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Rychlý spád a mnohotvárnost moderního života mají v
právního řád/u, který má tento životuprav ovati. Pozorujeme-Ii právni řád moderního státu s hlediska
dynamického, vidíme ča's'to pronikavé změny zákonodárné,
Tento pohyb a časté změny kladou těžké pož,adavky na
právního teoretika, Ikterý chce podati praksi obraz právního
řádu s hlediska statického, totiž tak, jak právě jlednotlivé
Jeho předpisy platí. Pouhé s,e stavení právě pla't ných právních předpisů je již samo o sobě dosti obtížné, obtíže však
vzrůsta~ í, má-Ii takové sestavení míti trvalejší cenu a nemá-Ii pomůcka zastamti.
Jak by'l o již upozorněno v předmluvě k Přír1uční sbírce
justičních zákonů, platných v zemích české a Moravskoslez,
ské (1933), má býti doplňky čeleno tomu, aby spis nezast'araL P roto jsou vydávány tyto doda,tky, ve
kterých
byil'O
'z pracováno zákonodárství do 1. července 1935. Poněvadž
v tuto dobu skončily také práce zákonodárných sborů a byl o uzavřeno j~dno období zákonodárné, zůstane obsah
spisu po delší dobu ušetřen pronikavějších změn.
V dodatcích lsou sestaveny zákonné texty v pěti kapitolách, při čemž bylo zachováno roztřídění materiálu podle
hl'avního spisu. Dále obsahují dodatky n~ konci abe~ední
ukazate,I, sestaiv ený podle hesel, označujídc;:h obs,aih všech
zákonů, otištěných v celém díle včetně dodatků. Konečně
j so u k dodatkům připojeny na volných listech vložky k jednot livým stranám spisu, na kterých jsou vyznačeny změny
'zároveň s odkazem na příslušnou st i"ánku dodatků. K usnadnění orientace bylo při označování s't ránek dodatků pokr.ačováno vc' stránkování podle hlavního spisu.
Autoři doufají, že tímto způsobom bude používání pří
ruční sbírky usnadněno, a děkují všem, kteří la'skavými pokyny a mnohým cenným upozorněním příspěli k jejich práci.
Brno, v červenci 1935.
zápětí časté změny

Č.

inv. ..

1.. :J&.. tJ .2 '1

A utorská práva k novým_ překladům právnlch precrpTS"D', I k poznámkám a
k úprave zpracovánI j sou vyhrazena.
Tisk: Concordia, Bratislava.

Dr. A. BEDO.

Doc. Dr. K. GERLlCH.
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(4) V nařízenfc,h podle t o'hoto zákona a prováděcfc'h n'ařfzenfch k nim
(čJ. JIl, č. 1) lze
nejvyšší výměru
trestlÍ určenou v odstavci 1 sn·fžili a
stanoviti jen některé z trestn,ích
sankcí v témže odstavci uvedených
a trestán,[ přestupklÍ podle odstavce
1 přikázati ke sUhánf podle přísluš
nýoh us,ta,"oven'f jiným úř.adlÍm, vykonávajfcfm I'r estnf pra,vomoc v oboru,
jenž se upravuje.
Poznámka . § 4 je otištěn ve znění
č lánku ll . zákona čís . 109/1934.
§ 5. Nařízen,f vydaná podle tO'h oto zákona předlož.[ v,láda do 14 dnlÍ ode
dne vyhlášenf oběma sněmovnám Národního shro'mážděn.f. Od'epřou-Ii obě
' s 'němovny hlasován,fm podle § 48,
odst. 1 ústavnf IisHny je sc'h váli,t i
pozbývajf p,llatno·s,ti ode d'n e tohot~
usnesen'r. Vláda vyhlá's f bezodkladně
ve Sbfrce zákonlÍ a nařízenf že a
od kdy nařízenf ,pozbylo p" atn~sti.
§ 6. Zákon tento nabývá účinnos,ti
~,nem vyhlášenf; provedou jej všichni
c,lenové vlády.
P~známka: Zákon byl vyhlášen dne
10 . cervna 1933.
ZÁKON ZE DNE 15. LISTOPADU 1933,
čls . 206, KTER"tM SE PRODLUZUJE MIMOŘÁDNÁ MOC NAŘIZOVACI PODLE
ZÁKONA ZE DNE 9. ČERVNA 1933, Č. 95
SB. Z. A N., A BLfZE UPRAVUJE JEJf
POUZITf.

Čl. I. Poznámka: Prodlužoval platnost zákona do 30. června 1934 . Na

jeho

místo nastoupilo novelované
znění § 1, odst.
3 zá kona
shora
otištěné .
'
Čl. II. Poznámka: Zrušen článkem III
zá~ona čís. 109/1934 níže otištěného:
CL III. Záko,n tento nabývá úči ,n
nosti dnem 16. listopadu 1933' provedou jej všic'hni členové vlády.
ZÁKON ZE Dt!E 21. ČERVNA 1934,
čls. 109, 'lCTERYM SE MENI ZÁKONY
O MIMOŘÁDN~ MOCI NAŘlzOVACI ZE
DNE 9. ČERVNA 1933, Č. , 95 SB. Z.
A N., A ZE DNE 15. LISTOPADU 1933
Č . 206.
'
ČJ. 1.-1 1. Po znám ka :
Článkem
I.
byl novelován § 1 zákona , a člá n 
kem ll . § 4 zákona, jak nah oře jsou

otištěny.

Čl. III. Na mfstě čl. II. zák. čfls.
206/1933 Sb. z. a n. nastup'ují tato
ustanove,n'f:
1. Úpravu bližšíc,h podrobnos'l í nařízenI vydaných 'pod'le č.J. I nebo podle § 1 zák. č. 95/1933 Sb. z. a n.
,lze v mezfc,h těchto nařízenf provés~i
vládn,fmi nařflzenfmi.
2. Vyžadujf-li toho zvláštnf dlÍvody
účelnosti n,ebo zjednodušenf, lze v
nařízenfch
pod č . 1 zmrněných vyhradHi pHs,lušným úřadlÍm aby v mezfc,htěc,hto nařízenf prov'edly úprav·u
jedln otlivostr.
ČI. IV. Zá,kon tento n.abývá úči'n
nosU dnem 1. če, rvence 1934; provedou jej všic,hni členové vlády.

I

Zákon ze dne 21. února 1934, CIS. 36, o t'restním stíhání
presidenta republiky a čle.nů vlády podle §§ 34, 67 a
79 ústavní listiny.
č á s t p r v n r.
TRESTNI ODPovEDNOST A

ústavnf nebo jiné zákony, je trestně
odpověden (§ 79 ústavnf listiny).
§ 3. (1) Trestné činy uvedené v §
NOST KE STIHÁNf.
2 strhajf se trestem peněžitýmnejvý
še do 500 .000 'Kč. Pro přlpad nedo§ 1. President republiky mlÍže býti bytnosti
budiž v rozsudku
uložen
strhán jen l pro velezradu ato před trest státnfho vězení ,nejvýše do 6
senátem na obžalobu sněmovny po- měsfclÍ.
slanecké. Trestem mlÍže
býti
jen
ztráta úřadu pres'identského a z'plÍ(2) Má-Ii vinnfk 'v e svém 'm ajetku
sobiJosti tohoto úřadu později znovu předměty, o něž se činem obohatil,
nabýti (§ 67 ústavnf listiny).
nebo jiné předměty, jež si za ·ně
_ •
•
opatřil, nebo hodnotu takových před§ 2.•Porusf:1I predseda nebo člen mětlÍ, budiž v odsuzujícím rozsudku
vlá~y umyslne ·n ebo z hrubé nedba- prohlášeno že tyto předměty nebo
losll v oboru své úřednf plÍsobnost-i I Jejich hOd~ota se za~írajr.

pŘfSLUŠ-

Zmocňovací zákon. Stíhání pre,s. rep. (zák.) §§ 1-10.
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(3) Peněžité tresty a výtěžek zabrá- , republiky. musí být! po.depsán asp.oň
!lí připadají státu.
stcdvacetl po.slancl, n~vrh na obza(4) Vedle peněžitého trestu může I~bu člena vlady aspon stem poslanbýti
v rozsudku vyslovena
ztráta c u , .
•
•
úřadu (§ 2) a ztráta nároku podle §
§ 7. Predse.da poslane~ke sn,:mov3 zákona ze dne 15. dubna 1920, Č. ny zpravf o navrhu na obzalobu Ihned
317 Sb . z. a n., kterým se doplňuje př~dse~u vl.ády. ~ávrh budi~ ~án na
~ ákon ze dne 20. prosince 1918, Č. porad jednaní snemovny nejdele d~
94 Sb. z. a n., o platech ministrů.
14. dnů ode ~ne po~ánr. oN ~koná-.I!
§ 4. (1) Právo k obžalobě pro či~ snemovna y te~o d.obe s~h~~~, bud~Z
trestný podle § 2 příSluší sněmovne dán n~ porad jednanf nejbllzsf schuposlanecké . Trestní
řízení
provádí ze snemovny.
senát (§ 79 ústavnf listiny).
(2) Na právu poslanecké sněmovny
§ 8. (1) Sněmovna rozhodne bez
.k obža, lobě a na pH'slušnosti senátu rozpravy prostým hlasováním,
zda
konati trestni řízení o ní nemění ni- návrh ,na podání obžaloby má býti
.čeho ta oko'lnost, že obviněný
jl'í vzat za základ sněmovniho jednánf.
nen'f ·předsedou nebo členem vlády. Nezamítne-Ii jej, přikáže se návrh
(3) Trestni odpovědnost předsedy zvláštnfmu (žalobnímu) výboru, který
a členů vlády za činy trestné též po- se ·i,h ned zvolf.
dle jiného než tohoto zákona před
(2) Žalobnf výbor je devitičlenný.
,soudem (úřadem) příslušným podle Za každého č,lena zvolí se náhradnik.
obecných ustanovení není trmto zá- Výbor zvolf ze svých členů předse,konem dotčena.
du, dva místopředsedy a zpravodaje.
§ 5. (1) Činy trestné podle § 2
(3) Členové výboru a jejich náhradpromlčuji se do ·tří let od' té doby, níci slfbi po prohlášeni výsledku vol·co obviněný přestal býti členem v·lá- by ve veřejné schůzi sněmovny do
dy, nejpozději však do pěti let od rukou předsedových na svou čest a
:spáchanf trestného činu.
svědomí, že budou se říditi naprosto
(2) Dnem podáni náv·rhuna obža- nestralnně a přesně zákonem, že uval obu (§ 6) se promlčení přerušuje.
ží podle svého nejlepšiho vědomí a
(3) Neusnese-.Ii se poslanecká sně- svědomi vše, co bude svěďčiti
ve
movna o návrhu na podáni obžaloby proSlpěch toho, ·proti komu návrh na
do šesti měsiclÍ ode dne jeho po- ' obžalobu směřuje, i k jeho tíži, a
dánf, nebo neskonči-Ii řízení o ob- že nedaji na sebe působiti jiným vliialobě před senátem do šesti měsf- vům.
'ClÍ od podáni obžaloby (§ 15, odst.
§ 9. (1) Žalobnf výbor zjistr, pokud
2), Hzenf se zas'ta,vf. V tomto pHpa- je toho potřebí, skutkový stav do té
dě, jakož i tehdy, zamil/a-Ii sněmov- miry, aby sněmovna měla potřebný
na po provedeném řízení návrh na podklad k rozhodnutí o návrhu
na
obžalobu (§ 13), je s·trhání pro týž podání obžaloby. Rfdi se při tom
čin podle tohoto zákona navždy vy- jednacim
řádem
poslanecké
sně
ioučeno .
movny a má stejná práva jako výbor,
který z usnesení sněmovny vyšetřuje
věci povahy veřejné. Jednáni žalobnfho výboru je vždy důvěrné; náhradČ á s t dr u h á.
nfci č·lenlÍ výboru směji však býti při
tomni.
IHzENI VE SNEMOVNE POSLANECK~.
(2) Soudy (úřady) jsou povinny po§ 6. (1) Návrh na o'bža,lo'b upreside'n ta skytnouti výboru na požádánf právní
;republiky, předsedy nebo člena vlá- pomoc. Soud (úřad), který koná proti
dy podle §§ 1 a 2 obsahujž přesné osobě, proti které směřuje návr'h na
též
označenf činu, pro který se ,navrhuje obžalobu podle tohoto zákona,
podle
všeobecných
'podati obžalobu, a oněch ustanoveni trestnf řizenf
předpisů,
je
povinen
žalobnímu
vý'zákona, která podle úsudku navrhovatelů jfm byla porušena. Jde-Ii
o boru na jeho žádost zaslati spisy
'předsedu nebo
člena
vlády,
jest trestnfho řízeni.
'uvésti, z čeho lze souditi, že porušenf zákona se stalo úmyslně nebo
§ 10. Zalobnf výbor poskytne:' to:z hrubé nedbalosti.
mu, proti němuž návrh na pOdánf ob(2) Návr'h n,a obžalobu presiden1ta žaloby směřuje, příležitost, aby na'-

I
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hlédl do spisů a o návrhu a výsledcich šetření ústně nebo pisemně se
vyjádřil.
_
§ 11. (1) Zalobni výbor je povinen
nejdéle do měsice ode dne,
kdy
byl zvolen, podati sněmovně pisemnou zprávu. Lhůta tato muže býti na
odůvodněnou žádost výboru usnesením sněmovny prodloužena.
(2) Navrhuje-Ii výbor podati obžalobu, připoji zároveň pisemný návrh
na sHháni.
§ 12. (1) Předseda sněmovny zaHdi, aby výtisk návrhu na stiháni byl
dodán tomu, proti němuž směřuje.
(2) Tato osoba má právo do čtrná
cti dnů ocl té doby, kdy j[ byl dodán výtisk návrhu na sHháni, podati
sněmovně pisemně své námitky, které buďtež vytištěny a rozdány c;lenům
sněmovny. Po uplynuti této lhůty bu' diž jednáni o . zprávě ža,lobn,i'h o výboru položeno co nejdříve na pořad
jednáni schůze sněmovny .
§ 13. (1) Usnesení podati obžalobu
může se státi
jen za
přftomnosti
dvou třetin poslanců většinou dvou
třetin přítomných (§ 34 ústavní listiny).
(2) Hlasování koná se I[stky.
§ 14. Jakmile poslanecká sněmovna
'se usnesla podati obžalobu,
nesmi
obžalovaný až do skončeni Hzeni I)
obžalobě vykonávati svůj úřad.
§ 15. (1) Zalobni výbor vypracuje,
pokud je toho potřeb i, podle usneseni sněmovny do ' osmi dnů obžalovaci spis, který podepiši předseda
sněmovny a předseda žalobniho výboru.
(2) Předseda poslanecké sněmovny
zašle obžalovaci spis do dalšich tři
dnů předsedovi senátu a sděl[ jej v
opise předsedovi vlády.
Č á s t

ŘfZENf

tře t í.

PŘED

SENÁTEM.

§ 16. (1) Senát zvolf vždy po svém
ustavení na celé svoje obdobi soudní výbor. Jeho předsedou je předse
da senátu. Dvanáct dalšlch členů zvo'1[ se podle zásady poměrného zastol.lpenL
(2) Předsedu senátu zastupuji, mistopředsedové senátu.
Za každého
dalšiho člena zvolf se náhradník.
' (3) Členové i náhradnici výboru slf,b i po prohlášeni výsledku volby ve

předpisy_

verejne schůzi senátu do rukou před ~
sedových na svo u čest a svědomí r
budou se říditi naprosto nestrana přesně zákonem, že uváží podl'e
svého nejlepšího vědomí a svědomí
vše, co bude předneseno a prokázá no ve prospěch obžalovaného i k jeho tiži, a že nedají na sebe půso
biti jiným vlivům.

§ 17. Soudili výbor může jednati a
usnášeti se za
přítomnosti
aspoň
sedmi členů nebo náhradníků.
§ 18. (1) Obžalobu zastupuje v ři
zeni před senátem předseda výboru.
žalobního za pomoci
obou
mistopredsedů tohoto výboru, nepověří-Ii
výbor žalobní Hmto zastupováním jiné své členy.
(2) Byla-Ii poslanecká sněmovna zaHm rozpuštěna nebo uplynulo-Ii jejf
volební období, setrvaj[ zástupcové
obžaloby ve svých funkcich až
do
zvolení nových zástupců poslaneckou
sněmovnou. Do té doby plati pro ně
ustanoveni §§ 23 až 27 ústavní listiny.
§ 19. (1) Obžalovaný má právo zvoliti si jednoho nebo dva obhájce.
(2) Členové senátu
obhájci
býti
nemohou.
§ 20. (1) Dnem doručení obžalovaciho spisu předsedovi senátu počíná řízení před se,n átem.
(2) Předseda soudního výboru senátu dá obžalovaci spis do tří dnů
dodati obžalovanému a svolá v téže
lhůtě soudni výbor ke schůzi.
§ 21. (1) Soudnl výbor prozkoumá
obžalobu, doplní podle potřeby šetření a připraví hlavni přel[čení. Pří
svém jednání řidl se jednacím řá
dem senátu a má stejná práva jako
výbor, který z usneseni seilátu vyšetřuje věci povahy veřejné. Jednáni
soudnlho výboru je vždy
důvěrné;
náhradníci členů výboru směj[ však
býti přítomní.
(2) Ustanovení § 9, odst. 2 plaH
obdobně i tu.
(3) Obžalovaný a jeho obhájce majl právo nahlížeti do spisů.
§ 22. Jakmile soudní výbor skončí
svůj úkol (§ 21). svolá předseda senátu schůzi senátu, v níž se má konati hlavní přel[čení, a pozve k nf
zástupce obžaloby, obžalovaného a
jeho obhájce
§ 23. (1) Až do zahájeni hlavnlho
'přelfčenl může sněmovna posla,n ecká

Stíhání presidenta rep. a členů vlády (zák.) §§ 11 -29.
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:za. přftomnosti
dvou třetin
všech
čeni bylo přítomno aspoň sedm čle
svych členů většinou dvou třetin se
nů soudního výboru, předsedu v to
usnésti, že obžalobu odvolává nač"ež počítajíc .
se dalši řízení zastavuje.
'
Nepř~to,mnost ~tran neni na pře
(2) , Do té doby může též senát k kazku konanl hlavnlho 'přelfčení.
odůvodněnému návrhu soudního výboru za souhlasu zástupců obžaloby . § 28. (1) Po ~končení průvodního
(§ 18) nadpoloviční většinou všech rlzení uděl[ předseda slovo stranám
s vých ~Ienů se usnésti, že řízení se k závěrečným řečem tl
návrhům
o
zastavuje.
otázce viny obžalovaného ~
p) Na to prohlásí předseda jed§ 24., (1) Schůzi senátu, ve které nanl za skoncené a schuzi přeruší.
se kona ~Iavní přelíčení, řídí před Soudní výbor usnese se ihned
o
seda s~_natu nebo místopředseda jej otázkách, které se mají dáli senátu
zastupuji cf.
o, vině .ob~alovanéh.o, o tom, v ja (2) Předseda může vyhověti návrhu kem porad I se o nich má hlasovati
'
st~any, jemuž c!ruhá strana neodpo- a které z nich jsou eventuální.
r\lje. Ve všech jiných případech roz(3) Po přeč t ení otázek o vině ve
mohou
:hoduj~ o n~vrzích stran
a
jiných znov uzahc'ijené sch ůli senátu
:po~nych otazkách za hlavního přeli strany písemně navrhnouti, aby otáz~en, sc:naskytnuvšfch 'soudní výbor.
~y_ ~yly ~'?1ěn~ny neb aby byly dány
C~eno.ve ~oudní~o výboru mají ' právo jeste dalsl otazlcy. O takovém návrhu
claya.tl o~azky tem, kdož jsou vyslý- usnese se soudní výbor .
ch~nI. Predseda může
nepřiměřené
(4) Když bylo usneseno které otázotazky odmítnouti. .
ky mají býti sená tu dány,' učiní soud(3) Senát sám rozhoduje to'liko o ní, .výbor se~átu návrh, jak by měly
vyloučení veřejnosti (§ 26), o vině by tl podle vysledku hlavního přelíče
t § 28), o trestu a náhradě nákladů ní zod pověděny.
(5) Hlasování senátu
o
otázkách
trestního řízení (§ 29).
koná se lístky bez rozpravy.
'
§ 25. (1) O výslechu svědků znal- . (6) K uznání obžalovaného vinným.
je
třeba
tří
p
ětinové
většiny
všec!}
.c,~ a , Obž<l;lovaného při hlavní~ pře
Ilcenl platl obdobně ,ustanovení soud- členů sená tu.
(7) , Výsledek hlasování budiž proního trestního řádu, platného v síd,le
N,á~odnfho shromáždění. Veřejní úřed hlášen veřejně a, jsou-Ii strany pHIlICI nemohou však odepříti svědectví tomny, v jejic', přítom nost i.
z dŮVodu úředního tajemství. Členo
v é Národního
shromáždění
mohou
§ 29. (1) Neuzná-Ii senát, že obža,loodepříti svědectví též z důvodu § 26 va,n ý je vinen, budiž vynesen rozsuústavní listiny.
dek o,svobozuj[cí.
., (2) Po~ud tento zákon a
jednací
(2) Uzná-Ii
senát,
že
obžalorč!~ senatu neustanovují jínak,
lze vaný je vinen, udělí předseda slovo
pn !ozhodování otázek procesních, stranám k návrhům o trestu a o nák.':fe, se .,vyskytnou při hlavním pře- hradě nákladů trestního řízení.
1lcenl, UZltl c;'bdobn~ a podle srny(3) Na to usnese se soudní výbor,
sl u ustanoveni soudnlho trestního řá- jaký návr'h č ini sám senátu o trestu
d~ (Odstavec, 1) o hlavním přelíčení a o povinnos,ti obžalovaného nahrapred sborovyml soudy první stolice . di,ti náklady trestní,ho řízen'L
(4)
Hlasování
sená tu
o
tomto
§ 26. (1) Hlavní přelíčení koná se návrhu koná se lístky bez rozpravy.
veřejně a ústně.
(5) ',( usnesení o trestu a povin(2) Senát může se však usnésti k nosti nahraditi náklady trestního řl
Odůvodněnému návrhu soudního výz~ní j~
t~eba
třípětinové
většiny
boru bez. rozpravy, aby veřejnost by- vsech clenu senátu.
1<1;. vyloucena, pokud toho vyžadují
(6) Byl-Ii návrh soud ního výboru
zajmy státní, veřejný pořádek nebo zamítnut, hlasuje se stejným způso
veřejná mravnost.
bem o návrzích eventuálnfch
které
byly ~činěny, před tím nebo 'po tom
§ 27. (1) K platnosti řízenf i hlaso- soudnlm
vyborem, stranami nebo
vánf je třeba, aby při hlavnfm přeli- aspoň jedenácti členy senátu. Po-

,P)

I
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OSOBNf PŘEDSTAVENí.
za pOdmí,n e'k stan.ovenýoh v § 1 POd- ,
robeni tomuto zákonu, s'pOČívá-li jejic,h pracovní poměr na soukromo§ 6. Zaměstnanci, kte rý se osobně
prá,vní' smlouvě; výjimky určí v·lád'a předs,tavil nebo přišel ujednat smlounařízením.
vu o práci, přísluší náhrada ,hotových
§ 3. Usta'novení' 't ohoto zákon,a. ne- výdajů s tím nezbytně
souviSícíc,h,
pla:t í o ~aměstnandch
drah
všeho nechť byla s nlm smlouva ujednána
d,ruhu pro veřej,nou dopravu, pokud čili nic, jestliže byl zaměstnavatelem
se ,ho nedovo,lávajf zákony o nich výslolnně vyzván, aby se do,stavi,1 a
platné, dále o zaměstn, ancích podni- nebyla-,Ji ná'hrada výs,lovně vylou'če
ků zeměděl's'kých a lesníc·h, pokud na.
nejsou obchod,n ími
pomocníky,
'a
konečně oučnfch,
,na
kte'ré
se
NASTOUPENI PRAcE.
vztahuj,í před'pisy živnoste·ns'kého řá
du (zákona).
§ 7. (1) Bylo-Ii výslovně jako podmínka smluve.no, že zaměstnanec nastoupf v den přes'ně stano'vený anebo
SMLOUVA OPRACl.
do dne takto stanoveného může zaměstnavatel ods·to'upi,ti oeÍ smlouvy,
§ 4. (1) Druh, způso'b a ,rO'zsa,h prací a nenas.toupí-li zaměs tnanec z ja,kéhoplat za ně, ja,kož i pOdrobné pr.acov- koliv důvOd'u v tento den anebo do
nf podmílnky mO,h ou
býf.i
ujednány to'h o't o dne. Př.ipadá-Ii na tento den
smlouvou ať písemnou, ať ú's·tní.
neděle, sváte·k nebo pamMný den zá(2) Ná,leží-1i
smluv'n,í
s'trany
ke konem uznaný, nas1toupf zaměstnane c
sdwženfm zaměstnavatelů a z.aměs.t ná,s,ledujlícího dne všedního.
nanců, která uzavře.la smlou'v u hro(2) Ji,na,k může zaměstnava1el odmadnou, jsou podmíon,ky urče,né iouto stoupi.ti od smlouvy, nena.g,toupí-li zahromadnou smlouvou,
pokud
nenf' měs,t,nanec ve smluven.ý den,
nejs,a
ujednáno
'něco
ji,ného,
obs'a'hem zdržen nezavi,něnou
a 'n eodvra1nou
smlouvy jednotlivé.
překá,ž'ko'u, nebo zpozdí-Ii se pro ta(3) Není-Ii o' tom ani v jed'notlivé, ko,vou překážk'u nastoupenf o
více
ani v hromadné s'mlouV'ě u·stan.ovení, 'než o čt'rnáct dnů. Zaměs'tnanec je
určujlí ,se druh, způsob a rozsah pra- vša,k povinen oznámiti bez zbytečnécí a 'plat za 'ně :místním zvykem plat- 110 odkladu takovou překážku zaměst
ným pro pod·ni·k, ve kterém zaměst nava,teli, jin,ak smlouva zanli'ká.
,n anec pra,cuje; 'n enf-Ii ani mí·s-tnfch
(3) Zaměstn,avatel může i před nazvyklo'sU, jest ko'nati práce p~iměře stoupením zamě,stnance
do
práce
n.é poměrům a roz·sahu pOdni'ku 'a za kdykoliv od,stoupiti od smlouvy, doně d'álti též takový p,l a't.
vf-Ii se dodat,eč,ně a důvodu, k,terý ho
opravňuje rozvázati praco,v",í poměr
POTVRZENI O SMLOUVE.
bez výpovědi.
(4) Zaměs,tn'a'nec může Od'stoupi ti
§ 5. (1) Zaměstnavatel vydá zaměst O.d smlouvy dříve, 'n ež ,n'a stoupi,1 prána~d do čtrnácti dnů po· nas,to,upenf CI, doví-Ii se dOda'tečně o důvodu,
prace potvrzení o 'pods-tat ných prá- který ho opravňuje rozvá~ati praco,vvech a poV'iln nostech, plynoucíoh
z nf ,poměr bez výpovědí. Dále může
ujednané smlouvy o práci; po,f.y.rze- Odstoupiti, zpozdí-Ii
se ,na,stoupení
ní ·musí obsa'hovati .ale·spoň usta'n ove- práce zaměstnava,telovým zaviněn,ím
ní o výši pla:tu (§ 9), o výpovědnlí anebo pro udá'lost po,stihnuvší
zalhůtě a o zaměstnání.
městnav,atele o vfce než o čtrnáct
(2) Nevyhoví-Ii
zamě stna,va,tel
v dnů.
uS<tan.ovené I'hůtě této povi,nnosN mů
(5) Kdo od's,toupenf od
smlouvy,
že ,se zaměstn'a ' nec kdykoliv n, ~ něj m'usf to oznámiti,
ud'á v:aje
důvod,
obrá,H ti, aby mu potvrzen,f bylo, vydá- dru,hé straně nejdéle do pěti dnů od
no.
doby, jejfž uply,nutí opravňuje k od(3) POltvrzen,í podepsané jen za- s,toupen'f, nebo od n,a<bytí vědomost,i
městnavatelem je prosto kolkových o udá,losti, která ho opravňuje odpop,l,atků. Tím se však n,eměnf usla- s10upiti, ale každým způsobem dříve,
~ove'nf zákona, ze dne 12. srpna 1921, než zaměstnanec skutečně nastoupí,
. c. 295 Sb. z. a n , o poplatku ze s,lu- jina'k nemůže již z toholo
dŮVOdu
žebních smluv.
odstoupiti.
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§ 8. (1) Nastoupí-Ii
zaměstnanec
práci přes to, že se zpozdilo
její
na.stoupení zaměstnavatelovým zaviněním nebo pro událost posHhnuvš,í
zaměstnavatele, náležf mu plat (§ 9)
ode dne, kterého měl podle smlouvy
nastoupiti.
(2) Odstoupí-Ii však zaměst,nava,tel
od smlouvy dříve, než zaměstn,anec
nastoupí práci,
nemaje
zákonnéhO
důvodu, nebo dá-Ii svým
zavlnen'ym
chován.ím zaměstnanci důležitý důvod,
aby před
na,s,toupen<Íll1
práce
od
smlouvy od's t o~pil, je povinen nahraditi zaměs·tnanci:
a) byl-Ii pracovní poměr smluven
na .zkoušku, plat za smluvenou z'kušební dobu, nejméně však za jeden

měsíc;
b) byl-Ii pracovní poměr smluven
na určitý čas nepřesahující t ří mě
síců, plat za ce·lou smluvenou dobu,
přesahuje-Ii vša'k smluvená doba tři
měsíce, p·lat za tři měsíce;
c) byl-Ii 'sml'u ven pracovn,í poměr
na neurčitý čas, plat, který náleží ode
dne, které'ho měl zaměstnanec podle
smlouvy ,n as·toupiti, až do doby, kdy
by se byl s'konč,i, 1 pracovní
poměr,
byv toho dne řádně vypověděn ..
(3) Ust·anovením odstavce 2 a
nejsou omezeny nároky na náhradu
další škody s'nad povs,talé, mu,sí si
však zaměs l-n a'nec do této
náhrady
dáti započítati plat, kterého naby,1 jiným zaměstnán,ím nebo nabýti úmy·slně zameškal.
(4) Nenastoupil-Ii zaměstnanec ,n ebo odstoupil-Ii od smlouvy 'nemaje
zákonného důvodu , anebo dal-Ii svým
zaviněným chováním důlež, i ,tý důvod
zaměstnavateli,
že
odstoupi'l
od
smlouvy,
přís' lušejf
zaměstnavateli
obdobně tatáž práva a 'n ároky - jako
v případě § 36.
(5) Jestliže obě Sotra'ny zavinily, že
byla smlouva zrušena, ~ozhodne soud,
hledě k jakosti a stupni zavinění každé z n,ich, podle volné'ho
uvážení,
zda př,ísluš<í náhrada a v jaké výši.
(6) Nároky na
náhradu
za.ni,kají,
jestliže nebyly výslov'ně uznány Inebo soudně vy,máhány do šesti měsí
ců ode dne, kdy měla být s,lužbanastoupena.

I té

.s.lu~né, pr.ovi'se, podíl na
zi~~, u!
zvla~~~I. odmena (§ ~6). ne~.o
Jme
penezlt~ nebo nat~!alnl pO!,I,tky.
(2) Naro~y na pozltk.y zamestnanc:.0Y.Y uvedene v o~,~t,,!VCI 1 se prO'!'lcuJI, pOkud p_~dle Jmyc~ ustanoven'l nezaniknou drrv~, ve Irech letech ode
dne spla,tno,stl.

PEVNÉ SLUŽNÉ.
peněži 'té sl'užné třeba
vypláceti nejpozději na ko'n ci každéIh o ka,lendářní'ho měsíce. Omluva, že
má býti placeno po delších obdobích,
jes't neplatná.

§ 10. Pevné

!'ROVISE
,§ 11.

A

JINÉ

PODOBNÉ

ODMĚNY.

(1) Bylo-Ii umluveno, že za-

mě,stnanec obdrží provisi nebo jinou
podobnou odměnu za obchody, které
zpro s tředk'uje nebo ujedná,
,pří-s, luš!
mu, není-Ii vyjednáno něco jiného,
provi'se nebo, odměna obvyklá
p,ro
toto odvětví v místě závodu, pro :který je či,nný..
(2) Za obchod ujednaný za zaměst
n,avatele zam.ěstnancem
po'věřeným
jen zpros,t.ředkovati obchody nepří
sluš,í provise, ledaže
zamě s t-navatel
obchod sc-hvá.Jil bud' výslovně nebo
Hm, že jej neodmítl ihned, ja k mu
byl zaměs,tnancem
řádně
ohlášen ,'
anebo že ujednání plní.
(3) Není-,Ii jinak umluveno, příslu
š,í zaměstnanci provise laké z obchodů, které byly za jeho
pracovn'í'ho
poměru ujednány bez jeho přímé součinnosti mezi zákazní'kem jemu
při
dělen,ým anebo jím získaným a zaměstn'av' atelem.
(4) Byl-Ii zaměs·tnanec
ustanoven
za jediného zaměs,tnavatelo
va zástupce pro určitý obvod (Obvodový zástupce), příSluš, í mu, nenlÍ-li

výslovně

jinak vyjedn.á,no, provi's e také z obchodů, které byly v tomto obvodu za
jeho pracovního
pomě'ru
ujednány
bez jeho přímé součinnosti.
(5) NebyHi obchod zaměstnancem
ujedna,ný nebo zprostředkovaný proveden, nebo nebylo-Ii druho'u smluvní stra'n ou plněno zcela nebo částeč
ně pro
zaměstnava,telovo
chová,nf,
pro které nebyly důležité důvody z
PLAT.
osoby druhé smluvní strany,
může
§ 9. (1) Pla,tem pOd,le tohoto zákO- zaměs,tnanec pož,adovati plnou pro,v isi
podle
před'chozích
ustanovení.
na jes,t úhrn zaměstnancových požit§ 12. (1) NenHi ji'nak ujednáno,
ků, kterými mohou býti pevné peněži-
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nabude zaměstn'8'nec práva n<'l pro- I vj's,j nebo odměnu neprávem přijatou,
vJsi při prodejfc,h , d,oďáv,kách a p'ra- nepozbýv-a je 1fm náro'ku na náhradu:
dch, lakmHe zakázka byla' zaměs,tna- s'kutečné škody, která mu snad kromě
va't elem správn_ě vyřfzena a druho'u toho pO'\fstaJa.
stra,n ou bez o'prá,vněnýoh námi,t ek při(3) Tento ná,rok za,n,i>lme nevymája,ta; při jiných _ obohod'e ch, ja-kmi-Je há-J'i jej za'městnavatel s~ud'ně do
byly p~~v0l;"a,t~e uzav~eny.
š!sti měsfců po tom, kdy se dově(2t Prl vypoct~ provlse hledi se k del o zaměstnancově jedn-án-i nejsleve p~'s'kyt'nut~ zaměstna.vat~lem z později v-ša,k ve -třech letech p~ tom,
ujednan_e c-eny Jen tehdy, Je-II v tom- kdy pro_v ise nebo, od'měna byla zato ~dvetvi nebo podle všeobecných měs,tna,nci dán'a-.
zam,e s't'n ava,telových pOdmi'n ek obvy,klá nebo zavdal-Ii zaměstn,anec sám
důvodů ke s'levě.
PODlL NA ZJS'KU .
(3) Pro'v i's e jsou spl'a,tné a zú6tuji : ~ V . - ,~
~
, .• ' ''V'II';W"i
se, nenHi jini8 k ujednán-o , kon,cem
§ 15. (1) Záleži-I!:i zaměstnan,cův
každé-ho kalendářni,ho
čtvrtletf.
Při pla't
-p odlle
smlouvy zcela
nebe
zúčtován'f v obdo,bi delš,fm než jeden, částeč<ně v podílu n,a zisku ' ze všech
měsfc je zaměs,tnancl po&kytnoutl na- n.ebo z určitýoh obchodů nebo má-Ji
vyděl,anou provis-i přiměře-né měsfční býti ji,na,k pod'le smlouvy rozhod'n,ým
zálo-hy. SkolnčHI 'se pracovní poměr pro výš_i platu zi,sk z provozování
před dobou, zúčtován:!, je provi's e, n,a podnilku 'n ebo závOd'u , zúčtuje se za
kterou zaměs,tnanec n_aby'l' podle od:- uplynulý obchod'ni rOI< podle účetn!
s't avce 1 p,rá,va, spla'tn,a- dn.em, kdy uzávěr-ky, nenHI jina-k ujednáno. Zase poměr s,ko,nčf, ďalšr s,e pak zú6tu- měst-navatel je povinen podíl na zijí podle vzn-i,ku n-árolku :koncem, kaž- sk,u vyúčto'vati zaměs,tnanci bez prů
dé'ho kalendář,nflho čtvrtletf. Ná,ležf.-H tahu po schváleni nebo vyhotoveni
provlise ze smluv sj-edna,ných s po- účetni uzárvěl'lky za obchodn:i rok, a
stupným plněním, je po skončení ne'O'Í-H jln~k uml'uveno, vypla't iti mu
pracovnf'ho poměru s'plaItna. po kalŽ- ,p odH, na ns,ku.
dém plněnJ z této smlouvy vždy v
(2) NetrvaHi p,racovní poměr po
kalendářních
I,hůtách čtvrtletnfch.
celý ro,k, přf'sluši z-aměstnanci př'i Je(4) Za'městnav,atel je povi'n en vydalti ho skon'če,n,f poměrná část'ka podle
na žádost zaměs,tna-n,ce výp'is z -o-bc:hod- doby, po k,terou
pracovní pomě-r
n,kh k,nlh o všech obchodeoh lfm ujed- trva,1.
na'n ých nebo zpro,středkovanýc-h
ale
(3) Zaměs,tn,anec má právo- nahlédjen potud, po-kud zamě&tna,nec' výpI- 'nou,t i do obchodních kn,i-h, pokud je
su potřebuje pro- vyúčtoválni provi's-e; toiho třeba" aby -molh l zkoumati -správHm 'nejsou dotčeny jiné
zákonné -n,0's1 vyúčtovánI.
'předpi-sy, podle kterýc'h s,e může zaměst,nanec d:o'má'hatj- před;loženi
obchodn.rch k'n,llh.
REMUNERACE A PODOBNe ODMĚNY.
§ 13.
Znemo'ž nHi
zaměstn'avate-I
prolli smlouvě zaměstn-a,nci, aby vydě
§ 16. Má-Ii zaměst,nane-c náro'k na
la,1 prov,ilse nebo denni p,laty (diety) periodic-kou remuneraci nebo na jive sml'u veném rozsa-hu nebo v rozsa- nou zvláštnlí odměnu, pří-sluší ' mu z
hu, v lakém se jioh 'm ohl n,adíti po- n_i, když byl pracovní poměr zru§en
dle ujed:n,aných smluv, př.fslušf
za- před dospělo-stí nároku, čá,stka, kteměstnanci za ně přiměřená náhrada.
rá odpo,vidá poměru spracovn-i'ho ob§ 14,. (1) Zamě stn,anec, jemuž za- dobf, za něž se odměna pos'kytuje,
městnavatel
svěřil
ujednávati nebo k době, po kterou v tomto období
zprosUedko'v ati obchody, nesmi bez pracovn'í poměr trval.
zaměstnavatelov'a svoleni od
jiné
osoby pro sebe nebo pro jiné'ho si
dáti s1lfbHi nebo přijmouti provisi n,eliNe POŽITKY.
bo jakoukoli odměnu za to , že obchod ujedná nebo zprostředkuje ne§ 17. (1) Vládn,im nařfzenim může
bo že jej neujedná nebo nezprostřed býti po slyše-ní příslušných zájmokuJe.
vých organisací zaměs,tnavatelů a za(2) Zaměstnavatel může se domá- městn-anců zapověděno pro podniky
hati, aby mu zaměstnanec vydal pro- určitého dru-hu n-ebo pro určitá mista
1
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určité obvody, aby byly
zaměstn'a'Ocům po-s,kýtová'n y na sráž'ku

nebo

pro

pla,tu

o'b ytné

pro-s1řed'ky

mi,stno'st,i,

s't rava _ nebo

-s'po.fřeby.

(2) Posky,tuje-I'i zaměstnavatel byt
nebo stravu ja'ko- naturá,lní požitky,
je povi'nen to činiti tak, aby VV ho vovaly zdrav'í, mravnos,ti a nábo,ž en&kému přesvědčeni zaměs,tnance .
(3) Naturál'n i po'ž itky buďtež poskytován,y v obdobic'h v mistě obvy,klých
a o'kolno's,tem přiměřených.
(4) Neni-Ii jina,k umluveno, počítá
se pro ná,h,rad.u hodno't a bytu a linýc'h naturálnich požitků podle prů
měr,nýoh mi'stnich cen .

ZALOHY NA PLAT.

(2) Zaměst,nlavate,1 jest oprávněn
vyžád'at'i si od nemoc'né'h o zaměstnan
ce nebo- od je,ho zástupce předměty,
které zaměst,nanci svěř.il.
§ 21. Pro pře,kážku v práci, způso
benou nemocí, porodem nebo úrazem jim neza'vi,n-ěným (§ 19), .nesmí
býti
zaměSol'nanec předčasně
prop'u§těn, ledaže překážka trvá o čtr 
náct dnů déle, než pUs,lušf z-aměsl
nanci pl,a,t. Byla-Ii mu za této pře'káž
ky dá'na výpo-věď, má zaměstnanec
přes to nárok n'a' pla,t po dobu určenou v § 19, třeba's pracovn.f poměr
se skon'čil d.řf.ve.

b) Soukromé

překá,žky.

§ 22 . (1) Zaměstnanec podrži po
§ 18. Po-s kytne-Ii zaměs,tnavatel zaměstn:anci zálo'hu
n,a jeden běžný čtmácf.idenním zaměstnánr právo na
plat,
je-Ii mu bez jelho zaviněn, í nepla'l , zaúčtuje s-e záloha při nejbližšic:h výplatách pod'le pi\fslušné úml'u- možno kona,ti práce pro důležHé
soukromn,é
překážky, tý,kajic,i se jehO
vy. Jde-H o zálo'hu větš,i, plati o
sp,I'aceni zá,lo'hy úmluva o tom sjed- o'soby, po čas podle povahy překá,ž ky poměmě krátký.
.
na'ná.
(2) Nemo'hlHi zaměs,tnanec kon'a tipráce přes tři dny, může mu zaměst
PŘEKAžKY V PRACI.
n:a'v,atel od'poč.ftati z platu čáS<t,ku při
padající na do,bu přes tři dny.
a) Nemoc, úraz a pod.
(3) Zaměstnanec je vša'k povinen
§ 19.. (1) Nemůže-Ii za,městnanec oznámiti zaměs,lnavate,1i předem ,n ebo
konati práce pro nemoc nebo pro bez zbytečného, odkladu nas,t alou pře
úraz, kterých si nezpůsobil ani úmys'l- káž,ku..
(4) Neko'n,a,Hi zaměstnan,ec z tan-ě ani hrubou nedbalostí, podrži prákovýoh důvodů práci přes čtrn'ácl
vo' na plat až do šes,ti neděl.
(2) Tato 'lhůta se prod;lužuje u za- dnů v kalendářním ro'ce, může mu zadobu přesa
městn-a'nce, je'h ož pracoVln,i po'měr Y městn,avat-el za.p06íta't i
témž podn,iku, třebas v různých za- -hující čtrnácl dnů do nejbližší dovoměstnán,kh ve smys,l u tO'h oto zá'kon'a , lené; neko'na,I-1i práoi z 1-a kovýchto
Y den on_emocněnrt,rval už nepře důvodů v ka,lendářnfom roce přes' tři
trži -tě deset let, o čtr'náct dnů, a' za cet dnů, může zaměs,tnav'at,el pracovkaždýc,h ná,s-Iedujících pak pět let o n'i poměr ihned zrušiti.
jeden týde'n.
(3) Právo podle ods,t_avce 1 při'slušr
c) Veřejnoprávn,i překážky.
ženám v pi\fpadě porodu, by-I y-'" v
t émž pOdniku alespoň dva roky ne§ 23. (1) nemůže-J.j zaměstn,anec
přetržitě zaměs,tnány ve smy-s lu tokona,t j práce po ča-s poměrně krátký,
h010 zá,ko'na.
§ 20. (1) Zaměstna-nec je povinen plně veřejnoprávn,i pov-inno's ti, k.t eré
co možná bez zbytečného odkladu podle zá'koln ných předpi'sů n,emůže
oznámi,ti n,ebo dáti oznámiti za měst odmitnouti (zejména- jako svědek nen;avate.Ji, nemůže-I-I kona,ti prá,ce pro bo porotce), podržJ svůj plM.
(2) Zaměs'tnanec je vša,k pov,i nen
nemoc nebo pro úraz, a žádá-Ii to zaměstna'vatel,
před,loži,ti
mu
podle oznámiti zaměs,tn-avateli předem nebo
bez
zbyteč-n,é'ho
odkladu
nasta-I ou
mož'n osti lékařs-ké po't vrzeni přislu§né
nemocenské pOji§t'oy,n y, po kterou překážku a udati, je-Ii to možno,
dobu,
po
kterou
bude
trvati.
a'si dobu bude k práci nezpůsobilý.
(3) Pro tak ovou překážku v práci
Zaměstnavatel
může
v přiměřenýc,h
obdobrch žádati opětně tento prů nemůže bý,tj pra,cov,ní poměr zrušen
bez
výpovědi.
kaz.
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obě

strany steJná. Byly-Ii ujedná'n y
nes,tejné I'hůty, pla,u · pro obě stra,n y
výpovědní lhů ta delší.
(5) Pracovn,f poměry, umluvené n.a
ča,s života některé o·soby 'nebo na
ča,s de'lší ,než pět let, může zaměs,t
'na·nec vypověděti 'p o uply·n utí pěti
Jet, zachovávaje šestiměs, íční výpovědnf I'hutu,.

zvláště

přijme-(.j

proti ustanoven,í §
14 provi'si 'n ebo jinakou odměnu, nebo dopustf-Ii se jednánf, pro které
se jeví býti nehod'ným duvěry zaměst
nava;telovy;
2. je-Ii zaměstna'nec ,n eschopný ko,n ati práce, ke kterým je povínen
(§ 4);
3. jedná-Ii zaměstnanec pro,t i zákazum uvedeným v § 29;
4. nekoná-I,i zaměst,nanec bez řád
c) Předčasným zrušením.
ně _oduvodněn,é překáž'ky 'práce
po
znacnou podle oko'lností dobu nebo
§ 32. Pracovnlí poměr muže být.i rpěčuje-Ii se 'trvale kona·t i prá~e nez rušen každou s't ranou z duležitých bo pOd'ro'biti se zaměs1Jn'avatelovým
důvodu, 'a 10, byl-Ii ujednán n.a ur- rozkazum
oduvodněným
předmětem
čitý čas, před jeho uply,nutím , ji,na,k pracovn,f,ho výkonu, nebo s'na,žHi se
bez výpovědli.
,svésfi jiné zaměstna.nce k ·neposlušn,os·ti vuci zaměstn,av·a,teli;
stejné
právo. pUsluší zaměstnava'teli, nevyaa) Zaměstnan'cem .
hov.HI zaměstna'nec bez náleži'té'h o
duvodu, a' č byl zaměstnava, telem
k
§ 33. Duležitým. duvodem, pro k,t e- 't omu vyzvá'n, do tří dnu oznamovac.f
rý je zaměstn:anec oprávněn předča, s- povinnosti, u,ložené mu v .§ 20, OdSil .
ně vystoupiti z pracov'n ího poměru, 1, nebo žádo's ti zaměstn,avate'le o
je zejména:
l ékář·ské potvrzení podle t éhož usta1. stane-Ii se ne'schopn,ým kona't i no,venf;
práce nebo nemůže-Ii je dá,le ko'nat l
5. .nemuže-Ii zaměstnanec
kon,ati
bez újmy pro své zdr.avl nebo mrav- práce pro nemoc nebo pro úraz 'PO
nos,t;
dobu delší, n.ež jes,t 'sta'noveno v §
~. zadrž,u je-Ii mu ~~,~ěstn~ya'te'l ne- 31, nebo .nekonaHi práce pro dulep~~ve!!l .plat nebo jl.ne p,?,z .lt~y
mu zlté ·soukromé překá,žky v kalendář
Ppsl'usej.lcí, a,n ebo zk~ac~Je-11 ·ho v 'n.lm. roce přes t řÍcet dnu (-§ 22, odst.
n,lch,. zejmena po's'k yt uje-II mu nedO- [ 4),nebO nemuže-li kOlnlati práce pro
statec·no·u n,ebo n~zdra~ou str~vu ~~- delší t rest na svo.bodě nebo proto,
bo .nezdravy by,t, jsou-II t~k~ve. P~'~lt: I že byl povo,láln k vykolnáván,í vojenky smlu~en. y, .n ebo ·p o·r usuje-I:I jlna I Ské sl·užby, přes'a'hujfcf záko,nn,ou do.podstatn.č! us'~anovenlí s!!l.louvy;
bu cv·iče,",1 ve zbran·i, nebo 'pro .n e3.• ~dra;há-II ,se zam~stnavai tel vy- přítomnost z jiného důvodu po značnovetl z~.ko,nnym
povmno.stem
na I nou podle o,ko,l'n ostf dobu;
ochranu zlvo't a, zdraví nebo mravn,o,sti zaměs·tnance;
6. dopus't f-Ii se zaměstnanec ,násil4. ublížl-Ii zaměstnavatel jemu nebo příslušnfkum jeho rOdiny skutkem, ·n o'sM, po·rušenf mravno's ti nebo hru'p o,ruší-Ii vuči nim mravnost, do'pus,tí- bých urážek n'a cti n,a zaměs,tnava'te
li se hrubé urážky proti ,n,im anebo le, jeiho zástupci, přís·l'uŠlnícíCh jejich
odepře-Ii chránUi zaměstnance 'p roti rOdi,n nebo ·na jiný ch zaměstnancích.
t a·kovým jednánfm př[sluš'nlka
své
,§ 35. (1) Z duvodu uvedených v §
,rodiny ,nebo jiného svého z.aměs,t naln 33, č. 4 a v § 34, č. 1, 3, 4, 6 lze
.ce.
zrušiti pracovnf poměr bez výpověd, i
jen do osmi dnu po t om, kdy se drub b) Zaměs,tnavatelem.
há strana dověděla o někt erém z těch
to duvOdu, Hnak je po zá,ko'nu p'r o§ 34. DŮležitým duvodem, pro který minut.
.
j e zaměstnavatel o'právněn předča,s
(2) Zaměs-tnavaltel se však muže
'~~mi/oPUStiti zaměs·t nance, j e zej- dovola ti i prominutého duvodu, jestl'iže se zaměstnanec zpěčuje
kon,atl
1. je-Ii zaměstna'nec ve službě ne- práce nebo se podrobiti rozkazum
věr·ný, dá-Ii si poskytnouti bez vědo podle § 34, č. 4, nebo jes,tliže
se
mf a svolenf zaměstnavatele třetími dopustí skutku uvedených v § 34,
.osobami
neoprávněné
prospěchy, č . "6.
-:.~.
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§ 40. Náh l"ady za
neoduvod,něné
předčasn.é zrušeni p racovn.fho pomě
ru je se domá'hati soudně do šesti
§ 36. (1) Vy,s,toupl-Ii zamě~tnanec měslcu ode dne, kdy byl poměr zrup.ředčaslně z praco,v,nlho pomeru ne- šen, za čas přesa:hující jeden rok (§
ma,j e duležit é<ho duvodu, ,nebo z~vi 37, odst. 2) ode dne dospěloslti pHniHi sám své předčasné propuštenl, slušné částky, jina,k n.áro'k zaniká.
může se na něm zaměs,tna'vatel dOVYKLIZENI SLUI EBNIHO BYTU .
má,hat i náhrady š'k ody, ·ltterá mu, tlm
vznikla. Do'k·uď' se zaměstnanec n,evy§ 41. (1) Zemře~'" zaměs,tna'nec, jer O'V!ná se zaměs,tna,va,telem, muže mu muž zaměstnavat el přenechal podle
l aměsltnava.tel zadržeti platy liž do- smlouvy o ·p ráci ,sl·užebnJ byt, třeba
spělé nebo dosp;lvajíc!..
., __ , b}<t vyk.lid'i ti d'o jedln olho měslce, má(2) Zaměs·tn:ancl ná, le·~f prrmereny ,(,j zaměstnalnec vla'stnlí domácnos'l , jidB pla~u za výkony již pr.ovedené, za na,k do čtrnáclti dnů po úmrtí.
které pla,t dosud nedosp~l, .po,k,~d
(2) Zaměs·tn!avatel se Yšalk muže
ty,to výkony nepozbyly predcas~y~ dom á'hati , aby část bytu, sk.ládajícízruš e nfm poměru zcela 'nebo z ,vetsf h o se z n ěkolika, mlst n'o,sU,
byla
č ásti ceny pro zaměstnavatele.
i'h ned vyklizena, pokud je ~ oho· tře
ba ,k ubylo·v ánl n,á,stupce a jeho za§ 37. (1) Propu·stHi zaměstna~vat e~ ~Izenr.
nemaje ďuleUtého duvod'u předcalSne
(3) Vystoupl-'" raměs,tna,nec z praz aměs t'n,a'n,ce ·n ebo muže-('j mu
bý1ti cov'n fho pomě ru nebo byl-Ii tento
p ř.ičt,ena vilna na tom, že zamě's,tna,
poměr před'ča·sně z~ušen ze zaměst
nec zruši'l bez výpovědi pracov·ní po- tI1anco,vy viin y, je zaměstnanec povi:
m ěr
muže za'městnalnec, nepozbýva- nen vyk,lid:i ti slu·ž ebn,f by,t , In emá-'"
j e ~ároku na náhradu' da'lš,í škody, se vII a s,tn.í domácno'sIt, bell zbytečné'ho odd omálhat i kromě dílu platu přiměře k·l adu; má-I'i však v,lastn,1 domácnost,
,n ěho dO'savadnlm, výko'nům také p,latu
je pov.ilnen vy·k liditi čá'slt bylu, s,k láa n á'hr,ady j,iných požit,ku, kt~ré m~ dajfcl'ho se z několika mls,t no·stf, po/IJá,l·ežej,í podlle sml'ouvy za ca·s az třebnou p·ro nástupce, bez zbyt eč,né
do s·ko·nčenf 'Pra'c ovn,llho poměru uplyho odklad,u , ostatnJ palk do čtrnáctí'
nutlm smluvené doby nebo po řádné dnu.
výp ověd.i. Přes,ci'hu!e-I'j vša,k t ento č~s
(4) Osoby vážné nemocln.é a šestij eden' ,ro'k, j,e zamestn~v'a'tel oprá.vn~~n neděl,ky nesměji býti nuceny vyklidli si zapo'člt atl, co z·ame's,tn,anec usetrll ti by,t, do'k'ud nemohou býti př em.fstě
Um, že práce ,n ekona,l, nebo čeho na- ny bez újmy pro své zdrav·!.
by'l Jiným za,městnánfm nebo nabýti
úmys'lně zameškal.
VYOČTOVÁNI.
(2) P·I·at a' ,"Iá'hrada za jiné požit ky ~
.
'
za ča's do jednoho roku dosp.fvá rfU§ 42. (1) Je-U zames'tnla nec povInen
šen,lm pra'c ovnfho poměru'; za, dallšr vyda,t j účet, musl ·t o uCI'n iti vys'tu'p~
je ze sl·užby bez zby,tečné'ho odklača's vždy kOln cem 'měslfce.
du a stejlně mus'í odevzdati zaměst- :
"§ 38. (1) Ust anovenf §§ 36 a 37 pla- na~atel: i veškeré jmění a věc, i Jemu
tf t a'k,é, byl-,U pracov'ní poměr zrušen s.věřené a dok,lady, .r.isUny a podobvýpo vědí nespráv,ně danou a nebyla- né .kt eré j'sou v jeh,o úschově.
li výpověd' lihned odvolálna" j'akmile
(2) Zaměs.t,nava'tel, má právo li za
dr,u,h á s,trana na ,t o upozomi'la.
pra'co'v'nfho poměru kdykoliv pOlh ledá:
(2) t ádná ze stra,n, 'ne!! I pOv'~nn~ vati n,a zaměs,tnanC'i účet a.nebo věcI
obnoviti
pracov,n,1 'pomer' z'ruseny jemu svěřené alnebo je prohlédnouti
před č,as'ně bez duležité'h o duvodu lne- nebo dáti prohlédnouti.
bo výpověd,1 dalnou n,esp r,ávn,ě , d ru(3) Aby mohl vyda~1 účet, má za.
,hou stranou, a ne' pozb}V~' nárol~u P,o: městnanec právo nahlédnouti do kni'h
PRAVNI NASLEDKY PŘEDČASNeHO ZRUŠENI PRACOVNIHO POMĚRU .

::í:[,;;~:;';~~;;~.;~; :~~ [::::k::::~::::~:: t:k:~l::::N:.··
měru

rozhodne soud, hlede k ja,k os,t'l
,
• •
~
a st~pni zaviln,ěnf každé z nich, po§ 43,. (1) Po vYP,ovedl a az .do ~odle vo·l né'h o uváženf, z.da
P·říS'I, ušI. by, kdy s~i vy'hl~da noyé za'!les,tna~nf:
náhrada a v jil'\(t"'iVfšt ~ "' t,
H~ ~ ,átl zamestnan.cl na jeho zá

U ' '""

i'7~t [_H"

11/

I

~"lr,~\'-1-:cé fa~lu~ty

UJEP

L~I 'O, Nám.. 25. února 2

ll. Obč.anské právo.

1396
davatel periodického ti skopisu jsou
zavázáni podle tohoto zákona ti, kdož
byli vlastníky nebo vydavateli periodického tiskopisu v době tří měsíců
před Hm, než jeho vydávání bylo zastaveno, dále osoby nebo sdružení,
na kterých byl tento tiskopis závislý
nebo které jeho hospodářství kryly.
. § 6. Osoby zavázané podle tohoto
záko,na odpovídají rukou spoleunou a
nerozdílnou.
§ 7. (1) Spory o nároky podle tohoto zákona náležejí mezi věci feriální;
(2) Prozatímní opatře:lí pro· nároky
podle tohoto zá·kona lze naříditi bez
osvědčení, že niÍrok je ohrožen .
§ 8. (1) ,' Zastavení vydáviÍní periodického tiskopisu rozumí se v tomto
zákoně zastavení podle
;tákona
na
ochranu republi·ky ze dne 19. břema
1923, Č. 50 Sb. z. a n., a zákaz vydávání podle zákona ze dne 25. říj
na 1933, Č. 201 Sb. z. a n., o zas·t avování činnosti a o rozpouštění poli t ických stran.
(2) Ustanovení §§ 2 i1 4 platí obdobně o zaměstnancích,
kteří
byli

vypověděni

vzhledem It tomu,
žesoud podle § 34, Č. 1 zákona
na
ochranu republiky vyslovil, že vydá- o
vání periodického tiskopisu muže být: zastaveno.
§ 9. Ustanovení §§ 1, 2 a '1 (§ 8 r
odst. 2) plat[ obdobně o z.aměstnan
cich, jejichž pracovní (služební) po-··
měr se skončil v posledních čtyřeclt
měsících před účinnosH tohoto zákona.
§ 10. Práva zaměstnanců podle to hoto zá'l<ona 'nemohou býti smlouvoU'
zkrácena ani zru·šena .
§ 11. (1) Tento zákon nabývá úči ,n 
nosti dnem vyhlášení a platí pro pracovní (služební) poměry zaměstnan 
ců (§ 1) při periodických t-iskopisec,h ,
jejichž vydávánf bylo zi'lstaveno do
31 . prosince 1935 nebo o kterých do>
tohoto dne došlo k soudn ímu rozhodnutí podle § 34, Č. 1 záko'na na ochranu republilcy.
(2) Tento zál<on provedoll ministří
spravedlnosti a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Poznámka : Zákon b y l vyhlášen 16 _:
pros ince 1933 .

Vládní nařízení (zákon), ze dne 29. čeTv,ence 1933, čís. 164 r
o úpr1a ,v ě pachtovného při zemědělských pachtech.
1. Pachtýř zemědělských pozemků, který pach to vaný pozemek sám
nebo· se SVOll rodinou obdělává a nemá svých i pachtovaných
pozemků
více než 8 ha , můžCil žádati, aby pachtovné, které bylo ujednáno před 1.
říjnem 1932 některým ze způsobů
v
§§ 2 a 3 uvedených. bylo pro pachtovní rok 1932/1933 a zbývající sml·uvená pachtovní léta, nejdéle
vša'!(
p.ro tři pachtovní léta, počítajíc v to
pachtovní rok 1932/1933, upraveno na
nejvyšší pachtovné, vypočtené podll e
dalších ustanovení to,h ol o nařízení.
§ 2. (1) Byla-Ii pro výpočet pach tovného vzata za základ bud' zcela
nebo z · části cena určitého množství
pšenice nebo žita, nebo pšenice a
ži·ta, vezme se za zákl,ad výpočtu nej vyššího pachtovného cella pšenice a
ječmene, pO'kud se t ýče ' cena žita
a ovsa, při čemž každý z obou takto
s.družený.ch druhů obilnin se počítá
polovičním množs\vím; ujed naný ' způ 
sob výpočtu této ceny zůstavá ne-o
změněn.

(2) . Bylo-Ii pachtovné smluveno ' bud'

zcela nebo z části v určitém množství pšen·ice nebo žita, nebo pšenice a žita, bude nejvyšší pachtovné
plněno ve stejném mno žství pšenice
a ječmene, pokud se týče
žita
a
ovsa, a to v polovič'ním množství kaž- '
dého z takto sdružených druhů obilnill !.
§ 3. (1) Bylo-Ii pachtovné ujednáno
v penězích, vypočte se podle prů
měrné ceny, kterou byla
znamenána
na plodinové burse v měsících čer
venci, srpnu, září, říjnu a listopadtr '
roku, kdy pachtovné bylo ujednálno,
pšenice nebo žito domácího původu,
množství pšenice. případně žita, kte- rému odpovídá peněž.itá částka dosavadního pachtovného; při pachtovném
ujed'naném před rokem 1923 rozhodu-.
je cena z roku 1923. Z takto zjiště
ného množs,tvf pšenice nebo žita vezme se za ' základ výpočtu nejvyššího
pachtov'n ého cena pšen·i ce a ječme- ·
ne, pokud se týče cena žita a ovsa, '
a to v polovičním množst ví každého
takto sdružených druhů obilnin. Cena"
tato · vypočte : se · po.(jfe zázllamů hlav- '

Ú prava pachtovného (na ř.)
nich bursovních dnů plodinové burza m~síc červenec, srpen, září ,
rlJen a listopad toho kterého sklizňo.vého rO.ku jakožto aritmetický prů.m er z nejvyšších a nejnižších
cen
přísl·ušného druhu zdravého zboží do.rnácího původu včetně daně z obratu.
(2) ťJodinovou bursou podle ustaf!ovenl odstavce 1 rozumí l;e v zemi
C~ské plodinová bursa v Praze, v zeml Moravsl<oslezské plodinová bursa
v Brně a v zemích Siovenské a Podlkarpatoruské plodinová bursa v Bra-

-:Y. .

předChozíCh ustanovení muze
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žádati
i ten, kdo má více než 8 ha vlastní
a pachtované půdy a sám nebo se
svojí rodinou na pachtovaném
pozemku hospodaří a jemilž jest země
děl ská výroba hlavním zdrojem dů
Ch?du, pokud výměra pozemků, které
m~ v pachtu, činí aspoň čtvrtinu výmery
zemědělských
pozemků
na
nichž hÓs, podaří. '
'

