnostl nebo
císařs, ké nařízení ze dne 29. čer- se zcel~ 'HusuJi', t~k~JI se tyto ~dk~1914 - 178 ." e zy nad ale obdobnych ustano,ven'l za v:nce
, c',
r. z., o v_~Jlm c- I(ona o obr,aně státu; pro opati'ení a
nych usM-novenlch v o'b oru nzeni v
'k
• . - b I učiněny za p,l:a't nostf
?bČan?kýc, h ..věcech práv~ich pro vo: ~ruoš::~ý~~Z ust~Xove",í. jakož i pro H,ens:e a J,:m na roven pos-t,avene zení o nich jsou však i naďá,le rOZ-

oS~ís~ř, ské n.ařízení

ze dne 7. s,rpna
207 ř. z., o odročování a
-p řerušení výk,onu trestu na svobodě,
císařské nařízení ze dne 9. s-ropna
1914, Č. 219 ř. z., o povolování' výjimelt z ustanovení o nedělním klidu a
1914,

Č.

časový rejstřík právních př'edpisů

stavem,

hodná ta to dfi'vější 'Ustanovení.
Práva Ná r odnÍ'ho shromá:idění.
§ 200. Zákonem tímto nejsou nijak
dotčena práva Národlilího shromážděn,i a jeho čle,nů, jak jsou obsa'ž ena v
ústavní listině.

zpracovaných v ll. dodatcích.
1935.
12 XI.
21. XII.

nař.

Č.
nař. Č.

207
238

Strana 121. XJI.
. 1630 21. XII.
. 1569 21. XII.

nař.

Č.

nař.
nař.

C. 251

Č.

249
250

1552
1637
1643

1936.
Strana
24. I. na,ř. Č . 12
12. II. zák. Č. 34
12. II. zák. Č. 35
20. II. nař. Č. 36
20. II. na'ř . Č. 37
26. III. zák . Č. 66
31. III. nař. Č. 76
31 . III. nař. Č. 77
2. IV. na'ř. Č. 82
24 . JV. n,ař. Č. 109
24. IV. zá,k. Č. 120
13. V. zálk. Č. 130 .
13. 'I. zák . Č . 131
26. V. zák. Č. 144
12. VI. na, ř. Č. 164
16 VI. zák. Č. 161

1631
1592
1551
1552
1558
1661
'[648
1659
1665
1565
1546
1673
1677
1662
1676
1620

17. VI.
19. VJ.
27. VI.
3.. VII .
3. VII.
3. VII.
3. VII.
9. VII..
30. IX.
30. lX..
27. XI.
4. XII,.
17. XII .
18. XII..
18. XII.

zá,k.
nař,.

Č.
Č.

ndř.

Č.
Č.
Č.
-nrař. Č.
nal'. Č.
na' ř. Č.

n,a,ř.

zák.

Č.
Č.
Č.
nalř. Č.
zák. Č .
nař. Č.
na' ř. Č.
nař.
na,ř.

zák.

163
168
183
186
189
191
229
230
258
259
287
294
315
337
338

Strana
1545
1633
1675
1ó64
1549
1656
1626
1658
1636
1656
1547
1552
1676
1558
1562

1937.
29. I..
20. V.
21. V.
3. VI.
5. VI.

nař.

Č.

13

zák. Č. 86
nař. č 81
nař. č: 91 .
na,ř. Č. 92 :

Sťrana

1655
1593
1554
1632
1557
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Centralbanlk der deutsc'h en spavkassen (n,ař. 330/1936) . . 1558
dkán'i potul,n'! (zá:k,on 117/1927) 1279
cirkevn,i sňatky (zákon Č. 219 /
129
1925)
civiln! řád soudní (zákon 113/
634
1895)
1620
_ _ _ (novela 161/1936) .
1220
cti ochrana (zákon 108/1933) •

AdvO,kátni n,ove'i:a (zá'kon 144/
1662
1936) . . . . . . .
978
_ řád (zákon 956/1868). .
__ s,a'z by (nařízen,i 95/1923) , . 1337
976
_ zákon (40/1922) . . . . .
akcio,v é banky a re'v ise bankov321
nich úst a,vu (Zlá,k on 239/1924)
s'pole,čno' sti, ú'prav'a ně' kte
309
rých p,oměru (zá:ko,n 54/1932)
č
_
:r-ř'izováni, Zlvyšováni záktadn,ílh o k,alpHál'u a ~a'kl~á:
čest,
jej!
ochrana
(zákon 108/
dáni
pObočn,ých
u s,tlalVu
1933)
122!J
294
(vlád. n,ař. 465/1920) 'v • :
akcio'v ý
regulativ
(narizem
275
175/1899)
. . . . .
D
974
aktuáři so'u dni (zákon 57/1931)
133
a,limen, tačn,i Zlákon (či's. 4/1931)
Da,rováni (§§ 938 a násll. o'bč.
82
automo'bÍllový zákon (čís. 162/
zá,kona)
.. . .
147
1908)1
. . . . .
dědické právo (,§§ 531 a násl.
1398
52
_ (81/1935)
.....
obč. zákona)
... .
153
ilutors'k ý zá'kon (čis . 213/1926)
děti a roč,iče (§§ 137 a nás,l.
1546
17
._ (č. 120/1936)
..'
obč.
zálkona)
. . ~ . :
_ v Ciz,í péči a nemam:el'ske
(:r-áko1n čis. 256/1921 a n'a,B
135
Hzen'i Č. 29/1930) . . . .
Ban'kéři, povinnost.i př} úschodilo smlouva o díl'o (§§ 1151
98
vě cenných papi'ru (zá'k on
,~ nás:1. o'bč. zákona) . :
356
241/1924)
do,ba
prac,o'vn'i
o,smi,h odlno,v a
583
ban'ky alk'cio'\Iéa re,v ise ban(sm:lou~a 80/1922)
590
ko'v nich ús,talvu (zákon 239/
_ _ . -(zákon 91/1918) . . :
321
1924) . . . . .
dooas'n é z,a.stavení
půso'bno'stl
1116
bilance s,tabilisa,čni (záko'n 78/
porot (zálk on 268/1920).
•
359 dohodci o'bchodni - sel'ls:a,love
1927)
.
207
_ _ (zákon 34/1936) . . . .- 1592
(zákon či's. 68/1875) . . .
172
byt náhradn!, pO'jem (vlád. nar.
domolvnJci (zákon čis. 82/1920)
966 domovn,i
103/1930)
. . ...
s,voboda,
ochrana
1500
1197
byto'vá péče (zák. 32/1934)
(zákon 293/1920)
1661 donucovaci pracovny a po,lep_ - (zák. 66/1936). . .
šOlVny (zákon 89/18(5) . . 1276
1271
_ _ _ (záko,n 90/1885)
C
dlužnici v lázeňských
mi,stech
Cenné papi'ry, úschova (zá,kon
(n,ař. 81/1937)
356
241/1924)