§ 7. (1) Také pachtýř ho·spodářskYch
celků, jako jSDU dvory. statky nebo
usedlosti, může, nepřesa:luje-Ii 'výměra zemědělské půdy 250 ha, .žádati,
(3) Za základ výpočtu vezme
se aby pachtovné, které bylo ujednáno
:pš en!ce! j~svt~iže průměrný čistý ka- před 1. říjnem 1932, bylo upraveno
tastrall1'l vytezek obecní z 1 ha ze- p'r~ pachtov~í rok 1932/1933 a zbývamědělské půdy, zjištěný pro
účely JI_CI smluven.a pachtovní léta, nejdéle
paušalování daně z obratu u drob- vsak pro 3 pachtovní léta, počítajíc
.~ých ze~ědělců za rok 1932 přesahu- v to i pachto,vní rok 1932/1933. Za tím
je ?O ~:. (= 11.51 'XČ z 1 kat. jit.); účelem jest pachtýřpov;nen
pod
~~~Itun~~~~. vazme se za základ vý- ztr~tou nároku oznámiti propachtovatell nebo jeho hospodářské správě
(4) Průměrné ceny obilni'n vyšetří a doporučeným nebo na potvrzení dove, Sbír~e. zákonů a· nařízení včas vy- daným dopisem do 1.5 dnů ode dne
lllasí mlnlsters,tvo zemědělství;
vyj- účinnosti nařízení, že žádá za úpra'.dou-Ii při vyšetření těchto cen za 100 vu pachtovné·ho. Nedojde-Ii k dohokq desetinná místa. zaokrouhlí
se dě v dalších 30 dnech, může pachtýř
zlomky dosahující 0.50 Kč a více na v dalších 15 dnech žáda t i u okresnr'Jlejblfže vyšší Kč, kdežto ke zlomkům ho soudu, v jehož obvodu leží hospo'n edosahujícím 0.50 Kč se nepřihlíží.
dářský celek, aby pachtovné
by.lo
§..4. By,o-Ii ujednáno
pachtovné upraveno.
plnl!1 dvema nebo všemi třemi způ(2) Soud zlisH
podle
pachtovnr
_SOby, ja~ jso,~ uvedeny v §§ 2 a 3, smlouvy. jaká část pachtovného při
Jes~ pn u~raye pachtovného postupo- padá na půdu zeměděls,kou a 'na buvatl u 'kazdeho druhu plnění samo- dovy obytné a hospodářs'/cé a zaříze
statně.
.
ní, kterých je Heba k orovozování
§ 5. (1) Nárok na úpravu pachtov- I zemědělství a k .výLu.čnému zpracováného jes,t. pachtýři uplatniti
nejdéle ní jeho.. výrobků, a )a'ká. část ~řipa
do 30 d'nu ode dne úči'nnosti toho.to dá na JI·naké nemovitosti (na 'pr. zánařízení doporučeným nebo ,"a 'potvr- vody průmyslové,
Obytné
budovy,
:zení dO'daným dopisem 'propachtova- které neslouží zemědělské výrobě),
1eli nebo jeho hospodářské správě' na inventář pachtýři k používání po"Zmeškání této lhůty má za následek stoupený ana jiná práva, spojená s
ztrátu nároku.
držbou propachtovaných ·nemovitostí
Poznámka:
Nařízení . vs toupilo
v a pod. Prvou čás·t pachtovného upraví
Platno~~ dnem 24. srpna 1933 (viz § pa'k soud přiměřeně podle ustanove14). Bezela .proto Ihuta k uplatněni' ní §§ 2, 3 a 4.
'n ároku do 23. září 1933, byla však
S 8. (1) Při počítaní vý~ěry země
vládním nařízením (zákonem) ze dne dělské půdy pokládají se nerozvede20 . září 1933 čís. 184 prOdloužena do ní, manželé za . oS9bU jedinou.
LO. října 1933 .
(2) Na přebv'tky nejvýše půl ha se
_ (2) DO~~fv~-1i se propachtovatel, nehledí.
ze pachtyrl narok na úpravu pachtovII 9. (1) Je-Ii ' dosavadní paChtovné
ného nepřísluší, může oznámiti okres- 'n ižší ·nežl·i pachtovné , vypočtené " po'nímu soudu, . v jehož
obvodu
leží dle tohoto nařízení, zůstává nezmě
pozemek, nejdéle do 15 dnů " po ob- něno.
<lrž ení pachtýřova oznámení ' své ná(2) Bylo-Ii sml· uven~ platiti
pachtov' • d
'
:mitky.
§ 6. O úpravu pachtovného
ne pre em, platl se zálohou podle
podle pachtovného z předcházejícího rokU
tislavě.
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a připadné rozdíly vyrovnaji si strany, až bude upraveno pachtovné podle tohoto nařizenf.
§ 10. Všechna jiná ustan,oven·i pachtovni smlouvy, zejména i
zvláštní
ujednánf o placenf danf a přirážek,
zů stávajf

nedotčena.

§ 11 . Ustanovení tohoto
nařfzení
plalf obdobně o podpacht u.
§ 12. O námitkách podaných podle
§ 5, odst. 2, nebo podle § 6, ja,kož
i o návrzfch na ú~ravu pachtovného
podle §.7 rozhoduje soud v řfzenf
nespornem.
·

Občanské

právo.

§ 13. Doručuji-Ii se oz'n ámeni podle §§ 5, 6 a 7 doporučeným do'pisem, nepočítaji se dny poštovni dopravy do lhůty.
§ 14. Na-řlze'ní toto nabude účrn'no 
sti čtrnáctým dnem po
vy'hláŠenJ.
Provedou je ministři zemědělstvf a,
spravedlíl0sti v dohodě se zúčastně nými ministry.
Poznámka : Na ř íz e ní b y lo vyhlášeno1Cl. srpna 1933. Vstoupilo tedy v platnost dnern 24. srpna 1933.
Vydán o ,
bylo na základě zmocňovacího záko na (v iz st r . 1377) .

I

Zákon ze dne 26. března 1935, čís. 81, o jízdě motorovým E
.
'l(ozidly.
ČAST

podle zákona o válečných úkonech,
nevztahuje se na ně ani ustanoven í
USTANOVENI ÚVODNI.
§ 88.
§ 3. (1) Motorová vozidla buďteř
§ 1. Motorovými vozidly podle toho- tak zařfzena, aby bylo lze bezpečn ě
'to zákona jsou vozidla, uváděná do a spole,hlivě je ovládati, řídili a
pohybu motorickou silou, která se po- otáčeN, aby bylo vyloučeno pokud
hybujf po zemi, avšak nikoliv na ko- mOžno každé nebezpečf ohně nebO'
lejnicfch. 'sou to zejména:
výbuchu, aby provozem jejich nebyla
1. jfzdnf kola s pomocným moto- ohrožena bezpečnost života, zdravf a
rem,
majetku, aby byly zamezeny přfJišn ý
2 .. motorová kola (motocykly), mo- lomoz a nadměrné obtěžovánf kouřem ,.
torová kola s přfvěsnými voziky a unikajfcf parou nebo plynem, aby
motorové třfkolky,
.
bylo co nejvice omezeno vypadává-nf
3. automobily osobnf (také s vleč- žhavých čáslf paliva nebo zbytků, dánými vozy),
le aby nebyla poškozována neohvyk4. autobusy (také s vlečnými vozy), lou měroU' jfzdnf dráha
veřejných'
5. ' automobily nákladnf (také s silnic a cest, aby vozidla ta nezne-'
vlečnými vozy),
možňovala svými rozměry a provo6. automObily se zvláštnfm určenfm zem obecné užívánf veřejných siln,ic
' (zvláštnf motorová vozidla hasičská, a cest a ,n eohrožova'la dopravu a pozametacf pojfzdné stroje atd.),
řádek na
n·ich . PlatHř pro ústroji,
7. traktory,
z něhož vycházi hybná sila, zvláštn f
8. motorové vlaky,
předpisy, musí t3tO ústrojf vyhovo9. silničnf válce a pojízdnf drtiče valí také těmto zvláštnfm předpisům .
štěrku,
(2) Vládnim ·nařfz.enim může býti
10. motorové pluhy,
též stanoveno, že jedn'otHvé části
11. letadla pohybujfcf se vlastnf mot. or'ového vozidla mail vyhovova tf
' silou po silnicfch a cestách,
určitým technickým normám, vyžadu 12. motor.ové vozfky pro' invalidy.
je-Ii t~ho veřejný zájem .
~ 2. Na specielni motorová vozidla
~ 4. RfdiU motorpvé vozidlo smi jelt
vojenská,
označená ,jako .
taková osoba, jež pOdává dostatečnou zá.
.zvláštnf značkou, kterou stanovf mi- ruku pro veřejnou bezpečnost.
nisterstvo národnf obrany 'v dohodě
§ S. (1) Ustanovenf části druhé to'·
s ministerstvy vnitra a veřejných pra- hoto zákona s výjimkou ~ 88 nevzta·
' cf, a na vozidla trolleyová se usta- : !huji se na motofoová vozidla zmfněná
noveni tohoto
zákona
s výjimkou 'v § 1, č. 9, 10, 11, 12, jfzdnf , kola
,§ 88 nevzfahuji. 'sou-I! ' však ta'k ová " s 'pomocným motorem do obsahu vátvo.zidla řfiena osobami ve ' službě ců 0'1 I, a dále na traktory poúžf'k'o nané podle brannéh.o zákona ' nebo vané' v ze",ědělství', ,p.r:okáže-Ir . sePRvA.
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A utomobilový zákon §§ 1-7.
úř ednf

zkouškou typu, nebo jedno~
livého traktoru, že jsou zařízeny tak,
že při zalfženf vlastnf' vahou, nutném
,k jízdě a k řízeni, nemohou na dobré
a rovné silnici překróčiti rychlost
12 km za hodinu. Ustanovení §§ 45
až 55 vztahuj f- se však i na motorová
v ozidla zminěná v § 1, č. 11.
(2) Úprava poměrů, jichž se týká
část druhá, může se, pokud jde o
vozidla vyňatá v odstavci prvém, státi vládnim nařfzenim.
(3) Vládnfm nařízením mohou býti
j iné kategorie motorových vozidiel
vyňaty zcela neb částečně z platnosti dalšfch ustanovení tohoto zákona,
s v.ýjimkou § 88.
ČAST DRUHA.

I

Oddíl I.
ČESKOSLOVENS::CA

MOTOROvA
VOZIDLA.

§ 6. (1) K jfzdě v republice Česko
slovenské jsou' připuštěna', 'pokud nenf dále něco jiného stanoveno, pouze ona motorová vozidla, která jsou
zapsána do rej střiku československých
motorových vozidel (f; 16) nebo obdržela rejstříkOVOU značku podle § 9,
odst. 3 a 4 (československá motorov á vozidla).
(2) Do rejstřiku českosloven,skýcil
motorových vozidel zapisuji se jenom ta motorová vozidla: .
a) která byla uznána zemským úřa
d em způsobilými k jiždě, nebo,
b) která se shoduji s ty-pem, jenž
by l uznán zemským úřadem zpŮSObi
lým k jizdě .
(3) Zemský úřad rozhoduje o způ
sobilosti vozidla nebo typu k jizdě
na základě výs'ledku zkoušky vozidla
nebo
typu,
provedené
zkušebni
komisí, zřízenou k tomuto účelu u
t ohoto úřadu, a vydá o tom osvěd
č eni.

(4) O vyzkoušenf jednotlivého motorového vozidla, o němž neni prokázáno, že se shoduje se schváleným typem, může žádati držitel vozi dla .
(5) O připuštěnf · typu motorového
vo zidla k~ zkoušce mo·hou
žádati,
jde-Ii o motoroVá vozidla 'fl tuze.msku
vyr obená, výrobce a, jde-Ii o motor ová vozidla cizího původu, obchod-o

níci těmito vozidly, kteřf jsou přfmý
mi zástupci zahraničnfho výrobce a
kteří jsou autorisováni, aby potvrzoshodnost vozidla se schváleným
typem : Autorisaci takovou udilf zemský úřad, a t o jen osobám spolehlivým a důvěryhodným.
(6) Shodnost motorového vozidl a
se. schváleným typem prokázali jest
opisem příslušného úředního výměru
o z působilosti typu, soudem nebo veřejným notářem, ověřeným, a potvrzením, vydaným od osoby podle
odstavce 5 oprávněné, že vozidlo se
úplně shoduje s typem, který byl již
úředně vyzkoušen a uznán
způsobi
lým . Na tomto po tv rzení okresnf úřad ,
v jehož obvodu má bydliště (sídlo)
osoba vydavšf potvrzení, ověří při
pojenim visa, že ten, kdo potvrzeni
vydal, jest k tomu oprávněn.
(7) Při každé změně
konstrukce
podstatných částí mechanismu nebo
změně velikosti rámu musf býti motorové vozidlo před upotřebením k
jízdě znovu zkoušeno a uznáno způ 
sObilým .
(8) Držitelé motorových vozidel platí za provedení zkoušek zmíněných
v odstavcích 3 a 7 zkušební taxy.
Výši těchto tax až do nejvyššf částky
100 Kč, . jakož i podrobnosti o jejich
požadování a použit[ sta·n ovi' vládnf
nařízeni.

(9) Podrobnější předpisy ku provedení předchozích odstavců budou
vydány vládním nařízenfm. Vládnfm
nařízenfm může býti též v souhlase
se sjednanými mezinárodnfmi smlou vami stanoveno, pokud mají v tu zemsku platnost zkoušky motor.ov.ých
vozidel, provedené v cizině.
§ 7. (1) Způsobilým k jf:z;dě může
býti uznáno jen takové motorové vozidlo, jež vyhovuje požadavkům uvedeným v § 3 a dalšfm, podmfnkám,
je~ mohou býti stanoven.y vládnfm nařízenfm .

(2)· Pro motorová vozidla, určená
pro veřejnou dopravu osob, mohou
býti vládnim nařfzenfm stanoveny další zvláštní podmínky, iichž vyžaduje
veřejný zájem o bezpečnost života a
zdraví dopravovaných osob.
Týmž
způsobem budou tato vozidla podrobena 'periodick,ým " zkouškám, zda 'vyhovují předepsaným
podmfnkám
a
jsou řádně udržována, jakož i vydány předpisy o těchto zkouškác.h. Za
provedenf zkoušek plati se zkušebn r:

"400
~a.xy; výši t~Ch~o f~x. až do nejvyšší
~a.~tky :i0 I(c, Jakoz I podrobnosti o

Ileodstavcícll

II. Obč,anské právo.
buďtež umístěny na vozid:

vpředu j vzadu tak, aby je bylo
Jejich pozadování a použití, stanoví dobře viděti. Má·1i vozidlo
vlečný
vládní nařízení.
Vliz, nebo více vlečných vozů, musí
§ 8. (1) Držitelé motorových vozí- býti značky tyto umístěny též na zádi
,~el, jichi se používá k jízdě, jsoU! posledního vlečného vozu; za vleč
poVinni. udržovati je v f-akovém stavu, né vozy nepovažují se vozy pota.aby stale vyhovovala ustanovením § nové, připojené k' motorovému vozid7, po .přípaaě předpisům podle nich fu, vlečné vozy hasičských vozidel,
vydanym.
vlečné
vozy pouHvané k silničním
· (2) Držitelé motorových. vozidiel, pracím a vlečné nářadí. Značky tyto
jez se stala trvale nezpůsobilými k bu.ďtež udržovány stále
v
dobrém
jízdě, a držitelé motorových. vozidel, stavu, čisté a do'bře čitelné.
kteří jich .z jakéhokoliv jiného důvo(6) Podrobnější předpisy o znač
,~u _ne~odJají již vůbec používati k kách" iich provedení, umístění a při
~I~de, JSou pov'in,n i neprodlellě ozná- dělování budou Vy'tláklY vládním naHmlti to okresnímu úřadu, v jehož rej- zením.
•
stříku jest lIozidlo zapsáno, za. úče(7) Je-Li vozJdlo při j~z.cl.ě v CeskoJem výmazu vozidla z rejstříku...
slovenské republice opatřer.lO
roze· (3) Je-Ii odůvodněna domněnka, že zl'!ávací značkou. státní
pHslušnosti .
stav motorového vozidla
ohr.o.žuLe musí tato zna.čka vyhovov.ati: předpi
.bezpečnost života nebo zdraví, může sům vydaným podle § 20 ..
okresní úřad kdykoliv dáti zjistiti stav
§ 10. (l) N'a ltaždém motor-ol/ém vovozidla ' odbornou prohlídkou.
ziale bud'lež na místě dob.ře · p:Hstup, (4) Motorová vozidla, o ,nichž se I ném písmenamt a číslicemI
dobře
zjistí, že nevyhovují podmínkám sta- čitelnými předepsaným způs:obem vynoveným pro připuštění jich k jíz.dě, značeny:
vyloučí z jízdy okresní úřad, v Íea) typ vO.ZU. (peJ přídadě ta:k.é S?eríe),
hož obvodě právě jsou. V každém výrobní
číslo
strojového
spodku
takovém přípaciě budiž učiněno ozná- (chassis) a nok vý,roby voza:"
mení úřadu, v jehož rejstří'ku jest vo - I b) jméno (firmal a sídlo v.~o()ce ,
:lidlo zapsáno, za tím účelem, aby strojového spodku (Chassis)"
'
c) počet, IHt'áni a zdvih vá[clÍ moiJ!I0hl učiniti další potřebná opatření,
po případě provésti výmaz vozidla. z toru, obsah \lfcí[CÚ! a: maxímál'aí: vVikon
rejstříku.
motoru, u p'aIlníIc:fi;slnojů
p'a k'
féž
· § 9. (1) 'Každé motorové
vozidlo údaje o kotli, totíž max,im ,ál;,~ fE~k,
budiž pří jízdě opatřeno předepsa- Výhřevná ploc:ha cr vodní ,obsali,. a. u
nou značkou ' rejstříkovou .
elektromotorů"
nGpět[ na ' s16orltách:,
· (2) Rejstříkovou značku přidělí při dr~h proudu čr. výton.
'
:zápisu vozidla do rej střiku
moto·rod) výrobnF éEfs~o mOforu,
vých vozidel úřad zápis tento prováe). vlastní váha vozidla,
dějící (§ 16).
t) u vozide ~ nákladních téi n'ejvý(3) Domácim výrobcům mot~)r~vých še ·přípustná váha ná!<radu,
.
vozidel nebo karoserií, jakož i správg) u autobusú nejvýše přípustný poKárnám motorových vozidel a obchod- čet cestujícíCh a neívyše 'přii"pusfná
níkům
motorovými
vozidly
může váha zboží a' zavazadel při plirem ob:
okresní úřad přiděliti jistý počet zna- sazení cestujTcfmi.
'
ček rej střIkových, které nebudou vá(2) Má-Ii moforové vozidlo vfečný
zány na určitá vozidla. Těchto zna- vůz ' (§ 9, odst. 5), musr byti na fomček smí býti používáno
jenom pro to voze vyZ1tačeny údaje, uvedené v
účely
výrobní, prodejní nebOl zku- předchozím odstavci pod prsm. e}, f)
šebnl.
a ol. vztahujícf se na vleč'n' vúz.
" '(4) Motorovým vozidlům, jež nejsou
(3) Podrobnější předpisy o způsobu
zapsána v rej.stříku mot.orových vozi- a umístění t~chto údajů, na vozidle
'de'l , muže okresní úřad, v jehož ob- budou vydány vládním · nařízením_
vodě mají své stanovlšlě,
přiděliti
§ 11. (1) Každé motorové vozidlo
zvláštní . rejstříkovou značku : za tím musí býti při jízdě opatřeno též:
účelem. aby. vozidla mohlo býti mia) zařízením umožňujícrm, aby mo.:mořádněpoužito k jízdě, nutné
v.e hlo býti, je-Ii třeba (~ 3', odst. 3),
,veřejném 'z ájmu.
opatřeno předepsanými světly, jakož
): 15J Značq uvedené. v předchozích i zařízeními umožňujícími osvětlovati
v

A utomobilový zákon §§ _8-13.
,ú činně

cestu dopředu na dostatečnou
v zdálenost, aby byla
za,ručena
co
n ejvětší bezpečnost
provozu,
aby
však tento byl co nejméně
rušen;
je-Ii osvětlovací zařízení s to osi niti
j iné osoby používající jízdní dráhy,
budiž uzpusobeno tak, aby oslnění
mohlo' býti odstraněno, kdykoliv
je
to ho třeba (§ 39, odst. 5), při tom
v šak aby bylo ponecháno takové svět10, aby silnice nebo , cesta byla účinn ě osvětlena na
vzdálenost
aspoň
25 m;
b) předepsaným zvukovým výstraž'ným přístrojem dostatečné síly;
c) 'předepsaným zařízením,
které
zamezuje co možno největší měrou
uvedení motorového vozidla v ' pohyb
o sobou nepovolanou;
d) blatníky, zamezujícími co
nej'v ětší měrou stříkání bláta;
e) zdravotnickým materiálem
nutným pro první laickou pomoc.
(2) Všecka nákladní ' motorová vo-zidla,
jakož i autobusy a všecka
u zavřená motorová
vozidla
osobní
musí býti opatřena ještě zařízením,
umožňujícím řidiči bez
ohlížení se
v iděti nazad .
(3) Vozidla, která mají výfuk, musí
býti opatřena zařízením, jež
tlumí
hlu'k výfukem způsobený na mlru co
nejmenší (tlumičem výfuku). Zařízení
u možňující volný výfuk není přfpustno.
(4) Podrobnější předpisy o zaříze ních v předchozích odstavcích zmíněných bud;,u vydány vládním nařízen ím.
(5) Vládním nařízením mohou býti
p ředepsána další zařízení na vozidle,
j imiž se zvyšuje bezpečnost dopravy
a chrání bezpečnost a zdraví osob
na vozidle, včetně řidičů.
Oddíl ll.
ČE SKOSLOVENŠTf

ŘIDIČi

MOTORO-

VÝCH VOZIDEL.

§ 12. ,(1) Ceskoslovenské motorové
v ozidlo smí říditi jen osoba, která
má k tomu povolenI pro ' dotčen.ou
'k ategorii motorového vozidla (českO
slo venský řidič motorových vozidel),
p o kud není dále něco jiného ustanoveno. Ustanovení toto nevziahuje
se na nezbytně
nutné
učební ' a
-zkušební jízdy, podnikané za ' účelem
d osažení řidičského opráv. nění, kona-

jí-Ii sa za
oprávněné
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účasti
CI
dozoru osob y
vyučovati jízdě motorový(§ 72); v takovém přípa-

mí vozidly
dě pokládá se tato
osoba za odpovedného řidiče motorového vozidla,
jehož se při tom používá .
I
( ' 1 Povolení v předchozím odstavci
zmíněné uděluje okresní úřad, v jehož obvodu má žadatel své bydliště.
Může je obdržeti . jen ten, kdo
jest
ceskoslovenským státním příslušníkem
nebo podal průkaz o· formální ' vzájemnosti státu, jehož jest příslušní"em, kdo přelcročil 18. rok věku, byl
uznán tělesně i duševně způso'bilým,
jest pro tuto činnost spolehlivý
a
proká zal způsobilost k řízení motorového vozi dla příslušné kategorie.
(3) Tělesnou a duševní způsobilost
zjistiti jest úředním lékařem. Odbornou způsobilost jest zpravidla zjistiti
zkouškou před zkušebním komisařem
ustanoveným zemským úřadem. Zkouška tato má se vztahovati na znalost
zákon,ných a jiných předpisů důleži
tých pro řidiče motorového vozidla,
na znalost strojního zařízení motorového vozidla
příslušné
kategorie
nezbytnou k tomu, aby vozidlo mohlo
býti bezpečně ovládáno, 'na praktickou znalost řízení vozidla a na poskvtování první laické pomoci.
(4) P'o volení říditi motbrová vozidla, jichž se užívá k veřefné dopravě
osob, může býti po účinnosti tohoto
zákona (§ 94, odst. 3) uděleno jen
tomu, kdo překročil 24 . rok
věku,
prOkázal tříletou praxi ' řidičkou a ' vyhovuje přísnějším požadavkům tě'lesné a duševní zpŮSObilosti, jež budo~
pro dosažení tohoto průkazu stanoveny vládním nařízením.
(5) Za konání zkoušek platí
se
zkušební taxy. Výši těchto 1ax až do
nejvyšší částky 30 Kč, jakož i podrobnosti o jejich požadovánI a použití, stanoví vládní nařízenI.
(6) Podrobnější předpisy ku provedení
předchozích
odstavců
budou
vydány vládním nařízením.
~ 13. (1) Vládním nařízením může
býti stanoveno, pokud průkazy odborné způsobilosti k řízení motorového
v.,o.zidla, uvedené v ~ 12, odst. 3 a 4,
mohou býti nahrazeny jinými průka
zy, zejména vysvědčeními o zpŮSObi
losti k řízení motorových , vozidel, vydan'ý mi, vojenskou správou, nebo výsvědčeními některýCh učilist"
nebo
konečně průkazy vydanými Ir cizině.
(2) Osoba, opatřená mezinárodním
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.povolenim k řizeni, vydaným podle
mezinár.odni úmluvy o jizdě motorovými vozidly, sjednané v Paříži
dne
24. dubna 1926 (Pařížská úmluva),
některým z cizich států,
jenž
jest
smluvni stranou této
úmluvy,
jest
oprávněna za podmínek uvedených v
§ 35 tohoto zákona říditi při mezinárodnich jizdách československá mot o-o
rová vozidla dotčené kategorie , an.iž
jest nucena vyžádati
si
povoleni
zm í něné v § 12, odst. 1 až 4. Oprávnění tpto může jí však býti odňato za
podmínek uvedených v § 35, odst. 4.
§ 14. Oprávnění řiditi motorové vozidlo zaniká:
a) zemře-Ii oprávněná osoba;
b) vzdala-Ii se svého oprávnění;
c) bY'lo-li jí oprávnění navždy odňato (§ 15).
§ 15. (1) Objeví-Ii se, že majitel
o právněni řiditi
motorové
vozidlo
nevyhovuje podminkám, předepsaným
pro dosažení tohoto oprávnění (§ 12,
odst. 2, 3 a 4), budiž mu o·právněn·í
to odňato okresnim úřadem, v jehož
r ejstříku jest zapsán (§ 17.) Toto opat ření budiž učiněno zejména tehdy,
byl-Ii řidič po.trestán pro
soudně
trestný čin proti bezpečnosti života,
těla, nebo zdraví, ' nebo opětně
pro
trestné činy proti ustanovenim tOhoto zákona nebo předpisům podle ně
ho vydaným nebo pro opětovný hrubý přestupek předpisů řádu silniční
policie, je-Ii z okolnosti patrno, že
nemá potřebné spolehlivosti. Nedostatek spolehlivosti jest dále spatřo
vati zejména též v tom, řidil-Ii ně
kdo motorové vozidlo ve stavu opil osti (§ 38, odst. 1).
(2) Osoby, mající oprávnění říditi
motorová vozidla používaná k veřejné dopravě o,sob,
jsou povinny
podrobovati se periodickým lékař
ským prohlídkám,
aby mohlo býti
zjištěno, vyflovují-Ii dosud požadavkům tělesné a duševní způsobilosti,
předepsaným
pro· dosažení tohoto
oprávněni.
Podrobnější
předpisy. o
tě chto prohlídkách budou ·s·tanoveny
vládním nařízenim.
(3) Je-Ii odůvodněna domněnka,
osoba 'majicí řidičské oprávnění (~ 12,
odst. l ' a 4) nevyhovuje požadavkům
t ělesné a duševní zpŮSObilosti,
pře
depsaným pro dosažení tohoto oprávněni, může okresni úřad kdykoliv dáti zjistiti tuto způsobilost I:ťovou lékařskou prohlídkou.
' (4) . Odmitne-Ii osoba majici řidič-

II. Občanské právo.
ské oprávněni, bezdůvodně podrobi ti
se prohlídce zminěné v odstávci Z
nebo 3, budiž jí oprávnění to od·
ňato .

Oddil III.
REJ STŘiK ČESi(OSLOVENSKÝCH ~OTO
ROVÝCH . VOZIDEL A RElSTŘIi< CESKOSLOVENSKÝCH ŘIDIČO MOTOROVÝC H\
VOZIDEL.

§ 16. (1) Do rejstříku českosloven 
ských motorových vozidel · (§ 6, odstavec 1) se zapisuji všechna motorová vozidla, jež mají své stálé sta·
noviště v obvodu okresniho úřadu a.
jichž se uživá k jizdě, vyjímajíc vozidla, u nichž zápis do rejstříku nenr
předpokladem připuštění jích k jízdě
(§ 9, odst . 3 a 4, §§ 25 a 29) . Tento rej střik vedc-:J okresni úřady .
(2) Rejstřík obsahúje tyto údaje:
a) jméno, přijmeni (rodinné jméno) ,.
zaměstnáni a bydliště držitele motorového vozidla, po . případě, je-Ii jiná osoba' vlastnikem, i vlastnika,
b) údaje uvedené v § 10, odst. 1"
c) údaje o zkoušce vozidla nebo
typu a dodatečných zkouškách,
d) z'načku rejstříkovou,
e) obec, v níž jest stálé stanoviště vozidla,
f) způsob zajištění nároků třetich
osob na náhradu škod způsobených
provozem motorového vozidla,
- g) u motorových vozidel vyrobe·
ných v cizině údaje o jei,ich vycleni.
(3) Motorové vozidlo přihlašuje k
zápisu do rejstřiku jeho držitel; držitel je také povinen oznamovati úřa
du rejstřik vedoucímu
do 8 dnŮ'
všecky změny skutečnosti, jež tvoř E
předmět zápisu do rejstřiku.
(4) Úřad, u něhož jest vozidlo po
prvé zapsáno do rejstříku, vydá o
~ om osvědčení, jež jest průkazem o
připuštění vozidla k jízdě. Na tomto osvědčení poznamenaji se všechn y
změny zápisů a další zápisy do rejstříku.

(5) Zádné motorové vozidlo nesm f
býti současně zapsáno v rejstHcíc h>
dvou", okresnich úřadů.
(6) . POd(obnějši . předpisy o rejstřiku a o osvědčeni zminěném
Ir
odstavci ' 4 ··budou vydány vládnim nařizenim.

§ . 17. 'i<aždý okresni úřad . vede rejo osobách, jimž udělil oprá'(·
říditi motgrové v.ozidlo (rejstří k

střfk
něni

Automobilový z.ákon §§ 14-23.
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rozeznávací značkou státn fi
přislušnosti a na důkaz toho, že vyvozidel.)
§ 18. (1) Do rejstříku řidičů se za- novuje ustanovením této úmluvy, mezinárodnim osvědčením pro motoro,...
pisují:
a) jméno, příjmení (rodinné jméno), vá vozidla, vydaným okresnim úřa 
bydliště, státní a domovská příslUŠ dem, v jehož obvodě je stanoviště
no st, povolání a údaje o· narozeni vozidia. Vláda může usnesenim pře 
nésti tuto působnost na spolek, kter Ý'
řidiče,
b) údaje o vojenském poměru ři svojí v ážnosti, činnost[ a mezinázaručuje
řádn t
diče, je-Ii
československým státním rodnim postavenim
postup při vydávání mezinárodnicll
p'řis· lušníkem,
c) údaje o složených zkouškách ři průkazů.
(2) Mezinárodni osvědčeili pro modičských, nebo o náhradnich průka
torová vozidla, vydaná spolkem Je.
zech (§ 13, odst. 1),
d) údaje o uděleném úřednim 0- tomu zmocněným, musi býti vidována okresnim úřadem, v jehož obvo právn .ěn i říditi motorové vozidlo,
e) . tresty, které st.ihl y řidiče pro du byla· vydána .
(3) Odchylky od ustanoveni odstavtrestné činy zmíněné v § 15, odst. 1.
(2) Řidiči motorových vozidel jsou ce 1 mohou' býti v souhlase se sjedpovinni veškeré změny skutečnosti, nanými mezinárodnimi smlouvami stauvedených v odstavci 1, písm. a) a noveny vládnim nařizenim .
(4) _. Předpisy o rozeznávací znat:c ebl, oznámiti do 8 dnů úřadu rejstřfk
v edoucimu. Témuž úřadu pov i n.n y jsou státni příslušnosti, o jejím proveúřady- a soudy učiniti
oznámení o deni a umístění budou vydány vládtr estech uvedených v odstavci 1, ním nařfzenim .
§ 21. (1) Československý řidič mopi·sm. e), které uložily .
(3) Podrobnějši předpisy o tomto torových vozidel (§ 12), který chce
r ejstřiku budou vydány vládním na- býti připuštěn k mezinár. jízdě podfaPařižské úmluvy, musi na důkaz toho ..
říz ením.
(4) Stejným způsobem mohou býti že splnil podmínky stanovené touto
vydány předpisy o založeni a vedení úmluvou, býti ' opatřen mezinárodnim
ústředniho rej střiku československých pOVOlením
řiditi
motorové vozidlo ,.
řidičů motorových vozidel.
vydaným pro dotčenou kategorii . vo§ 19. (1) Každý, kdo 'prOkáže svuJ zidla o'kresnim úřadem, v jehož obzájem, má právo vyžádati si od úřa vodu má řidič řádné bydliště. Vláda
du vedoucího rej střik ústně neb pi- může usnesenim přenésti také tut o>
semně informaci o skutečnosteéh uve- působnost na spolek, vyhovujfci poddených v § 16, odsl. 2, pism. a) a minkám stanoveným v § 2Q, odst. 1.
v § 18, odst. 1, pism . a), c) ad),
(2) MezinárOdní povoleni řid-iti monebo výpis z rejstříku obsahujicí zá- torová vozidla, vydaná spolkem Ir
' p isy techto skutečnosti; úřad jest tomu zmocněným, musi býti vidován Cb
po vinen této žádosti vyhověti.
okresn.im úřadem, v. jehož obvodu by(2) Ustanoveni odstavce 1 neplati, la vydána.
(3) Odchylky od ustanoveni odst: l'
j de-Ii o hromadné výpisy nebo' ~pisy,
na příklad pro soukromé publikace mohou býti v souhlase se sjednanýstatistické, pro sestavováni adresářl! mi mezinárodními smlouvami stanoa podobné účely. V takovém přfpadě veny vládnim nařízenim.
ro zhoduje úřad podle volného uvá§. 22 . Spolek, na nějž bude přene
seno vydáváni mezinárodnich osvěd 
ženI.
čeni a povoleni, jest oprávněn za tuto činnost požadovati od stran náOddi! IV.
hradu, jejíž výši schv'aluje přislu§né·
.
Jf~DY ČESKOSLOVENSKfcH MOTORO- ministerstvo (~ 91). '
VYCH VOZIDEl A ČESKOSLOVENSKÝCH
§ . ~3. (1) Mezinárodni osvědčeni čr
ŘrD lčO
MOTOROvfCH VOZIDEl DO povoleni vydávaji se s platnosli na/
.
'
CIZINY.
dobu. ; jednoho roku. Platnost ' mezinárodniho p'o voleni řiditi motor~v é
§ 20. (1) Československé motorové vozidlo přestává v~ak již před uplyvozidlo (§ 6), jehož má býti ' ,použito nutim této doby zánikem neb odně 
.t meziriárodni jizdě p'odle . Pařižské lim ,oprávněM řiditi vozidto podleúm luvy, musi býti opatřeno ' přede- §§ 14 a 15:
československých

ř idičů

motorových psanou

II.
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(2) Mezinárodní povolení říditi mo·10rové vozidlo budiž okresním úřa
dem odňato též tehdy, zjístí-Ii se,
.že řidič nevyhovuje zvláštním pod.mínkám, stanoveným Pařížskou úmluvou .
(3) Mezinárodní osvědčení pro mo'Jorové vozidlo bud·iž okresním úřa
dem, v jehož obvodu vozidlo právě
j est, odňato, bylo-Ii vozidlo vyloučeno z jízdy podle ustanoveni § 8,
,o dst. 2 a 4, jakož i tenkráte, zjistí-Ii
se, že motorové vozidlo nevyhovuje
zvláštním podmínkám, stanoveným Pa.i ižs kou úmluvou pro jízdu do ciziny.
§ 24. Podrobnější předpisy o vydávání mezinárodních osvědčení a po'Volenf, o j ejich obsahu a. formě budou vydány vládním nařízením .

Obč,anské

právo.

venské republiky na přechodnou dobu, která nejsou opatřena mezinárodním osvědčením pro motorové
vozidlo, vydaným v některém ze států,
jež jsou smluvními stranami Pařížské
úmluvy, může býti používáno k jízdě
v Československé republice zásadně
jen tehdy, bylo·1i k tomu dáno povolení zemským úřadem na základě
zkoušky o způsobilosti vozidla podle
ustanovení §§ 6, 7 a 8.
K udělení
povolení jest přísluš,ný zemský úřad,
,v jehož správním obvodu vstoupjlo
vozidlo po vlas t ní ose ďo
státniho
území, nebo vstoupilo-Ii do něho ji·
ným způsobem, zemský úřad , do je·
hož správní'ho o bvodu bylo poukázáno k dalšímu celnímu řízení. Za tím
účelem smí vozidlo dojeti nejkratši
cestou do sídla přslušného zemského
úřadu .

Oddíl V .
'CIZOZEMSKA

MOTOROvA

VOZIDLA.

§ 25. Cizozemské vozidlo, přicház ející do Československé republiky
,na přechodnou dobu, jest připuštěno
k jízdě, je-Ii opatřeno plat,ným me::zlnárodním osvědčením pro motorové vozidlo, vydaným v některém ze
států, jež jsou smluvnimi stranami Pařižské úmluvv, podle této úmluvy a
j e-Ii opatřeno vzadu na viditelném a,
je-Ii třeba, dobře osvětleném mistě
i1'ozeznávad značkou tohoto státu, jakož i svojí domád značkou rej stři''kovou.
§ 26. Meziná,rodni osvědčeni pro
'm otorové vozidlo, zminěné v § 25,
má platnost po dobu jedn.oho roku
ode dne vydání. Podrobnější předp isy o jeho obsahu a formě ' budou
'v ydány v souhlase s Pařížskou úmluvou vládním nařízenim .
§ 27. Při vstupu do Československé
r epubliky a při výstupu z ni předlo''žiti jest mezinárodni osvědčeni pro
molorové vozidlo celnimu úřadu, jenž
'propouští vozidlo. Celni úřad poznamená v osvědčeni den vstupu.
§ 28. Motorová vozidla, o'patřená
'<p latným mezinárodnim
osvědčenim,
buďtež okresnim úřadem, v jehož obvo du p r ávě jsou, vyloučena z jizdy,
J e-Ii zřejmo, že nevyhovuji podmin'kám předepsaným Pařížskou úmluvou .
'V yloučení budiž zaznamenáno v me-zlnárodním osvědčenr.
§ 29. (1) Cizozemských motorových
'Vozidel přicházejidch do českoslo-

(2) Celni úřad, který pro,pustí motorové vozidlo (§ 27) , přidělí mu prozatimni tuzemskou značku cizozemských motorových vozidel, kte rá pla ti
.i en pro jizdu
ke
zkoušce
podle
předchoziho odstavce.
(3) POdrobn.ějšf předpisy ku prove.dení předchozích odstavců budou vy dány vládním nařízením.

§ 30. Povolení zm[.něné v § 29..
oďsl. 1 může býti výjimečně uděleno,
aniž vozidlo bylo podrobeno zkou·š ce
podle §§ 6, 7 a 8, prokáže-Ii se:
a) vzájemnost v domádm s!átě, pokud jde o vozidla z československé
republiky, a
b) ·vysvědčením mistně 'přislušného
československého zastupitelského úřa
du, obstarávaj ídho konsulární agendu, že vozidlo bylo ve svém domádm státě úředně vyzkoušeno a při
puštěno k jízdě.
§ 31. (1) Bylo-Ii povoleno používáni cizozemského vozidla, zmfněného
v § 29 , k jizdě v československé republice, ať již na základě zkoušky
podle § 29, odst. 1 ,n ebo podle § 30,
přidělí mu zemský úřad dočasnou tuzemskou znaC1<u cizozemských motorových vozidel. Značka platí pro jeden pobyt vozidla v Československé
republice ,
(2) Použivá-Ii se vo zidla , u kterého
I JS DU splněny podmínky ~§ 29
nebo
často k jízdám do Ceskoslovenské republiky, může mu zemský úřad
přiděliti stálou
tuzemskou
značku
cizozemských vozidel; držitel vozidla
jest - pak povinen oznamovati úřadu ,
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A utomobilový zákon §§ 24-38.
z načku
přidělivšímu,
změny
svého
by dliště.
,
(3) O značkách vydaných podle před
chozích odstavců vede úřad je vy-

l

dávající zvláštní záznam.
(4) Podrobnější předpisy ku prove-i
odstavců
budou
d ení předchozích
v ydán.y vlád,ním nařízením .
§ 32. Vládním nařízením může b ýti
též
předepsána
vhodná
jednotná
evidence všech cizozemských motor ových vozidel, vstoupivších do če
skoslovenské republiky .
§ 33. Odchylky od ustanovení ' §§ 25
až 31 mohou býti v souhlase se sjednanými meziná r odními smlouvami stanoveny vládním nařízením .
§34. Ustanoveními ' §§ 25 až 33 ne j sou nijak do t čeny předpisy stanovíd
pro připuštění cizozemských motorových vozidel k jízdám v Českosloven
ské r epublice další podmínky z dů
v odů jiných
než
policejně-bezpeč
nostních .

diž zaznamenáno v mezinárodním pO -',
volení.
§ 36. (1) Cizozemská mo torová vo zidla, zmíněná v §§ 29 a 30, smi
V"
českoslovenslcé republice říditi
je lL
osoba, která vyhovuje ustanovením.
§§ 12 až 15 .
(2) Osoby, které nemají mezinárod-·
ního povolení říditi mot o r ové vo zi dlo, avša'k prokáží se jiným povolenim.
říditi motorové vozidlo dotčené kate-o
gor i e, vydaným státem, jehož jsou
příslušníky,
mohou výjimečně říditi
cizoz.e mská motorová
vozidla
př E '
jízdách ke zkoušce podle § 29,. ods t.
1. Vyžadujf-Ii však toho důvody bezbečnosti,
mohou tyto osoby
býti
okres ním ú ř adem 'Z řízeni vozidel vylouče n y.
.
§ 37. Odchylky od ustanoveni
§§'
35 a 36 mohou býti v souhlase se
sjednanými mezinárodními smlouvamr
stanoveny vládním nařízením .
Oddíl VI I.

Oddíl VI.
Ř ID i Či

CIZOZEMS l{ÝC H MOTORO VÝCH
VOZIDEL.

§ 35. (1) Cizozemská mo torová vozi dla vyhovujíd pOdmín'!cám v § 25
uvedeným, smí v Československé rep ublice řídi!.i buď československý ři ·
d ič motorových vozidel (§§ 12 až 15),
nebo, osoba, která jes'! na důkaz toho, že vy'hovuje podmínkám stanoveným P ařížskou
úmluvou,
opatřena
platným mez i národním povolením ří'
d it i motorové vozidlo příSlušné kate g orie, vydaným v některém ze smluvních stát ů Pařížské úmluvy podle této
úmluvy.
říditi
(2) Medzinárodnf povolenf'
mot orové vozidlo má platnost po dobu j ednoho roku ode dne vydání.
Po d r obnější předpis y o jeho obsahu
a f or m ě bud ou, v souhl ase s Pa ří žsk ou úmluvou, vydány vládním nařízením.
(3) MezinárOdní povolení říditi moto ro vé vozidlo jest při v stup u
do
če skOSlovenské repUbliky a při výstupu z ní předložiti ce l nímu úřadu,
jenž propouští vozidlo .
(4) Řidiči opatření pla t ným
mezi národ ním povolením říditi motorové
vo zidlo bud'tež okresním úřadem vylo učeni z řízení motorovÝch vozidel,
je- Ii z ř ejmo, že nevyhovuji poc;lmfnkám Paříiské úmluvy. V yloučenf bu-

BEZPEČNOSTNI

PŘEDPISY PRO
MOTOROVÝMI VOZIDLY.

) IZD U

§ 38. (1) Osoby, jichž rozpoznávac í
nebo ovládad schopnost jest podstatně snížena, zejména únavou nebo
působením lihových nápojů ,
nesmě j[
motorové vozidlo řídi t i.
(2) Ř idič motorového voziďl a mus í
př i jízdě splniti vše, čeho je s je-'
ho strany třeba k ' tomu, aby vozid l o
stále ovládal a aby bez p ečnost osob
a majetku nebyla ohrožena; to t ýká .
se zejména i rychlosti jízdy, a t o r
v případech uvedených v odstavdch
3 a 4.
(3) Vládním nařízením
muze být I"
stanovena maximální p ř ípust,ná rychlost, též podle okolnosti odstupňo -
vaná.
.
(4) Úřady místn.i policie mohou kro- o
mě toho a to, pokud nejde o státní úřady policejní, jen za souhlasu'
b e z p rostředně nadřízeného politického úřad u st anoviti ma x imáln í p ři
pustnou rychlost na urč i tých místech .
kde toho zvláš t ní důvody vyžadují ;
tato rychlost nesmí býti větší, ' neži l '
ry chlost p ř ipuštěná případně
podle "
odstavce 3. Maximální přípustná rych-'
lost takto sta,novená musí býti · na '
příslušných místech vyznačena.
(5) Řidič jest povinen dáti, je-I i
třeba, včas ' výstražné znamení.
Pod-
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;J obnější předpisy o tom budou vydán y vládním nařízením.
,

(6) Řidič nesmí opustiti moto rove
v ozidlo, dokud motor pracuje a dří
ve než utáhl brzdy a učinil, pokud
.možno, opatření, aby vozidlo nemoli lo býti uvedeno v pohyb osoba~
ltI epovolanými.
(7) Vozidlo nechť jede vždy, zeJmema však v uzavřených osadách a v
>b lizkosti lidských obydlí,
způsobem
·~ o nejtišším.
(8) Vládním nařízením mohou ~ýti
'vydány další předpisy o tom, jakych
-opatrností se má dbáti, aby
bylo
:z abráněno nehodám nebo ' poruchám
d opravy a aby bezpečnost osob a
m ajetku nebyla ohrožena.
(9) Vládním nařízením budou vydámy předpisy o zajištění přiměře~éh~
-o dpočinku řidičů z povolání v ramcl
:zákona o 8 hodi,nné době pracovní.
§ 39. (1) Rozeznávací značky státltI í příslušnos t i a značky
rejsříkov~
,{§§ 9, 20 a 25), jakož i tuzemske
z načky cizolemských vozidel (§§ 29,
:31) na vozidle nesmějí býti při používání téhož zakrývány a musí se podle potřeby i za jízdy od prac~~ a
bl áta náležitě čistiti, aby byly cltelll ými.
'
(2) Značky umístěné na zadní stralI ě vozidla bud'tež, jakmile přestanou
,býti dobře viditelny,
předepsaným
'z působem dostatečně osvětleny ,n eb o ,n ahrazeny průsvitným nápisem . To'.též ustanovení platí o značkách na
v lečných vozech (§ 9; odst. 5).
(3) Motorové voz,idlo budiž při jíz<d ě v době noční vůbec , jakož i v doíb ě cienní za soumraku, tmy, nebo za
:tlusté mlhy opatřeno předepsanými
:s větly. Totéž platí, stojí-Ii vozidlo na
lIl edostatečně osvětlené veřejné silni< i nebo cestě.
' (4) Podrobnější předpisy o
svě11ech moto ro vých vozidel a o osvětle
ní z,naček budou vydány vládním naří
z ením.
(5) P ř i používání přístrojů osvětlu
j ících cestu, jež jsou s 10 oslniti jiné osoby v jízdní dráze, jest řidič
tm oto r.ového vozidla povinen, má-Ii se
~etkati s jinými
vo'z idly, odstraniti
o slnění, pří Č emž však cesta musí
'býti účinně na předepsanou vzdálenost [§ 11, odst. 1, písm. a» osvět
l ena . Oslnění jest také odstraniti za
Jízdy uzavřenými osadami, pokud jsou
d ostatečně osvělleny, jakož i tehdy,

II. Občanské právo.
jestliže by mohl býti oslněn
řidi č
jedoucího železničního vlaku.
§ 40. (1) Doprava osob nákladními
automobily
v
prostor ách určených
pro náklad jest zakázána. Ze zákazu
jest vyňata doprava osob potřebnrch
pro dopravu nákladu, Dočítajíc v to
jeho naložení a složení.
(2) Tento zákaz neplatí pro dopravu osob nutnou při živelních pohromách, katastrofách a neštěstích a pro
dopravu vójska a bezpečnostních orgánů vůbec. Kromě toho může okresní úřad povoliti podnikateli, aby dOpravoval nákli!d,ními automobily vlastní pracovn'í oddíly za účelom obstarání pracovních výkonů, bude-Ii vozidlo upraveno tak, aby bezpečnos t
dopravovaných osob byla zajišt~na.
Průkaz o tomto povolení musí míti
řidič za jízdy u sebe a na požádání
jej předložiti (§ 41, odst . 3). '
§ 41. (1) Řidič
československéh~
motorového vozidla jest povinen při
jízdě
v ' Československé republice
míti stále u sebe osvědčení o zápisu
vozidla, jež řídí, do rejstříku motorových vozidel. (§ 16, odst. 4), povolení říditi motorové vozidlo (§ 12) a
doklady uvedené v § 61 .
(2) Řidič cizozemského motorového
vozidla jest povinen ,při jízdách
v
Československé republice míti u sebe mezinárodní osvědčen,í pro vozidlo, jež řídí, (§ 25) a svoje ,mezi~á
rodní povolení říditi moto rove VOZidlo (§ 35) nebo českosl~vensk~ povo:
lení říditi motorové VOZidlo, prípadne
povolení zmíněné v § 36, odst. 2.
(3) Do'klady v předchozích odstavcích uvedené jest řidič povinen na
požádání příslušných veřejných orgánů předložiti jim k nahlédnutí.
§ 42. Řidič motorov~~o . vo~idla jest
povinen ,ihned zastaViti, Je-}I k t0":lu
vyzván bezpečnostním organem, Silničním dozorčím zřízencem ,n ebo
v
obv odu železnice železničním zřízen
cem určeným k hlídání trati nebo orgánem povolaným k výkonu železnič
ní policie, jakož i byla-Ii jízdou moto r ového vo zidla, jež řídí, způsobena
škoda na majetku nebo životě a zdraví
osob. Došlo-Ji k úrazu osoby, jest ři
dič vozidla, jímž bVI úraz způsoben,
též povinen oznámiti to bez odkladu
neibližšímu obecnímu (státnímu policejnímu) úřadu nebo četnické stanici; osobě poraněné jest povinen poskytnouti první laickou pomoc a dopraviti ji, pokud je s to tak učiniti,

Auto mobilový zákon §§ 39-48.
k: lék aři a, je-Ii toho třeba , do nemocni ce za účelem ošetření a vů
bec postarati se podle možnosti o
potř ebnou
pomoc .
§ 43 . Držitelé motorových vozidiel
jsou povinni pečovati o to, aby vozid lo bylo řízeno toliko osobami ~
tomu podle tohoto zákona právněný '
,mi.
~ 44. (1) Vládním nařízením může
býti stanoveno, jak mají býti zaříze
ny vlečné vozy (§ 9, odst. 5), a pře
depsána bezpečnostní opatření pro
j ízdu motorových vozidel opatřených
jedním nebo několika vlečnými vozy.
(2) Vládním nařízením mohou býti
vy dány zvláštní předpisy o zkušebn ích jízdách motorových vozidel, aby
nebyla ohrožována veřejná bezpeč
n ost a aby bylo zabráněno poškozování silnic.
'
(3) Vládním nařízením budou vydá'n y předpisy o tom, kolik osob smí
býti dopravováno motorovými vozidly
čl ja kým podmínkám musí vyhovovati
n áklad.
Oddll VIII.
OD POVĚDNOST ZA ŠKODY ZPOSOBENl:

PROVOZEM MOTOROV'iCH VdZIDEL.
~ 45. (1) Byl-Ii někdo na těle nebo
n a zdraví poškozen nebo usmrcen
n ebo byla-Ii způsobena škoda na věc ech provozem motorového vozidla
n a místech veřejných nebo místech
tř etím osobám přístupných, nebo mim o tato místa, užívá-Ii se pozemku
n eoprávněně k jízdě motorového voz idla, jsou odpovědni za škodu provozovatel a řidič motorového vozidla .
Z a provozovatele motorového vozidla
s e pokládá v pochybnosti jeho vlastn ík nebo každý spoluvlastník. Při proosobou,
v ozu motorového vozidla
k terá převzala toto vozidlo do opravy, jest tuto osobu v době od převzetí až do odevzdání vozidla původn,ímu provozovateli pokládati za provozovatele.
(2) Užívá-Ii někdo motorového vo'Z idla v době, kdy nastala událost, z
n íž škoda vzešla, bez vědomí nebo
p roti vůli provozovatele, odpovídá za
skodu místo něho. Provozovatel zůstává vedle něho odpovědným za
skodu, bylo-Ii užívání vozidla umožl1 ěno jeho nedbalostí.
(3) Odpovědnosti jako řidiči jsou
zp ro s těny osoby řídící motorové vo-

zid ~o
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ve výkonu své veřejnopráv,n í
povinnosti nebo ve výkonu veřejn é
služby.
(4) le-Ii náhradou povinno několi k
osob, jsou zavázány rukou společnou
a nerozdílnou.
§ 46. O způsobu a rozsahu povinnosti k náhradě škody podle tohoto
oddílu zákona platí ustanovení obecného občanského práva o způsobu a
rozsahu povinnosti k náhradě škody
vzniklé poškozením na těle nebo na
zdraví, zohyzděním ,nebo usmrcením
a škody vzniklé poškozením věci, v y~
jímajíc ustanovení, pQdle nichž při
těžším stupni viny přiznává se náhrada ve v ě tším rozsahu za škodu
vznikl ou 'na v ěci.
§ 47. (1) Kdo odpovídá podle ~ 45
za škodu, je zprostěn toliko tehd y
povinnosti k náhradě, prokáže-Ii , že
událost, z níž vzešla, byla způsobena
z aviněním třetí osoby nebo poškozeného samého, nebo že událost nemohla
býti
odvrácena
opatrnosH
při řízení motorového vozidla a při
z"cházení s ním. jaká odpovídá před
pisům a povaze věci, a že ji nelze
odvozovati ani z povahy nebo stavu
motorového vozidla , ani ze zvláštního způsobu, selhání nebo nedostatku
jeho či,nnosti.Námitka zavinění třetí
osoby není přípustna, jestliže této
osoby užila odpovědná osoba př i
provozu motorového vozidla .
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí zejména také 1ehdy. když
škoda vzešla splašením se zvířat nebo na zvířatech pobíhajících bez dohledu .
(3) Byla-Ii způsobena škoda pouze
z části zaviněním poškozeného nebo '
někoho třetího . tedy s uvážením všeCh
okolností buď uznáno na po,měrnou
část nároků v §§ 45 a 46 uvedených.
~ 48. (1) Nároky na náhradu škody
vzešlé z určité události t omu, kdo
podle tohoto zákona by byl odpově
den, proti jiné osobě, která z téže
události by byla podle tohoto zákona odpovědna, posuzují se podle občanského práva , nechť nast ala
t ato
událost z provozu motorového vozidla samého, nebo tím, že došlo ke
střetu provozů
motorových
vozide l
mezi sebou.
(2) Také nároky na náh radu škody,
vzniklé střetnutím se provozu motorového vozidla s provozem železnič ních podniků odpovědných
podle
I p tatných předpisů povinně za těle sn é
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právo_ o

platných předpisů o úr.a~ov~!f1 pojiš ~"
tění dělnickém a utrpell pn provo
osobami
povinně
odpovědnými
z zování ' těchto podniků úra; pr?v~)Zem'
t ěchto provozŮ posuzují
se
podle motorového vozidla (podnl kovy ura,z) ,
občanského práva.
mohou proti správě s,vého p~dnlk~
, (3) Při užití . předpisů odstavce. 1 ~ nebo proti jiným oso bam uplatnovatl
2 pokladají se za os~by odpoved.n~ nároky na náhradu škody podle us.ta- ·
i osoby, jež jsou zprosteny odpoved
novení tohoto oddílu zákona tOlikO ..
nosti podle ustanovení § 45, odst. 3. za podmínek, jaké jsou s~~.!'~v~ny. v
.(4) Třetí osoby, které ut~pěly .škodu předpisech o úrazovém pOJlstenl del"
z události, jež nastala stretn~tlm se nickém pro osoby, které nebyly zpropovinně odpovědných provozu . (od: štěny této povinnosti.
•
.
stavec 1 a 2), mohou ~pla!ňo.vall .sve
(3) Byla-Ii
provozem• •motor.oveh~
nároky na náhradu pro~1 kazde. z tech- vozidla užitého ve sluzbe. v0J.enske
to provozŮ odpovědn.e ..osobe ~Odl~ správy na těle nebo zdravl posko}e:
předpisů platných o JeJl odP?vedno na nebo usmrcena osoba ve sluzbe'
sti. Každá z těchto ?s.~b !"uze
se konané podle bran.né~o . záko~a nebo,
však domáhati, aby Jeli. zayazek. k podle zákona o valecnych ukonech ~
náhradě škody podle dotcen}ch p~,:d ať byla tato .~so~a ~ímto vozi~lem
pisů' byl omezen na tu pome!~ou _c~st dopravována, CI nikoliv, pO~uz,uJl ~~
škody, která je přimě! ena u.cas~1 Je- nároky poškozeného ne~o leho, pr!jího provozu
na zpu~ob.enl
skO.d~ slušní'ků na náhradu proti ,statu vylucvzhledem k účasti povlllne odpoved
ně podle · předpisů platnych
o
zaných provozů ostatních; toto-.obmez e : opatření takových osob.
.
ní nemá vlivu na otázk~ přis.ou.zenl
§ 50. (1) Nárok na náhra.~u škod y
út rat sporu . Žalobu proti
k~zde .z podle §§ 45 až 47 se promlcl:
.
odpovědných osob lze p.od~tl l!.. ka~
ay v šesti měsících ,?d: dn~, kt~re
dého soudu místně a yecne pnsl us - ho se poškozený dov~de! o sko~e a
ného pro některou z nich. Dob~ od osobě náhradou pOVlllne;
podání žaloby na osobu odpoved~.ou
b) bez ohledu na tuto vědomost ve
z jed noho provozu do prav?p!at.neho třech letech ode dne, k,?y
nastala
skončení sporu se nezapocltava d~ událost, z níž škoda vzesla:
promlčecích lhůt pro nároky. proti
(2) NárQk na náhra~u ~al1l~ne také
osobám odpovědným z ost~tnlch. po~ před uplynutím promlce~1 I~u~y, opovinně odpovědných provoz~, _ a.."1 d
minul-Ii k náhradě opravneny
svo~
lhůt ustanovených pro p~danl z.~I~by vinou ve čtyřech týdnech ~o , dn.l r
proti těmto oso~a'!l' ~nI ~o )I~ych kterého se dověděl ' o osobe nahra.:
lhůt, iichž zmeškanl ma pravlll ujmu dou povinné, oznámiti · jí. n~hodu, le;vz ápětí.
. • by osoba náhradou pOVI~n~ v one(5) Nároky na. náh!adu škody, Jez lhůtě čtyř týdnů se dovedela o neněkomu vzešly 11m, ze byl
usmr~e~ hodě jiným způsobem. .
•
řidič nebo provozovatel mot?roveh
§ 51. Ustanoveními tohO!O oddllu· .
vozidla provozem tohoto vozidla ne- není vyloučena š·irší odp~vedn.ost po bo střetnutím se prov ozu tohot~ '!l0- dle obecného práva o~canskeho netorového vozidla s provozem JlIleho bo podle jiných zákonu.
•
motorového vozidla neb s provoz~m
§ 52. (1) Také tam, kde naroky na
železničních pOdil, iků po.dle, platnyc:h náhradu škody vznikl~ provozem mo:
předpisů povinně odpovednych ;a .t~· torového vozidla dluzno
Posuzoyatl
lesné poškození nebo usmrceni ~Idl, podle obecného občanské~o
prav~:
posuzují se podle občanskéh~ prava. jest provozovatel motoroveh~
VOZI
§ 49. (1) ustanoven-í . ~§ 45 az 47. ne~ dia, nebo kdo podle ~ 45 na Jeho.m!~
platí' pro nároky na nahradu z posko sto nastupuje, odpoveden za •.zavl~e
zení neb usmrcení osob ne~o z .po- ní osob, které ku provozu pnp.oust.i.
škození věcí, které motorov~ VOZI.~:~
(2) Je·li náhradou povinno ne~ohlr
dopravuje, leč by bylo vO~ldla UZl
osob, " jsou zavázány rukou spolecnou
za úplatu nebo při doprave ?sob ne· a nerozdílnou.
•
bo věcí provozované po žlvno~ten
§ 53. Žaloby na náhradu skod, ktesku nebo ho bylo užito k dopra.ve ve ré byly způsobeny prov.o;em ~otoro =
službách nebo k př!ka~U některe oso- vého vozidla, mohou byt I podany ~a
by povinně odpovedne. o
..
•
ké ú věcně příslušného so~du" .vJe\(2) Zaměstnanci podniku, ~terl ~yll hož ' obvodu byla škoda zpusolJena.
zproštěni pojistné povinnost! podle

poškoz~ní nebo usmrcení lidí, mezi

A utomobilový zákon §§ 49-60.
§ 54. 'l<do byl provozem motorového vozidla poškozen, má pro svou
pohledávku na náhradu škody na pohl edávce povinně odpovědného poj istníka proti pojistiteli z odpověd
nostního pojištění zákonné právo zá·
stavní, které má přednost před zástavními právy dříve jinak vzniklými.
§ 55. Omluvy, kterými se předpisy
tohoto oddílu o povinné odpovědno
sti z provozu motorového vozidla na
újmu poškozeného předem
vylučují
ne b omezují jsou bezúčinné.
Oddíl JX.
ZAJi ŠTĚNI NÁROKŮ TŘETlcH OSOB NA
NÁ HRADU ŠKOD ZPŮSOBENÝCH PRO-

VOZEM

MOTOROVÝCH

VOZIDEL.

§ 56. (1) Držitel motorového
vozid la, které jest zapsáno v rejstříku
če skoslovenských motorových vozidel,
jakož i držitel vozidel, jemuž byly
př iděleny
rejstříkové značky
podle
§ 9, odst . 3, jest povinen pojistiti
se be, po případě jinou osobu, jež
pro vozuje vozidlo s jeho vědomím na
vlastní účet a nebezpečí, proti následkům
odpovědnosti
z
provozu
těcht o vozidel podle tohoto zákona
u některé pojišfovny připuštěné
ku
provozování obchodů v ČeskoSloven
ské republice, nebo jest povinen složiti k úhradě závazků z této odpovědnosti vznikajících kauci u úřadu,
v je hož rejstříku je vozidlo zapsáno,
nebo od něhož obdržel značku podle
§ 9, odst. 3. Tato povinnost nevztahuje se na případ , kdy vozidla používá státní správa podle předpisů o
požadování
dopravl1ích
prostředků
pro vojenské účely.
(2) Vláda určí nařízen,ím výši pojis tn é částky. Nařízením určená po jistná částka nesmí přesahovati:
a) pro úraz jedné osoby 100.000 Kč,
b) pro celou pojistnou příhodu:
aa) u motorových kol 150.000 Kč,
bb) u automobilů 350.000 'XČ,
cc) u autobusů 800.000 Kč;
c) pro věcně škody 50.000 Kč; pojištěním věcných škod rozumí se toliko poji štění proti škodám způsobe
ným na věcech mimo motorové vozidlo a na oděvu dopravovaných osob a
na předmětech, které nosi při sobě,
jakož i na jejich zavazadlech s osobnimi cestovními potřebami.
(3) Po jištěni na vyšší částky
než
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ony, které budou podle odstavce 2
stanoveny vládním
nařízením,
jest
přípustné.

(4) Výše 'kauce bude
stanovena
vládním nařízením, Cl to až do výše
pojistné částky
stanovené
vládním
nařízením podle odstavce 2 pro celou
pojistnou příhodu .
(5) Vládním nařizením mohou býti
stanoveny i jiné ' způsoby,
kterými
by byly zajištěny nároky 'p roti držiteli
motorového vozidla,
vyplývající
z
jeho zákonné odpovědnosti z provozu vozidla, v rozsahu uvedeném
v
předchozích odstavcfch .
§ 57. (1) Z povinnosti zmíněné v
předchozím pa r ag r afu jsou vyňati tito držitelé motorových vozidel: stát,
svazky územní samosprávy a za před
pokladu vzájemnosti osoby exterríto'riální a ciZÍ' ko·n sulové z povolání,
jakož i osoby jim na roveň postavené, pokud nejsou státními příslušniky
československými.
'
(2) Vládním nařízením mohou ~ýt~
vyňaty z oné povinností
ještě
Jlne
právnické osoby veřejného práva.
§ 58. (1) Veškeré pojistné smlouvy,
týkajíci se pojíštění proti následkům
zákonné odpovědnosti z provozu motorových vozidel, sjednané s držiteli
vozidel zmíněnýCh v § 56, odst. 1,
pokud nejsou vyňati z platnosti tohoto ustanoveni podle § 57, musí býti
- je-Ii toho třeba - do jednoho roku ode dne úči'nnosti tohoto zákona
přeměněny tak, aby byly ve shodě s
ustanoveními tohoto
zá[cona,
jinak
pozbývají ve svém cell<u
platnosti.'
Nové smlouvy pojistné
nesmí
býti
sjednávány leč ve shodě s ustanovením tohoto zákona.
(2) Budou-Ii lo-h o vyžadovati pomě
ry, může býtí vládním nařízením stanoveno, že výše pojistných prémii z
pojistných smluv zmíněných v před
chozfm odstavci podléhá
schválení
ministerstva vnitra.
§ 59. Vládním nařízením může býti
stanoveno, že osoba odpovědná má,
i když je pojištěna, sama nésti ško"
dy do určité výše, nemajíc nároku na
náhradu pojistitelem. Shme-li se tak,
bude tato výše určena poměrem
k
celé škodě a kromě toho nejnižší po
pří·padě i nejvyšší hranici vyjádřenou
pevnou částkou.
li 60. Pojišt'ovny iSOll povinny držitelům motorových vozidel, pojištěným
u nich proti následkům zákonné od"
povědnosti z provozu \/ ozidel, vydati
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potvrzel1í o tom, na jakou částkou
jsou pojištěni a na jakou dobu zaplatili pojistnou prémii. Toto potvrzeni musí býti vydáno vždy do 10 dnů
po zaplacení pojistné prémie.
§ 61 . Řidič
motorového vozidla,
pokud nejde o případy uvedené v §
57, jesl povinen míti při jízdě u sebe poslední potvrzení o pojištění,
zmíněné v § 60, nebo, úřední potvrzeni o složení .kauce, případně úřed,ní
potvrzení o jiném zajištění
(§
56,
odst. 5).
§ 62. Nesplní-Ii držitel motorového
v ozidla povinnosti zmíněné v § 56,
bude mu nehledíc k potrestání
podle § 80, po případě k úřednímu
opatření podle § 15
předepsán
zvláštní příspěvek ve prospěch fondu
zmíněného v § 64, a to ve výši úhrnné částky prémií, jež by byly zaplaceny při pojištění podle § 56, odst .
2, u některé úřadem zvolené pojišt'ovny uvedené v § 56, odst. 1 za
dobu, po kterou povinnost podle §
56 trvala a nebyla splněna, nejdéle
však za dobu tří let. Tento příspěvek
předepíše úřad provádějící trestní ří
zení.
§ 63. Ustanovení §§ 56 až 58, 60 až
62 a 66 neplatí, pokud závazky plynoucí z odpovědnosti z provozu m010rových vozidel jsou zajištěny pojiště
ním uložením podle pla t ných předpi
sů tomu, jemuž byla udělena koncese
k dopravě motorovými vozidly. Ustanovení § 62 o předepsání zvláš tního
příspěvku ve prospěch fondu zmíně
ného v § 64 jest však použíti obdobně i pro tento přfpad; úřadem pří
spěvek předpisujícím jest
v tomto
případě přfslušný úřad koncesní.
§ 64. (1) Zřisuje se "Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly"
se sídlem v Praze, do něhož plyl'1ou
přfspěvky podle §§ 62, 63 a 65. Vládním nařízením vydaným podle § 66
mohou blÍti v souvislos ~,i s úpravou
tam zmíněnou přikázány tomuto fondu
i jiné příjmy. Fond jest osobou právnickou a je spravován
kuratoriem,
jehož složení stanoví vládní nařízení.
'ednací řád kuratoria vydá ministr
vnitra v dohodě s ostatními zúčastně
nými ministry.
(2) Z tohoto fondu udělují se podpory osobám utrpěvším úraz motorovým vozidlem nebo pozůstalým ,po
osobách, jež byly takovým vozidlem
usmrceny nebo zemřely v důsledku ,úrazu, je-Ji poškozený následkem toho

II. Obča, nské právo.
ohrožen na své existenci a nemohlali by škoda býti nahrazena od osoby odpovědné pro nedobytnost nárokO na náhradu, které nejsou zajištěny
podle § 56, po 'případě podle před
pisů zmíněných v § 63, nebo proto,
že osoba odpovědná nemohla
býti
zjištěna . Na
podporu nemá
nikdo
právního nároku.
(3) Žádosti o podporu podávají se
kuratoriu fondu.
(4) Jestliže příjmy fondu nebyly
vyčerpány podporami oodle odstavce 2 a správními výdaji pOdle odstavce 5, bude polovi,ny zbytku použito
k vytvoření reservy až do výše Kč
5,000.000; druhé poloviny zbytku m ů '
že býti použ,jto také pro účely zábrany úrazů motorovými vozidly (na
příklad pro podpory na akce, jimiž
má ' býti bráněno úrazům motorovými
vozidly, ať již jsou podnikány veřej
nými činiteli nebo soukromými
korporacemi, na propagace opatrné j ízdy a o'patrné chůze a pod .).
(5) Vydaje spojené se správou f ondu hradí se z jeho příjmu . Funkce
členů kuratoria jest čes t ná.
(6) Hospodářství fondu je veřejné
a podléhá kontrole nejvyššího účet
ního kontrolního úřadu.
§ 65. (1) Pojišt'ovny 'provozující v
Československé
republice pojištění
proti následkům zákonné odpovědno
sti z provozu motorových vozidel,
jsou pov'inny odváděti každoročně
1%
z ryzí přímé prémie těchto obchodů za uplynulý kalendářní rok fondu zml,něnému v ' předchozím paragrafu.
(2) Přfspěvek vyměřuje ministerstvo
vnitra.
Z'půsO'b
vyměřování
tohoto
přfspěvku a jeho odvádění bude upraven vládním nařfze,ním.
§ 66. (1) Pojištění držitelů cizozemských motorových vozidiel proti
následkům zákonné
odpovědnosti
z
provozu těchto motorových vozidel
na území československé
republiky
nebo poskytnutí jiné záruky za tyto
jejich závazky může býti upraveno
vládním naHzením, při čemž se při
hlédne k zásadám předchozích paragrafů a k případným mezinárodním
smlouvám v tom směru sjednaným.
(2) Ustanovením smluv v odstavci 1
zmíněných může býti vládním naHzením přiznána také přímo po dobu
jejich
účinnosti
mezinárodní
téi
úc!innost vnitrostátní.

A utom obilový zákon §§ 61-72.
Oddíl X.
ZÁVODY A SOUTĚŽE MOTOROVÝCH
VOZIDEL.

§ 67. (1) Ku pO'řádání závOdů a sou-

:t,~2Í ~otorových ~ozidel jest potřebí

llredn/ho povolen/, které udílí zemský úřad nebo, zasanuje-Ii trat' do
<obvodu, více než jednoho zemského
.úř ad,u,. mi,n isterstvo vnitra v dohodě
s ministerstvem veřejných prací při
hlížejíce k důležitosti těchto pOdni-«~ pro technický pokrok a k jejich
vyznamu sportovnímu, Před udělením
p~_v~lení ,slyšeti jest příSlušnou silmcnl spravu.
(2)' Povo,l ení závOdů a soutěží mů
~e !Jýti o učiněno závisl ým od předlo
z enl prukazu o tom, že 'n ároky tře
,tíc~ oso~ ze škod, které by mohly
v~n/kno~,tl prc:'v?ze,m motorových vo.%I del 'p n konanl zavodu neb soutěže
~ ahrnují~._v _ to předcházející trai,ning:
~ sou _ :z:aJ~steny ,vhodným
pojištěním,
Jakoz I ze posadka závodících nebo
.sout~Ží~ích
~ozidel
jest pojiště, na
~~~~ . nasledkum úrazu při tom utrpě(3) Při pořádání závodů a soutěží
.n.utn? učiniti všec~~_a _ potřebná opa~~enl, aby byla zaJlstena bezpečnost
zlvota, zdraví i majetku třetích osob
.a 'může z toho důvodu i obecné po:
u~í~ání veřejné silnice nebo cesty
by tl, 'Pokud to pořádání závodu .neb
soutěže vyžaduje, omezeno nebo vy.I ouče~o a povoleny odchylky od pří
p ustne rychlosti.
(4) Ministerstvo vnitra může v do.h~d~. s mi,n}sterstvem veřejných prací
zrldl~1 z~!astní sbo~ ku podávání posudku pn pOvolovaní závodů a soul ěžÍ,

(5) Podrobnější předpisy opovo10vaní a pořádání závodů a soutěží
,m ohou býti vydány vládním nařfzením .
Oddíl XI.
VýsTRAžNe ZNAČl<Y.
~ § 68. (1) S'p rávy veřejných ,silnic
J S?U p~vi~n.y oz~a~it! místa na veřej
nych . slln/CICh, Jez JSou nebezpečna
pro _Jí.zd~ m~torovými vozidly, výstraznyml znackami a udržovati tyto
značky v řádném stavu. Místa která
mají býti takto označena, urČí úřad
po slyšení silniční správy.
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(2) Pqdrobné předpisy o těchto
značkách a, jejich umístění budou vydány vládním " nařfzenrm.
. § 69. (1) Vlastníci iI držitelé nemoV!tostí. ~ousedících s veřejnými sill1I,cem~ J,sou povinni trpěti postaveni
vyst,ra~nych . značek pro jízdu motorovyml vozidly na svých nemovitostech, nenHi jich postavení na silnič
n~1lJ ~ělese mOžné ' nebo vhOdné. Rovnez JSou povinni trpěti okleštění stromoví v rozsahu nezbytně nutném pokud toho vyžaduje postavení a udržoyání výstražných značek nebo pokud
J~st toho třeba
k dosažení účelu
techto značek. Při tom dlužno co nejvíce šetřiti použité nemovitosti i práv
vlastn ík a nebo držitele nemov.itostí a
osob třetích.
(~) O povinnostech vlastníků a držitelu , nemovitost~, zmíněných v před
c~oz, lm odstaVCI, rozhoduje V přípa
de sporu okresní úřad. O náhradě
případné
škody
rozhoduj í
řádné
soudy.
§ 70. Podél veřejných silnic a cest
nesmějí, býti. stavěny tabulky nebo
z~am:n!.! ~tere by mohly vésti k myln,; ,~a~ene se značkami v § 68 zrní-

~~~~:rr:í ~~~~na~~rtt

by mohly jejich
§ 71. Ustanovení všeobecných trestních zákonů, vzta'hujících se k železnicí.!'!" platí ob~obně i o výstražných
znackach pro jízdu motorovými vozidly.
Oddíl XII.
VÝCVIK ŘIDIČO MOTOROVÝCH
VOZIDEL.

§ 72. (1) Vyučovati jízdě motorovými vozidly smí jen ten, kdo obdržel
k tomu povolení.
(2) Povolení v předChozím odstavci
zmíněné může býti uděleno:
a) učitelským osobám na veřejných
školách zabývajících se výcvikem řf
dičů, jakož i majitelům a zaměstnan
cům
soukromých
po
živnostensku
p'rC!~?zova,ných
podniků
pro výcvik
ndlcu,
b) majitelům továren na motorová
vozidla, 'obchodů s těmito vozidly a
podniků používajících většího počtu
motorových vozidel, jakož i zaměst
na_ncům těchto závodů, a dále zamestnancům těch úřadů nebo hasič
ských sborů, které používajl většího
počtu motorových vozidel,

,......
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dosáhly-Ii tyto osoby [písm. a) a
b)] 25. roku věku,
prokáží-Ii,
že
nejméně tř.i roky byly oprávněny říditi motorové vozidlo a že během
této doby motorové vozidlo, skutečně
řídily a po skytuji-Ii dostatečnou záruku svědomitého a důkladného vy-

vá vozidla a letectvi, pokud jest p ro.
tento učební kurs předepsáno absolutorium odboru strojni'ho nebo elektrotechnického inženýrství, a to ve
všech pří-padech jenom na tuzemské
vysoké škole technické, nebo
b) průkazem, že žadatel může býti
učováni.
považován za diplomovaného i·nžený-('5) povoleni zmíněné v odstavci 1 ra nebo inženýra bez označení "diuděluje zemský úřad; pokud však plomovaný" ve smyslu nařizení č _
jde o učitelské osoby na veřejných 22.578/1890. 'i<' V. M . (uh. min. kultlL
školách, zabývajícich se výcvikem a vyuč . ) ve věci užívani titulu inže-řid.iČů, jež jsou podřízeny minister- \ nýra ·a že získal o tom doklad (inžestvu školstvi a ,národni o· světy, udili nýrský diplom, inženýrské absolutopovoleni při slušný úřad školské sprá- rium a pod.) nejpozdějí do 28 . října
vy.
1918 na příslušném odboru strol nlhO .
(4) povoleni udělené osobám, zmi- inženýrství polytec.hniky Josefovy
v"
něným v odstavci 2, vztahuje se však Budapešti nebo na dřívějším ústav lL
jen na vyučováni pro účely ško'ly, pricHlIieném k buda'peštské univerpodniku, úřadu neb hasičského sboru sitě.
(výcvik
osob ku(2) Aby
cizocemské
pujícich vozidla neb jejich zaměst- vysoké školy technické ' ·téže úrovně~
itanců a pod .).
jako jsou tuzemské vysoké
škol.,.
(5) Ustanovení předchozích odst av- technické, nebo. jako byla Josefova
ců neplatí pro' ojedinělý -připad 'n e- polytechnika v Budapešti, mohl býti
úplatného vyučováni
jediné
určité pokládán za rovnocenný průkazu tu_o
osoby, je-Ii vyučujici oprávněn říditi zemskému, vyžaduje se v
kažďém
motorové vozidlo dotčené kategorie jednotlivém -případě jeho předběžná
a řldí-Ii je nejméně po tři roky.
nostrifikace ministerstvem školství a
§ 73. (1) K živnostenskému výcviku národní ósvěty v dohodě s ministerřidičů ' motorovýc'h vozidel jest třeb.a stvem veřejných prací.
koncese, kterou uděluje zemský úřad
(3) V případech zvláštního zřetel e
přihlížeje k místní potřebě .
hodných může ministerstvo veřejných
(2) Konces.i lze uděliti
fysickým ,prací v dohodě s ministerstvem školosobám, které jsou státními přísluš- stvi anárodni osvěty povoliti výji'm níky československými, jsou' svépráv- ky z předpisů předchozich odstavců,
né, zachovalé a spOlehli v é, mají' 'p o- bude-Ii dostatečná odborná z· působi
volení podle ~ 72 'a ,p r okáží svoji lost žadatele jinak bezpečně proká-'
odbornou způsobilost a prakticko·u zána .
zkušenost v této ' činnosti (§§ 74, 75.)
§ 75. PraktickOU zkušenost ve smy(3) Tuzemským právnickým osobám slu ustanoveni § 73, odst. 2 jest
může býti tato koncese udělena ten - prokázati dokladem o tom, že žadate l'
kráte, připouští-Ii to jejich organisač- byl nejméně -po 3 'roky po dosažen i
ní pledpisy a pověří-Ii vedením vý- odborné způsObilosti podle předcho
cviku osobu vyhovujici podmínkám v ziho paragrafu zaměstnán při výrobě,.
předchoz im odstavci uvedeným.
opravách, nebo provozu motorových
připojiti vozidel.
(4) K žádosti o koncesi
jest též učebni program, jenž má bý§ 76. podrobnější předpisy o obsati dodržován; tento program, jakOŽ i hu a způsobu . odborného výcv.iku ři
doba učební podléhá schválení zem- dičů motorových vozidel, pokud' se
ského úřadu. Schválení tohoto úřadu neděje na v eřejných školách, budou
podléhaji i účebni" pomůcky, místno- vydány vládním nařizením.
sti Vyučovací a jejich zařízení.
§ 77 . (1) podniky zabývající se po
§ 74. (1) Odbornou způ sobilost po- živnostensku výcvikem řidičů motorOdle ustanoveni § 73, odst. 2 jest pro- vých vozidel podléhaji úředn í mu dokázat i :
zoru a jsou .povinny připustiti
a
a) bud' vysvědčenim o složení po - umožniti výkon tohoto dozoru.
sJednl státní zkoušky na odboru stroj(2) Zemský úřad odejme koncesi:
ního nebo elektrotechnického inžea) vyjde-Ii dodatečně najevo, že
nýrstvi, přip. adně absolvovánim spe - nejsou zde předpoklady pro udělen í
ciálního učebniho kursu pro motori>- koncese, stanovené v ' §§ ' 73 až ' 75,

žáků, zaměstnanců,

průkaz některé

_A1utomobilový zákon §§ 73-81.
b) ,zjistí-Ii se, že činnost a zaHzení
p odOl ku . nevy~ovují . předpisům nebo
jJ odminkam predepsaným při uděleni
koncese, , a_ neb udou-Ii zjištěné závady ~e Ihute dozorčím úřadem stanov ene odstraněny,
. . C) odpírá-Ii nebo z t ěžuje-Ii podnik
\(ykon dozoru podle odstavce 1
.'3) Pří~Jušný úřa d od e j me ~p ráv
n~m vyucovatí jízdě motorovými vo~.. dly (§ 72), zjistí-Ii se, že jeho ma.Jltel. nevyhoyuje podmínkám předep
.s anym pro Jeho dosažení.
(4) Povoleni zmíněné v § 72 zanik'
:b ez dalšího zánikem
v
:zeni motorového vozidla (§ 14) .

oprávnění

Oddíl

ř~

xiII .
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škozen.~ho
~uto_ t ez o

.v ye~ t ním nálezu r ozhodJeJl nahradě, po kud ,náhra1 .~0~k~%~ nemá přesahovati částk u
J4). Trestajíci úřad m ů že p ř i zvláš t'
tezkych. přestupcích za předpokladů
uvedeny;h v. § 15, odst . 1 současně
s tr~st~I":I _ nalezem prozatimně odej mo uti . ! Idl cský p růk az a jest povinen
zp ~ a~~ t l o. tom ihned příslušný úřad
r~Js~!~~~VkY (§ 17), jenž buď vrátí strá,n e TI ICS Ý průkaz nebo učini opatře
ni P9dle § 15.
}5) po.uhé přestoupení předpisů o
prq~ustne ry!=hlosti (§ 38, odst. 3 a 4)
ne~1
soudne t restné, nebylo-Ii
lim
zpuso b eno jinému nebezpečí
smrti
nebo nebe zpečí poš kození na těle.
§ 8~ .. (1) .Okresní
úřady
mohou

zmocnili organy veřejné moci
ab
pro
tohoto 'zákon!
n,:bo nanz.em na jeho základě vyda nx~h osob~m, které byly při činu při
. § 78 .. Vládním nařízením mohou bý- s.tl.zeny ~ JSou ochotny pokutu za laPna
.11 vyda.ny. ~ezpečnostní předpisy pro tlt!, _ukladaly trestním
.u schov.avaOl motorových vozidel
a miste. peněžité p~kuty a. ihned je vyp ro mlstnosli k lomu určené.
~raly, pokuty na Jednotlivé přestupky
17 . nutno ye, zmocněni předem stanoVl_ti pevnyml sazbami, které nesměji
Oddíl XIV .
presahovati částku 300.- Kč
"u SCHovAvANI

MOTOROVÝ
ZIDEL.
CH

VOZI-

urči~~ . p,řestupky

příkazem

'P ORADNI SBOR PRO OTAZKY TÝKAJICí
SE MOTOROVÝCH VOZIDEL.

úřad zmocňujíci 'zároveň

•• (2) Není-Ii
u~adem. služebnim, může býti zmocnení d,?no jen se souhlasem služebniho úradu.
§ 7~ : VI.á~ním . nařízenim bude zři
(~) . O.bS~~. z.l!I0cněni budiž uveden
:zen. _pr.~ ministerstvu veřejných opraci v Ilstl·ne, JI~ urední orgán jest poviz yla~tn..
"Poradni sbor pro otázky ne~. se vykazati při úředním j e dnáni
W k.aJicl se. motorových vozidel", je- k zadostí přistiženého.
ho z organisace a působnost
bude
(4) !_restní příkaz podle odstavce
u pravena vládním nařízením. členstvi 1 budlz vystaven 'průpisem ve třech
w l omto sboru jest úřadem čes-t-ným·. ~ytrotove1Tfd1 -rra tisk"pts~ postupně
císlovaném a má obsahovati 'r ejstHkovo~ značku vozidla, čin jako záOddíl XV.
~~dny . shl!d.aný,
uloženou
pokutu,
urad, Jehoz Jménem bylo zakročeno
USTANOVENI TRESTN\.
a datum. Jedno vyhotovení bud' vydá:
~o po~~estanému, druhé buď předlo
~ . 80 . .<1) Přes.lupky tohoto zákona a zeno uradu zároveň s vybranou čás~
'I1 anz~nI vydanyc~ na jeho
základě kou; ~řetí vyhotovení zůstane v po'tre sta,. pokud neJde o činy soudně kutov:m bloku . Vyhotovení vydané
tr estne,_ okresní úřad
pokutou
do strane budi~ ~~g~~em podepsáno.
"2.000 Kc , nebo trestem na
svobodě
(5) ~~ni-II pnstuená osoba ocho t na
~o.. 5. dnu, za okolností zvlášť při tě 7:a·plall~~ po~u.u . úředni orqán. 'Pokutu '
.zU Jlclch pokutou - do 5.000 Kč
nebo n~vr!:"erf, .... ybrž učiní trestni oznámetr estem na svobodě do 14 dn u'
ni u.r,a.du . yř~dní orgán jest povinen
(~) ~ro připad nedobytnosti . budiž PO~Cltl pnstlŽe,nou osobu o jejim
ul ozena ,?okuta přeměněna na vězení D~avu ~depřfti zaplacení pokuty a o
po dle mlry zavinění v mezích sazby nasledclch tohoto odepření. K zapla1restu na svobodě.
~~i~i pokuty nesmí úředni orgán nu(3) ~yla-Ii trestným činem způso
(6) Je-Ii přistižená osoba ochotna
ben a skoda, může být i k návrhu po·
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silostroj ů (automobilů,
motorovlaků a motorových kol),
n a řízení min·isterstva vnitra vydané
ve shodě se zúčastněnými min1isterst-

ních
v'ý ch

vy ze dne 19. března 1917, č. 125 ř.
ustanovuje rycnlost jízdy
silo:mojnich nákladnlch vozů bez gumových obručí,
narizení ministerstva vnitra vydané
ve shodě s ministerstvem
obcnodu,
mi,nbler~lvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 31. květ
na 1918, Č. 188 ř. z., jímž se mění
nařízeni ze dne 28. dubna 1910, Č. 81
ř. z., o bezpečnostních ustanoveních
policejních pro jízdu silostrojních vozidel (automobilů, motorových vlaků
a motorových kOl),
nařízení ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem spravedlnosti
a
mini sterstvem veřejných prací ze dne
30. června 1918, Č. 238 ř,. z., o 'silostrojrllcn vozialecn o menší rychlosti,
vyhláška místodržitelství pro k'rálovství české ze dne 31. října 1875,
Č. 54.458, Č. 77 čes. z. z., jížto
se
připouští jezdění silničními parostroji,
nařízení presidenta zemské správy
politické v Praze ze dne 22.
dubna
1)120, C. 9- 298, Č. z. s. p. 52.614, Č.
310 Sb. z. a n., o vyzkoušení motorových vozidel (automobilů, motorových
kol), jakož i o zkouškách řidičů takových vozidel v Čechách,
nařízení
vicepresidenta
zemské
správy politické na Moravě ze
dne
10. února 1921, Č. 40 mor. z. z.,týkající se skoušení jízdních silostrojů
a jejich řidičů,
vyhlášení zemské vlády slezské ze
dne 10. května 1910, Č. 11/828, Č. 27
slez. z. z. jež se týče úředního zkoušení vozidel strojem hnaných (automobilů a kol motorových), ja·kož
i
řidičů strojních vozidel více než jednokolejových,
naříz~ní Č. 57.000/1910 B. M.
(uh.
min. vnitra), o jízdě strojových vozidel na veřejných cestách,
nařízení Č. 73.000/1910 B. M. (uh .
min. vnitra), o cizozemských strojových vozidlech,
nařízení Č. 106.000/1910 B. M. (uh.
min. v,nitra), o jízdě tuzemských i cizozemských strojových vozidel v tuzemsku, jakož ·i užívání nařízení
o
způsobilosti
Ndičů
strojových vozidel.
nařízer.í Č. 40.000/1912 B. M. (uh.
min. vni !rd). o orgallisačním statutě
Z., jímž se

Občanské právo _
pro přípravu řidičů
strojovýc:1 vozidel,
nařízení Č. 94.853/1917 B. M. (uh.
rrin. vnitra), o změně některých ustanovení sta tutu o organisaoi učebného
běhu pro přípravu řid i čů strojových
vO'zidel
nélříz~ní Č. 3822/1918 B. M. (uh.
min . vnitra), o změně případně doplnění některých ustanovení
nař .
Č.
57.000/1910 B. M. (uh. min . vnitra), o
jízdě strojových vozidel na veřejných
cestách,
nařízení ministra vlády
Českoslo
ven ské repub l'iky s plnou mocí pro
správu Slovenska ze dne 8. července
1922, c. 8692 prez., kterým se mění
nařízení Č . 57 .000/1 910 B. M. (uh. min .
vnitra), o jízdě strojových vozidel na
veřejných cestách,
!lddz.ení ministra s plnou mocí pro
správu Slovenska ze dne 18. února
1925, Č . 74.233/V. ai 1924, jímž
se
mE:{,' nařízení Č . 73.000/1910 B. M. (uh.
min. vnitra) a Č. 106.000/1910 B. M.
(uh. min. vnitra),
nařízení
civ1ilní správy Podkarpatské Rusi ze dne 25 . února 1925,
Č.
13.065 ai 1924, kterým se upravuje
,nařízení Č. 57.000/1910 B. M. (uh . min.
vnitra), o jízdě strojových vozidel na
veřejných cestách,
zákon ze dne 16. července 1931, č.
124 Sb. z. a n., kterým se provád!
Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926
a vydávají některé zatímné předpisy
o jízdě motorovými voz'i dly, jakož i
zákony jej prodlužující a doplňující,
totiž: zákon' ze dne 23. prosince 1932,
Č. 208 Sb. z. a n., zákon. ze dne 20.
prosince 1933, Č. 245 Sb. z. a n.,
a zákon ze dne 2. července 1934, Č.
144 Sb. z. a n.,
vládní nařízení ze dne 30. června
1932, Č. 107 Sb. z. a n., kterým se
mění a doplňují některé předpisy
o
jízdě motorovými
vozidly, jakož
i
vládní nařízení ze dne 20. července
1934, Č. 157 Sb. z. a n., jímž byla
prodloužena jeho účinnost.
(3) Ustanovení § 12, odst. 4 nabývá účin,nosti dnem vyhlášení zákona.
~ 95 . (1) Vysvědčení o
zkouškách
~ idičů, povolení říditi motorové vozidlo a úřední potvrzení o zkouškách
a schválení motorových vozidel nebo
jich typů, vydaná před účinnosti tohoto zákona podle dosavadních před
pisů, podrží dále svoji platnost, a
to pro celé stá tní území. Rovněž zů-

II.

učebného

běhu

A ut. zák . §§ 95-97. Kolcktívní smlouvy
stávají dále v platnosti oprávnění k
výcv iku řidičů motorových voz·idel po
živnostensku, nabytá před účinností
toh oto zákona.
(2) O výkonu a zániku těchto povolení a oprávnění platí předpisy tohoto zákona.
(3) Zápisy do rejstříku českosloven
ských motorových vozidel, jakož i do
r ejstříku československých řidičů motor ových vozidel podle tohoto zákona
stanou se ve lhůtě, kterou vyhlásí
m inisterstvo vnitra.
§ 96. Motorová vozidla, která byla
po dle dosavadních předpisů připuště
na k jízdě na veřejných silnicích a

(na ř .)
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cestách, musí býti upravena tak, aby
vyhovovala ustanovením tohoto zákona a předpisům na základě něho vydaným, pokud příslušný předpis výslovně neustanovuje jinak. Nestane-Ii
se lak do 3 měsíců ode dne, kdy
tento zákon nebo dotčený předpis nabyl účinnosti, nesmí býti t ěchto vozi del dále k jízdě používáno.
§ 97. Zákon tento provedou ministři
vnitra a veřejných prací v dohodě s
ostatnír~; i zúčastněnými
ministry .
Po známk a : Zákon byl vy hlá še n 26 .
dubna 1935. Vlád n í naří ze ní o po~át 
ku j e ho účinnosti ve smys lu ~ 94 záko na do sud vydá no neb y lo.

V I'ádní nařízen,í (zákon) ze dne 29. dubna 1935, čís. 89, kter ým se prodlužuje platnost hromadných smluv pra'c ovních.
'§ 1. (1) Hromadné smlouvy pracovn í, pok'ud upravují otázky mzdové
,( platové), ujednáné mezi jedním ,neb o několika zaměstnavateli, nebo jej ich jednou nebo několika odborový,mi
organisacemi
(korporacemi)
a
j ednou nebo několika
odborovými
orga nisacemi (korporacemi)
zaměst
nanců, platné v den účinnosti tohoto
nařízení, nemohou býti
vypovězeny
.ani jinak zaniknouti do 1. března
1936.
Pokud
takovéto
hromadné
s mlouvy upravují podmínky platnosti
i po 1. březnu 1936, zůstávaj í tato
u jednání nedotčena.
(2) Ustanovení předešlého odstavce
p latí i o hromadných smlouvách, kter é nabudou platnosti po dni 30. dubna 1935.
§ 2. V závodech, kde mezi dnem 1.
l edna 1933 a :dnem nabytí účinnosti
10hoto nařízení byla v 'platnosti hromadná smlouva pracovní, která pak
byla vypovězena nebo jinak zanikla,
platí do 1 . března 1936 sazby mzdo'vé (platové) platné dne 27.
června
'1 934, leč že před tímto dnem
byla
'Uzavřena nová hromadná smlouva.
§ 3. Ustanovení ~ 1 o hromadných
s mlouvách pracovních platf také
o
smírech a nálezech rozhodčího soudu
mzdového (§§ 23 a 24 zákona ze dne
1 0. dubna 1930, Č. 45 Sb. z. a n., o
stavebním ruchu), pokud nebylo znovu rozhodnuto podle § 23, odst.
3
2 ák. Č. 45/1930 Sb . z. a n., jakož i o

I smírech, nálezech a rozhodnutích jiných orgánů povolaných podle právních předpisů k hromadné
úpravě
otázek mzdových (platových) mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
§ 4. Smlouvou jednotlivou nesmějí
býti mzdové nároky zaměstnancovy
plynoucí z ustanovení hromadných
smluv pracovních anebo ze smírů, nálezů a rozhodnutí podle § 3 po dobu
jejich platnosti zkráceny, leč že by k
takovému zkrácení daly souhlas organisace zaměstnanecké, jež sjednaly
hromadnou smlouvu pracovní
nebo
byly účastníky řízenf podle § 3. Na
místo odporujících tomu
ustanovenf
jednotlivé smlouvy, která jsou z tohoto důvodu neplatna, ,nastupují pří
znivějšf ustanovení hromadné smlouvy
pracovní nebo smíru, nálezu a rOIhodnutí podle § 3.
§ 5. lednánf nebo opominutí proti
ustanovením § 4 tohoto nařízenf trestají se podle čl. II zák. Č. 109/1934
Sb. z. a n.

§ 6. Toto nařízenf nabývá účinnosti
dnem 30. dubna 1935; provede je ministr sociální péče, a pokud jde o
podniky podléhající obecnému hornfmu zákonu, ministr veřejných prací v
dohodě se zúčastněnými ministry.
Po znám ka: Nařízení b y lo vyh lá šeno
dne 3D, dubna 1935 a b y lo vydáno na
základě zmocňovacího
zákona
(viz
str . 1377).

--

~.

Pojistná smlouva (zák.) §§ 1-10.
Kdy nelze odstoupiti.

III. OBCHODNí PRÁVO.

§ 4. Odst'u p je vyloučen:
a) jestliže pojistitel přijímaje návrh
v ěděl anebo musi,1 věděti, že pojistnik odpověděl na danou o-t ázku neú plně nebo nesprávně nebo že záv ažnou oko-Inost nebezpeči
zamlčel
neb uda,1 nesp r ávně;
b) jes1liže pojistnik na

Zákon ze dne 3. července 1934, čís. 145, o pojistné
smlouvě.
Dll
P ŘE DP IS Y

PRVNL

PRO VEŠJ<ERA POJISTNA
ODVETVL

Hlava 1.
V šeobecné předpisy .
Pojistný návrh.
§ 1. (1) Návrh n-a ujednání pojistné
smlouvy učiněný pojistiteli je závazný jen, jsou-Ii všeobecné pojis,t né
podmlnky obsaženy v návrhovém listu,
jehož bylo- užito k návrhu-, nebo by,lyli navrhovatel'i odevzdány dříve, než
byl návrh učiněn .
(2) Kdo navrhne pojistiteli, aby
by-Ia ujednána, prodloužena nebo
z měněna pojistná smlouva, jest náv-rhem vázán, jakmile byl návrh prohlášen nebo došel pojist-itele, a to,
"enf-Ii sla"ovcna kratší lhůta,
do
čtrnácti dnů, má-Ii však rozhodnut! o
návrhu předcházeti lékařská prohlfdka, do jednoho měsíce, počrtajfc
ode d-n e, kdy návrh byl prohlášen
nebo odes,lán , Vázanost však nenastává, jestliže odvolání návrhu dojde
pojistitele zároveň s náv-rhem nebo
již dříve.
(3) Delší lhůtu lze stanoviti toliko
p ísemným ujednáním, ve kterém budiž pos-Iední den lhůty určen podle

ným

sdělením,

které mu zaslal zároveň s pojistkou, na jednotlivé odchylky, na to, že může pro odchylky
od svého návrhu do měsíce podati
odpor, jakož i na to, že jinalc b y
odchylky p-Iatily za schválené. Toto
sdělení smí obsahovati pouze upozo-rnění n,a jednotlivé odchylky a pou čení podle věty prvé.
(3) Nevyhoví-Ii pojistitel ustanovením odstavce 2, bud'te odchylky pojistky od návrhu pokládány za bezúčinné a obsah návrhu
pojistníkova
za sjednaný ,
(4) Ujednání, jímž se
pojistnik
vzdává práva odporovati smlouvě pro
omyl, je neplatné.

I

Údaj okolností nebezpečí.

II 3. (1)

Odpověděl-Ii pojistnik 'p H
sjednává,ni smlouvy nesprávně nebo
neúplně na otázky o záva,žných okolnostech nebezpečí, které mu
byly
pojistitelem určitě a přesně dány v
dotazniku nebo jiné pisemné formě.
může poj-istitel odstoupiti od smlouvy. jako by nebyla ujednána (odstup) .
(2) Nebyla-Ii otázka dána tímto způ 
sobem .anebo nebyla-Ii dána vůbec.
může pojistitel odstoupiti jen, jestliže pojistník uzaviraje smlouvu zaml čel závažnou oko-Inost nebezpeči _ v
úmvslu zPůsobiti
škodu
(obmyslně}
kalendáře .
nebo jestliže ji udal nesprávně z h-rubé nedbalostL
Od-chylky pojistky od návrhu.
(3) Závažné jsou okolnosti nebez§ 2. (1) Odchyluje-Ii se obsa-h po- pečí, které jsou způsobilé, aby mě
j istky od závazného návrhu (§ 1, ly vliv na rozhodnuti
pojistitele
o dst. 1), a neodporuj e -II pojistnik do ujedna-t i smlouvu vůbec nebo za smluměsice
po přijetí pojistky (§ 8l, vených podminek. Ka'idá okolnost nepla-ti, že poj-istnik odchylku schválil. bezpečí, na kterou jest dána písem. (2) Toto schválení buď však před ná otázka pojistitelova v přesném
pokládáno pouze tehdy, upozornil-Ii znění, plat! v pochybnosti za láv-ažpojistitel pojistnika zvláštnim písem- nou .

otázku

o

n ěkteré okolnosti nebezpeči
vůbec
n eodpovědě.I, ledaže v tom bylo ,nut-

no spa-třovati přisvědčení nebo pop řeni podle to-ho, jak
byla
otázka
dánil .1 jak souvisi s jinými otázkami;
c) -jes-tf.iže pojistník nezavinif. nesprávnost nebo neúpl-nost od'povědi
(§ 3, odst. 1);
d) jestliže pominula' zaml-čená neb o nesprávně neb
neúp, lně
uda-ná
okolnost nebezpečí dříve , než nastal a pojistná příhoda, nebo jesHi,ž e nem ěla v.fivu .ani na vznik poji·stné při
hody ani -na rozs,ah p,lněni, k -němuž
j est pojistíte'l zavázán, led'a že 'p ojistník jednal obmyslně.
Ujednán i

smlouvy zástupcem
nikovým,.

pojist-

§5. (1) Ujednal-Ii poj'is-t nik smlouvu zástupcem, dlužno při právu pojistitelově k odstupu přihlf.žeti také k
vědomosti. obmy-s,lnosti a k zav-inění
t o-hoto zástupce.
(2) To neplat!, jedna·la-Ii osoba,
'k,t erou pojistit el .pověřil zprostředko
váním
neb
ujedná"fm
pojistných
smluv, zár oveň za pojis.tnrka.
Prohlášen-r odstupu. Účinek co do
p-rémií.
~ 6 . (1) Pojistitel můž~ odstouoiti
jen do měsfce potom. kdy zvědp.1 o
vad"osti fidajů: k platnosti odstllpu
se vyžaduje pisemného prohlMen!.
(2) Odstoupf-Ii _-pojis,tite!. ná,leží mu
prémie až do konce poji-s-t né'h o období, ve kterém zvěděl o vadnosti údajů.
Pojištění

proti

nebeznečr,

jehož

tu

1419

(2) Je-Ii však ujednáno, že se má
pojištění vztahovati na
dobu
před
ujednánim smlouvy, jest _smlouva jenpotud neplatná, pokud při
jejim
ujednáni buď pojistitel věděl, že pojistná přihoda nemůže nastati, neb e>pojistni-k věděl, že přihoda již nastala.
(3) V ě d ěl -Ii pojis tn i k, nikoli vša lt
pojistitel pfi ujednáni smlouvy, že
pří,hoda již nastala, náleží pojistitel i"
prémie až do konce pojistného období, ve kterém se to, dověděl.
(4) Byla-Ii smlouva ujednána zástup_o
cem pojistníkovým, budiž přiměřeně
užito ustanoveni § 5
Smluvn f. Iisti'n y.

§ 8. (1) Pojis.titel- jest povi,n en vydati poj-iS1níkovi listinu o pojistn é
smlouvě pojistitelem řádně
'p odepsanou (pojistku).
(2) Pojis t ka obsahuj všeobecné pojistné podmlnky a všechna ujednan á
zvláštní usta,novení smlouvy.
(3) Návrhový list a pojistky bud'te
snadno a zřete-Ině čitelné.
(4) Odchyluje-Ii se obsa,h pojistkY"
('Id :o:'ivazného návrhu (11 i~ odst. 1) ,
budiž na prvé straně pojistky výraz-o
ným zp {'sobem \fyznačeno, že sdolenf
podle § 2, odst. 2 bylo pojistníkovi:
zas'Iáno a že odchylky od' návrhu byly také v pojistce přesně a význačně-
uvedeny.
Umoření

a náhradnl ,Ii sti-na.

9. (1) Pojistník m ů že žádati, ab.,
mu byla pojistka zničená nebo ztr-acená na jeho útraty nově vyhotovena .
( '1\ Sn l.,""í 'Pln fádosti může pojist-itel uči-nit.i závislým na předchozfm.
umo-řenf pojistky. je-U povinen pOdle
smlouvy plniti majiteli nebo doruči -
telinebo jen na předložení
neb O'·
vrácení pojistky.
(~) Umořovati poji,stky jest přfsll'š
ný okresnf soud . jenž je obecným
soudem
-pojistnlkovým.
Ohlašovac f
,1M-ta jest pro všecky d ruhy pojiste lc
šestiměsíční.

již nen!.
Nárok na opisy .

!i 7. (1) Smlouva jest -neplatná, pokud v době, kdy byla uiedná'na, buď
j iž nastala při-hodi'!, která. kdyby nastala za trvánl pojištěn,[, by bvla
jist'1oU příhodol'. nebo liž pominula
možnos,t, že pojistná příhoda nastane.

P"-

li 10,. (1) Pojistnlk može kdykoli nčl'

své útrat" žáďati
opisy
veškerýclt
prohlášeni, která učinil p r oH pojisti t eli hledíc na smlouvu ~ám nebo z čl!
něho někdo jiný. Pojistitel upozorni!

III. Obchodní právo.
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j ej na toto právo v pojistce. Na ú.t.raty opisů dejž, žádá-Ii se o to, POJIS.t.ník zálohu.
(2)
opisů

potřebuje-Ii

poji~t~ík

t~c~to

k jednáním, ktera J~ou vaza~.~
.uréitou lnůtou, a nebyly-II
mu
JIZ
.-dříve pojistitelem vydány, nez~po,čí:
tává se do lhůty doba od vyzadanl
až do dojiti opisů.

(3) Lhůta pro ozn~mení n~bo .prohlášení jest zachovana, odesle-II se
oznámení nebo prohlášení v
této
lhůtě.

Vědomost
pojistitelova o okolnosti,
kterou jest oZ!<lámiti.

§ 14. Právní újmy, které podle tohoto zákona nebo pod·le pojistné
smlouvy
jsou spojeny s opominu!~m
Rozhodčí. soud.
nebo opožděním oznámení, nemuz_e
§ 11. (1) Ujednání, že spory z po- I pojistitel u-platň~vati" měl·~i v do.b~,
j istné smlouvy mají býti rozhodnuty kdy by ho oznamem musilo .dOJitl,
.rozhodčím soudem jest neplatné.
náležito~, věd~m?~t o okolnosti, kte(2) Lze však ujednati, že výši I?I~ě- rou slusl oznamltl.
.ní, k němuž jest pojistitel zavazan,
Změna byt·u .
.má stanoviti rozhodčí soud. O smlouvě o rozhodčíC·h, o složení rozhodčí
§ 15. (1) Změnil-Ii _pojistní~. . sv~j
ho soudu a o řízení platí předpisy
civilníhO soudního řádu o rozhodčím byt aniž oznámil zmenu POJistiteli,
.řízení. Tohoto ujednání se -pojis.titel do~tačí k prohlášení, jež je potřeb,a
dáti pojistníkovi, odešle-Ii se, .dopls
:nemůže dovolávati, odpírá-Ii plniti.
do jeho posledního ~ytu" kteory Je pojistiteli znám. Prohlase_.l l pus~.bl od
Soud místně příslušný.
doby, ve které by do~lo pOJlstník_a
§ 12. (1) Má-Ii pojistník svůj obec- při -pravidelné doprave, kdyby zmena
bytu ne,nastala..
.ný soud v tuzemsku, buďte žaloby ,z
(2) Týká-Ii se pojis~ný pom~~. závopojistného poměru_ pr_liti ,něm~. pod-a'vány u soudu, u nehoz ma svuJ obec- du a přeložl-li se zavod, UZIJe se
př.iměřeně us.tanovení odstavce 1.
.ný soud.
(2) Pojistník ~ůže býti, ža·lován , ~
Smluvená pokuta.
,pojistného pomeru,k!~ryse!yka
provozu jeho závodu (zlvnO,slenskeho,
§
16.
Sm.luvené
.pokuty podléhaji
2emědělského a pod.), take u soudu,
soudcovskému zmírňovacímu právu.
v jehož obvodě je ·tento závod..
(3) Při' pouští se ujednání, že ~alo Úmluvy, které se tomu při čí, jsou neIb y proti pojistníkovi lze podati. u pl·atné.
.soudu v sldle krajského soudu, v JeDoba pojištěni. počítáni lhůt .
.hož obvodu jest pojistní.kovo bydliště
n ebo jeho závod.
,
."
§
17. (1) Je-Ii doba ' pojištěni stano(4) příslušnos·t
veškerych
JI,nych
'soudů ve sporech proti pojis.t nikovi vena podle dnů, týdnů, ~ěsi.ců n~bo
podle doby zahrnující nekollk mesijest vyloučena.
. (5) Pojistitel může býti z pojistné- ců počiná se pojistitelova zaváza.ho -poměru žalován . také u so_u~u, v no'st nenHi nic jiné·h o smluveno, v
s·mlouva
jehOŽ obvodu jest Jeho pobocny zá- pOIe'dne dne, kterého se
vod (Iiliá-I'ka), který smlouv~. uZ,avřel, ujedná, a ,konči se .~_p_ol,edne pos·led.:nebo u obecnéhO soudu pOJlstnlkova. niho dne doby pOJlstenl .
(2) Ostatně se přiměřeně užije na
všechny lhůty usta.n ovené v tomto
Oznámeni a prohlášeni.
zákoně a ve
smlouvě
příslušnýCh
13. (1) Pro oznámeni aprohláše- ustanoveni obchodního zákona o lhů
n í která má pojistnik . nebo osoba tách při plnění obchodů.
1ř~ti podle tohoto zákona učiniti pro·ti pojistiteli, lze smluviti písemnou Prodlouženi pojistného poměru mlčky;
trvalé pojištěni.
·f ormu.
(2) Pokud tento zák?~ neustan,ovuI:i
18.
(1)
Prodlouží-Ii
se pojistný .poJ e jinak, působí prohlasenl, _ktere se
má učiniti proti jiné osobe, teprve měr mlčky, trvá nadále po dO~u ~ed
noho pojistného období. Bylo-II uJed.~d doby, kdy jl dojde.

Pojistná sm!ouvla/ (zák.) §§ 11-24.
~ áno; že takovy pojistný

poměr

se
má pokládati za prodloužený, nebude-Ii vypovězen před uplynutim smluvní doby, plati prodloužení vždy nejvýše na jeono pojistné obdobL
(2) Byl-Ii pojistný poměr ·sjednán
na neurčitou dobu (trvalé pojištění),
může býti kteroukoli stranou vypově
zen· jen pro konec běžl1ého pojistného období. Výpovědni lhůta musi býti
pro obě strany stejná a nesmí činiti
méně než jeden
měsíc a více
.než
tři měsíce. Tohoto práva výpovědi ·Ize
se souhlasně vzdát.i pro určitou dobu s účinnosti 'pro obě strany.
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smlouvu s

výpovědní

lhůtou

jedlloh a.

měsíce.

(3) Zanikne-Ii pojistná smlouva podle odstavce 1 nebo 2, jest pojistitel'
povinen vrát-iti zaplacené prémie při 
padající na dobu po zániku smlouvy _ .

Donucovací

předpisy.

§ 22. Pojistitel. se nemůže dovolávati ujednání, jež se v nepros-pěch
pojistníka odchyluji od ustanoveni §"
1, §. 2, od:st. 1 až 3, §§ 3 až 6, § 7 ..
odst. 3, § 10, § 11, odst. 2, § 12 ..
§ 13, odst. 2 a 3, §§ 14, 15, '18, 19 r
§ 20, odst. 2, § 21 .

Promlčeni nároků.

HLAVA 2.

§ 19. (1) Nároky z pojistné smlouvy
se promlčuji ve třech letech. Proml- P r á v a a p o v i .n n o s I i ze s m I o u čení se počiná ukončenJm kalendář
vy.
niho roku, ve kterém bylo lze žádati
plněnI. Právo na důchod se promlču
Prémie, splatnost, doplacení.
je v deseti letech; promlčeni se po§ 23,. (1) Pojistník jest pov'inen za číná ukončenim kalendářnihO''' 'r oku,
ve kterém bylo lze žádati plněni dů pravova.t i ujednanou prémii.
(2) Nenl-li ve smlouvě ustanovenochodu.
(2) Byl-Ii nárOk pojistiteli ohlášen, jinak, budiž první nebo jedniá prépo
ujednánf .
stavi se promlčeni až do doby, kdy mie zaplacena ihned
dojde písemné rozhodnuti pojisti.l e- smlouvy, každá následná prémie prv':
nÍ'ho dne po·jistné'h o období.
l ovo .
(3) Platiti prvni nebo jedinou prémii
Obmezení ·poji·stného nároku lhůtou. jest pojistník zavázán toliko tehdy;když mu byla doručena pojistka, !e§ 20. (1) Ujednáni, že pojistitel bu- 'daže vyhotovení pojistky bylo vylou'
de prost závazku pl'n iti, nebude'li ná- čeno.
(4) Za pojistné obdobi podle tohorok na plněni ohlášen pojistiteli do
to zákona pokládá se doba jednoho
určité lhůty, jest neplatné.
(2) Lze však ·ujednati, že pojistitel roku, není-Ji prémie vyměřena podle
bude prost závazku plniti, nebude-Ji kratších období.
(5) Snižil-li pojistitel prémii vzhle-nárok na plnění uplatněn u' soudu do
určité lhůty. Llhůta nesmí činiti méně dem k ujednáné smluvni době a zru'·
šhli
se předčasně smlouva, 'může žá~·
než šest měsíců a počíná se koncem
o
dne,kterého došel nebo při pravi- dati, aby byla doplacena částka,
delné dopravě bY došel
pojistníka kterou by prémie byla bývala výše
nebo oprávněného doporu~ený
do- vyměřena, kdyby smlouva byla uje.dpis pojistitelův, jimž zamit·1 nárok ná-na toliko na dobu, po kterou sku·
pojistná
proti němu vznesený ·u d.ávaje Ihůlu tečně trvala. Vypoví-Ii se
a právni nás,ledek její'ho uplynutí.
smlouva podle § 61, nelze se domá'h ati tohoto doplatku.
Účinek konkurs,u a vyrov'n ací'ho řízeni.
(6) Prémiemi pOd,le tohoto zákona
jsou též příspěvky, jež se plati při
§ 21. (1) Prohlášením ~onkursu na ústavech vzájemně pojišťujících (při
jměni pojistitelovo se zrušuje pojist- rážky, doplatky atd.). Maji-Ii se takoná smlouva, při pojištění proti škodě vé příspěvky platili teprve po uply"
však teprve, když uplyne měsíc po nuti pOjistnéhO obdobi, pro něž JSOIl
prohlášeni konkursu.
určeny, nebuď užito předpisů ~ 29.
(2) Pojistitel si může
pro případ
prohlášeni konkursu neb.o zahájení
Způsob placeni prémie.
vyrovnacího řízení o jměni pojistníkově
vyhraditi
právo
vypověděli
24~ Pojistnik jest povinen zaslaÚ:

1422

III. Obchodní právo.

IPrémii pojistiteli na své nebezpečí a
.na své útraty. Dal-Ii však pojistitel
'Vybrati prémii u pojistníka aspoň tři
Xťdte po sooě, jes. pojistník teprve
tehdy opět povinen další prémie za:sflati, žádal-Ii to pojistitel písemně .
Doba placení prémie poštou.
Potvrzení o zaplacení.

§ 25. (1) Za dobu placení pokládá
:se, platí-Ii se prém-ie poštou, doba,
kdy byla prémie odeslána poštou ne:bo byla na poště poukázána nebo
zaplacena.
(2) Pokud již způsob placení nepo-skytuje plátci dostatečného listinnéJho osvědčení, má pojistitel potvrzovati platby prémií, aniž musí plátce
<t)
to žádati.
Placení prémie zástavním věřitelem
neb obmyšleným.
\R ozsah zástavního práva na pojistné
pohledávce.

§ 26. (1) Pojist itel je povi,nen prlj"
l!11outi splatné prémie nebo
jinaké
_platy, náležející mu z pojistné smlouvy, i když pojistník k placení nesvolí, též od zástavního věřitele neb
od obmyšleného, jenž nabyl práva na
,plnění pojistitelovo (§ 127, odst. 1).
(2) Zástavní právo na pojistné pohledávce lze uplatnili též pro lakové částky a jich úroky, jež vynaložil
zástavní věřitel k zapravení prémií
nebo jinakých platů ná,ležejícfch po.jistiteli ze smlouvy.
Pojistitelovo právo k- srážce.
§ 27. Pojistitel může si sraziti splatné prémie nebo jinaké pohledéÍv!(y,
teL mu náležejí ze smlouvy, s p'něr.i,
k němuž jest zavázán z téže smlouvy,
1 když je nedluhuje pojistníkovi,
nýbrž osobě třetL
.t.!ásledky neplacení první
prémie.

ne~o

Jediné

§ 28 (1) Není-Ii zaplacena
včas
,prvni nebo jediná prémie, může pojistitel odstoupiti od smlouvy, pokud
neni placeno.
Neuplatní-Ii u soudu
.nárok na prémii do třf měsícu ode
dne splatnosti, platí, ' ie odstoupil
,od smlouvy.
(2) Není-Ii prémie !eště zaplacena
v době, kdy pojistná příhoda nastala,
je pojistitel prost závazku plniti.

(3) Uplatnil-li - však pojistitel náro k
u soudu ve lhůtě třf měsícu, jest zavázán plniti, nastane-Ii pojistná příhO
da v době, za kterou prémii vymáhá,
jakkoli prémie není zaplacena v době, kdy příhoda nastala.
Je
však
prost závazku pl,n iti, vzdal-Ii se nároku ještě před vznikem pojistné pří
hody.
Následky neplacení následné prémie.
§ 29. (1) Není-Ii následná premle
zaplacena v den splatnosti, budiž pojistnik na své útraty písemně 'J ybidnut, aby platil, a uvědomen zároveň
o právních ná~ledcích dalšího prodleni v placení, při čemž mu budiž dána
dodatečná I'hůta aspoň jednoho měsí
ce. Tohoto vybídnutí není třeba, bylli pojistní'k nejdříve osm dní přede
dnem splatnosti písemně upomenut
o placení a zároveň uvědomen
o
právních následcích prodlení v pla,cení a byla-Ii , mu udělena dOda,tečná
I;hůta as'poň jednoho měsíce ode dne
splatnosti.
(2) Prodlévá-Ii pojistník při uplynutí dodatečné lhůty s placením prémie, může pojistitel, pokud nebylo
zaplaceno, zrušiti pojistno,,, smlouvu
s o,kamžitým
účinkem
(vypověděti
bez vý,povědní lhůty). NeuplatnHi se
u soudu nárok na prémii do tří měsí
ců po uplynutí dodatečné, lhůty, plaH
to za výpověď.
(3) Nastane-Ii pojistná příhoda po
uplynutí dodatečné lhůty a prodléváli pojistník s place,n ím prémie v době, kdy pHhoda nastala, jest pojistitel prost závazku plniti.
(4) Uplatnil-Ii pojistitel nárok
na
zaplacení dlužné prémie u soudu,
platí tu předpisy § 28, odst. 3.
Právo na vyšší prémie a právo výpověd,i pro vadné údaje.

§ 3D.. (1) Učinil-Ii pojistník při ujednání smlouvy vadné údaje o některé
závažné okolnosti nezbezpečí (§ 3,
odst. 1), je-Ii však odstup pojistitelův vyloučen, ježto nelze
pojistníkovi přičítati vi,n y, může
pojistitel,
pokud mu podle zásad pro jeho obchodování rozhodných
přfsluši
pro
vyšší nebezpečí vyšší prémie, žádati
do jednoho měsíce potom, kdy zvě
děl o vadnosti údajů, písemně,
aby
pojistník -platil od počátku běžného
pojistného období vyšši prémie
a
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rozdíl za toto období do- ani na objem plnění pojistitelova
lhůta
/p latil ve lhůtě jednoho měsíce. Ne- Totéž platí, jestliže uplynula
,projeví-Ii pojistník v této lhůtě sou- pro výkon výpovědního práva pojistihla s s vyšší prémií, může pojistitel telova (,o dstavec 1) a výpověď dána
,do jednoho měsíce smlouvu vypově nebyla,
(3) Průpadní úmluvy učiněné
pro
,děti bez výpovědní lhůty;
na tento
,p rávní následek budiž pojistník upo- pH pad porušení závaznosti, která se
zorn ěn v písemné žádosti pojistitelo- má splniti po pojistné příhodě, nemůže se pojistitel dovolávati, nelzev ě.
úmysl
nebo
(2) Nepřevezme-Ii však pojistitel li přičísti pojistníkovi
p odle zásad pro jeho obchodování hrubou nedbalost nebo nemělo-Ii porušení
vlivu
ani
n,a
zjištění
nebo
ob1I'0zhodných vyšší nebezpečí ani za
vyšší prémii, může do jednoho mě jem plnění, pojistitelova.
(4) I když byla pojistná smlouva
'síce 'potom, kdy zvěděl o vadnosti
tíi dajů, smlouvu vypověděti písemným zrušena, náleží pojistiteli prémie až
do 'konce pojistného období, v němž
prohlášením
s
výpovědni
l,hůlOU
se dověděl o porušení závaznosti,
as'poň jednoho, měsíce.
(3) Zruší-Ii se smlouva podle od- pŮSObí-ii však výpověď teprve v nástavce 1 nebo odstavce 2, náleží po- sledujícím pojistném období, až do
ji stiteli ujednaná prémie až do kon- ukončení pojistného poměru.
(5) Tato ustanovení se nevzMhují na
c e pojistného období, ve
kterém
zv ěděl o vadnosti
údajů,
působí-Ji ujednání, že pojistitel má právo při
se
má
vša,k výpověď teprve v následujícím porušení závaznosti, která
pojistném období, až do
uko:nčení pro,ti němu splniti, žádati smluvenou
pOkutu nebo vypověděti ,smlouvu, pop ojistného poměru.
kud byla smluvena výpovědní lhůta
aspoň jednoho měsíce,
Právo na snížení prémie.

iP říslušný

§ 31. (1) Byla-Ii ujednána vyšší prémie pro určité okolnosti nebezpečí
zvyšující a pominuly-Ii nebo pozbylyJi významu tyto okolnosti v době od
podání návrhu do jeho přijetí anebo
po ujednání smlouvy, může pojistník
žádati, aby pro budoucí pojistná období byla prémie přiměřeně snížena.
(2) Totéž platí, bylo-Ii
vyměření
vyšší prémie způsobeno mylnými údaj i pojistníkovými o takové okolnosti.
Úmluvy

průpadní.

§ 32. (1) Bylo-Ii smluveno, že poru'š ení závaznosti, která se má proti
pojistiteli splniti před pojistnou pří
hodou, má míti za následek ztrátu
práva na plnění pojistitelovo, a byťa -Ii závaznost porušena, může pojistitel, pOkud nenastala ,poj.istná 'p Hhoda, smlouvu bez výpo,vědní lhůty vypověděti do měsíce potom, kdy zvě
děl o porušení závaznosti,
ledaže
pojistník toto po,rušení nezavinil.
(2) Nastala-Ii pojistná pHhoda, anlz
byla před tím dána výpověď, nemůže
se pojistitel ~ovolávati úmluvy prů
padní, nemá-Ii pojistník viny
nebo
nemělo-li- porušení závaznosti, která
byla převzata ke zmenšení nebezpečí
nebo k zamezení vyššího nebezpečí,
vlivu ani na vznik pojistné pHhody

Zvýšení

nebezpečí.

§ 33. (1) Na zvýšení 'nebezpečí pojisUtelem převzatého se hledí toliko
tehdy, je-Ii závažné a vzta'huje-li se
jest
na okolnost nebezpečí, která
uvedena v pojistce nebo na niž byl
'pojis,tník při sjednávání smlouvy dotazován (§ 3, odst. 1).
(2) Bylo-linebezpečr takto zvýšeno po ujednání smlouvy, může poji·
stitel smlouvu vypověděti.
(3) Bylo-Ii nebezpečí zvýšeno bez
přičinění
pojistníkova
nebo
byl-Ii
poji.stník donucen oko,lnostmi na jeho vůli nezávislými je přivoditi ,nebO
dopustiti, zachovejž pojistitel výpovědní Ihůt,u aspoň jednoho měsíce.
(4) Pojistitelovo právo výpovědi zani,kne, tlevykoná-Ii je do měsíce potom, kdy zvěděl o zvýšení nebezpečí, nebo pominUlo-Ji zvýšení nebezpepečí nebo není-Ii již závažné.
§ 34. (1) Pojistník. je povinen oznámiti zvýšenJ nebezpečí s jeho vůli
způsobené pojistiteli dříve, než toto
zvýšení nebezpečí nastane, jiná zvýšení nebezpečí (§ 33, odst. 3) neprodleně jakmile se dověděl, že nastala.
- (2)
Opomine-Ii
pojistník
uči'niti
oznámení včas, jest pojistitel prost
závazku plniti, nastane-Ii pojistná při-
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než pro konec pojistného období. ve
hoda v době, kdy vyšší
ne~ezpečl kterém nastane úČinnos,ti o~st~pu potrvá. Tento právní následek vsak ne- jistitelova nebo jeho vyp~ye.dl .. Vyp~
nastane:
.
že ví-Ii pojistník. nále~~ pOJlstlt7~1 prevlna,
a) nestihá-li pojist·níka
mie až do konce bezneho pOJistného.
oznámení bylo opomi,n uto nebo pozdě
obdobi.
podáno;
. -í r
b) nemělo-Ii zvýš7.ní ~eb,:~pec v I: povi.n nosti pojistníkovy po
pojistn,évu ani na vznik pOJls!ne _pr.'hody .. a~~ příhodě; nepřípustnost ú~luvy o duo.
na objem plnění, k nemuz Je POJisti
kazu a splatnosti.
tel zavázán;
.. t é
c) uplynula-Ii při vzniku
p~!,s.~
§ 39. (1) pojistník je zavázá~. popříhody již lhůta pro výkon POllstl.e- jistiteli oznámiti, že: n~stal:" pOjistná
lova práva výpov,ědi !§, ~3, odst 4), příhoda, neprodlene, Jakmile o tom
aniž byla dána vX-poved;
'"
_
.
.. t'
d) nebylo-Ii zvysení nebe!pe-.l l!.ve zvěděl.
(2) Dále jest zavázán dáti PO!IS 1-:
dené v § 33, odst. 3 oznámeno v~as, teli žádá-Ii o to, jakékoli vysve.t.lepojistná příhoda však nastane drll/e ní 'jehOŽ je třeba ke zjištění pOjlstnež měsíc po době, kdy. oznámení by népHhody nebo rozsahu. pln~ní. pO,":
bylo musilo dojíti pojistitele.
..
jistitelova a jemu' dovoliti setrení,
§ 35. I když byla zrušena po!,stn~ jichž je k' tomu účelu p~tř~bi. _
•
smlouva, náleží pojistiteli premle_ a~
(3) Doklady může pOjistitel zádatl
do konce pojistného obdo~í, v, nemí: za náhradu hotových výloh. potud ,
zvěděl o zvýšení nebezpeci" puso~ _ pokud podle, _slušn~~ti lze mítl •.z? to,
li však výpověd' teprve v nasleduJí že si je muze POJls·t,ní,k_ opatntl.,
dm pojistném období (§ ..33, ,odst. 3
(4) Pojistite.1 se nemuze dovo,lavaa 4), až do ukončení POJl5·t neho po- ti úmluv, podle ni~hž _ !z.e . k duka~~
urči,týc.h skutečnosti uzíll Jen
urcl
měru.
-í k
§ 36. Na zvýšení nebezpec. .' . n:- tÝ.ch průvodních prostředků nebo pomuž dal. podnět zájem
P~JI~tltelu~ cile nichž se plnění pojis!itel~vo sta"
nebo událost, za kter~u POJI~tI1el r~
ne splatným teprve, kdyz narok byl
čí, nebo jednání z príkazu lidskosti, zjištěn uznáním nebo smírem nebo
se nehledi.
6 ' t pravoplatným rozsudkem.
§ 37. Us.tanovení §§ 33 az 3_ J?S_
užíti také na zvýšení n?~ezP7.ci , Jez
Dospělost pojistného nároku.
nastalo v době Od .. po,dam. \?oJlstneho
návrhu do jeho přll.etl _ ~ J~z ,nebylo
§ 40. (1) Závazky pojistitelovy Je
pojistiteli známo pn pnJetl navrhu.
plnění v penězíCh jsou.. sp!atn'( , za
měsíc po oznámení pOJlstn~ pnh~
Hromadné pojištěni.
dy; nemOhou-Ii vš,!k _ be~ . vlny J:?0JI"
stíte lovy v této l'hute by tl ukoncena
§ 38. (1) Jestliže po?m~nky, za kte~ šetření jež jsou nutna . k tomu, aby
rýcl:! pojistitel je opravnen pro vad byla zj'ištěna pojistn~ příhoda nebo
né údaje při ~jednán!_ smlouvy neb.? rozsah plnění pojistl.t elova neb aby
podle předpi'su o zvysení nebezpe~í bylo zjištěno, kdo
~á právo
na
k odstupu nebo k výpově~i nebo . Je pl.nění pojistitelovo, JSou splatny _za
prost závazku plniti, tu JSou toll·ko čtrnáct dnů po ukončení techto sev příčině některých z věc! ne~.~. ~ třeni.
_
osob na něž se hromadne pOJlstenl
(2) Ujednání, . jímz ~~
pojistitel
vztah'uje, nastane
oprávnění
ne,!J~ zprošťuje závazku plall~! . . uroky ~
zproštění pojisti,t ele :pro osta!ní veCI · prOdlení, nemůže se POJistitel .dOVO
nebo osoby jen· tehdy, kdyz nutno
míti za to, že by pojistitel, pro 1yto lávati.

věci nebo tyto osoby

samy
nebyl
ujedna.1 smlouvu za stejných ustano-

Splátka náhrady.

verdi použije-Ii pojistitel p!áva ,ods~u:
pu nebo výpovědi pro 'n ektere, ve_cI
nebo osoby je pojistník
opravnen
vypověděti pojistný po~ěr p_ro ostlatni věci nebo osoby; vyp~~:ď ne z~
však prohlásiti pro pozdejsl
dob

§ 41. '(1) Nejsou-Ii do měslc~ p~
oznámení
pojistné
příhody
Ješte
ukončena šetřeni, jež jsou konána k~
zjištění pojistné . při-hody a rozsah~

plněni poji,stite-Iova, muže .. o.!?"livně
ný, jehož
právo
na
POJistitelovo
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věděly nebo jestliže o něm nevěděly, ačkoli byly na ně upozorně

plnění je zjištěno,
ku částkou, kterou

nu

podlé stavu věci
nen pla·titi.
(2) Běh této lhůty se staví, pokud
z viny pojistníkovy nelze
ukončiti

ny v návrhovém listu nebo pojistce
nebo písemném sdělení . nebo jestliže o něm nevěděly z hrubé nedbalosti.. Odchylného ujednání se . nemůže pojistitel dovolávati.
.

požadovati splátpři
nejmenším
je pojistitel povi:

šetření.

Donucovací předpisy.
6 42. Pojistitel se nemůže dovolávati ujednání, jež se odchylují od
ustanovení § 23. odst. :; až 6, věta
1, §§ 24, 25, 28 až 37, § 38, od's t. ,2,
§ 39, odst. 1 až 3, § 40, odst. '1 v
neprospěch pojistníka neb od ustanovení § 26 v neprospěch zástavn!ho ·věřitele neb obmyšleného nebo
od předpisů
§ 41
v
neprospěch
oprávněného.

Hlava
Poj i š t' o v a c í
Jednatel

§ 43.

3.
jed n a tel é.

zprostředkující.

Pojišťova·cí

jednatel, kterého
zpro(zprozmocněna v pojistném. odvětví, pro něž
je ustanoven:
a) přejímati ,n ávr'h y na
uzavření,
prod.loužení nebo· změnu
pojistné
smlouvy. jakož i odvolání takových
návrhů ;
.
b) přejímati od pojistníka prohlášení o výpovědi a odstu'pu a jinaká
prohlášení a oznámení týkající
se
pojistného poměru;
c) doručovati pojistky a prodlužovací listy pojistitelem vyhotovené.

poj istitel pověřil třeba toliko
středkováním pojistných jednání
středkující jednatel), platí za

Vědomost

kona nebo podle smlouvv jest vědo
most pojistitelova právně význ;,mná,
rovná se
vědomost
plnomocného
jednatele v příčině
pojištěni,
jež
uzavřel,
vědomosti
pojistitelově.
Avšak vědomost zprostředkujícího jednatele rovná se vědomosti pojistitelově toliko tehdy, jestliže jí jednatel

nabyl z oznámení nebo prOhlášení, k
jichž přejmutí p.latí za zmocněna.
(2) Ujed,nání. jež se odchylují od
těc'hto ustanovení v nesprospěch pojistníka" nemůže se pojistitel dovo,.
lávati.
§ 47. (1) Svedl-Ii pojišťovacf jednatel
někoho
k
uzavření
pojistné
smlouvy nepravými údaji o podstatných okolno·stech.
nevzniká
tomu,
kdo byl uveden v
omyl,
závazek
proti pojistiteli.
(2) Ujednání, jež se odchylují od
tohoto ustanovení v neprospěch po·
jist.níka, nemůže se pojistitel dovo'
lávati.
DlL DRUHÝ.
POJIŠTENI PROTI

Vše o b e c n é
Obsah

45 . Obmezení práv
ustanoveními §§ 43 a 44

propůjčených
působí proti

d p i s y.

Pojis1ná

suma.

§ 49. Pokud není v tomto

zákoně

nebo ve smlouvě stanoveno jinak;
poiistitel toliko do výše ujednapojistné sumy.

třetím oso báni' jen tehdy, jestliže
o ručí
něm při jednání nebo právní.m úko- né

Dodatek 4

pře

pojištění.

§ 48. (1) Při pojištění proti škodě
jest pojistitel zavázán nahradíti
po
rozumu smlouvy majetkovou
škodu
způsobeno'! oojistnou příhodou.
(2) Pojištění zahrnuje zisk ucházející pojistnou příhodOU jen,
pokud
jes.t tak zvláště ujednáno.

Obmezení oprávnění jednatelů.
~

ŠKODĚ.

Hlava 1.

Plnomocný jednatel.

§ 44 . POjišt'ovací jednatel, kterého
pojistitel zmocnil, uzavírati pojistné
smlouvy
(jednatel
pro
uzavírání
smluv, plnomocný jednatel), jest také oprávněn sjednati
změnu
nebo
prodloužení takových smluv, jakož
prohlásiti výpověď a odstup.

a nepravé údaje jednatele •.

§ 46. (1) Pokud podle tohoto zá-
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Pojistná hodnota;

přepojištění;

taxa.

§ 50. (1) Převyšuje-Ii pojistná suma
hodnotu
pojistného
zájmu
(pojistnou hod notu), může jak pojistitel tak i pojistník žádati, aby pojistná suma by l a snížena za poměr
ného sníže ní prémie pro další pojistná období.
(2) Uzavřel ' li však pojistník smlouvu v úmyslu, aby si
přepojištěním
zjednal od pojistitele
protiprávní
majetkovou výhodu, je smlouva ne·
platná.
Nevěděl-Ii
pojistitel
při
uzavření smlouvy o tomto úmyslu pojistníkově, náleží mu prémie až do
konce pojistného období, ve kterém
se o něm dověděl.
(3) Pojistná hodnota muze
býti
ujednáním stanovena určitou částkou,
jež musí býti v ujednání výslovně
označena jako taxa . Nestalo-Ii
se
tak, je toto ujednání neplatné. Taxa
platí jako hodnota, kterou měly pojištěné věci v čas uzavření smlouvy,
nedokáže-Ii se, že značně převušuje
tuto hodnotu. Neplat·né je ujednání,
podle něhož by se taxa ce vztahovala k hodnotě pojištěných věcí v době, kdy nastane pojistná příhoda.

oznámiti ostatní pojištění a ostatni
pojistitele a udali pojistné sumy.
pvojné

značně

pojištění.

přivodil-Ii
pří hodu úmyslně

pojistník pojistnou
nebo z hrubé ned-

b al os ti .
Zachraňovací

(1) Převyšují - Ii při mnoznem
pojistné sumy úhrnem pojistnou hodnotu (dvojné
pojištění) ,
ručí každý pojis·titel,
jemuž
bylo
učiněno oznameni podle § 53, za celou škodu až do výše plněni, k ně
muž je podle smlouvy zavázan; pojistnik nemůže však celkem
žádati
vice, než co činí škOda .
(2) Pojistitelé jsoll povinni se vyporadati mezi sebou v poměru,
v
jakém jsou k sobě částky, jež podle
svých smluv jsou zavázani platiti pojistníkovi. POKud nelze na některem
pojistiteli dosíci částky, která naň
·připadá, jsou ostatní pojistitelé povinni vypořádati se v při čině schodku ve stejném poměrllJ.
(3) Platí-'Ii pro některé
těchto
pojištění cizozemské
právo,
muže
pojistitel, pro něhož platí cizozemské právo, uplatňovati nárok na vy·
pořádání s os·tatními pujistiteli toliko tehdy, když je sám podle práva
proň platného povinen k takovému

povin.nost.

§ 54

pojištění

vypořádá,ní.

(4) Nasta·la-Ii pojistná příhoda, nepojistník v neprospěch ostatních pojistitelů změniti nebo zrušiti
§ 51. (1) Vzta;huje-Ii se pojištění na žádné z ,několika pojištění.
(:jl Při dvojném pojištění jest nevěc, pokládá se hodno·ti)) věci za pojistnou hodnotu, pokud z oko.lností platná každá smlouva, kterou uzavřel
pojistník
v úmyslu, aby si zjednal od
nevyplývá nic jiného .
protiprávní
majetkovou
pojištěn
soubor
věci, pojistitele
(2) Byl-Ii
Nevěděl-Ii
pojistitel
při
zahrnuje pojištění věci, jež té které výhodu.
uzavření smlouvy o tomto úmyslu podoby k souboru náležejí.
jistníkově, náleží mu prémie až do
Náhradní povinnost při přepojištění konce pojistného období, ve kterém
se o něm dověděl.
a podpojištění.
(6) Uzavřel-Ii pojistník s·mlouvu, již
§ 52 . (1) Převyšuje-Ii pojistná su- vzniklo dvojné pojištěni, aniž vědě l
ma pojistnou hodnotu v době pojist- o ostatnich pojištěních, může žádati,
né příhody, není pojistitel přes to aby byla tato smlouva zrušena neb
povinen nahraditi pojist.nlkovi vIce aby pojistná suma v ní stanovená
byla za poměrného zmenšeni prémie
než škodu.
(2) Je-Ii pojistná suma nižšl než snržen,a na částku pojistné hodnoty,
t ato hodnota, je ·pojistitel povinen jež není ostatním pojištěnim kryta .
nahraditi škodu toliko podle poměru Za zrušení nebo snížení třeba žádati
neprodleně po nabyté vědomosti
a
pojistné sumy k této hodnotě.
jest účinné teprve uplynutím pojist·
ného období, ve kterém bylo za ně
" Množné pojištěnI.
žádáno.
§ 53. Je-Ii týž zájem pojištěn proti
témuž nebezpečí a pro touž dobu u Zavi,něné způsobení pojistné pfíhody.
několika pojistitelů, je pojistnrk povinen každému pojistiteli neprodleně
§ 55. Pojistitel jest prost závazku

Pojistná hodnota při pojištění věcí;
pojištění sO'uboru věcí.

poj istná smlou,va (zák.) §§ 50-62.
pln i ti,

může

§ 56. (1) Při vzniku pojistné přího
dy jest pojistník povinen podle mož·
1l0Sti pečovati o odvráceni a zmenšeni škody a zachovati se při tom
'podle pojistitelových pokynů.
(2) Poruši·I.-1i p'o jistník tuto povinnost úmyslně nebo z hrubé nedbalo·
sti, je pojist.itel
prost
povinnosti
Jplniti potud, pokud by rozsa'h škody
byl menší, kdyby byl pojistník řád
n ě splnil svou povinnost.
Zachraňovací

náklad .

§ 57. (1) Náklady, jež učiní pojistmik na odvrácení
nebo
zmenšeni
$kody, když nastala pojistná příhoda,
j dou na vrub pojistitele, i když nem ěly výsledku, pokud je mohl pojist·
nrk podle okolnos·tí
pokládati
za
.nutné.
(2) Náklady, jež byly učiněny v
d ů sledku
pojistitelových
pokynů,
bu d'tež na'hrazeny 'i tehdy, když spoJu s ná,hrad~u škody převyšují pojistn ou sumu. Zádá-li o to pojistník, je
p ojistitel povinen dáti zálohou část
J<u potřebnou pro tyto .n áklady.
(3) Při podpojištění bud'te nahrazeny náklady toliko podle poměru uve-tleného v § 52, odst. 2.
Zjišťovací

náklad.
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změna

byla nutná v zájmu veřejném
nebo, aby škoda byla zmírněna.
(2) Pojistitel nemůže se
tohoto
·ustanovení dovolávati, jestliže
neprodleně nezapočal a neprovedl vyšetřováni škody.
Výpovědní

právo po pojistné
příhodě .

§ 61. (1) IKdyž nastala pojistná pří
hoda, jest každá strana, nekončí·li se
tím:pojistný poměr již podle smlouvy, oprávněna k výpovědi, pojistitel
vša.k jen, plnil'li náhradu nebo dopustil-Ii se pojis,tník obmyslnosti
při
uplatňováni ·neodůvodněného nároku
na náhradu, pojistník pak jen, odepřel-Ii pojistitel zcela nebo z části
uznati odůvod.něný nárok na náhradu
nebo obmeškal-Ii se v té příči.ně .
(2) Výpověď může dáti pojistitel do
měsíce potom, kdy
\pl,n il
náhradu
nebo kdy zamítl neodůvodněný nárok
na náhradu, pojistník do měsíce pptom, kdy byl zamítnut odůvodněný
nárok na náhradu nebo kdy se stala
náhrada dospělou.
(3) Pojistitel zachovejž výpovědní
lhůtu aspoň jednoho měsíce. Pojistiteli náleží část prémie, která připa
dá na sumu da'n é ·náhrady, až do konce běžného pojistného období.
Z
prémie, která připadá na zbytek pojistné sumy, náleží pojistiteli toliko
část, jež odpovídá uplynulé pojistné
době.

(4) Pojistnik nemůže vypověděti s
pozdějším účinkem než koncem běž
ného pojistného období.
Pojistiteli
náleži prémie až do ukončení pojistného poměru.

§ 58. (1) Náklady šetření, aby byla
pojistná přfhoda a škoda,
j dou na vrub pojistitela, pokud ne- Přec·hod nároků na náhradu proti tře
by,ly způsobeny nesprávnými
údaji
tím osobám ,na pojistitele.
p ojistníka.
(2) Lze ujednati, že je pojistník
§ 62. (1) Má-Ii pojistník nárok na
.pov inen nahraditi náklady na rozsu- náhradu škody proti třetí osobě, pře
drho, kterého ustanovil (§ 11).
chází nárok na pojisti·tele potud, po§ 59. Ujednání, že pojistník při kud na:hradi škodu pojistníkovi. Naj ednáních k vyšetření škody nesmí se hradil -Ii pojistitel toliko část škody,
d áti zastupovati zmocněncem, je ne- nesmi proti třetí osobě uplatniti náplatné. Náklady na tohoto zmocněn rok, jenž na něho přešel, na újmu
c e hradr pojistnik.
pojistníka.
(2) Směřuje-Ii nárok pojistnikův na
Zápověď změny.
náhradu proti ·některému přfslušníku
rodiny nebo zaměstnanci, kteří s ním
§ 60 . (1) Dokud nebyla vyšetřena žiji ve společné domácnosti, pře
'škoda, nesmí pojistník změniti
bez chází nárok na pojistitele toliko tehsvolení pojistitele stav způsobený dy, způsobil - Ii pHslušník rodiny nepoj istnou příhodou, leč by
taková bo zaměstnanec škodu úmyslně .
:zj ištěna

Dodatek 4*
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(3) · Vzdá-Ii se pojistník své'ho nároku na náhradu proti třetí osobě
nebo práva, jímž se nárok zajišťuje,
zprošťuje ' se pojistitel závazku plniti
potud, pokud mohl z nároku nebo z
práva dosíci náhrady.

bu před tím, než pojistitel zvědě r
o zcizení (§ 64, odst. 4).
§ 66. (1) Ustanovenf §§ 64 a 65 sevztahují též na každou jinou změnil
v osobě vlastníka pojištěné nemovité věci, zejména také na nucenoll
dražbu.
Nedostatek zájmu na pojištěnf a jeho
(2) Při n,ucené dražbě platí
doba'
pominut[.
uděleného příklepu za dobu zcizeni_
(3) ZcizHi se pojištěná nemovitá
§ 63. (1) Poj istná smlouva zani'ká, věc s prříslušenslvím, plalf ustano-·
nenHi v době, kdy se počíná po- vení §§ 64 až 66 též o přlslušenstvl .
jištěnf, zájmu na pojištění nebo pomine-Ii tento zájem potom, kdy se
Zcizení pojištěné věcí movité.
započalo pojištěnI. Pojis,titeli náleží
prémie až do konce pojistného ob§ 67. Při zcizenf pojištěné movité"
dobí, ve kterém se dověděl o duvo- věci zaniká pojistný poměr, jakmj,(e
du zániku.
věc vyjde z rukou zcizitele. Pojisti(2) Totéž pla-tí, bylo-Ii pojištěnf teli ,nálež[ prllmie až do konce pouzavře no pro budoucí zájem a' zájem
jistného obdobf, v némž se o torn
na pojištění vůbec nevznikL
dověděl.
Zcize nf pojištěné věci nemovité.

§ 64. (1) ZcizHi pojistnlk pojiště
nou nemovit.ou věc. přecházejí práva
a povinnosti z pojistné smlouvy na
nabyvatele.
(2) Zcizitel nebo nabyvatel oznámiž zcizenJ neprodleně pojistiteli.
(3) Pojistitel je povinen uznati pře
chod po'hledávek proti němu vzešlých
za platný teprve od doby, kdy zvě
děl o zcizení.
(4) Zcizi,tel a nabyvatel ručí nerO'I dílnou rukou za prémii, která. při
padá na dobu před tím, než pojislitel zvěděl o zcizení.
§ 65. (1) Pojistitel jest oprál/'něn
nabyvateli vypověděti pojistný poměr
s výpovědní lhůtou aspoň jednoho
měsíce. Právo výpovědi zan·ikne, nevykoná-Ii je pojistitel do jedno'ho
měsíce poté, I<d" zvě děl o zcizenI.
(2) Nabyvatel jest opráv,něn vypověděti
pojistný poměr, avšak bez
výpovědní lhůty. Právo výpovědi 7anikne, nevyko'ná-Ii se do jednoho
měsíce
potom,
kdy se
nabyva·tel
uvázal v držbu pojištěné nemovité
věci. Nevěděl-Ii nabyvatel o pojištěnf, zanikne jeho právo výpovědi
teprve, když uplyne měsfc poté, kdy
o něm zvěděl.
(3) Pojistiteli náležf prémie, vVpovHi sám, až do ukončení pojistného
poměru, vypovl-Ii nabyvatel, až do
konce běžného pojistného obdobf.
V obou přlpadech je zcizitel zavázán zaplatiti prémii; nabyvatel ručl
toliko za prémii, jež připadá na do-

Přechod

§ 68.
dictvím

pojištěných
Přechod

věcí

děd-ictvfm.

pojištěných

nedotýká

se

věcf

dě

pojistného po-

měru. Odchylné ujednáni pol<ud jdepojištění nemovité věci a jejlho

o

příslušenství,

jest neplatné.

Pojiště nf

na cizl účet.
muze uzavřftj
smlouvu s pojistitelem v,lastním jménem · p,ro zájem třetf osoby, označu
je ,n ebo neoznačuje osobu pojiště·
ného (pojištěnf na cizí účet).
(2) ByIV-1i pojištěny cizf věci, platr
v pochYbnosti, že pojistnfk uzavřel
'Poiištění na cizí účet.
(3) Při pojištěnf na cizf účet pH,
!:II/i'eií práva z poii~tl1é !'lmlouvv no·
jištěnému vyjma právo na
pojistku.
P<:>;;l;!i>rv v'ii'lk nemt,7'l! bez přivolenr
pojistníkova nakliidat.i se svými právy ,nebo je soud'ně uplatňovati,
le·
daže má držbu pojistky.
(4) Pojistnfk platf
za
zmoc,něna
v,IDstním jménem nakládati s prá vy,
jež přfslušejf pojištěnému z pojist·
né smlouvy; přijímati placenf a pře'
v""P'ti .... "va ip V"i'lI( bez přivole nr
pojištěného oprávněn jen tehdy, má·
li držbu ooiistky .
(5) Pojistitel mllže plněnf pojistnf'
kovi uči,niti závi slým l1a tom, že mu
bude prokázáno přivolenl pojištěné'
ho.
!i 70. Pojis-t-nfk nenf povinen vydatr
pojištěnému pojistku. pokud nejsou
uspokojeny jeho nároky; jež mu přf-

!i 69. (1) Pojistník

poFstná smlolu/v·a, (zák.) §§ 63-76.
slušejí v příčině pojištěné věci pro1i pojištěnému. Pojistník se může pro
ly to nároky uspokojiti před pojištěným a jeho věi'iteli z náhradové po.h ledávky proti pojistiteli a, jestliže
1ato pohledávka byla vybrána, z náhrady.
§ 11. Pokud podle ustanovení tohoto zákona jsou chování a vědo
most pojistníka
právně
významné,
při'hlíží se při pojištěnJ na cizí účet
také k chování čl vědomosti pojiště
neno. pOKua vědomost o něKteré
okolnosti jest v době uzavření sml ouvy významná, nepřihlíží se k vědo
,rnosti pojištěného, byla-Ii
smlouva
uzavřena bez jeho vědomí nebo nemOhl-ii pojištel1ý včas zpraviti ,pojistitele nebo pojí'stníka. POjist'itel jest
však nucen námitku, že smlouva byla
uzavřena bez vědomosti pojištěného,
proti sobě připustiti
toliko
tehdy,
oznámil-Ii mu pojistník při uzavření
smlouv y, že pojiště,ní se uzavírá bez
přfkazu třetí osoby.
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du způsobenou bleskem nebo výbuc~em bud' přiměřeně užito ustanoveni odstavce 2.
Meze zavázano sti.

§ 74: Poji~~ilel neručí za škody způ
sOb~ne ~ozarem
nebo
výbuchem,
ktere .vznlkly zemětřesením, válečný
~~tá~1~~ostmJ, vzbouřením nebo poRozsah pojištění souboru věcí. Změna mfsta.
~§ ,75. (1) Byl-Ii
'Pojištěn
soubor
vecl, vztahuje se pojištěni též na vě
ci příslušní ků rOd,iny a zaměstnanců
pOjist~ík,ových, ,kteří s ním žijí
ve
sp~lec'n~ domacnosti nebo vykonávaJI sve povolání v mfstě pro něž
platí pojištění.
'

(2) Ujednání, podle něhož
bude
~oji~ti!el prost závazku plniti, budouII V~.C1 , zcela, nebo z části odneseny
do jlny.ch mlstnostf místa v pojistce
Donu covací předpisy.
uvedeneh.~ (domu,. bytu, závodu, vý§ 72. Pojistitel se nemůže dovolá: s.t~vy, staje. a pod.), může se pojí~!lt~1
dovolavatl toliko tehdy, nálev ati ujednání, jež se v neprospěch
pojistníka odchylujf od ustanovení § ~r-II mu podle zásad rozhodných pro
j~hO
o~.ch?dování
za ' pojištěnf
v
50, ods·t. 1, odst. 3, věty 2, §§ 55
až 58, §§ 60 až 63 .
Totéž 'Platí o te.chto jmych mfstnostech vyšší pfémle.
ujednáních, která se odchy,lují v neprospěc,h zcizitele nebo nabyvatele
Pojist.ná ,n áhrada.
od ustanovení §§ 64 až 67.

Poj ištění

Obsah

požár /n í.

pojištění a rozsah
k náhradě.

§ 76. Pojistná náhrada se řfdí:
podle
nákladů
obvyklých
se
zř-:.!1}m na úbytek hodnoty způsobený
~!arrm! ~pot~~benímnebo jinými přl
cmaml, jestllze se však budova znovu nevystaví, nejvýše podle její prodejní hodnoty;
, b~ při zboží, jež pojistník sám vyrObIl, podle výrobních nákladů, při
ji/ném zboží podle 'pořizovacfch nákladů, v obou případech však nejvýše podle prodejní ceny;
.
c} při dobytku podle hodnoty, kterou měl přímo před tím, než nastala
pojistná příhoda, při surovinách , polnfch plOdinách a jiných přírodninách
pOd,le průměrných cen zjištěných pro
den požáru;
d} při domácím nářadí a jinakých
předměteCh potřeby, při pracovním
náčiní a strojích podle nákladů nov.ého opatření věd téhož druhu se
zřením na úbytek hodnoty způsobéný
a) při budovách
znovuzřízení v místě

Hlav,a 2.

povinnosti

§ 73. (1) Při .požárním pojištění ru-

il pojistitel za škodu, která byla

způ

sobena požárem, bleskem nebo výbuchem způsobu ve smlouvě uvedeného.
(2) Pojistitel je povinen "nahraditi
škodu, která vznikla zničením nebo
poškozením pojištěných věcí, pokud
byly znjčeny nebo poškozeny přímým
nebo nepřímým působením ohně nebo hašením, stržením, vyklizením nebo podobnými opatřeními při požáru.
Totéž platí o škodě, ' jež vznikla tím,
že se pojištěné věci při požáru ztrat ily.
(3) Na ručení pojistíterovo za ško~
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stáHm,
naml.
Pojištění

jinými

přiči

ucházejícího zisku a

něko

uživánim

nebo

nemovito,stí, při čemž se na pojist
ka hledí jako na dlužníka.
ni(6) Bylo-Ii zástavní právo na
jištěné budov~ ohlášeno POjisfit~~'
J,:st tento povinen doporučeným d •
plsem neprodleně zpraviti Zástav~
ho věřitele na jeho náklad OPřen
šeném placení prémií. Zástavni V·r.ultel má právo, pokud nenastala erjistná příhoda, do jednoho měs~o.
zaplatiti dlu žne prémie.
ce

likerého zájmu na téže věci..
§ 77. (1) Při pojištěni zisku ucházejícího pro pojistnou příhodu nelze
ujednáním stanoviti pojistnou hodnotu určitou částkou.
(2) Kdo se pojistí v pHči,ně téže
věci u jednoho pojistitele proti škodě, u jiného pojistitele na ucházeDoložka o znoj/uzřízeni.
jící zisk nebo pro jiný zvláštní zájem, jenž . jest
ohro,t en
pojistnou
§ 80. (1) 't;Hi
p~j!sfitel
POdle
přihodou, jest povinen každému po- s:mlouvy zav'ázan platiti náhradu 1jistiteli neprodleně oznámi,t i osta't ní ,Irko ,na znovuzřízení pojištěné bUd o
pojištěni a ostatní pojistitele a uda- Vt n:bo na
doplněni POjišlěné~~
ti pojistné sumy.
P!lslusc:~s,~vl . nebo ,pro'h-Iásf-li pojistn~~ POJlst~telr,. kdyz nastala pojislná
Oznámení pojistné příhody.
prrh,?da, ~~ noahradyo. upotřebi loliko
~. t~mt o ucel um, muze: býli placeni
§ 78. Povinnosti oznámiti pojistnou zadano teprve tehdy, Je-Ii zaji šlěno
přihodu (§ 39, ods,t. 1) · učiní se za- ~: ~ude peněz upotřebeno k těmtO
dost, odešle-Ii se oznámení do tří ucelum.
o
dnu po jejím vzniku.
(2~ Pokud, věci opatřenýCh z náhra~y lest potreba a po'kud se jich užiRozšiření zástavniho
práva k budo- Je ke znovuzřízeni budovy nebo II
vám.
do·plně,ni přlslušenství, nelze na ni
vésti oddělenou exekuci.
§ 79. (1) Zástavni právo k pojiště
§ 81. Je-Ii pojislilel podle smlouvy
né budově vztahuje se na náhradotoliko
na
vou pohledávku proti pojistiteli. Ob- zavázá~, platiti náhradu
mezeni exekuce , jež podle ustanove- znovuzrrzení budovy nebo na doplně
ni
příslušenství
nebo
prohlásí-Ii
poni exekučního práva pla,ti v příčině
této pohledávky, není tím dotčeno. ji~tni~ pojisti!eli, kd'(ž nastala pojistna prihoda, ze upotrebí náhrady 10(2) Náhrada sml se platiti pojistní!~ko • k t~m.. ~ ú~elum~ je placeni pokovi, kromě případu uvedených v § 'lstnlkovl uClnne take proti záslavni81,
toliko s přivolením
zástavních mu věřiteli, který své zástavní právo
věřitelu, kteři své
zástavní
právo pojisti.telí ohlásiJ, byť i k placeni neohlásili pojistiteli dřive, než pojistná přivolil, jestliže je zajištěno že bupřihoda nas,tala.
de peněz upotřebeno k těmío úče
(3) Plati, že zástavní věřitel přivo lum. Má-Ii však býti placeno bez 10lil, uvědomil-Ii ho pojistitel, že ná- hoto .z?jištěnl nebo má-Ii se vůbec
hrada bude vyplacena a' že
jest upustili od toho, aby peněz
bylo
oprávněn podati proti tomu· do mesí- upo.třebeno k těmto účelum
budil
ce odpor, a nepod,al-li v této Ihutě přiměřeně uži,to ustanovení ' §
79
?dpor proti placení. Útraty zprávy odst. 2 až 5
•
jdou na vrub zástavnlho
věřite,le.
Změní-Ii byt, bud'
užito přiměřeně
Donucovacl předpisy,.
usta.noveni § 15, odsl. 1.
(4) Nemuže-li zástavní věřitel být,!
§ 82. Ujednánf, jež se odchyluji
zp~~v7n nebo podá-Ii včas od'Por, je od ustanoveni §§ 75 a 78 v nepropOjistitel oprávněn složiti náhradu u spěch poji,stnika, nemúže se pojlsllokre.sního soudu, v jehož obvodu je tel dovolávati. Totéž plaH o ujednápojištěná budova.
ních mez.! pojistitelem a pojistníkem.
(5) Složenou náhradu rozvrhne soud jimiž se vylučuji neb obmezují prává
na návrh, užívaje přiměřeně ustano - založená ve prospěCh zástall\niho vě
veni exekučniho práva o rozvrhu nej- řitele ustanovenimi § 79, odsl. 1 af
vyššího podání při nucené dražbě 3 a § 81 .

'istná smlouva (zák.) §§ 77-92.
'
PoJ Jiná kni'h ovni břemena .
vaclho
§ 83 Vázne-Ii na pojištěné budově
, né' břemeno, duchodová
pOhle~:~ka nebo podle ~stan.oven! ,:x~
k 'niho práva naoyte pravo uk~Jne,
n~~o je-Ii pojištěná bUd,ova }at~~en~
právem požívacim, bud, pnmerene
užito usta,n ovení §§ 79 az 82 .
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.

nebo pachtovniho práva nebo podobného
poměru
oprávnění
br~)i ~cjištěné plody pudy, buď při
merene podle odstavce 1 užito ustanovení o zcize·ní pojištěného pozemku.
Donucovacl

předpisy.

§ 90. (1) Pojistitel se nemuže dOVOlávati ujednání, jež se odchylují
Hlava 3.
od ustanovení §§ 86 až 88 v neprospěCh pojistníka nebo od ustanoveni
poj iš t ě n i k r u P o bit n r.
§ 89 v neprospěch nabyvatele nebo
Obsah pojištěni. .
poživatele.
(2) Lhutu k podáni odporu podle §
§ 84. Při pojiš,těnf k!upobit~ím ruvšak
či pojistitel za škodu, Jez vynikne na 2, odst. 1 lze zkrátit i; nesmi
pojištěných plodinách pudy krupobi- činiti méně než osm dní. Taktéž jsou
přípus.tna ujednání, jež se odchyluji
tlm.
od usta,n ovenl § 57 o náhradě zachraňovacího nákladu.
pojistná náhrada.

§ 85. pojistná n.áhrada řídí se podle výtěžku, ktery by byly poskytly
pojištěné plod'iny pudy, kdyby nebylo nastalo krupobití.
Oznámení pojistné přihody.

Hlava 4.
Poj i š t

ě

Obsah

ni

dob Y I k a.

pojištění.

§ 91. (1) Při pojištění dobytka je
§ 86. poviMos,ti oznámiti pojistnou
škodu
příhodu (§ 39, odst. 1) učini se za- pojistitel povinen nahraditi
dost, odešle-Ii se oznámení do čtyř jež nasta,ne smrtí (zhynutím, porážko~
z
nouze)
pojištěného
zvířete.
dnů po jejím vZlliku.
(2) Pojistiti se lze také proti škodě, která nasta,ne nemoci neb úraDospělost pojistného nároku.
zem poj.ištěné,ho zvířete, jež nemajl
§ 87. Plněni náhrady lze odložiti za následek je'h o smrt.
až do 31. října běžného roku. NeMeze zavázanosti.
jsou-Ii však v této době pojištěné
§ 92. Pojistitel nehradl škodu:
plodiny půdy ještě s'klizeny, budiž
a) jež vznikne morem nebo nemonáhrada dána neprodleně poté, kdy
ci a která se má podle
právních
budou sklizeny.
ustanoveni
nahraditi
z veřejných
Právo výpovědi po poji stné příhodě. prostředku, třebaže by tu pro porušení policejnlch předpisu
o
moru
§ 88 . Dá-Ii pojisti,tel výpověď podle nebylo nároku na náhradu;
§ 61, pusObl výpověď teprve koncem
b) jež byla zpusobena
válečnými
pOjistnpho období, v němž nastalo událostmi nebo jež vznikla vzbouře
ním nebo povstánlm;
krupObití.
cl jež byla způsobena
požárem,
Zcizeni pozemku s pojištěnými plodi- bleskem, výbuchem, povodni
nebo
nami půdy.
zemětřesenlm;
d) jež vznikla při dopravě pojiště
§ 89 . (1) Zcizí-Ii se pozemek, na nýCh zvířat po železnici, lodi nebo
němž jsou pojištěné plodiny
pudy, jiných doprav'n lch prostředclch nebo
může pojistitel nabyvateli vypověděti následkem takové dopravy, jakož
I
pojistný poměr toliko pro konec po- !lři •nakládání i vykládání s 11m spojistného obdobl, v němž zvěděl
o Jenem;
zcizeni; ustanovení § 65, odst.. 1 o
e) jež vznikla užiHm koní k dostilhů tách lu ne'plall.
hům nebo k jiným sporlovnlm úče 
(2) Nabude-Ii kdo na zá·kladě poží- lum.
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Změna

Porážka z nouze .

místa.

§ 98. (1) Pojistník nesmí bez při
§ 93 . Ujednání, že pojistitel bude
prost závazku plniti, bUde-Ii pOjiště  volWlí pojistitelova provésti porážku
né zvíře odstraněno z urč i tého místa, z nouze, leč by porážka byla úředně
mú ze se pojistítel dovolávati pouze nařízena nebo pojis tník ji mohl podle
tehdy, trvalo-Ii odstranění déle osmi okolností pokládati za tak naléhavou,
že nebylo lze čekati na prohlášení
dnů.
p u jistitel o vo.
(2) Provedlo-Ji pojistník porážku z
Oznamovací povinnost př· i
pojistné
příhodě a při onemocněních a úra- nouze proti tomu.to ustanovení, je poj.slIle l pros t závazku pln iti.
zech.
(3) Nepřipustil-Ii pojistník porážku
§ 94. Pojistník je povinen oznámiti z nouze pojistitelem nařízenou,
je
nep roCl lene pojistIteli jal< smrt tak i pojistitel prost závazku plniti potud,
každé závažné onemocnění .a každý
P"'(uCl by rozsah škoay byl menší,
záva žný úraz pojištěného zvířete, a kdyby se byl pojistník náležitě zato i když se 'n emá onemo·cnění neb
choval.
neb úraz pokládati za pojistnou pří
hodu. Povinnosti oznamovací se uči
Pojistná náhrada.
ní zadost, odešle-Ii se oznámení do
dvou dnů po to m, kdy událost nastala.
§ 99. Nastane-Ii smrt pojištěného
zv,rete ne mocí neb úralem, řídí se
Právo pojistitelovo k prohlídce a vy- pojistná náhrada podle hodnoty, ktešetření pojištěných zvířat.
ro'u mělo zvíře přímo před onemocněním nebo úrazem .
§ 95. Pojistitel jest oprávněn kdykoli na své náklady prohlédnouti a Právo výpovědi po nas.talé pojistné

vyšetřiti

pojištěná

Zachraňovací

zvířata.

povinnost a
vací náklad..

příhodě.

Pojistná smlouva (zák .) §§ 93-11 1.
pojištěného

Zcizení

§ 103.

Při

zcizení

zvířete.

pojištěného

li však

ještě

za běžného pojistnéhO
o bdobí nebo do měsíce po zániku
po jistného poměru smrt zvířete pro
vadu, za kterou zcizitel jest nabyvateli po zákonu povinen správou, 1rvá
zavázanost pojist itelova proti pojistll íkovi až do výše nároku ze správy.
Přechod

statkového

inventáře.

§ 104. Přejde-Ii pozemek s inventářem zcizením anebo dědictvím na
někoho jiného, budiž v příčine zvířat 'náležejících
k inventáři
užito
lIstanovení §§ 64 až 66 a 68.
Donucovací

§ 105. Pojistitel

pře d pisy .

'nem ůž e

se dovol ávati ujednání, jež se odchylují od
usta,novení § 93, § 94, věty 2, § 96,
o dst. 3, §§ 97 až 104 v neprospěch
pojistníka nebo jeho právního nás·t upce.
Hlava 5.

zachraňo

§ 100. Každá strana jest opráv.něna
pojistný
poměr
podle
§ 96. (1) OnemocnI-Ii pojištěné zví- § 61. Je-Ii však některé z několika
ře neb ut rpí-Ii uraz, je pojistník po - pojištěných zvířat stiženo nakažlivou
v.inen, pokud jsou onemocnění neb nemocí, al' následovala smrt čni nic ,
úraz závažné,
přibrati
neprodlen·ě nemá pojistitel právo výpovědi.
zvěrolékaře nebo, není-li to možné,
Přechod náro'ku ze správy.
odborníka.
(2) Útraty krmení a ošetření, jakož
§ 101. (1) Přísluší-Ii pojistníkovi
i náklady na zvěrolékařské ohledánI
a léčení ne·ní povinen pojistitel na- proti 1řetí osobě nárok ze správy pro
vadu pojištěného zvířete, přecházl
hraditi.
(3) Nákl.ady první prohlídky (odsta- nárok na pojis"t itele,
pokud ten·to
vec 1) při onemocnění
pojišlěného
nakradí
pojistníkovi
škodu
vadou
zvířete
nesou pojistitel a pojistník způsobenou. Přechod nelze uplatnHi
na új mu pojistníka.
stejným dílem .
(2) Vzdal-Ii se pojis.tník nároku ze
správy nebo 'pozbyl -Ii 'ho svým zaviTýrání a zanedbání zví řet e .
néním, je pojistitel
prost
závazku
97. Jestliže pojistník úmyslně ne- plniti potud, pokud by byl mohl z
bo z hrubé nedbalosti zvíře těžce nároku dosíci náhrady.
týral nebo zanedbal, ob zv láš t ě opoRozšíření zavázanosti přes smluv.llí
minul-Ii při onemocnění nebo úrazu
dobu.
zvířete úmyslně nebo z hrubé nedbalosti přibrati zvěrolékaře nebo od§ 102. Pojistitel je povinen ná,hrabornlka podle ustanovení § 96, odst.
1, jest pojistitel prost závazku pln.i- dou také za smrt zvířete, jež nastala
pojistného
ti, leč že týrání nebo zanedbání ne- do měsíce po ukončení
onemocmělo vlivu ani na vznik pojistné pří poměru, byla -Ii způ s obe.na
hody ani na rozsah plnění, ke kterě ~ něním nebo poškozením, jež nastalo
za doby smluvní.
mu je pojistitel zavázán.
vypověděti

zvi-

l ete platí ustanovení § 67 . Nastane-

Pojištění
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(2) Dopravuje-Ii se pojištěné zboží jinou lodí, než která jest stanovena v pojistné smlouvě, nebo po
souši, není pojistitel povinen náhradou škody; je však povinen škodu
nahraditi, stala -Ii se změna po vzniku zavázanosti pojistitelovy pro nehodu, na kterou se jeho zavázanost
vztahuje, nebo změní-Ii se po vzniku
zavázanosti pojistitelovy způsob dopravy bez přivole"! pojistníkova ,n eb
upustí-Ii se od oné plavby lodi. Pojištění zahrnuje v těch t o případech i
útraty
překládání
a prozatímního
uskladnění, jakož i vyšší útraty další
d opravy.
Meze zavázanosti.
§ 109. Pojistitel nehradí škodu:
a) při pojištění zboží, byla'li způ
sobena ode sílatelem nebo příjemcem
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
b) způsobenou přirozenou povahou
zboží (zejména vnitřní zkázou, úbytkem, Obyčejným prosakováním), vadným obalem nebo krysami nebo
myšmi, leč že tato škoda nastane
průtahem
cesty, způsobeným ne'hodou, za kterou jest pojistitel zavázán
náhradou;
c) vzniklou při pojištění lodi tím,
že loď při nastoupení cesty nebyla
ve stavu k Jízdě způsobilém nebo
nebyla náležitě vypravena nebo posádkou opatřena, nebo způsobenou
obyčej ,ným opotřebením, stářím, zetlelo stí nebo červotočinou;
. d) způsobenou válečnými událostmi
nebo vzbouřením nebo povstáním;
e) vzniklou pro' průtahy při dopravě ztrátou konjunktury, na kursu neb
úrocích;
f) způsobenou ledem nebo výbušnými látkami.

§ 106. (1) Při dopravním pojištění
nese pojistitel nebezpečí, jimž je
vy dáno zboží při dopravě po souši
n ebo po vnitrozemských vodách nebo jimž jsou vydány lodi při plavbě
vn itrozemské.
(2) Při pojištění lodi ručí pojistitel
t aké za škodu, kterou p ojistník utrpí
tím, že jest pro srážku pojištěné lodi s jinou i odí zavázán nahraditi škodu třetím osobám,
li 107. Pojištění proti nebezpečím Doba, po kterou je pojištěno zbožl.