- -,- - (n,ař . 91 /1937)
. .
dlouhOdobé pohledáv'ky, úlevy
při
splácen'í
(,nař .
249/
.. ... .
1936)
dráhy, že,l,e ~n,i oni k,n'i,tly a zást'<l,Imí p ráva l1,a'b yM n'a drá hách (zálkon 132/1930)
dra'ž by, pleticlly při nich
(zá~
kon 1/1933)
. . . .
družstev'n í zá,kon (70/18B)
družstva, přeměn,a spollečl1ostí
s r. o. v družs,t'v a
(zálko'n
279/1924)
. .. . . . .
d ukaz sinrti (zá,ko n 20/1883). .

E
o,bchod nich
úvěrů
rn'ař. 109/1936)
exe'kuce ma, ření (zákon 781'1883
na peně, žité pohledávky za
státem neb o f ondem
pOd
veřejnou správo,u (na,Hzení
234/1934)
. . . . . . .
- podpory v nezaměs,t'l1a'lO
s,t i (zá'kon 116/1932) . . .
- proH zeměd,ě'lcum (zá,kon 74/
1933)
.... . .. .
exekučni ř ád (zákon 79//1896) .
(nove,la 161 / 1936) . . .
a kon,kur's ni Hzení ,p'r oti nezaměstnaným
(zá'k on
34/
1934)
.... . .. .
- (na'ř. 77/
1936) . . . . . . . . .
- - - - - zemědělcum (zákon 33/1934) . . . . . .
ř,í~eni, . změna a do:pl'něnf
n~kterych p,řed1p,isu, a treMni sUhán.í pleHch při dražbách (zákon 1/1933) . . .
-: no'v e'la (zák,on 23/1928) .
htu,ly r,akouské
(nař.
12/
. . . . ..
1936)
v ~klfzen,f mís,tnlostf,
odklad
(zálk on 45/ 1928) . .
Eviden'ce
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fondy kontribučens!cé
(zákon 128/1924)

1632
1552

pe,něiní

376

H
Ho'spodářs'ká

a výdělková "'po.
418
hospodářské vyzvěda'čslvi (zá899
kon 71/1935) . . . .
1525
zá:ložny o'kresní (zákon 128/
418 1924)
. . . .. .
376
hrani,ční mezn,iky, ochral1a (zá416
kon 254//1 921) . . . . . 1235
782 'hromadné pra'c o vlllí smlo'tlvy (n,ařízení 89/1935) . . . . . 1417
- - (nař. 36/1936)
'"
1552
,Iečensl tva (zálkon 70í 1873)

802

j

CH

1565
1243
Chud~ch

1492
899
899
816
1620
1497

právo

!na,ř.

229/1936)

J
Jazy.kový zákon (122/1920)
jed'nad řády 's oiudu,
d'opl' něnf
n,aUzen,f 106/ 1934)
.. ,
jfzda mo't orov'ými vozid"y (zákon 81/1935) . . . .
jurisdil,kčn,f norma (zá:kon
111 /
11195)1

1484
1398
604

K

Kartelový zákoil1 (141/1933)
- -- (,pro'váděci 11ař.fzen·f 165/
1933, 195/1933, 196/1933). .
1496
knihovní
zá'kon Q,becný (95/
1871)
. .....
kn,ihy že:lez,ni6ní (záko'n 132/
1930)
.
.
. . . . .
899
730 koali,čnf zákon (43/1870) .
kolekHvnf
smlouvy
praco:),vní
(nařízení 89/1935) . . . .
1631
- - - (l1iař. 36/1936). . . ' .
967 ko,llo'n ie praq),vn.f nucené (zákOln 102/1929) . . . . . .
F
kompetenč,lf
konfliikty
(z'á kon
Fina'l1:čnf prokurat'ury (zálk,on 971
3/1918») . . . . . . . .
1933) . . . . . . . . .
konlkur'
s
ní
řád
(záko'
n
64/1931).
982
- 'ns,tr~~kce (,nař. 82/1936) . 1665
kon,tr ibučenské fondy
peněžni
fond, zvlastnf, pro
zmfrnění
(zá,kon 128/1924)
ztrát POIV,s,ta"lých z po,váleč
ných pomě' ru
(zá'kol1
237/
L
1924)
... . .
303 Lázeňská mfs~a, ú,levy dluž'niku
všeobeCný peněžnfch ÚS.taiVU
(n'ař. 81 /1937)
. . .
(zákon 2'38/192'4)
317 - - - - (na,ř. 91/1937). . .