v nitrozemské plavby vztahuje se též
n a škodu, která vznikne pojistníkovi
§ 110. Zavázanost pojistitelova se
l ím, že jest nutno na záchranu lodi vztahuje na celou dobu, po kterou
a nákladu ze společného nebezpečí pojištěné zboží jest na cestě oznaob ětovati vlastní nebo cizí věci.
č ené ve smlouvě; po č í n á
se odevzdánlm zboží dopravci a končí se
Rozsah zavázanosti.
dodánín;J příjemci nebo, nelje-Ii je
pro překážku dodati, řádným ulože§ 108. (1) Při pojištěnI zboží proti ním nebo řádným prodejem zbožl.
neb ezpečím
do'pravy po vnitrozemských vodách nese pojistitel nebezDoba, po kterou jsou pojištěny
p ečí z užiti lehkých lodic při 'naklálodi.
d ánI nebo vykládánI, je-Ii jich užitl
§ 111. (1) Při pojištění lodi, jež
v místě obvyklé.
jest sjednáno pro jednu cestu, počl-
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ná se zavázanost pojistitelova
d'obou, kdy se počne na loď nakládati,
nebo nepřijímá-Ii nákladu, odjezdem.
Zaváza,no's,t se končí dobou, kdy složeni nákladu na určeném místě je
skončeno, nebo nejde-Ii
o složeni
nákladu, přijezdem do určeného ':!li's ta. Opozdil-Ii se ,pojistník se slozenim přes slušnou miru, konči se pojištěni dobou, ve které by bylo složeni ukončeno,
kdyby
tu
nebylo
opožděnI.

opraviti , záležl škoda v rozdíl li
mezi pojistnou hodnotou
(odstavec:
1) a hodnotou lodnich součásti v poškozeném stavu.

Jil

Zvýšeni nebezpeči a zcizenI.
§ 114. (1) Při pojištěni zboži Ilen f
pojistitel oprávněn vypověděli smlouvu proto, že nebezpečí se zvýšilo
nezávisle na vůli pojistnikově (§ 33,
odst. 3). Pojist.nik neni povinen oznámiti pojistiteli takové zvýšeni
ne-

(2) Přijme-Ii se před
ukončenim bezpeči.
(2) Vypovi -li při pojištěni lodi poslo'ž eni náklad pro
novou
cestu,
konči se pojištění dobou,
kdy se jistitel pojistný poměr v době, kdy
loď jest na cestě, protože se zvýšipočne znovu nakládati.
(3) Upustí-Ii se od cesty po vzni: lo nebezpečí nezávisle na vůli poku zavázanosti pojisti.telovy, pokláda jistnikově, nepůsobí výpověď pře d
se misto, kde přestane cesta, za ur- ukončením cesty . Nastane-Ii za ces.ty
pojistná přihoda, je pojistitel pov ičené misto.
nen plniti, jakkoli mu zvýšeni nebezpeči nebylo oznámeno.
Pojist,ná náhrada při zbožl.
(3) Byla-Ii však povin,nost k ozná§ 112. (1) Při pojištěni iboží řid! meni již porušena před počátkem cesty,
buď užito us,t anoveni
odstavce
se pojistná náhrada podle
obecne
obchodní hodnoty a, neni-Ii tako,v é, 2 toliko tehdy, zvěděl -Ii pojistitel jepodle obecné hodnoty, kterou mělo ště před počátkem cesty o zvýšenf
zboži v době, kdy se po'činá pojiš,tě nebezpečf.
(4) Zcizi-Ii se pojištěné zbo,ž i neni, -v místě odeslání, připočitajíc náklady na pojištěni, jakož i náklady, bo lodi v době, kdy jsou na cestě,
jež vzniknou až do doby, kdy do- pomiji pojištěni nikoli dobou, s,tanovenou v § 67, věta 1, nýbrž teprve
pravce zboži přijme.
(2) Poškodl-li se zboží, budiž hod- ukončením cesty.
nota, kterou zboži má v poškozeném
Hlava 6.
stavu na mistě urče,ni, odečtena od
hodnoty, kterou by zboži na tomto
Poj i š t ě n i o, d po věd n o s t i_
mistě mělo v nepoškozeném stavu;
škoda je vyjádřena zlomkem pojistné
Obsah pojištění..
hodnoty (odstavec 1), který se vypočte podle poměru -úbytku hodnoty
§ 115. (1) Při odpovědnostnim pozboži k jeho hodnotě v nepoškozejištěni jest pojistitel zavázán zprosliném stavu.
li pojistnika škody z plnění třetí osobě, k němuž jest pojistnik
povinen
Pojistná náhrada při lodich.
podle odpověClnostního pomeru
ve
skutečnos,t
§ 113. (1) Při pojištěni lodí řidí se smlouvě uvedeného pro
ve
smluvené
době
naslavšf.
pojistná náhrada podle hodnoty, kte(2) Je-Ii pojistnik povinen pro nárou měla loď, když se počalo porok třetí oSOby dáti jistotu , vztahuje'
jištěnI.
.
(2) Při poškození lodi se pokladá se závazek pojistitelův také n,a poza škodu, h"odi-Ii se loď ještě
k skytnutí jistoty.
opravě, výše nákladů . na vopravy
_~
Rozsah zavázanosti.
na výměnu poškozenych casli;
pti
t om se odečítá částka, jež je přimě
§ 116. (1) Pojištění zahrnuje t éž
řena jednak zmenšeni hodnoty opraobrany
vených části, jež tu
bylo již
při soudni a mimosoudni útraty
vzniku pojistné přihody, jednak hod- proti nároku třetí osoby, jakož i útranotě starých dilců, které
tu ještě ty obhajoby v trestnim Hzení zahájejsou a při opravě byly na'h razeny no- ném pro čin, který by mO'hl odůvod 
niti pojistný nárok. To plati, i kd~ž
vými.
_ (3) Neni-ii možno poškozenou loď se nemusi plaliti náhrada třetí osobe.

Pojisltná smlouva (§§ 112-123).
(2) Otra ty má pojistitel nahraditi,
po kud byly nutné.
(3) Byly-Ii útraty vynaloženy ve spo~u vedeném na podnět
pojistilelův
nebo jinak na jeho poukaz, je pojistitel povinen je nahraditi nehl edic
na pojistnou sumu .
(4) Je-Ii pojistnik povinen
podle
sml ouvy nebo po záko'nu nésti část
škody sám, nahradi pojistitel útraty
j en v tomto poměru.
Neplat'ná ujednánI.
§ 1'17. (1) Neplatné jest ujednáni,
že poji'stitel bude zavázán plniti i
te hcly, způsobili-ii pojistnik úmyslně
a protiprávně skutečnost, za niž odpovidá osobě !řeti.
(2) Totéž p l ati o ujednáni, že pojistitel bude ručiti za peněžité tresty
a pokuty uložené soudy nebo politi ckými úřady.
Poji štěni

proli následkům odpověd
nosti poclnikatelské.

§ 118. (1) Pojištěni proti následkům
odpovědnosti z provozováni podni,ku
se vztahuje i na odpovědnost osob
ustanovených k vedeni podniku nebo
jeho části nebo k dozoru na podnik,
kterou maji v této vlastnQsti. Pojištění jest po,tud pojištěním
na cizi
ú čet.

(2) Je-Ii zároveň několik takových
osob odpovědno z téže skutečnosti,
budiž plněni pojistitelovo rozvrženo
podle poměru, ve kterém jsou náhradni sumy, jež maji platiti jednotlivci, k úhrnné sumě náhrady.
(3) Jestliže se podnik zcizi, propachtuje nebo jestliže jej převezme
třeti osoba na základě
podobného
poměru, buď přiměřeně liži,t o ustanoveni §§ 64 až 66.
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při

jako vedlejši intervenient, přislu 
ši postaveni nerozlučného společnik a
v rozepři podle ustanoveni civilnih o>
soudniho řádu. Omluvy, již je pojistnik zavázán dáti se v rozepři zastupovati osobou pojistitelem jmenovanou, může se pojistilel
dovolávatI:"
jen, když proti pojistnikovi
uzna [
svůj závazek plniti.
(3) Na stane-Ii skutečnost odůvodňu
jici nárok třeti osoby po
uplynutf.
doda,tečné
lhůty stanovené v § 29.avšak před zaplacenim prémie ,
je'
pojis.fitel prost závazku plniti, věděl
li pojistnik v době zaplacení prémie,
o tom, že nastala t ato skutečnos,t.
Dospělost

pojistného

nároku .

§ 120. (1) Pojistitel je pov'inen nahradili škodu do osmi dnů poté, kdy
nárok třeti osoby byl
pojistnikelltl
uspo'koje,n nebo byl zjištěn
pravoplatným rozsudkem,
uznáním
nebo,
smírem. Otraty, jež se majl 'h raditi
podle § 116, zaplatiž pojistitel
do>
osmi dnů poté, kdy mu byla oznámena částka pravoplatně stanovená.
(2) Ujednání, podle něhož pojistitel bude prost závazku plniti, když:
bez jeho přivoleni pojistník uspokojl třeti osobu nebo uzná jeji nárok,.
nemůž"e se pojistitel dovolávali, jes,tliže pojistnik podle zřejmé slušnost f
nemohl
odepřiti I uspokojeni
nebo ,
uznáni a jestliže při tom nepřekročl ll
meze svého právniho závazku.
Náhradni

nároky proti
rodiny.

přislušnikŮ Illl

§ 121. Jsou-Ii přislušnici pojistnikovy rodiny, kteři s nim žijí ve společ 
né domácnosti, povinni hraditi muv
škodu, jíž se pojištění týká, nepře 
cházi nárok na pojistitele (§ 62).
I

Oznámeni pojistné

přihody .

§ 119. (1) Povinnosti oznámiti p~
j istnou příhodu (§ 39, odst. 1) se UCIni zados,t ,odešle-Ii se oznámeni do
osm i dnů poté, kdy !řeti osoba mimosoud ně uplatnila svůj nárok pro,t i
poj istnikovi nebo kdy bylo zavedeno
tres-t nl řízeni pro čin, na němž
se
nárok zakládá. Uplatni-ii Heti osoba
svůj nárok proti pojistnikovi soudně,
je pojis.tnik povi,nen oznámiti to nepr odleně pojistiteli.
(2) Poji stiteli , jenž vstoupí v roze-

Zákonné zástavni právo Heti osobY'
na náhradové pohledávce.

§ 122. Třeli osoba má pro svůj nárok proli pojistnikovi zástavni právo ,
na jeho náhradové
pohledávce
z:
pojistné smlouvy.
Plněni

třeli

osobě.

§ 123. Pojistitel
jest
oprávněn ,.
když dřive uvědomil pojistnika, plati ti náhradu, jež tomuto přísluši, přimo,
osobě třetí, pokud pojistnik jest za-
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Poj i stitel je tfho jako obmyšleného neb označiti
jiného,
llIšak povinen
osobě, žá- jako obmyšleného někoho
než kdo púvodně byl označen, a to i
d á-Ii to pojistník.
",
.
__ __ . ~ . ~i ~~~' tehdy, stalo-Ii se dřívější označenf
ve smlouvě.
.Donucovací předpisy.
(3) Nenabude-Ii -n ároku osoba ob§ 124. Pojistitel se nemůže dovolá:vati ujednání, jež se v ' neprospěch myšlená, platí, jal(oby nebyla ozna.[p ojistnJka odchylují od
ustanovení čena.
.§ § 116, 119 až 121.
Výklad doložky o obmyšleni.

v azan plniti této

osobě .
platiti třetí

DlL TŘETí
ŽiVOTNí POJiŠTĚNI.
Obsah pojištěni.
§ 125. Při pojíštění na živol je poj istitel povinen po pojistné příhodě
'p latiti ve smlouvě určený kapitál nebo důchod.
Pojištění

na cizí život.

§ 128. (1) Je-Ii při pojištění kapitálu několik osob označeno jako obmyšlené bez určení jejich podílů, majf
na pojistitelovo plnění nárOk rov ným dílem; podíl, jehož některý z
obmyšlených nenabyl, přirůstá ostatním.
(2) Jsou-Ii jako obmyšlení označeni
dědicové bez podrobnějšího ustanovení, mají v pochybnosti ,nárok na
plnění pojistitelovo osoby, jež nabudou dědictví, podle poměru
svých

. § 126. (1) Pojištění lze sjednati na dědických podílů.
život pojistníkův nebo někoho ji'né(3) Je-Ii pojištěni kapitálu na pří
Sjedná-Ii se pojištění na případ p ad smrli sjednáno ve prospěch ma.smrt i někoho jiného, jest k pla·tnosti jitele -n ebo doručitele pojistky, bu:smlouvy a opatření v § 127, odst. 2 diž pojistná suma pojata do pozů
,stanovených potřebí -p.ísemného při- stalosti pojistníkovy, ledaže učinil o
1I0lení této jiné osoby, ledaže otec nároku jiné opatření jednáním mezi
nebo matka sjednají
pojištění
,na živými nebo na případ smrti.
p říPad smrti svého ,nezletilého dítěte.
(2) Pojištění na život dítěte · mladNespráv;ný údaj věku.
:šiho čtrnácti let jest neplatné, pOkud
pojistitel podle smlouvy má býti na
§ 129. (1) Byl-Ii věk toM, na jehož
'případ smrti dítěte před
dovršením život ·s·e sjednalo pojištění, nesprávčtrnáctého ' roku věku zavázán k plně ně udán a byla-Ii proto
vyměře·na
nf, jež převyšuje obyčejné pohřebné prémie přiliš nízko, sníží se pojistná
nebo nejvyšší částku, kterou pro ně suma na čá s tku, která odpovídá sjedsta,novil dozorčí úřad .
nané prémii podle sazeb pojistitelo(3) Pokud podle ustanovení tohoto vých platných při sjednánf smlouvy,
.%ákona jsou právně výz,namné vědo vezme-Ii se za zá-klad s, kutečný vstup.most a chování pojistníka, přihlíží ní věk.
.se při pojištění na život některé ji(2) Pojistník však může dříve, než
.JIé .osoby také k její vědomosti a nasta,n e pojistná příhoda, žádati, aby
Jejímu cllování.
pojistná suma byla opět zvýšena na
původní výši, jestliže se zaváže pla..Pojištění ve prosp'ěch třetích osob.
titi ,přiměřeně vyššf prémie a doplatí čii stk u, která ,nesmí čini t i více nežpětiprocentními
§ 127. (1) ' Třetí osoba, v jejíž pro- li rozdíl prémií s
's pěch se pojištění sjednává (ob my- úroky za uplynulou dobu.
(3) Právo odstupu od smlouvy pro
š lený), nabývá, nellsta,n ovuje-Ii sml ou;va jinak, práva na pojistitelovo plně nesprávný údaj věku přísluší pojisti.n f · teprve vznikem pojistné příhody.. teli toliko tehdy , jestliže skutečn ý
(2) Při pojištěnf kapitálu má se za vstupnl věk je mimo hra,n ice, ve kte'10, že jest pojistník!Jvi vyhrazeno až rých pojistitel podle svého pojistnédo pojis(né příhody oprávnění na- ho plánu uzavírá pojištění na život
(4) Objeví-Ii se, že prémie pro ,n e'kládati jednáními mezi živými nebo
byla vyměřena
lla případ smrti bez přivolení poji- správný údaj věku
st itelova s nárokem z pojistné smlou- příliš vysoko, budiž počátkem nej!ly, zejména označiti též někoho tře - bližšího pojistného období snížena

no.

poj istná smlouva (zák.) §§ 124- 137.
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na částku, která odpovídá skutečné pojistníka, je pojistitel prost závazkw
mu vstupnímu věku, a budiž vrácen plniti, jestliže
pojistnfk
způsobi l'
rozdíl mezi prémiovou reservou do- smrt télo osoby úmyslným proti právsud nashromážděnou a prémiovou re - ným činem.
servou, jíž jest třeba pro skutečný
(2) Je-Ii při pojištění na případ
smrli označena třetí osoba jako obvstupe.n I věk .
myšlená, plaH, ja,koby nebyla oznaZvýšeni nebezpečf .
čena, jestliže smrt toho, na jehož
život je pojištěnf sjednáno·, zpŮSObila.
§ 13D. Za zvýšení nebezpečf platí tato třetí osoba úmyslným proti práv.
toliko ta,ková změna nebezpečí, která ným činem.
je ve smlouvě výslovně označena jako- zvýšení nebezpečí s určitým údaOznámení pojistné příhody.
jem okolností ji způsobujlcích a kte§ 135. (1) Povinnost oznámiti pojist··
rá podle ujednání musf ' býti oznámenou příhodu (§ 39, odst. 1) je tu je",
na.
tehdy, je-Ii smrt stanove-na jako poKdy

nelze

odporovati

pojištění.

jistná příhoda. Oznamovací povinnosti se učiní zadost, odešle-Ii se oznámení do osmi dnů po vzniku pojistné-.

§ 131. (1) Neprovinil -Ii se pojistník
obmyslností, nemůže
pojistitel
po příhody.
(2) Příslušf-li právo na, plněnf třetf
uplynutí pěti let od uzavřeni smlouvy
oznámen f
již uplatňovati vadné údaje při uza" osobě, jest tato povinna
učiniti; totéž platí o povinnosti dátE·
vření smlouvy, vyjmouc případ
nevysvětleni a opatřiti dO'klady (§ 39"
s,p rávné'ho údaje věku.
(2) Po uplynutí pěti let od doby, odst . 2 a 3).
kdy -n astalo zvýšení nebezpečí, nePřeměna v pojištěni prémie pros1é.
může již pojistitel zvýšení uplatňo
a odkup.
vati, ledaže byla obmysl'ně porušena
povinnost oznámiti zvýšen,í nebezpe§ 136. (1) Je-Ii prémie zaplacena.
aspoň za dobu tří let, může pojistnl/("
čf.
kdykoli žádati o přeměnu pojištěn'f Ir·
Poji stníkovo právo výpovědi.
pojištění prémie prosté o zmenšené
pojistné sum ě (redukce).
§ 132. (1) Po uplynuti
prvního
(2) Jde-Ii o pojištění kapitálu. při
smluvnlho roku může pojistník vypo- kterém je jisto, že nastane pojistná;
věděti smlouvu kdY'koli bez výpověd příhoda, a byla-Ii prémie zaplacenanf lhůty.
aspo,ň za dobu tří let, může· pOjistn'l'k
(2) Nezaplatí-Ii se prémie splatná I(dykoli žádati zrušení smlouvy a výpo uplynutí prvnfho smluvního roku platu odbytného (odkup).
v dodatečné, pojistitelem sta,nove1né
lhůtě (§ 29, odst. 1), platí smlouva
Kdy se pojištěni přeměňuje samo
za vypověděnou pojis,tníkem.
sebou .
Sebevražda.
§ 133 . (1) Pojistitel jest prost závazku plniti, jestliže osoba, na pří
pad jejíž smrti je pojištěni sjednáno, spáchala sebevraždu, ledaže byl
čin spáchán ve stavu chorobné porUChy duševní činnosti, jenž vylučuje
u'rčení vůle.
.
, (2) Pojistitel nenf pros,t
závazku
plniti, trvalo-Ii pojištěni nepřetržitě
alespoň po pět roků předcházeJících
dni sebevraždy.

Omyslné usmrcenI.
§ 134. (1) Bylo-Ii sjednáno pojištění
na přlpad smrti něko'ho jiného než

§ 137. (1) Vypověděl-Ii
pojistnl '"
smlouvu podle usta'novení § 132, odst.
1 nebo 2, když byla, prémie zaplacena aspoň za dobu tří roků, přeměnf
se pojištěni samo sebou v pojištěn f'
prémie prosté o zmen'š ené pojistné'
sumě.

(2) Jde-Ii však o pojištěnf kapitálu r
kterém je jisto', že nastane po··
jistná příhoda, mže pojistnfk do mě 
síce po výpovědi anebo po uplynutí;
dodatečné lhůty žádati od,kup místo

při

přeměny.

(3) Vybfdnuti pojistníka, předepsa 
né v § 29, odst. 1 pro případ -n epla-·
cenf prémie, obsahujž
upozornění ._
že nastane přeměna pojištění.
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(4) Jest připustno ujednati, že se bi. Nedoplatky prémií buďte odelP ojištění v případech
odstavce
1 čteny.
,p řeměn í sam.o sebou v pojištění préExekuce na nároky z pojištění.
m ie prosté pro plnou pojistnou sumu,
4lvšak se zkrácenou pojistnou dobu.
§ 142 . Exekuci ve prospěch věřitelů
pojistníkových podléhají jeho majetKdy ' se vylučuje přeměna.
koprávní nároky ze s'mlouvy o život§ 138. Při pojištění, jež je sjedná- ním pojištění, pokud a dokud s nimi
Zl O toliko na přfpad smrti a ·na dobu může nakládati.
:nepřesahujíci deset roku, nemá 'poZabaveni.
j istník nároku na přeměnu.
li 143. (1) Zabavení nároků se uskuZáklady výpočtu pro přeměnu a od- teční doručením usnesení o povolení
kup.
exekuce pojistiteli podle ustanovení
§ 139. (1) Pojistitel je povinen ve exekučního práva platných pro zabavení
peněžitých pohledávek
vůbec,
'Všeobecných pojistných podmínkách
JJrčiti zásady, podle nichž
se má svědčí-Ii však pojistka majiteli nebo
doručiteli, podle ustanovení exekuč
'vypočísti při přeměně
\I
pojištění.
;prémie prosté zmenšená SIJma nebo ního práva platných pro zabavení ži-zkrácená doba a při odkupu odbyt- votnrch pojistek svědčících majiteli
nebo doručiteli.
né.
. (2) Zástavní právo tím nabyté vzta(2) Pojistitel je povinen pojistnímajetkoprávní
. xovi písemně oznámiti přeměnu nebo huje se na veškeré
,.poukázání odbytného do m ěsíce po- nároky pojistníkovy z pojistné smlouvy,
nebyla-Ii
povolená
exekuce ob:té, kdy bylo o to žádáno (§ 136, §
'137, odst. 2), přeměnu samu sebou mezena na jednotlivé nároky.
.:nastávající však neprodleně po uplyPřikázání pohledávky k vybráni.
nutí lhůty uvedené v § 137, odst. 2.
§ 144. (1) Zpeněžení zabavených
, Při přeměně buď pojistník v oznámeni upozorneň na oprávnění vyhra- nároků
pojistní'k ových se uskuteční
při·kázáním k vybráni.
.:zené jemu v § 140.
(2) Toto přikázání obzvláště zmocňuje vymáhajícího
věřitele
žádati
Obnova pojištěni.
jménem dlužníka od pojistitele odkup
§ 140. Byla-Ii smlouva vypověděna
a zaplacení odbytného.
podle § 1:.1, aniž bylo placeno od:b ytné, nebo byla-Ii podle §§ 136,
Právo vstupu obmyšleného, manžela
137 přeměněna v pojištění prémie
a děti pojist·n rkových.
.prosté, může pojistník do t ří měsí
§ 145. (1) Vede-Ii se exekuce na
· ců od u·plynuti dne, k němuž byla prépojistný
nárok nebo prOhlásí-ii
se
mi e placena, žáda ti za obnovu pů
vodni smlouvy, když doplati v této konkurs na jměnr pojistníkovo, může
obmyšle'
n
ý,
který
by·1
označen
jmé,l hůtě prémie připadajícf na mezi dOs přivolením
pojistníkovým
.bí s úrokem nejvýše pětiprocentním. nem,
vstoupiti místo pojistníka v pojistnou
smlouvu,
když
nahradí
odbytné
vymáVýplata prémiové reservy.
§ 141. (1) Zruši-Ii se odstupem nebo hajícímu věřiteli nebo konkursní podstatě.
' výpovědi pojistitele pojištění kapitá(2) Není-Ii obmyšlený vůbec nebo
\l u na případ smrti, při kterém je jiprávo
sto, že nastane pojistná příhoda, ne- jménem označen, mají totéž
manžel
a děti pojistníkovy.
bo je-Ii při tomto pojištěni pojistitel
(3) Vstu'P se provede oznámením
p rost závazku plniti, a byla-Ii v obou
toliko
do
-.těchto případech prémie
zaplacen.a pojistiteli; vstoupiti lze
měsíce potom, kdy ke vstupu opráv.aspoň za dobu tři let, je pojistitel
něný se dověděl
o
zabavení
nebo
povinen vyplatiti prémiovou reservu
na pojištění připadající. V případě § kdy byl prohlášen konkurs.
134, odst. 1 není však pojistitel poPojis.tky svědčící majiteli nebo
vinen vyplatiti prémiovou reservu.
doručiteli.
(2) Prémiová reserva buď počítána
§ 146. I když svědčí pojistka ma<p ro konec běžného p.ojistného obdo-

p ojistná sml,ouva (zák.) §§ 138-155.
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j iteli nebo doručiteli, může pojistitel
Pojištění proti úrazům jiných osob.
,() depřfti plnění majiteli nebo doru< iteli, nenHi prokázáno jeho o'práv§ 150. (1) Pojištění lze sjednati pron ění. Bezelstný pojistitel se osvobo- ti úrazům, jež se přihodí pojistníkov i,
:zuj e, plnf-li majiteli nebo doručiteli. nebo proti úrazům, jež se přihodí jiné osobě.
Lidové pojištění.
(2) Pojištěni proti úrazům, jež se
přihodí jiné osobě, platí v pochyb§ 147. (1) Při lidovém pojištění ne- nosti za sjednané na cizí úče t . Pro
p lati ustanoven·í §§ 1, 28, 29, 132 a toto pojištění buď užito přiměřeně
'§ 139, odst. 2,
us·t anovenf §§ 69 až 71.
(2) Prémie jsou nežalovatelny.
(3) Sjedná-Ii se pojištění proti úra(3) Pojistitel je pro neplacení pré· zům, jež se přihodí jiné osobě, na
m ií toliko tehdy prost závazku plniti, vlastní účet, jest ku platnosti smlou,d osáhl-Ii nedoplatek výše čtvrtletní vy potřeba písemného přivolení. této
p rémie . Je-Ii tomu ta'k, platí smlou- jiné osoby . Pokud podle ustanovení
v a z.a vypověděnou pojistníkem. By- toho t o zákona jsou právně významné
ly-Ii vša,k prémie zaplaceny aspoň za chování poj istníkovo a jeho vědo
dobu tří let, nast·ane přeměna pojiš- most, přihlíží se také k chování a vě
1 ění v pojištění prémie prosté sama domosti oné jiné oosby.
'Sebou (§ 137) .
(4) Byla-Ii smlouva zrušena výpově
Hromadné ·pojiŠtěni.
d í pojistníkovou bez placen·í odbyt§ 151. Jestliže se podnik, pro kte'ného nebo přeměna v pojištěnJ pré- rý bylo sjednáno hromadné pojištění ,
m ie prosté, může pojistník do šesti zcizí, propachtuje nebo jestliže jej
m ěsíců od uplynutí dne, k němuž pré- převezme třetí osoba na základě pom ie byla placena, žádati podle § 140 dobného
poměru,
buď
přiměřeně
:za obnovu původní smlouvy.
užito ust.anovení §§ 64 až 66.
Donucovací předpisy.
Pojištění ve prospěch osob třetich"
§ 152. Při pojištění kapitálu buď
148. (1) Pojistitel nemůže se dov olávati ujednání, jež se odchylují užito ustanoven í §§ 127 a 128 o pojištění ve prospěch osob třetích.
o d ustanovení §§ 129 až 141, 145 až
1 47 nebo v případě § 139, ods·t . 1 od
Zaviněné způsobení úrazu.
'všeobecných
pojistných
pOdmí,nek
v nesprospěch pojistníka neb obmyš§ 153 . (1) Pojistitel je prost závazku
1eného nebo osoby ke vstupu opráv- plniti, jestliže úrazem postižený způso
' n.ěné.
bil ú·raz úmyslně nebo hrubou nedba(2) V pojistných podmínkách
lze 10sti.Totéž platí, je-Ji na vlastní úče t
v ša!( se svolením dozorčího
úřadu
sjednáno pojištění proti úrazům, ktes tanoviti jiný způsob přeměny v po- ré se přihodí jiné osobě, a způsobil
j ištění prémie pro·sté, než který
je li pojistník úraz úmyslným protipráv.s tanoven v §§ 136 a 137, jakož ; jiný ným činem .
'v ýpocef výplatní sumy, než ict'3,'ý je
(2) Způsobila-Ii
při pojištění ve
s lar.oven v § 141.
prospěch třetí osoby tato třetí osoba
úraz úmyslným protiprávným činem ,
platí, jako by třetí osoba nebyla
Ofl ČTVRTÝ.
~.

označena.

ORAZOVe POJIŠTENL
Obsah

pojištění.

§ 149. Při úrazovém pojištění je poji stitel povinen platiti ve smlouvě urč ený kapitál nebo důchod nebo poskytnouti jiné smluvené plnění, je-Ji
1en, . n,a jehož osobu
pojištění
je
sjednáno, postižen úrazem způsobu
cz načeného ve smlouvě.

Časové

obmezení

závazku.

§ 154. Je platné ujednání, že bude
pojistitel prost závazku plniti, nastanou-Ii následky úrazu teprve po
uplynutí jednoho roku nebo delšího
obdob i.
Zachraňovací povinnost.
§ 155. Pojistník je povinen, pokud
možno, pečovati o odvrácení a zmen "
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šenf následků úrazu a zachovati se
při tom podle pokynů pojistitelových,
pokud se mu tím neukládá nic, co
přesahuje meze slušnosti.
Splatnost náhrady;

splátka.

§ 156. (1) Náhrada je splatná čtr
nácte dnů po ulcončenf léčenI.
(2) Má-Ii se platiti náhrada podle
jednotlivých dnů, lze pokaždé po
uplynutí měsíce ' žádati splátku, jež
se rovná náhradě za uplynulý měsfc .
Přiměřené užiU
. proti škodě a

předpisů o pojištění
o pojištění životním.

§ 157. Při úrazovém pojištěn! IlUď
přiměřeně užito ustanoven! § 58 o
zjišťovacfch nákladech, § 63 o nedostatku a pominutí zájmu na pojištění, § 130 o zvýšenf .nebezpečí a
§ 135, odst. 2 o povinnosti třeU osoby učiniti
oznámení a dáU vysvětlení.

Donucovacf předpisy.

§ 158. Pojistitel nemůže se dovolávati ujednání, jež se odchylují od
ustanovenf §§ 153 až 157 v neprospěch pojis,tníka nebo třeU osoby.

DlL
ZÁVĚREČNÉ

PÁTÝ.

A PŘECHODNÉ PŘEDPISY.

teprve po svém vzniku se pojistiteli
jednotlivě oznamují (běžné pojištěnf) _
(2) Vládním nařízením může býtf
stanoveno, že obmezení smluvn! svobody v tomto zákoně uvedená neplatí zcela nebo částečně pro nově
vznikajícf pojistná odvětví nebo pro
pojistné
smlouvy,
jež sjednávajf
menší
vzájemné
pojišťovny
nebo
zemské vzájemné pojišťovny dobytka
podporované z veřejných prostředků.
§ 162. (1) Následující ustanoven! s'
příslušnými obmezeními smluv,n! svobody platí i pro pojistné poměry,
které tu budou v den účinnosti tohoto zákona:
a) ustanovení § 21 o účinku konkursu a vyrovnacího ř!zení;
b) ustanovení § 29 o prodlenf přf
placení následné prémie a ustanovení § 119, odst. 3 s nfm souvislé. Tato,
ustanovení nevztahují se však na prémii splatnou přede dnem účinnosti to·h oto zákona;
c) ustanoven! §§ 43 až 45 o oprávněních pojišťovacfch jednatelů, avšak
jen pokud jde o právní jednánf, jeř
byla učiněna po dni účinnosti tohotO'
zákona; pak usta'novení § 46 o význ,a'mu' vědomosti pojišťovacfch jednatelů, pokud této vědomosti nabyli
po dni účinnosti tohoto zákona; posléze ustanoven! § 47;
d) ustanoven! §§ 79 až 83 o pojištění budov proti ohni;
e) ustanovení § 132 o pojistn!kově
právu výpovědi a ustanovení s·& 136
až 140 o přeměně v pojištěn! prémie prosté a odkupu a o bnově po-

q 159. (1) Ustanovením tohoto záko,na podléhaj! ' pojis1né smlouvy, jištěn!.
(2) Prodloužf-Ji se pojistný poměr
které sjednávaíf pojišťovny po zákonu zřízené a k provozu připuštěné. po dni účinnosti tohoto zákon,a výslovně nebo mlčky (§ 18), budiž, po _o
(2) Ustanovení tohoto zákona se netýkají pojištění u zapsaných pokladen č!najíc tímto prodloužením, na popomocných, zřízených podle zákona jistný poměr užito utstanoven! tohoze dne 16. července 1892, č. 202 ř. to záko,na
(1) Zrušuj! se: zákon ze dne
z., o zapsaných' pokladnách pomoc- 23 §. 163.
prosince 1917, č. 501 ř. z., o
ných, a'ni všelikého pojištěnf u ktesmlouvě
pojistné, ministerské naHrýchkoliv
nosi,telů
veřejnoprávn!ho
zen! ze dne 24. prosince 1917, č. 50!
pojištěn! (zaopatřen!) s'Ociáln!ho.
ř. z., ustanoven! §~ 1 a 2 vládn!ho
§ 160. Ustanovenf tohoto zákona naHzení ze dne 9. prosince 1919,
neplat[ pro námořské pojištěn!, pro Č. 652 Sb. Z. a n, a ustanovenf
zajišťování a pro pojištění kursovn!ch §§ 508 až 514 obchodn!ho záko'n.a
ztrát a cenných papírů.
zák. čl. XXXV1I/1875.
§ 161. (1) Obmezen! smluvní svo(2) Us,ta'n oven! §§ 463 až 507 obbody, stanovená tímto zákonem, ne- chodního zákona
zák
čl.
XXXVIII
plat[ pro dopravní pojištění, pro 1875 o' pojištěn! proti škodám a O'
úvěrové pojištěn!
a pro pojištěn! životn!m pojištěn!, neplat[ pro smlouškod, při kterých pojištěné zájmy vy podléhaj!cf tomuto zákonu .
jsou označeny toliko podle druhu a
§ 164. (1) Tento zákon n,abude>

POlj1istná s m.loUVlal (ZáK.) §§ 156-164.
Poj. dozor (zák.) §§ 1-5.
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ú činnosti šest měsfců po vyhlášen!. I
(2) Zákon tento provedou ministři
Již před' t[mto dnem lze provés1i spravedlno'sti a vnitra.
podle něho opatření, kterých je tře- ' Poznámka: Zákon byl vyhlášen 20 .
července 1934,
'
b a ke včasnému provedení zákona.

Zákon ze dne 11. července, 1934, čís. 147, o zabezpečení
n ároků poj'i'sltníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soU'kromé poj1išťovny.
Odd!1

I.

ZABEZPEČOVACI FONDY.
§ 1. (1) Soukromé pojišťovny tuzemské zUzené podle platných předpisů a
cizozemské připuštěné ku
p rovozu pojišťovacfch obchodů na
územ! repubJi.ky Československé (označ ované společně dále jako pojišťov 
ny) jsou povinný k zabezpečen! nárO'ků svých pojist,n!ků
nebo jiných
o sob oprávněných, jež vzešly z poj istnýc'h smluv, při nichž pojistné byl o nebo je splatno na území re publiky Československé, v dále uvedených pojistných odvětv!ch zříditi
tyto zabezpečova,cí fondy:
a) pojišťovny, zabývajíc[ se ať
v ýlučně či vedle jiných odvětví pojistných na území republiky Če
skoslovenské pOjišťován, ím na život,'
j sou povi'nný zřríditi zvláš!n! fond
pro nebezpečení náreků pojistníků
nebo jiných esob oprávněných v tomt o odvětvl pojistném
(označovaný
dále jako fcnd A),
b) pojišťov,ny, zabývajíc.! se ať
výlučně či vedle jiných cdvětví pcjistných na územ! republiky če
skoslevenské pojišťován!m proti škodě nebo úrazu, jsou pevinny zříditi
zvláštní fond pro zabezpečen,í nárok ů pejistníků nebe jiných oseb eprávn ěných v těchto odvětvích pojistných
(o z načovaný dále jako fond B). Tato
po vinnest nevztahuje se na pejištění
dopravní, úvěrové, krupobi,tní a preti škodám způsobeným povětrncstí;
vl ádn!m nař!zen!m mohou býti z této
povinnosti vyňata dalš! pojistná odvětvI, při nic·hž pcjišťovna spravuje
pojistr:1é po dobu kratší nežli rok.
(2) Jměn,f každéhO' fondu jes't spravova ti odděleně od ostatnfho jměni
pojišťovny a vésti o něm samostatný
pojišťovny

účet.

§ 2. (1) Poviri'ná
rovná se seučtu:

Dodatek 5

výše

fondu

A

1. pojistných reserv pro platná pojištěni životnf, jež musf býti vypoč
teny edpovědným pojistným technikem
pcdle zásad schválených minister-'
stve·m vnitra, po cdečteni dlužného
a pesečkan é·ho pojistné'ho, a
2. převodů pojis1néhe v tomto pojištěn,i, stanovených podle pojistně~
technických zásad.
(2) Povinná výše fondu B rovná se
alespoň 50°/0 předepsa,ného pojist-'
ného v detčených odvětvich pojistných za uplynu,lý účetní rok, od ryě
hož bylo odečteno dlužné a poseč
kané pojistné.
(3)
Při
zjišťování
povinné výše
dlužno u obou fondů započftati i po.
díly, připadajici na zajistitele.
§ 3. (1) Pevinná výše fendu
musí
býti pojišťovnou zjištěna de 4 měsíců
každého nevého účetnfho roku, a
tO' pedle stavu k posled·nfmu dni roku uplynulého.
(2) Ministerstvo vnitra může z naléhavých důvcdů naříditi odhad povinné výše fondu pojišťovny i k jinému určitému d'n i druhé peloviny
účetn,ího roku, určíc záreveň p·rc tento edhad přiměřenou lhůtu.
§ 4. Fond tvoří se Hm způsobem,
že pejišťovna přikáže mu jměnf v té
výši jako pcvinná výš~ fondu (§ 2).
Jed'n etlivé součástky jměnf ecenf se
'při · tom k poslednímu dni uplynulého
účetního reku pedle zásad platných
pro ses·tavovánf bilance pojišt'oven.
Předmětů majetkových, jež byl v ~Io
ženy ce předepsaná kauce pojišt'ovny, nemůže býti peužito k tveření
fondu.
§ 5. (1) Ke tvořeni fondu jseu způsobilé pouze tyto druhy jměnf:
'
1. československé státnf dluhopisy'
a jiné tuzemské cenné papfry způ
sobilé k ukládán,f sirotčfhe jměni;
2. zápůjčky pojišťevneu peskyfnlJl~
Českeslovenskému ' státu nebo jeho

.

rem~;

3. tuzemské

činžovnf

nemovitosti v'
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hodnotě své obecné
tení závazků na nich
nesměj í přesahovati

ceny po odeč
váznoucfch jež
50°/0
obecné

ceny;
4. tuzemské hypoteky poskytujici
sirotči jistoty;
5. vklady u poštovní spořitelny a
povinné vklady u Česko slo venského
reeskontniho' a lombard,n ího ústavu;
6. vklady u zemských peněžních
ústavů, u spořitelen a u těch o-kresn.ích záložen ho-spodářských, jež požívaji plné záruky okresu;
7. vklady u Jiných tuzemských peněžních ústavů, než jsou ústavy uvedené pod Č. 5 a 6, jež však nesmě
ji přesahovati 10"10 povinné výše fon-

zápůjčky

. při

dUJ.
na vlastni pojistky,
nichž pojistné bylo ,n_ebo je splatn,o
na území republiky Ceskoslovenske,
nikoli však nad obnos odkupni hodnoty;
_
9. zápůjčky na cenné papíry pod
Č. 1 uvedené do 75"/0 bursovní kursové hodnoty, kterážto suma však u
slosovatelných papírů nesmí pře,sa:
hovati nejmenší částku, jež by na ne
připadla podle slosova-cího plánu po
srážce poplatků;
10. zápůjčky tuzemským
výděl-ko
vým a hospodářským společenstvům
(družstvům), u nichž přejímání cicfch
peněz je vázáno statutár,ní pOdmínkou, že nemají
pře'sahovati
sumy
splacené na ručební vklady;
11. pokud jde o fond S, též pohledávky za zajistitelem za -nevyřízené
škody.
,
(2) Nedotčen~ ,zůstávaj í u.sta'~o~c:nl
platných předpIsu o tom, Jaka, c,a,st
jměni pOjišt'oven má býti uk-Iadana
v čes-koslovenských státních dluhopisec-h a o ukládáni jmění cizozemských pojišt'oven.
§ 6. (1) Jednotlivé součástky jm~ní
přikazuj,í se fondu zápisem do výkazu jmění
zabezpečov<lCÍ'ho
fondu .
Formulář výkazu předepiše miniMerstvo vnitra.
(2) Jde-Ii o nemovitosti nebo hypoteky uvedené v § S, odst. 1, č 3 a
4, musí pojišt'ovn·a dáti souča'~ně ve
veřejných knihách poznamenati o,mezení zatížen,í podle § 9 tohoto za'kona. Žádosti o tuto poznámku a o
jeji výmaz jsou prosty kolku.
(3) Jmění připadajicf na pod.íl poJištěni,
odevzdaný pojišťovnou
co
zajistnikem do zajištěni, nál~~í
do
fondu zajistnikova a musi by tl timto

spravováno. Ku převodu . im~ni, sp~
vovaného dosud na podklade uzavrených z'a jistných snir:uv zajistitelem, ·do,
fondu zaji'stn,ikova může ministerstvo
vnitra poskytnouti pojišťovně při mě
řrenou lhůtu, nepi'esa-hujfcf tří let od
počátku účinnosti; tohoto zákon,a.
§ 7. NenHi povinná výše fo-n du r
zjištěná (odhadnutá) podle § 3, odst.
1 nebo 2, zplna kryta jměním přiká
zaným fondu po~l~ 9.6,)e po~~~ť~v:
na povinna do ctyr tydnu po zJ~sten!,
(odhadu) přikázali
fondu
potrebr~
dalš,í součástky j-měn,f, -nepovoIJ· 1i mi:ministerstvo vnitra z důvodů zvláštnf·
ho zřetele hodných lhůtu delší.
§ 8. (1) POjišt'ovna je povinna do
pěti týdnů po zjištění (odhadu) povinné výše fondu podle § 3, odst. 1
nebo 2 oznámiti tuto výši minister-.
stvu vnitra a prokázati, že je zplna
kryta jměním přikázaným fondu podle
§ 6. Za tím účelem předloží ministerstvu vnitra prvopis výkazu jměnlí zabezpečovaciho fondu s-polu
s jeho
opisem. Prvopi-s i opis výk,azu mu sf
býti podepsány způsobem předepsa
ným stanovami pojišťovny pro
její
písemné závazky _
(2) Mi'nisterstvo vnitra
přesvědcf
se o tom, že opis výkazusouhlasf
s jeho prvopi-sem a vrátí prvopis poji~t'ovně, po't vrdivši 'na něm, že byl
předložen . V případě zničení
nebo
ztráty prvopi,su má opis, uložený u
ministerstva vnitra, spolu se zprávamia soupisy podle §§ 10 a 11 pl,n ou
-průkazní moc o stavu jmění fondu.
(3) Shledá-Ii mini-sterstvo vnitra! ž~
povin,ná výše fondu nebyla .sprav-ne
zjištěna (od'hadnuta), nebo ze n-ení
zp-Ina kryta jměním fondu přikázaným,
nebo že součástl<y jmění fOln du nevyhovují ustaln ovením § 5, uloží pojišt'ovně bez újmy trestního stíháni
aby zjednala nápravu do
lhůty
m;'nisterstvem vnitra stanovené.
.
§ 9_. (1) Jměn, í fondu ručí za nároky k jichž zabezpečeni byl fo'n d zří
ze~ a může na ně býti vedena exekuc~ pouze k uspokojení těc.hto nároků, jakož ,i práv na nemovitostech
nebo hyp01ekách podle § 5, odst. 1,
č. 3 a 4, jichž bylo
·nabyto před
poznámkou omezen-í zatížení
podle
§ 6, odst. 2, a zákonných práv zástavních.
(2) Pojišt'ovna nesmí s výjimkou
uvedenou v § 10 zciziti ani zatfžit!
jednotlivé předměty majetkové, jež
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a st. dozor (zák.) §§ 6-13.

j sou zapsány Vf; výkazu jmění zabezpečov adho fondu, pokud nebyly vyňaty nebo vyloučeny podle §§ 10 nebo 11. Neplatná je smlouva o zcizeni nebo zatížení, sjednaná poj.išt'ovno·U s osobou druhou; která véděla,
pok-ud se týče věděti mus-iJ:a, že jd,e
o takto vázané předměty majetkove.
§ 10. (1) Vyžaduje-Ii toho ,řádná
.správa fondu, smí pojišťov,na vyjmout', z fondu jeClnotlivé maje·tKové predměly nebo je zatížiti, a-v šak jen teh .dy, při -káže-li za ně fondu do . 14
,dnu rovnocennou náhradu. Jde-II o
.zatížení nemovitostí nebo hypotek
.uved ených v § S, odst. 1, Č . 3 a
je k takovému zatíženi a k přísluš:
nému knihovnímu zápisu, po případe
vymazu (§ 6, odst. 2) HeJla svolení
mini sterstva vnitra. Náhradní majet.kové předměty ocení se ku dni, ktelého se fo-ndu přikazují, podle zásad
platných -pro sestavování bi,lancí p!>jišt'oven . Mi,n isterstvo v,nitra
muze
povoliti ' pojišt'ovně ze zvláštních důvodů další přiměřenou I, hůtu pro náhradu vyňatých (zatížených)součástek jmění fondu. Výměnu musí P?ji~j'ovna vyznačiti i'hned ve výkazu Jmení fo'ndu (§ 6)"
(2) Pojišťovna je povinna předložiti
mini sters-tv-u vnitra do pátého
dne
.ka- ~ného měsíce soupi's změn, provede ných podlé odstavce 1· v u,p lynulém měsíce.
Mini'sterstvo
vnitra
může povoliti, aby zprávu o stavu
zapújček na -pojistky podávala pojišt'ovn a čvrtletně úhrnnou sumou.
(3) V 'Případech hodných zvláštního
zřet ele může pojišt'ovna po předchozím souhlasu ministerstv·a vnitra přechod-ně vyjmouti z fo-ndu jednotl!vé
majetkové předměty, nejvlce
vsak
20°/0 z jmění fondu na dobu sta,novenou
mini'sterstvem
vnitra;
tohoto
zmocnění se použije zejména, na's talli všeobecný, trvalejší, pods-t atný po.kles ,některých druhů hodnot fondu

4;

přikázaných.
~

11. (1) Z fondu A smí býli během '
roku vyloučl,ma
o-na
část ·
jměn í, jež se uvol,nf splatností pojistné sumy nebo tím, že se jina'k -ukonči pojistný poměr.
(2) Z fondu S smí
býti
během
:účetnih o roku vyloučena ona
část
jměni, jíž je třeba k výplatám náhrady škod.
(3) Z fondů A i S smí býti vyloučena dále ona část jmění, o kterou
účetního

Dodatek 5*

převyšuje

jměnf
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fondu povinnou výši fondu, zjištěnou podle § 3, odst.
1 'nebo 2.
(4) POjišt'o'v na
vyznačí
vyloučenf
provedená podle předchozích OdstavI ců ihned ve výkazu jmění fondu (§
, 6) a před'loží ministerstvu vnitra do
14 dm) po skoneční každého polo-leH
účetní~ho, rok~, ~vo)m!> ,soupis takto
uvoln,enych cast~ Jmenl
fon~u
.za
uply~ul-e po~ole!l:
Oba
, steJn0f.lls~
SOUpl-SU ,m~'s~ by tl podepsany zpuso
, b,em. 21mlnen,ym, v § 8, Od~t.
~
V
SOUpiSU -bud tez uvedeny I ; quvody
pro uvol'nění částí jmění. Minlster~tvo
vnitra, p.řesvě~čivši se" že vyl?~cen!
~ylo OClUV?dne."o,
vr~tl
POJlst~vn:·
Jeden steJnop-l~ SOUpl-SU, ,opatr~n.y
nahlédací ~oloz~ou . Shl,:da:11 mlnlsterstvo ,vnitra, ~~ vXI.~'~cen~ nebylo
o~uvodneno! ulozl, 1?0~lstovne .bez
újmy t~estnlho stlha,nI - ! . aby ZJednala nap!avu do Ihuty mlnlsterstvemstanovene.
§ 12. Jměn'í každého fondu musí
býti cho:váno v tuzemsku a odděle
ně od ostatního jmění
pojišťovny.
Místo úschovy i každou jeho změnu '
nutno vyz.načili ve výkazu jměnf fondu a oznámiti neprodle-ně mi,n isterstvu vnitra, které
může,
s'hledá-U
odůvodněno'u potřebu, n, aříditi, aby
jmění bylo uloženo u jiného mís!;;
úscho'vy, jež určit,i náleží pojišt'ovn~;
neurčí-Ii ho pojišťovna do lhůty mlni'sterstvem stanovené,
je
místem
úschovy po-š tovní
spořitelna .
Ministerstvo v,n itra je oprávněno kdykoli
zji,stHi u -uscho'vatele,
zda
jmění
fo-n du přiká.zané je uloženo ve vykázané výši a zda není
zatíženo .
Uschovatel je povinen dáti ministerstvu k nahlédnutí veškeré požadované do-klady ke zjištění tomu potřeb
né a 'Poříditi pro mi,nisterstvo na jeho dožádání jich opis na náklad pojišt'ov1ny. Shledá-Ii mi1nisterstvo vnitra
,nějaké záv.ady, uloži pOjišt'ov'ně
.
bez újmy trestního stíhání - , aby Je
odstran.iJa do
lhůty
ministerstvem
sta-n ovené.
,.
"
§ ~3. (1) N~klad.~~I, se Jm~~fm•••on:
du clzozemske !,.~J.'stov~y, pnpusten!
ku provozu POJI~tova.:.clch
obcho~u
na,. území ,re~u~lIkv Cesko~lo~e~ske,
muze s pravnlml nasledky Jedl -~e za:
stupitelstvo ~re'p'resentac:e),
z!.f!~ne
-pro obchodn,l clnno~t te_to pOJ 1St ov,ny na území republiky Ceskoslovenské.
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Oddll II.
(2) Zastupitelstvo zmlněn~ v. před
chozím odstavci musí sestavatl ale:
USTANOVENI
O 'iI(ONKURSU
spoň ze dvou osob. Všichni členov,;
POJlšřOVNY.
zastupitels.tva musejl míti. své_ stále
bydliště na územl republl.ky ce~:ko
sloven,ské; ales'poň pol.ovl~a: ~ JIch,
§ 14. (1) Prohlášení konkursu naJ!
nejméně však dva, .mu'sl ~ by tl cesk~- jměnf pojišťovny ozn~mf .k(~n,ku~~'n[
slovens,kými státnfml obcany, znaly- soud ministerstvu, vmtra, Jez ucm~
mi státního jazyka republiky ces~o: opaUenf, aby výkaz jměnf fo'n~.~ ~byr
slovenské. Osoby
ty
musi
svyml ihned uzavřen a aby byla Zllsten,a,
osobnimi vla,stn'ostmi skýtati
záruku povin'ná výše a jmění fondu ke dnF
za řádné pl,něni svých povin,n ostí a prohlášeni konkursu.
musl býti pro svůj úkol potvrzeny
(2) Takto zjištěné jměnl fondu
s
min,isterstvem vnitra; .potvrzenl ~ t~· přislušen,s,tVllm tvoU zy)áš,tnl pOd,stamůže býti odepře·no n,:b. dod~teC'n.e tu (§ 51 konkursnfho radu), ze které,
odvoláno jen ze závaznych~ ~~vodU, jest _ bez újmy ,nároků jiných oddělkteré dlužno pojišťo,vně sdelltl.
n,ý~h věř,itelů uspokojiti:
(3) K právně závazný.m
jed~án~lm
1. z fondu A:
zastupitels,tva,
pO'kud -lde o. JI~enf
a) n'áro'k y z pojistných příhod, nafo'ndu, je potřeb! so'uCll1'nostl vsech 5'talých před proh.láše'nlm , konkursu~
jeho členů.
b) ,n áro'ky ,na vypl'a cenl odbytného,.
(4) Nezř,ldHi pojišťo,vna toto zast~- bylo-Ii za odkup žádáno před propitelstvo, u'stano~l . min~'~~~rstvo vnlt- hlášen,(.m kon,k ursu;
ra na dobu, nezll POJlstovn,a. tu't o
c) n'á roky z pOji's tných smluv, zrupovi'n nost spl'n l, pr~o o'bchodn,1 .cln- šených prohlášen.(.m
ko,",kurs~,
.ve.nosl pojišťovny docas~:~. za~tup!.t'el- výši pojistných reserv, vypo·ctenycm
stvo nebo odejme POJlsto,v'l1e pnpu- ke dni prOhlášeni ko'n kursu;
štěnr ku provozu pojiš~ova<:.lch obchodů na územl republl,ky ces,kos·lo2. z fo'ndu B:
venské a usta,novlí
likvidáto~a
ke
nároky na ná-hradu kapitálové hodzlikvidování zdejších obchodu
po- noty škod' z poji,stných příhod, nastajišťovny.
Dočasné
za,stup.itelstvo! lých 'před- zrušením pojistné smlouvy
ustanovené minis-t erstvem vmtra, ma prohlášenlm ko,nk'ursu;
tatáž práva, jaká by příslušela pOd,le
3. z obou fondfl:
odstavce
1
zastuplte·lstvu',
nesml
pOh,ledá,v ky, za.řazené podle §§ 54"
však uzavirati nové pojistné smlouvy. a 55 kon.kursn,l!ho řádu do· prvni
a
Ministerstvo vnitra, zařídli,
čeho. Je dru,hé tUdy konkursnich pO·h ledávek .
tř.eba k zápisu dočas' ného zastupitelstva nebo likvidátora do Obc~hodn,i(~) V každém fondu buďte. nároky
ho rejstříku a vyměř,í jim.. pťimeřenou uvedené v od'st,avci 2 uspokojeny po·
odměnu z pro'středku POJlstovny..
měmě podle s·vé výše.
(4) Oso'by opr~vn' ě'né .!, odle
od( 5) Shledá-Ii minis-terstvo I .~vmtr,a,
I ost sta'v,ce 2 Č. 1 az 3 maJl postavenr
že je váž,ně ohrožena
s.p ni e n, ' od'dělnýc'h věřitelů podle ~.předpisir
zdejších pojistných závazků c~~oz~~- ko'n kursnlho řád'u. K uplatnel1l1 nároské pojišťovny, která byla pnpuste:
na ku provozu pojišťo-yacích obchod.u ků ,podle odstavce 2, Č. 1 a 2 v
na území republi'ky ces·ko,slov,:.n.ske, ,k onkursnlm
Hze,n,1 zřídí
kon'kursnf
je pojišťovna povinna od,stranltl
v soud těmto oddělným věři,telům spopřiměřené lhůtě, stanovené mi'n i'ster- lečného opatrovníka'. lhta'novení čl.
stvem vnitra příči'ny tohoto s,t avu. V, Č. 1, 3" až 6 zá,k ona ze dne 27.
Nestane-Ii s~ tak, může minis'ters~tv~o března 1931, Č. 64 Sb. z. a 'n ., ktevnitra Odejmouti pojišťovně připuste; rvm se vydávají
řády konkursn,!!
n,1 ku provozu pojišťo~acích obchod~ vyro'v nac,í a oď!?ůrčl, DI~tf. obdobne
na územl republiky Ces,kos.lovem.~e s tou změnou, ze spolecny opatrova může ustanoviti likvidátora ke zllk- nlk zastupuj.e pojistnlkY Jen po~u~,
vidováni zdejších obchodů pojišťovny pokud tito ,.emu, písemn,: ne~zn m:
a zařldí čeho je třeba k jeho zápi- že budO~ sva prava , ~,?Iatnova.tl s~ml,
d
'. t-Ik
\ na to lest upozorniti ve vyhlásce,
Stl
o reJs r u.
kterou soud vydá o ustanoveni opatrovnika.
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nejdéle však každého
__
třetího roku, na mistě prozkoumána
STATNf DOZOR NA POlISTOVNY.
úředn'íkem
mi'n isterstva vnitra. Tato
rev,ise se vztahuje k zařízení i k veI
§ 15. (1) Ministerstvo vn,itra dozlrá škeré činnosti pojišťoven na území
J1a to, aby pojišťovny zachovávaly republiky Ceskoslovenské.
platné předpisy o pojišťovnách, úřed(2) Při cizozemSkých pojišťov,nách,
n,ě schválené stanovy, jakož i pod- připuštěných k prov~zu pojišťovacích '
.mln,k y, obsa,ž ené v koncesní listině obchodů na územi republiky Ceskonebo v připouštěcím prohlášení. K slovens'ké, bude co do jejich zdejšl .
výkonu s,tálého bezprosHed'n ího do- činnosti postupováno týmž způsobem,
.zoru v tomt o směru může minister- jako při domác,ích pojišťov·nách. Mistvo vnitra usta'noviti na náklad po- mo to má býti, pokud možno, revise
jišťovny jednoho nebo
v.íce
vlád- rozšířena na veškeru jejich činnost;
nich kom isařů.
pojišťovny jsou pov'inny předložiti k
(2) Dále dozírá ministerstvo vni·tra tomu účelu požadova'né výkazy a dopřimo . nebo
prostředn.ictvím
svých klady.
úředníků na hospodaření pojišťoven.
(3) POjišt'ovn,a je povinna při proDozor ten vztahuje se na všechny hlídce býti nápomocna podle pokynů
D'k olnosti, které jsou předpok·ladem revidujícího
úředníka
ministerstva
pro ~pl'nitelnost závazků pojišťo,vlny, ' vni.t.r~a; Náklad spojený s revisí nese
.zejmen,a na to, aby:
POllstovna.
reservy pojistného byly odpověd(4) Opatření, která nařídí ministerným poj i,stným technikem správně vy- 'SltVO vnitra n:a podkladě výsledků vypočteny,
ko'nané re'vise, mu'sl býti pojišťovnou
součás-tky jměn,í byly správně oce- provedena ve
lhůtě
ministerstvem
něny a podle zá.konného
předpi's-u stan,ovené
41loženy,
§ 17. (1) Pojišťovna je
povin,na
povinná výše zabezpečov,acfho fon- zpraviti včas o veškerýCh schůzlch
-du byla sprá.v,ně zjištěna, a aby bylo svých správnlch orgánů ministerstvo
.ke kryti této povinlné výše př.ik.azo- vnitra a vlád,ního komisaře pro ni
'\Iáno fondu v předepsa'ných Ihůtá,ch ustanoveného a oznámiti jim pořad
jměnl v potřebné výši a předepsané- jednáni.
110 druhu,
(2) Vládnf komisař je
opráv,něn
výkaz jměl1'f fo,ndu byl ,řádně veden úča's,tn,i,ti ,se všech schůzi správ'n ich
a v předepsa'ných ' lhůtách předklá- orgálnů pojišťovny, ujmouti se kdy.dán, a aby by,ly v předepsaných IM- koJi slova k pořadu jednáni a zasta1ách oznamo vány změny na,stalé ve viti až do
rozhodnutí
ministerstva
jměni při'kázaném fo,ndu,
vnit,ra ta'ková usnesení, jež odporuji
pojistné smlo'u vy by'ly uzavírány je- platným předpisům o pojišťovnách,
.dině na pOdkl,adě úředně sch.váJe'n ých liředně schll.áI.enVm stanovám poji.šweobecných pojistných podm!nek a I ťovny nebo podmil1'kám, obsaženým
podle tar ifů poji,s't ného, vzatých úřa- v_ koncesnl lisHně nebo v připouš·tě
dem na vědomí, .
c!m prohlášení.
Minis·terstvo vnitra
bVl o vedeno správné úče1nictvi a: může vyslati též ja,ko svého zástupaby účetn! závěrka i výroční zprá.va ce svého úřednfka, jemuž příslušej I
podávaly zevrubná a pravdivá data stejná práva jako vládnimu komisařL
D činnosti a maje't kových poměrech
pojišťovny a aby byly podle
platOddll IV.
ných předpisů uveřejňoválny.
(3) Pojišťovna je pO'vinna
podati
USTANOVENf TRESTNL
rninisterslvu vnitra a ieho úřednlkům
vykonávajícím dozor, jakož i vládnl§ 18. (1) Kďo jako člen správnlho '
mu komisaři pro 'n i ' ustanovenému orgánu, vedoucí úředník, odpovědný
kdyko,li veškerá 'požadovaná ' vysvě- 'pojistný technik nebo likvidátor po1,lenl a vůbec u(11ožniti -jim účinný vý- jišťo'v,ny z hrubé nedbalo'sti v oboru '
kon dozoru, zejména dovoliti jim. na- své působnosti:
hlédnouti do všech svých účetních
1. na úimu fondu
podstatně
ne1Jc:nlh a dokladů v místnostech pojiš- správně zjisti (odhadne) jeho povinťovny.
nou výši (§ 3),
.
. '.
§ 16. (1) Ci nnost pojišťoven bude
·2. opomine fond zříditi ' nebo ve '
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stanovených lhůtách doplniti (§§
a 7),
3. vyjme z fondu majetkové před
měty nebo je za trH, aniž do stanov ené lhůty při 'káže fondu rovnocennou
náhradu (§ 10, odst. 1) neb aniž
si
opatřil
předchoz! sou,h las
ministerstva vnitra (§ 10, odst. 3),
4. vylouč! z fondu čás,t i jměn' !,
aniž byly splněny předpoklady stanov ené v § 11,
5. zalfž! nemovitosti nebo, hypoteky uvedené v § 5, ods t 1, č!s. 3 a
4, aniž si o pa.tři I svoleni ministerstva
v nitra pOd,le § 10,
6. zciz! majetkové předměty, tvoři
jměni f ondu, na jeho újmu nebo
dopuslf se jedná,n i, jímž se zmenši
j istota jměni fondu,
7. nevede výkaz jměni fo,ndu a,nebo
v něm nebo v povin,ných soupisech,
zprávách nebo oznámen!ch v pOds,tatných údajkh něco nesprávn'é ho uvede nebo zamlčí,
bude potrestán so,udem, ne,n Hi či'n
přisněji trestný, pro přečin peněžitým
t r estem od 1.000 Kč do 100.000 Kč .
(2) Stejně
bude potres t.án,
kdo
j ako člen dozo,rč!ho orgánu pojišťov
ny z hrubé nedbalosti zav,in,!, že byl
spáchán některý čin uvedený v ods't avci 1.
(3) Dopusti-li se vinn!k některého
činu . uvedeného v od,stavci 1 ,n ebo, 2
úmyslně, bude potrestán so'udem, nen!-Ii čin přis,něji trestný, pro přečin
v.ězenim od čtrnácti dnů do šesti mě
s!ců a peněžitým tres·tem od 5.000 Kč
do 100.000 Kč. Pokud to zvláštní povaha trestného činu nevylučuje,
je
pokus ~t-ohoto přečinu tres,tný i v zemich Slovenské ·a Podkarpatoruské.
, (4) Doba, jejihož uplY'nuti se vyžaduje ku promlčeni trestn.iho sHhán'!
přečinu uvedeného v odstavcích 1 až
3; činí tři roky.
~ 19. (1) Kdo jako člen správniho
nebo
dozorči:ho
orgá,nu,
vedou cf
úřednik, odpovědný pojistný technik
nebo Iikv,idátor pojišťovny přestoupí
v oboru své působnosti něk,teré ustanoveni tohoto zákona,
pro-vádědho
nařizeni k němu, a'nebo ji,ného platn,ého předp isu o' pojii;ťovnách,
nebo
úřední pHkaz (zá,kaz) vyda,ný v rámci
uv edených 'ustanovení, bude potrestán ·o·kresním úřadem, neide-li o čin
t restný soudem podle li 18 to'hoto zákona nebo podle jiného zákonného
ustanovenI, pro
s'právní
přestupek
p~~ utou od 50 'K č do 1Q.000
Kč,
v

cr

případě nedobytnosti n'áhradn !m I retem vězen, i (uzamčeni) podle mfry'
zav,iněn!
v t rvání nejvýše jednoh o>
měsíce. Jsou-Ii tu okolnosti
zvráš(
přitěžu j ici , zvyšuje se horn ! hra·nice

trestn,! s,azby na dvojnásobek a trest:.
(uzamčen!) může býti uložen
'
(2) Stejně bude okresnlm úřade m
potrestá,n, nejde-Ii o
cm
pHsněj i'
tr,est,ný, pro správn! přestupek, kd o>
ruši, ztěiuje nebo znemožňuje výkon'
rev'ise pojišťovny nebo výkon úřednf
ho dozo,ru na poj-išťovnu.
(3) Skládá-Ii se správní nebo doze,rč! orgá'n pojišťov'ny z někoHka fysických osob, jsou podre odst avce f
tres,tně odpovědni všichni jeho čle -,
nové, vyjímaj!c ty, kteři prokáží, žese n'edopustili jednáni nebo opomi -·.
,n ut,í, p r o něž jsou' sUháni.
(4) Pokuta uložená podle odst a·v c e 1 může býti u'ložena opětovně, nebude-,Ii ve stanovené lhůtě
odklizen
stav, jenž se příč! přís·lušným před- o
pisům nebo úřednfm přikazům (zá'ka -'
vězen' !
přímo .

zům).

§ 20. (1) Při ukládán,i tre,st u bu -o
diž pHhléďnuto k odborné ' způsobilo
sti vinlní, kově, k miře jeho zavi,něn f
a k významu za'vin'ěných nás,ledků..
(2) Peněž.ité tresty uložené podle
tohoto zákona připadají s·t á,tu .
(3) Přesunou t.i placeni peněžitýc w
tres,tů, pok:ud se týče pokut, uloženýc,h podle to'hoto zá'kona, n,a pojišťovnu, jejfž orgán se tres t ného činu
dopus,H I, je zakázáno. Úmluvy tom ll!'
odporujfcí nejsou právně účin,né .
§ 21 . (1) Vedoucími úředn, f.k y pojišťovny ve
smyslu toho,t.o
zákona'
jsou zaměstnanci, kterým bylo svěře 
no veden f pojišťo~ny nebo pobočné - ,
ho zá,vodu nebo některého samost af"
ného oddělenf pojišťovny. a vůbec
zaměstnanci, jimž bylo dáno opráv- .
něni n,a,klád,ati s majetkem pojišťo v
'ny·.
(2) Potrestánfm vinn,fka 'n ení doi- .
čeno oprá, vněni minis,t erstva vnitr a k .
jinému zakročen'!
podle
p,lat nýclt
předpisů.

St. d?!or soukr. poj. (zák.) §§ 19Soutez - peněž. (nov.)
26.

MoraVskOSlezské
'
stev vnitra práv (~a;!~enf
minisl e rze dne 5. března' 1896c ~du a financ(
Podle Oddílu E
.. ' ~ 31 ř. z.) a
vu platného v ze P~Jlstneho regula l iPOdkarpatoruS,ké (I,c:~ ,S/ov~nské
a
dne 19. ří' n a
va , nI narlzení ze
n.), pokUd JsPo/1~2~, c. 307 ~b. z. á
POjišťOVán! pr r J prOVOZUJi pouze
nebo proti Šk~ďámSkodám požárnfm ,
na zajišťovny
na dObytku, an i
§ 25 Z . :
jistnéh~ rusuJf s.e §§ 27, 38 a 39 omích čes~:gU/a~vu platného v ~e38 a 39 POjis~ného;avskos/~ZSké a §§
ho v ~emích SlovenrSekg,u/atlvu p/atnéO ddíl VI.
loruske. Ustanovení § ~2 a ťOdkarpa •
!u ze dlne 26. listopad
c s. !:latenUSTAN OVENJ PRECHODNA A ZA VEr. z. fspO/kový zákon) u 1852, C:. 253
REČNA .
na POJišťovny.
nevztahUje se
§ 26. (1) Tento zák
'
§ 23. Ministerstvo vnitra
".
.. nosti prvniho dne
~n, nabyvá úči np~vém zjištěnf po'v inné vy' š mfuze pn cf'h o po vyh/ášenf ~es.lce nás/edujfp r fpadech hOdn 'Ch
__ e ondu v bezpečova '
' . OVlnnou Výši za Je prOdlOužiti :OjiŠť~~~~tn~~'?t zřete- I prvé ke d~:h~1 fondu )est zjistiti po
7 sta,noveno'u n d b ' u u v § v tomto za' k .' pros'lnce 1934 ; lhůty'
čtyř roků.
a o u, nepresa;h ujícf vy'še
d ':lne stanoveně běží od
uve ene'ho dne
§ 24. UstanovenJ tOhoto
(2) Tento záko
.
za bezpečovacfch fondech ~ákOtna . 0 vnitra v dOhOdě;' .p~ovede ministr
se na menši v á '
,
evz ahuJe n,osti a
ml.n lstrem spraved/.
Spolky Podle od~rl~mEne .POJ. ·i~ťovacf /. nistry.
s os,tatnimi zúčastněnými mig U/ativu I '
POJlstneho rep
,
p atneho v zemfc.h Čes'k'
, oz namka: Zá kon b y l
h '
e a ce rv en ce '1934
vy lá sen 20.

.

§ 22. (1) Působnos t zá'kona ze dln e
12. srpna 1921, Č. 330 Sb. z. a n. , o
závod.nich výborech, rozšiřuje se l aké na pojišťovny.
(2) Pro pojišťovny počftá se lhů ta: ,
půl roku, určená v § 1, odst. . 1 uve-

1

I

I

Vládní na/řízení (zákon)
. .
k ter,ým se mění a dop, /ň~eJ'e dln e, 22. prosince 1934 čís 261
nove pen
us t anovení o ' k
'
.
.
eznl ustavYa! peněžní p d'k . za azu zřizovati
_ ' bočné (ved/e1j'ší) ~á' ~~J JaKOŽ i jejich po~
,
Cl. I.
y.
v

v

,

,

§ 19 zakona ze dne 2 b '
Spodář&kého
I'
Č . 44 Sb. z. a n
"
rezna 1933, spo'/ečnost'
sP.o e,censtva (družstva)
zvláštní Předpis'i'o k~~rJť!.1 ..se vY~ávajf akcie) ne~ ji~c-,~ve (komand;tn! n;
p~něžnictvf a o úpravě ~~~kve ye,cech temu ze dne 2~ o,. spolku Podle pane, měni se a doplňuje tak~ov.e urov, 253 ř. z. (SPO/ko'Vé~~oP?dU 1852,
č;
1. ys!anovenf odstavce 1 na:h
.
SPOlečnosti s ručenfm Z~kOna), ,anebo
se temlto ustanoveními '
razuJe
b) zřfdití nový
.? mezenym;
,,(1) P?kUd Odstavec
,k
Lil zák. Č. 54/ 1932 Pse;eznf POdnik (čl ,

:~;áu~:~d~st

Oddil V.
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deného zákona od zahá -e !
nf-ho provoZov~n,í
J n Obchod(3) Ustanoven! § 6 Odst 1
ného zákona plat[ p r o pC;;"' ť uvedetomto znění:
JIS o'vny v
"V p ojiš ťovnách 'ichž
"
p i,,~ 1 (zakladní fO~d~ činí a'kclovy. kamllron Kč, má ZáVOdní
, aspon 1
vysila! i do schůzí správR?bO~ práv~
de/ egaty."
ra Y sve
(4) Oznamovací POvinnost
d
6, ods t. 2 uvedeného Z' k po le §
správn i radu
a ona stíhá
3, 6 a 7 tého~ ustanovenf odstavců
schůze sprá vnf ra~: ragrafU platí pro

do dnle 31.

3 rp,'~:inc:e~~~a~ :~ ~~~t:"o~ftj

P!O~o~~~~i~ ~i~~~~

s
a) ... ,
k
nI a smenárensk'
,
zrldl·tl nový peněžný ú t .
ovou živ'n ost p'
e nebo t ar eho z druhů, uvedených v s§a; nekte, nabytou (§ 56 /:vo dem mezi živými
1 zák. Č. 239/ 1924 Sb. z
' ods.1. Ii 72 živnosten I, noster" s!cého
řádu,
ni zákona Č. 54/ 1932 S'b a n. (ve zne- / proVOzovati.
skeho zakl)na),
dále
anebo přeměniti neb ro :. ,~'. a n.),
c) zřiditi' o
•
a
I' tebnu!
c
anko'v nlch ' obchod "
"
PObocnv (ved/e' --) '
y o IV IIny
předmět POdnikánf výdě/kovu'h JInaký o eňěžních ústavJt zavo~ stávajfcfch
e o a ho- . ků;
a peneznfch POdn l -

~~Zy,O~ánfb peněžnich

úZ:~~~~c~a n~~o~

~edna':e/~~~ík~e~XraOkS}~ur,~, ~.Ia:
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d) přeložiti sídlo hlavní,ho závodu
nebo pobočný (vedlejší) závod
do
j iné o·bce anebo z jedné místní části
do ji,né místní části téže obce, pokud
'jde o mí,stní části se zvláštními správními orgány.
(1.) Pr"ot: dnem 7. března 1933 udě
'Iená povo,l ení státní správy ke zříze
ní pen·ěžních
ús'tavů
[odstavec
1,
pí'SRl . 'a )] a jejich pO'bočných -závodů,
pok,ud ke zřízení ještě nedošlo, za'n ikají.
(3) Výj,imky z ustanovení odstavce
1 může z důvodů zvláštní'ho zřetele
:hodných povoliti v,láda k ,návrhu ministerstv,a vnitra v do,hodě s mi'nis1er'stvem fi'nancí, jde-Ii
o
spořitelnu,
' spo'lečnost akc.iovou (komand'itní na
člKcl e ) neb jiný spolek podle patentu
č. 253/1852 ř. z. a'neb o· s'pole6nos1 s
' ručením obmezeným, jin ak k 'n áv'r hu
ministerstva financí v dohodě s pří
' slušl1ym mi'nisterstvem; před podáním
návrhu jest slyšet i Poradní sbor ve
·věcec.h peněžnictví (čl. LlV zák.
č.
54/1932 Sb. z. a n,), Jde-I,i však jen o
další provozování živnosti bankovní a
směnárenské, převodem mezi
živými
nabyté, aneb o případy, uvedené v
ods,tavci 1, písm. c) a dl, a navrhu.je-li uvedený sbor, aby povo'lení bylo
uděleno, může je uděliti ministers:tvo,
příslušné podati · návrh vládě, v dO'hodě s ministerstvem, které jest k podání tohoto návrhu spolu přísli./šno."
2. Odstavec 2 se očísluje jako odstavec 4.

III. Obchodní právo.
Čl. II.

Ustanovení § 19, odst. 1 zák. č. 44/
1933 Sb . z. a n. ve znění předešlé
ho článku, pokud se týkají přeměny
nebo rozsítení předmětu podnikání
tamžeuvedenýc'h společenstev (družstev), s'polečno·stí a spO'lků na provozování peněžních a úvěrních 'nebo ji'n ých banko'v ních ohchodů [písm. a)],
dále další.ho provozování
živnost'i
banko'vní a směnárenské, nabyté pře·
vodem me:r,i živými [písm. bll a pře
ložení sídla hlavnílho závodu nebo
'pohočného (vedlejší'h 6) závodu do jiné o,bce anebo· z jedné místní části
do jiné místní čá,st, i léže obce [písm.
dll, pla.tí ode dne účinnosti t.ohoto
naří'lení.

Uvede'ná us,t,anovení, pO'kud se týkají zřízení nového peněžnf.ho ústavu
[písm. a)] neplatí o úvěrních spo'lečens1vech (družstvech), jichž
zřízení
bylo opovědě'no k zápisu do společenstev·ního
(o·bchodní.ho)
rejstříku
přede dnem 7. března 1933 .
ČI.

III.

T010 nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení; provede je ministr financi
v dohodě s min.ist.ry průmyslu, obchodu a živnosU, vnitra, zemědělství,
sociální péče a spravedl·nosti.
Poznámka: Nařízení by lo vyhlášeno
dne 29. prosince 1934. By lo vydáno
11a zá kladě zmocňovacího
zá kona .
(viz str. 1381).

Zákon ze dne 12. dubna 1935, čís. 75, o zákazu přídavků
při prodeji zboží neb provádění výkonů.
. § 1. (1) Zakazuje se v hospodář
ském styku ve spojitosti s ·prodejem
zboží neb s provedením vý·konu (Služby, práce, díla) za úplatu ohlašovati,
nabízeti neb 'poskytovati pří·davek, ať
s'é to děje 'přimo nebo pros·třednict
vím jiných osob.
(2) Přídavkem podle tohoto zákona' rozumí se jakákoliv věc neb jakýkoliv výkon (služba, práce, dílo),
které lze zpravidla v hospodářském
styku obdržeti jen za úplatu.
§ 2. Pro posouzení s hlediska zákazu (§ 1) nerozhoduje,
a) je-Ii přídavek ohlašován, nabízen nebo poskytován výslovně
jako
dar (odměna, prémie, bezplatné vě
nování) či nic;

b) je-Ii
prostředně

přídavek

poskyto·ván bezs prodávaným zbožím neb

prováděným výkonem či zvláště, 'na
př. jen na předložení zvláštních pou'kázek (kuponů, bonů, obalů, bonifikačních po,ukazů a pod.);
cl že je přídavek prodáván soudu

s

s jiným (hlavním) zbožím neb prováděn spolu s jiným (hlavním) výkonem, děje-U se tak
za nepatrnou
úplatu, požadova'n ou zřejmě jen na
oko anebo za úhrn kovou cenu zřejmě
za Hm účelem, aby se zakryla pravá
podst.ata věci;
d) je-Ii přídavek ohlašován, nabízen neb po'skytován každému zákazníku (odběrateli) ' či jen tomu, koho určí los neb jiná náhoda .

SO>U~Lěž peněž. (nov.) Zákaz přídlalvků (zák.) §§ 1-8.
§ 3. (1) Přídavkem nejsou:
a) cenově bezvýznamné maličkosti,
.které postrádaj í soutězitelsky závadné přitažlivosti pro záKazníKa ('odběl .atele);
b) reklam,"í předměty (§ 5) a re1< 1~ mní výkony nepatrné hodnoty;
c) I·.!':k~amnf zarízení, jimiž pOdnikatel clnl reklamu pro své zboží neb
své výkony, pokud jich nelze použíti
1< jinému ličelu než reklamnímu;
d)
propagační prostředky a akce
4na př. světelné, zvukóvé novinové
dále reklamní a firemní 'časopisy ~
p od.);
e) obvyklý rabat v penězích (§ 4,
.odst. 1);
.
f) · obvyklý rabat ve zboží neb ve
v ýkonech (§ 4, odst. 2);
g) obvyklé obaly či jiná obvyklá
p řísl,ušens-tví zboží;
• h) obvyklá vedlejší plnění, která
JSou podle povahy věci účelná
'k
u skutečnění prodeje (dodávky) neb k
zadání výkonu anebo která slouží k
n ezávadnému neb snažšímu 'UZlvanl
p rodaného zboží neb provedeného
výkonu, pokud v obo'u těchto pří·pad e~h. míra poskytn·utých výhod In evyb ocuJe z mezí u zboží neb výkonů
t oho druhu obvyklých;
ch) udílení informací, porad, kurs ů a pod ., souvisejí-Ii věcně s prod ejem zboží neb s provedením výKonu;
i) pojištění, poskytované
obvykle
n ovinami a časopisy
předplatitelům
b ez zvláštní úplaty.
(2) Vládním nařízením mohou býti
p o slyšení zúčastněných
zájmových
k orpo·rací (§ 12) vyňaty ze zákazu pod le § 1 ještě jiné věci neb výkony.
§ 4. (1) Obvyklým rabatem v pe,ně:z ích [§ 3, odst. 1, písm. e)] rozumí
:se podle tohoto zákona každá pen'ěl itá výhoda, která se odběrateli obv ykle :poskytuje pfi odběru zboži ·neb
výkonů ono'ho druhu, a to bud'
v
hotovosti neb srážkou (slevo·u) s ce·
iI1 y , za zboží neb za výkon.
(2) Obvyklým rabatem ve zboži neb
ve výkonech [§ 3, odst. 1, písm. f)]
r ozumí se pOdle tohoto zákona výhod a, která se odběrateli obvykle poskytuje při odběru většího množství
'zboží neb výkonů onoho druhu, a to
v e stejném zboží neb ve stejném vý1conu, jako jest prodávané ·zboži neb
p rováděný výkon.
§ 5. Reklamní předměty [§ 3, odst.
1 , písm. bll nutno opatřiti neodstra-
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nitelným a zřetelně patrným jménem
~eb firmou pOdniku neb jiným oznacením, které v kruzích zákaznických
platí za přízn· ačné (§ 11, odst. 3 zákona ze dne 15. července 1927, č .
111 Sb . z. a n., proti nekalé soutěžil pro podnik, pro nějž se reklama
činí.
b
§ 6. (1) Přídavkem nejsou věci a
výkony, které poskytují na místo a
do výše obvyklého rabatu v penězích
(§ 4, odst. 1) výrobci, velkoobchodníci neb jiní dodavatelé svým odbě
ratelům detailistům, nebo detailní
podniky svým zákazníkům
(náhradn.í
zboží a náhrad·ní výkony), . jestliže
věci neb výkony ty jsou předmětem
řád'ného
o bchodování
(podnikání)
těchto osob a podniků.
(2) POdnikatel, jenž chce podle odstavce 1 obvyklý rabat v penězích
poskytnouti v náhradním zboží neb v
náhradním výkonu, jest povinen sdě
Uti odběrateli (zákazní-ku) cenu, za
kterou se mu náhradní zboží neb výkon do rabatu včítá a ponechati mu
možnost výběru.
(3) Nesouhlasí-Ii odběratel (zák.azn·ík) s cenou, za kterou se mu náhradní zboží neb náhradní výkon počítá,
musí se mu rabat vyplatiti v hotovosti neb srážkou (slevo'u) s ceny za
zboží neb za Výkon (§ 4, odst. 1). Totéž pl aH, jestliže cena za náhradní
zboží neb za ná'hradní výkon odběrateli (zákazníku) účtovaná má, hledíc ke své výši, zřejmě ráz a účel
nepatrné úplaty podle "!I 2, písm. cl.
(4) Ohlaš·uje-li se neb 'nabízí-Ii se
'náhradní zboží neb náhradní výkon,
je výslovně upozorniti na jeho povahu ja'kožto náhradu za rabat v 'penězích, jakož i na práva odběratelova
(zák.aznikova) podle odstavců 2 a 3.
fl 7. (1) Slevy (restituce, návratky),
které posky"lují výdělková a hOs'p odářská společenstva (družstva), spolkV a liná sdružení svým členům v určitém pomě!)l k odebra·nému zboží,
jakož i t. zv . dividendy na podily
jejich členů z bilančně vykázaného
zisk'u, pokládají se podle tohoto zákona za obvyklý rabat v penězích (§
4, odst. 1).
. (2) Zakázáno jest uvedené
dividendv před roční uzávěrkou poskytovati jakož vůbec nabizeti neb slibovati je v určité pevné výši neb v určitém množství.
§ 8. Ohlašovati, nabízeti neb pÓ··
skytovati rabat v penězích na · zákla-
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dě

srážkových (rabatových,
střáda
cích) známek obchodními gremii, jakož
i
organisovanými
srážkovými
(rabatovými, střádacími) spolky, sdružen·ími, družstvy jest dovoleno.
§ 9. (1) Zakazuje se věci a výkony
v § 3, odst. 1, písm . a} až g} uvedené, jakož i náhradní zboží a náhradní výkony (§ 6, ods l. 1) označovati
ja'ko dar (odměnu, prémii , "zdarma"
a pod.).
(2) lest však dovoleno výslovně
naznačiti skutečnost, že v ceně prodávaného zboží neb prováděného výk onu zahrnuty jsou již i věci neb výkony v § 3, odsl. 1 uvedené.
§ 10. (1) Zakazuje se t. zv. domácl
reklama, I. j. vysflá,n í zaměstnanců
podnikatelových či jiných osob
po
domácnostech spotřebitel ů (zákazníků) k tomu cíli , aby tam doporučovali
zboží nebo výkony podnikatelovy a
při tom slibovali
domácím
lidem
růz né výhody nebo poskytovali
jim
re klamni vzork y s doporučeným zbo-

III. Obchodní právo_

§ 13. Ustanoveni § 38 zák. Č. 111 1
1927 Sb . z. a n. platí obdobně i pro
trestni Uzení podle tohoto zákona.
Poznámka: Vi z str . 268 .
§ 14. (1) V odsuzujicím nálezlll
může úřad (§ 11) vyslovili, že propadají věci, které se jako
přídavelc
ohlašují neb nabízeji, jakož i obaly,.
nádoby, oznámení, ná-p isy, vyhlášky ~
zaHzení atd., jimiž se přídavky ohla šuji neb slibuji nebo na
základě
nichž se poskytují, pokud odsouzen ý
může s nimi ještě nakládati.
(2) Propadlé věci buďtež zpeněže
ny, pokud úřad nestanovi jinak.
§ 15. (1) V odsuzujícím nálezu mů 
že by ti nařfzeno uveřejněni nálezu naútraty odsouzeného v jednom nebo vněkolika časopisech, zejména odborných, které úřad zároveň určl.
(2) Zpravidla uveřejnili jest nález;
bez důvodů, podle okolností může
však okresní úřad naHditi, aby uve-,
řejněny byly i - důvody nálezu zcela
neb z části.
U m.
§ 16. (1) Nehledíc na trestní sHhá - (2) Ustanoveni toto neplaH, jde-Ii ní, může býti ten, kdo jed'ná proti'
o výrobky, o jejichž použití, činnosti us·ta·n ovenim tohoto zá-kona, žalová n
nebo zaHzeni je nutno spotřebitele u soudů civilnich, aby se zdržel ta(zákaznika) poučiti.
kového jednání a odstranil závadn ý
§ 11. (1) Přestupky tohoto zákona stav, věděl-Ii pak nebo musiHi vě
trestá okresni úřad podle živ-n osten- děti, že jeho jednání jest způsobil é
ského řádu (živnostenského zákona) poškoditi soutěžitele, též, aby nahrapokutou od 50 Kč do 10.000 Kč nebo dil . škodu tím zpŮSObenou.
(2) O těchto žalobách platí obdobvězenim do jednoho měsfce, pokud
čin' neni trestný soudem .
V pHpadě ně ustanoveni li 15, odst. 1 a 3, §§"
nedobytnosti pokuty vyměH se ná- 16 až 24 zák. Č . 111/1927 Sb. z. a n_
hradni tre st vězeni podle mirv zaviPo známka: Viz str. 264 .
§ 17. Ustanoveni zákona Č. 111 /192T
riěni nejvýše do jednoho měsfce.
(2) Při tom lze použíti předpisů ~ Sb . z. a n. zůstávají tímto zákonem
134, § 135, odst. 1, §§ 137, 140, 147, nedotčena.
li 18. (1) Na pHdavky, které pochá148, 149 a § 151, odst. 1 živnostenského řádu (§ 231, § 232, odst. 1 §!i 234, zeji ze zásob opatřených pro·kazatel237, 244, 246, 247 a !l 249, odst. 1 ně ještě přede dnem, kdy zákon by r
živ'n ostenského zákona). Nejde-Ii
o vyhlášen, se zákaz v § 1 uvedený
živnosti pOdléhajfcí
živnostenskému ' nevztahuje. Výjimka tato však pla·t rř ádu (zákonu), plaH uvedená ustano- je-n do šesti měsiců po té, kdy zá- ·
veni obdobně.
kon nabyl účinnost i.
(2) Ministerstvo průmyslu. obchodU'
§ 12. Vznikne-Ii pochybnost o tom,
podnizda jsou dán v předpoklady
vynětí a živnosH se zmocňuje, aby
určitého pHpadu ze zá-kazu, zejména kům, které již delši dobu před vy,.
v pHpadech, kde zákon poukazuje na dáním tohoto zákona poskytovaly ~.
obvyklost r6 3. odsl . 1, písm. e), fl, dosud' poskvtuj[ svým zákazníkům nág) , hl, i), !i 41 a vůbec 'je všech ji- hradni zbožf nebo náhradní výkon y
ných pochybných případech, kde neni (6 6, odst. 1) ve věcech nebo výko-;
jasno stanovisko zájmových
kruhů, nech. jež nejsou předmětem řádného
požádá úřad Cli 111 nebo soud Cli 161. jejich obchodováni (podnikání), ' čt
prve než o věci rozhodne, příslu 'šnou které bv mOhly býti Okamžitým od- o
obchodni
a živnostenskou komoru, stran'ěním tohoto systému poškozeny,
jakož i pUslušnou ústřední zájmovou pOVOlilo ořiměřenou lhůtu k likvidaci
korporaci o vyjádřenI.
tohoto zaHzení a to nejdéle na do-

Zák az příd, (zák.) §§ 9-19. Splátk. obch, (zák.) §§ 1-7.
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bu dvou let, v případě nezbytné nut- jej minis t'ři průmyslu, obchodu a ZIVno sti však na dobu nejdéle pě ti let. ' no~tí,
zemědělství,
spravedlnosti ~
Rozhodnut[ své učiní minsiterstvo ob- vnitra, financí a socíální péče v dochod u po slyšení korporací v § 12 hodě se zúčastněnými ministry.
uv·edených.
Poz námka: Zákon byl vy hlá šen 19.
§ 19. Zákon tento nabude účinno dubna 1935 a vst upuje proto v platsti tř i měsíce po vy·hlášeni; provedou nost dnem 19 . če r ve nce 1935.

Zákon ze dn\e' 12. dubna 1935, čís. 76, o splétkových
obchodech.
§ 1. Prodeje movitých věcí, ujed§ 4. Ustanovení § 3 platí ObdObně
na·né při provozování o·bchodní . nebo byly-Ii splátkový obchod nebo ujed:
jiné živnosti nebo zprostředkovateli nán! o výhradách prodávajícího uči 
z povolání, jsou splátkovými obcho- něny v písemné formě; místo potvrzedy podle tohoto
zákona,
jestliže ní obd rží kupující opis smlouvy.
trh ová cena má býti podle smlouvy
§ 5. (1) Prodávající si smí vyhradi zapl acena nejméně ve třech částkách
ti • ~dstoupení od smlouvy jen tak, že·
(sp'l átkách) a věc se odevzdá k'u pumuze odstoupiti, když kupující je vjícímu před úplným zaplacen·ím trhoprodlení aspoň s dvěma . po
sobě
vé ceny.
jdo-ucími splátkami a ' úhrn všech za-o
§ 2. (1) Prodávající si smí
při meškaných splátek či,nf aspoň desesplátkovém obchodu vyhraditi vlast- tinu trhové ceny.
nictví k prodané věci až do úplné(2) Právo to může prodávajfcf ' vykoho za·placení trhové ceny, odstoupení nali, jen když to kupujícímu napřed'
od smlouvy a- ztrátu lhůt .
písemně oznámí a zároveň mu
pO- o
(2) liné výhrady v neprospěch ku- skytne k zaplacení zameškaných splápujícího jsou neplatné .
tek dodatečnou lhůtu nejméně osmi "- .
§ 3. (1) Výhra ~y dopuštěné v § 2 dennL Tato lhůta počíná dnem násle- .
platí, jen když je prodávající pojme dujícím poté, kdy kupujícího došl o>
..
do písemného potvrzen·i o smlouvě písemné oznámenI.
a potvrze,n í vydá bez zbytečného od(3) Dojde-Ii na odstoupení, je prokla du kupujícímu.
.d~.~aj~cí povinen
vrátiti
kupujícímu;
(2) Beze zřetele k tomu, zda výhra- prlJaty závdavek a dané splátky se
dy dopuštěné v § 2 bY'ly ujednány zá,konnými úroky ode dne přijetí čl!
č-ili nic, je prodávající povinen vy- nahraditi mu nutné náklady na věc.
dati kupujícímu písemné potvrzení o Kupující je naproti tomu povinen vrá-·
sm lo'uvě, jestliže splátky na trhovou titi věc prodávajícímu
a dáti
mu
cenu jsou rozvrženy na dobu delší př.iměřenou náhradu za užívánf a znenež na· jeden rok nebo jestliže o hodnocení
věci. - Předem
učiněn á
to kupující při sjednání smlo'u vy po- ujednání o výši náhrady nejsou platžád á. Dokud není potvrzení' vydáno, ná. PrOdávající se
může
domáhat i
není kupující povinen plniti závazky vrácení věci, jen když sám splní své '
ze smlouvy mu vzcházející.
závazky z r.u ky do ruky.
(3) V potvrzení je třeba jasně ud·a§ 6.
Ustanovení
předcházejícího
ti nejdůležitější "stan(lvení smlouvy, pa'ragrafu platí také pro uplatnění výzejm éna dobu, kdy byl.a
sjednána, hrady vlastnictví k prodané věci popředmět smlouvy, úhrnnou výši trhové dle § 2.
ceny, výši jednotlivých splátek a do& 7. (1) VYhradil-li si prodávajíc f.
bu jejich dospělosti a výhrady podle právo pohledávati okamžité zaplace § 2. Potvrzení musí býli podepsáno ní všech splátek, jestliže by nebyly- .
prOdávajícím nebo jeho zmocněncem některé zaplaceny (ztrátu lhůt), může
a můž e býli vydáno také ve formě je vykonati jen tehdy, je-I·i kupujíc f '
fak·tury.
v prodlení aspoň s dvěma pUmo po-(4) Ztratf-li nebo zničí-Ii' se potvr- sobě jdoucími splátkami a úhrn všech'
zení, vydá prodávající kupujícímu na zameškaných splátek činí aspoň dejeho žádost za . náhradu
skutečných seUnu trhové ceny . Po dobu proká- ·
Výloh nové potvrzenI.
zaně nezaměstnanosti kupujícího ne-·
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muže prodávající tohoto práva po- robiti soudu, který by jinak nebyl
lI.Ižfti .
příslušným.
(2) Ustanovení § S, odsi. 2 platí
(2) K příslušnosti soudu třeba při
j tu.
hlížeti z povinnosti úřední ato až do
druhé strany je
kupující výkonu exekučního prodeje.
(3)
-oprávněn zaplatiti třebas i všechny . (3) Ne~říslušn_ost soudu
se zhoj i
:splátky i před jejich splatností
a len Hm, ze se zalovaná strana, ačko
:sraziti si při tom zá'konné úroky za liv byla soudem dříve poučena dá
dobu od zaplacení jednollivé ' splát- do projednávální.
'
ky až do doby její původní dospě§ 13. Pokud tento zákon neustano1I 0sti .
vuje jinak, platí o splá t kových ob§ 8. Omluva, že kupující je povi- chodech obecná ustanovení
občan
nen vrátiti doklady o smlouvě a o ského nebo obchodního práva .
:splátkách, je neplatná.
§ 14. Ustanovení tohoto zákona pla§ 9. Byl-Ii kupující uveden v omyl tí obdobně o prodeji losu a cenných
'při ujedln ání splátkového obchodu za- pa-píru, které se vydají
kupujícímu
měst'nancem
prodávajícfho
anebo teprve, až úplně zaplatí trhovou ce<o sobou činnou z příkazu prodávající- nu ujednanou ve splátkách.
.ho, platí totéž, jako kdyby kupující§ 15. Ustanovení tohoto
zákolna
.ho byl uvedl v omyl prodávající sám. plat[ obdobně také o smlouvách kte§ 10. (1) Správy pro vady se muže rými má býti dosaženo účelu Íc ně
.kupující domáhali žalobou anebo ná- m~už . směřu!! s'plátkové obCh~dy, ji,mitkou až do splatnosti
poslední nym! prostredky, na př. pronájmem
:splátky na trhovou cenu, ačli mu po- vecl.
§ 16. Neplatná jsou jakákoliv ujed<dle obecných 'ustanovení
nepřísluší
~ huta ještě ·delší. 'i ( zachování tohoto nání, která se v neprospěch kupujícího
odchyluji od ustanovení tohoto
práva je potřebí, aby kupující oznám il vady prodávajícímu;
oznámení zákona.
vad se musí státi bez zbytečného od§ 17. Ustanoveni toho !o zákona 'n ekladu, jakmile byly kupujícím shle- platí, koupí-Ii na splátky kupec pro<dány.
vozuje svo,u živnost, ledaže jde
o
(2) Dobu příslušejfcí k provedení koupi zařízení, nářadí nebo ' jiných
movitých věcí určených bezproslřed- '
mároku ze správy nelze zkrátiti.
. § 11. (1) Kupující má právo odpo- ně k užívání při provozová'n í živnosti
,Jovati smlouvě pro
zkrácení
přes kupce , na kterého se nevztahují poobchodního
p olovici hodnoty podle § 934 obč. dle zákona ustanovení
:zák. ta·ké ve všech případech,
ve práva o firmě, obchodních knihách
k terých mu podle obecnýchustanove- a pro·kuře.
mf (§ 935 obč. zák.) toto 'právo nepřf
§ 18. (1) Usta'n ovení tohoto zákona
'S1,u šL Kratší promlčecí Ihutu než
,neplatí, převyšuje-Ii
trhová
cena
!J etou nelze platně ujednati.
věcí, které jsou předmětem jednoho
(2) V zemi Slovenské a Podkarpato- spl átkového obchodu, částk'u 10.000
lTuské muže se kupující, jenž neobdr- Kč.
žel na obecné hodnotě člni polovici
(2) Na splátkové obchody o losech
toho, co prodávajícímu dal, domá- a cenných papírech (§ 14), jakož ,i o
tl ati, aby se smlouva zrušila a vše hospodářských strojích , je
použiti
se uvedlo v předešlý stav .
Avšak ustanoveni tohoto zákona
i ,t ehdy
orodávajfcí muže smlouvu zachovati jestliže trhová cena převyšuje částk~
v platnosti tím, že nahradi, čeho se 10.000 '"Kč.
dl? obecn.é hodnoty nedostává. Nepo§ 19. (1) Tímto záko·nem se zru'š ují
mer mezI hodnotami se vyměří po'CI.Je času, kdy se smlouva stala. Toto ebzvláště: záklOn ze dne 27. dubna
1896,
Č . '70 ř. z .., 10 splátkevých lObprávo se promlčuje ve třech letech.
'Usta'n oveni druhé věty odstavce 1 chodech, §§ 2, 4 ' a 9 zák . čl. XXXII
1883,
?
splátkcvém cbchcdě, zcela,
platí i tu.
li 10 z ~kcnčl posléz uvedeného, pokud
§ 1.2. (1) Zaloby ze splátkových ob- se vztahuje k § 9 téhcž zákona nachodu nemohou být i proti kupujicímu ř~zeni uh . k~ál. min . ze dne 8.' prokterý má bydliště na územi tOhot~ since 1916, c. 4172 M. E., 10 koupi ši:Stát-u, podány u soudu smluveného a cích strcjů na splátky, a nařízeni uh .
Ikupujici se nemůže dobrovolně pod- král. min. ze dne 8. prosince 191 7,

m-

Spilrátkové obch. (zák.) §§ 8-21.
Soud ní depos'Íta (nař.) §§ 1-3.
č. 4838 M. E., o kcupi hos'pcdářských
stroju na splátky.
. (2) Nedotčeny zustávaji: záko'n ze
dne 30. června 1878, č. 90 ř. z., kteo
rý o bsahuje některá ustanovení
prodej i státních nebo jinakých losu
nebO i1aděje na výhru z nich, a ostatni ustanoven i zá'k. čl. XXXI/1883 s tou