1659

1626

1208
1464
788
802
1205
1417
1552
1273
599
903
376

1554
1632

1713

1712
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N
lékařské rady
soudni
(záko-n
107/1927)
1029
Náhtr,ada
š,
k
ody
(§§
1293 a ~l ás" .
letecké útoky, ochrana a obrai
110
obč. zákona)
..•...
na pro-t j n!im (zákon 82
1528
náhradnl
byl,
pojem
(vlad. na1935)
.....
O
966
řízeni 103/1930)
54/
I etec-tv i (zá'k on 172/1925) .
45
nájemníků o-ohralla (záko,n
Iido'v é soud-y pro -t re.stani v-á,·
955
lečné Hchvy (zakall 567/ 1117 _ _ ~3~~vé 'znění (z álk on 32/
1500
1919)
56Ú
1934)
.. . .
lichev,"í
soudy
(záko,"
('p a,cMovnl)
sml.oulI-a
1117 nájemní
1919)
..... .
(§,
§
1090
a nlá's'l. obč. záli-chva v,ále6ná, trestán-í (záko'n
93
kona) . .
568/1919)
1120
Ila-kladatel's-ká smlouv,a (záko·n
listin umo,řo.vánJ (tis . nařízení
165
106/1923 . . . " : ' .
.
257/1919)
."
785
_ _ (zá'kon 250/1934)
1485 nařizovad mOc mimo-radna (zako,"
95/1935,
206/1933,
109/
_ _ (n,ařízenl 30/1935) .
1491
1934) . . . . '. . ',.' • 1377
listovní tajems-t'v,í, ochrana (záO'b chodnlch. z,lv,n~:
kon 293/1920)
1197 nedělle ;y
s.t ech, mzdové pome-i"Y (nar.
294/1936)
. . . . . . . 1552
1M
nejvyš-Š<[ soud (zá'ko,n y 5/1918 a
597
187
216/1919/... . . . ' .
Malý zákon přid'ělový .(93/1931) .
_ procesnl nlovela k leho
man:Žel.ská novela (zako," 320/
1478
126
úlevě
(zá:kon
251/1934)
1919)
.....
sprá_
v nf SO'u d a ře~e!~i kommanžel-ské prá'v o (§§ 44 a nás'll.
11
petenčni'Ch
ko.n fhktu
(záobč.
zákon,a)
599
ko-n 3/1918)
..... .
_ věci, říz.enl (dvorní d-e'kret
261
732 n-eka,l á s.outěž (zák,on 111/1927)
1595/1819) • . . .
_ _ _ (naHzení 283/1897) . .
734 nemool pOhl:a-v ní, potíráni jich
1260
1243
(zá,kon
241/1922)
.
.
.
.
ma.ře.nl exelk uce (zákon 78/1~83l
mezinárodní smlouvy o pra,v nl
ne's'po'rné Hzenl
(cis.
patent
746
pomo,ťi
. . . . . . . .
731
208/1854)
736
mezniky hran,i'čnll, ocll,r an,a (zá_ _ _ (zákon 100/1931) .
kon 254/1921)
. . . . 7 1235 nezaměs,tnanl, exekuce na jeměna, je-j i ochra,n'a (zá,kon
jidh podpory (zákOil 116/
899
1924)
. . . . . . . . 1201
1932)
1522
_ _ _ (zá1koll 113/1934)
exek:učn,í a konkur,sn,í Hzeni
1675
_ _ - (zá'kon 183/1936>... . :
proti n'im (zá,k on 34/1934) . 1497
mimořádná
mo,c
n,člnzO'vaC·1
_ _ _ _ _ (n_ař . 77/1936) . 1659
(zákon
95/1933,
706/1933,
1377 úlevy při _s.pl'á.cen·1 pohledávek
109/1934)
1645
(nař. 251/1935)
. . .
_ o'pa-t rení (zá,ko'ny 30!l/1920,
1206 n- očnJ práce žen (smlOlUlla 81/
125/1933)
. . .
587
1922)
ml.ádež, t,res,tn,í s,oudnictvl ,rad
'ní (záko'n 48/1931) . . 195/ 1086 norma jur:i' sd' i lkčnl (zákoll 111/
604
(,naHzen,í
_ _ _ _
.. . .. .
1895)
1120 no.vel-y tre,s,n,i (zá:kony 471/1921,
1931)
motorolvá vo-t idla
(zákon
81/
259/1923, 31/1929,..209/1931) . 1282
1398 no1ář- s lké s-a zby (nanzen,1 102/
1935)
.,.
.
1344
mrtvý, prohlášen-I za mrtva (za78
kon 20/1883) . . . .
782 _
z.) .
pohřešovaných ve
_ _ _
983
784 notMský řád !zá,kon 7~/1117~)
válce (zákon 12S/~918) ; .
nucené prac-o·vní ko!lome (za'kolll
1273
mzdo'v é poměry zamest,rlancu _ ~
102/1929)
obc.h. ŽÍ'vnos'tech v '!!,ede·I'1
1552
(nař. 294/1936)

i

sl:i~~ (ZákO~ 7~/1~71' ř:

o

Občáns,ký zákonlk (946/1311
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ve shromážděnlch (zákon
309/1921)
. . .
ekresni záložn,y ho·s'Pod'ářské a
konlribučenské
fon.dy
pe,
788
něžnI v čechách (zákon 128/
1924) . . . . . . . . .
1201 opatro-v nlctvi a poruče-n's,ti/í (§§
1522
187 a násl. o,bč. zákona .
opatření mimořádná (zá;ko'n 300/
207
1920, 125/1933) . • . . •
'p roli obec-Ilě nebezpečném'U
201
uŽÍ'vá'ní Hask,avin a obec:l,ě
nebezpečnému zacházení s
1565
nimi (zá,kon 134/1885). • .
191 o-rgan'isačnl ot ázky v
obsa,hu
1451
něk1e-s oudn-ictví, -ú-p'r ava
271
rých (zákon 201/1928)
osmihodinn.o-v á pra-covni dO'b a
(smI1ou;va 80/1922) . . ._ .
1469 - - - (zá'kon 91/1918) . . .
osobn,i ·svoboda, o-Chra'l l'a (zá74
ko'n 293/1920)1 .. .' . . .
1677 o-s-v ojenl (zárk on čis. 56/1928).
označeni soudů (zákon 201/1928)
889
-

Sb.

z. s.). . . . . . . . .

obecný zákon o pozemkových
knihách (zá-kon 95/'1371)
.
Oběh záko,n ných plla,Udel, \lch-r a n-a (zá,kon 7/1924)
- - - - (záko n, 113/1934)
.
obchodnl dO-h odci - s.ensá-llolvé
(zá,koll 68/1875 ř. z.) . . •
pomocnici
(zák-o n
20/1910
ř. z.)
... .. .
-- úvěry, e'v:id-e nce (nař. 109/
1936)
.... . . ..
- záJko-n lk (1/1863 ř. z.) . . .
ObChody s'pl,á~ko-vé (zá'k. 76/1935
- - (zá'kon 70/1896) . . . .
obiln! zásta-v'nJ li-sly a veřejná
Obillnl s-kladi-ště (zálkon 107/
1933
.. .
..••
obnov'a hrank (H. dUči no've'la
k obč. zákonu)
... .
obrana st-átu (zákon 131/1936).
odhadn,1 řád (vlá~. n'a Nzení 100/
1933)
....... .
Odklad
exekučního
vy,kJlizen,f
mí-stno-s ti (zá-kon 45/1928) .
967
odpovědnos-t ';a obsah 1 isko·pisů
(záko-n 124/1924)
. . . . 1230
odpůrčí řád ('zá'k,on 64/1931).
948
od-souzen-í podminěné (záikon
562//1919)
. . . . '.
1263
- zahla,z enl zá.kon 111/1928
1271
Odvá,~né
smlouvy (,§ § 1267 a
násl. obč,. zá,k.)
. . . .
109
ochrana a obr,ana proti leteckým útokům (zák,on 82/1935) 1528
- cti (záko'n 108/1933)
. . . 1220
-- českoslo,venské měny a 0bě hu zákonných pl'a·l idel (zákon 7//1924) • . • .
1201
- -- - (zá.kon 113/1934) .
1522
- zálkon- 183/1936
"
1675
hr,aničnfch meznl!ků a !ri-g onometrickýoh
značek
(záko!n 254/1921)
. . . . • 1235
- nájemní'ků (zá,kon 54/1933).
f55
- - nov-é zněnf (zákon 32/1934) 1500
-- peJllěžnf,oh úSla'vů přfro:čí (zákon 240/1924)
. . . . '.
353
- republiky (zákon 50/1923
. 1180
- , novel,a (zákon 140/19;>;4). 1519
- - - (zá,kon 130/1936)
. . 1673
- - svobody osobnJ, domovilí a
tajemst.vl H,s"o~·ní.ho (úsla;ynf
zákon 293/1920) . . . . . 1197

1205

376
21
1206

1248
!:95
583
590
1197
131
595

p
Padělánf

peněz

a cenných paplrů (zákon 269/ 1919) .
1137
pachlov-né
při
zemědéls' kých
pa-chl'e ch ('nlařfzeni 164/1935) 1396
- - - (n:ař. 168/1936) . . 1633
pacht.o-v,ni
('nájemní)smolo-uva
(§§ 1090 a násl . obč. zák.)
93
peněžní ,n-o'r my so-utěžni (vl. naříze- nrí 59/1933) . • . . .
350
- fondy kontribučens'ké (zákon
128/1924)
. ... . . .
376
ústa.vy, přkočl k jejioh ochra~
ně a k oC:hir,a.ně
věři:te'Jů
(zákon 240/1924)
. . . .
333
- - a pOdn,iky, úpl'čl,v.a některýc!1 poměrů (zákon 34.'1932)
309
- , 'IIšeo,b ecn.ý fond (zákon
238/1924)
. . .. '. . . .
317
úsHed,í ČOs. spo'řite-I'en (n1ař.
337/1936)
. . . . • . . 1558
peněžni,civí, .so'u,těž v těchto věcech (zá,ko'n 44/1933) . . .
33'1
- - (-novel,a nařízeni- 261/1934) 1447
- , úS,f,řednf smlrčí orgán a poradní sbor (Vllád.
naříz,a-ní
52/1933)
.... . . .
341
pl-acen.í některých závazků státních a ji-n ých veř. zaměstnanců (zá,kon 205/1933) . . 1492
platid-Ia, ocbr.an,a jejich oběhu

1714
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(zákon 7/1924)
1201
a sprálvních
- - - (zákon 113/1934)
depos'it na1522
řízen ,í 214/1933)
pletichy při d,ražbách (zá,kon
1//1933)
899 poHrání pohla'v'n fch nemocf (zá- - z,ad,ávánf veřejných dodákon
241/1922)
. . .
ve:k a prac,í (zá'ko'n 115/1934) 1517 poMnli ci kán'i (zákon 117/1924)
poválečné poměry, z,v láštllf fOnd
pO:hřešo'van'f ve vá'lce, prollMšepro zmf.rně'nf ztrát povs,ta,něné propu,štěn-í (zákon 562/
lých z těchto poměrů (zá1919)
.
. 1263
kon 237/1924)
podpory
v
nezaměs·tnilnosti,
exekuc.e na ně (zákon 116/
POIVi nno's ti ba'nké' řů pii úscho'vě
cennýCh palpfrů (zá:kon 241/
1932)
899
1924)
. . . . . .
poMav'Rf nemoc'i, po,tírán,f jich
(zá-k on 241/1922)
. . . . 1260 pozemko,vá reforma (zákony čf~.
p.o,hledávky za ·s,tátem, dObrolvo!l215/1919, 81/1920 a 93/1931)
pozemkové kni'hy (zák. 95/1871)
né za'stavenf, po,stup
a
1547 práce dě,tl f v průmy'slu (smlo,: (ve
poukázka (zák. 287/1936)
82/1922) . . . .
pohřešování ve v'álce, prohlášep .racovni
doba
osmihodinová
nf za mrtvé (záko,n. 128/
(sml,oulva 80/1922)
784
1918)
- (zá'kon 91/1913)
pojisln,á smlouva (zákon 145/
kolo-nie nucené (zákon 102/
1418
1934)
1929)
poj,išťo'V1acf
s-ml,o,u va
(zá'kon
426
poměr sOlUkr. úředn' íků (zá"
501/1917)
kon 154/1934)
426
regulativ (zálkon 501/1917)
'poměry redakto~ů (z'á k. 189/
pojišťo-vny soukromé, s,tátnf do1936)
zor a zabez,pečenf n,áro-ků
smlouvy hromad'n é (nařízení
1441
poJ i stn f!(Ů (zá,kon 147/1934
89/1935)
1276
polepšov,ny (zákon 89/1885)
- ('nař. 36/1936)
1277
(zá'kon 90/1885)
soud'y (zá'kon 131h931)
poměr tres,tů v územf
různého
prá,va (zá'kon 284/1920)
1278 - - (vyhl'áška 24/1934)
(nař. 207/1935)
_. poměry peněžn.fch
úSitavů,
j,ipracovny donuco,vacf (zákon č.
n,ých ,podn,i: ků a a'kcio,v ých
společn,ositf (zálkon 54/1932)
309
89/1885)
poplatky soudnf ('v yhláš'ka 151/
(zákoln 90/1885)
- 1297 právo chudých (n,ař . 229//1936)
1931)
- 's'věd'ků a zna' l,ců (na,řfze\lf
prálv'n f poměry domo'vnfků (zá,246/1934)
. . . . . . . 1480
kon 82/1920) . . . . . .
po'radnf s'bor v'e věcech 'peněž
- - spoři telen (zákon 302/1920)
ni'ctv·f ('vlád. na,ř. 52/1933)
341 proce·sni no'v ela k úlevě neJ-v.
porotců
seznamy, sesta,vo,v ánlf
soudu (zákon 251/1934)
(zákoln 278/1919)
1112 - .- (zákon 161/1936) .
poroty, dočas'n,é za,stav:enf jejfch
_. úmluvy mezi.národnf .
působno,sH (zákon 268/1920) 1116
prohláše'nf z,a mr\,y,a (zákon 20/
poručensltá 'rad'a (I..
di[:(lčf
n,o1883).
...
vela k obč. zá,kon.u) ,
30 - - pOhřešovanýc'h v'e válpomčen,s'tv, f a opa.trovlli'ct.vlf (§
ce !zákon 128/1913)
187 násl. obč. zákona)
21 prokuratury fin'ai1.Čnf (zá,kon 97/
porušovánf úřednflho
talj emstvf .
1933)
(zákon 178/1924)
1198 - in,s,tru'kce (nař. 82/1936)
pos'toupenf přednols1i (HI. dUčf
proml!čeni a vydrženli (§§ 1451 a
no,ve,lla k o,bč. zálkoll'u)
46
nás'!. obč. zálkonil')
poštovní sp olnte'ln,a (zákon 143/
pro-puštěni
podmfněné
(zá'kon
1930)
296
562/1919)
v,klady (m3ř. 37/1936)
- 1558 protile,tadlo'v á
obrana
(zá,koll.
- ......::.- úscho'va a správa soudníc,h
82/1935)