změ nou, že se v § 6, odst . 2 vypouštěji slova "podle záznamu na burse
v Budapešti."
§ 20 . Ustanevení §§ 5 až 7, 10 a 11
toho to zákona jest užiti ·n-a smlouvy,
které podle tohoto, zákona· jsou splát-
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kovými obchody, i když byly sjednány přede dnem jehlO účinnosti, jestli ~
že kupujici před Hmto dnem
jich!
ještě zcela nesplnil; ujednáni, kte rá se stala po dn i účinnosti tohot a
zákona a se příči ustanovenim § 16,.
j sou neplatná.
§ 21 . Zákon tento provede ministr
spravedlnosti v dohodě se zúčast-ně 
nými ministry.
Po znám ka : Zá kon by l vyhlá šen 19.
dubna 1935 a podle ~ 4 zákona
č_
1139/1919 (v iz str . 6) vstupuje v platnost dnem 19 . k v ětna 1935 .
.

Vlá dní nařízení (zákon) ze dne 17. listopadu 1933, ČÍ'S. 214,o úschove a správě soudních 'o správních deposit ·u poš tovní spořite:l 'ny.
n'i uložen,a. U listin, jest uvésti, 10 ja-'
kcu listinu jde, jménc výstavce čl
oprávněné osoby, mf,sto a da't'um . vy';;
I stave'ní, po přípaďě čás,tku, na , k1eroll'
§ 1. Poštovni spořitelně náleU k listina byla vys,tavena; jsou-Ii k listipou·ka.zu příslušného soud·u a podle ně připejeny přf.lo'hy, buďte uvedeny
usta'novení- o tom platných přijímati v po'čtem a pod~statnými zn-aky. Skvosty '
úschevu t uzemské pen,ize a v úscho·vu musi býti v sezria'mu popsány u n,e nebo v ú,schevu a správu (§ 7) cenné stej,n ých kusů jednotlivě, u s,tejnýciJ:r..
p a1píry, vkladni' knížky (I,isty) ; listi'ny, k,usů hromadně podle druhu lá,tky, zemi nce, val·uty a skve,s,ty, k-te'r é mají kte'ré j-sou zhotovený, t varu, váhy CI'
nebo mo,heru býti podrle všeobecných I jiných známek, pedle n,ichž je lze>'
ustanove-ní uloženy do poznati i rozeznati od' jiných podobzákenných
uschevání' so,udu.
ných věcí. Z ároveň jest udati cenu'
srkvostu, jak byla zjiš těna v případ§ 2. (1) V žádo's,tj stra'ny 10 pcvolen,í ném dřívějším řízeni seudnim . Nebyseudu, aby cen'né věci '(§ 1) mOlh ly la-Ii t·ak1o zjiš t ěna, buď uvedena ce-o
býfi uleže'ny u pošte·v,n í spoHtel,ny, n,a přibližná (§ 3, ods t . 2).
buď uveden důved p.ro u·lo,ženÍ' depo(3) Seznam musí obsahova,tj tak ésita u soudru. V žádo,sti buď ta,ké udá- jméno, stav a úplno,u adresu strany"
no, zda, po případě které cenné vě- pro kterou se ce-nné věci mají uložit i ,
ci maji bý,ti poštovni' s'peři1elnou pře- ' a nejde-Ii 10 oso·bu svéprávn·.ou , t éž"
vzaify nejen do úscho'v y, nýbrž také jméno, stav a úpl'n ou adre·su jejiho
d'o správy.
záken·n ého zá,s·t,upce, jakož i podrpi s'
(2) Ke ka·zdé žáďo's t i\ o pevelen,í k sitrany (záko'nného zás,tupce).
u,l ožení deposita musf- bý,ti připejen
(4) Seznam peříze'ný podle ods,t a.v -·
se znam cenných věci, ·peřízený dvoj- cu 2 a 3 musii býti předložen , s cen- '
m lO. V seznamu musi býti přes'ně vy- nými věcmi t aké, jde-Ii o de'posi tu m '
značeny pozná,vacf' a rozliševaci zna - ukládané u- peštovní spořitelny k pouky cenn Ý.ch věcI. U tuzemských -peně z , kazu se'u du bez žádosti strany.
u mincfr a valut buďte uvedeny zejmé§ 3, (1) Soud, pořídi dvojmo peuka~ '
na d'ru,h a pečet kusu. U cenných pa- (pevole'n i), aby cenné věd (§ 1) byl y
p irů buď udána jejich jmenevitá hed- uloženy u pošte,,,,ni s·peřite'lny, a zanota, druh, počet kusů, serie a čisla šle po stej-nepisu s t raně a s j ednrmj ed,nc-Uivých kusu a nejblfže splatný seznamen, (§ 2, odlst. 2 až 4) ,i pešto vkupen. U vkladnich knižek (lisitu) buď nf spořitelně . V poukazu (peveleni'
uveden název ús1avu, jeliz
vydal urči soud zároveň, zda cenné vě d
vklad'ni knižku (list), jméno, na něž maji býti převza ty de úschevy nebo
zni, čislo, jakož ' i částka , jež jest na i do správy, podle potřeby dá také-:
Hlava prv·ni.

SOUDNf

DEPOSITA.

.

I

I
I
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2vláštni pokyny pro úschovu a pro ných deposit. Tuzemské peníze, dále
správu deposita.
mince, v,aluty a skvosty, jejichž hodKč,
budou
(2) Cena skvostů (§ 2, odst. 2) bud' nota nepřevyšuje 1.000
",vedena i v poukaze (povo-Ien,i) sou- uschová,ny ve společné schránce, leč
du. Je-Ii cena udána stranou jen při by rozměry uschovaného předmětu
ve schránce
bližně, a má-Ii soud nebo poštov-n i činily nutnou úschovu
spořitelna za to, že neni př-iměřená zvláštní. Jinak budo'u tyto cen'n é vě
ke skutečné hod-notě věci, může soud, ci uschovány jednotlivě ve zvláštníc'h
vyslechna s-t ranu, nařediti odhad . vý- schránkách.
(3) Ukládajf-Ii se cen'n é vecl ve
lOhy odhadu hradf strana, která má
právo býti přftomna od/hadu.
zv-Iáštni schránce, je stra'na oprávně
(3) Poukaz (povo'leni) k úschově ne- n'a ,při uložení připoji ,ti na schrán,ku
bo k úschově a správě u poštovni svou pečeť. Žádá-Ii strana o připo
spoř itelny pozbude účinnosti, neusku- jení pečeti i p'ro depos-itum, jež by
tečnila -Ii se úschova do še'sti měsiců se jin,ak měl,o uschovati ve společ'né
schránce, může se to státi jen tehdy,
od jeho vydáni.
§ 4. (1) St-rana může složiti cenné uvoli-Ii se strana hraditi náklady
věci přímo u pok-Iadny pošto-v ni spo- úschovy ve zvláštni schránce. Schránřitelny, vykážic se poukazem (po-v o- ka ta,kto zapečetěná může býti oteJen-im) soudu (§ 3, odst. 1), 'n ebo je vřena k vydáni deposita nebo k nazaš le této pokladně poštou. Na žá- hlédnu1i jen za přftomnosti strany.
(4) O ,uzavře'nf, jakož o
otevřen,f
dost stra-ny a na její útraty za'š le cenné věci pošto-v ni' spořitelně soud. . zv'láš·tnf schránky s pečeti stra'ny sei
(2) Skládá-Ii stra'na cenné věci u píše se -protokol, jejž podepše
poštovni spoři-telny bez poukazu (po- st,ran,a.
§
7.
(1)
Při
pouhé
úschově
cenných
'(olení) soudu, převezme je poštovni'
spořite,lna
s-pořitelna v úschovu, po případě v věcí obmezí 's e 'Poštovni
ťíschov-u a správu ja-ko jj,né bankovní n-a pečlivé opatrováni cenných věd
<lepositum podle svých všeobecných ji svěřených; jiné úko'ny obsta,rá jen
podmínek. Dojde-Ii poukaz (povolení,) na výslovný pouk-az soudu za ,n áhradu.
(2) Při úschově i správě jest poso,udu nejpozději do 60 dnů ode d'ne
uloženi cenných věci, bude poštovni štovni spořitelna povinna obstarati s
spořitelna
považova_
t i uložené věci péčí řádného obchodnika ještě dalši
za depos-itum soud-nJI a' bude ode dne úkony, jic-hž jest třeba k odvrácenf
uloženi počítati depositni ,p oplafky hmotnýc'h škod, jež by jinak 'p ostihly
podle sazeb platných pro soudn-í de- vlastníka cen'nýc'h věd.
(3) O úschově, po připadě o úschoposita.
(3) Poštovni spořite' lna vydá o při vě a s'právě jednotlivých ďruhů cenjeti cen,ných věci v úschovu -nebo v ných věcf platl toto;
a) Tuzemské pe-níze přijimá poštov-úschovu a správu ja-k s-tra,ně (zákon.nému zástupci), tak i soudu potvrze- ní spořitel'na pouze do úschovy.
b) Listiny, mince, valuty a skvo,sty
ni, z 'něhož mu'si býti patrno, že
;úschova byla provedena přes-ně po- přijímá poštovni spořitelna zpravidla
jen do úschovy. Má -Ii přijmo,uti -t yto
-dle poukazu (povolení).
§ 5. Poštovní spořitelna není opráv- věci i do správy, musí soud v pou'něna odmit'n outi deposita u ní uklá- kaze (povolení) přesně vyznačiti úko<lána na po-ukaz nebo s povolením ny správy, jež -má poštovni spořitelna
'soudu. Má-Ii však závažné námitky obstarávati.
c) Vkladní knižky (listy) přijímá poš-proti pouk-azu nebo povoleni proto,
'že věci jsou k uloženi nev,hoctné,ne- tovní spořitelna do úschovy a podle
, bo že podmínky nebo ustanoveni po- pOlukazu (povolenf) soudu i do s-prá-ukazu (povolení) se nesrovnávaji
s vy. U vkl,adních knížek (listů), pře
iPla-t nými předpisy, může svě námitky vzatých do úschovy a správy, obstará
,oznámiti soudu.
, poštovní spořitelna, neni-Ii jiného pou§ 6. (1) Cenné věci převzaté poš- kazu soudu, zpravidla jed-nou ročně
tovní spořitelnou podle tohoto na- připsánf nebo vybráni splatných úro'Uzeni j sou uloženy pro stranu oddě ků . Poštovní spořitelna realisuje rovněž 'podle poukazu (povoleni)
úplně
leně (jednotlivá úschova).
. (2) Cenné papíry, - vkladni knížky nebo částečně vkladni knfžky (listy)
1Iisty) a listiny budou uschovány pro a ,naloži s hotovosti takto získanou
j ednotlivé stran y vždy zvlášť od ji- podle po'ukazu (povoleni).

Sou dní depo-sita (nař.) §§ 4-9.
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, d) Poštovní spořitelna obstarává u ho nebo osobniho účtu v depositni
c enných papírů, převzatých do úscho- službě určeného soudem,
vy a správy, tyto úkony:
c) uloži je na vkladní knfžku po~
1. inkasuje splatné IcuponYi
štovní spořitelny,
2. opatřuje včas nove kuponové
d) za'šle je šekovou platebn-í po u.archy;
kázkou na udanou adresu,
3. má v patrnosti, dbajíc péče řáde) vypl,atl je hotově u pokladny.
ného obchodnfka (odstavec 2), splat(2) Soud může dá,ti poštovnf s- pořinost cenných papfrů a prohlíží sezna- telně stálý poukaz, platný do odvomy a vyhlášky, ve kterých jest ozna- lání, jak má býti nakládáno s částka
rnov áno slosovánf, konverse, so'udní mi zfskanými při
správě deposita.
lImoř ení a pod., pokud byly uveřej- Má-Ii pak býti výtěžku použito jiným
něny v československých úředních Ii- způsobem, musf to soud oznámiti pošstech (v Úředním Iis,tě republiky Če- tovní spořitelne nejméně 8 dní před
skoslovens-ké, v Úradných Novinach a splatnostI.
_
v Úre dnfch novi'n ách Zemského úřad' u
(3) Má-Ii býti použito výtěžku inkasopro zeJ:l1i Podka-r patoruskou v Užhoro - vaných splatných cenných papírů, doděl, a lis,tiny, seznamy a oznámení, spělých kuponů nebo úroků z vkladpolwd jsou poštovní spořitelně zasí- nfch kn-ížek (listů), ke koupi státnfch
lány emis,n fmi misty;
nebo ji'n ých cenných papírů, obsiará
4. předkládá splatné a slosov,ané poštovni spořitelna ko-upi -p odle pou~enné papiry k proplacení a obstará- kazu soudu daného jed,nou pro vždy,
vá za souhla,su soudu konversi;
jakmile hotová částka dostoupí po-'
5. vYJrlěňuje prozatímnf listy za de- třebné výše (§ 9) .
f initivni cenné pa'pfrYi
(4) Penize inkasované v cizi měně
6. vykonává právo k odběru nových přepočítá
poštovní
spořitelna
na
cennýc h papíru a odvádí za stran'u měnu českos-Iovenskou podle kursu
další splátky na -papíry dosud úpl-ně ~čtovaného spořite-Ině
při prodeji.
nesplacené; v obojím 'přlpadě musi Zádá -Ii sou d, _aby byly peníze dány
však soud po , předchozím upozorně- k_ disposici v původni měně, musí to
ní .p~št~vní spoř!telny vydati poukaz poštovní spořitelně včas oznámiti. PošneJme ne 8 dnI pred koncem stanove- tovní spořitelna neúrokuje hotovosti
lIé lhůty a zaslati zároveň částku po- v cidch měnách.
ťřebnou k pro~edení; ,
, (5) Výtěžky kuponů, úroky, dividen7. ,?bstara dale za ~a:!Jr_ad:~~'a, vy- dy nebo liné přfjmy z deposita, kteslovny pouk~z, soud~ J~ste JI~e UkO- ré mají býti vypláceny určité osobě
nv • (okolkov~'nl, slo_zen~ cennych pa- po dobu jejího -ž ivota, poukazuje poplr.u k. valnvm -hr~madam
a pod.), štovni spořitelna, pokud není jiného
dOJde-II p~uk~z. v~a!.
., '.
_
poukazu soud-u , zpravid-Ia
šekovými
(4) Cenne V:CI, Jez _majl bY'~1 ul?ze,:- 1platebními
pou-kázkami do vlastnich
nv, poule prechov~ ne , n,a pO,merne rukou s vyloučením poštov-ni
plné
kratkou dobu (~ nzenl sp~rnem na moci potud, pokud jí soud 'neoznámi,
dobu spor'u, v nzeni exekucnim dra- že se dalšf výplaty zastavuji
žebnf vadia a pod.) přijímají se jen
_,
v.
.
do úsc,hovy, Vyjde -Ii vša'k dodatečně
§ 9. Postovnl spo~ltelna obsta-rá ~
na jevo, že takové deposi,tum zůsta- pouk~zu sou~u. ko'upl nebo, prodej
ne uložen-o po delšf dobu,
oznámf cen:!1Vc,~ pa-I~,,!U, podle den~l1lho. ~u~s~
to soud poštovní spořitel'ně s vyzvá- P!az~ke penezOl bursy, moz.no-II Jeste
nim, aby je převzala také do správy ~eho.z dne, kdy_ pou~,az _d~Jde, a za.lodstavec 3, bod b)].
sle .Ih.ned ?dpoc:et prJslusn,e~u so-u du.
(5) Má-Ii poštov'ní spořitelna
za Je-II Ji znč!mo, ze o~ vydanl_ p.oukazu
t o, že se určité cen'né věci pro sprá- ku!s ce~nych p~pfru se zmenll
tou
v,u nehodí, převezme je v dohodě se ,,!e~ouJ ze by _ Jeho~ . provedenf byJo
soudem jen do úschovy.
zreJme na _znac'nou ujmu strany, a ze
§ 8. (1) Peněz ziskaných při správě by soud, veda ~ tom, poukaz k~ kOudeposi ta použ ije poštovní spořitelna PI ~.ebo pr.o~eJI
nevy?al,
postovnf.
podle poukazu (povolení) soudu ně- sporJte~na Jej nevy!<ona, al,: vyžádá
kterým z t ěchto způsobů:
SI novy ~ penf~e az do _noveho pou,_.
kazu ulozf na urok. Nove zakoupené
a) na..~ouvPI ~alsf cenne papfry (§ 9), cenné papíry převezmepoštovni spobl pnpfse Je ve prospech se kove- řitelna do úschovy a správy a oznámf.
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soudu jejich jmenovitou
hodnotu,
druh a čfsla .
~ 10. (1) Poukazy (povolenf) pro
poštovnf spořitelnu pod-Ie tohoto nařfzenf vydávajf se pfsemně a nesmějf
o-bsaho:,ati nic jiného než opatřenf o
úschove nebo o úschově a správě
deposita. Poukazy (povo'lenf)
podle
nichž má býti depositum zce'la nebo
z části vydá,no, zatrženo a pod ., nebv~ které o~sa,h'Ujf disposke s výtezky depos ita, musf býti opatřeny
vedle podpisu soudce (a jde-Ii o
usnesenf v řfzenf pozůstal05'lnfm nebo exekučnJm, po-kud jde o exekuce
na věci movité a na pohledávky vedle podeisu aktuárského úřednfka) také zvlástnfm J'1azftkempředepsaným
pro podobné přfpady.
(2) PřevádHi se depositum podle
po-ukazu soudu na oso'bu jinou bud'i,ž
v něm také uvedeno, zda depositum
zůstává i nadá'le ve správě soudu.
(3) Poštovní spoř i te-I,na smf vydati
depositum jen osobě, 'která jí byla
soudem ozn il!'':e,na.
§ 11 . (1) Poštovlnf s-pořitelna vyrozumf o všech -· úkonech spojených se
správou depos-ita (při slosován-í a
pod.) jak stranu,
tak
i přfslušný
soud . Toliku o periodických přfjmech
nebo vydá'n ích, pokud se jimi nemě
nf pOd'stata depos,ita, netřeba zpraviti
a-n i stranu ani soud [p·ravlidelné ink,aso, poukaz úroků z cenných papírů a
vkladnfch knížek (listů) a- pod.].
(2) Poštovnf spoři ,telna pořídf každoročně dvojmo výpis z depositn-ího
účtu podle stavu z 31. prosince a
zašle jeden stejnopis příslušnému
soudu, druhý pak straně. NenHi adresa strany poštovní spořitelně známa,
nebo jeví-Ii se to účelnějším, zaš,le
'p oštovní spořitelna oba stejnopisy
soudu, jenž zařfdf, čeho třeba .
(3) Soud může si kdykoli vyžádati
od poštovnf spořitelny podrobný výpis z depositn,ího účtu .
Na žádost
s-t l'any vydá jf poštovní spořitelna takovf podrobný výpis za popla,tek podle sazby.
§ 12. Depo'situm pozbývá povahy
deposita soudu dnem, kdy poštov-nf
spořitel-na dosta-n e usnesenf soudu že
uzávěra je zrušena. Dokud stran-á 'neučiM Jiné opa třenf, povede poštovnf spořitelna cenné věci dále jako
bankovnf depositum podle svých všeobecných podmfnek.
§ 13. (1) Za úschovu cenných papfrů, vkladnfch kn.[žek (listů) a listin

III. Obchodní právo_
j~st

p~štovnf

úctovatl
platky:

spořitelna
oprávněna
pololetně tyto po.

stranám

1. za státnf cenné papfry vyrepublikou Českosloven
~kou, 'p?Čítajíc v to i !osy,
jmenovl't e hod'noty do 1.000 Kč
nad, 1.000 Kč . . . . . . .
jmenov,ité hodnoty, nejméně .
dosa,huje-Ii depositum v těchto
cenných papfre'ch 1,000.000 Kč
jmenovi-t é hodnoty, činf poplatek za úschovu . .. ; . . .
jmenovité hodnoty;
jde-I'i o' úschovu těchto cenných
papfrů
do 200 Kč jme'novité
hodnoty pro poručence a opatrovance. . . . . . . . •
2. za os,t atnf českos'lovens·ké
a cizozemské ukládacf cenné
papfry jmenovité hodnoty do
1.000 Kč • . . . . . .. . •
nad 1.000 'Kč • . • . • . .
jmenOVité hodnoty, nejméně .
dosahuje-Ii depositum v těchto
cenných papfrech 1,000.000 Kč
jmenov-i té hodnoty, činí pop-latek za úschovu . • . . . .
jmenovité hodnoty;
za úschovu těchto cenných papfrů do 200 Kč jmenovité hodnoty pro poru.čence a opatrovance
. ........
3. za ostatnf cenné papfry
dosud neuvedené, jakož i za
cen,n é papfry neuvedené i v
bodech dalšfch s kursovní cenou do 200 'iJ{č za kus
s kursovnf cenou nad 200 Kč
za kus
. . . . .
za hromadné kusy počítá se
příslušný násobek .
Rozhodnou
jest kursovnf cena koncem pololelf. za které má býti poplatek
vyměřen. Poplatky za úschovu
oožitkových a podflních listů,
kuksů, výhemfch lis,tů, prémiových kuponů a pod. počftajf se
podle jej'ich jmenOVité hodnoty;
4. za každou vkl·adnf knUku
(list) se vk-Iadem 'n ad 200 Kč.
za úschovu vkladnfch knfžek
(listů) se vkladem do 200 Kč
a vkladnfch
kn.fžek
poštovnf
spořitelny
se poplatek neúčtuje;
5. za každý záručnf list • .
'6. za každou pojistku . . •
d,ané

50 h.
l/jO/oo
1 XČ;

20 h;

1

Kč .

1/ 8 0/00

_2 Kč;,

l / j O/ 061

30 h;

20 , h;

50 h;.

3

Kč :

5
3

'Kč;
Kč;

Soudní deposita

(nař.)

§§ 10-14.

7. za každou směnku, šek ,
dlužn,í úpis, poukázku, smlouvu
a jin ou listinu
. . . . . . 2 Kč.
(2) Poplatky za úschov u účtují se
po lol eine p Ola du, při č emž pro vý měru poplatků ·uvedených v odstavci
1, bod 1 a 2 jest rozhodn o u nejvyšší
jmeno vitá hodnota, dosažená v příslušném pololet f. Pololet,ím rozumí se
doba od 1. ledna do 30. června a
od 1. července do 31. p r os,i nce . Bylyli cenné papíry uloženy t eprve mezi
po,lo'letím ne b o vybrány před koncem po-I oletí,
dlužno zLl praviti poplatek za úschovu za celé pololel L
Z cenných papírů zakoupených poštovní spořitelnou během pololetí a
ulož ených u n-í do úschovy se však
za t oto polo'leH 'poplatlcy nepočítají.
(3) Pro výpočet pop-Iatků za úschovu státních cených papfrů, jež byly
vydá ny republ'ikou Českosloven,skou a
zn ějf na cizozems,kou měnu, jest rozhod'nou jejich jmen,ovi,tá hodnota přepočten á na měnu č e s ko sl o v ensk o u podle kur-5u dotyč-né v,alu,ty koncem přísluš ného pololetL Pro výpočet poplatk~ za úschovu ostatních, republ-ikou Ceskos,lovenskou 'nevyda nýCh cenných papírů, znějfcfch na c,izozemskou
měn u, jest rozhodnou jejich kursovní
cen,a z konce příslušného po,loletí
pře počte-ná na měnu českosloven,skou
podl e kursu dotyčné valuty koncem
toh o pololetí. Poplatky za ú-schovu
vy měří se pak z hodnoty takto zjištěné podle sazeb stanovených v odstavci 1, bod 1 až 3.
(4) Kuponové archy, které byly složeny do úschovy bez dlužn,ích úpisů,
oce ňují sa p.odle SOUČ I U hodnot všech
kup onů . Za úschovu bonů na cen né
pa píry dosud nevydané nebo jinde
dep onované počítá se poplatek pod,le sazby pla,t né pro cenné papf·ry,
jež jsou na nich vyznačeny .
§ 14. (1) Kromě poplatků uvedených
v § 13 jest poštov,nf spoři t elna oprávně na účtova t i stranám ještě tyto popl atky:
1. za inkaso splatných cenných papfrů a kuponů počítá se
'inkasnf popl,atek
. . . . .
1% 0
z ink asované částky, nejméně 40 h.
Za inkaso splatných státnfch
ce nných papfrů a kuponů se
tento poplatek nepočítá;
2. za poukaz výtěžku deposita
. . ._ . . . . . , ' 20 h;
3. za obstaránf nOVýCh lcup(\Do datek 6.

Inových
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archů,

vyjímajíc kuponové archy státních cenných
papírů, za arch . . . . ,
4. za výkon práva k převzetí
nových cenných papírů, obstarání označení, vým ěny, ko nverse atd., vyjímajíc státnf cenné
papíry
.. . . . . . . .
jmenovi té hodnoty, nejméně .
5. za s-Ioženf nebo _převzetí
hotovostí nebo cennýCh papírů
I u jiných peněžních ústavů, úřa
dů atd.
. . , . . . . . .
ze složené nebo převzaté částky
nebo jmenovité hodnoty, nejméně . . . . . . . . . .
6. za za,lož enf vkladní kní žky
(lis tu ) u ji ného p eněžního ús-t avu a za každé předložen í k-nížky (lis tu ) ke v-kladU, k výplatě,
př'ipsání úroků a pod.
. . .
pro po ru čen ce nebo opa t rovance
........,
Vkladn,f knížky poštovní 'spoři
t e l-ny jsou od toh oto poplatk'u
osvoboze,ny; .
7. za složení cenných papfrů
k va-Iným -h romadám
8. za obstaránf vinkulace ne·
bo devinkulace cenných papírů
. . . . . . . . . .
9. za vyhotovení pod r o bnéh o
výpisu z depositního účtu, vyžádaného stran ou za každou
stránku
. . . .' . , , . .
10. za předložení uložených
cen'ných věcf k žádosti strany,
aby do nich nahlédla, vyzvedla
si kupony a pod . . . . . .
11. za obstarání koupě nebo
prodeje čes k oslovenských státních cenných papír ů v kursovní
ceně do 100.000 Kč provisi .
kursovnf ceny koupených nebo
prodaných cenných papírů, nejméně.
. . . . . . . .
za obstarání koupě nebo prodeje československých stá t ních
cenných papírů v kursovní ceně
nad 100.000 Kč provis,i
kursovní ceny.
Př i současné
koupi
a současném
prodeji
č eskoslovenských státních cenných papfrů účtuje se provise
ve vyznačené výměře jen jednou, a to z vyšší kursovní ceny
koupených
nebo
prodaných
cenných papfrů;
12, za obstaránf nebo pro deje jiných než československých
státnfch cenných pi3pfrů provisi

I

20 h :

1/20/ 00

1 Kč;

1

Kč;

2

Kč,

1

Kč.

4 K~i
4l<č;

3

Kč;

2

Kč;

50 h;
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kursovní ceny koupených nebo
proaaných cenných papírů, nejméně . . . . . . . . . . 50 h.
(2) Za zřfzenl depositního účtu se
poplatky neúčtují. Stejně se neúčtují
poplatky za přepis celého deposHa
na li"ného deponenta.

I

Hlava druhá.
DEPOSITA VE

I

.

VĚCECH SPRÁVNICH.
, , "

,

•• _

A: Del;'.?sl~a ~tatm~h a JI~y~h ver~!
nych uradu, ustavu" podniku a zarlzen!...
ov
,
§ 17. (1) Poštovm s'pontelna muze
§ 15. (1) Za úschovu tuzemskych p:- příjímati k poukazu státních a jiných
něz" mincí!. valut a s~vo~tů je,s~ pos: veřejných úřadů, ústavů, podniků a
tOVlll sporltelna opravnena uctovall zařízenI v úsohovu ·tuzemské pen,lze
stranám za každý, třebas jen zapo· a v úschovu nebo v úschovu a spráčatý nebo nedokončený kalendářnl vu cenné papíry, vkladnl knížky (lisrok.
..
,,'
ty), listiny, mince, valuty a skv,osty,
.1•. pn hromadn~ us.chove pezejména, jde-Ii o hodnoty" kt~re nánezni ch hotovosti, mmcl, val'ut
,Iežejl státu nebo jiným pravnlm subnebo skvostů pro soud za kaž- 5 'Kč,' jektům veřejné povahy, nebo jsou jidý dm s schránky
. . . . .
mi .spravová'ny
(fondy
nadace
a
1.. za úschovu peněžn ích hopod) anebo jsou v jejiCh úschově.
toyo~tí, min.cí! valu! n,:bo skvo(2) Pokud se v dalšlch ustanove~ích
stu JednoUI~e, u~ozenych • . . 3 IJ~ hlavy druhé mluv I o . úřadu, ~?zuml se
hodnoty, neJmene . . . . • 5 Kc, tím též ústav podn·lk a zarlzeni.
j~e-Ii však o hodnoty. poručen§ 16. (1) Úř~d odevzdá cenné vě~i
cu nebo op.atr,ov~an cu • . . . 2°/00 ukládané podle § 17 u po~lad~y P?ShodnoW, neJmene . . . . . 3 Kč. tovní spořitelny nebo zasle Je teto
(2) Za zřízenI depos'ita jednopokladně pošto~ se seznamem, vy hotlivě uschovaného budiž počítátoveným podle ustanovenI § 2, odst.
no jednou pro vždy . . . . 5 Kč. 2 Co 3.
Od tohoto poplatku jsou osvo(2) poštovni spořitelna potvrdí úřaboze.ní poručenci ne,bo o'patr~du, že přijala cenné věci v úschovu
vancl pdle potvrzeni soudu JI'nebo v úschovu a správu.
nak ne!,"ajetní.,
(3) poštovní spořitel'na n:n.1 opráv(3) Mimo popla,tky za us chovu
něna odmll-nouli cenné
vecl u
nI
peněžních hotovoslf, mi'ncf, vaukládané podle § 17. Jde-Ii však o
lut nebo skvos,tů je strana pověci k uloženI nev.hodné,
převezme
vinna zap~aviti při na'h l·édn'Utí
je zaUm-ně do úschovy a dohodne, se
do depOSita . . . . . • • 5 Kč. s ukh'idajícfm úřadem, co se ma s
nimi státi.
(4) Základem pro výpočet poplatků ze skvostů jest hodnota
§ 19. (1) poštovní spořitelna zřfdl
určená podle § 3, ods,t. 2.
úřadu pro složené cen'né věci depo§ 16. (1) Mimo pop,latkyuvedené v sitn,1 účet a ~aš!e, mu, doporučen~m
§§ 13, 14 a 15 účtuje pošto.v,n l ,~po- p~aním- se zpatec,mm Ilstkem. pOdPIS:
ři. telna stranám poplatky za mlmo- ny vzor, ve kterem uvede cfslo de
'řádné informace a za úkony zvláště posit'n ého účtu.
.•
•
vyžádané, jakož i hotové výl?hy, je.ž
Úřad ~ypl~1 P?dpl.sny vzor presjso'U spojeny s proveden,lm Jednotll- ne podle predtlsku, zeJmena uvede v
vých úkonů, jako poštov,ní a tel~- n~m, p'lné j~én~ osob (o~oby) zmo~
~rafní poplatky, pojistné, dohodne, nenych nakladatl s ~~p~sltem, .opatr!
daň z obchodu cennými papíry, us'p0- jej jejiCh v!astnor~cnl"!1 podpIsy. a
řádací popla't ky, kolkovné a .P?d. vyznaČí. v n~m ta ke }-pusob ,?Odplso:
Bylo-Ii třeba k provedenI jednotllvych ván,! dlspoSlc (na. pro • b~de-II prayo
úkonů použíti zprostředkování jiné,ho platně podpisov~tl kazda zm~c~ená
peněžnlho ústavu, účtuje poštovnl osoba s?mosta!ne, nebo ~pole~ne. s
spořitelna též cizí výlohy.
osta,tníml a v. J.ak~m spoJ.e'n i:. .I e - II. k
(2) Poplatky uvedené v §§ 13 a 14 se platné dispOSICI Jreb~ PrlP0.JItl, otisk
sráželí pokud nebvly jinak zaplaceny, razítka a pod.), opatrí. p~dplsny ".zor
z nejbÍíže splatného výtěžku deposi- podpisy ?sob op.~áv~enych po.dplso;
ta. Z cenných věcf, jejichž
výtěžek vati za úrad a prlpo!1 po p~~pade
by nestačil k úhradě poplatků, nebo otisk razftka. Pro postovnl, spo!ltelnu
které neposkytujI výtěžku, ~usl ,!Jýti je rOzh?dným 'pouze slov,n e znenl ra:
poplatky zaplaceny pololetne napred. zltka, nlkol'! vsak Jeho úprava a bar

°

p)

o.elPosita pošt. Spont. (naiř.) §§ 15-24.
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va. Vyplněný podpisný vzor vrátI úřad s,loženy k zajištěni veřejných dodávek
.:ihned doporučeným psaním poštovnl a prací,
-spořitelně.
b) veškeré ostatní kauce, ukláda(3) S depositem nelze nakládati né podle platných předpisů
nebo
.dokud poštovní spořitelna 'neobdržel~ rozhodnutí pro tyto úřady (kauce nopod'p isný vzor. Podpisy v podpisném tářské, kauce peněžních ústavů, povzoru uvedené jsou závazné potud, jišťoven, prodejen státnlch loterif,
pokud nedošlo poštovní spořitelny velkoprodavačů tabáku, obchodních
jejich písemné odvolá'n í doporučeným dohodců, kauce veřejných skladišť,
psaním. OZl1ámHi úřad poštovní spo- kauce za železniční přepravní úvěry,
řitelně změnu v osobách oprávněných kauce za uvěřené daně, jistoty ve
nak'J ádati s depositem nebo ve z-pů- správním řízenI aj.).
sobu podpisovánI a pod., zašle mu
§ 24. (1) Jako vadia a kauce pti
poštovní spořitelna nový
podpisný veřejných dodávkách a pr,acíCh
[§
vzor (odstavec 2).
23, písm. a)) mohou býli s'loženy:
§ 20. (1) O úschově a správě cen1. hotové penlze;
nýoh věcí uložených u poštovní spo- • 2. státní cenné
papíry republiky
řitelny podle § 17 platf obdobně usta- Ceskoslovenské, počítajic
v ·to
I
novení § 7, ods·t. 1 až 3.
státní železniční dluhopisy;
(2) Obdobně platí také ustanovení
3. jiné cenné papíry domácl, t. j.
§ 8 o použití peněz získaných při "ydané a splatné na územl republiky
správě depos'i! úřadů a ustanovení § Ceskos·lovenské, které jsou zname"i o koupi a. prodeji cenných papín:'. nány v úředn·ím kursovním listu praž§ 21. (1) Uřad může nakládati se ské peněžnl bursy a jsou podle záko:svým depositem pouze písemně. '/{až- na způsobilé k ukládán' s· ot·' h e
,dá disposice musl obsahovati název něz"
I I·r CIC p.a čí slo depositního účtu (§ 19, odst.
4.' vkladnl knížky (lis,ty) peněžn,lch
1), jasný příkaz, jejž má
poštovnl ústavů vyjmenovaných v § 2 zákona
.spořiteln,a vykonati, datum,
podpis ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z.
.osob zmocněných s depositem na· a n., o vkladních knížkách (listech),
.k ládali, po případě razítko.
akciových bankách a o revisi bankov(2) Podpisy na disposici musí sou- ních ústavů, ve znění čl. XIV zákona
hlasiti s podpisy na 'p odpisném vzo· ze dne 21. dubn,a 1932, č. 54 Sb. z. a
r u, který jes,t u·ložen 'u poštovní spo· n., které jsou oprávněny vydávati
řitelny, jinak poštovní spořitelna dis· vkladnl knížky (listy). Ústavy, vyzn'a posici neprovede a vrátí ji. Změní-Ii čené v § 2, odst. 1, písm. b) uvede,oprávněné osoby pods,tatně způsob 'ného zákona, připoj I osvědčenI svého
podpisování, musí býti poštovní spo- 'I'ev'isního ústředí, že jsou oprávněny
řilelně dodány nové podpisy.
vydávali vkladní knížky (listy), a že
§ 22. (1) Poštovní spořitelna zašle jejich finančnl stav poskytuje dostakaždoročně úřadu výpis z depositní-ho 1ečnou jistotu, že splnl své závazky;
Ílčtu (§ 19, odst. 1) podle sta,vu z
5. záruční listy pe-něžnlch
ústavů
31. prosince. Na požádání vydá mu uvedených v bodu 4. Ústavy uvederné
podrobný výpis z depositního účtu
ve větě druhé bodu 4 připoj I osvěd·
mezi rokem .
čení svého revisního úslředl, že j-sou
(2) Poštovní
spořitelna
vyroz-uml oprávněny vydávali vkladní knlžky (Iiúřad o všech úkonech správy deposi- sty), a že jejich finanční stav poskyl a. Nepodává mu však zvláštní zprá- tuje dostatečnou jisto,tu, že sp'lní své
vu o periodických příjmech nebo vy- závazky.
dáních, pokud se jimi nemění pod(2) Nejde-Ii o práce a dOdávky vy~tata depos'ila (pravidelné
.inkaso, hrazené drobným živnostníkům a o
pou kaz úroků z cenných papírů a vad-ia a kauce skláda'né zcela v hotovkladnich knížek a pod.)
vosli, musl býti vadia i kauce při
veřejných dodávkách a praclch
do
B. Jistoty (vadla a kauce).
poloviny předepsané výše složeny ve
státních cenných papírech (odstavec
§ 23. Poštovní spořitelna může při 1, bod 2). Má -Ii býli v případech
jímali k poukazu státnlch a jiných ve- zvláštního zřeni hodných
povolena
řejných
úřadů v úschovu
nebo
v výjimka, musl si zadávacf úřad opai1Íschovu a správu
třili souhlas ministerstva
financl
a
a) vadia a kauce, jež majl býti nejvyššlho účetního kontrolního úřaDodatt'k 6*
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o jiné přípustné cenné věci (§ 24",
duo poštovni spořitelna musí býti
odst. 1).
takové výjimce zpravena.
(4) V jaké hodnotě se
přejímaj [
(3) V jakých cenných věcech mohou cenné věci skládané jako kauce pobýti ukládány kauce podle § 23, pism. dle § 23, písm. bl, je s,t anoveno jinýbl, je stanoveno jinými
platnými mi platnými předpisy .
předpisy.
Tento § nařízení má moc
poznámk a : §§ 24 a 25 nařízení mají
Poznámka: po známku na kon c i u § moc zákona (viz poznámku na koncizá ko na (v iz
u § 36).
§, 26. (1) Úřad dá poukaz poštovn[
36) ,
§ 25 . (1) Státní cenné papíry repu· spořitelně, aby přija, la vadium nebO
bl,iky československé, počítajíc v to kCluci, na čtyřdílném tisl<op i su vyd ai stá,tní železničn,í dlu)1opisy, složené ném poštovní spořitelnou. První dít
podle § 24, odst. 1, pod 2 přejímá obsa'h uje příkaz úřadu poštovní spoří
poštovní spořitelna za, denní
kurs telně, aby převzala cenné věci jako
z'namenaný v kursovním listu pražské vadium nebo kauci, titul pro zřízení
peněžní bursy, nejvýše však za kurs vadia nebo kauce, po případě jiné
rovnající ' se
jmenovité
hodnotě. okolnosti, druhý díl jest určen pro
Ostatn.í cenné pa'píry př,ipuštěné
k potvrzení poštovní spořitelny o pře
ukládání vadií a kaucí (§ 24, odst . 1, vzetí vadia nebo kauce čl pro , sděle
bod 3) přejímá poštovní
spořitelna I ní čísla depositníhO účtu (§ 28, odst .
za dvě třetiny kursovní ceny, nejvýše 2). Třetí díl obsahuje příkaz úřadu
vša'k za čás,tku rovnající se jmenovi- I poštovn,í spořitelně k uvolnění (§ '29,
té hodnotě. Rozhodným jest kurs ze odst . 1). čtvrtý díl jest určen pr o
dne předcházejícíhO přede dnem pře- oznámení poš to vní spořitelny o provzet! cen.ných
poštovní
vedení tohoto
I
t eHlou.
(2) Zároveň s po'ukazem z,ašle úřad
(2) Vkladní knížky (Ii'sty) (§ 24, odst . poštovní spořitelně na 1iskopisu jí vy1, bod 4) složené jako vadium nebo daném návěští, jež obsahuje kromě
kauce musí býti vinkulovány pro poš- stejnopisu příkazu v prvním dHe potovní spořitelnu.
Vinkulaci lze na- ukazu (odst. 1) také výkaz pro cennéhraditi tím, že poštovní spořitelna věci převzaté poštovní
spořitelnou ~
oznámí 'ú stavu, jenž vkladní knížku Návěští jest dokladem depositníhO'
(list) vydal, že by,la složena jako va- účtu poštovní spořiterny.
dium nebo kauce, uvede její číslO
(3) poštovní spořitelna vydává pro>
jméno, na které zní, a zůsta,tek vkola- účely vadií a kaucí také vzorce záruč
du a požádá, aby bylo v knihách nJho listu (§ 24, odst. 1, bod 5) a
ústavu poznamenáno, že další výpla· věnovaciho prohlášení (§ 27, odst. 2) .
ty na vrub vkladate' lův mohou
bý,t i
(4) poštovni spořitelna jest oprávprovedeny jen po dohodě s poštovnf něna požadovat,i od' stran nálhrad'U náspořitelnou.
Neozn'ámí-li
peněžnf k' ladů na tiskopisy (ods.tavec 1 až 3) .
ústav do 15 dnů, že záz'nam 'provedl,
§ 27. (1) Cenné věci skládané jaje strana povinna, s,l ožiti jiné cen,n é ItO vadium nebo kauce odevzdá stravěci jako vadi'um nebo kauci.
na u 'pokladny poštovni spořiteln,y
(3) Závaznos,t záručních listů (§ 24,' se slo_žním_ liste'!' ne~o j~ zašl~ poodst. 1, bod 5) nesmí býti časově l<ladne _P?S, to~ z_aroven s Ilm!O listem.
omezena, podpi,sy n,a nich musí býti Ve sIOIl1I,!, liste, vyhotove_~em podle
so udem
nebo notářem (veřejným) ustanoveni pro seznamy pn soudních
Na
lis,tu vydaném deposi'tech
odst. 2 a
peněžním ústavem, zapsaným do ob- uve~en take ucel, ke , kt,ere.mu _se.
chodního
musí býti v
Sklada, Jakoz t
řovací doložce uvedeno, že podep- urad, pr,o, neJz vadlum nebo kauce
sané osoby jsou opráv' něny za ústav jsou sklada."y:.
.
znamenati, nebo musi býti
připojen
(2) Skláda -II. v~dl~!1' ~,ebo kaucl_ za
výpis z obc,h odního
ze kte- stranu 'osoba tretl, pnp,op 'yedle sloznirého lze zli,stiti, které osoby
jsou ho listu (odst. 1) ta ke ,venovací pr~
oprávněny pravoplatně za ústav zn,a- hlášeni, ve kterem bud uveQeno zpumena:ti. ,úřad, jenž vadium nebo kau- sobem vyl' učujícím, poc~ybnost, k.dO
ci předepsal, jest opráv'něn
žádati ie vlastnikem
skladanych
cennych
kdykol'i a neudávaje
důvodů, aby věcí. PrOhlášeni musi obsahovati, t!l"v
strana misto záručonich listů
slož,ila ké nepodmíněný sou hlas v laslnlku

papírů

ověřeny.

spoři-

záručním
rejstříkU,

rejstříku,

příkazu.

~§ :!
ově- ~~dlUm nebo_.~auce .

~), buď

Oep os.ita ,~ oŠt. spořit. (nař.) §§ 25-29.
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~e urad mů ž e použíti vadia výměnu
ůvodnelleb o kau ce k uspokojení nes I '
_,
.p .
složených cenných
ných, povinností a závazků neb! n~: V~.CI, u~c~nych za v,adi~m nebo kauci
hledave k, k jejichž zajištění vadi~
P!I vel ej~yc~ dOdavl<ach nebo pralI1e
nebo kauce se zřizuje . Není-Ii tak ~ ~Ich! . za .J
, P?kud dosud platný
ve prohlasení pf,ípojel'o nel) ' I n, o Kaucnl zavazek zustane kryt.
Ji v ném vlas t,nictví' íte SJ~ - 1_ ;'1 J3) O _ ús~hově a správě cenných
ho dnotám presně
vyz, na če no zenlY~ ~~~I uloz,;nych u poštovní spořitelny
p,ro poštovní spořitelnu za v'lasťní~ I ~a ~ _vadlum ne~o kauce platí oblechto ce nných věci stra'na j ii bla 3 o n§e ustanov e ni § 7, odst. 1 až
kauce předepsána.
'
y a
,a
~, ,od st. 1 az 3. Výtěžky cen, (3) Za ' vad'íum ,nebo kauci m Ov
nvc~ .vec.1 p.~u, ~azují ,se vlastníkovi,
býti použito cenných věcí u 0- uz~ nel1l-11 oIlIC jlneho výslovně ustanospoř, itelny již ulozených ' POk~d sto~nl ven?: Hotoyosti složené u poštovní
vují podmínltám stanov~ným p v~ 0- spont:lny .I,ako, vad,ium nebo kauce
to účel. Je-Ii jejich vlastníke ro en- se 4neurok'uj.'.
1 Vlasl l1lk slosovaných nebo splat.na, které byly vadium neb m strapied epsa,n y, požádá poštovn~kau~~ nyc~ ce,n ných papírů, složených jako
te:. .
dopisem. aby
vázala sp~n: v:dlum nebo k,auce . za veřejné doln u jako vadium nebo ka . cenn,: dovky ne_bo prace, le povinen k vyvecl
vla stníkem někdo jiný jen_UCl. Je-II fyání postovn,í spořitelny a do lhůty
nné
nu ..skládá vadi'um ne'bo kZau~~ str.~~ ll, stanovené ~I~žiti, jiné , ce:.
papOJl k dopisu ješ t ě také V-I, pn PH".. N,:vY'h?,VI:11 teto vyzve, nebo
proh lášení pořízené podle ~nd~~ac! r-~olevi-II pral1l, .~by .p0~tovní spo.ce 2.
av . 1 e -"~ sama opatrlla_ vymenu cenných
(4) Vlastník šekového účtu
paplfuJ z~koup! postovní spořitlena
dát i poštovní spořitelně příkaz mu~e z pen:z zlsk~nych ;a slosované nebo
zak oupila na vrub jeho Gek~ \ Y sp la;'~e, cen'ne, paplfy podle své vol.účt u cenné papíry v předepsané v:',_~ ~'y_ jll1e cenne I?apíry. Nestačí-Ii vý.a uložiJa je jako vadium 'n ebo k yS! eze~ slosova!1ych nebo splatných
{§ 25, Qdst. 1). Tento příkaz dá v~u~~ cennych pap,írou k zakoupení jiných
ník šekového účtu
oštovn'
~. ~.ennych pap HU, vyzve poštovní spo:teJ ně dopisem jenž pmusí ~,/pon- ntelna stranu, aby uhradila rozdíl.
de psán , způsobem stanoven ,y I 'P 0 (5) . Poštov~i
spořitelna vyrozumi
di~ posice, šekovým účtem. ymStr~~~ ~Ias~nlka cennyc~ věd o vš~ch úkon~ch
muze k temuž účelu složiti u ošto '
pravy. Nepodavá mu vsak zvlástní
spořitelny nebo jr zaslati p~třebnv:1 zJ;>rávy o periodic.kých příjmech a vydá.částku hotově.
'
u nlc~, pok'ud se jimi nemění podstata
(5) Nesloží-Ii ' stra,na vadium nebo vadla nebo ~aucoe (pravidelné inkakau ci do 8 dnů ode dne kd
_ so, poukaz uroku z cenných papírů
tovní spořitelna obdrží po'uka/ .pods- a vkladních knížek listů] a pod.)
(§ 26, odst. 1) upomene'i
oš~~avn~ Podl~ sta~~ z 31 . prosince zašle pošspořitelna, N~vyhoví-li s:ra~a t 't I tOV~1 s,pontelna každoročné vlas,tníku
výzvě do dalších 8 dnů vráti ~-~ v?dla, ~ebo kauce výpis z deposittov ní spořitelna poukaz s' oznámtn ' S 111 ho, uctu (odstavec 21 . Na požádáni
výsledku upomínky.
.
lm vyda ,~u ~odro~ný výpis z deposH§ 28. (1) Poštovní spořitelna
o. nlho udu I mezI r?k~.m.
tvrd i sJožení vadia ,nebo kauce ~aI §_ 29 ., (1) Uvol'n i-l! urad cenné věci
~~ n.a poukazu (§ 26, odst . 1) a slo- s ~zene, jako vadlu_m nebo ~.auce,
Zlte ll dopisem .
Cenné papír
v _ uvedoml ,o tom postovni spontelnu
značí v ' potvrzeni podle druh y. y_ (§ 26.: o.dst., 1) a stranu pisemně.
novité hodnoty a kursu ve kt~;' jm~ Strane pak bude zůstaveno 'na vůli
převzala.
, e m je ponechati UVOlněné cenné v.ěci dál~
(2) Poštovní spořitelna zřídi
ro v úsc:hově neb? v úschově a ,. správě
.cen'n é věci ,u ložené u ní jako ~a- ~ .~ostovn,í sp.ontelny nebo žádati za
Jejich vracen~. O zrušení vinkulace
di um 'nebo kauce depositni účet N
tomto účtu poznamená že cenné 'věC~ vkladnich v' knizek (listů) zpraví poš'V n ěm uvedené jso~
vázány
pro ~Q'!.ni spofltelna peněžni ústav, u ně
účel. pro který byly složeny jako oz byl,a. pr~v.edena ,(§ 25, odst. 2).
vadium nebo kauce . Poštovní spoři- j (2) Ma-I.' byt I cennych věcí použito
telna připustí na přání vlastníkovo !.?k,!' hvadla noebo .kau~e k zajištění
Ilnyc závazku k temuz nebo jinému

.s !lm,

J

0_
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IHadu, musí býti o tom poštovní spozpravena .
(3) Poštovní spořitelna nakládá s
uvol.n~nými cen·nými věcmi do jejich
vydarll nebo jiného opatření (ods,tav~c 1 a 2) jako s bankovním depositem .

§ 31. (1) Poštovní spořitelna
jest dále také oprávněna účto
vati stranám poplatky:
1 . za inkaso splatných cenných papírů a kuponů . . .
1%
z inkasované částky, nejméně 40 h.
Za inkaso splatných státních
cenných papírů a I(uponů se
C. POPLATI<Y.
tento poplatek nepočítá;
2. za poukaz výtěžku depo§ 30. (1) Za úschovu cennýCh papírů
sita
. . . . . • . . . • 20 h ;;
~kla.dních knížek (listů) a listin, slo~
3. za obstarání nových ku. zenych podle hlavy druhé tohoto na- ponových archů, vyjímajíc archy
řízení, jest poštovní spořitelna oprá'v- státních
cenných papírů, za
něna účtovati stranám pololetně tyto arch
. . . . . . . . . 50 ll ;
poplatky:
4. za výkon práva k převzelf
1. za státní cenné papíry vynových cenných papírů , za obdané republikou Českoslo'venstarání označení výměny, konskou, počítajíc v to i losy . 1/40f0o verse
atd.,
vyjímajíc
státní
jmenovité hodnoty; dosahujecenné papíry . . . . . . . 1/20f0~
li depositum v těchto cenných
jmenovité hodnoty, nejméně
2 Kč ;
papírech 1 milion Kč jmeno5. za složení nebo za pře
vité hodnoty, činí poplatek za
vzelf hotovoslf nebo cenných
úschovu . . . . . . . . . 1/80f0o P?pír~. u jinýCh peněžních ústatéto hodnoty;
vu, uradu atd. . . . . . . 1/ 2%11;
2. za ostatní československé
ze složené nebo převzaté částa cizozemské ukládací papíry 1120f0o ky nebo jmenovité hodnoty,
Jmenovité hodnoty; dos·ahuje-Ii
nejméně
. . . . . . . . 2 Kč;
depositum v těchto cenných pa6. za založení vkladní knížky
píreCh 1 mil. Kč jmenovité
(listu) u jiného peněžního ústahodnoty, činí poplatek za úvu a za každé předložení knížschovu
. . . . . . . . . 1/40f0o ky (listu) ke vkladu, k výplatě,
této hodnoty;
připsání úroků a pod. . . . 2 Kč .
3. za ostatní cenné papíry
Vkladní knížky poštovní spoři
dosud neuvedené, jakož i za
tel,n y jsou od tohoto poplatku
cenné papíry neuvedené v boosvobozeny;
du dalším s kursovní cenou do
7. za složení cenných papírů
200 Kč za kus . . . . . . 20 h, k valným hromadám . . . .
Kč;
s kursovn·í cenou nad 200 Kč
8. za obstarání vinkulace neza kus . . . . . . . . . 50 h. bo devinkulace cenných papíZa hromadné kusy pOčítá se
rů
. . . . . . . . . . .
Kč;::
příSlušný násobek. Rozhodn,ou
9. za vyhotovení podrobného
jest kursovní cena koncem povýpisu z depositního účtu, vy101elf, za které má býti poplažádaného stranou, za stránku
Kč;
tek vyměřen.
Poplal/(y za ú10. za výměnu cenných věcí,
~chovu požitkových a podílních
uložených jako vadium nebo
listů, kuksů, a pod. počítají se
kauce,
. . . . . . . . . 1/ IO O/ 01J.
pOdle jejich jmenovité hodjmenovi té hodno ty vyměňovanoty;
ných věcí, nejméně . . . . 5 Kč;
4. za vkladní knížky (listy),
11. za obstarání koupě nebo
záruční listy. pojistky, směnky,
prodeje československých státšeky, dlužní 'Íp·isy, poukázky,
ních cenných papírů provisi .
1 o/OD'
smlouvy
a
liné listiny
činí
ku~ovní ceny koupených nebo
poplatek za úschovu . . . . s/sOfoo Drodaných cen'ných papírů, nejhod~oty, na niž zněl'í, nejméně
3 'Kč: méně
. . . . . . . . .
1 Kč;'
Za uschovu vkladn ch knížek
za obstarání koupě nebo propoštovní spořitelny poplatek se
deje českoslovens'kých státních
neúčtuje.
,
' cenných papírů v kursovní ce(2) Poplatky za úschovu se
ně 100.000 Kč a výše provisi 1/2o/0~
účtuj[ pOdle ustan~vení ' § 13,
. kllrsovní ceny.
Při
současné
odst. 2. až 4.
koupi i prodeji českoslo'venřitelna

I

Deposita! pošt. spořit. (n1alř.) §§ 30-36.
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řitel·nou.

ských státních. cenných pap!rů
účtuje se provls,:. ve vyznacené výměře pouze jednou, a to z
vyšší kursovní ceny koupených
nebo prodaných cenných papírů;
• •
•
12 . za obstaranJ koupe nebo
pro.deje ji.ných než státních papí ru prov lsl
. . . . . . .
20f0o
kursovní ceny k.oupený~h. neb?
prodaných cen·nych papJru, nej•
méně
..•••.•.
1 Ke.
(2) Za zřízení .depos!tn,ího účt~ .p~
platky se neúčtuJI. Stejne se neuct~jí
poplatky za přepis celého depOSita
na jiného deponenta.
,
(3) Ustanove,ní §§ 15 a 16 pl'a tl
i pro deposita, ukládaná podle hlavy druhé tohoto nařízenL

Takové zásilky strany nevyplácejí; musí je však označiti
poznámkou . "Věc služby poštovní spořitelny." Zasílají-Ii je
doporučeně,
musí za ně při podání zapraviti doporučné. Jiné poštovní zásilky musí
býti při podání úplně vypla~eny. .
(2) Poštovní spořitelna můze pOdavaU balíky a cenná psaní, jež neobsahují titry československých státní:h
cenných papírů, také nevyplacene;
v takovém případě se zásilka zalfží
doplatným ve výši
vý p l alného. Výplatné za balíky a cenn~. I?sa.nf p~§.
tovní spořitelny, obsahujlcl litry ceskoslovenských státních, cenných . ~a
pírů a řízená soukromym adresatum
v tuzemsku, zapravuje poštovní spo-

§ 32. Poplatky za deposita ukládaná podle § 28, odst. 2 zák. č. 143/
1930 Sb. z. a n., jde-I,i jen o opatře
ní v·nilřní služby, zejména týká-Ii se
tako vé opatření úschovy a správy
deposit, náležejících st~tu, ne~? deposit státem sprav~van~ch, U~~I
se
do hodou mezi postovnJ spontelnou
a příslušnými ústředními úřady.

mění

HLAVA TŘETI.
USTAN OVENf SPOLEČNA A ZAVEREČNA .

li 33. (1)

Soudům,

státním a jiným

ve-řejným úřadům, ústavům, podnikům

a zaHzením v s·ídle hlavního ús't avu
pronajímá poštovnf spořitelna
bez'
p ečnostní schránky (safes), do kterých mohou soudy a úřady (ústavy,
podniky. zařízen,í). po~le
zvlášt~ích
ustanovení admJnlstrallvních ukladati cenné věci v případech, ve kterých je tento způsob ú·schovy vhod nějšf.

(2) Za
schránek

pronáje~

b~zpečno_~tních

jest postovlll
spontelna
vybírati nájemné.
(3) BI·iŽŠí podmínky pronájmu bezpečnostních schránek jsou upraven,Y
pravidly poštovní spořitelny, vydanymi podle ~ 5, odst . 1. bod 2 a podle
li 8 zák. č. 143/1930 Sb. z. a n.

oprávněna

li 34. (1) Výplatné za Iis.tovn_i zá:
ve vzájemném . styk~. p.oStO~"1
se str~naml vy~ctuJe. ce·
skosloveliská posta s postovnl

silky

spořitelny

řitelna

přímo.

(3) Ustanovením odstavců 1 a 2 nese předpisy o osvobození od
poštovného zásilek úřadů, ústavů a
j. p.

§ 35. Tímto nařízením pozměňuje
se § 15, odst. 3 vládního nařízení ze
dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb. z.
a n. o zadávání státních dodávek a
prací. (Zadávací řád.) .Jím. zárov:~
také pozbývají platnosti vladní nanzení ze dne 22. května 1924, č. 108
Sb . z. a n., a vládní nařízení ze dne
26. srpna 1926, č. 164 Sb. z. a. n.,
o ukládání peněžních
hotovosti
a
skvostů jako soudních. dee?sit ~. de:
posit poručenských (SirOtCI ch} uradu
u poštovního úřadu šekového, a § 12·
vládního nařízení ze dne 14. dubna
1921, č. 167 Sb. z. a n., který~ se
provádí zákon ze dne 18.
brezna
1921, Č. 126 Sb. z. a n ., o státní investiční půjčce dopravnf.

li 36. Toto nařízení nabývá účinno
sti 15. dnem po vyhlášení; provede
je ministr pošt a telegrafu spolu s·
mi,nistry financí, vnitra, spravedlnosti, průmyslu, obchodu
.? živnoslf
a zemědělství a v dohode s ostatními členy vlády.
•
Poznámka : Nařízení bylo vyhláseno 30. listopadu 1933. PlaH tedy od
15. prosince 1933. Vydáno bylo čá
stečně jako prováděcí nařízení k zákonu o poštovní spořitelně č. 143
1'/30 (viz ~ 28 zákona na str . • :00);
Pokud jde .o ~~ 24 a 25 nanzenl ,
b y lo toto vydáno na základě zmocňovacího zákona (viz str. 1381 .).
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Zákon ze dne 12. čer.v ence 1933, čís . 141, o kartelech a
so ukromých monopolech (karte'lový zákon).
Po známka: Jež to zák on vyš el b ě 
hem ti sku Pří r u č ní sb ír ky, b y l za ř a·
ze n Ilél str. 1288 do tr e stního p ráva ,
a č tam p a tří j e n nep atrn o u sv ou čá
stí. P r ová d ě cí n a říz e ní k n ě mu proto
osti sk uj e me me zi ustano ve ními práv a o b c hod ního .

VLÁDNi NAR íZENí ZE DNE 29.
ČER
VENCE 1933, tis. 165, 'KTERÝM SE VYDÁVAli PODROBNÁ USTANOVENi O
ZR íZENí A Zp QSOB U VEDE NI KARTelOVÉHO REJSTŘíKU A SBIRKY LISTIN.

Poz nám ka : Viz § 3 zákon a kartel o véh o na str . 1289.
§ 1. Kartelový rejs tř ík se tvoří z
. rejstříkových vložek, z nichž každá j.e
určena k zápisu jedné kartelové umluvy a zákonem předepsaných opovědí jí se týkajících.
§ 2. Pro vložku každé ka r telové úmlu ~ y jest vyhraditi několik celých, po
sobe následujících I·istů tak, aby po
vykonaném prvém zápisu zůst.al pro
další pozdější
zápisy
dostatečný
prázdný prostor.
§ 3. (1) Jed'notlivé listy v l ožek, záležející ze dvou protilehlých stran,
rozdělí se v jedenáct kolmých sloupců.

(2) Do prvého sloupce se zapisují
vkladní číslo kartelové úmluvy a mimoto při každém
zápisu
podčíslo,
pod kterým se tento ve vložce děje;
do sloupce druhého: den, kterého
se zápis stal;
do sloupce třeHho: předmět kartelové úm luvy, den jejího uzavření a
doba jejího trvání;
do sloupce čtvrtého: jména (firmy)
smluvních stran;
do sloupce pátého : jejich sídla;
do sloupce šestého: jména a bydliště
osob' povola·ných k zastoupení
smluvních 'stran;
do sloupce sedmého: jméno (firma)
organisace
provádějícf
kartelovou
úmluvu , byla-Ii zřízena, a její právní povaha;
do sloupce osmého: její sídlo;
do sloupce
devátého: ' jméno a
bydliště jejího zástupce nebo jejích
zástupců;

do sloupce desátého: jména (f i rmy) a sídla jejích odštěpných závo·
dů;

do sloupce jede'náctého: poznámky evidenčnÍ.
§ 4. (1) Do p ro sto r u pro jedn u vložlcu vyhrazeného buďte ž zápisy, které
se vztahují na tutéž kar t elovou úmluvu a staly se v různých dobách, jeden po druhém v časovém p ořadí pojaty tak, že každý zápis so'učasný se
označí v prvém sloupci
podčíslem
podle řady jdo'ucím, celý jeho obsa·h
se rozdělí do sloupců k tomu urče
ných oddělí se od pozdější ch zápisů j~dnOduchou, vodorovnou čarou
napříč přes všechny sloupce jdOl!cí
a prázdný prostor nevyplněných sloupců se křížem přeškrtne.
(2) Toto oddělení dřívějších zápisů
od pozdějších, jež k téže vložce náležejí, staniž se bezvý ji mečně i tehdy, když pozdější zápis obsahuje jen
dodatek, opravu nebo změnu jednotlivých částí dřívějšího zápisu nebo
p OLlhou poz'námku ·k němu.
§ 5. Nestačí-Ii prostor pro jednotlivou vložku vyhrazený, buď určen k
pokračování potľebný poč®t dalších
celých li's·tů a budiž na
posledním
starém a na prvém novém listě zře
telnými odkazy toto pokračování vyznačeno.

§ 6. Kdykoli v téže vl·ožce pozbude
zápis platnosti zápisem poz-

dřívější

dějším, budiž dřívější zápis v těch
částech, které pozbyly platnosti, ~er

veným inkous·tem podškrtnut a soucasně červeným inkoustem odkázáno k
podčíslu, .pod n'ímž se stal příslušný
pozdější zápis.
§ 7. (1) Zápisy do kartelového rejstříku je liykona'ti co možná nejstruč
něji a zřetelným písmem; vyvarováno
se budiž bedlivě jakýchkoliv oprav,
rasur a vpisování.
(2) Objeví-Ii se dodatečně závažné
omyly. mohou býti opraveny jen dalším zápisem v téže vložce na základě příkazu podle § 14.
§ 8. (1) Kartelový rejstřfk budiž založen vo svazcích opatřených trvanlivou vazbou.
(2) lCaždý svazek buď uvnitř foliován a na prvé s,tra'ně powamenán a
potvrzen počet listů, jež obsahuje .
§ 9. Pro všecky kartelové úmluvy

Karte lový

rejstřík (nař.) Smírčí řízení

budi ž poci l e pr edmě t u, jehož se tý Jeají, založ en čl vede n ao ecední kar ·
.tote'(Ov y rejstřlk pr i r uč n [ s poukazem
.na c is lo !:vaZKU a čísl o vlo žky, pod
nim iz Ka rt el o va úmluva byla ClO Ka r"
~elové ho rejstříku zapsána.
§ 10. (1) Kar·te lový rejstřík a rejstrik ptí r:lén·í (§ 9) buo'tež chovány
v iJred ní místnosti
po d
dohlídkou
úře dní k ů k jejich vedení
ustanovených.
(L ) Ka rt elový rejstřík jest veřejný .
Kaž dému
jes·t dovoleno v úředních
hod inách presidentem stá,tního úřadu
!<
tomu ustanovených
stat istického
nahl éd·nouti do kartelového rejstříku
a či niti si výpisy z něh o .
§ . 11. (1) Ve d le karte l ového rejs'lříku se vede sbírka listin.
(2) Do sbírky list i n, buďtež poja~y:
a) prvopisy nebo ověřené
opisy
kart elových úmluv a jejich změn;
b ) prvopisy nebo ověřené
opisy
st anov organisace provádějící 'kartelovou úmluv.u, byla-Ii zřízena, a jejich z mě.n;
c) oznamy jmén (rirem), sídel a
př edmětu činnosti všech podniků
a
Jej-ich odštepnýci1 závodů, jichž
se
k artelová úmluva týká, a jejich změn.
(3) Tyto doklady a oznamy bud'tež
sk ládány podle časověho pořadí svého dojití a o70n,ačeny běžným číslem;
kr omě toho budiž na nich poznamen áno číslo vložky, pod nímž byla do
k artelového rejstříku zapsána karte·lov á úmluva, jíž se týk·ají doklady neb o oznamy.
§ 12. Na všech podáních obsahujícf ch
odpovědi, doklady a oz,namy,
týkající se kartelového I'ejstří' ku ,nebo
sb írky lis,tin, nech!' strana
zřetelně
o značí, že jsou určena pro kartelový
r ejstří·k.

(nař.)
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§ 15. President státního úřadu sta t ist ického po v ěří úkony vz tahujícími
se na vedení kartelového
rejstříku
a sbírky listin jedl1oho anebo podle
potřeby více kOl1cep tl1ích úředníků.
§ 16. Výkonem zápisů jejich vepsáním do ka rt elového rejstříků a zařaděním dokladů a oznamů do sbírky
l ist 'n je pověř i ti tr v·a le jed'no ho aneb o 'P odle potřeby několik k tomu z'pů
sobilých úředníků jako r ejstřík
vedouci. Konceptním úředníkům
v
§
15 uvedeným náleží dozírati na výkon zápisů a zařaďování dokladů a
oznamů.

§ 17. Konceptní úředníci v § 15
uvedení musí, zkoumajíce opovědi
ke kart el ov ému rejstří !<u, obzvláště
p ř ihlí ž eti k tomu , aby bylo zjištěno
oprávnění k opovědi .
§ 18. V příkazu k zápisům do kartelového rejstříku (§ 14) je co možná
nejstručněji a zřetelně uvésti, které
s« ut ečnosti mají býti
zapsány.
do
které vložky, do kterých sloupců vlOžky a jakým zpŮSObem a v jakém poř adí mají býti zapsány, které doklady anebo oznamy mají býti zařaděny
do Sbírky listin, v kterém pořadí a
kam mají býti zařaděn y.
§ 19. Přikázané zápisy buďtež
s
urychlením vykonány. Úředník vedoucí rejstřík poznamená na příkaze den,
kterého byl zápis vykonán, a podepíše tuto poznámku.
"
§ 20. Toto nařízení nabývá účinnosti
dnem 1 . září 1933; provede je předsed a vlády.

vlADNr NAŘlzENr ZE DNE 21.
ŘfJNA
1933, ČrS. 195, O SMrRČfM ŘrZENf
PODLE KARTELOVÉHO ZAKONA.

§ 13. Sbír),;a listin bud' chováno v
ú řední
ní ků k

mís·tnoGti pod dohlídkou úřed
jejímu vedení ustanovených;
Poznámka : Víz ~ 35
kartelového
nahlédnouti do ní je dovoleno jen zák o na na str . 1295.
p říslušným ministerstvům (§ 18 záko13 1. Jako orgány povolané
pro
na) a kartelové komisi. Úředníci těch smírčí řízeni podle § 8 kartelového
to minis't erstev a členové kartelové zákona budOU působiti smírčí komise
k omise se musí dohlížejícímu úřed u kartelového soudu a smírčí kominíkovi náležitě legitimovali a pro- se u korporací uvedených v ~ 16,
k ázati se písemným úředním zmoc- odst. 2 tohoto nařízení (dále zvaných
.n ěním.
korporace) .
§ 14. Zápisy do I<artelového rej~ 2. 2) Smírčí komise sestává zprast říku mohou se státi jen na základě vidla za tří členů (smírčích komisao povědi smluvních stran nebo organi- řů). Každá strana jmenuje k vyzv;!!nf
s ace provádějící kartelovou úmluvu, předsed" kartelového soudu (předse
'h yl a-Ii zřízena, . a . podle písemného dy korporace) ve lhůtě jím stanovené
p říkazil úředníka v § 15 uvedeného. po jednom komisaři. Nebude-Ii smír-
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řízení podle § 8, od~t. 3 nebo § 17.
či komisař stranou v této I'hůtě jme- ods.t. 1, Č. 1 a 2 zakona.
.
nován, nebo nezaváže-Ii se strana v
§ 6. (1) Smírč i komise, jakml~e se:
téže lhůtě nésti pHpadilé náklady na ustavi, vyžádá si od str~n . potrebnJ
smirči řízení (§ 13), a úhrada nákla- m.ateriál doklady a vysvetllvky, urd
dů nebude jinak zajištěna, považu- palk de; k smírčímu jednáni. a vyzve
je se smírči Hzeni za zmařené.
. strany , aby se k ně,!!u ~ostavlly osob dohodnouti ne nebo vyslaly sve zastupce._
(2) Strany mohou se
také na smírči komisi pětičlenné, v
(2) V obsílce budiž IIpozorneno na
kterémžto případě
jmenuje
každá následky nedostaveni se (§ 11) . .
strana po dvou smirčích komisařích .
§ 7. Před zahájením smír~íh!l jed(3) Jmenovani smírčí .komis~ři v~J( nání mají stra1ny,
~stanovl!:I~ .ta'k
předsedu; nedohodnou-II se, jme,n uje předseda smírči komise, sl,?Zltl za~o
jej
předseda
kartelového
soudu hu ve výši přiměřené ocekávanym
(předseda korporace).
nákladům na, smirči řízeni.
•.
__
§ 3. (1) Smíl'čimi k?mis~ři .~měji
§ 8. (1) Strany mohou se. dat! 'pn
býti jenom osoby, ktere pozivajl ~u: smírčím jednán í zastupovati z~jmena
věry a zaručují, že budo~1
o
~ecl i svými prokuristy, obchodniml
pojednati odborně, nestranne a nepred- mocniky
tajemníky či jinými funkpojatě.
• cionáN ~vých záimo'v ých kO!l?ora~i a
(2) Smirčimi komisaři nemohou by- pod. Zástupce má se na pocatl(u jedti, kdož jsou vyloučeni z práva volili náni vykázati plnou m,?c!.
_
do obci.
(2) I kdyt zastoupeny jes.. osobne
§ 4. (1) Předsedou smírčí komise přítomen, může zástup_ce s. !eho sou u korporací může býti ZV!lIe:na nebo hlasem jednáni se zucastOltl ; _.
jmenována jen osoba pOjata do se§ 9. (1) K jedn~n.i pJed smir~1 koznamu předsedů. Sezn,am_ te:nto sesta- misi jest vždy zvatl urad, ktery .da l
ven bude předsedou ka~~e korpora: podnět k zavedeni smirčího H~en!.
ce. Seznam jes.t sestavi l i po
prve
(2) Jednáni před smirči k.omls! )e~t
pro obdobi ode dne .účinnosti to.hot'? úst-ni a neveřejné. zů~t~!a-II ~ocatec
naHzeni do 31 . prosince 1934, pote ní výzva předsedy smlYCI komise, ab y
vždy pro obdob i kalendářníh? roku . se strany dohodly, bez výsle~'ku, po(2) K usnadněni výběru smi~cich ko- žádá je předseda, ~by pred.nesl~
misa'řů lze zHditi u karteloveho sou- slcutkový děj a naznaclly. spo~n~ bo
du (korporace) seznam osob vhod- dy' dále se přečtou I,i stl ny vecl s:
ných k této funkci (§ 3), a to ;1 k.ar- týk'ajici a pr~jednaji
s~ _. rozhod.ne,
telového soudu z osob oznacenych skutečíl0sti. Clenove smlYCI
~om~se
ministerstvy, ' jež jsou zastoupena v mohou klásti dotazy k objasnen l
kartelové komisi (§ 19 z.~kona).
_.
věci.
- § 5. (1) podnět k zahaj~~i smirc!(3) Je-Ii skutkový d~j dost.atecne
ho Hzeni (§ 8 zákona) dá urad dopi- osvětlen, projevi smirci. ~om!se sem předsedovi kartelového _ ~oudU po poradě kC!nané bez ucastl stra~
( předsedovi korpo~ace), v_ ~emz bu- a zástupce úřadu své
odhorne
de vyličen skutkovy s,tav _vecl,_.uv~de miněni o sporných otázl(ách a n.azn~a
ny strany iI po pHpade
prl.t!lzen~ či způsob, jakým by bylo sporny pr!žádost vrcholné organisace zal!"oV~ pad vy,H dUi.
_
o zavedeni smirčiho Hzen!. Soucasne
li 10. DocilHi se 'Přijetlm zprostredsděli úřad lhůtu ustaln ovenou podle ku"jiciho návrhu neb.o jinou dohodo'lI
§ S odst. 1 zákona.
•
smiru, učini se o jeho obsah_U _ve
Stranami smiičihC? ř~z~.ni JSou
spisech záznam, který 'p0dep!si
jedna'k ti z účastniku, lellc~z pod- nové smirči komise. TI, kdoz
sm. r
niků se týká šetřeni zav~dene podl~ ~zavřeJi, obdrži, žádaji:.li o ~o, OpiS,
§ 7 nebo § 17, odst. 1, c; 1 a 2 za- záznamu, který podepise
predseda
kona nebo ti jichž se tyká žádost
smirči , komise .
vr ch~lné orqa~isace zájmové o zave§ 11 . NedostávHi se s!r~,~a .ber
deni smirčiho Hzeni podle li 8, odst. dos.tatečného důvodu k smlYclm_u jed3 nebo § 17, ods,t . 1, č .• 1 a 2 z.á.k~~a, náni nebo prohlási-Jj strana, ze nejednak ti z účastniku, ktere urad př i s ťupuje na návrh~. rlru~é
stran~
zahájivši šetře' ni označí po~j.Je stavu nebo na zprostředkuj !Ci navrhy smir
šetřeni s jejich souhlase!" la·k o ;;tra- či komise, nebo během jednáni pr~ 
nu, nebo vrcholná ",orClanlsace záJ.':1 0 - hlási, že se dalšiho jednáni nezuvá, která žádala o zavedeni smirclho

d)

dr

~mirčí řízení kartelové (nař.)
ča s tni

nebo se bez prohlášení vzdáli, platí pokus o smír za ztroskotaný.
Jes tliže někteH z účastníků smírčího
Hzení z té, nebo oné strany nedostaví se bez dostatečného důvodu k
smírčímu jedl1ánr. nebo
prohlásí-Ii,
že nepřistupuji na návrhy druhé strany nebo na zprostředkující
návrhy
smírčí komise, nebo během jednání
prohlási, že se dalšího jednání nezúč astní nebo se bez prohlášeni vzdálí,
p latí pokus o smír za zt roskotaný
j en, pokud jde ,o tyto účastníky. V
těc hto pHpadech jest o věci učinit i
záznam ve spisech, který
podepíší
členové smírčí komise. Opis záznamu podepsaný předsedou smírčí komi se obdržl, žádají-Ii o to, strany
nebo jednotliví účastníci.
§ 12. O výsledku smirčího
Hzení
j es,t podati podrobnou zprávu úřadu,
kter ý dal podnět k zavedení smírčího
Hze ni. Témuž úřadu jest k jeho žádosti zaslati i s'pisový materiál.
§ 13. (1) Při jednání o smír budiž
přihlíženo i k nákladům na smírčí ří
zeni a dohoda o nich buď pojata do
smíru, po případě do záznamu podle
§ 11 . Útraty zastoupení nese každá
strana (účas,tník) ze svého.
(2) Mezi náklady na smirčí Hzeni
patří zejména veškeré h010vé výdaje, jako cestovné a hotové
výdaje
nebo případné odměl1Y smirčích komi sařů.

(3) Nedošlo-Ii k dO'hodě, rozvrhne
smirčí komise náklady
s přiměře
ným použitím ustanoveni
civilního
sou dniho řádu.
(4) Vzala-Ii vrcholná
organisace
zájmová před
projednávánim
věci
svoji žádost o zavedeni smirčiho ří
zeni zpět, může smirči komise prohlásiti za propadlou jeji zálohu až ' do
výše částky
odpovidajici
skuteč,ně
vzn iklým nálrladům.
§ 14. Smírčí komisaři, jakož i všichni , kdož při smirčím řízení byli
či nni, jsou povinni zachovati o všech
j ednánichsmírči komise úplné mlče
ni.
§ 15. Spisy týkajici se smirčiho
jednáni jest uschovávati po dobu 10
let u kartelového soudu po případě
u korporace, u níž smírči komise byla
či nna. Po tuto dobu trvá právo sl ran
žádati opisy záznamů podle §§ 10 a
11 a právo úřadu žádali o zaslání
spi sového materiálu podle § 12.
§ 16. (11 Smírčí komise u kart,elového soudu jsou pHslušné k prová-
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dění smírčího řízen i ve všech přípa 
dech, pro něž l1ejsou příslušné zvláštní smirčí komise, kt eré mohou býti
zřízovány u korporací uveden.ých V'
druhém odstavci.
(2) Zvláštní smírčí komise mohou>
býti zři.zovány a jsou p ř íslušny:
a) u Ustředny československých ob ~
chod.ních a živnostenských komor"
jsou-Ii obě strany z řad průmys lu, obchodu nebo živností a nejde-Ii
O>
smírčí řízeni u korporací uvedených,
pod písm. c) až e);
b) u Stálé delegace zemědělských:
rad, jsou-Ii obě strany zemědělci ..
nebo členy zájmových organisaci zeměd ěl ských;

cl u Ústředního svazu českosloven 
ských průmyslníků, jsou-Ii obě stran Y'
nebo nepřímo členy nebo p ři-
druženými útvary této korporace;
d) u Ústředni rady obchodnictva'
československé republiky, jsou-Ii ob ě
strany přímo nebo nepřímo členy nebo přidruženými útvary této korporace;
e) u Zájmového úsHedf družstevnich svazů v Praze, jsou-Ii obě stran.,
přímo nebo nepřímo čleí~y nebo při '"
druženými útvary této korporace;
f) u korporace, která dohodou korporací uvedených pod pism . a) až:
e) nebo některých z nich by byl čl"
zřfzena k tomu cíli, aby u ni vede -o
no bylo smírči řízeni mezi stranami ,
z nichž každá jest členem (pHslušnikem) jiné z těchto korporaci, bylo-I ~
to vládou vzato na vědomí a vyhlá šeno v "Úředním listě republiky če-:'
skoslovenské" .
(3) Zvláštní smirči komise nejso lC
pHslušny k prováděni smirčího říze .!
ní v záležitostech peněžnictvi.
§ 17. Nařízeni toto nabývá účinnost f
dnem vyhlášeni; provedou je všichnf
členové vlády.
Poznámka : Nařízen í bylo vy hlá šen O'
přímo

30,

října

1933.

VLÁDNr NARIZENI ZE DNE 21. RUNA
1933, t Is. 196, O SLOŽENI, UŽITI Jť
VRÁCENI JISTOTY PODLE KARTELOVI:HO
ZÁKONA.
Poznámka: Viz R 13, odst. 3 a § 11'
kartelo vé ho zákona na st r, 1291 .
§ 1. (1) Jistoty, které vláda nebo
kartelová komise (§ 15 kartelovéh O'
zákona) uloží podle § 13, odst. 1,.
p í ~m ,
,, ) I(a r'elovél:n z<3k' ona smluvnim stranám nebo orga nisaci prová-
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..

jednotlivou stranu vypadají~í vym?ci ,
rozvrhne
vláda
(karlelova . komlse~
. d bytnou jistotu na ostatnl smluv
~7 ~rany podle zásady předem uve-

<d ející kartelovou úmluvu , mohou by tl
,Sloleny:
v .
a) a v hotových penezlch; .
b) v státních cenných papl!.ec~. re. bT
ložena
'p uoli ky ceskosloy.e~ské, pO.Clt~JIC v dené.
§ 3 (1) Jistota mUSI
YI S . .
:to i státní železlllcl1l dluhopiSy,
ve Ihů, tě 'u sta,novené. v roz~odn~~
c) v jiných cenných papírech ~o vl ády (kartelové komise.)
Lhut\ d
m acích, t. j. vydaný~h a splatnyc.h počíná dnem, kteréh~ bylo r.oz o :
.na území republiky Ces~?slo~ens'k e, nutí doručeno smluvnlm stranam ne
kte r é jsou zna menany v ur~.dn!m kur- bo organisaci provádějící kartelovou
.sov,ním listu pražské pene;'I1I .b~rsy
.
d
ťto I'hůty
.a jsou podle zál(onav zpusobl.\e k úmluvu.
(2) Nebude-Ii jistota
oe.
dložena bude vymáhána n? za,kl~ e
J,l kl adání sirotčích penez;
.
d) ve vkladních knížl(ách (I~stech) ~ozhOd~Utí vlády (kar,t.elove komls;l
p e néžních ústavu vyjm~~ovanych vV politickou nebo soudl1l exekucí (§
.§ 2 zákona ze dne 10. rlJl1a 19~4, . c. kar telového zákona) . _ .
_
& 4 (1) Jistoty slozene pod~e t o
239 Sb. Z. a n., o vkladníc~ knlzkac~
hoto
,
~
ařízení
se
odev~dají
~?
us~ho
« listech), akciových. bal!l(aCh a v.
vy a správy poštOV.nl spontelne v
r evisi bankovních ustavu ve
z,n e
. ní článku XIV zako'na ze dne 21; ~ubna 1932, č. 54 Sb. Z. a n., k~ere J.~ou pr(;,e-NákladY na složení jistoty a. na
.o právněny vydávati. vk.ladnl kl1lzky 'e'í úschovU a správu hradi. ze sveh~
(listy) Ústavy, vyznace,ne v § 2, od~~. ~~Iuvní s·trany nebo orgallls ace_ pro í
1
i~m. b) uvedeného zákona,. P}I- vádějící kartelovou ú!1'luvu. postov~_
'ojF osvědčení svého revi~nih,:, ustre- spořitelna vybírá ':Z~o~sc~~~~at~y spr
ve
,~, Ve jsou opráv' něny vydavatl vkl~d: vu převzaty ch JIS . .
. ' den:' ~níŽkY (listy) a že )ejic~. linancvlll stelné výši jako za jll1a s'pravnJ
.:stav poskytuje dostatecnou JIstotu, ze
posita.
- -'t'
s plní své závazky;
vv •
5 Pořádkové pokuty a pene~1 e
. el v záručních listech penez,nlch
§ . • kt é byly podle karteloveho
er_
smluvním stranám neústavů uvedených po~ pívS'!.1' dl· usta-) tresty,
zá,kona ul.oze~y
'd-"ci kartelOVOU
';v y uvedené v d~uhe yete pIS~ .•,d
bo orgalllSaCI prova eJl
•
ri ojí osvědčeni
sveho
revls!1lh~ úmluvu jejich zástupcům n,ebo orga~5tfedí, že jsou oprávn~ny . vy.dava!~ nům a 'které nebyly zaplaCe\lY'lbtUdy'~~
'<Vkladni k,n ižky (listy) a ze Jellc~ II
podle pan
Z . istoty
nanční stav poskytuj~ ďostatecnou u~radže:nsyuo a old~edeny ústřední státní
pre 'pl _
jis.totu že spl,n í své zavazky. ,
pokladne.
... t ty a
. (2) jisto't y sl.ožen~. v hotO.vych.. pe:
§ 6 O doplnění ztencen~ 115'.':'
' nězích se nezurokull . poloV.II1~ Ilsto o složeni nové jistoty ~TIIsto Ils,tot~
t y pokud nepozůstává v hotovyc~ ~e vyčerpa, né platí obd?bne us't anoven
n ězlch musí býti složena ve sta~nlch §§ 1 až 5 tohoto nanzeni. o
o
c enýn~h papírech Československe .re:
§ 7 Jestliže pominuly duvody ~ pr
pUbliky [odstavec 1, písm. b)]. S.tatlll které ' bylo složen.i jis.toty, _ UI~~~~~y'
.cenných papirech českosloven~ke re.
I""
lze mitl za to, ze 115
.p ubliky S!. přijí~ají za. dennl kur:~ ~e~~~telz~e kryH pořádkov,ých J)OkU~I:
ostatní pnpustne cenne pap i ry ,v
peněžitých
trestů, za kt~r~ rU~I, z(c _
dvě třetiny kursovni ceny,
neJvys.e
b zčás,ti potřebí, vratl vla~a k ar
. ) .. totu smluvnlm stra' však za částku rovnající se jmenovl- ,ne o
komise 1"5.
. dějíci kar..t é hodnotě. Rozhodným jest kurs ~ne telová
nám nebo orgallls aCI pro~a . řiměřeně
předcházejícího před,: dnem, ktereho telovou úml·u vu anebo II p
.C ~nné papiry byly prevz~ty .. ..
v
" i ' ustanoveni plati
§ 2 Ukládá-li se slozelll Jlst0.ty sniží.
v~ ~'v:;:d~haĎ:lo~k ' uložené v pří'smluv~lm stranám, b~de rozh~dnutlm
pnmer
- 1 a 2 karvlády (kartelové komise) se zretelem padech § 17, odst. 1 ,c.
'II a us,tanoveni kartelové úm.luvy ur..čeno, kolik každá
smluv:nl.ch stra~ teIO~éh~ot~ákn~~f~eni nabývá. úči~~ost!
má na jistotě slozlll . Nenl:l l v kar
dn§em' vyhlášeni; provedoU le vSlc·h m
telové smlouvě ustanove~1 o t?m), členové vlády.
š
rozvrhne vláda (kartelova komise
pozn ámka: Nařízení b y lo v yhlá eno
ij istotu na jednotlivé s~l~~ni strany 30 , říina 1933 .
stejným dílem. Nelze-II JiStOtU
na

!:e.

Jist ota podle kart. (nař . ) Obilní skl. (zák.) § 1-4.
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Zákon ze dne 28. června, 1933, čís. 107, o obil,ních zás t avních listech la' o veřejných obi'lních skladištích .
Část I.

O

OBllNlcH

ZASTAVNlcH

LISTECH.

§ 1. (1) Vlastnik, který má v t u·
zemsku obilí domácího původu, může
si vystavením obiln·ího zástavního lis'tu podle tohoto zákona sjednati na
toto obilí, a to ve množství nejméně 25 q téhož druhu,
peněžní
zápůjčl(u a zříditi pro ní veřiteli zástavni právo k tomuto obilí.
(2) Obilní zástavní ·lis,t, vys,tavený
na ' obilí cizozemského původu jest
sice platný, ale vystavení jeho se
stíhá podle části III.
(3) Obliní zástavní list, vystave1ný
na obilí uložené ve skladišti oprávn ěném vydávati na zboží v něm uložené skladní listy,
jest
neplatný;
jeho vystavení se stíhá rovněž podle
č ásti lil.
(4) Obilím podle tohoto zákona se
r ozumí pšenice, žito, ječmen, oves
a kukuřice ve vymláceném (vyluště
ném) stavu.
g 2. Po dstatné náležitos,ti obi,lní'ho
zás t avního listu jsou:
a) Owačení jako obilní
zás·tavní
l ist, které je pojato v souvislý obsah listiny a vyjádřeno
v
jazyku,
j ímž se v této listině vys'lovuje pl,at ební slib a zastavení;
bl údaj peníze v měně českoslo
v enské, který má býti placen; jsou-Ii
v ymíněn y také úroky nebo jiná vedlejší plnění, platí to za '1enapsané;
c) údaj množství zastaveného obilí. jeho druhu, jeho jakosti
podle
b ursovních zvyklosH (usanci)
a
u
pšenice, žit a a ovsa též hektolitrové váhy;
d) jméno osoby nebo firma, které
nebo na jejíž řad má býti placeno
a její podpis;
e ) den, měsíc a rok splatnosti, zástavní pohledávky a údaj mis,ta v tuzemsku, kde má býti placeno. Čas
mu sí býti pro celý pel1íz určen jed, nGt ně . Je-Ii v obil'ním zástavnim listu
stanovena delší doba splatnosti 'zástavní pohledávky, nebo není-Ii doba
ta stanovena vůbec, platí za den
spl atnosti zástavní pohledávky nejbližši 31 .
květen,
následující po
ud aném dni vystaveni obilního zástav níh o listu.
Místo udané jako místo

vystaveni platí, není-Ii v obilnim zá místo>
sl avním listu udáno zvl áštní
platební a jde-Ii o místo v tuzemsku "
za místo platební a zároveň za výstavc o vo by d li š t ě, je-Ii uv ed e no n ě 
kolik míst, platí prv ní z nich za
místo p l atební;
I) údaj, kde jest zastavené obili,.
s uvedením místa a čísla popisného ;;
g) podpis výstavcův jménem nebo,
firmou;
h) údaj místa a dne, ' měsíce a roku
vystavení;
i) údaj pojistitele, u něhož jest
záslava proti požáru pojištěna, a čis 10 požární pojistky;
j) po t vrzení příslušného soudu
O>
tom, že opis obilního zás,tavního IisllL
jest u něho uložen, s udáním příSluš 
ného pořadového čísla sbírky.
§ 3. (1) Obilni zástavní list je~ t
vys't avit'i v prvopisu se dvěma OPIsy. Věřitel [§ 2, písm. d)] nebo výstavce [§ 2, písm. g)] předloží jej soběma
opisy okresnímu soudu pří-'
slušnému podle mista, kde jes·t obil í
[§ 2, p i sm. I)] se žádostí, aby soud .
povolil uložiti opis obi In-ího zástav ního listu do sbírky opisů vydaných.
obilních zástavních list ů a aby před-o
ložený obilní zástavní list opatřil pO_o
tvrzením podle § 2, písm. j). Jestliže'
byl na to,t éž obilí 'týmž výstavcem vy"
st aven dříve jiný obilní zástav'n í list,.
je povinen žadatel uvésti to v žádosti. Soud bez slyšeni dru'hé strany'
vyhoví žádost,i, nemá-li pochybnos t i
oprávněn f
o osobní způsobilosti a
osoby žádající a je-Ii obilní zástavn f:
list předložen ve lorme předepsané
podle § 2, písm. a) až i). S povolením vydá soud prvopis
obilního
zástavního listu věřiteli [§ 2, písm .
d)] a druhý opis zašle ' pojistiteli [§ '
2, písm. i)].
(2) Přednos t práv, vyplývajících zobilnich zástavnich listů, řídí se podle doby podáni žádosti zjištěné ·
:wačkou o dojití.
(3) KdokoU může do sbírky opisů '
obilních zástavních listů v přitomno -·
sti něk t erého soudního úředníka nahlédnouti a činiti si opisy nebo výpi sy a může také žádati, aby mu . na
jeho 'náklad byly vystaveny
úředn f
opisy nebo výpisy.
§ 4. (1) Výstavce obilního zástav-
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satáři. k čemuž post~~í, byIO-!i ozná-

mího listu jest povinen po~,tarati .s~
" dáno v této Ihute na postu. ey:~
.o odborné uložení zastave~eho ObIlI, ~~~~ zpraven, jest každý , ind~~ata!
.opatrovati je s péčí řádn~ho hOSpO- povinen ve stejné lhůtě,
poclt~n~
d áře a vyvěsiti v místl10stl, kde Jest ode dne, kdy zprávu dost~l, ._tY,mz
obilí tabulku, na které nutno cl!el: způsobem zpraviti svého n~jbllzSI~?
ným 'a nesmaza·telným písmem uve~~~ nástupce . Věřitel
n~bo , mdosata~~
j méno věřitele [§ 2, p.ísm; dll, vysl který opominul ta kove o~na.'!I_~ni, n . _
zapůjčené částk.y! mnOZS IVI a druh bo je nezaslal svému nejbllzslmu na
zastaveného obIli.
.
'ho stupci jest povinen všem ,n ebo 'y yne (2) Výs,tavce
obilníh~ . .%astav.~11 . chaný~ ' nás,tupcům
náhradou skody
Jistu jest povine,n U~OZnl\1
majItelI
tím vzešlé.
'í
'v.obilniho zástavnlho 1.lstu,_ a~y
se
(2) soud vydá složeny pen z ,opra i
p řesvědčil kteréhokolIv vse:dlllho dne něnému na kvitova·ný obilní zastavn
mezi 9.-12. hod ~ a m?zl
14:--:-17.
' I - kryta
hod. o uložení %a.stave~eho, ObIli: v list.
(3) Není-Ii pohledavk,a P ne
' _
(3) splnění ~ovl,nnostl, .Vys~~VC.1 oli- složeným penízem, vyd a s,?ud oprav .
odstavci 2 ulozené, .~yma,ha
P v něnému tento peníz protI, kVlta:ncl
llickOU exekucí, jestllze vys~av~e, b~_ na opisu obilního zástavnlho
!IStU
okresním úřadem k sI;l.'l1elll 1et~ p
3 odst. 1) a vyznačí v~plac~nl na
vinnosti na návrh ma}ltele O,bl.'nlh~ (§rvo'pisu obilního %ástavnl,h o hslU.
.zástavního listu vy%van, vyzv,a,nl ne p § 9. (1) Nebude-I! včas, zapl~cen~:
~yhoví, ve lhůtě, kterou mu urad ur'
e majitel obilnlho zastavnlho II
,Cll.
d' k
neza- ~~z domáhati se na výsta.vci za'place~
(4) Dokud celá pohle ~~ a . av- ní žaloboU nebo vyko,n atl postIh pr
nikla, nesmí výstavce obll~ . ~ast i neplacení na ·indosanty.
,
(2) NebyHi majitel obil,"í.!t~ zastav:
.n ím .I!stem . %asta~ené
%.cl~~tl'Ulo~fti
:zbaVItI se jeho drzby, alll I,
.
\lího listu z výtěžku .e~ekuc_nlhO ~~~ _
ve skladišti, oprávněném vy~av!'ltl na deje zastaveného obIlI ~In~ usp
_
.zboží v něm uložené skla~nI. lISty:
jen vyznačí soud na obllnlm zastav
§ 5. Věřitel m.ůž~ p~evestl obilní ní~ listu výkon prodeje a nc:~h~~i
:z ástavní list na jmeho mdosamentem zenou částku.
Výstavce .a, VSIC, _
'edchůdcové majitele obllnlho zas
!(I'ubopisem).
. .
lé
. § 6. Jestliže pře~ za~lkem, c e ._ i~vnlho listu odpovídaj í rukou spo,p ohledávky % obilnlho zastavn!ho I~
lečnou a nero%dílnou za neuhra%enou
' stu v 'stavce obilního záSt~VlllhO
.
·
o hl da' v
:stu pXzbude držby zastave.~e.ho ob~lI~ částku
§ 10. (1) Výstavce muze pO' , e :
nebo uloŽí·1i je ve skl_~dls\l,_ opra~_ I<u zajištěnou obilním zá stavlllm
11něném vydá~ati. na zboZI ~e~l~mm~~ž st~m %aplatili i přede dnem spl~t:
žené skladnl lIsty,. n.ebo I 501o nost i: Nelze-Ii ,p<?hledáv~.u
zapl~tlt~
:ství zastavené'ho ob~l! ~ Iespon o
í proto že věřitel je neznam, nepnto
,menší, nebO zm. e."sl-II se: n;,noz;;~o men, ~ebo s tím, co se mu na~íz!! ~e
:zastaveného
obIlI
aspon,
spokojen, nebo z jiných ~~~ezltych
,množství původně zastave.n~ho, ~e důvodů může výstavce ulozltl p~ní%
bo jestliže zastavené obIlI %tratllo u soud~ (§ 3) a zprostiti se tak sveho
:zkažením nebo poškození,!,_ na o~~~i závazku.
_,,né ceně aspoň 2SO/~, m.uze_ map
(2) Soud vydá
o slezeni
pe~c%
obilního zástavniho lIstu I pred jeh~ potvrzení výstavci obilní'ho zástavlllh~
<dospělosti domáhati se _. z,aPlac~a~í listu Ustanovení § 8, odst. 1 ~la~1
:zá ůčky. Den, kdy ta~ uc!nl!
p ' _ tu p·řiměřeně. Soud vydá opr~vne~epa~ %a den dospělostI obllnlho %a mu složený peníz na kvitovany ObIlní
stavní'ho listu.
[§ 2 zástavní list.
,
§ 7. Nastane-Ii p~jis!ná prihod~
,
§ 11. Pro řízení o ža~obac~, uplat:pism . ill, přecházl n~rok na. nahr~dU - 'íclch nároky % obilnlch %astavních
'škody ,na majitele ObIlníhO ~astavnlho ~i~\ů, stanovené tímto zá.kc:>nc;m, I?!ati
listu do výše jeho pohleda~ky.
_, přiměřeně ustanovení clvllnlho radu
§ B (1) Pojistitel jest povmen ~~I: soudního o směnečném_ říze,nL
Pro
$ IUŠn~U částkou odškO?néhO _ slozlt~ příslušnost o takových zalob~ch, pla~í
ll! soudu (§ 3). O složenI, penez zpra_ obecná ustanovení o soudnl prislusví soud věřitele I§ 2, pIS!11' dl], ~t~i
"
h I ' stech
Tý do dvou dnů jest povm;n P? a _ nostl.
§ 12. O obilnich %astavnlc
I
~písemllou zprávu o tom sv emu Ind o
0_

y-

'!

Obilní listy a

veř.

ob.

skladiště

;pl atí, pokud tento zákon neustanovuj e jinak, přiměřeně tato ustanovení
:s měnečného zákona:
1. O způsobilosti zavazovati se §§
. 1 a 108, o závaznosti podpisů § 2;
2. o formě §§ 4 a 6;
3. o výstavci § 7, věta dru'há;
4. o indosamentu §§ 8 až 15; na
,ob il,ní zástavní Iis,t, indosova'n ý po
,p rojití lhůty usta,n ovené ku protesta,ci pro neplacenf, se, hledí jako na
·ob ilní zástavní list splatný na před
l ožení;
5. o' dnu dospělosti § 28, o placení
§§ 32, 33, odst. 1, ja'kož i §§ 34 až
3 6;
6. o postihu pro neplacení na in-do santy §§ 37 a 38, jakož ,i 41 až
4 8, 50 a 51;
7. o obilních
zás,tavnfch
listech
'Ztracených, ~ničených a falešných §§
73 až 79 s rozd.llem , že v případě §
73 jest příslušným soud uvedený v
~ 3 tohoto zákona a ž.e v pHpadě
'§§ 73 ,aI 75 nastupuje místo příjem
'Ce výstavce;
8. o promlčení nároku z obiln·ího
'Zástavního listu podle tohoto zákona
p roti výstavci § 80;
- 9. o všeobecných zásadách prom 1'Č ení
nároků s obilních
zástavních
-l istů, o promlčení postihových náro:k ů proti , indosan,tům, o právu věřitele
z obilního zástavního listu §§ 81 až
·89, o mezinárodním právu
soukrom ém §§ 90 až 93, dále o protes tech,
«)