1715
1453
1260
1279

303
356
,174
788
588
583
590
1273
1383
1549
1417
1552
720
1480
1630
1276
1277
1626
172
369
1478
1620
731
782
784
982
1665
122
1263
1528
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pro'ved enl § 105 ús,t,avní ..
. tUny
na že" ez,n.icfch (záko y 271
(zá kon 217/1925)
1869 a 147/1902)n
sOludců do
vý608
rUkoje~sJtv,1
('§§ 1342 a
služb y pOdl.e věku
(zálkon
Obc. zá,kona)
nás,1.
_ 165/1934)
. .
114
preměn~a spollečnostf s· r.' o: ~ 1478
_ drUZ5't~a (zá,kon 279/ 1924)
. Ř
prepra.va zel,ezn,i' č:ní (zá,ko n. 110i
416 Řád
1927
.. .. ..
453 _
adv~k~tnf (zá,kon 96/1868
978
c.es:tuj í cí ch a za'va'z adel
ex~~uc~" (Zákon 79/1]96) )
me'Z/'n~rod . úmluva 142/1928
n01a:rs.ky (záko 7 /
816
'- zbozf (mezinárod. úml'ulva
477 (.Vlá.d.
100i
983
. 140/1928)
'.
454
•
prepra~",1 řád želez~ič~, f '(vlád:
soudu t restn,ího ČZáko~ 119/
889
říd naaVrklze,",~ 144/1_~28) . . . . 490
1873) .
I '
_ y, zakaz pn prode-ji zbořády ~~~ikurs~f 'Vy~o~na~f 'a od- ~011
zf. nebo provád'ě ' nf vykom'l
p~rcl (Zákon 64/1931)
901
_ tzako'n 75/1935} . . .
1448
s't eho,vad
. .
Prfde'lový zá'ko'n (čfs . 81 / 1920) 176 - , t-U,u ly a Šle~hiict~f ' :/68
1511
-I - m'alý (čfs . 93/ 1931). . :
187 _. zrušen,1 (zá'k o'n 61 /1913~ JIC
pr r~c,f k ochran,ě
pen ě'ž 'n kh
resen.r. kompe' l,e,n'č' nfch I(on,,,.·kt : 4200
usta, vů a jejich
věřitelů
.. (zakon 3/1918).
I u
Přfs!Zákon240/19 24} . . . . 353 rrzenf. ~xe~uční, změna' a . d~, : 599
h~ o,sob be,z vyznánf ná~e",1 ~e,kterých předlpisů p~
bo'z enského, ko,n ané
před
res~lnl stíhánf pleHc1h Ilři
řl S~udy (záko'n 223/1922) . .
drazbách (zá,kon 1/ 1933) '
899
P slusnosl k roz-hOdováni o' ná732
nove' l~ (zá,ko'n 23/1928)' 730
rocf~h proti s'tátu nebo jek prohlá,senf za mrt'V'élho ~
p " ·Zo cásltem (zákon 4/ 1918)
601
kvedenf důkazu smrti
(záuJC a (§§ 971 a násl. obč zá~
on 20/1883) . . .
k
o
o'n a)
'.
.
nes,p orné (cfs. patenl' 208/
782
puvOdské právo (zá'k on"
85
1854}....
'
CIS .
153 - - záko'n (100/1931)' .
746
153/1926)
.
soudnl, no'v el'a (Zák' . 23/
736
1928) . . .
on
Rad'iol,ele
R .
ve
věceoh' mal1želslk 'ch 730
za-f gra,f nl a ~adlo, l!elefol nnf
,
J. zenf (zá ko'l1 9/1924)
(dlvo"nl dekret 1595/1819r
732
rady le,kářs'k' ' ,
. . 1239
(na řízení 283/ 1897)
734
107/1927) e
s,oudnf (zá'ko'n
rako{'u5~ý stá,t, 'ex~, k~čn'l tit.Uly 1029
nalr. 12/1936)
reda,kl orů pracollI'n.[ ~ :. . . . 1631 Sazba .~sO'Udnfch po'plla:tků
189/1936) . . '
p mery (zák.
hlaska 151 /1931)
(vyregulativ ak'
. ' . . . . . 15t9 sazby ad.vo·kát'n,1 ( -f' .
1297
1899) ' ~,o~Y (nařfzení 175/
1923) "
nar zaaJ 95/
275
1337
Poji'š t'ovacf ( :k ' . . . .
~ot:řSlk~ (n~řf;enf 102/'1923) 1344
republiky o h
za on 501 /191 7)
426
ro OVe (-nar. 238/ 1935)
1923) . c. ~a' na (zá'kon 50/
sen,
s(ál~ok'Vé - obchodnf dOho'dlc i 1569
revis,e ban'k olvnfclh' ~st~vů' (. . ' 1100
z o'", 68/ 1875 ř Z)
207
seslavo'ván,1 sezna~ů' . . •
. ~on 239i1924). .
za321
(záko'n 278/19~9)
porotců
rOdlce. a děti (§§ 157 'a nás'l.
1112
l
17 .. hromáž~ěnf, ochra·na sv'o'b od '
ruče~,~C' zá,kona ) . . . . . .
Y
v nem (Zákon 309/ 1921)
z provozu autorno,)ilů
scholv'a d smlouva (§§ 9 . . 1205
• ( zák
, O'n 162/1908)
147
n~.sl~ obč. záko'n a) 57 a
- ze,lezni·c z~ těles'ná. Po,š koze84
sklad liste o'b U,n,r
veřejná (zánf a zab'l;tf /.id.r způso'bené
kon 106/1933)
.
1469
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- pOhl,edá,vek v I'ázeňských mislužebni smlouva (§§ 1151
násl. obč. zákona)
steCh (na,ř. 81/1937)
1554
_ ,_ -: _ (nař. 91/1937)
1632
směneč'n:ý zá'kon (1/1928)
směnná sml'ouva (§§ '1045 a
90 spl,a,tkove obc,hody (zákon 70/
1896)
271
n.ásl. obč. zá:kona)
_ _ _ (zákoin 76/1935)
1451
smírč.i úst!řed!\,i o·rgán v peněž
nic\ví (vlád.
n,a, řízeni
52/
341 slpolecen,s,tvi práv (§§ 825 a
72
.násl. obč. zálk.)
1933)
....
..'
smlouva poji-šťo'Va.ci (zál{on 501/
426 smlouva o ně (,§§ 1175
ná_s,1.
o'bč.
zákon.a)
102
1917)
smlo1u'v y t§§ 859 a násl. obč.
15 sopol·ecenstv,a výdělková a hO782
sp_odář~ká (z~ko, n 70/1873)
418
zákon,a)
smrti důkaz (zákon 20/1 U83)
.
129 sopole~nos'tl s rucením obmeze·
nym (záko'n 58/1906)
393
sňatky ci'rkevni (zá'kon 219/1925)
alkcio'v é a k'o man_ - - součinnost so' udů v zemích čes
mor., s:lov., a
pOdkarp:
730
?i'~~i na a,kde, zřizovárli
)ellch, nyšo,v'ánJ základni(zákon 23/1928)
soud nejvy'š ši (zá,kony 5/1918 a
597 1
ho k,a'P.itálu a ~a'k'ládáni po 599
bočných ú's'tavů (vlád:. naH216/1919)
"
_ _ správ,"i (zákon 3/1918)
1190
zen,i 465/1920)
. . . . .
294
_
_
_ _ , přeměna v družs,tl/a
._ státn,i (zákon 51/1923)
so'u d,ci, překl'ádá' ni do výsl:u žby
(zákOn 279/1924)
416
podle
věku
('zákon
165/ 1478 spolkový zá,kon (čis. 253(1352).
272
s,poři:telna pošto'...ni (zákon 143/
. 1934)
2~6
soudco'vs,ký
syndikátn!
zákon
971
1930)
spoři'telny, peněžni ústřed,i čs.
(112/1872)
.
1558
soudn! a správn,! deposita u
(n'ař. 337/1936)
pošt. sp.oi'itellln,y ,
(nařizení 1453 práv,n i poměry (zákon 302/
214/1933)
....
974
1920)
_ aktuáři (zákon 57/1931)
_, svaz čs. (v'lád. n,a,řízení 447/
:--,- lékařské rady (zá,kon
107/
1029
1926)
1927)
~297 správni so'u d nejvyšši
(zá'k on
_ po'p,tatky (vyhl'áška 151/1931
634
3/1918)..······
599
_ řád civ,ilnJ (zá,kon 113/1895)
730 - výroky o náro,cich so'u ltrom,o600
_ Hzení, novela (zákon 23/1928)
právn,ich (zákon 211,'1925)
soud'nictv! trestni n'a d mládeží 1086 stabiHsa·čni b,U'a nce (zál(on 78/
359
(zákon 48/1931)
1927)
_ _ _ _ (na,řízení 195/1931) 1102 .___
1592
(zákon 34/1936)
1190
_
úprava některých
organis,t átoi soud (zálk,on 51/1923)
" 512
sačn.!ch o,tázek (zá'kon 201/
595 soudy (zákon 68/1935)
1195
1928)
1117 -vězení (zák,o'n 123/193'1)
soudy ,Iichevn.i (zákon 567/1919)
s,těhov,ad řády
968, 1511
_ označení jejich (zákon 201/
595 stížnosti
zma'tlečni (zá,k on 3/
1053
1928)
, 720
1878)
pra,co,vni (zákon 131/1931)
1512 svatebnJ smlou,vy (§§ 1217 a
105
státni (zákon 68/1935)
násL obč. zá,konra)
sou'kromi
zaměstn,ancí
(zákon 1383 S'vaz Čos. s'poHle,len (Vlád. n· aři372
154/1934)
261
zen,i 477/1920)
soutěž nekalá (zákon 111/1927)
s'v é'prálv nosti zbaveni (cís. n,aoři772
v peněžn,ictvi a· ú'prava ú,rozeni 207/1916)
. . ;
kové
urovně (zákon 44/
336 svědci a zna,l,c'i, p,o'pl'a,tky je1480
1933)
jich (na'řizeni 246/1934)
144
~novel'a nařizen! 261/ 1447 svěřenství (zá,kon 179/1924)
1934)
svobod'a osobn.í a domo'v'ní,
1197
soutěžn,i normy peněžní (vlád.
ochran,a (zákon 29ai1920)
350
nařizeni 59/1933)
_ ve shromážděl nich, jeji ochra1205
spl,áceni dlouhodo,býéh .po'h lena (zákoln 309/1921)
dá,v e,k, úlevy (nař . 249/1936) 1552

Slr,ana
soudcovský

syndikátn.i záko n
(112/1872)

971

š
Šeko,vý zákon (čís. 84/1906
ř.
z.)
• •
šk'o dy náhrada (,§§ 1293 a' n~, S!I:
_
obč. zál(ona )
.....
slechtictvi, řád'y a Utu,ly, jejich
zrušen,í (zákon 61/19"iEl) . .