místě a času presentace a jiných
, právních úkonů, předepsaných tímto
'zákonem, jakož i o podpisech vadných a podpisu zástupcem §§ 94 až
1 03;
10. o předložení umístěných obil:n ích zástavních listů § 106, odst . 1;
11 . o obilním zás t avním listu a pro:h lášeních na něm napsaných v jazyku
.nebo písmu hebrejském II 109.
§ 13. Národní banka Českosloven
'ská jest oprávněna eskontovati obilní
-z ástavn í listy za stejných podmínek
( §§ 29 a 122 zákona o akciové bance
.cedulové ze dne 14. dubna 1920, č.
347 Sb. Z. a n., ve znění záko,na ze
.dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. Z. a
n.), %a kterých jest oprávněna esko'n;t ovati směnky.

(zák.) §§ 5-16.
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dubna 1873, Č. 70 ř. z., o výdělko
vých a hospodářských společenstvech
pro napomáhání živnosti a hospodář
ství,
a podle obchodního zákona,
zák. čl. XXXVII/187S, (v dalším zvaná
podnikatel), jsou oprávněna na základě %vláštního povolení
zřizovati
a provozovati veřejná
obilní Skladiště a vydávati na obilí k nim dané do úschovy . sklad,n í listy.
(2) Jednání podnikatele, náležející
k provozování veřejných obilních skladišť, jsou obchody a podnikatel kupcem ve smyslu obchodního zákona.
§ 15. Podnikatel může na obilí do
svého skladiště podle tohoto zákona
do úschovy přijaté poskytovati zápůj čky d o výše 2/3 bursovní ceny (§
27, ods·t. 2) a obilí to na příkaz majitele vlastnického listu prodávati.
§ 16 . (1) POVOlení zříditi veřejné
obil,ní skladiště uděluje zemský úřad
podle volného uvážení.
(2) Předpoklady povolení kromě
prokázané potřeby - jsou:
1. Vhodné skladiště;
2. potřebné vlastní jmění;
3. provozovací řád a poplatkový
sazebník, vyhovující vzoru (odstavec

5);
4. průkaz o okolnosti, že pOdnikatel podléhá revisi družstev'ního svazu,
nadaného právem revisním.
(3) Povolení udělí se s podmínko·u ,
že stanovy podnikatelovy budou rozšířeny o opráv,nění provozovati veřej
ná obilní skladiště.
(4) Provoz ovací řád a poplatkový
sazebník, jakož i jejich změny podléhají schválení zemské'ho úřadu; buď
tež vvvěšeny ve veřelném
obilním
skladišti na místě obecně přístupném.
(5) Vzor provozovacího řádu a poplatkového sazebníku vydá ministerstvo zemědělstvf v do,hodě se %účast
něnými ministerstvy.
(6) Vyjímajíc podminky stanove,né
poplatkovým
sazebnikem,
obsahuji
provozovací řád úplně a v určitém
znění všechny ostatní podmínky pro
užívání skladiště a zařízení s ním
spojených, zejména tato usta·novení :
1. O odpovědnosti a ručení podnikatele;
2. o pov·innosti vydávati
skladnf
listy;
3. o zák,onném zástavním
právu
Část II.
'O VEŘEJNÝCH OBILNlcH SKLADIŠTfcH. podnikatele;
4. o prodejnfm právu podnikatele.
§ 14. (1) Společenstva (družstva),
(7) Změny náležitostí uvedených v
ut vořená podle zákona
ze dne 9. odstavci 2 podléhaj f schválení zem-
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ského úřadu. Žádá-Ii
toho
vereJny
zájem, může zemský úřad další trvání
povolení učiniti závislým na změnách
těchto náležítostí.
(8) Opatření podle ods,tavců 1, 4
slyšení
a 7 učiní zemský úřad po
příslušné zemědělské rady a pří S lUš
ného revisního
družstevního
svazu
(odstavec 2, č. 4). Vyjádření toto budiž podáno o nepřekročitel'né lhůtě
jednoho měsíce. DOkud nebude zříze
na v zemi Podkarpatorus,ké zeměděl
ská rada, zastupuje ji v této působ
nosti vrcholná zájmová organisace zemědělců, určená ministers,tvem země 
dělství.

§ 17. (1) Podni'katel odpovídá za
všeliké škody. které vzejdou zanedbáním péče řádné,ho kupce př,i
obchodních
výkonech z provozování
skladiště vyplývajících.
(2) Podnikatel ručí za své orgány
a za jiné osoby, jichž při svých výkonech používá.
(3) Žaloby proti podnikateli
pro
ztrátu nebo pro úbyt, poškození nebo opožděné vydání obilí se promlčují po třech měsících. Lhůta se
počíná
v příčině žalob pro ztrátu
uplynutím dne, kdy by vydání obilí
bVlo mus,ilo býti provedeno, v pří
čině žalob pro úbyt, poškoze,ní neb
opožděné vydá'ní obilf uplynutím dne,
kterého se vydání stalo . Pro úbyt
nebo poškození obilí, jež při vydání
nebyly zjevně seznatelny, může proti
podnikateli toliko ten,kráte nárok býti
vznesen, když za z, jištění úbytu nebo
poškození bez průtahu po jich s,hledání -nejdéle však do 30 dnů od
vydání obilí -- podle čl. 348 obecného obchodního zákoníka, uvede,ného v účinnost zákonem ze dne 17.
prosince 1862, č. 1 ř . z. z r. 1863
(§ 347 zák. čl. XXXVII/1875), bude žádáno a se prokáže, že úbyt nebo
poš'kození nastalv v čase od převzetí
se strany pOdni'katele až do vyd'ání
obilí. Stejným způsobem zanikají námitky pro ztrátu, úbyl, poškození, nebo opoždělné vydání obiH, když nebylo oznámení o těchto sk'utečnostech
na pOdni,katele do zmíněné tříměsíč'ní
lhůty
odesláno.
Ustanovení toho,t o
odstavce neplatí v případech ,podvodu podni'katele nebo jeho zpronevěry .
§ 18. (1) Pro poplatky za uskladnění, ošetřování, pojištění a vydání
obilí, a to ve výměře stanovené poplatkovým sazebníkem, přísluší podnikateli , po dobu úschovy zástavnf
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právo
obilI. Toto zástavní práv o
platí i v případu pro'hlášení konkursu
na jmění vlastníka obilí a předcház [
všechna ostatní práva.
(2) Toto zástavní právo lze ,vůč i
majiteli skladního listu nebo některé 
ho z obou jeho dílů přivésti k platnosti jen po,tud, pokud řečené po platky připadají za dobu úschovy ,
ve skladním I ,istě již napřed určenou ,
a není-Ii v něm již napřed určelna ,
za dobu, do konce nejbližšího května
po vystaven,í skladní,h o listu. Rozsall
práva zástav_ního zde , vy,tčeného nesmí býti rozšířen.
§ 19. (1) Společenstvo jakožto podnika,tel jest povinno přijímati od domácích výrobců, kteří jsou jeho čle
ny, v hromadnou úschovu obilí, dovoluje-Ii to prostor k tomuto účelll
určený a pokud jest vyhověno podmínkám provozovacího řádu, uskladňovati je společně s ostatním,
v
úschovu mu svěřeným obilím téhož'
druhu a jakosti, odděleně od svého
vlastního obilí, pojistiti obilí to proti škodám z požáru a vloupán,í a vystaviti a vydati na ně skladnf list.
(2) Podnikatel jest pov,inen z obilf
do úschovy převzatého vydat.i obilí, na
něž znf skladní list, byly-Ii mu zaplaceny poplatky (§ 18, odst. 1) a bylli mu zároveň vrácen list vlast'nický
a list zástavnf.
(3) Společenstvu jakožto pOdnika-'
teli jest zůstaveno na vůli přij-ímati
od: domácích výrobců . kteří jsou je,ho
členy, v úschovu obilí s povinnostf
je uskladni,ti odděleně od zásob ja'k'
vlastních, tak i od zásob o's ob tře 
tích (jednotlivá úschova).
(4) Odepřen,í přijetí obilí v hromadnou úschovu se stíhá podle § 39.
Nárok na náhradu škody, vzniklé odepřením přijetí
obilí v hromadnoll
úschovu, jest vyloučen.
(5) Skladištní obchody pOdle tohoto zákona, pokud byly proti zněn f
s,tanov uzavřeny společenstvem ja,kožto pOdnikatelem snečle,ny, jsou
sice platné, ale pOdnikatel je trest:.
ný podle části III.
!i 20 . (1) SI<ladní list jest ustřižko-'
vou částí skladní knihy. vedené skladištěm v časovém pořadí, a skládáse ze dvou souvislých. avšak odluči
telných ččÍs,lÍ. a to z listu vlastnické ho a, listu zástavního .
(2) ' Obě části skladního listu mus f
zníti na řad a musí, vzájemně na se be poukazujíce, obsahovati:
I

O bil,ní listy a

ve,ř.

ob.

sk~lladiště

Oz'načení
veřejného
obilního
skladiště;
2. řadové číslo skladní knihy;
3. jmélno a bydliště ukladatele;
4. množs,tví a druh do úschovy pře
vzatého obilí a jeho jakost, určenou
podle provozovacf.ho řádu; pN jednotlivé úschově budiž vedle množství

1.

(zák.) §§ 17-27.
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na vlastnickém listu a ve skladní
knize. Nebyl -Ii udán. pokládá se za
domiciliáta podnikatel.
. § ~.4. Veřejná obHní skladiště podle~aJ I dohledu zems'kého úřadu; při
mym do hledem pověřují se olkresní
úřady.

§ 25. (1) Nebude-Ii zároveň v rá ce rt
zásta1/lní list, majHel lis tu vlastnického může toliko tenkráte žádat i za
vydání o'bilí, složí-Ii se zčÍstav n í po~Iedávka (§ 22, odst. 1, č. 2) i s
m oky sna d vymín ě ný m i, počít an ými
pojištěno;
až do dne její spla t-nosti u veřejné
6. dO'bu, po kterou má trvati úscho- ho obi,lního s'klad'iště, aby byla vyv a, byla-I,i napřed určena;
dána maji,teli zás tavního listu.
7. čas vystavení a podpis úředníka
(2) Okoln o st, že zástavní pohle 5'kladištěm zmocněného .
dávka 'n ení ještě splatná, Inebo že
§ 21 . (1) Převod obou části sklad- s,klad'ní doba ještě neprošla, nebOl že
ního listu, a to jak společně, tak i maj!tel z~,stavního listu je nemám ,
odloučeně,
děje se
indosamentem nenl na zavadu platnos,ti předc'hozího
(r ubopisem).
před'pisu.
(2) Má-Ii kdo spol'u list vlastnický
(3) Je-Ii , v zá,stavním listu pojmei HsI zástavní. jest oprávněn s obi- nová~ .z~láštní . domidliát
(§ 23),
lím , na něž zn.í s,kladln,í list, volně zpravl Jej pOdnl'katel o vy,konan,ém
nakládati.
složení. Částka, složená u veřejné'ho
(3) Zástavní liSl sám o sobě dává obilního s, kladiště k zaplacení zástavzástavní právo na, toto obilí do vý- ní pohledávky, budiž vydána podin iše zástavní pohledáv'ky s pdslušen- katelem
majitel.i
zás t av'ního' listu,
stvím, kdežto list vlastnický sám o jes,tliže vrátí zá'stavní list. Neb'ude-H
sobě dává p,rávo di'sposiční k obilí, složená čás,tka vyzvednuta ďo tří mě
na něž zní skladní lis,t, omezené prá- sícu po platnosti zástavní pohledávvem zástavním.
ky. budiž uložena k soudu.
§ 22 . (1) Převede-Ii se zástavní list
§ 26. (1) Nebude-Ii zástavní pohlezvláště, musí první rU-bo'pis obsaho- dáv'ka, zapla'cena v den, platební, je
va t i:
maj.itel zástavního listu povinen zji1. Jméno a bydliště ilndosatáře;
stiti protestem vča,sně vykonaným, že
2. údaj peníze v měně českoslo zástavní Hs,t byl, domicHiátovi preve nské i s úro'ky snad vymíněnými, sentováln k za p lacení, jakož i že popro který se k obilí danému do hledávka ta za'Placena nebyla. Jina,k
úschovy zřizuje zástavn,í právo;
pozbude práva postihu (,§ 28) .
3. den, měsíc a rok splatnosti :zá(2) O dni platebním, době a způ
sta vlní pohledáv'ky;
sobu protestu platí př,iměřeně pří
4. údaj místa v tuzemsku kde má slušná ustanovení směnečného zákobýti placeno.
'
na.
(2) Tyto údaje třeba vyznačiti také
§ 27. (1) Nebude-Ii placeno ve lhů
na listu vlastnickém.
tě stanovené k prote,staci (§ 26, od(3) Kromě toho první převod' zá- stavec 2), jest majitel zás,tavního listu
stavního listu budiž s udán'ím data oprávněn požadovati u 'p odni1katele,
zá,pisu zaznamenán spolu s uvedený- aby obilí, nal Iněž zní skladní' li's'l , bymi úd'a ji v skladní knize skladiště ' lo proďálno obchodlním do'hodcem na
že se tak stalo, budiž vyznačeno jak plodinové burse, aby byl us,po'kojen
na Mstu vla,s,tnickém, tak na listu zá- z tr,hové ceny, anebo může je pře
stavním s událním data zápisu do vzfli za průměrnou bursovn,[ cenu,
skladní knilhy.
up~avenou
se zřetelem ,k místu u(4) Opomi,n e-Ii se ,některá z těchto SkladněnÍ'. Totéž právo má první r unáležitostí, jest r'ubopis 'n eplatný.
bopisce (,~ 2J), vy,platí-li zástavní lis,t,
§. 23. V prvním rubopi,su může býti proti majiteli lis,tu vlastntÍCkého. výudan zmocněnec, který má za dluž- těžku použije se podle ustan.ovení
ní,ka zaplatiti (domiciliát). Je-Ii udiln, § 29, ods,t . 2 a 3.
budiž jeho jméno vyznačeno také
(2) Bursou podle ustanovení oda druhu obilf uvedeno, kde jest uložen vzore'k obilí do úschovy pře
vzatého,;
5. firmu pojistitele (§ 19, odst. 1)
a údaj, na jakou částku obilí . jest
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stavce 1 rozu m í se v zem i Če ské
plo d i nová bur sa v Praze , pro obvod
obch o dní a ži v nostenské komory v
Brn ě
plodin o v á b ursa v B rně, pro
obvod obchodní a živnostens ké komory v O lomou ci a O p a vě plodinová
bursa v Olomouci, v zemích Sloven-s ké a Podkal'palorus-ké plodinová bursa v BraUslavě.
(3) Zan i'kne-li zástavní pohledá v ka
jakýmkoliv způso~em, je. !n.aji t.el zá:
sta vn ího listu po v i nen vratlt-I zastiHl nl
list p od nikat e l i.
(4) Ne kryje-I i trhovčÍ cena, z~ kt e rou obilí byl o pro dáno ne bo prey za to (odstavec 1. ), zá stavní pohl e dav k~
s příslušens-t v í m , za p íše se vykona na
splátka na zástav,ní list a tento se
vrátí majiteli.
....
§ 28. (1) Ne byl-Ii maJi t el z,?stavn!ho
listu z p roda ného n e bo prevzateh o
obilí plně usp o kojen, má proti rubopisc ů m do výše nekryté pohl?dá_~
ky právo postihu, o které.m pla t l_ p r! měřeně předpisy o postihu smenecném.
• _
(2) Lhůtu pro pOdán,í regresnl zaloby třeba p oč ítati od e _dne, kdy
byl prodej na burse skon cen, -nebo
kdy bylo převzato obilí (§ 27, odst .
1). Právo to však zaniká, jestliže majitel zástavního listu n?naléhá .na
prodej obilí, nebo neprevezme Je,
o
a to v obou případech do 30 dnu od
sepsání protestu.
§ 29.
{1}
Nebud e-Ii
vyzved n u~?
obilí do úschovy p ř evzaté na urcltou 'dObu, po uplynutí t~to d?by,
anebo obilí, do úschovy prevzat~ ~_a
dobu neurčitou, do konce
neJbllzšího m ě síc e květ n a p o vystave ní
skladního liiltu, nebo hrozí-Ii obilí ~
době úschovy zkáza nebo 'Pod~ t at~e
ihoršení, jes-t podnikatel op~a.vnen
po vyzvání ukladatele, aby obili vyzvedl dáti obilí prOdati obchodnlm
dohodcem na plodin ové burse nebo
je převzíti.
Pro toto převzetí platí
ustanovení § 27, odst. 1 a 2. Toto
prodejní právo pod nika tele nemůže
býti dohodou st ran· rozšířeno.
(2) Z ceny 'Při tom dosa~ené uhradí
se předem náklady pro;'eJe a. potom
poplatky podle sazebl1lku, dal~ po:
hledávka maj i tele zá'stavního listu I
s příslušenstvím. Byl:_1i zá.~tav.ní l i st
úplně zaplacen, budlz maJ~tell ~de
brán, jinak však vyk~nana ~platka
buď 'na něm pOZinamenana a zastavní
list majiteli vrácen. Přebytek p~ ~a:
placení zást-avního listu snad Jeste
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zbývající buď vydán
majiteli. listu
vlastnického, při čemž tento list bu d i ž mu odebrán.
Část k y na list vlastni~ký a _ list
zástavní připadající buďtez ulozeny
\, so udu, nebud o u-Ii v yz~edn~ty. ve
tř e ch
měsících
po dospelostl listu
zá stavníh o , pok,ud se týče po uplynulí d oby úschovy.
•
§ 30 . O bilí p ř evzaté do_ ~sch!>_vy
p o dl e to hoto zá kona jes! ve.cl. svereno u a možno s ní nal(ladatl Jen podle ustano v e ní tohot o zákona.
§ 31 . Obilí , na n ě ž je v~d~.n skla~:
ní li st, a prá v a, jež přísluseJl k Obl!1
maj itel.i v last nického listu. ~eb~_ zastavn ího listu, nemohou by tl stlzena
ex ek učním i nebo zajišt'ovacími ~pa:

m

tř e n ím i.
Předmětem
těchto
jsou výhradně oba díly

opatr~11I

sklad'n.lho
listu.
§ 32. Nastane-Ii pojistná příhoda
(§ 19, odst. 1), pře.~hází .nárok na
náhradu škody na maJitele listu vlč!st
nického a listu zástavního v pomeru
jej.ich práv k obilí na něž zní skladní list.
§ 33. (1) O umoření zt~acené~o listu vlas tnického nebo listu zastavn ího p latí př iměřeně příslušná us-t anov e ní směnečného zákona.
(2) Po zavedení umO ř ovacího. říz.enf
může maji t el listu, pos'kytne-II n~le
žitou j istotu, p ož ad ov-ati od pc;>dnrlkatele, aby mu byl vystaven nahradn~
l ist. Nemo ho u-Ii se strany dohodnouti
o jistotě , starnoví ji soud.
(3) Byl-U zt ra ce ný list prohlášen za
u m o ř ený, bu diž jistota. v.ráce~a:
.•.
§ 34. P ř íjmy a vydanl vyplYV~J IC I
z uschov ání obilí podle tohoto za-ka na buďtež podnikatelem odděleně
účtovány.

ČÁST III.

USTANOVENI SPOLEČNÁ,
A ZAVEREČNÁ.

TRESTNI

§ 35. (1) Obiln,f zástavní' listy po d·
léhají poplatku jako směnky podle
zákona o směnečném poplatku ze dne
23. března 1928, Č. 48 Sb. z. a, n.
(2) Vlastn.ické listy veřejnýc·h ob il·
ních skladišť a každý jejich i'ndosa'
tnent jsou podrobeny
bez
rozd íl~
hodnoty obilí poplatku 50 h, kterv
se platí' kolky. K zaplacení toh oto
poplatku jsou povinni se. zřetelem_ na
dobu, kdy platební o.ovll1nost kazdé
jednotlivé osoby VZnikla, uklad atel,
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jndosa"?ent, majitel l istu vlastni c kého 10.000 leč. Skládá-Ii se orgán :z ně
a p~dl1ll<a te l, ru'kou společnou a ne- ltolika osob fysických a byl-Ii přes tu
r ozdllnou ._ Nebyla:1i voko!~ov~ . povin- pek Spáchán tímto orgánem,
j sou
nost splnena, plau pnmeren e ustano- trestne odpovědné všechny
Oso by
vení §§ '14 až 16 zak. Č. 48/1928 Sb. které přivodily
jednání zaklád aj í cí
z. a n..
Skutl(ovoU pOdstatu přestupku . Ne lze- (:,) .~~ stavní .listy ve~ejn'ýC_h.. obilních li, ;;jislit.i osobu trestně za to odp o-s kladls! , ktere se prevadejl odlou- veanou , uloží se polcu ta pOdni/(at e l i.
čeně, JSou podrobeny poplatku jako Pj'i opakován í může býti podn i kat eli
směnKy po dle zá'kona Č. 48/-1928 Sb. oorlato_ J:0vole·ní. Ulože-ní této p o ku ty
z. a n.
nevY/UCUje st ihá n f. pOdle jinýCh zá ko(4) ~: .zastavení obilí se popla tek ml. Přesunutí placení pokut,
ul ož e_n evymerlij~;
•
nych pOdle tohoto ustanovení o rgá§ 36. Rlzelll soudu př. j ,uk ládání l1um , na podnikatele je51 za kázáno .
ob!l~ích zás~avních. Ii~tů d~ sbírky Ú"?luv~y . _~omll Odporující
-n ejsou
OpiSU vydanvch obllnlch zaslaVliích pravne uCI.nné . Podni.katel vša l( ru čí
./. istů do sbírky o·pisů vydanýCh obil- rukou spo lečnou čl nerozd í lnou s po_ních~ zástavních listů (-§ 3), složení trestaným za pokuty a náklady řízení
p enez k soudu (§§ 8, 10, 25 a 29), Ldožené svým orgánům.
vyznačení VýSledků exekučního p r o(2) K Odnětí provoznÍ'ho povolení
deje (§ 9) a stanove'l1í jístoty mimo jest příSlušným zemský úřad .
Ustapřípa~ sporu ť'§ 33} je řízením ne- ~ov~ní § 16, odsl. 8 pJatí tu p řiměspomym.
rene .
§ 37. (1) Přestoupení 'Předpisů § 1,
(3) O promlčení těci1~o pře s t upků
odsl. 2 a 3 a §- 4, odst. 4 trestají plČJIí přiměřen ě ustanovenI §
37
okresní úřady, nenHi čin přís'něji odst . 2.
'
trestný, jako správní přestupky po!l 40. Zákon nabývá úči,nno s ti d ne m
k'utou od 100 i{č do 100.000 Kč, nebo VYhlášení a provede f ej ministr zevězením do tří měsíců. Je-Ii pO-kuta mědělstv í v do-hodě se zúča s-tn ěnými
nedobytná, uloží se pOdle míry za- n il1istry .
vi nění trest vězení do tří měsíců .
Poznámk a: Záko n b y l vy hlá šen 7.
(2) Stíhání těchto správních pře- červ en ce 1933 _
stupků promlčí se v době šesti mě-

síc ů .

§ 38. (l) Výstavce obilního zástav-

ního listu, který úmyslně 2maří neb o VLÁDNI NAŘíZENí ZE DNE 18. t ERVENzten č í us,p okojení majitele obilního Ci! 1933, čls . 148, KTERÝM SE PROzástav,ního listu tím, že zastavené VÁD f ZÁKON O OBILNíCH ZÁS TAVNlcH
obi lí odstraní, poškodí, zničí, nebo LISTECH A O VEŘEJNÝCH OBILNlcH
neoprá vněně zcizí, bude potrestán, SKLAD ISTICH, POKUD JDE O t lNNOST
není-l i čin přísněji trestný, soudem
SOUDO .
pro přestupek, a převyšuje-Ii ZPŮ SO- j
bená škoda 2000 Kč. pro přečin.
§ 1. (1 ) Žádost, aby soud povolil
(2~ Trestem _ z,a přeč!n je vězení Uložiti. opis o.bi}ního zástavního listu
od Jednoho meslce do JednOho roku, clo sbl rky OpiSU vydaných obilních
za p!itě~ujíc!c~ oOkolnosH tuhé vězení zástavních
listů a aby před ložený
od sestl _meslcu ~o d..vou. let. Jre: obilní zástavní list opatřil
potvrzestem za prestupek Je vezeni do sestl ním podle § 2, písm. j) zák . č . 107/
měs í1ců, a převušuje-li z, působená 1933 Sb. z. a n., může být i p Odá,na
~ko~a 1~O~ oKč, vězen í od 14 dnů do Píser:nně nebo ústn ě d~ proto'kolu (§
sesli mes'lcu.
13 zakona ze dne 19. c ervna 1931 Č.
(3) By l-Ii čin s'Páchán, z pohnu tky 100 Sb. z. a n., o základní ch u~ta- 
nízké a a nečestné, bud.iž vyslovena noveníc h soudního řízení nespo-rnéztráta volebního práva do obce .
Iío ) .
(4) Poku s je trestný.
(2) V čele žádosti bud' uvedeno:
§ 39. (1) Překroč í-Ii nebo poruší- "Věc ObilníCh zást av.n íc h listů . "
li orgánové pod1n ikateie předpisy to§ 2. Žádosti uvedené v § 1 bud'tež
hOl? zákona, nebo uděleného povo- v pOdate l ně opa třen y zna č k ou dojití,
lenl, nebo provozova cího řádu a p o- a to obdobn ého uži tí !l 66, odst. 2
platk ové.ho sazebníku, budou p otrestá- nařízen í ministra
spravedl.nos.ti
ze
ni ok resnfm úřadem pokutami
do dne 5. května 1897, Č. 112
ř. z,
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(jednacího řádu
soudní,ho)
[§
57,
odst. 2 vládní'ho nařízení ze dne 3.
května 1924, Č. 99 Sb. z. a n. (jednacího poriadku)].
§ 3. (1) Žádosti uvedené v § 1
buďtež zap,isovány do zvlá,štn·ího rejstřfku obilních zástavních listů, označeného Oz. Rejstřfk má tyto sloupce:
a} běžné číslo,
b} da,tum dojití,
c} jméno, povolání (zaměst'nání) a
bydliště (nebo firma a její sídlo) výstavce a ,případně údaj, zda výstavce je žadaíelem,
d} jméno, povolání (zaměstnání) a
bydliště (nebo
firma a její sídlo)
věřitele a, přílpadně údaj, zda věřitel
je žadatelem,
e} množství a druh
zastaveného
obilí,
f} kďe je zastavené obilí [§
2,
písm. f} zák. č. 107/1933. Sb. z. a n.],
g} povoleno' dne,
h} běž,né číslo sbírky opisů vyda·
ných obil·n ích zás·tavníoh listů,
oh} potvrzení vydáno dne,
i} zamítnuto dne,
i) poznámka.
Do poznámkového sloupce se zapí·
še zvláště podání a vyř· ízení opravných prostředků.
(2) O vedení rejstř(ku platí jinak
všeobecná ustanovení jednacího řádu
(jednadho por,iadk>u).
Pravoplatným
v)lhověním nebo pravoplatným zamítnutím žádosti je věc vyřízena a záp·i s
v rejs,tříku se odškrtne. Dojde-Ii
v
druhém nebo pozdějším roku po zápisu žádo,sti do rejstříku " jedno.t(jvé věci k -dal,ší činnosti soudu podl'e
§§ 8 až 10 zá,k. Č . 107/1933 Sb. z. a
n., buď zápis převeden pod ,původ,
ním číslem do běžného rejstřHc.u 'na
prvé lis·ty rejstříku a buďte vyznače
ny další úlcony ve sloupci pOZlnámko·
vém.
(3) K rejst ř· íku vede soudní kancelář seznam jmen, ·a to podle
jmen
vy,stav.itelů a věřitelů, podle rozhod·
nu.tf přednosty okresního soudu, hledíc ,k objemu agendy, buď ve z'půs o bě knižní (pro pravděpodobný malý
objem) nebo kartotekové (pro pravděpOdObný velký objem).
§ 4. (1) Před odevzdáním z.apsané
žádosti soudci k vyřízení soudní Ican·
cel"ář pro'hlédne na zálcladě seZlnamu
jmen, zda o obilí, které je předmě
tem předloženého obilního zástavního I,istu, je v rejstříku již zapsá,na
• žádos,t, podle § 3 zá'k. oč. 107/1933 Sb.

z. a n., týkající se obilní,ho· zástavní-ho listu dříve předloženého, a vyznačí výsledek šetření na žádosti.
(2) O žádo sti jest ihned rozhodnouti.
(3) Jestliže soudce žádosti vyhoví.
dá pou·kaz kanceláři, aby povolení
zapsala do rej sHku,
opis· obilního
zást·avního I·istu opatřila ďoložko'u podle odstavce 4 a založila opis ten do
sbrrky opisů vydaných obilných zá- '
stav,níc,h listů. V této sbírce sa zakládají o'p isy obilních zástavn.fch listů podle běžné'ho pořadí. Běžné čí- 510 uvedené v doložce podle odstavce 4 vyznačí se také v 'pravém horním rO'hu založeného op.i su.
Sbírka
opisů obilních zástavn.ích (.istů se za kládá pro každý rok znovu.
(4) Prvopis a oba opisy obi'lnÍ'ho
zástavního lis,tu opatří pa'k
souďn í
kancelář doložkou tohoto znění:
"Podle usne'sení ze dne . . . . . _
č. j . . . . . zalkládá soud opis tohoto
obil,ního zástavního listu pod běž,ným,
číslem . . . . . . do sbírky vyda'nýclt.
obi·lních zástavních f,j.stů.
Okres,nf s.oud . . . . . . . . r I
(S) Je-Ii o obilí, které je předmě
tem obilního zástavnfho listu, uložell
opis dříve př·ijaoté'ho zástav'n ího Ustuobilního, dodá se v 'Předcházející doI?~c::
"Předch~zí
obilní
zás·tavní
liS!

c. . . . . . .

Usnesen,í o žádost.i se doručí
DOlož'kou opat'řený obilní
zástavní list soud vydá nebo zašl'e
věřiteli
podle předpisů o vydá,vání
nebo zasílání cenn·ý ch list,in, druhý
opis s doložkou' zašle
pojistiteli.
Opisy musí být,i jako ta,k ové v čele
IisHny označeny.
(7) Aby bylo urychleno vyhotovenf
po,volení, může býti uži.to ustanovení
§ 195 jednacího řáďu (§ 183 jednadho
por.iad'fc.u) . Je-I'i za, to žádáno,
buď
hleděno k tomu, aby
mohl věřitel,
jenž žádost podává, povolení i s
obilnrm zástavním listem, opatřeným
dolož'kou podle odstavce 4, obdržetii,hned.'§ 5. Číslo jednací se tvoH podle
všeObecných pravidel, spisy se vedou
a ukládaií ia'k o spisy sběrné.
q 6. (1) Je-Ii v exekučním říze'l1f
zabaveno obilí, musí výkon,n ý orgán
v zájemním protokole poznamenati.
zda 's'nad je v místno'sti, kde se obiI,í nalézá, vyvěšena tabulka se zápisy podle § 4 zá'k. Č. 107/1933 Sb. z •
(6)

úča·stnf'kům .

Ob1ilní listy a veř. ob. sk,ladiště (na'ř.) §§ 3-13.
.a n., vztahujícími se na
zabavené
obilí.
(2) Výsledek šetření o tom,
zda
<opis obilní-ho zástavního listu týkajícihO se téhož obilí je 'uložen ve
sbírce obilních zástavních listů, je
11 exe~učním spise poznamenati.
,§ 7. (1) Za přijetí s,ložené částky
k ,soudu v případe'c'h §§ 8 a 10 zák.
Č . 107/1933 Sb. z. a 'no 'nu·tno
žá'
dati.
(2) Za vydání peněz musí žáda't i v
pří'P adě § 8, odst. 2 a § 10, Od~s.t: 2
:zák. Č. 107/1933 Sb. z. a n. veNtel
vykazující se na něj znějícím nebO
na něj převedeným obilním zástav·
ním Hs,t em v prvopise.
Kvitovaný
obilní zástavní list je předložiti sou·
.du spolu se žádostI.
(3) Jestliže je podle ,§ 8, od's,1, 3
-zák. Č. 107/1933 Sb. z. a n.
k.ryta
po'hledávka jen, z části, vydá soud
j,oukaz kanceláři, aby obilní zástav'
ní list opatř,i·la dolož'ko'u ,t ohoto 7lnění:
částka, per . . . . . . ,~'{č slože.riá" :poji'stHelem podle § 8 zák. č.
107/1933 Sb . z. a n. byla věřiteli vy'
dána."
(4) Písemnosti ,t ýkající se ,t o'hoto
,i!lzenf bud'te vzaty ke spisům 'p odle
-§ 4
§ . 8. (1) Je~1i exe'kučním
soudem
,soud, u něhož byl obilní
zástavní
list zapsán, .při'Pojí na žádost věřite'
Jov,u na obilní zás,tavní list ďoložku
Johoto· znění:
"Podle s'Pisů zdejšího· okresního
soudu E / bylo obilí zastavené podle
.toho.l oobHní·ho zástav·n ího listu prodáno dne . . . . . . . . . -Neuhrazená ,
částka, dluhu tohoto ' obiln·í'h o· zásta·v·
.nfho listu činí . . . . .. Kč . • . . h".
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(2) Je-Ii exekučním
soudem JII1Y
o'kresní soud, buď připojena obdob'
ně dolož.ka soudem, u něhož je obH'
ní zástavní list za'p sán, na základě
potvrzen,í vydaného 's oud:em exekuč·
ním a věřitelem předloženého .
§ 9. Věci soudního řízení ·nespo,~né·
ho podle §§ 3, 8, 10 zák. č. 107/1933
Sb. z. a n. buďte přiděleny u každého soudu jedinému soudnímu oddě'
lenL
§ 10. O zapisován,í žalob upl,atňují'
cích náro'ky z obilních zásta'vnfch li·
s,tů do rejstříků so'udníc'h a o sep:iso·
vání protestů, ať u soudů nebo· (veřejných) notářů, plat·í obd~obně ustanovení daná pro věci směnečn!. V.
rejstříku sp o rném buď v poznámko·
vém s·l'ou-pci vyznačeno', že jde o ža.
lobu uvedeného druhu,
poznámkou:
Ob. z.
~ 11. V ročn[.ch výkazech sta1istic'
kých buď poznamenán počet došlých
žádostí podle § 3 zák. Č. 107/1933
Sb. z. a n., počet žádostí koncem
roku nevyř·ízených a úhrn čás, tek, n,a
něž předložené o'b ilnf zás~avní Hsty
zněly, dále, kolik žalob uplatňújících
nároky z obilních
zástav'ních
listů
podle § 11 zák. Č. 107/1933 Sb. z.a
n. bylo podáno z úhrnné'ho počtu ža·
lob.
,§ 12. Usta'n oven'í §§ 3 a 5 mohoU
býti změněna výnosem
ministers,t va
spravedlnost,i.
!i 13. To-lo n,ařfze'ní nabývá účinnosti
dn'em vyhlášení; provede je mini's,tr
spr.avedlno'sti v dohodě s 'ministrem
zeměděl.ství.

Poznámka: Nařízení bylo vyhláše no
26 . 'če r vence 1933.

Věkový
lestlriže

IV. CIVILNí ŘíZENí SOUDNí.
Zákon ze

dne 4. o července 1934 čís 16
v"
,
soudcu do výslužby 'podi e V~k~ prekladanr

§ .1.
SO~dce (§ 2 zá'kona o orféan l s:af l, soudu) musí Odejíti do trva rok vys ~zby, 90vr-š i l-/i šedesátýsedmý
s ~:lJo veku . Proti jeho vull' se
tak n~uze stát.i jen na základ ě
'
pla tneh o nálezu kárného senát~lavo2
1 (, ) d Tato věková mez se s, nižuj~ od
. e na 1937 na še desátýšest' a o d
1 e', ku'e. dna 1940 na šedeSá iY'p!ty' r o'k
V
. § 2. (1) K vydání na'I~~u (§ 1 od
st
~~
avec 1) jest příslušný:
'
-

P)

u s~~se~7'~~d ~a bývá úč.innos·ti dnem
rU'kou a ' Ilenl.a sreo ~OU~CI do v l as tn ích
P fl nem
prostředku.
u opravného
§~. ,P řeložení do trvalé vy'sl 'b
zpros ten·í činné služby
uz y a
nej poZději k
' • se provede
jícího p "
oncem ~TlE;S!C e následub I v
.rrmo. po meslcl, v kterém
Yd' yda.n nal'e z, a připadne-Ii den
vy ani nalezu na první den v
'"
konce m téhož měsíce.
meslcl,

senát nejvyššího soudu
.,~ 5. ,p) U soudcu, kteří v den
!o~~~ O~ítsC:~dce ~im~é u l1ejvyššíh~ ~clnnostl tohoto zákona již d
-"

" d a),. kárný

.
' c a·p c k mm I prvního a dru- sedesá~Ý,~edmý rok věku, POČí~~rs~~
heho presl~enta nejvyššího soudu
dnem uClnno sti osmidenní Ihuta st _
neb o pr:slde~ty vrchních soudu;
, novená v prvním odstavci § 3
a
,. b) kérny senat vrchního soudu jde(2) U~tanovení předchozího ~d t _
' ~i~o S?UhdCe čin.né u vrchní,h o ~oUdu ~:vf~r"v~~do.bně při postupném s s~~
č ' . je o presidenta, neb o soudce Odstavce §01v .e meze podle druhého
s~:~~. u soudu v obvOdu vrchního
,§ .6. Předpisy tohoto zákona 'které
Kárný senát rozhOduje v .n eve- p atl ~ro s.oudce činné 'u nej~yššíhO
rejnem sedění.
~?uct.u, pIa" obdobně též pro ,soudce
.§ 3. (1) Nález, který musí býti vy- cln§ne u nejvyš~ího sprá·v.ního soudu .
dan do osmi dnu po dni
kterého
Tento zakon nabývá účinnosti"
!~u~ce dosáhl rozhod,ného' věku zji - prvnlffi, dnem měsíce následujícf.ho po
t~ jen, ~terým dnem soudce t~hoto jeh? .vYhlášení;. jeho pr o vedení se
veku, .dosahl a že do toho dne ne 0 - uklada, pOkUd. jde ..0 ustanovení § 6,
dal zado~t ~ předložení do výslui~y ~ř~1sed?Vi vlady, Jinak ministru spraa. yysl?vl, ze z toho duvodu mu sf l enostI.
by tl dan do trvalé výslužby z
' . Poznámka: Zákon b y l vy hlá šen 27
úřední.
mocI cerven c e 1934 a p latí tedy od l '
srpna 1934.
.

, P).

!.

Zákon ze dne 11. prosince 1934 Cls
a doplňují někt1 e r rá ust1anovení " k . o 251, k~efym, se mění
soudním, o řízení exekučn' za onu v,o o,?canskem řfz'ení
_
lm a o rrzenl ne.sporném.
v,

Čl.
'113
o soudním řízení v obč~ c· . h
ns k yc

I.
_ Zákon ze dne 1. srpna
1895
r.

z.,

Ip'

,

í c'h, vecech
ravn _
(dvilnf řád soudn~) ..
se men·j' a doplňuje tak.to:
1. § 448 zní:

zák. soudlc. Procesní novela k
peněž.itá

čás t ka

žádaná

v 'i,arlobě 'nebo
hodno-t a
předmětu
sporu (§§ 54 až 59 j. rn . ) nepřesa'huje
500 'Kč anebo jestliže žalobce prohlásí, že mí·s·to předmětu žádané'ho v
žalobě chce přijmouti peněžito. ~ čás t
ku nepřevyšující 500 Kč (věci nepa.trné), platí zvláštní ustanovení' u vedená
v nás1ledujících §§ 450 až 453 ."
2. § 502, odst. 3 zní:
,,(3) Proti potvrzujícímu
r@z!ludku
odvolacího soudu není pří:pustné dovolání, nepřevyšuje'li předmět sporu,
o němž by měl dovo l ací soud! roz·
hodnouf.i, na penězích nebo peněžité
hodnotě 7.000 Kč, nebo jde-I'i o výměru ' výživného ie zákon.a·,
'eč
by
odvolací soud v rozsudku prohlásril
dovolání za přfpus·tné, protože jde o
rozhodnuti zásadnílho význ~mu."
3. !( § 510 se dodává lento třetí
odstavec:
,,(3) Nevyhoví·li dovorlací soud dovolacímu návr'hu a shledá·li, že dů
vody rozsudku odvolac.fho soudu neodporují zákonu, může se obmeziti v
důvodech svého rozhod nuti· na p'rohlášení, že nesrh ledal zákonného dů 
\loclu, aby rozsudek odvolacf.ho sou·
du byl změněn nebo zrušen."
4. § 527, odst. 2 zni:
,,(2) le·s·tliže by usnesení v odpor,
vz,a·té bylo v druhé s1 o,Ji ci zrušeno a
soudu prvé stolice bylo uloženo, aby
doplně řízení učinil ro~hodnuH nové,
muže rozhodnutí
rekurs·ního
soudu
tol:iko tenkráte býti vzato v odpor,
~dyf jest v něm ustanoveno, že má
býti příkaz udělený prrvé .stolicí vyko!nán 1eprve, až by uSrne sení nabylO
právní moc;'''
!
5. § 528, odst.. 1 mí:
,,(1 ) Rekursy -pro-t i roz-h odn'u tfm soudu dfU>hé s!toI1ice, kterými bylo. potvrzeno v odpor vzaté usnesení. prvního
soudu; rekursy
proti
rozhodnutím
soudu druhé sto,/'ice v otázce útrat
nebo znalečného; rekursy p.roti rozhodnutfm soudu dru'hé stolice v olázce pří'slušnost;i; rovněž
i
rekursy
p.roti rozhodnut,ím soudu druhé sto·
lice ve sporech o rušení držby (§
49, Č. 4 j. n.) nejsou přípustné. NepHpu·st,"é rek'ursy proti r07!hodnutím
soudu druhé stolice buď'tež odmítnu'
ty soudem prvé stolice ."
ČI.

II.

Zákon ze dne 27 . května 1896, Č.
79 ř . z. (exekuč n í řád), se mění a

úlevě

n. s.
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doplňuje

takto:
1. § 66 zní:
"Samos tatného opravného prostřed
ku neni proti usnesením, kterými roky byly položeny nebo odročeny nebo 'kterým'i bylo nařízeno
·slyšení
s·tra·n neb osob' v exekučn· ím říze·ní
zúčas·tněných, jakož i proti příkazum,
které jsou dán.y výkonným orgánum,
aby by,ly provedeny jednotlivé exekuč n í úkony. V těc'hto případech roz'
hoduje soud druhé stol.ice o odloženém rekursu s konečnou platností."
2. K § 402 se dodává tento dru'hý
odstavec:
,,(2) Proti rozhodnutím soudu dru·hé
stolice není dalších opravrn ých proMfedku . "
ČJ. III.
521 zák . čJ. 1/1911 Co'bsoudního řádu) ve zněn[
čJ. VII, Č. 2, písm
e) zákona ze d'ne
1. dubn,a 1921, Č. 161 Sb. z. a n., a
čL IV zákona ze dne 8. června 1923,
Č . 123 Sb. z. a n., se měn ·í a bude
zn·iti :
"Není-Ii hodnota sporného předmě
tu, o němž rozhodov·al odvolací soud,
vyšší než 7000 ' Kč, není z potvrzujíc.ího rozsudku odvolacího soudu pří
pustno dovolání, leč
by odvol'a d
soud v rozsudku prohlás'iI dovolání
za přípust·né, prrotože jde o rozhodnutí zá,sadnírho významu."

První

věta §

čanské'ho

Čl
IV
,
'. '
.
,
(!) Zmeny ce,~ove hranice podle c.J.
I, c . 1 a 2 a. d. III nt;pla·t,í pr?, s·~ory u, pr~covnlch soudu, ~ zvlastnlc,h
odde;'enl okresních soud~ pro pr~covn}· . spoP(, a u okres>OIc.h sou~u,
ktereo jedna']l na místo
pra.covnlch
soudu (§ 42 zákona ,o pracovnlch SO~-.
dech ze dne 4. cervence 1931, c.
131 Sb. z. a n.) .
(2) O za stupován.í )I těchto sporech
u okresních soudů platí ustanovení'
zákona č. 131 /1931, Sb . z. a n., rovněž o řízen, í až na us'l anovení o pří
sedících. Roz s uďek budU označen jako vydaný v řízen .í podle zákona o
pracovních soudech. O odvolání proti roZS'udkum ok,resnfch soudu v pracovních sporech o hodnoty vyšší' než
300 Kč ro~hoduje odvolacf soud podle předpi'su § 33 zák . Č . 131/1931
Sb. z. a n. v se·nátě s·loženém podle'
§ 32 téhož zákona.

IV. Civilní
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CI. V.
Zákon ze d:n e 19. čer v na 1931, Č.
100 Sb. z. a n., o zákl'adních ust-a n ov e nkh soudního ř ízení- nespornéh o, se dO'plňuje ,t a kt o:
1. Ve smys lu § 46, odst. 2 jest nez ákonné takové opa.tření nebo usnesení, které se příčí ' ja's nému a nepoc1hybnlému z-nění nebo sm y s-Iu zákona,
j ehož bylo nebo- mělo býti ,na pří
p ad užito.
2. Prot i r ozhodnu Um -s oudu druhé
stolice o výši výživného ze zá kona
a o úpra,vě s,tyků rodičů -s dě-tmi Inení d-alš ~ho opravného pros'tředk-u .

řízení

soudní.

CI. VI.
Ustanovení čl. I, Č. 2 a 5 čl. II, čl.
III a čl. V, Č. 2 neplatí, s'tallo-Ii se
rozhodnutí soudu- d:rU'hé st ol<ice podle
svého data do dne úč-in'no,st,i tohoto
zákona. Ustanovení čl. IV, odst. 2
neplatí, byl-Ii zahájen. před- úč i,nnosti
t ohoto zákona.
CI. VII.
Zákon t ento- nabývá účinnosti prvým
dnem měsíce nás-I edujídho po vy'h lášen,í 'a pozbude jí koncem roku 1936;
provede jej mi'nist-r spr_a vedllno-s ti.
Po známka: Zá kon by l vy hlá šen 22 .
p ro sin c e 1934. Pl atí tud íž od 1 . ledna 1935.

Zákon ze dne 4 července 1931, čís . 131, o pracov1nkh
sloudech .
:VYHLAŠKA MINISTRA SPRAVEDLNOSTI
24. ZE DNE 7. ÚNORA 1934 O
POCATKU CINNOSTI DALŠlcH PRACOVNICH SOUDŮ A ODDELENI OKRESNlcH
SOUDŮ PRO PRACOVNI SPORY.

crs.

Podle § 4, odst. 2 vládního naříze
ní ze dne 1. prosince 1931, Č. 180
Sb. Z. a n., kterým se zřizují pracovn Í' soudy a oddělení okresních soudů
p-ro pracovní s-pory, vyhlašuji, že od

1.

září 1934 započn.ou
1. pracovní soudy v

činno,s-t:
Kladn_ě

a v Ko-

líně;

2. oddělení okresních soudů pro
pracovní s'pory:
a·) v zemi Ceské : 'V Ben,ešově, Berouně, Brandýse n. L., Cásl,avi, Domažlicích, Hli nsku , Humpolci, Jičíně,
Kadani, I\(utné Hoře, U tomyš,l,i, Lomnici ,no Pop., Loun e ch, Pelhřimově,
Písku, Příbrami a v Táboře;
b) v zemi Moravskoslezské: v BosI[ovicích, Hlučíně, IK roměříži, Kyjově
a ve Vyškově;
c) v zemi Slovens-ké: v Galantě,
Michalovcích, Nových Zámcích, Prešově, Topol'čanech a v Trnavě .

Vládní nrarlzení ze dn.e 14. pros:ilnce 1934, čís. 246, o popl-atcích svědků 'a znaků v občanských věcech právních.
• V-I.áda re-pub~,i·ky Ces-kosloven-ské nar-izuje podle cl. LV, od.st 2 -uvozovadho zákona ,k civ,ilnímu řádu -s oud-n ímu ze dne 1. s'rpna 1895, č. 112 ř.
z ., čl. XLI, od,st. 2 uvozovací-ho zákona k exekučnímu řádu ze dne
27 .
květ-na, 1896, č . 78 ř . z., § 144, ods t .
4 exekuČon í-ho řádu ze dne 27. května
1896, č. 79 ř. z., zákon.a ze dne 27.
března 1931, č. 64 Sb . Z. a n., ·k terým
se vydávaJí řády konku.rsní, vyrov'nací
a odpůrčí, zákona ze dne 19. červ'na
1931, č . 100 Sb. Z. a n , o zák·ladnfch usta,n ove'n ích soudní.ho řízení nesporné,h o, zák. čl. 1/1911, o civiln,fm
Udu soudní-m, § 104, odst. 1 zák. čl.
LlV/1912, k-terým se uvádí v č.inno1s,t
,n ový civilní řád soudní, zák . čl. LXI

11881, o exekučním řízení (exe~učního
zákona) a zvláště podle § 148 téhož
zákonm;ho článku ve znění § 4, č. 3
zákona ze dne 21 . prosince 1932, č
1 Sb. Z. a n. z ro-ku 1933:
I. NAROK NA SVEDECNÉ A ZNALECNI:'
§ 1. (1) Mají-Ii svědci a znalci, slyšení v obč-ans'kých věcech práv,n íc-h ,
podle zákona n,árok ln a svědečné a
zna,lečné, pla-t-í o vyměření svědečné
,ho a znalečného předpi,sy t Olhoto nařízení a sazby vydané se schválenf'm
m:i,n i's terstva spravedlnost.i
vrch'n íml
soudy.
(2) Nárok náleží
svědkov_i
nebo
zn-allci i tehdy, když se do'stavil
k
provedení důkazu a bez jeho zavi-

Prac. so udy ( n ař. ) Po p !. s v ědk ů a znalců (n a ř . ) §§ 1-8. 1481
nění sešlo

s

jeho výslec hu anebo s
,podání nálezu nebo pos,ud ku; znalci
však nepří s l uší v tako vých případec h
n á,rok _n a odměnu za náma-hu (§ 18,
č . 3).
o
.
.
.
§ 2. (1) U 'soudu v zemlch Ceske a
.M o rav,sko s-Iez,s-ké b uď nárok n-a ,svěde čné nebo zna·lečné lup-Ia, tně-n
pod
ztrátou ,n áro ku ús tně nebo písemně ,
do 24 ho din po uko n čení výsle c hu
nebo p o podánf' ·p i-semného Iposudklu.
pří s lušHi nárok na svědečné
nebo
z na l ečné podle ust anovení § 1, ods-t o
2 tře ba jej upla-tni-t j nejpozději n ásíe du jídh o vš e dní,ho dne po
rO'k u,
.kte rý b y l určen k výslechu nebo k
poa aní ,n á l ezu ne bo posud ku.
Je-Ii
nároku pla t-něn pí'semně,sta'čí, by-IoJi pod ání následujídho všedního d ne
po rok u odevzdáno k poštovní doprav ě. Pí-semné žádosti nepotřebu j í
podp isu advoká ta.
(2) U soudů v zemích Slovens-ké a
pod'kar pator-uské pla,tí u,stanovení §
31 4, o ds,t . 3 a § 365 zák . čl. 1/1911.
II. SVEDECNÉ.
Ces,tovni náklady .
§ 3. V mezích us-t anovení §§ 4 až
7 b uď svědkov,i nabrazen peníz, který musÍ'! vy.nalo.žit.i, aby vykonal cestu n a mÍ'sto výslechu a zpět.
§ 4. (1) Může-I'i svědek použíti -h romadného dop,ravn.ího pro-s.třed,k,u (vozi d-Ia), ja'ko d,ráhy, elektrické drá'hy,
au tobusu, parníku a pod., aby se dos'ta-I na místo výslechu,
bud'te mu
h.razeny jen náklady vzešlé z použitf
to-hoto h-romad.ného vozidla.
(2) Náklady za použití
zv,láštního
VO Zidla se hradí svědkovi jen tehdy,
nebylo-Ii lze po'užíti hromadného vozi d l,a a:
1_ je-Ii byt svědkův od místa výslec'hu vzdálen více než 4 km, nebo
2. by,lo-lli při
menší
vzdálenosti
podl e o'sobních poměrů svědkových
( na př. pro po-kro čilý věk, cho'robu)
neb o pro vnější okolnosti
(na
př.
živeln-í ne'Po,hodu, naléhavost
nebo
o'b lížno-st cesty)
pou,ž,jtí
zvláštního
v ozi dla nezbytně nutné.
§ 5. Přísluší-Ii podle předcházejí
cích ustanovení svědkovi náhrada cestovních nákladů, ,n esmí mu při po'uži tí hromadného vozidla býti přirná
no více, než či.ní skutečně vyna-Iožené náklady.
Jízdné se ·nahrazuje
zás adně jen za nejnižší ,třidu jízdní;
jízd né vyšší třídy lze svědkovi při-

zna t i jen, p,roká~ e-li,. že p ~ ~ ~iI vy~~í
tříd-y jízdní, a by l o-II . p OUZl t l . v~ssí

třídy

zvláš ť
od ů vodne n o, •. ~ ejme.n!!
má-Ii ji nak n áro k na P.OU.Zl tl
vyssl
tř.ídy jízdní podle zv,last l1lc,h 'P red pISU .
.
• .
§ 6. (1) Na ,naklade.ch vzeslych použitím zvláštního v o z-Id la (§ 4, o.dst .
2) dlužno p řiznati 'náklady na vozl.dl~
v mí,s-t ě o bvy kl é a podle cen v m iste
obvyklých.
.
.
(2) Mohl-Ii svědek použí,ti několika
druhů vozidel, bud'te mu
nahra~en y
nákl-ady za použití takové'h o ~o;'lldla,
kterého bylo lze podle pomeru po užíU s nejmenš ím ná-klad~m .. (při tom
bud'te uváženy i p řilp ad n e Jinak n utné n ák-Iady p o bytu a -n ocle.hu) :
(3) Po uŽ'ilo- 1i něko-lik svedku spo lečn ě té-hož zvláštního voz!.dl.a. ne~?
mohU-Ii t ak bez obtíž·í UClnl tl, pnsluš í každému z nich toliko -na něho
připadající poměrná část náh<rady nákl,adu.
§ 7. (1) Nepříslušf-Ii svědkovi podle předcházejících ust anoveni náhrada za pou,ž ití hromadného
vo-z,id-Ia
nebo zvláštní'ho vozidla a je-Ii b yt
svědkův vzdálen od místa výslechu
více než 4 km, buď mu přiznána podle povahy cesty a poča,sí ja-ko náhrada za opotřebení šatu ,a obuv.i,
jakož i za opotřeben-í jízdného ko-Ia
částka 4 Kč 20 Kč, a je-Ii vzdáleno-s-t tam a zpět větší -než 15 km,
dal'ší částka 6 'K č až 20 Kč jako náh,rad-a za stravlu, ·které požil na cestě
tam a zpět.
(2) Použil-Ii svědek jiného vozidla
než kola, na př. vlastního moto-rového vo'z idla, buď mu dána v těchže
případech (od-s tavec 1) přiměřená ,n áhrada za učiněné náklady a za opotřebení, nesmí však ná'h rada ta pře vyšova,ti náhradu podle § 6.

Náklady pobytu (stravné a 'nocležn.é).
§ 8. (1) Konal-Ii se výslechsvěd
kův v jiné obci, 'než v obci jeho bydl,iště nebo pobytu, buď mu přiznána
,náhrada nutných vý·loh, spojených s
pobytem v obCi výslechu .
(2) Zp'ravidla buď dána toliko náhrada za náklad na oběd,
kterého
svědek mus,iI pro své předvolánf
a
pro výslech
požíti
mimo
domov
(strav,n é).
(3) Byl-Ii však svědek nucen v mi·s-tě výslechu nebo na cestě k výslechu nebo zpět přenocovati,
budiž
mu kromě toho přiznána náhrada za
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přenocování

(nocležné) a náklady na
več eř i a snídan'i. Nocl ežné
přísluší
sv ědkovi za každou noc, t. j. za dObu od 10 hodi n večer do 5 hod i n
ráno, kterou sv ěd ek byl nucen ztráviti mimo míst o sv ého poby tu .
(4) Výše s'tr avného a nocležného
budiž stan o ven a pod le sa zby.

povo lání a výdělku bezpeč né h o a soudu známého
měřítka
pro urče ní náhrady za ztrátu času,
musí svědek , kte,rý se jí domáhá,
předložíti osvědčení o svém
pravidelném v ý dělku a o výši ušlého vý-'

my

poměry

dělku,

Společná ustanovení.
Náhrada za zt,r átu ča, su .
§ 11. potřebuje- Ii svědek pro mla-'
§ 9. (1) V ze mí ch Č eské a Morav- distvý v ěk nebo pro tělesnou vadu
skoslezs'ké m ů že svědek žádati náhra- průvodce, budiž svědečné
při~náno
du za ztrátu ča s'u jen tehdy,
když oběma.
mu promešk áním ča su nutně
spoje§ 12. (1) Při určován í svědeč.ného
ným s jeho výslechem byla způsobe- bud' přihlíženo I( okolnostem oduvodna citelná újma na jeho denní m vý- ňujícím nárok sv ědkův v každém jeddělku (§ 346 C'lv,i l ního řá du soudního), notl !vém případě.
v zemích Slovenské a
podkarpato(2) Pokud jsou pro výši svědečného
ruské tehdy, když mu promeškáním vydány sazby , buď s vědečné vyměře
času nutně spojeným 's jeho výsle- no zprav idla podle nejnižších sazeb.
chem byla způsoben a újma na jeho Nejvyšší sazby buďtež přiznávány ~~:
výděl'ku (§ 314 zák. čL 1/1911).
Při liko výjimečně. Sazbu lze překro_Cltl
určení promeškaného času bud' přihli- jen tehdy,
je-Ii
-to
odůvodneno
ženo netoliko k do bě potřebné pro zvláštními okolnostmi.
vý sle ch, nýbrž k celé době, které
(3) Byly-Ii by v některém přípa.dě
svědek potřeboval, aby se dostal na podle mí stní ch poměrů a osoby sved'
místo výslechu ze svého bydliště ne- kovy i ,nejmen,ší sazb y zřejmě nepobo p,racov.iště a zpět, avšak i k tomu, měmě vysoké, lze sejíti i pod sazkdy sv ěd ek musil práci opustiti nebo bu.
ji přerušiti a kdy mchl po návratu
§ 13. (1) Zaměs,tnanci státu a jiných
znovu práci zahájiti.
. veřejnoprávních korporací, předvola(2) Újmu na denním výdělku trpl ní za svědky jimž náleží plat i po
svědek t aké, musil-I,i pro svůj
vý- dobu trván,! služební překážky způso
s,lech dáti 'ná hradu svému zástu·pci.
bené výkonem svědecké povinnosti,
§ 10. (1) Náhrada za ztrátu
času mohcu činiti nárok toliko na náhradu
bud' svědkcv i přiznána podle celých ná'kladů cesty a pobytu podle §§ 3
dnů anebo půldnů .
až 8 tohoto nařízení.
(2) Lze-Ii csvědčiti urči, tou
částku
(2) Zaměstna'nci státu a ji,n ých veušlého výdělku (na pL výplat,nimi J,j- řejn.oprávních korporací nemají nárostinami, potvrzením zaměS>!navateIo- ,ku naná'h rady podle části II toh010
vým a pod.), bud' nahrazena vždy ce- nařizen,í, náleží-Ii jim nárok, aby jim
lá částka ušlého výdělku . Jinak se náklady tam uvedené byly nahrazeny
vyměří náhrada za ztrátu času podle jiným obdobným způsobem.
sazby .
(3) Pro určenI výše náhrady nákla(3) Osvědčení o. výši ušlého vý- dů cesty a pcby,tu zaměstna'nců státu
děl,ku nebudiž zprav idla žádáno· od a ji'ných veřejnoprávních
korporad
osob, které se živi obyčejnou prací pOd'le části II tohoto nařízen~ n;n'i
ruční za denní nebo týdenní mzdu, roZ'hodná výše ,n áhrady
sluzebnlch
f emeslncu prací nebo pcrovozováním výloh. '
menší ž'ivnos ti nebo k,teré ž,i jí'
ve
§ 14. Advokáti a (veřejní) notář'i,
stejných pom ěrech s těmito osoba,!,i jakož ,i kandidáti advokacie a (v,:řej
(jako na př . . manželka, která . pracuJe ného') notářství předvolaní za svedky
v řemeslné 'n ebo jiné živnosti svého nemají nároku na cestovní nákl,ady
Dlanžela nebo mu pomáhá v
jeho a poplatky podle sazby advcká~,ních
de,n ní a ruční prá ci), a od podomních nebo ,notářských pcpla' tků a 'na casoobchodníků .
vý honorář určený v těchto sazbách.
(4) linak je tře ba přípustnost ná- N~kla.dy ~esty .~ pobytu_ b~ďte jim
hrady za ztrátu času posuzovati podle pnzna,ny Jako JlI1ym _~vedkum pod!:
pos,tave'ni
a
majetkových
p~měr~ I ustanov.en! tohoto nanzenf. . Rovnez
svědkových a podle jeho pravldelne lze toll'ko po_~le .ustanove~í. §§ 9 a
výdělečné činnosti. Neposkytují-Ii sa- 110 tohoto nanzel1l posouditi, zda a

popl atky

svědků

a

znaků (nař.)

§§ 9- 25.

148:5

ja ká čás t ka má Jim býti 'při zn,ána ja- výkony znalce odměňují mimo soudko náhrada za ztr átu času .
ní řízení.. Při tom buď rozezn áváno ,"
zdali zkoumání znalcovo má povahu
Sazby.
vědeckého nebo uměleckého výkonu
§ 15. (1) Sazby náhrad y nákladů ,na nebo zdali předpokládá zcela zvláštpo byt, jakož i sazby
náh rady
za ní od1borné, zej ména technick é vědo
ztrá tu času buďtež sestaven y vrc'hním mosti, ,kterých se nabude teprve vysoudem . Vrchní soud mů že
podle konanými studiemi nebo
důkladným
zvl áštn ích poměrll svého o bvodu za- v ýcvikem ne'bo, předběžnými vzdělá
vésti u všech soudů jem u pOdříze - ním, nebo zd ali ke zl(oum áni stač í
ných tytéž sazby nebo mů že stano- o b y če j né zkušeno sti, j ak o na ,př. při
viti zvláštní saz by pro obvo dy jed not- oceňováni předmětů zabavených pH
Iivých krajských soudů ne bo toliko exe !cuf:i na vě ci mov ité (dom ácí zapro místa lázeňská nebo pro místa, řízení a n ářadí a jiné podobné náv nichž jest sídlo krajského soudu.
řadí) nebo p ř i odhadu malých pozem(2) Sazby se s,tavené vr c hním scu - ků a dom ů , kt erý může býti vykonán
dem · schvá lí ministerstvo sprave dl,no- I bez obtížných výpcčtů.
sti v dohodě s min'i sterstvem fi'n<lncí .
(2) Spo'č ív á-li práce znalcova toli(3) Pod le po'H eby b u ďt e sazby ob- ko ve výkonech toho druhu, kter é se
ča,s pře z koumány . O
nov é
úpravě oby čejn ě vysl(y tu j í
při
vykonává nf
pla,tí to, co je st 'usta noveno v od- I jeho výděl,eč n é činnosti a 'Povo lání,
stav ci 2.
nelze mu kromě náhrady za ztrátu ča§ 16. Str avné, nocl ežné a 'ná'hr ada su dáti další náhradu . .
za ztrátu čas u buďte,ž v sazbách sta§ 22. Byly-Ii pro některé o.bory při .,.
noveny nejn.ižšími a nejvyššími část- sl ušným'i úřady vydány sazby o z'naka ml. Při stano ven í ob ou těchto. mezi leckých poplatcích , p latí i nadále ,
budiž př i hlí že no to l i ko I( rozdílům, do kud nebude jinak stano.veno.
§ 23. Jsou-Ii k podávání posud ků ur-·
které se vy sky tu jí p r avid e lně .
čitého druhu vůbec znal ci ustanoven.i
a do přfsahy vzati, může s nimi býti
III. ZNALEČNe .
Nák,lady ces ty a pobytu (s·travné a uzavřena smlouva o sazbách, podle
kterých se jim přiznává náhrada za
ncc l ežné) .
§ 17. Z n alců m přísluší náhrada ná- vzniklé náklady a výdaje (~ 18, č. 1)
kladů cesty a pobytu podle ustancve- a odměňuje se jejich námaha. Taková
smlouva musí býti sc hválena
presi ní čá,s,ti II.
de·ntem vrchnl'ho soudu.
§ 24. (1) Vrchní scud ses taví sazby;
Náh r ada hotových výl oh, náhrada za
(§ 15) pro odhad svršk ů a nemovitoztrátu času, odměna za ,n ámahu.
stí v exekučním řízen í a sazby pro
§ 18. Znalci majl dále nárok:
1. na náh rad u nákladů a výdajů ji- odhad svršků a nemovHostí v jiných
nak jim vzešlých (na př. nákladů na občankých věcech právních.
(2) V sazbách buď stanovena náhrapřípravu dObré'ho zdání, výdajů
za
látky a ná stroje spotřebo.vané
při da za zl-rátu času a odměna za námahu paušální, částkou pcdle doby nutzkoumán! a,td.),
né k odhadnímu úkonu.
Jednotlivé
2. ,na náhradu za zt.r átu času,
pcložky sazeb buďte stanoveny po3. na odměnu za námahu.
§ 19. Soud může žádati za osvěd  dle hodin, půldnů a celých dnů. Pro>
čeni nákladů a výdajů, jichž náhrady každou položku může býti stanovena
výměra nejmenši a největší, aby při
se znalec domáhá (§ 18, č . 1).
§ 20. (1) Náhrada za ztrát,u času stanovenI zna' leč-ného mohlo. býti po (§ 18, č . 2) bud' staln cvena pcdle vý- kud možno přihlfženo k mís,t'ním poděl kOVýCh poměrů znalcových .
měrům..
(3) V protokole o takových od'ha-(2) Neby l-li by svědek za 's,t ejných
oko ~nost[ osvobozen
od'
o,svědčení dech je třeba vždy uvésti, jak dlouušlého výdělku, jest 'té-ž znalec po- ho úřední výkon trval.
vinen osvědčiti prav'idelný výdělek a
výši ušlého výdělku.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENr.
§ 21. (1) Při st anoveni odměny za ' § 25. (1) Nařízení ministra spravedf-·
námahu (§ 18, č. 3) buď přJ.hlíženo nost.i ze d,ne 17 . září 1897, Č. 221 ř .
nejen k výdělkovým poměrům znal- z., o poplatcích svědk ů a znafců vr'
covým, ale i k tomu, jak se podobné občanských právních
rozepřích.>
se ,
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::zrušuje. Sazby na základě tohoto na- právních zůstávají v platnosti.
'řízení vydané zůstávají v platnosti,
§ 26. Toto nařízení nabývá účinno
dokud nebudoll na'h razeny novými sti dnem 1 ledna 1935; provede je
sazbami.
mini,sir spravedl,n os,t i v dohodě
se
(2) Zvláštní ustanovení o poplai- zúčas-tnými mi,n-istry.
cích znalců v občanských
věcech

Vládní nařízení ze Idln e 4. června 1934, čís. 106, kterým se
.mění a d9plňuJ: í některé předpisy jednacích řádů pro
soudy a mění se' prováděcí na\řízení ke- kata,strálnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nai izuje podle čl. XXIV zákona ze dne
1. s'r pna 1895, Č. 110 ř. z., podle čl.
:lV . zákona ze dne 1. srpna, 1895, Č.
112 ř. z., podle čl. XLI zákona ze dne
27. května 1896, Č. 78 ř. z., podle
'§ 99 zákona
ze dne 27. li stopadu
1896, Č. 217 ř . z.,podle § 792 zá'k. čl.
1/1911, podle § 109 zák. čl. LlV/1912,
podle § 260 zák. čl. LX/188l, podle
.§ 592 zák. čl. XXXIII/1896,
,podle
čl. XIV. zákona ze dne 27.
března
1931, Č. 64 Sb . z. a n., a podle § 61
zá'kona ze dne 19. června 1931, Č. 100
Sb. z. a n., a pokud jde o čl. III,
pod-Ie § 51, odst. 3 zákona ze dne
::16. prosince 1927, Č. 177 Sb. z . a n-.:

přílohy vedle papíru lomeného
formátu rozměrů 210X340 mm též papíru lomeného formátu rozměrů 210X
297 mm, pro denf'l<y pro knihovní podání, pro rejstříky, výkazy a tabulky
pak vedle papíru lomeného formátu
rozměrů 450X250 mm též papíru lomeného formátu rozměrů 420X297 mm.
§ 2. S účinností od 1. ledna 1937
se mění' prv_n í odstavec § 328 jedln acího řádu pro soudy, pokud -se týče
§ 315 jednacího řádu pro soudy v zemích Slovenské a POd'karpatoruské a
zní:
"K podáním stran, protokolům a jiným zápisům, k vyhotovením, k osnovám vyhotovenÍ' a k opisům, pro doručné listy a spisové pře-hledy (deČI. I.
ní'ky), dále k seznamům jmen a jiStředoevropský čas .
ným soudním spísům a- k záznamům
§ 1. § 40 nařízení ministers-t va spra- buď používáno papíru lomeného forvedlnosti ze dne 5. kvě-tna 1897, Č. mátu rozměrů 210X297 mm. Pro de112 ř. z., kterým se vydává nový ní'ky ·pro k-nihovní podánÍ', jakož i pro
jednací řád pro soudy I. a II. sto- rejstříky, výkazy a t,abulky, které se
lice, a § 35 vládního nařízen, í ze dne mají založiti podle vzorců tohoto
3. května 1924, Č. 99 Sb. z. a n., jednacího řádu ve větším formátě,
kterým se vydává nový jednací řád buď užito pa.pí'ru lomeného formátu
pro okresní soudy, sborové soudy rozměrů 420X297 mm."
první stolice a soudní tabule na Slo§ 3. Z'právy nadřízeným úřadům povensku a v Pod'karpatské Rusi, se dávají se od 1. září 1934 zásadně jen
doplňuje:
na papíru' lomeného- formátu rozměrů
,,(4) Úřadování soudů řídl se jed- 210X297 mm.
notným stťedoevro-pským časem."
§ 4. Zásoby soudních tiskopisů a
§ 2. Nařízení ze dne 13. července papíru formátu 210X340 mm, pokud
1892, Č. 26.979 I. M . (býv. uh . mi- se týče 250X450 mm buďtež soudy
nistra spraved-Inosti), se zrušuje.
i po 1. lednu 1937 vypot-řebovány.
Čl. II.
Normalisovaný formát papiru .

§ 1. Ustanovení § 328 nař. Č . 112/
1897 ř. z. a § 315 vl. nař .. Č. 99/1924
-Sb. z. a n. se mění potud, že ode
dne účinnosti tohoto nařízení až do
11. 'prosince 1936 lze pouHvati mimo podáni, která mají vzápětí
-.zápisy do veřejných kni-h , a jejich

ČI. III.
Normalisova-n ý formát geometrických
plánů pro veřejné kn-i hy.
Ustanovení- § 43, písm. A) a), bb)
vládn'ího nařízen,í ze dne 23. května
1930, Č. 64 Sb . z. a ,n., měni se, pokud se týče rozměrů geometrických
(polohopisných) plánů a jejich p.řfloh,
tak, že ode dne účinnosti tohoto na-

Jedn. řády so'udů (nař.) Umořování listin (zák.) §§ 1-6.
řízení až do 31. prosince 1936 jsou
přípustny kromě dosavadních rozměrů
21 X 34 cm též rozměry 210X297 mm,
kdežto od- 1. ledna 1937 jsou p'ří
pus l nY toliko rozměry s-tanovené platnými soudními jedn,acími řády pro
sbí-rky listin veřejných knih.
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Čl. IV.
Nařízení toto nabývá účinnost-i dnem
vyhlášení; provede je ministr spra vedlnosti _v ďohodě se zúčas-tněnýmr
ministry.
Po známka: Nařízení bylo vyhlášen o21_ června 1934_

Zákon ze dne 11. prosince 1934, čís . 250, o umořovaní listin .
p~IPUSTNOST . UMOŘOVACIHO ŘIZENI.
§ 1. Ustiny, které byly ztraceny
nebO zn i čeny, lze prohlásiti za umořené, bude-Ii o'svědčen' právni zájem,
aby byl'y prohláše-n y 1la -umořené.
§ 2. -(1) Listiny nelz_e prohlásiti za
umořené, jestliže zákonný
předpis
nebo obsah listiny a'n ebo povaha vě
cí to - nepřipou'šfí.
(2) Obzvláště nelze p-rohlásiti
za

§ 4. Řízení jest nesporné ,a ,poku d!
dále není- ustanoveno j'i-n ak, platí Ct>
něm předpisy zákona ze
dne . 19 •.
červll,a 1931, Č. 100 Sb. z. a n.. , o zá -

kladních ustanoven,ích soud,ního Hzeni nespornéh o . K osvědčeni' sk'uteč 
-n ostí uvedených v § 6, ods-to 1, č. ,.
může sOlu d vyslechnouti navrhov-a tele a jiné . účastn.íky také pHsežně.

umořené

NAVRH, ABY ŘIZENf BYLO ZAHAJENO ~
a} státovky a bankovky;
,
§ 5. (1) Navrhnout,i,ahy bylo zahá b} losy 10terH pořádaných česko- jeno umořovací Hzeni, jest opráv,něll'.
slovenským státem, jako-ž i losy věc- ten, kdo může uplatniti nějaké prá ných loterií soukromých;
vo z Ilistiny nebo na jejím zák- Iad-ě,.
c} kupony a talony cenných p-apí- 'nebo ten, kdo jinak má právní zájem ..
rů (§§ 19 a 20);
aby listina byla prohlášena- za umod} I-[.stky a 1lnámky denn'['ho oběhu řenou .
jak-o : vstupe,nky,
jízdenky,
jídelni
(2) Říze'ní jes,t zahájeno dnem, kdy
známky a pod.;
byl u pří-slušného soudu podán pHe} dlužní úpisy cizích s,tátů;
pustný návrh (odstavec - 1 a §§ 1 a 2).
f} jina-ké I-is'fi'ny vystavené v CIZlne,
(3) Bylo-Ii řízení již za'hájeno, nen f
nemůže-H jejich 'umořenf podile po- přípustný jiný návrh ona umo-ření téževahy věc'i způsobiti v tuzemsku právn,i Iis,U ny.
následky nebo brání-Ii tomu ustano§ 6. (1) Navrhov-atel jest povinen :veni me~inár~dních sm[.uv.
1. osvědčiti, že lis-t ina byla ztraPRfS~~SN_O~T A RIZE~1.
..
c~na neb? ~ničena: jakož i ,skutečM§ 3. (1) Pnslusny pro umorenf !lshn stl, na n'lchz zakladá své op-rávněn F
je okresní soud mí-s-ta', které je v I'i- pod'ati návrh, -a uvésti, zda a
kdestině uvedeno jako míst.o vystaveni. bylo zahájeno řízeni podle
§
18 (2) Ne-n Hi misto vystavení, v listině dále
'
uvedeno-, nebo jestli.že listin,a byla
2. předlo-žiti opis Ji.stiny -n ebo uvévystavena v cizině [§ 2,
odst.
2, sti její pod-s tatný obsah a vše, čehO'
písm. fl] je příslušný okresní soud, je třeba, aby byla lis,tina přesně ur-,
u -něhož ten, kdo podal
n.ávrh na čena; zejména dlužno uvésfi:
umoření, má v době podánf. -n ávrhu
a} druh lis-t iny,
svůj o-becn.ý soud ve věcech
sporbl jméno (f,i-rmu) výstavce Jistin'v čt'
ných,.
je-Ii t,řeba', i jeho bydliště (,sídlo),
(3) Nemá-Ii navrhovatel svůj obec- I c} u JisHny, která zni na' určitou"
ný soud v tuzemsku (odstavec 2) a částkou, 'i tuto částk,u,
jde-Ii o I'isHnu -splatnou v tuzemsku,
d} u cenného 'Papiru téžse-r,ii
a·
je 'Příslušný okresní so'Ud místa pIa- běžné čislo, pokud jsou na něm uvetebního.
deny.
(4) Pro ,umoření listin vystavených
(2) Je-Ii to n,avr·hovatel-i
mo-ž no
NárOdní bankou Česko-slove-n -skou je bud'te _dá,le uvedeny tylo údaje, aČ-lí-
pří-slušný ok,res-ni soud' v sí-dle této.
jic,h již neni třeba k přesnému urče
(5) Je,1i v mí-stě někol,i- k okresních nf listiny (odstavec 1, č 2):
soudů, lze vláďním ,nařf.zením pověřiti
a} úroková mira,
umo ř ováním listin jediný z nich.
b) doba, kdy byla listina vys,tave-

I
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dené neučiní předepsaný dot,az
a
návrh usnesením zamítne.
. .
§ 8. (1 L Nebyla-Ii vystave~a. I ~~tlna
s udanými znaky anebo vadl-II nzení
překážka', již nelze odklidHi, zastaví
soud řízení usnesenim.
,_,'
(2) Nedojde-Ii k zast~ave~1
nzen,l,
provede se řízení vyzyvacl (§§ 9 a
10).

:na, a byla-Ii vystave~a
pr,ávnickou
,o'sobou veřejného p·rava, zakon, na
jehož základě byla vystavena, ~ cen"ných papírů též pí'sm~~o a ~!'1IS~,
c) zda listina svěd, cl dorucl.tell (au
porteur) anebo zní, na jmé~, o a z?a
je vinkulována ne.bo rub~plsem pre~
"voditelná a zda Je /opatrena
nevy
plněným rubopisem,
,
d) dospělost její, u slosovatelnehO
VyzÝVAcl ŘIZENI.
..cenného papíru, zda a k.dy b)'1 ~~~
losován a zda v tahu umorovaclm
Ed ikt vyzývací.
.' ,
bo vý'herním:
'
.' b _
§ 9. (1) vyzývací řízení se pocma
e) u cenneho paplru, k nemuz. Yu uveře'něním ediktu.
ly vydány kupony, zda bVI k nem _
2)
ediktu bud'te'ž uvedeny:
e
"vydán .~alon a.. zda byly ztraceny ~iI'i \ a) jméno (firma), zaměstnání a byd- '
bo Znl ceny tez. kupony a. talon
listě (sídlo) navrhov.a't ele,
,
nic dále dos'pelost kuponu"
.. ,
b) den kdy byl návrh podan,
f) u cenného papíru, ,ses.t~VaJlcl~o
) popis nebo
označení
'listiny
z listu obligační'ho a .v y~ernl' ho, ~ a
c6
jde o ' umořt:ní obou I!'stu anebo Jen (§ d )'ohlašovací lhůta' (§ 11), .
'
jednoho z nich a ktereho.
e~ vyzvání, aby ,t en, kdo lis.t~nu m~,
.. v ohlašovací lhůtě předlozll vyzyVYŘíZENI NAVRHU.
~acímu soudu nebo soudu místa, kde
§ 7. (1) Má-Ii soud,
pro:kou~av I'istina je (při'hláška), ~eb~ aby by-pečlivě údaje a výs~ede~ pruvOdn'lh? ly podány námitky proti nav, ~hu,
řízení a veškerého Jedn~~,1 o n.ab.ytl,
f) upozornění, že ,po mar:ne~ uplydržbě a ztrátě nebo znlcenf '1Istm't,
tf lhůty li.s'Hna bude na' dalsl na~rh
za to, že osvědčen! (§ ~, od~t. 1, .~: n(§u 15, odst. 1) prohlášena za umo re 1) bylo podáno a ze navr'h Jest pn
pustný (§§ 1, 2 a 5), dotá~e .se. oso- nou.
by z listiny zavázané, a Je-I'I treba,
DORUČENI A VYHLAŠKA EDIKTU.
i jiných účastníků, zda byla v.y sta ~e:
§ 10. (1) Edikt jest.
.'
na listina s uda'nými znaky, Jak~z!
a) doruč iti navrhov ateli a zavazane
'zd'a a j.aké překážky vadí zahaJenl osobě, soudu., u kterého by.IO .za~á
vyzývacího Hzen!.
'eno řízen,í podle § 18, a J.e-'I I ,t re(2) V dotazu buďtež ~ždy , uyedeny: ba i jiným úča,stnfkům . Jde-II ,o státa) jméno (firma), zamestnan·1 a byd- ní' dluhopis , bud' edi~"t u.rčeny, zav,ál is· tě (sídlo) navrhova;tele"
zané osob ě doručen Redl,tels,t~1 statb) den, kdy by.l navrh P?dan! ~
ního dlluh u v Praze, jeho .I.lkvlcla~uf~
c) popis nebo
označeni
1,lsllny
'eho ú čtárně jde-Ii o JInou ,h sU,(§ 6).
,
'
.' e ~u,J z níž jest' zav ázán .~e,skosloven:
(3) Osoba z Iist.iny ~avazana m~z
ský s,tát úřadu poukazuJlcl!!,u" !ak I
označiti orgány, Jez JSou pov?lany přísluš né pokladně (účtárne, uce~~í :
odpověděti na dotazy a, podati vyoddělení) a není-Ii poukazu)lCI
světlení.
~f~d znám, úř'adu, který zas,~u~ova~
(4) Dotázati se zavázané o's oby ne- stáot při právn,ím jednání.; ,nem-I!. ani
ní třeba:
.
tento úřad znám, příslusnemu uradu
a) je-I'i návrh
podan, zavázanou
ovol,anému k zastupování státu,
osobou s·amou,
_ p b) v věsiti na soudní desce, a to
b) předlo,ží-Ii 'navrho,va te~
hodno
,
• ~
kd byl vydán, a
věrné prohlášení zavazane
OSO~y ,t eh)z u v~~~jnitr v úředním li stě ur(úřední potvnení) z poslední, do y vec ém pro soudní vy'h láškY.
o předmětu dotazu"
c n) Jeví-Ii se to vhodným podle
c) je-Ii již vyhlášena ztrata (§ 18) ho~noty listiny nebo zvláštních v~k~' ~ 'nebo
v .,
'
.
" í adu
může soud nandlt'l,
d) jestliže pro neobyc~J~e .,uda,l,?stl nostl b ~r ~diki uveřejněn v Ořední!!,
vad.í dotazu ·n ebo odpo~e.d.1 prekazka, \~i~rě r~PUblikY Československé i nejiž proza,tím nelze odklldlt~.
.
k ('kráte po případě, aby byl uve(5) Má-Ii soud za to, ze. neJsou _o. I v i' v jiných Iistec'h a aby byl
-splněny podmínky v odstavc'l 1 uve- reJnen
-

J

Umořování

I'istin (zák.) §§ 7-12.

vyhlášen v místě, kde byla li,s,Hna
vystavena nebo ztracena, způsobem
tam o'bvyklým . Byl-Ii edikt uveřejněn
Iněkolikráte, jest na něm vždy vyznačiti, po kolikáté uveřej něn í se děje .
(3) Týká-Ii se edikt některé z listin
uvedených v § 11, odst. 1, písm. a),
pro něž platí ohlašovací , lhůta jednohO roku, jest kromě toho výpis z
edi ktu uveřeJni,t,i v oznamovate.Ji, který pro vyhlášky v tomto řízení určí
vláda
nařízením;
toto
uveřejně,ní
dl,užno měsíčně opakovati až do doby, kdy listina bude prohlášena za
umořenou
(§ 15), nebo kdy řízen í
bude zastaveno (§ 14). Popla,tky za
uveřejňování
ediktu v tomto oznamovateli určí_ minis,tr spravedlnost i
vyhláškou v Uředním listě republiky
teskoslovenské.
OHLAŠOVACI LHOTA.

§ 11. (1) Ohlašovaci lhůta činí :
a) pro I'istiny svědčíci doruči teli
(au pO'l'teur), pro listiny rubopisem
převoditelné a opatře n é
nevyplněným rubopisem a pro takové list iny,
k nimž byly vydány kupony svědčící
do ručiteli, rok a běží ode dne. prv,ní 110 uveřejnění výpi~u z vyzyvaCI'ho
edik,tu v oznamovateli (§ 10, odst. 3);
. b) p~o vk~ad~ní ki1.íž~y, de,po~itnf
JiSty, zastavnl IIstky (zaznamm listy)
a 'Pro ' všechny os,t,at"í listiny šest
měsíců a běží ode dne, kdy byl, vyzývad edilc'. uve!ejněn v Úředním
listě
repubJi.ky
Ceskoslovel1ské,
a
by l-!'i v něm uveřejněn něko,likráte
(§ 10 odst. 2) ode dne posledního
uveř ejnění.
'
(2) Jde- li o Iis,tinu svědčíci doručite'li s ohlašovací lhůtou jednoho
roku [odstavec 1, písm. a)], ke které
kup ony vydány nebyly, nesmí se 0hlašovací lhůta skončiti dříve, než
up lyne rok ode dne splatnosti pohledávky z listiny.
(3) Jde-I'i o listinu, ke které byly
vydán y kupony svědčící doručiteli,
nesmí se olh lašovací lhůta skonči,ti
,dříve, než uplyne rok ode dne 's pla,tnosti poslední-ho vydaného kupon,u ,
dos'Pěje-1i však dříve pO'hledávka z
listiny, než uplyne rok ode dne splatnosti pohledávky z Iis·l íny . Nebude-Ii
na poslední, vyda,n ý
kupon
vůbec
placeno, budiž tento rok počítán od
'1. če,rvence kalendářní-ho roku, ve
kterém by byla výpla,ta jin.ak nastala.
"()h'lašovací lhůta se nicméně skončí',
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předloží-Ii

navrhovatel umořovacího
řízení soudu dosud nedos'pělé kupony nebo po,t vrzení osoby z listiny zavá zané, že po dobu od prvního uveřej nění výpi,su z vyzývacího ediktu v
ozna movate'l'i (§ 10, odst. 3) do proml'čení nároků z kuponu po zm.íně
ném uveřejnění nejdří ve dospělého
nebyl ani jediný v té dob ě dospělý
lcupon předložen k výplatě, ač lento
nárok z kuponů mohl ' býti proveďen .
\

ÚČiNE/( ZAHAlENÉHO

Zákaz

ŘíZENI.

výplaty.

§ 12. (1) Zaháj en ím řízení (§ 5, ods·tavec 2) staví se promlčení proti
navrhova,t e li jdoucí, a to do pravoplatného ukončení, řízení. Také I,hůta
určená k výplatě listiny se stavÍ'.
(2) Zavázaná osoba [§ 10, odst . 1,
písm. a) ] a její pomocní ci při plně
'n í (na př. filiál,ky, platebn y) nesmějf ,
po uplynutí- dne, kdy jim byl edikt
doručen, 'n ebo kdy o něm zvěděly
z oznamovatele (§ 10, od'st. 3) ,nebo
při náležité péči zvěděli mohly, na
zák'l'adě Ji.stiny an'i plniti, ani na n'í
změnu provésti, ani ji za jinou listi nu vyměniti, ani ji přepsati, ani nové
kupony nebo talon vydla ti (zálcaz výplaty). Tento zákaz trvá, poku d nenf
řízení pravoplatně
zas taven o nebo
Iis,tina 'pravop' la·tn ě
proh lášena za
umořenou. Zákaz ne-týka se výpl1aty

I

ku'ponů.

. (3) Oso,by

J~eno~ane

:'l

,
organy . v odstav,c]

J.so~

povl ~~y

~
zadr~etl

predloz.enou Ilstmu l?~s l!z7.nou. zaka:
zel!' vyplaty~ I?c:'tvrdoltl ~eJI ,prevzetl
čl Ihned ,?~n.amltt t~ yyzyvaclmu ~~u:
d~ a sdelltl mu Jmeno. a .~y dllst,e
predklaclate~ov~.' p.Okud J'sou Jim zna~
m,,,!, a, p~,uka~a·tl pr:dkla?atele na za
haJene rlze.nl um~rova~,I...
v o
(~) Bylo-II ,na z~klade Ilstmy .n~c
pln~ho, ,prove~la-1I v osoba. ~ '1Ist~ny
z~vazana na ni zme-nu (vy~enu" preplS a pod.) nebo vydal~HI nove kup~n y, .l sou oso~y a ~Hgany v, o~~.tav
CI ~ Jm,enovane povmny oznamltl to
vyzyvaclmu soudu.
(5) Osoba z I'istiny zavázaná odpovídá za zaviněné nešetřen.í zákazu
výplaty. Takovému nešetření zákazu
se ro,vná, byla-Ii na Iis,tině provedena
změna (výměna, přepi,s a pod.) an,ebo byly-Ii vydány nové kupony po
uplynulí' dne, kdy o,sobám a orgá-
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v odstavci 2 jmenovaným ~ohl,
býti př.i náležité péčí edikt znam.

účas,tníkům

řízení

soudní.

a jde-Ii o něk,terou z Iis,tin uvedených v § 11, odst. 1, písm.
a). buď uveřejněno v oznamovatell.í
(§ 10, odst. 3); uveřejňov,!ní podle
VYŘIZENI PŘIHLAšEK A NÁMuI='C
§, 10, odst. 3 jes·t zastavi,ti. Zádá-li za
}o navrhov,atel, připoj.í mu vyzývacf
Ro~hodn-uH.
soud na usnesení doložku, ·ž e nlabylo
§ 13,. (1) Přihlášky a námitky [§ 9, právní moci.
§ 15. (1) Nedojde-Ii k zastavení ří
Ods'1. 2, písm . e}] buďtež zkoumány,
i když došly soudu po uplynutí 0 - zení podle § 14, prohlásí vyzývacf
hlašovac,í lhůty, avšalc před vydáním soud l'i-s-tinu na d'a lší náv'rh za umoře
(umořovací
us,nese.ní).
Tento
us'nesen·í o pro'hlášení' listiny za umo- nou
řenou.
Navrhov,ate'" buď zpraven o návrh dluž,no učin>i.!, i na výzvu soudu'
každé přihlášce a námitce. Nav,rácení do roka po uplynutí ohlašovac,í Ihí'lty.
v předešlý stav při zmeškán,í o'hlla- O podání návrhu zpr,aví vyzývací soud
os·obu z Ustiny zaváza'nou a rozhodne
šovací I'hůty není přípust'no.
(2) Nebyl'a-H lis,tina k 'př.ihlášce při  o náv,rhu po uplynuH 30 dnů od dopoj ena, budiž přilhla'šovateli na návrh ručení této zprávy.
(Z) Před rozhodnutím o návr,hu, aby
ulože,no, a'b y v př,iměřené lhůtě před
I,ožil I·istinu vyzývacímu · soud'u nebo li-stina byla p,rohlášena za, umořeno'U r
soudu mís,ta, kde !>i,sHna je.
Na může soud konati další šetření'. le-If
n'á vrh pHhl,ašovatele 'určí soud rok k nárok na list'i nu uplatněn ža·llobou,.
předložení listiny . Nepředloží-Ii při buď rozhodnutí odloženo' do, ukonče
hl.ašovatel v této :Ihůtě nebo při roku ní rozepře.
§ 16. (1) V umořovadm usnesenf
I'istinu nebo neprokáže-Ii, že Ilistinu
má, nebudU k přihlášce liž přihHže jest uvés,t i tla ké údaje ozn,ačené v
no.
Byla-Ii ns,tina předložena buď § 9, ods,t. 2, plfsm. a} a,ž c} .a zj,iště
nav~hov,a'teli před zastavením řízení ní', že ohlašo,v ací lhůta upllynula ber
(§ 14, odst . 1) dovolleno· v přiměře výsledku.
(2) Usnesení buď doručeno účast-o
né lhůtě vni ,nalhlédnouti.
§ 14. (1) Řízenf budU. i mimo, pří níkům, a byla-Ii prohláše'na, za. umořenou některá, z Hstin uvedenych v
pady uvedené v § 8 zastaveno:
a,} předloží - U třetí- osoba IisUnu ·n e- § 11, ods,t. 1, pílsm. a}, jakmile usnebo jiným způ,sobem do,káže, že lis,ti- sení vejde v právn.í moc, buď uvenu má., anebo nebyHi po při·hlášce řejněno v olinlamova,t eli (§ 10, odst.
učiněn náv,rh k tomu směřující (§ 13, 3); uveřejňová,ní pOd,le § 10,od·st. 3,.
jest z,a-s,M vHi.
odis,t . 2);
b} bylo-U námitce proti návrhu na
(3) Žádá-,I'i za to navrhova'te~, při~
zahájení ří,zení [§ 9, ods,1. 2, písm. pojí mu vyzýv,ací soud na umoro,~acf
us,nesení do,lo'ž ku, že nabylo pravnf
e)] vyhověno;
c} 'Ukáží-Ii se údaje navr,h ova,t elovy moc,i, osta,t ním účastníkům k jejich'
(§ 6) ďOda'tečně nesprávnými;
žádosti to sdělí.
di) dojde-Ii před vydáním umořov,a
dho usnesení soudu oznámení,
že PRAvNI NAsLEDEK PROHLAšENI LISTINY'
ZA UMOŘENOU.
listina byla zadržena
(§ 12, odst. 3)
nebo zce'lla vyp,l,acena, nebo že byla
na ní provedena změna, (výměna, pře
§ 17. (1) Umořovací uS'nese'n í vstupis' a pod'.) anebo že byly vydány puje 'na mís,to Us,tiny pro'h lášené za
nové k,upony;
umořenou, dok'ud nebude vydán,a ná-e) žádá-I'i z,a' Ziastavenf nav·r hovatel Ihradní Hstin·a,. Do této doby lze p lráva
nebo, ne·s,loží-li v přiměře'né ,lhůtě 'po- z 1'ÍS'U ny pro,h liášené za umořenou 'vy_o
platek za uveřejňování' ;
konati je.n na základě tohoto 'us'nesef) ďále jesHiže nebyl uči'něn náv'rh n,í a os,oba zavázaná, jest 'povinna
na vydání umořovacího, usnesení ve pl.n>itli je proti vydá,nf téhož usnesení.
I,hů,tě stanovené (§ 15, odst. 1); k
opožděnému náv~hu lize přihl' ížeti jen,
(2) Nena,s,tal,a-Ii ještě splatnost . po·'
dok'ud nebylo zas,t avovací u·snesení hledávky z Ili>stin.y prohlášené za '
vydáno.
umořenou, může se oprávněná oso(2) Z,a's't avovací usnesení buď do- ba domáhaii, a'by H zavázaná o·so'b a
ručeno n'av~hovateli, a jakmile usn,e- vydala náhradnf'
listinu, odevzdá-tr
sení vejde v právní moc, ostat,ním této oso'bě umořovac,í usnesení a
nům

Umořování

listin '(zák.) §§ 13- 22.
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nahradHi jí náklady s'pojené s vydá- t~m vydaným na jeho náv,r h; bylo-Ii"
ním této listiny.
vsak umořovací, us'nesen,í již vydáno, .
VYHLAŠENI ZTRATY.
~Ie nenabVlo-1i ještě právní
moci,
§ 18. (1) Ztra,Ula-1i se listina svěd- Jest povinen 'Prokázati se tímto usnečícf d' oruč,i, tel.i, která může býti před- sením; v obou případech může poškomětem 'umořovacího
ř,ízení,
může zený domáhati se p'lnění do ro,ka
poškozený navrhnouti
u okre,sního ode dne, kdy umořovací
us·nesent .
soudu, který jest jeho 's oudem obec- nebo rozsudek vydaný ve sporu
o
ným ve sporech anebo v jehož ob- ná'rok na listi nu naby,1 právní moci.
vodě zt'ráta nastala·, aby by>la ztrá,ta
(3) Před výplatou prvního kuponu
na jeho· ,ná~lad vyhlášena v oznamo- jest pOš<kozený povinen prokázati se,
valeli CEl 10, ods t. 3). Návrh'u jest ookud již tak 'n eučinil, !i;.tinou, k niž
vyhověti, nebyl-Ii učiněn zjevně ne- byl 'kupon vydán, nebo pr.avopl'atn.ým
odůvorr.něně a' s'l ožf-li n,avrhovatel us,nesenfm o jejím umořenI-.
.
čás, tk'u potřebnou na náklady vyhlá(4) Tohoto nároku poškozený nemá, '
šenl,
byl-Ii do uplynutí> promlčecí
I' hůty
(2) Vyhlášku do,ručí soud :navrhova- kúpon před l ožen k výplatě nebo ná- .
teH a o,sobě zavázané [§ 10. ods,t. 1, rok z ně' ho· soudrně uplat.něn.
písm a), věta druhá]. Vyhlášen,r (od- ZVLÁŠTNf USTANOVENf O TALONECH. '
stavec 1) jest opa'kovati do, uveřej§ 20 . .c1} Talon, jest bezúčinný, doněnl vyzýv.adho ed:iktu (§ 9), nejdéle kud trva umo,řovací' řízení o I,is,tin,ě
však do konce d,r'u hého ka,lendářní'ho k níž byl vydán, nebo dokud je vv=
měsíce ná sledující'ho po měsíc.i, v hlášena její ztráta (§ 18) nebo jes;tněmž byla vyhláška po prvé uve- liže jej.í maJitel, předlož.iv tJto Hřejněna. Soud zastav·r vyhlašování, sHnu, odporoval u zavázané o,so'b y
jesHiže na'Vrhov'a,tel za, to žádá, ne- tomu, aby na základě tallo'nu brll vybO byla -Ii listina předložena soudu , dán nový kuponový arch. Byil-li podáll
který nařídil vyhlášení ztráty anebo odpo,r, smějí býti dalšlkupony a, daljestliže někdo prokáže, že listinu má. ší talon, vydány jen tomu, kdo před
O za,stavení vyhla'š ování jestneprod- 10·Ží US'l inu, k 'n íž byly 'kupony a taleně uvědomiti 'navrhovatele, a bylo- Ion vydány. Zavázan,á osoba má odli zahájeno řízení
umořovací,
též por pozn,amen'a,t,i na, této 'listině
soud, u něhož bylo za'h ájeno.
(2) Byl'a -I'i prOhlášena
UsUna" za
(3) Vy'hláška působí vůči
osobám umořenou, jest tím umořen, i tallon k '
a orgánům jmenovaným v § 12, odlst. nlí vydaný.
2 stejně j~ko zá,kaz výpla,l y. (§ 12) ZVLAšTNI USTANOVENf O lISTlNACH
po ~pl.yn, ut" dne, k~emho J!m byla U 'KTERYCH OSOBOU
ZAVAZANOÚ
~o.ru_c~na, nebo I(terel h~ ~ 111 Z uV::.
lEST CESKOSLOVENSKY STAT
reJnen " (Odstavec 1) zvedl anebo, pn
.
.
náleiité péč,j 7.věděti mohly. Ten ! o
II 21. lde-Ii o umoření dluhopisu :
následek pomíjí u'p lynutím ,lhůty uve- s!átní,ho, vykonává Ředitelství s,tá.tdelné v ods,tavci 2, leda že edikt (§ nl'ho dluhu v Praze, pokud nebylo :
9) byl dHve doručen osobám a o,r gá- j ustanoveno jilnak, všechna práva, a"
nům jmeno'V'aným v § 12, odst. 2.
povinnosti náležející podle předchá.- ;
zej,ících ustanovení o'sobě 7lavázané .
ZVLAsTNI USTANOVENI O KUPONECH. Jde-Ii o umoření jiné listí,n y, z n'íž I
§ 19. (1) les,H iže byly kupony z't ra- ies,t zavázán če,skoslovenský stát, vy- !
zničeny
a poškozený konává tato práv'a a povinno·sti úřad '
cen,y nebo
oznámil to osobě z lis,tiny zavázané pou'kazující; není-Ii tu tohoto úřadu,
před' promlčením nároků z to·h o kte- vykonává je úřad" který zastupoval j
rého kUPonu. může se na této osobě s't át při právnlm jedlnálnlí a nenhli
domáhati plněnoí do roka po uplynutí úřad ~en znám, pHslušný úřad povopromlčecí I'hůty.
laný k zastupování státu.
(2) Při oznámení ztráty (zničeni)
jest poškozený , pov'inen prokáza'ti se ZVLAšTNI USTANOVENf O ZASTAVNfCH ,'
li,s,t inou, k nÍ>ž byl kupon vydán, ne- LlSTClcH VYDANYCH MAJITElEM ŽIV- ,
bo pravopla,tným usne$en.ím o jej,ím
NOSTI ZASTAVARENSKÉ.
'
umO'ření. Nebylo-Ii
umořovacl usneII 22. (1) Kdo ztratil zástavní lístek, :
se,ní ještě vydáno, jest poškozený má i'h ned ústně ,n ebo pf.semně učin,iti '
po'v,inen prokázati se vyzývacím edik- z'astavárně oznámení o ztrátě, udá-
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V moř ován í

,
b dl.Vtě a proká' \ PŘECHODNA A ZÁVĚ,ŘEČNA USTANO'
5,
VEN .
v aJ'e své J'meno a y 1
b la 7:trá,ta' o'hlášen,a ta,ke
• , ..
_
, . •
za,t l, ,ze Xadu
policejnímu;
dale
§ 25 (1) Nedotčena zustavaJl' ust a
kdy
byla
noveni o
šeku
do zá s,tavy a na jakou dob~, Ja- ných listin, jichz umovrenl
se ákflna
~' ~ž i částku zápůjčky a přesne po- u st~no~e,~ími ~§, 7~ .azus,t~~ov:ní °zá_
sati zásta vu.
o
o smenecneho, Jakoz I
•
Ok" o se
p (2) Souhla,sí-I,i popi,s, s u,lozeno'u ~a - kona o 'p oJistné smlouve, ty, aJI~1 t
stavou a udaná drata, zástav,",!' ~o II,st- umořování poj,i s, t~k. P?okU~ v ~~~b ,~
ku s kn,i hami zastavárny', b~drl z ztra,t~ ustanoveních n~.n'l zv).as~n.. cho pro'hcito
zá,s,t avní,ho Ií,~tku P?zname,"~nao V o knl
su, bud iž pOUZltO pflmerene t
hách a strane vydan záznamm IIS~.
zákona.
.o
. ' ' ', dále ust aIlst~
(2) ~edotcen~ zustavaJI ne 23 . záři
3 Na základě záznamního
by ti
\
§
o poštovn,í
žen'a. NebyHi puvodn'l zas~a~~lná~e, nl !9 olit~ině.
.
narlezen do roka ode . ~n
, . ás\oa- I P . , dosud platné předpisy o

:~s:~I~~na~~ti čas,

m~ž~

věc

~á-

umořenJ smě~ek~

zásta,~ní' s~lo~va P!OI~!~~k no;oenl~

1i:

a"'~i