T
( á
Tajemstv,í list o,vní, o,chr'a'n,a z kon 293/1 920)
..
ú,řední,
porušo,vá,n [ (zá,k on
178(1924)
. . . .
telegrafy (zá,ko,n 60/1923)
tis'k (záko'n 6/1863) . .
tisko'pisy, odpovědost za jejich obsa,h ve věcech kři
vého obvinění,
ut.rhání
a
urážek na ,cti (zá,kon 124/
. 1924)
... . . .
t~sková no,vel'a (zákon 140/1934i
t~S'kolvý zá,ko'n (126/1935) . . .
tituly, ~, le~htictví a řády, jejich
zrusenl (zá,kon 61/1918) . ,
trest smrti a doživo't "í (zákon
91/1934)
. . . .
tres,tání válečné tichvy (zá'ko'n
568/1919)
. . . .
Iresln.í n,olvely (zá'kony 47; '1 ;?1'
_~59/1923, 3111929, 209í1931)
rad (zá,kon, 119/1873) . . .
- - no'~e' l a. (zá:koln 56/1955) .
soudmct\ll n,ad ml,ádeží (zákon 48/1931) . . . . . .

= ~,~

(n.a~ ízení 195/1931).
stlh~.n:[ pres'ldenta i'epubl,iky
a c,lenu vlády (zákon
36/
1934)
..,

257
110
1200

1198
1236
1208

tuI,ád a zahaleči
1873)

1'05~

(zákon

11~SI:

1935) -

umo' řován f

.-. -.

~na~ř.

1230
1519
1215
1200
1515
11 20
1282
1011
15'12
1036
1102

1378
1126

pa~htovné,ho

př,i

91
1235
1248

108/
1275

1552
1643

1636

zeměděl:

pa,chlech
(nařízen!
úrok164~1933)
. . . . . . .
ov~ dohoda v
,peněžnic,tv!
,(vlad~i na-řízen,í 59/19J3)
.
- ur?ve~ a soutěž v peněžnicl,
VI ,(zalkon 44/1933) . . . .
~~okoye sa.zby (nař. 238í1935) .
ured!1l. tajemství,
porušová'nJ
,_ (z?~on 178/1924)
. .,
uredn'IC_1 vyšší pomocné sO'udni
,
sluzby (zá,kon 57/1951)
uschova a správa s,oudní'ch' ~
správ'nív~h deposit u poštovni sipontel'ny (na'řízení 214/
.
1933)
cenných
24Ú
1Q 24)
,
ústavn í (j,stina '(zá:ko:n
/19 20)
- , p'r ovedení § 105 (zá'kon
217/1925)'
.
I .
33Ú
ÚSI _ 193~)
. . . . .: ..
tredn! banka čs . s'po'řitelen
•. (na,r. 338/1936) . .
utlsk . a .~ch_ra~nl a S'V ' ObOďy . v~
shromazdenlch (záku'n 309/
1921)... .
úvěry obc,hodní, e,yid'e~ce' (~a, ř'
109/1936)....
.
uvozo,vad cís. paten,t (1";l1Ii52)
k, I,r es't nímu zákonu
zakon
k

1637
785
1435
1491

1198
595

s'kych

1396
350
336
1569
1198
?;4

papír~ iZáko~

1453

'121

35~

ústředí čs. spořit~le~ (~ař

1278

1515
1554
1632

250/

l1: aří:!ení

listin (cís.
257/1915)
"
.
- (zákon 250/1934)..
:- ~nařízení 30/1935) . . :
uplaU(arst,v í a porušov'á ní úředniho tajems't vi (zákon 178/
1924)
..
úpravla,
ot~zek v oboru soudniclví
(za.kon 201 /1928), . . '

některých 'o, rg~ll;is~,č,~, íC: h

tres1~,

_sml; ~uva

U kládaní tre'stu smrti
U a do,život·
'I nich tre,stů (zákon 91/193-1)
u evy , dlužn,íků v
lázeňs,kých
mls,tech (,",ař. 81/1937)
. .
~. ~(nař. 91/1937) . .
pn s!pl~c,eni dl,ouhodobých
pOh' leda,vek(nař. 249 /1 936 .
- - _- pO,hledávek za nezamestnan,ymi (nař. :'51/1935)
- - - za zemědělci (n,ař
258/1936)
. . . ..
.
-

1197

zákon (cis. pa,t. 117 /1352)
j~jic<h poměr
v území
ruzneho prálva (zákon 284/
1920)
.'
trhová
(§§
a'
. obc. zLl,k.) . . . . .
t ngon,~metr,ické značky, ochrana
_ (za~on 254/1 921)
.
ha,s'ka,vl~ny, užívá'n,í 2 za'cházen.í
s mmi (záko'n 134/1335) . .
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(lá,kon 78/1896)
_ _ juri ,sdi:kční normě (zákon 110/1895)
_ _ civilnimu řádu so'u d'nimu (zá'koll 112/1895)
tres't Mmu řád'u (119/
1873)

810
',Ol

624
1010

V
Vál'ečná ,Ji.chvla,

tr'estání (zá'kon

568/1919)
valorisa,ce
pe,n'ě,ži.tých
čáls te,k
ro,zhodných 'pro kvalifikad
trestnlých
činu (zá:kon 31/
1929)
věcná práva (§§ 285 a násl.
obč. zá,kona
. . . . . .
věk nezlel.ilosti (zá,kon 447 /1919)
vězeni státn,í (zá,k,on, 123/1931)
vk'l,adni knÍ'žky (I'ios,t y, zákon 239/
1924
. . . . .
v'klady poŠtovn.í slpořiotel'ny (nař.
, 37 //1936)
v'rchní soudy jalko soudy státní'
(zákon 68/1935)
. . ,
všeobecný fond pen M ních ústavu (zákon 233 /1924)
výděll{ová a hospodářS' ká společenstva (zákon 70/1875)
vydržení a promllčen.í (§§ 1451
a nás,1. obč. zál(ona) .
vyhlašováni zákonu (zákon'y 139/
1919 a 500/1921)
vyklízení
mistno'slli
exel<uční,
od,klad (zákon 45//1928)
výroba, prodej , a přec,i l0' váv~ní
r,ad,io'te'lg~afniC'h
a
radiotelefonn,ic,h zaHzení' jakož i
dovoz jejich z ciziny (zá 'kon 9/1924)
výroky úř,a,du s'právníOh o n,áro'cíc,h sou'kromoprávních (zákon 217/1 925)
vyrovnad řád !zákon 64/1931)
_ řízení zeměd'ěl'ské (nař . 76/
1936)

(nař. 259 / 19~6)
(nař. 191 /1936)
(n,ař . 230/1936)
vyst,ěhovalectví (zá,~on 71/1922)
- ~nař. 164/1936)
vy v, llastněllí pro žel,ez aice (zá-

kon

hO'Slpodáořské

kon 71 /1935)
vy živo v ací zákon (4/1931)

1284
32
130
1195
321
'1553

1 ~) 12

418
122

967

1239

600
935
1648
1656
1656
1658
1250
1676
1613

30/1 878)

vyz vědačství

1120

(zá"

1525
133

Z

Zabezpeče ;,í náro, ků pojist'nílku
v poji 'štěni sou'kromém a

s,tMní d'o'zo'r na s,o'ukromé
poj'išto,v ny (zá,kon 147/1934)
zábo'ro,vý zá,kon (215//1919)
zahaleči a tu'láci (lá,kon 108/
1873) . . . . . .
za'hlazen,í odso'uzen,i (zá,kon 111/
1928)
zákaz p ř íd,a,v'ku při p roctejí zbo ží neb provádění výkonu
(zákon 75/1935)
Ziakl'ádání pobočných ústavu
spol'ečnoslí s r . o . a spoI' ečno,stí a,kciovýCh (kom an d'i M íchna a,kcie) (Vlád . n,a,·
ř ,ízení 465/1920)
základní us,tano,venl řízení n,esporného (zákon 100/1931)
záložny
olk resní ho'spoctáořské
(zá,kon 128/1924)
zaměs tnanci
soukromí
(zákon
154/1934)
_ s,tátní a veř., pl'acen.i něk,terých závaz'ku (zák. 205/1933)
_ zasta'venýcLl perí'od'. HS'k,op'isu (zákon 225/1933)
_ _ _ _ (zá'ko,n 35/1936)
zápujč k a (§§ 983 a !1ásl. o'bč.
zák.)
zasta,v e,n i dočasné pusobnosti
p o ro't (z,á'kon 268/1920)
zástavn í listy obilní (zá,kon '107/
1933)
.... . . . .
_ smlo'uva (§§ 1368 a násl. obč .
zákona)
zaveden,í trestního řádu (zá,koR
119/1873)
zbaveni své,pl'ávno,s~,i (cís . naří
zení 207/1916)
zbrojn.í paten,t (2,23/1852)
zemědělc,i, exe,kuční a konkursní říze n í pro,ti n.im (zákon
33/1934
, výkon exekuce
pro tí n,im
(zákon 74/1933)
úlevy při splácení p o:h!ectávek (nař . 258 / 1936)
_ _ _ _ - (na,ř. 250/1 935)
zemeděl s ké
pachty,
úpréiw a
pac htovného (naHlení 164/
1935)
_ , (nař. 168/1936)
. . . .
_ vyrovn ací Hze,n í (nař . 76/1936)
__ (nař . 259/1936) .
. .

1441
174
1273
1271
1448
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736
376
13e3
1492
1395
1551
86
11 16

- - - (nař. 191 /1 936)
- - - (nař . 230/1 93 6)
zl e t il o st (zá,kon 447/1 919) ,
.
zmařen, í exek'uce (zák. 78/1883)
zmateční s,tJžno'sltj (zákon 3/1878)
- -(zá,ko'n 56/1935)
zm ěna práv a závazků (§§ 1375
a násJ,. ob č . zák .) .
příslušnosti tr es'tních sou'du
a od'povědnos t za ,obsah tisko'pisu v e 'věcech křivého
obvi,nění, utr,hání a urážek
na ct i (zákon 124/1924)
z m.írněn' i ztrá t poV's,talých z pová lečných poměr u , zvláštní
fond (zá,kon 237/1924)
zmOcňovací sm'lo'Uva (§§ 1002 a
ná'sl. obč. zá:<.)
- zá,kon (95/1933, 206/1933, 109/
1934)
(163/ 36)
- zn'ačky t rigollo metriclké, och ra nla (zá,kon 254/1921)
zn.alci a s'vě dCi, poplatky jej,jch
(lía'řízen í 246/1934}
zrušení práv ,a závazků (§§ 1411
a ná's l. o'bč. zá,k.)
--- šlec,htictví , řád u a tiul u (zákon 61 / 1918) . . . . . .
zřízení nucaných pracolvn í ch koIOliií (zá,ko,n 102/1929)
zřizování s'P0le č nos'tí s r. o. a
společno'soli akciových (-1(0-

1656
1658
130
1243
'1053
1512
116

ma,n.di'tních RIa a,kcie) a zvyšová'n,[ základního ka,pitálu
slpolečn,Q's'tí a za'kládání
pobočn ý ch
ústavu
(v'l ád . nařízení 465 / 19~O)
ztrátový fond, ~v· llášlni f ond pro
zmírně'l1lí zt rált pOlvsta'lý,ch z
:poválečn·jc,h poměrů (zákon
237/1924)
zvlášltllí fond pro zmírnění zt.rát
povs,talých z
po,válečnýoh
poměrů (zá,kon 2371't 924)
těch'l o

87
1377
1545
1235
1480
119
1200
1273

Železnice, ručení
za tě' les,ná
poškozen,í
a zabití ,lidí,
z'pusobené na
želewicích
453
(zákony 27/1869 a 147i1 902)
želemiční k,nlj:hy a zásta'vní prá v,a, nabytá na d'rahách (zá,802
kOln 132/1930)
přepralv,a (zá,k,on 110/'1927)
453
cesl'ujídch a zavadel
(mezinárod.
úmluval
142/
1928)
477
zbož.í (me'Zi-nár,
úmllu'va
140/1928)
454
přepravní řád
(v'lád.
nař .
144/1928)
490
1593
zá,ko.n (86/1937)
živnost,ensoký ř ád (zák . 199 /1907)
529

1010
77 2
1244
1496

1396
1635
1648
1656

303

ž
303

116

899

303

1230

1469

1636
1637
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