~~~o;.a a,Z~.,d

!~á~yJ~::ta~~~ti_11' :S~~~, b~~ !~ I~- I uJo;!~1~'r~IoiS'\oi:~ ~oz,bl~~~stťč~s~~'~~:
stek ztratii, záznamní, list a zapr~v'l:
li zapujčenou částku, úroky .~o JI,n e
"'
o
t ' leda že zá,slav,a JH propr,I~:~s~n~;;, ~ prodána . JesHi zástav~
p.~ ropadla a bydla prodána. J~sHI

I Zejmé~a

pozb,yvaJ ' u ~I dn'e 28. října
veni cl. VI z~kona z ústavech s,tátnl1865 č 110 r. z., o
. o
mu dohledu po.dlé,h ajících, J~~o~~ z:~
býv.ají úvěr,ní' ml 0'bChoOdl ~a
j i mž

i~s,t~~a .Již.:nrop;:~at:k b~~~lr~~~n:~ ~~e u!'r,a~~~~nap;i~~~šn~'st, 6~ r'ří:~'n, í ,
~~I~~~kJ~d, J nepropadl

j'iž ve

prospěch umořován, i

o

pa'pIf~2 v~~~i~~~~

cenných
rili~tnich chudých.
souk'romníky, §§ 1o a,z
itra f inancí
(4) Před' uplynutim r ok'u (odstavec mini's terstev o~ChOdUcÍ vn 24' dubna
3) muže zástava neb~ Pře~y~e:_lisn:á~ a spr~v~~I~OS;1 ~e pr:veozování' zastadocílený býti vydán Jen,
u
,,1885, c.
!: ". § 115 'ur,i,sdikčni
o odevzdán puvodní zá'stavnl 1,1- váren,s'ké Zlvnost,~"
).
o ze
r oven
, .
stanoven,1 C'IS . nanzem
stek a záznamm liSt.
no,rmy, u '
1915 č 257 ř . z. o
§ 23. (1) Po uprlynuti .~5 dn~ od: dne . 31'o n~' r~i~~in § '13 'vládní'ho n~ ři
dne dospělos, j.j j!st '!IaJltel zazna.~
um~rova dne
května 1919, Č. ~46
ního I,istu oprávnen, za'st avu vypl~ tltl , zenl ze
o organi'saci Bankovm·ho
jes.uiže nebyla ještě prodána o a Jest- ~~ . z. a ni'~isterstva f inancí, o statutu
liže vrátí záznamni Ust a SIO,zi u za~ ur,a~u
výboru při
min,isterstvu
stavámy odhad'ni, hod,no tu. zasta.~rele ~a' n ~rn~' obchodech Banl<ovni'ho úřa~u
zajiMě;n:í mo;žnýc'h na,roku maJI
~i~~s t~rs'va f ina'n cí, dále o přev.zoetl a
zástavnlho II'stku.
,
• d ' zá' Otování lombardu a pokladnlc~ioc~
(2) NebyHi odevzdan puvo ~I dán,l, v~~cká'zek, vyúčt o'vánl' žirových o uctu

12:

'"\0

~~~~~íml~~~~k 11;'~:Oj:s~d~s,~:t~

Jrátiti
b ez náh'rady uro,ku .
§ 24. (1) Strana, kt e! á n~muze vy_
h ověU podminkám po·t rabnym ,k n,a
bytí záznamníh~ U,stu {§ ~2) ne~? kt~i
r ě se ztrati'l' zaznamnl I~st, m~z:avní_
vymoci umořeni ~t' racen~~o Ii~~~'
ho, Iís1ku nebo zaz'namnlh
. o
(2) Jakmile byl zastavárně do'ru~e~
vyzývací edikt (§ ~), má nav. r' hohv~a~~i
r odlouži t-i zá,stavm smlouvu, c
aby zástava
nebyla prodána . Nep. rodll~uzil I~ tJ,
má po pravopl·atném umoren '. za·s, ~~n,I'h o lístku nebo záznamnlho, Ilst,U , Je. ~
právo na přebytek snad' dOCI~eny, I?~_
kud nep'ropadl již ve pro's pech m l'S
ních chudých .

~ame~iti ,

.0

~a.kz~~~~;~~~~gk~ét~a'"~!n:y, o § P{~~::

_ kona

neprop.a~!a_ .~

e d'ne 14. dubna 1920, c. ~02
z
kt er' m se upravuj í pravSb . z. ao n·,s ořJe'len a § 69 zákona
ni ~ome~l dUb~a
Č . 347 Sb. ~ .
ze n~ akciové cedulové- bance, dafe n~~tanovení § 14 zák. čl. XIV/1881,
' • jč.kách n,a ruční zást.avy, §§ 1
u
Ov z;r 39 § 42 ods,t . 1, plsm. cl ,
~'~uM' čá. ;'t (pd stře~n[k' u) .)oď~~av~f
2 a' § 43 odst . 1, plsm.. d za . 5 .
XXXIII/1881, o
a
ní cenných pap Iru, Jez JSou predmeo
tem veřej,ného obchodu, §§ 749 , az
754 býv. uh . civilní'ho řádu soudn~~o~
§ 5 odst. 1 zák . čl. lIV/1912! Jlrz
se' uvádí zák. čl. 1/1911 o clvlln m

wio,

um.oř~'v~n~

pr~mlc~:

řádu

,lis t in (záK.) §§ 23-29. (nař . )

soudním, a ust anovení § 1 naří
zení ministra republiky Českosloven 
:ské p ro správu Slovenska ze dn,e 19.
. če'r v na 1919, č .
107/ 1919
úradných
~Novi l1 . o přls,l,ušnosti soudu v jistých
př í p adech, pO'kud se
vztahují
na
um o ř ování listin upravené tímto zá :ko'nem .
§ 27_ (1) Ustanovení tohoto zákona
.p'l atí i pro umořovací řízen,í za,h áje_l1á přede dnem, kdy tento zákon na bude účinnosN, pokud o n'ich pře .rlepsa,ný edik,t vyzývací ještě
není
u veř ejn,én. Ustanovení třetí věty §
11, odst. 3 o sko'nčení
o,h,Jašov'a ci
~Ihu:ty pJatí .i tehdy, když ed;ikt vyzývac í byl již uve řejněn.
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movatel umořovaných a ztracených
listin, který bude připojen ústřední
mu oznamo'~ateH,
vydávanému
ministerstvem
spravedlnosti.
Mi'n istr
spravedl'nosti může u'rčiti vyhláškou
v Úředním listě republiky Českoslo
v en ské, že Oznamova't el· umořovaných
a ztracených
list in
bude
vydáván
samostatně .

§ 3. (1) V OznamovatelJ umořova
ných Ol ztracených listin bud'te uveřej
ňovány nejméně .jednou týdně, a to,
dokud
bude
připojen
Ústřed' nímu
oznamovateli , v sobotním jeho čísI le, v přehledných
vý'pisech podle
skupi n cenných papírů nově docházející vyh l ášky, a to:

(2) Jde-Ii o umoření k'upo'nu, zasta1. vyzývad edikty (§ 10, odst.
·v,1 se, pokud ohl'ašovací I'huta ještě zákona),
.
:l1eu'P Jynu'la, d nem, kdy ten't o zákon
.nabude úČi'nno,s ti, řízení před Hmto
2. za stavovací usnesení f§ 14, odst .
zákona),
d.nem o nich za,há,jené i te'h dy, když
:byl předepsa'n,ý ed'ikt vyzývacl ji,ž
3. umořovací usnesení (§ 16, odst.
u v,eřejrněn_
zákona),
§ 28. Tento záko'n nabývá .úč· i nnosti
4. vyhlášky o ztrátě (§ 18, odst. 1
IP,r vní'h o dne třetího měsíce nás'ledu- z~kona).
jlcího po měsíci vyhlášení.
(2) Kromě toho buď
uveřejňován
§ 29 . Tento zákon provedou mi- úplný přehledný seznam všech listin,
.n is lř i spravedlnosti, financí a vnitra . o nichž umořovací řízení nebo vyhlášení ztrát (§ 18 zákona) dos,ud trvá,
Poz nám ka : Zák o n
b y l pro v eden v Oznamova'teli umořovaných a ztra'vý nos em min i str', spra v. čís . 2/1935 . cených listin jedinou měsíčně, a to,
·Věs tní k u .
dokud
bude ' př· ipojen
Ústřednímu
Po znám ka: Zá kon b y l vy hlášen 22 . o·znamovateli, v prvním sobotním čís
!p ros in c e 1934. Platí ted y od 1. břez le každého mě s íce.
i.Il a 1935,
(3) Vyhlášky o ztrátách (oditavec
1, bod' 4) jest opakovati až do uveřejnění vyzývac ího ediktu,
nejdéle
však do konce druhého kalendá'řního
VLADN f NAŘfzENf ZE DNE ' 22 . ÚNORA měsíce následujícího po měsíci,
v
1935, Č'S. 30, O UMOŘOVANf LISTIN. němž byla vyhláš-ka po prvé uveřej 
něna v Oznamovateli umořovaných a
Vlá da
republiky ' Česko s lovenské ztracených listin.
ll a řizu je podle § 3, odst. 5. a § 10,
(4) Po uplynutí každého rok'u bud'te
odst. 3 zákona ze dne 11. prosince
1934, č. 250 Sb. Z. a n. o umořování uveřejňovány výpisy z umořovacfch
usnesení, týkajících se takových lilistin (dále zákon) :
stin, s nimiž je běžně obchodováno,
• § 1. (1) V hlavním městě Praze 'Pov Oznamovateli umořovaných a 7:trav ě ruje se umořov,a'ním listin okresní
cených li stin souhrnně
zvlášť
tak,
so ud civilní pro vnitřní Prahu (1., JL,
že se v jednotlivýC'h sku'p ln.ách cenY. a VL).
·n ých pa'píru shrnou všechna umo,ření,
(2) V městě Brně pověřuje se- umo- k nimž došlo nejméně od: roku 1'34.
'řo vá ním
listin o'kresní soud, Brno§ 4. Soudy jsou povinny %.sÍ'l~ti
m ě sto·.
neprodleně Jedno vyhotovení 'každé § 2. Pro uveřejňování vyhlášek v ho ed·ikt,u , usnesení', nebo vyhlášky,
um oř ovacím řízení 'Podle § 10, od - uvedených v § . 3, redakci O;mamova'stevec 3
a vy'hlášek ztrát podle tele umořovaných a ztracených listin
'li 18, odst. 1 zákona určuje se Ozna- u ministerstva spravedlnosti.
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§ 5: (1) Poplatek za uveřejnění vyhlášky je povinna zapraviti strana.
Poplatky za uveřejňová,ní ediktu a liných vyhlášek v Ozn,amovatel,i umořovaných . a ztracených listin určí ministr spravedlnosti vy,hláškou v Úřed
ním listu republiky Československé.
(2) Vybrání poplatku od strany obstará si administraci
Oznamovatele
umořovaných a ztracených I,istin . Zároveň s vyhláškou
sdělí
příslušný
soud redakci Oznamovatele umo,řova
ných a ztracených listin jméno a ad'resu osoby povin,n é zapr,avi-t i poplatek. Administrace Oznamov-atele umořovaných a ztracených
listin zašle
přísl'ušným soudům aspoň jednou mě
sičně seznam poplatků
dobrovolně
stranou povinnou
nezaplacenýc-h
s
s příslušnými doklady a se žádostí,
aby byly vydobyty. Nedobytné poplatky se odepíší.
(3) Příslušné soudy a min,ist erstvo
spravedl-n osti mají právo dozoru, zda
poplatky jsou administrací Oznamovatele umořovaných a ztracených HsHn správně vyměřovány.
~
6. Administrace
Oznamovatele
umořovaných z tracených lis·tin je povinna k do·tazu se za'placenou odpo-
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řízení

soud nf.

vědí sděliti, na návrh koho a u kte-'
I'ého soudu je řízenÍ' zahájeno nebo.
z jakého důvodu bylo dal'š í vyhlašo vání zastaveno.
§ 7. (1) Administrace Oznamovatele,
umořovaných a ztracených listin
je
povinna soudům, kte'ré záda ly o ,u veřejnění výpisu z ediktu, usnesení ne-bo vyhláŠky (~ 3, odst. 1), zdarma
zaslati to číslo oznamovatele,
ve
I<terém je výpis uveřejněn.
(2) Soudy jsou povinny
prozkoumati, zda v uveřejnění' n.ejsou závad\{. a ihned oznámiti závady
jimf'
shledané redakci Oz,namovatele umořovaných a, ztracených listin za úče
lem opravy.
(3) Ředitels t ví státní.ho dlu-hu budeporovnávati měsíčně přírůs,tky a úbytky v Oznamovateli umořených a ztra-'
cených Jistin a ke
konci
každého
nololelí měsíční seznamy (ej 3, ods!.
2) se svými zápisy a sdělí redakci'
Oznamovatele umořovaných a ztracených listin nesrovnalosti za účelem:
i šelření a nápr-avy.
1 § 8. Toto nařízení nabývá úči'nnos,t f.
' rl nem 1. března 1935; provede je minist-r spraved'lnosti v dohodě s mi nistrem financl.

Zákon ze dne- 9. listopadu 1933, čís. 205, o placení někte
rých záva,zlků státních a- jiných veřejných zaměstnanců a
pozůsta,llých po nich.
§ 1. Státní a jiní veřejní zaměst- byla vyplata jejich platů posunu't a,.
nanci v činné službě nebo ve výsluž- budou vy-konány nejposléze druhého
jakož i pozůstalí' po nich (§!i 21 všedního dne následujícího po dni ,.
až 23 zákona ze dne 28.
prosince ke kterému byla výplata platů 'posu1932, č. 204 Sb. z. a n., o úsporných nuta.
opatřeních personálních), u kterých
§ 2. Tento zákon se netýká závazden výplaty platů předem splatným ků,
které
vlJnilcou teprve potom ,.
býl nebo bude posun'u1 na ' pozdější kdy nabylo účinnosti opatření, jímž
den v měsíci, neoctnou se v prodle- výplata platů byla posunuta.
ní a nemohou býti postiženi právn,í
6 3. Tento zákon nabývá účinnost i
újmou, jestliže platy, k nimž jsou dnem vyhlášeni; provede jej ministr
zavázá,ní' a ,které jso,u' ve
lhůtách I spravedlnosti v do.hodě se zúč·astně
nejvýše čt1!rtleních a nejmén,ě ",ě- nými ministry.
síčníc;h splatné v době mezi prvním
Poznámka: Zákon byl vyh lá šen 16·
dnem v měsíci a dnem, ke kterému I istqpadu 1933.
bě,

V:ládní nlanzení ze' dne 23. listopadul 1934, čís. 234, o ve,...
dení exekuce n,a pen~žité pohl,edávky za státem nebo za
fondem Ipod '(~řejnou správou.
Vláda . republiky Českoslovens- ké na- '/ denf zákona o řízenf exek·učnim a'
ze dne zaj,išťovacfm, a podle. čl. XX, od'st. 3'
z., o. zave- zákona ze dne 19: ledna 1928, Č. ~~.

řizuje podle Č. XLI zákona
'května 1896, č. 7~ ř.

27.

příročí

v. zam . (zák.) Exek. na poh l. za státem (nař.)

Sb . z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovenI zá,konů o
soudním Uzenf ve věcech obča.nských
. a o řizení exekučním:
§ 1. (1) Soudní 'usnesení, k1erými
byla 'Povolena exekuce na pe'něžitou
pohledávku, kterou má dlužník za
s,tátem nebo fondem pod veřejnou
.správou (§ 295 exek.uční,ho řádu, čl.
VI, § 46 zák. · č. 23/1928 Sb. z. a 'n .),
·.n ebo proza'U mní (zajišťovací) opaUenrobstávkou 1akové pohledávky (§
379, odist. 3, č. 3 a § 385 exekučního
řád-U, § 230, odst . 1 zák. čl. LX/1881,
oD řízenJ exe-kuč-ním, ve znění zákona
Č. 2311928 Sb. z. a n.) anebo kterými
se_ 1a-k ová exe-k'uce nebo takové proza't ímní (zajišťovací) opatření zruš uje, buďtež soudem do-ručená úřadu,
který jest povolán. platbu poukáza1i
('pou'kaz,u jící úřad); ,na návrh vymá.hajícfho věřitele buďte doručena tal<é orgánu, který jest pov-oláll' Hkvidovati pla,r bu (účtárně, pokladně a
pod .).
(2) Jde-Ii o odpočivné a zaopatřolIae! platy ,n ebo o účin-y svěřené (komisio-ná-J-ní), ,rozumí se poukazujídm
!Úřadem ten
úřad, je'hož ·lik,vidujícf
.orgán zařizuje jejich výpla't y; zařizuje-Ii výplatu takových platů vojen-ská ,p ensijní Iikvidatura, ,r ozumi se
[pou'ka7)ujícím úřadem 1ato likvidatura.
(3) Návrh ,na povolenf exe'kuce nelilo ,na povolení proza_
t ímního (zajišťovacího) opatření obstávkou na peněžitou po'hledávkl-] uvedenou v odstavei 1 mu-sf obsa'hovati mimo jiné
1§ 54 exe,kučnf.ho řádu, § 8, oďst. 1
-zák. čl LX/1881) též dŮVOd, z kterého
zabavená pohledávka přísluší dlužn'í-k'u za státem nebo fo-ndem pod veřejnou
správou jako poddlužníkem.
lde-Ii o platy za dodané věci nebo
za kona-né ,práce, třeba
zejména
uvés.ti účel, ke kterému byly věci
dodány nebo práce konány, místo,
lede 'se 1a'k s·talo, jakož i úřad' (ús_
t av,
podn_ik), pro k·terý dodávka ,nebo
-práce byla určena. Jde-Ii o služebn,f
'nebo odpočivné 'n ebo zaopatřovacl
platy, návrh musí nejen přesně ozna·ci1i dlužnfka', ale uvésti 1éž jeho
ťiřeďnf tilul (sl'užebn,i titul, s,lužebni
ozna-čeni) a úřad (podnik, ústav nebo fo-n d), u něhož jes't nebo byl
dluž'ník na-p o's led zaměs,tnán, jakož i
je'h o bydliště.
(4) Navrhuje-Ii vymá,hajfcí věři1el,
aby byl 7)praven též Iikvidujfcí orgán (odstavec 1), náleží mu přes-ně
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o-rgán (§ 295 exekuč
ního řádlu, čl. VI, § 46 zá'k. č. 23/1928
Sb. z. a n.).
(5) Zabavenf nebo obstávka považ'ují se za vykonané doručením pří
s-Iušného soudního usnese,nf (odstavec 1) úřadu poukazujícímu.
(6) Doručení usnesení nepřís,lušné
mu poukazujícímu úřadu nebo úřadu ,
který není poukazujídm úřadem, nemá práv'n.í'h o účinku;
takový úřad
vrátí usneseni bezodkladně soudu a
poukáže ,na svoJi nepříslušnost.
§ 2. (1) Poukazující úřad, k·terému
bylo doručeno usnesení o- zabaven.!
nebo obstá,v ce po-h'ledáv'ky za s't átem
nebo za fo,ndem pod veřejnou s'právou (§ 1, od's,t 1 a 5) nebo- soudni
usnesen.í o přikázání takové pohledávky (§§ 303 anál. exekučnlho řá
du, čl. VI, §§ 54 a násl. zá-k. č. 23/
1928 Sb. z. an.), poznamená, ihned
na ·soudlním usnesen.í, kdy mu bylo
doruče'no, jakož i čísló jedn-a cf, pod
kterým by,lo u něho zapsáno.
(2) Bylo·1i pouk.azujlc.ímu úřadu do<
ručeno usneseni, ,kterým exe'kuce- ne·
bo prozatímn,í (zajišťovacf) opatřenf
by,ly z,rušeny, po-s't-upuje ten10 "řad
obdobně a po zjištění 'Pravopla't nosti
us'nesení uvědomi bezodkladně likvidujfcf o'rgán.
§ 3. (1) Poukazujicí úřad' jest po-o
v'ine" zkoumati, zda, se výkon -u snesenlrnep-řf.čí
zákonným ,p'řed'phňm,
zej-ména zda může býti vedena exeku ce -,na peněžitou pohledávku, o n.lž
jde.
(2) Shledá-Ii poukazujfe! úřad, že se
výkon usnesen.f 'nepříči
zákonným.
'předpisům, 'oznámf likvidujrdmu or-'
gánu, kdy soudníusnesenf dOšlo poukazujícího úřadu, a nař·ídí mu, 'aby
j opatření soudem nařízené za-z name-n al a zaHdi-l, če'ho je třeba, zej ména aby výpla-tu zabavené (obstaven.é)
pOhledáv-ky mé-I' v patrnos-t i. Ukv:idujíe! orgán po'stupuje pak dále pod-Ie
předpisů
pro
účetní
a . pokl'adnf
slll7.bu.
(3) Poukazujre!' úřad může výkoln
usnesení 'naříditi i telegraficky, nahradí-Ii vymá'hajícf věřitel
náklady
telegramu. Pouka7)ujíd úřad je,st v
takovémto pHpadě povinen, telegrafie-ký příkaz
bezodk,ladněpísemně
potvrd'i1i -likvid'ujfe!mu orgánu.
(4) S'h ledá-Ii poukazující úřad, že
se výko-n usnesen-í příčf zá,ko'n ným
předpisům zejména že 'pJat dlužnfkův
nepřesahuje částku, k-t erá' je z exetento
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k'uce vyňa ,ta, oznámí to bez prodleni
soudu nebo podá proti soudnímu
u-s,nesenl 'rekurs-o
(5) Má-Ii poukazujlc,1 úřad poc,hybnos,t o tom, zda se vý,kon u,snesenl
nepřičí zákonným předpi,sům, nařídl
sice bezodkladně Iikv-iduj,lcímu orgá-n u, ,aby s výpla,t ou částky, o niž jde,
po-sečoka,1 až do jeho konečného rozhodnuti, sám vša'k zahájl potřebné
šetření, po případě i skrze jiný přísluŠlný úřad.
(6) Je-Ii v soudním us,nesenl, doručeném
příslušnému
poukazujícímu
úřadu, uveden (j.kvidující orgán, který nenl příslušný k likvidac-i platby,
~yd? .,?oukazujfc! úřad příslušnému
hkvlduJldmu o'rga,nu rozkaz, aby bylo
provedeno so'u dní usneseni (odstavec 2), dá-Ii se pohledáv'ka postižená
pla,tebni zápovědí [obstávkou (§,. 1,
odst:, 1 !l. 5)] bepe,čně zjis,titi. PoukazuJlci urad oz,naml pak soudu, kter:ému likvidujícímu orgánu da,1 rozkaz, aby bylo usnesení 'p rovedeno.
-§ 4.. (1) Ja-kmi,le bylo ,likvidující-mu
orgánu ~-a návr-h vymáhajícího věři ,tele doruceno soudní usnese-ní o za,b avení nebo obstávce (§ 1, odst. 1 a
5), poznamená na soudním usnesení,
kd'y mu usneseni bylo doručeno jakož ,i číslo jednací, pod kterým bylo
u něho . zapsáno, a zaznamená
je
ve svých účetnich zápisech. Jes;t pak
povinen s výplatou zadržených částek
sečk,ati, a to i tenkráte, byla-Ii výplata poukázá,n a, a,le dosud neprov,:dena. Při lom se řídi předpisy
úcetnf a pokladln í služby.
(2) Soudni . usnesení o přikázáni
pO'hledáv,ky vymáhajidmu věřitele smi
Hkvidujíd o'r-gán vykonati -t eprve- na
písemné naHz_ení poukazujícíhO úřadu.
(3) Mádi likvidujicí orqán za to,
že výkon us'nesení se příčí zákonným
předpis.ům, n,ebo má-Ii jiné námitky,
jesl povinen oznámiti . 'to bezodkladně poukazujícímu úřadu. Bylo-Ii soudní
... sn~l'ení na návrh vymáhajídho věř.itele dor-učeno Hkvidujícímu orgánu
a nelze-rl'i ze s.oudnih,o vyhotoven,i
seznati, že usnesen,i bylo doručen-o
r poukazuHel-mu úřadu, anebo ned?jde-Ii .Ji«vidujicího cngánu do týdne od do~učeni tohoto usnesen.! da-Išl pokyn od
poukuujiciho
úřadu,
předloži ie likvidující orgán poukazujricímu úřadu.
, (4) Byl~-li. u-s nesení o zrušenf. exe((ucenebo prozatímního (zajišťovací~o) opatřeni doručeno
Iihidujic,ímu
ó

řízení

soudní.

o,rgánu přímo, vyčká tento o-rgán ~
dalšim opatřenim, až bude poukazujícím úřadem uvědomen (§ 2, odst _
2.) .
§ 5. Př- i změně ,I'ikviduj.fciho o'rgánu budiž nově ,přísluš,ný
(jokvidujic f
o'rgán uvědomen -o soudn,ích platebních zápovědích (obs,táv-kách) a o při
kazních usne'seních podle
platných?
úče-tnic'h předpisů.
'
§ 6. (1) Strana, pro kterou byla za-o
bavena peněžitá pohledlávka za s-t átem nebo za fo'ndem pod
veřejnol{:
správou nebo které byla přikázána:>
taková pohledávka, nabude práv od'
okamžiku, kdy usnesení bylo doruče
I no po~'kazuj-ícimu úřadu (§ 1, odst. S) .
Bude-II soudlní usneseni vráceno
Ic
for.nálnímu doplněni a dojde-li
pO _o
uk'azuj.íc!ho úřadu před jeho vrácením usnesení o' povoleni Jiné exekuce nat'utéž pohledá.vku, zůsot ává pořadi zachováno.
(2) Dojdou-Ii poukazujiciho úřadu:'
platebn,í zápovědi -týkající se téže
pohledávky ve prols'pěch 'několika vě 
řitelů té,h ož dne, jsou jejich zástavnf
práva co do poř.adi sobě -rovna. Nestačí-ll zabavená a přikázaná peněžitá pOhledáv,ka -na úplné u'spokoJení
všech těchto 'po'hledávek buďtež z,apr.ave.ny s -přís.J.ušenství~
poměrně'
(§ 300, ods,t 3 -exekučn,ího řáďu čJ.
VI, § 51, odst. 3 zák. č. 23f1928' Sb.
Z. a n.). Při<kázané
částky buď·ter
mezi několi' k vykonatelných
nárokŮ"
-t é'hOž pořadlí zprav'idla rozděleny poukazujicím úřadem. ' V
pochybnýcJrpřípadec-ll buď př- i'kázaná poMedávka'
složena u soudu (§ 307 exekuč-ního>
řádu, čl. VI, § 58 zák. č. 23/1928 Sb.
z a· n.),
§ 7. (1) Přikáže-Ii soud věřiteli ta kovou peněžit,ou pohledávku za s,tá tem " nebo za fOlndem pod veřejnolY
správou, která
se
vyplácí
osobě
oprávněné k vybrán-i podle p.fatnýclr
předpisů v 'h otovosti, mus,í fato oso ba předložiťi vyplácejícf pokladně vprvolpi,sc jak usnese,ni o pi'ikázáni pohledáv'ky, tak i ty -listiny, které jsoupodkladem pro jeji přikázán.f. Ty-t o'
Iis,tiny buďte v usnesenli o přikázá- '
ni sO.udem blíže označeny.
(2) Nenf-Ii úřednfku vyplácej.icí po_o
kladn,y známa' osoba oprávněná k vybrálnli, buď jeji totožnost potvrzena
dvěma

hodnověrnými

svědky,

kteřf

jsou _ úředníku známi. Svědkové podpiši I'i-s-t iny o poivrz.ern í příjmu a .pří
tom výs,lovně potv'rdí, že vybfrajid
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oso bu znají. Nelz~-li, to-t ožnost ?so.b'f vyjimajíc právního zástupce označe
k vybrání opráv-n ene takto
ZJistiti, ného
v
soudním
usnesení
jako
stač,í, předloži-Ii ve!ejno-u .nstin~. (na zmocněné'ho k přijetí peněz, zá-konř všeobecnou obcanskou legltlma- nému zástupci , právnímu nástupc-i),
_~i' nebo průkaz o s-tátním ?bča'ns~v~ vyplatí se zabavená a přikázaná poneb o cestovnlí pas), ze ktere yycha~1 hledávka šekovou službou poštovní
n-a jevo je)! ~otož'nost. ,z~~,umatl totoz- spořitelny jen tehdy, předlo, H-1i pono-st nenl treba, vybna-II se pohle- ukazulícimu úřadu plnou moc nebo
dávka na stvrzenku o- věřenou soudem legitimační nebo převodní
listinu,
ne bo (veřejným) notářem.
opravňujíc,í ji přijmouti
platbu
na
(3) Nevybírá-Ii pohledávku věřitel místě vymáhajícího věřitele. Sou krosám, nýbrž jeho zmocněnec, zákon- má listina buď, .ověřena sou~em ,~eb
ny zás,tupce nebo právn! ná~tupce, (veř~tným) notarem. poukazuj ici ur,a~
bu ď předložena pisemna pl'na moc zadrzl tuto plnou moc ne;bo
legltl:
e bo legitimační nebo převodní li- mační nebo převodní listmu, a vyd a
~li na ' ač-Ii tu nen,i příslušný příkaz I'ikvidujk,ímu orgánu příslušný příkaz.
p~ uk~zUjicíhO úřadu, vydalný na př,
(4), Vyplácí-I~ za.b~vená po~ledá~ka
na základě poukazu. soudu, a~y JlO- na uhradu. smenecn.e p~hledav~~.y sehtledáv-k.a byla zaplacena vyma'haJlc,i- kovou sllU.zbou postovm
sponte.l,n y ,
právní'ho P?znam,en,ají. se je.d~otliyé .~plát~y n.a
mu věřHeli k r.ukám jeho
zá stupce zmocněného k p,řijetí •• pe- p~vodnl •• ~m,,:nce, Jez nalezl smenec:
něz . souk'romá lis,tina bud
overena nemu ventell, eodle § 7, odst. 4, s,lo .
so udem nebo
(veřejným)
notářem. ží-Ii strana smenku u pokladny oznaPlná moc legitimačn,í nebo přeVOdní čené jí poukazujícim úřadem a 'P.ro li s.l ina bud' pokladnou zadržena a při- hlásí-Ii výslovn~, že jest srozume;na
po jena k pokladnímu den,íku.
s tím, aby sm,,:nka b~la .'~'ydána Jen
(4) Vede-Ii se exekuce pro pohle- tehdy, potvr~i-II. na , n~ Y,entel sp!á!dávku ze směn'ky, jest likviduj!cí ,?,r: ky vy~o~lane az do teJlho
v~~anl.
gán povinen žáda-t i, a~y
smenecny Nevy~a - I~ .strana -ta~oveho prohlase..",i,
v ěřitel poznamen-al spla'tku na prv~- nesml byt~ pOh,le~avka yyplacena. sepise směnky a vydal kvita,n ci na OPI- k?vOU sluz~ou a Jest dano s.tran,:. 'n,a
se směnky.
vuli! a.~y SI vybra!a. u pok}ad!,y pnka(5) Je-Ii splácena pohledávka po zane castky, kte,r~ Ji mall by tl vyplač á 5'lec, h z příjmů splatnýc~ ve lhůtách ceny, v ~?:tOV?Stl. . .
,
(služební'ho platu, výsluzneho ~ p~~.).!
,(5) pou~IJe-1I se p,n hotc:'vem pl~ce
zaznamenaj,í 'se na obstávkovem uc,! e ni sekoveho vplatmho• . 'lI,st,ku p~:d
(na ko-n-tu obstávek)
hlavn,i
znakX lože,né'~o, stranou, a ~ne.J Ie I.h o, na ucel
p ředloženýc'h lis-ti-n (odstavec 1) p-n opravneneho, ma IIkv l duJicl
o,rgán
prvni vvpla' tě a- vykonan~ splátky s~ zkou.mati, ,zda označení ylastníka úč-tu
po z,namenávaji- n-a soudmm usneseni, na sekovem vplatnim IIstku se shoj ež věřitel předkládá.
duje s označen,ím osoby oprávněné
§ 8. (1) Vyplácí-Ii se soudně přiká- k přijetf výplaty podle úřednic~ ú~aza ná
pohledávka
nebo
pi'ik'ázaná jů a zda tudíž neni pochyby, ze Jde
čás, t po,h ledávky pOd,le pla't ných po- o jed'n~ a tutéž oso~u.
• ,
s,lužbO.~
§ 9. Ze byla pohle:davka dluznl,kov,a
kl'adnkh předpisů šekovou
poštovn,i spoři- telny, neni třeba
pr! uvedená v ~snesenl o zabaven-I (v
výplatác,h předložit-i li'stiny uvedene soud,ni. o~st~vce) zaplacena: poznav § 7, od-s t. 1 ani soudni u!-nese,ni: mena !lkV,lduJící or!J~n v zazna~:ch
Totéž plati pro výpla't y
pos't ovmml vedenvch k tomu ucelu podle ucetp latebnimi poukázkami.
.
ních předp'isů..
,
•
,
(2) provádí-l'i se úhrada převodem
.§ 10. (1) Narizenl v:~.kereho
mina šekový účet u poštovnl spořitelny, nlsters,tva ze dne 24. rlJna 1897, c ~
má li'kvidujíc! orgán zjistiti
podle 250 ř. z., o vedeni exekuce _ na po ~
seznamu v_lastnlků šekových účtů, vy- hledáv'ky za erárem nebo za lo,n dem
daného poštovni
spořitel'nou,. jak p~d veřej'nou .správ~u, a- ze ~ne 15.
správnost 'n ázvu, tak i správnos-t cisla brez~a,. 1908, c . .52. r. z " k-tery~, se
šekového účtu uvedené,ho
osobou do'p l'nuJe § 7 mmlsterskeho nanzeni
o právněnou k ' příjmu. výplaty. .
č: 250/1897 ř. z., ~ále nařlzení mi(3) Jiné o,sobě, nez k,t erá Je
V. \ nlstra .sprav.edlnostl ze '!;ne 8, ledni!
soudn-Im u'sneseni označena jako vy- 1911, c . 4 r. z., o . dorucovánl s?udmáhajlci věřitel (na př . zmoc,něnci, nich usnesení o zabaveni, obstavce
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Civilní řízení soudní.
v

•

..
'
hle- dávek jež lze vyzvednouti u vereJiI přikázání pn exeku~lch na, po, t _ ných pOKladen
neb částek uložených
dávky za era'r,:m a pn o,bstavc~te~é IV soudn,ím depo,situ, se zrušují.
kových pohleda~ek ~a er~.rem,
. _
(2) Toto ,nařízení nabývá účin,nosti
.se vyplacejí postovnl spontelnou, Ja d
1 ledna 1935' provedou
je
,k ož i naříze'ní č . 5620/1909 L M. (uh
nem. . .
m. spravedlnosti), o zabavení pO'hle- VŠicnnl clenove v a y.

'

I'd

Zákon ze dne 24. únoral 1934, ,čís. }3, c:; dočasných opatře
ních v exekučním a konkursnlm rl'Zle nl proti zemědělcům.
ků, pokud se tyto kapitálov~ ~plátky,
anuity a úroky staly splatnyml 'po 9.
kvétnu 1933.
v
poznámka : lit. Q) ve znění vl. nar.
Č . 259/ 34.
(2)
O
pohledávkách
živ~ostn.íků
protí zemědělcům Z!1 vykonane, prace
nebo dodávky pla.tl ustanoveni §§ 1
a 2, jen pokud př~~.ahuje J~stina pohleaávky téhož ventele castku 300
Kč.
"
(3) Ustanovení § 1 se nevztahuJ! ~a
věci, které nesouvisí s provozova~l,!,
zemédělského podniku, ani na. vec~,
které by za dobu, po kter?u Je vykon prodeje (dražby) odlozen~ podlehly zkáze nebo znehodnoc:en: . •
§ 4. Na pohledávky z~medelc.u J§
9), které vzn,i}<,ly ~. prodeje. zemedelsKých výrobku Jejich pOdnl~u, lze v
době od účinnosti tohoto zako~a do
né;oi. V době od počátku účinn.osti :S1, prosince 1935 vésti exekUCI ~e
tohoto zákona až do ~1. pro~mce bo zajišťovací úko.n jen d~ ~olovlce
1935 odlo·Ží ,soud na navrh dluzníka a jen pro pohledavky vZlllkle po 9.
'r ozhodnutí o návrhu věřitele na prvo květnu 1933.
hlášerií konkursu na jmění země~el:
§ 5. (1) Náv~hna odklad ex~ku~~
ce (§ 9) 'na dobu až po 31. prosmcl podle § 1, od st. 1, pí s!l" ~) bud v~CI
něn
nej,později 14 dnu pred nanze1935.
I t'
. § 3. (1) Ustanoven,í §§ 1 a 2 nep a I ným prodejem (dražbou) .
,
'
O' vymáhání pOhledavek
(2) Návrh na odklad vnucene sp.r!!-.
a) mzdy,
,
vy [§ 1, odst. 1, písm. b)l muze
b) výživnéh?, vkt~re jest
dlužní~ dlužník učiniti, dokud nemovitost, n~
povinen
opravnenemu
poskytovati byla odevzdána vnucené~u s~ravcl.
podle zákona,
Návrh na zrušení vnucene spravy (§
. c) výměnků,
1, odst. 2) lze učiniti, dokud vnuce. d) pojistných premll,
•
ná správa trvá.
e) ze zápůjček" na z~kl.ade kte(3) Návrh na odlo~ení kvC?nk~rsu (§
rých byly vydány zastavnl listy neb.o 2) bud' učiněn zpraV idla pn vyslechu
dílčí dlužní úpisy zajištěné na zeme- dlužníka podle § 69, odst. 2 konkursdělských nemovitostech,
.
•
ního řádu, nejpozději však vždy do
f) poh l edávek, které prot i dluzn.íku té doby, než kon·kursní sou~.o, navrhu
vznikly po 9. ' květnu 19~3. Byla:11 k na proh l ášení konkur su UC l nl usnezajištění 'p ohledávky vydana, smenka,
"
h
je doba vzni.ku této pohledavky pro sení.
§ 6. (1) Před rozhodnutlm. o, navr u
účely tohoto ustanovení také dobO~ na odklad exekuce exekuclll
soud
vzniku pohledávky směnečné, i kdyz (úřad) v'tslec,hn~ ~ča~tníky a vykoná
byla směnka obnoven.a"
. '_ jiná potreblll setrenl.
•. '
g) sm l uvených pra~ldeln~~h, kaplt~
(2) Vyhoví-Ii soud návrhu dl'uznliových splátek, nepresahuJI~lch ~oc kovu, aby byla dražba nebo vnucená
ně SO/'c původní jistiny, a'nult a uro-

§ 1. (1) V exekučních, věcech"proti
(§ 9), ktere byly JIZ za'hájeny v den, ledy tento zakon ~?bu
de účinnosti, a které budou. zahaJeny
od té doby a'ž do 31. prosince 1935,
budou na návrh dlužníka odloženy na
dobu' až 'po 31. prosi'nci ,1935:. ,
a) prodej (drazba) věCI movltych a
nemovitých,
v.
'
b) vnucená správa zemedelske~o
:poaniku, jehož výměra nepřesahuje
100 ha.
••
'h
. (2) Vnucená správa z,emedelske?
podniku [odstavec 1 ~ plsm. b)], 'pn
níž byla již nemovlto,st odevzd,ail1a
vnucenému správci, bude na navrh
dlužníka zrušenaPoznámka: Datum 31. prosince 1.9~5
podle vl. nař. Č . 259/ 34 níže otlstezemědelcům

Exekuce proti

zeměď·

a nezam. (zák.)

nemovitosti odložena, nařídí
'přede'Psa,ný zápis (poznámku) v po'zemkové Knize, dalsí exekucní ÚKO'ny však odloží. Byla-Ii vnucená sprava zrušena (§ 1, odst. 2), platí ob'dobně ustanoveni § 208 -ex. r., pokud
pak jde o země Slovenskou a Pod'l(arpatOtIllSkou, zůstane nedotčeno zaj išt éní věřitelovy pohledávky v pozemkové knize.
(3) V době do 31. března 1934 ne-smí býti, pokud nejde o pohledávky
'.a věci, uvedené v § 3, proti zemědělcům
proveden
výkon.
prodeje
~ dražby) věcí movitých i nemovitýCh,
ani na návrh věřitele prohlášen konkurs. Nařízené již prodeje (dražby)
buďte z úřední moci odloženy.
§ 7. (1) Návrhu na odklad exekuce
nebo prohlášení konkursu a zrušení
vnuceně správy podle § 1, odst. 2
.nebuď vyhověno, jestliie na návrh
věřitele nebo při exekuci správní
- z moci úřední buc1e zjištěno, že
a) dlužník neplatí, ač by plat,iJi
mohl bez ohrožení řádného provozování svého zeměděl s kého podniku,
b) dlužník v úmyslu věfitele poškoditi čás,ti svého maje1ku poškozuje,
n.iČí nebo bezcennými č·iní, zcizuje
nebo zav,léká,
. Poznámka: lit. b) ve znění vl . nař.
Č. 259/ 34.
c) učinil-Ji dlužník návrh na odklad
.opožděně
(§ 5) .
(2) Budou-Ii
zjištěny
skuiečnosti
uvedené v odstavci 1, p ísm. a) a b)
až po povolení odkladu, bude
na
návrh
věřitele pokračováno v exekučním nebo konk'ursním řízení.
(3) Při exek·uci nebo 'při zajišťova Cích úkonech na pohledávky neplatí
obmezení uvedené v § 4, jestliže
jsou skutečnosti zmíněné v odstavci
'Správa
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11,

písm . a) a bl; osvědčí-Ii se tyto
skutečnosti,
lze hned
pos·t ihnouti
exekucí nebo zajišťovacím
úkonem
pohledávku celou .
(4) Byl-Ii návrh vymáhajícího vě
řilele, činěn.ý ve smyslu předcháze
jících odstavců, zamítnut, je vymáhající věřitel povinen nahraditi dlužníku náklady řízení o tomto 'n ávrhu,
mohl-Ii si býti zřejmě vědom toho,
že jeho návrh je neodůvodněný.
§ 8. Byly-Ii exekuce nebo prohlášel1í konkursu odloženy 'nebo vnucená
správa zrušena, nevčítá se do lhůt,
jichž uplynutí jest podle zákona pro
věřitele spojeno s právní újmou,
v
případech uvedených
a) v § 1, od·st. 1, písm . a) doba od
pOdání návrhu na povolení exekuce
do dne, kdy bude nařízen
prodej
(dražba), k jehož výkonu skutečně
došlo;
b) v § 1, odst. 1, písm . b), odst.
2 a § 2 doba od podání návrhu na
povolení exekuce nebo na prohlášení konkursu do dl1e, kdy bude
o
návr·hu rozhodnuto, byla-Ii však zahájená již vnucená správa zrušena,
doba od doručení zrušujícího usnesení do právní moci usnesení o opětném zahájení vnucené správy.
§ 9. Zemědělci ve smyslu 10hoto
zákona jsou osoby, které se vůbec
nebo 'převážně vyživují
hospodařením na
zeměděls'kých
pozemcích
vlastních, zpach.t ovaných nebo daných
do už ívání.
§ 1 D. Tento zákon nabývá účinnosti
dnem vyhlášení; provedou jej ministři
spravedlnosti, financí a v·n itra v dohodě' se zúčastněnými ministry.
Poznámka: Zákon byl vyhlášen 28 ,
února 1934,

Zákon ze dne 22. února 1934, CIS,. 34, o' dočasných opatře
ních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměst
naným.
§ 1. (1) V exekučních věcech, které budou zahájeny proti o sobám nezaměstnaným ode dne, kdy tento zá1<on nabude účinnosti, smí býti vykonán prodej (dražba) věcí
movitýCh
nebo nemovitých až po 31. prosinci 1935.
(2) Totéž platí o exekučních vě
cech, které 'již byly proti nezaměs1 naným zahájeny v den, kdy tento zá-

kon nabude účinnosti. Prodeje . (dražby) ; j iž nařízené na dobu před 31.
'p ros'i'ncem 1935, buďte · odloženy.
(3) V téže době nemuže býti na
návrh ' věřitele prohlášen konkurs na
jmění

nezčlměstnaného.

Poz námka: D·atum 31. prosince 1935
pod le vlád. na'!. - Č. 260/ 34 níže otiš-

těného.

§ 2. (1) Ustanovení tohoto zákona

1498
neplalf o pohledávkách
a) výživného, které je dlužnik povinen oprávr.ěnému poskytovati pOdle
zákona,
b) pojistných prémií,
c) o pohledávkách,
které
proti
dlužníku \/znikly po dni, kterého tento zákon nabude účinnosti.
(2) Ustanovení § 1, odst. 1 a 2
se nevztahují na věci, které by za
dobu, po lIterou je výkon prodeje
(dražby) odložen, podlehly zkáze nebo znehodnoceni.
§ 3. Do lhůt, jiChž uplynuti je podle zákona pro věřitele spojeno s
právní újmou, se nevčítá v připadech
uvedených v § 1, odst. 1 a 2 doba
od podání návrhu na povoleni exe/(uce do dne, kdy bude nařizen prodej (dražba), k jehož výkonu skutečně došlo, a v případě § 1, odst .
3 doba od podání návrhu na prohlášení konkursu do dne, kdy o něm
bude rozhodnuto.
§ 4. (1) Za nezaměstnané ve srnyslu tohoto zákona se považují osoby,
které v poslednich třech I.etech před
~člnnosti tohoto zákona aspoň po dobu třl měslců byly v zamě s tnáni podrobeném povinnému
nemocenskému
pojištěni a, ač se o to u zprostředkovatelny práce ucházeji, nemají zaměstnáni vůbec nebo jsou zaměstnány len obmezeně či střídavě a nemají přijem, ro~nající se aspoň mzdě
('platu), jež při plném zaměstnání .v
Jejich oboru by odpovidala mzdě podle platného mzdového tarifu nebo
mzdě v mistě obvyklé.
(2) Totp.ž plati obdobně o osobá~h,
které provozovaly samostatnou výdělečnou ' činnost, musily se ji pro hos'podáfské poměry vzdáti a nemajl
příjem, rovnajlcí se příjmu uvedenému v odstavci 1.
§ 5. Tento zákon nabývá účinnosU
dnem vyhlášeni; provedou jej
mini stři spravedlnosti , financ[ a vnitra
v dohodě se zúčast'něnými ministry.
Poznám ka: Zákon by l vyh láše n 28 .
února 1934 .
VLADNI NAŘlzENI (ZAKON) ZE DNE
13. ČERVENCE 1934,' čIS. 142. O DAlŠICH DOČASNÝCH OPATŘENlcH PŘI
VVMAHANI POHLEDAvEK PROTI ZEMEDELCOM A NEZAMEsTNANÝM V O'J<RI'sfeH znAšf , rE 7.c" PI"\STlŽENÝCH NEÚRODOU . c
li 1. (1) Pohledávky proii zeměděl cům (§ ~), kteří provozuji z~n:'Iěděl-

IV. Civilní

řízení

soudní.

ský podnik výhradně nebo převážně
v okresích zvlášť těžce postiženýchl
letošní
neúrodou obolnin a pícnin"
nemo,hou býti vymáhá'ny do 31 . prosince 1935 .
(2) Jsou to tyto po.l,itické okresy:
Brandýs n. Labem, Brod Český, Čáslav, Duchcov, Hora Kutná, Hořovice,.
Chomutov, Jilové,
Kadaň,
Kladno"
';{olín, Kralupy n. Vit., Kralovice, Louny, Mělník, Most, Planá, Podbořany,
hlavni město
Praha,
Praha - venkov ~
Příbram, Rakovník, Roudnice n. Labem, Řičany, Slaný a Zatec, z po'litického okresu Benešov soudni okres
Vlašim, z politického okresu Litomě
řice soudni okresy Litoměřice a Lovosice, z politického okresu Podě
brady soudni okres POděbrady a z:
politického okresu
Stříbro
soudnl
okresy Stod a Stříbro v zemi České;
Hodonín, Hradiště Uherské, Hustopeče, Kroměříž, lCyjov, Meziřfčí- Velké, Mikulov, Nové Město na Moravě,
Prostějov, Přerov a Třebíč
v zem i'
Moravskoslezské;
Bardejov, Bratislava-venkov, Luče~
nec, Malacky a Streda Dunajská
V'
zemi Slovenské;
Berehovo, Iršava a Mukačevo-venkov v zemi Podkarpatoruské.
Poznámka: § 1 v novelovaném zně
ní podle nař. č. 258/ 34, níže otiště·
ného .
§ 2. Ustanovení § 1 neplati pro
vymáháni pohledávek mzdy, výživného, které jest dlužnik povinen opráv ~
něnému poskytovati
podle
zákona~
jakož i výměnků.
§ 3. Spory o pohledávky, které podle § 1 nemohou býti vymáhany, buď
I tež do 3D. září 1934 na návrh přeru
šeny. Exekuce a zajišťovaci
úkony
pro takové pohledávky bud'tež na návrh odloženy .
§ 4. Pro pohledávky, které podle
§ 1 nemo~~u býti vymáhány, nemůže
býti v době do 3D . zá~1 1934 proti
zemědělci na návrh věřitele prohlášen konkurs .
Rozhodnutí o návrhu
věřitele na prohlášeni konkursu odloži soud na dobu po 3D. záři 1934.
~ ~. Doba, po kterou podle tohoto'
nařízení nemohou
býti
pohledávky
vymáhány, nevčitá se do lhůt promlčedch, ani do jiných
lhůt, jejichž
uplynuti jest spojeno pro věřitele s

pr:v~~ ~~mmo~dělci

ve smv!;lu tohoiO
nařízeni jsou osoby, které se vůbec
nebo převážně vyživuji hospodářenim

ExeKuce proti

zeměd.

a nezam.

na zemědělských pozemcích vlastni : h,
zpachtovaných nebo daných do užívání.
§ 7. Ustanoveni
tohoto
nařízení
jest · ,užiti, jen p~kud z~kon ze dlle
24. unora .1 934, c. 33 .ob. z. a n.,
o doča sných opatřenlch v exekuč ,1Ím
a konkur sním řízení proti zeměd~l
cům . není pro dlužníl<il přfznivěj:íi.
§ 8. Ustanovení §§ í až 5 a 7 plati
přiměřeně o osobách nezaměstnaných
(§ 4 zákona ze dne 22. února 1934,
č. 34 Sb. z. a n., o doča,s'ných opatřeníc·h v exekučním a konkursn,ím ří
zení proti nezaměstnaným), které majl bydliště v některém z okresů, uvedených v § 1, odst. 2.
§ 9. Toto nařízení nabývá účinnosti
dnem vyhlášení; provedou je ministři
spravedlnosti, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnÝl1Ji ministry.
poznámka : Vyhlášeno 16 , července
1934. Toto naříze n í vydáno n'a základě
zmocňovacího zákona (viz str. 1377) .
DNE
VLADNI NAŘIZENI (ZAKON) ZE
22 . PRO SINCE 1934, čls . 258, JIMZ SE
MENI VLADNI NAŘlzENI ZE DNE 13.
CERVENCE 1934, Č. 142 SB. Z. ' A N"
O DALS ICH DOČASNÝCH OPATŘENlcH
PRl VYMAHANI POHLEDAvEK PROTI ZEMĚD ĚL COM
A
NEZAMĚSTNANÝM
V
OKRESlcH ZVLAsf TĚZCE POSHžENÝCH
NEÚRODOU, VE ZNENI VLADNlcH NAŘIZENI ZE DNE 27. zAŘl 1934, č . 207
SB. Z. A N., A ZE DNE 6. ŘIJNA 1934,
Č. 211 SB. Z. A N.
Poznámka : Tento článek obsahuje
v odst. 1 a 2 novelisaci fl 1 vl. nař .
č. 142/34 shora uvedenou
3) _S pory přerušené podle ~ 3 VI.
n~ r. ~. 142/1934 Sb. z .. a n. zustan~~
p~er~,:;.eny do 3! . prosmce .1935 s te
mj uCI~ky, ~ter~ byly spojeny s dosa vadn lm prerusením. , .
(4). Exekuce a _ zajišt'ovaci úko ny,
kt«:re _ byly odlozeny podle § 3 vl.
nar. c. 142/1934 Sb. z. a n~, a rozhodnuli o návrhu na pr_ohlásenl kon kurs,u, _kter~ byla odloze~a podle
4 .'e,h_~ z narizenl, odkládaj.1 se s teml ucmky~ které byly spojeny s dosava~nl.m odkla~em, na dobu po 31.
prosmcl 1935.
ČI. II.
(1) Ustanoven,l § 1 vl.. n,ař . č : 142/
1934 Sb. Z. ·a n. nelze užíti, jestliže
a) dlužnlkneplati, · ač by p,lati~i
mohl bez ohroženi řádného prov.ozo váni ~vého zemědělského podniku,

t
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b) dlužník v úmyslu věřitele_ poškoditi části svého majetku poškozu.je, ničí nebo bezcennými činl, zcizuje nebo zavléká .
zjištěny
skutečnosH
(2) Budou-Ii
uvedené v odstavci 1, plsm. a) a bl)
až po přerušeni sporu podle § 3 vI _
nař. Č. 142/1934 Sb. z. a n., bude na
návr.h věřite'le 'Pokračováno v přerLh
šeném řízenL
,
(3) Ustanoveni odstavců 1 a 2 platf
obdobně, jd'e -Ii o odklad exekucí Cll
zajišťovacích úkonů podle §
3 vI _
nař. Č. 142/1934 Sb. Z. a n., nebo O>
odklad rozhodnutí o prohlášeni konkursu podle § 4 téhož nařízenL
.
(4) Byl-Ii návrh vymáhajlclho vě ,·
řitele , činěný ve smyslu předcháze 
jících odstavc ů , zamítnut, je vymáhající věřitel povinen nahraditi d'lužníku náklady řízeni o tomto návrhu ,.
mo,h l-I,i si býti zřejmě vědom toho"
že jeho návrh je neodůvod'něný.
Čl. III .
Toto
nařízeni
nabývá
účinnost i'
dnem 1. ledna 1935; provedou je ministři spravedlnosti, ' financí a vnitr čll
v dohodě se zúčastněnými ministry,
Poznámka: Toto nařízení'. bylo vydá no na záklarlě zmocňovací h o záko -

na

(viz

str.

1377.),

VLADNI NAŘIZENI (ZAKON) ZE DNE
22. PROSINCE 1934, čls . 259, JIM! SE
MĚNI ZAKON ZE DNE 24. ÚNORA 1934~
Č. 33 SB . Z. A N.,
O DOČASNÝCH'
OPATŘENICH V EXEKUČNIM
A 'XON.,KURSNIM ŘIZENI PROTI ZEMEDELCOM _
I

ČI. I.
Poznámka : Tento č l ánek obsahujenovelisaci zákon.a čís. 33/1934 naho~
ře uvedenou .
.
"
Čl. II.
Exekuč!1 1 úkony, které byly odloženy podle § 1, odst. 1 zák. č . 33r
1934 Sb. z. a n., a rozhodnuti o ná",
vrhu na prohlášení konkursu,
která
by,la odlložen,a pQdle § 2 zák. Č. 331'
1934 Sb. z. a n., od'k ládajl se .s tě
mi účinky, které byly spojeny s dosavadnim odkladem, na dobu po 31_
prosinci 1935.
ČI.

III,

Ustanoveni o čtrnáctidenní
lhůtěpodle ~ 5 zák. ~ , 33/1934 Sb. Z. a no .

IV. Civi'lní

1 500

řízení

soudní.

Čl. I.
neplatí pro ty případy, v nichž byl
(1) V § 1, odst. 1 a 2 zák. č. 34/
prodej nařízen na dobu do 31. ledna
19S4 Sb. z. a n. nahrazuje se den 31.
1 935.
prosince . 1934 dnem :'1.
prosince
Čl. IV.
1935.
(2) Exekuční úkony a rozhodnutí o
Toto
nařízení
nabývá
účinnosti
dnem 1. ledna 1935; provedou je mi- prohlášení konkursu, které byly odloni stři spravedlnosti, financí a vnitra zeny podle § 1, odst. 2 a :i zák. č .
v dohodě se zúčastněnými ministry. 34/1934 Sb. z. a n., odkládají se s
Poznámka : To to nařízení bylo vydá- těmi účin>k y, které byly s'p ojeny s
no na zák lad ě zmocňovacího zákona dosavadním odkladem, na dobu pn
31. prosinci 1935.
{v iz str. 1377.).

'VLÁDNI NAŘlzENI (ZÁKON ) ZE DNE 22.
PROSINCE 1)134, CIS. 260,
JIMI SE MENI ZÁKON ZE DNE 22. ONO'RA 1934, Č. 34 SB. Z. A N., O_DOČASNÝCH OPATŘENlcH V EXEiI<UCNIM
A KONKURSNIM ŘIZENI PROTI NEZAMESTNANÝM.

Čl.

II.

Toto
nanzení
nabývá
účinnosti
dnem 1. ledna 1935; 'p 'rovedou je min.istři spravedlnos,ti, financí a vn,iHa
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Poznámka: Toto nařfzeOlí bylo vydáno na zá kladě zmocňovacího zá kana
(v iz str. 1377.).

Zákon ze dne 23. února: 1934, CIS. 32, kterým se prodlužují
al doplň'uljí zákony týkající se bytové péče.
Čl. I.
Poznámka: Tento článek noveloval
.záko n o ochraně ná jem n íků, jak níže
.j e otištěn. '

§ 1.

Čl. . 11.
Oč·innos'ti zákona

ze dne 28.
Sb. z. a n., o
odkladu exekučního vyklizen[ m[st.nosU, která byla prodloužena § 1
zák. Č. 244/1933 Sb. z. a n. do 28.
února 1934, prodlužuje se se změnou
uvedenou v § 2 do 31. prosince
1935.
§ 2. Ustanovení § 3, Č. 2 zák. Č.
45/1928 Sb. z. a n. o odkladu exekučního vyklizení místností se mění
a bude zníti:
,,2. byla-Ii nájemníkovi dána, výpověď z důvodů uvedených v § 1,
odst . 2, Č . 2 až 9, 15 a 16 zákona
ze dne 28. března 1928, Č. 44 Sb.
.%. a n., o ochraně nájemníků, nebo
byla-Ii dána výpověď nebo zrušena
·nájemn[ ·smlouva z důvodu uvedených
JI § 3 téhož zákona."
března

1928,

Č.

45

Čl. III.
ustanovení §§ 1 až 16
zákona ze dne 11. července 1928,
<:. 118 Sb . z. a n., o mimořádných
opatřeních bytové péče, se změnou
podle čl. III, odst. 2 zák. Č. 54/1933
'S b. z. a n., která byla prodloužena
(ičinnost

I§

1 zák. Č. 244/1933 Sb. z. a n. do
~8. úno'ra 1934, prodluÍuje se do 31 .
prosince 1935 s tím, že ustanovení
li 1 platí toliko o bytech, na které
se vztahují us·ta novení zákona
o
ochraně

nájemníků.

Čl. IV.
§ 1. Podle ustanov.ení hlavy prvé
zákona ze dne 10. dubna 1930,
z. a ,no lze ·udělili n,a> stavby zača1é
lze vyvlastňovafi pozemky až 31. pro.since 1935.
§ 2. Podporu pOd'le ustanovení
hlavy pá1é zákona č. 45/1930 Sb_
Z. a n. lze uděliti na stavby začaté
do 31 . prosince 1935.
§ 3. Částka 1.100,000.000 Kč, uvedená v § 1 záko·na ze dne 17. prosince 1931, č. 205 Sb. Z. a n., kterým
se do'plňuj[ zákony týkající se bytové péče, zvyšuje se na 1.400,000.000
Kč,
při
čemž
zvýšení o částku
300,000.000 IKčlze uží.1i jen na podporu s,t aveb domů s 'nejmenšími byty
v obcích, ve k,t erých je pro kazatelný nedosta,tek takových bytů.
§ 4. Částka 10,000.000 Kč, určená
podle čl. IV, § 2 zák. č. 54/1933 Sb.
Z. a n. na podpo>
ru staveb nájemních
domů s nejmenšími byty pro nemajetné, budou-Ii j.e stavěti obce, okresy, země a jiné veřejnoprávní korporace nebo ústavy, zvyšuje se na

Zákony bytové péče.
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Čl. V.
15000.000 Kč a lze jí užíti v obcích,
ve' kterých je prokazatelný nedostaUstanovení čl. I, § 6 zák. č . 166f
tek nejm enších bytů, také na podporu st?veb nájemn,ích dom 'ů s n:j: 1930 Sb. Z. a n. platí také pro ro le.
menš ím i byty, ktere . budou
stavell 1935.
Čl. VI.
o becně prospěšná, stavební sdružení,
a dále na podporu staveb rodinných
domků nemajetných jednotlivců, staMinistr sociálnf péče se zmocňuje "
a7
veb bylů u rčených pro zemědělské a aby upravil a ve Sblrce zákonů
lesní děln[ky a staveb malých provo- nařízení vyhlásil v' nepřetržitém sle-du paragrafů plné zněnl zákona č.
zoven.
§ 5._ (1) V ustanoveních §§ 52 a_57 44/1928 Sb. Z. a n. o ochraně ná-zák. c. 45/1930 Sb. z. a ll. ve znen[ jemn[ků, jak vyplývá ze změn provečl. IV, § 3 zák. Č. 164/1932 Sb. z. a n. dených zákony uvedenými v čl. I, S
nah razují se slova "do konce roku 1 a tímto zákonem.
Poznám ka: Viz zněn r zá kana n fže
1934" slovy "do konce roku 1936."
(2) 'V ustanovení § 56, odst. 3 zák. otištěn é .
č. 45/1930 Sb. z. a n. ve znění !'i 1
Čl. VII.
zák. č. 244/1933 Sb. z. čl n. nahrazují
se slova "do 28. února 1934" slovy
Tento zákon nabývá účinno'sti dnelll'
do konce roku 1936."
"§ 6. Očinnost hlavy druhé a osmé 1. března 1934; provedou jej ministř F
t i, financí .,
zákona č. 45/1930 Sb. z. a n.
se sociáln[ péče, spravedlnos>
vnitra a veřejných pracL
prodlužuje do konce roku 1936.

Zákon o ochraně nájemníků.
Poznámka,: Takto upr,avené znění zá- ného, pokud jeho vyse nenl sporná ..
kona bylo vy'hlášeno vy.hláškou mi- byv po uplynuU obvyklé nebo
ku:
nistra sociální péče ze dne 24. břez placení nájemného ujednané
lhůty'
na 1934, č. 62, podle čl. VI zákona upomenut, do konce lhůty,
kterouze dn e 23. února 1934, č. 3i Sb . 7.. mu pronajimatel alespoň na 24 hoa n., kterým se prodlužují a doplňu diny od upomínky povolil;
jí zákon y 1ýkající se bytové péče je
2. byl-Ii nájemník odsouzen
pro'
to v nepřetržitém
sledu
paragrafů trestný čin, který se stíhá z
úřední
pln é z,nění zákona ze dne 28. března moci, spáchaný na pronajimateli >ne-1928, č. 44, o ochraně
nájemníků, bo na jeho chotí v domě bydlící,.
ja k vyplývá ze změn
provedených nebo pro trestný čin proti bezpeč 
zá ko>ny ze dne 27. března 1930, Č. 30, nosti cti spáchaný na těchto oso- pro'
ze dn e 26. Iis10padu 1930, č. 166, ze bách zl:Ým nakládán,ím nebo
dne 19 . prosince 1931, č. 210, ze dne trestný čin proti cizfmu majetku spá 27 . října 1932. č. 164, ze dne
30. chaný na Obyvatelích domu;
3. byl-Ii nájemník
vypovězen
r
března, 1933, č. 54, ze dne 22. prosince 1933, č. 244, a ze dne 23 . února území repubJioky Československé ' nebo nájemník, jenž v bytě sám 'pře -· ·
1934, č. 32.
bývá, vyhoštěn z obce;
4. má-Ii nájemník jiný a dostatečný'
O VÝPOVĚDI.
byt v obci
a nepo t řebuje-Ii bytu
§ 1. (1) Pronajimatelé bytů mohou p r o výkon nebo při výkonu svého po-vypověděti smlouvu nájemní nebo pod- volán[, anebo nebydlí-Ii v bytě trvanájemní, jen svolí-Ii k tomu okresní le, protože má přiměřený byt jinde;
5. už[vá-Ii nájemník bytu k jiným
soud, v jehož obvodu jest byt. Svolení k výpovědi budiž dáno po'uze účelům než k bydlenf bez povo·lenr
z důležitý ch důvodů .
nut ného podle zákona;
(2) Za důležitý důvod buď poklá6. porušuji-Ii nájemník, členové Jedáno zvláště: .
ho domácnosti neb osoby, které ná1. ' nezaplatil-Ii nájemník smluvené- .iemnf'k · přija' l do bytu nebo do svých
ho nebo v přípustné míře zvýšeného služeb, opětov>ně hrubě pořádek v(§§ 8 ai 13, 15, 16, 19 a 20)náj~m- domě nebo způsObuj[-1i svým chová - :
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.n fm, v domě oprávněné pOhoršení a
,f1ezJ~dnal-1i nájemník byv k to'mu na v~po~~ď, pro své ženaté nebo
vyz van, možné nápravy ' tohoto usta- vdane det, .~ebo pro děti, které sňa,t 
n~v~l1í lze užíti obdobně na v' 0- kem hOd'laJ' založiti vlastní domácve~, pOd,nájemníka, který poru~~je nost, ,a n~mají dostatečného b tu
,porad~k nebo z'Působuje pohoršení vlč!stn,~o; Jde-Ii o byt s'kládající, Yso
v byte;
z J~~ne _ obytné místnosti a ku ch ně'
7. dal-Ii nájemník proti smluvnímu s Prl~l~se~s· tvím nebo o byt me~ší
,zákazu nebo bez svolení vlastníka ~~e dat, vrpově,d', jen opatří'-Ii pronadomu do pOdnájmu celý b t nebo s '
J ma!el naJemO/ko'vi
náhradní
byt
,ce !~n část bytu, ale sám YbYdlí trv~~ ktery ,SOU,d uzná za dostatečný, Usta:
Je J,nde;
noven.', toho n~lze užíti, je-I'i v domě
8, dal-Ii nájemník najaté místností ~;on,a'J,~atelove, !eho manžela" osob
',~cela ~ebo zčásti, se zařízením nebo st:~~ \ce prona)i~atel do bytu na:
, ez ,ne,ho, do podnájmu Zčl ú latu
ře' va " neb? JeJ,c'h' rodičů přimě
ktera Jest vzhledem k nájem~'
'
• ny byt, ktery nepOdléhá usta'n ove: teré sám platí, ' nepřiměřeně vey~~: ~~m t,C?hoto zákona a není
obýván
á;
onaJ'!'1atelem nebo příSlušníky je9, pr?káže:1i pronajimatel pravo- ~~v ro~,"y: Byla:1í p.?~le tohoto usta,platn~ uredn, povolení k už'Ítečně'ší v 1 ?I!'_ dana :'YPoved z jiného bytu
,s tav~e, kterou nelze provésti
b~z ve emz!, ,do~e, nelze tohoto ustanovykl'Z~~í 'najatých místností. Výpověd' r :í. uzlt, pred uplynutím jednoho
lze ~a,t, POdle tO'hoto ustanovení ne'o u,
•
. .
Jméne na 3 ' měsíce. Jestliže pronaj{14. potrebuJ:-I,. pron,ajimatel provo.m atel ze své viny bud' nezapočne se ~orny ,v .d~me, Jehož vlastnictví 'n a:stavbou do 3 měsí,ců po odevzdání
neJmene , dva _ roky před podáním
,b~!u_ an.ebo v ní nepokrač.uje ne ře- ,~~vr!Ju na vY'Pove.d', pro sebe svého
t rz'te, J,e povinen nájemníkov.i p ro- to nzela neb~ •.svf! d'ifě. Us.tanove'n í
najmout' znovu byt, zap'latiti út~a't
.. ho nelz!, ~Zltl, Je-Ií v domě prona'S tehovací a nahraditi jinou škOdu' Y ~;;!ltelo"..f!' -,.eho. manžela ·nebo jeho
et
10. ch.ce-Ií se vlastník domku ~a- I' h .: íPrlmerena provozovna nepodstehovat, na trvalo do bytu ve sv'
e aJ'c y'~tanC?yeO/m tOhoto zákona'
,domku, který ,má pouze jeden .ne~~ b 1~ .• ma-I, naJem~í'~ v .obcí, v ní,i
d'y a byty a Jehož Vlastnictví nabyl d ydl , nebo vyko~ava sve Po'Vo'l ání
,pred 31. pros,incem 1931;
k ~m, ve kterem. Je.~l . přiměřeně velí:
1~. potrebuJe-1í majetník podniku t Yh byt ~epodlehaJ'c,
ustanovením
10varního, živnostenského nebo ze
C?'tC?to zakona; ustanovení tohoto lze
.m ědělského k účelům provozním 'pr~ ~~': . pouze 'n? m~s tnosti užívané k
.své~o za~ěstnance nutně bytu, zří- uC~6 um byt.ovY'~J
•
ze_neho P!' pOdniku· pro ubytování za- rozs~dkbYI-I, naJem~,k pravoplatným
.mestnancu podniku;
ského ~.m nebo vyrokem živnosten1~ . chce-Ii se pronajimatel nas1ěho- opráv ,!lr~du zbaven. živnostenské'h o
'Vat, ~o bytu ve svém domě ' e'h ož de
nen .nebo byl-h od's ouzen sou'v~a.stn,ctví ,n.a'b yl nejméně dv'a J roky ny m u~!~e"~hVu nebo pro trestné či
pred. pOdan,m návrhu .na výpověd"
níh
"k ne v §§ 205 a) a 486 trestJde-I, • o byt skládající. se z jedné č. ~17za . ona ze dn,: ?7 ~května 1852,
'Obytne mfstnosti a kuchyně s příS'lu- ří e í ' r. z., ve z'nen, cl. X. cfs. na<Št;n,stv!m, n~bo o bvt menší, lze dáti 3 z n_ ze d,ne _ 10, prosince 1914, č.
VY'poved, Jen opatří-Ii
rona ·imatel . 37 ~. z., Jfm~ s~ zavád'f řád kon,náJ:mnfkovi náhradnf byt; kter~ soud !~~sn" vyrov.nava.,c, ~ odpůrčí, v §§
·uzna za do'statečný, Ustanovení to' o
' 416 a. 387 zak. cl. V/1878 (u:h,
n~l~e .uŽíti, má-Ii pronajimatel 'P~i: ~~~~tního za, k~na) a v § 4 zák. čl. VI
~ere~y byt v, domě svém nebo man- k
o 'nu~e~e'!l vyrovn~nf mimo konzelove ~nebo Je-Ii o jeho domě nebo 'k ur~ a o . zm~~e nekt!rych usta'n o'v ení
v dome manežlově který ne Odléhá
~n. ur~nfho_ r~~u', Z techto dů~odů lze.
ustanovenfm tOho,to záko.na. ~ ne' d~t, Vypoved Jen z mí,stnostr užívaobýván příslušníky rOdiny 'Pronaiim:~ : ~~j:o k _~rofvozov~nf živnosti; k.teré
1elovy;
á' u c 's t bytu; vztaho·va'la-1i
se
, 13. ~ot~ebute-Ií pronajimatel by'tu ~o~~imnf _~m~ouva také.. na jiné místv d~me, Jehoz vlastnictví, nab I e'' u~c .. návr~.u naJemne na tyto
rm éne dva roky před POdáním ~á:rhJu pm~st!nobsté' JmpadaJ''CÍ soud vykonaje
re n setrení;
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O chran a, nájemníků (zák.) §§ 1-4.
17, prokáže-Ii cízí stát, který jest
v lastník e m domu, že potřebuje místn os tí pro účely
své
diplomatické
miss e nebo svého konsl"ární,ho úřa~ u nebO že jich nutně potřebuje pro
.ubytová ní zaměstnanců
této
misse
neb úřa du, člČ
nabyl-Ii
vlastnictví
.do mu př ed 1. du'bnem 1928 a požíváli česko slovenská republika týchž v ýhod ve státě, o který jde. Prohlá!Šen í o 10m, zda vzájemnost je zach 0váv ána, d ává soudu v případech po-,
chybných ministr spravedlnosti v dohod ě s ministrem zahraničních věcí;
Jo.t o prohlášení jest pro soud závaz.né.
(3) By la-Ii připuštěna výpověď z
(/ů vodů uvedených v odstavci 2, č.
10 až 14, jest povinen pronajimatel
vy pověz enému
nájemníkovi
znovu
pronajm outi byt nebo jinou míst nost
a 'n ahraditi mu zaviněnou škodu nebu de-Ii jich do 4' neděl po uprázd.něn í použito k účelu, pro který vý·
po věď byla povolena . Do t éto l hůty
se nep očítá doba potřebná ~k úpravě
.míslností, bylo-Ii s úpravou začato
nejd él e do 14 dni po
uprázdnění
mistností a je-Ii v ní řádně pokračován o ,
(4) Po jem náhradního bytu dostat eč ného ,podle odstavce 2, Č . 12 . a
13 sta noví vládní nařízení.
Vlád ní nařízení ze dne 26 , čer v na
1930, Č, 103 . Sb . z, a n.
§ 2. (1) Smlouvy nájemní a pOdnájemní, učiněné na urči t ou dobu před
3. kv ě t nem 1920~ zanikajÍ> projitím
>č as u, j estliže před uplynutím nájem.ní doby, a to ve výpovědní lhůtě
zvl áštními předpisy sta'novené nebo
v míst ě obvyklé, buď nájemník pro·
hlás í, že v nájmu nechce pokračova1i, an ebo pronajimatel dá se svoJen ím soudu podle § 1 výpověď . Výpo věd i této neni potřebí při
skladl štích jde-Ii o stavbu podle § 1,
-od st. 2, Č. 9. Jinak
obnovuje
se
-sm louva nájemní a poďnájemní
na
:ne urč i t ou dobll s výpovědní
lhůtou
zvláštními předpisy stanovenou nebo
v míst ě obvyklou .
(2) Usta·novení předchozího odstavce ne lze užíti n,a smlouvy nájemní
čl podn ájemní učiněné na určitou dobu o místnostech, na které se nevztah'ovala nařízení o ochraně nájemníků,
uvedená v § 33 zákona ze dne 8.
dubna 1920, Č. 275 Sb, z. a n" pro'káže-Ii p ro'n ajimatel, že je z,novu jinak
prollaj al již před 31 . březnem 1928.
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(3) Smlouvy nájemní a podnájemn í
učiněné na určitou dobu po 3. květnu
1920 pokládají se po dobu plat-nosti
tohoto zákona za učiněné na neurči
tou dobu s výpovědní Ihů,tou zvlášt ními předpisy stanovenou nebo v místě obvyklou . Na výpověď pronaji matelovu jest užíti ustanovení § 1 s
tím o bmezením, že p ř e d uplynu tím
smluvené doby 'nájemní může pronajimatel vypověděti . smlouvu takovou
jen z duv.odu uvedených v § 1, odst.
2, Č. 1 až 5, 7 8 a 9, a v § 3,
odst, 2.
(4) Ustanovení předchozího odstavce nevztahují se na smlouvy nájemn í
a podnájemní uči'něné na 'určitou dobu kra tš í 3 m ěsíců, leč by náje'mník
užíval bytu se svolením pronajímatelovým déle 3 měsíců .
§ 3. (1) Po dobu účinnosti 't o1hoto
zákona může pronajimatel žádati zrušení nájemní smlouvy bez výpo·vědi,
jen zneužívá-Ií nájemnik bytu
ke
značné škodě
pronajimatelově, nebo musHi se pronajaté stavení
z
nařízení stavebního úřadu znovu stavěti nebo zbořiti.
(2) Z těchto dŮVOdů může býti také dáno svolení k výpovědi
podle
§ 1.
§ 4. (1) Chce-Ii pronajimate l dát i
výpověď, učin, i t o písemně nebo protoko'lárním návrhem u okresní'ho soudu, v jehož obvodu jest byt. V návrhu
buď uveden mimo byt a dobu,
na
kterou se dává výpověď, důvod zamýšlené výpovědi a nabídnut o je.ho
osvědčení. Jde-Ii o . důvod výpovědi
podle § 1, ods t. 2, Č. 11 musí býti
potřeba pOdniku
prokázána pravo·
platným potvrzením okreního úřadu .
V žádosti o potvrzení jest udati nájemníka, kterému má býti dána výpo věď, a zaměstnance, pro něhož majelník podniku bytu potřebuje , Nájemník budiž jako strana o zahájeném
šetření vyrozuměn.
Proti
potvrzeni
může si ,stěžovati majetník podniku
i nájemník k zemskému úřadu, který
rozhoduje s konečnou platností.
K
jiným důvodům nemůže být i v řízen i
přihlížen.o.

(2) Soud vyslechna př,i nařízeném
roku ,strany provede v nesporném řI
zení potřebná šetřen f. a vysloví us'nesením, zdali připouští výpověď; sou čas'ně ro·zhodne o útratách. V usnesení, jímž pHpouští výpověď, udá zá roveň určitě ča·s, kdy nájem
nebo
pOdnájem 's e skončí', a nařídí nájem-
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ní-kovi s pohrůžkou exekuce,
aby
odevzdal byt v určeném čase. Uplynula-Ii již v době, kdy soud povoluje
výpověď
smluvená nebo zvláštními
předpi'sy stanovená nebo v místě obvyklá , I,hůta výpovědní, určí soud čas,
kdy nájem nebo podnájem se skončí, př,i 'nájmu ,na neu'rčitou do'bu tak,
jako by výpověď byla dána v nejbližší, výpovědní lhůtě, ač nebyla-Ii nav l1hována výpověď pro lhůtu, ještě
pozdější, a při nájmu na určitou dobu 't ak, aby nájemník měl Ic ' vyklizení

IV. Civi,lní

řízení

soudni.

ností jest obecně přípustno jen v
mez.ích § 9.
(2) Pro obecně přípustné zvýšení.
nájemného jest rozhodno
základní
nájemné t. j . nájemné i s vedlejšími
po'platky, které bylo
smluveno
1srpna 1914 nebo při pozdějším prvním pronájmu .
(3) Jde-Ii o byty, jež 1. srpna 1914nebo při pozdějším prvním pronájmu
přenechány byly k užíván,í za nepři
měřenou úplatu, jež při vyměřovánf
daně činžovní nebyla ,uznána,
nutno
přiměřenou 'lhůtu ,
při stanovení základny zvýšení
vy(3) Svolení ,k výpovědi z důvodu § 1, cházeti od činžovn.í 'h odnoty, jež byOd,s,t. 2, č. 1 může soud odepříti, za- la' pro berní rok '1915 (berní obdob[
platí-Ii
nájemník
nejpozději
Před ! 1915/1916) nebo pozdější berní rok
skončením jed,n ání dluž,n é nájemné.
k vyměření d'aně činžovn.f stanovena_
(4) Řízení- proved'e soudce, jenž
(4) K obecně přípustnému zvýšen["
,jest Hnak povolán r07!hodovati v ná- nájemného podle ustanovení § 9 nejeml:lich sporec'h.
ní potřebí zvláštních důvodů.
(5) Do usnesení lze podati rekurs
§ 9. (1) Měl-Ii nájemník dne 1do 8 dní od' jeho doručení ke kraj- května 1924 místnosti již najaty, jest
skému soudu; rekurs je podati
u bez újmy ustanovení posledního odo'kresního soudu. Do usnesení, kraj- stavce tohoto paragrafu o,becně pří
ského soudu se nepřipouští opravný pustno zvýšení nájemného:
prostředek. Usnesení, nabylo-Ii právní moci. nahrazuje platnou výpověď.
od 1. dubna 1f34
§ 5. O útratách ř ízení plaH zá sady
řízení sporného.
a) u menších bytů a jednotlivýclt,
~ 6. (1) Po smrti nájemníkově v,stučástí- bytu, než které jsou uvedeny
pují v nájemní, smlouvu o' bytu pří pod písm. bl, na částku nepřevyšu-'
slušníci jeho rodiny, bydleli-Ii v je- jící základní nájemné o 90 % ,
ho bytě v době jeho smrti alespoň
b) u bytů a jednotlivých částí bytu r
,iiž 3 měsíce, nemajíce vlastní,ho by- obsa'h ujícf.ch 2 obytné místností a kutu. Nenf-li takových o'sob nebo jde- chyn,i, nečítajíc pokoje pro s'lužebné
li o jiné místnosti než byty, spravu- a ostat,ní přslušenstv, í, na částku neje se přechod! práv z nájemní smlou- převyšující
základní
nájemné
o
vy na dědice nájemníkovy a poměr 110% ,
mezi dědi,ci a pronaj,imatelem ustac) u bytů větších než které jsoU'
noveními práva občans'ké'ho.
uvedeny pod písm. bl, ' a u jinýctt'
uvedené
(2) Opustí-Ii nájemník společnou do- místností mimo místnosti
mácnost, kterou sdílel se svou rodi- pod písm. d) na částku nepřevyšu
jící
základní
nájemné
o
130%,
nou a společný byt, přec'házejí- práva
d) u místností ,užívaných k výděleč
a ,p ovin'n os,ti nájemní:ka na příslušní
ky jeho rodiny, neprohlásí-ii do týd- né čin,nosti, které nejsou čásU bvtu~
1. na částku nepřevyšujf.cí základne, že nechtějí pokračovati v pomě
ru nájemním.
. ní nájemné o 100%, jde-Ii o malé,
~ 7. (1) Předchozí ustanovení vztaprovozovny,
2. na částku nepřevyšujíCí základhují se také na pachtovní smlouvy o
provozování- živnosti v najatých míst- ní nájemné o 19()0/0, jde-Ii o střednf
nostech.
' provozov'ny;
(2) Očinnost ustanoven! §§ 1 až 6 a
od 1. července 1934
ustanovení odstavce 1 tohoto parač_
grafu nemůže býti vyloučena neb u' malých provozoven [písm. dl,
1],
byla-Ii
nájemní,kovi podle posled- ,
obmezena smlouvou stran.
nJho předpisu vyměřena podle zákoO NAJEMNÉM~
na ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb.
z. a n., o přímých daních, všeobecná
§ 8. (1) Zvýšení , nájemného z bytů" daň výdělková z ryZÍ'ho výtěžku dani
iednotlivých částí bytu a jiných ' míst- podrobeného

Ochrana' nájemníků (zák.) §§ 5-9.
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vfce než 4.000 Kč čl nejvýše 7.000 du dani podrobeného přes 60.000 KČ'
na částku nepřevyšující základní může býti z bytu a jec!noHivých ča
nájemné o 130%,
stí bytu zvýšeno nájemné na částku ,
více než 7.000 Kč a nejvýše 15.000 nepřevyšujicí základní nájemné
Kč
na částk,u _ nepřevyšující základní
nemá-Ii nájemník více nežli' dvě.
nájemné o 180%,
nezaopatiené děti, o 350%
více než 15.000 Kč, na částku nemá-Ii čtyři nebo více n~zaopatře
přeVYšující základní nájemné o 2500/0, ných dětí, o 300%,
(2) U místnosti, pronajatých po 1.
má-Ii čtyři nebo více nezaopatřenf.cb
květllu 1924 novému nájemníku, jest dětí, o 3000/0.
,
bez újmy ustanovenf posledn.fho od2. Nájemníku, kterému byla podfe
stavce tohoto paragrafu obecně pří posledního předpisu vyměřena podle
pUs tilO zvýšení nájemné'h o:
z.ákona o přfmých daních daň důcho
dová z důchodu dani podrobeného
od 1. dubna 1934
přes 45.000 Kč, může býti z bytů
a
'
..
o
•
.'
~edn~tlivých' částí bytu zvýšeno náa} u menslch bytu a JednotlJvych Jemne na částku nepřevyšujícf záklačástí ~ytu , než k~eré jsou uvedeny dní nájemné,
•
pod 'plsm. b)~. na c,ástku nepřevyšuj[·
nemá-Ii nájemník vfcé nežli dvě
zakla dnf naJemne o 120%,
nezaopatřené děf.i o 2400/0
b) u bytů a jednotlivých částí bymá-Ii ' tři neza~patřené' děti
o
'
tu, obsahujfcích 2 obytné místnosti a 2150/0
kuchyni, nečftajfc pokoje pro služebmá:1i čtyři nebo více nezaopatřené a ostatní přf.slušenstvf, n'a částku ných dětí o 1900f0.
nepřevyšující základní
nájemné o
3. Nájemnílcu, kterému ' byla podle
1400f0,
o
.
"
•
,.
posledního předpisu vyměřena podle
c) u bytu ve't slch, nez ktere JSou zákona o přímých daních zvláštní daň
uvedeny po~ písm: b) ~ a
jinýcl} výděl~ová z ryzího výtěžku dani podmfstností mimo ~!stnostl • uve.d~nE! robeneh~ přes 250.000 Kč, může býti
P?d pís,m. ~) na, castku neprevysuJ fCI z mí's tností užfvaných
k výdělečné
zakladnl .náJemne.o 15~0/D,
'"
činnost,i v ústředí, které nejsou čá,d) •.U mls~nostf ~zíva.nyc h ~,v~delec- s1í bytu, zvýšeno ,nájemné na částku
ne clOno.stl, ktere ,!1eJs~u. cast~ bytu; nepřevyšující základnf nájemné o
,~. na. cástku nep!evy~uJ fcr. za,kladnl 3500f0. U cizozemských
společností
naJemne o 1100f0, Jde-II o male pro- pokládá se za ústředf Jejich sídlo v
vozovny,
tuzemsku podle platných ustanovení
2. na částku nepřevyšující základní daňových.
nájemné o . 1900f0, jde-Ii o
střednf
4. ,Roz'hodnÝI1J je poslední předpis,
pro vozovny,
ktery nabyl pravnf moci, leč by dani
podrobený důchod (ryzí výtěžek) pood 1. července 1934
dle pozdější,ho předpisu, který nenabyl, ještě právní ,moci, byf nižší. Vyu malých provozoven [písm. dl, č: 1], m~řovací úřady jsou povinny k doiabyla-Ii nájemníkovi podle poslední'ho zu soudu ,sděliti, zda dani podroben9
př edpis u vyměřena podle zákona
o důchod (ryzí výtěžek) nájemníkův popřímých danfch všeobe'cná daň výděl- dle rozhodného poslednfho předpisu
ková z ryzf.f1o výtěžku dani podrobe- převyšuje částku uvedenou pod č. 1
ného
až 3 či nic.
.
více než 4.000 Kč a nejvýše 7.000 , , 5. ' U mí's lnost.!, pro,naJatých
státu,
Kč, na částku nepřevyšujfcf základní zemím, okresům, obcím, jejich p'od-'
nájemné o 1300f0,
. ~ikům ~ fo.nt!ů.f!1 s,~ten~ spravovanýin '
více než 7.000 Kč a nejvýše 15.000 Jest o!lecne ' p~lpustnC? zvýšení nájem' Kč, na částku nepřevyšující základnf ného na částku nepřevyšujfcí ' základnájemné o 1800f0,
'
.
ní nájemné o 3400f0.
.
vfce r.ež 15.000 Kč, na tástku ne,(4) Z~Ýšení 'nájemného'
důvodu
převyšujfcí ' ' základnf . nájemné
o ,úhrady nákladu, učiněného
na
ob'250%.
~asné nebo, mi~oř~dn~ nutné ópt a- '
(3) 1. ' Nájemnfku, kíerému ' byla po- vy a obnovy domu ' podle ustanoveni
dle předpisu za rok 1931 nebo ' dři- § 8, odst. 1, č. '4' zákona č. 275/1920 '
vějšf vVm~řen.fl pOd!e . z,á~óna
, pří- Sb . z. čl n. " ri~bo '.§ , 12, .9dst.- 2, pfsni : dr
mých daních daň důchodová 'z důch'o- zákona ze dne 27. dubna 1922, Č. -130 '
Kč

I
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Sb. ,z. ~ n., nden:o 2~. 1J~b~:s~'9~', č.
4 zakonu ze
d e 25
dubna
85 Sb. z. a n., ze
n
z~ dne 26.
1924, č. 85 Sb; z. a ~., z a a n., zůstábřezna 1925, c. 48 S .
"'cích od"
vá ustanovení!"i před~~u~eJ~est vyšši
stavců nedotcené, p o ' e ~Y'ti podle
u:
než částka, o kt~rOu
míru sta"
nich zvýšeno náJemne pres
• 85/
novenou v §§ 9 a 10 zákona c .

á

.m

byt, zvý~.ení, př.ípustn,y~. jest přípust"
(2) Zvysenl naJemne I
'Iohy pro"
no o tolik, oč vzrost y vy
, najimatC;!~~Ym veřejných dávek z ~O"
1. zevbYos z ,náJ'emného zapravo.v~nych
mu n
,
.' h
vereJnych
nebo zavede""m n~vyC
'etku a
dávek, vyjímaje d.avku z ma)
z přírůstku na maJ~tku, •
ročních
2. zvýšením pravldelnych

19~41~b'(1)" ;O' n~yměřoVaciho základu Vý~)h d~astatečné osvětlování
da~ě • Či,nžovni na rok 1934 se neza- tě a chode~ dO~U~o'měr a
pocítava:
' i ' se tolika pro"
,
kO"
a) částka, rovnaJ c~
Om základni,h o ' najemneho, o
tu
cen
á"
podle usta"
Uk bylo zvýšeno vn I.emne ,
zvýšení

~~1':;~é~0~b;:j~~Š~r~~~tn7eO':/0
niho

b)

vodomer, P y
,
k
c) čištěni domovnl sto y,
v·
d) čišteni, zumpy, o
za

~) ~~~:::~: ~~;!;;~ ~

nč~:t~;~~~ni nájemn~",~ z dů" m~,

ná~lad~! d~~lnneu~~:oop~a~

vobJu úhrady
občasné nebO mlmora dl ustan,oveni
vy a obnovy domu po e stav ci § 9
uvedených . v ~~ts~e~~~~e~íd vyšši neŽ
o kterou ) e .
i
a)
.
částka uvedena.. pod,~ .smpOdl~ § 12,
c) zvýšeni naJem·n e o
odst 2 tohoto zákona,
Ol
'klad"
d)' částka r,ovnajicí se ?O ~ ~~erých
ni,ho n~jemne.ho ~ ~ bl~~' rKL: ročně
nájemne neprevysuJe
500/0 základniho n,ájemného' tav ci 1
d
_.
(2) částky uvedené vos

schodiš"
elektro"

měr,

základ"

Č

Ochran a nájemníků (zák.) §§ 10-20.

IV. Civilní říz~ní soud~í.

Ii okresní soud, v je~ož obvodu Jest

smetí

zvýšením úrokové.. m!ry. a

z

do"

vedlej~

poplatků h~::;ve~nY~~rtatJáZIY

ších
knihovni:h po
1914 pokud jest
na d.ome 1. ~rpna.
' všeobecným
zvýšeni tím ~~~vo~~~~~:; úrokové míry,
stoupnu
,. i
d č 1 až 3 Uve"
pokud zvysen ~o srpnu 1914 nebO
dené nastalo po ' .
"mu JSOU"
po pozdějším prvem pronaJ č . 2 a 3
li pro .výlo'h~. uvedene P~~st 'zvýšení
ve!ejne VYhla:tn~t~:Zj~'n J o částku
n,áJemného pr pu
eb leč
vypočítanou pOdl~. _~echto saz ,
že byly výlohy nlzs .
.
'h se
v

~:~r~:č~~t~:~~:~::~~~~~e~~i~0~ř~1: z~~~~,z :~vi::~:t~neá~;~~:~~~~l:.::~~~~;:

ranych na P
k 1934
.ni
VIZ
•• ání zdviže Jen oso"
jem§ n i ho(~)n~y~o~a í~-Ii pro~ozna po- Šbi~i, a~~er~a j~Z~~uživaji nebo na jeji
11 .
' t· dni rozhodne,
am,
.' r árok
dle § 9 ma'lá. nebo s re
, soud při- \ používán! Cin ~ n . kladů jež byly učinedohodnou-II se strany,
z hsobU
(4) K uhrade na..
' íkově v jehO
hliieje k její velikosti, ke
~dniku něny k žádosti naJe~~ ěřené zvýšejejiho uživ~nid a : ':f::~~ cibc.hodnř bytě,.,iest p~iPu~~nod~~~ která sta,čfJ
b
vyUdaje SI k' o k~mOry v jejimž ob- ninaJemn~kl~dY v přiměřené 'Ihute
a žlvn?ste~~I: soudu. '
, a b Y . ~e nl~daže' byly nutny, aby byt

~fat~-11i

jed~~tné';haj~m~Ýdě~ ~~Ior~~;žt;~

VO&l
se
bytu a mistnostl uz vany .

části
lečné činnosti, kter_t.neJss~~any, jabytu, a nedohodnou I. se
byt

'užl.~ate~ě~~ ~::~'i

v
pro
(5) zvyseni n~.J~~.
než na
j~~no~l.ivý byt 3~nI~é v~~~tkY zvýše!!i
neJ pnpadá z . ~n
'·ed'notll-

:'!~~::iu:~0d~~~ ~f~\g~ '~~i:i;'. m~: ~~n:.~~1~;~~k~t~~:~~~
vyzá~ale i

s]. i u~~~~~dni a živnosten- a n~áJe:fn~C:mu h položených za základ
dobre m nen
• _ bodu je sidlo souc s
'.'
předpisu
ské komory, v JeJimz o v
poslednímu daná~vem-uéhO nenf p'řipustd
(6) zvýšeni n lemn
so§
(1) Nad miru .oUve~e!!~~ ~~:. no z důvodu, že se ,!,im 0 z~ýJ~~J ť::é
2
výlohy, spoa to , nedojde-II k dohodě, J

fi.

!:~Ílb~~ie~~~~~~ov n;~~~~~id~e~ ~~n~: ~:~a~n~ p~~~~~~~~l'r~čni

jené s udržováním a správou domu,
nebO že byly provedeny občasné nebO mimo řádně nutné opravy a obnovv domu , ani že pominulo dočasné
~svobození od daně
nebo dočasná
úleva daňová, ani že se zvýšila daň
<činžovn í v důsledku obecně přípustného zvýšeni nájemného podlEil § 9.
(7) Obce, v nichž je sídlo okresni:ho soudu a berni správy, jsou povinny <I ostatni obce oprávněny, podle
návrhu berni správy vyhlásiti, do jaké miry a od které doby jest přípu,stno zvýšeni nájemného v obci z
důvo dů uvedených v odstavci 2, č . 1
.a 2.
§. 13. Za užívání zařízeni bytu dané!ho v nájem a jiná smluvená plněni
smi býti smluvena pouze přiměřená
.úplata; tato úplata smí se přiměře: ně zvyšiti, pokud je to v daném pří-
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(3) Ustanovení § 13 jest užíti také
na podnájem .
(4) Nájemník jest k žádosti vlastníka domu povinen učiniti mu o každém podnájmu oznámeni a zároveň
udati jméno a povolání podnájemníkovo, výši
podnájemného a
výši
úplaty za užíváni zařízeni bytu a jiná smluvená plněni.
§ 17. Pronájem nebo postoupeni
bytu s podmínkou že nájemník kOupí zařízeni bytu, jest zapovězen. Co
bylo z tohoto důvodu plněno, může
býti požadováno zpět se zákonnými
úro·ky.
§ 18. (1) Zapovězena jsou veškerá
I právn.! jednáni,
kterými
dosavadni
nájemnik nebo jiný uživatel bytu dává sobě nebo někomu jinému něco
poskytovati nebo slibovati za postoupeni bytu nebo v souvislosti s tím,
pad ě zvlášť odůvodněno.
nebo kterými pronajimatel dává po~
§ 14. (1) UstanovenI §§ 8 až 12 se skytovati nebo slibovati mimo
nánevztahujI:
jemné sobě nebo někomu jinému ně1. na nájemni smlouvy dosud trva - co za to, že pronaj ímá byt, nebo
jící, které byly učiněny na určitou kterými si někdo dává poskytovati
.dobu před 1. březnem 1934 za pod- nebo slibovati nepřiměřenou odměnu
mínek, za kterých
bylo
dovoleno za zprostředkováni nájmu.
:smlu viti nájemné volně;
(2) Co bylo plněno proti ustanove2. na nájemní s'mlouvy učiněné po ní odstavce 1, může býti požadováno
:28. únoru 1934 aspoň na 4 léta;
zpět se zákonnými úroky. Tohoto ná3. na nájemni smlouvy učiněné po roku na vrácení ·nelze se předem zří18. únoru 1934 o střednich provozov- ci. Nárok na vráceni promlčuje se do
nách [§ 9, odst. 1, pism. dl, Č . 2] 6 měsiců od zrušeni nájemni smlou,asp oň na 2 léta.
vy.
(2) Nedohodnou-Ii se strany jina·k,
§ 19. (1) O lom, je-Ii přípust·no zvýíe nájemník povinen platiti i po uply- šeni nájemného podle § 12 neb úplanutí sml'u vené nájemní doby ·n ájemné ty za užíván.! zaHzení bytu a liná
placené v posledním nájemnim ob- smluvená plněni podle § 13 nebo
do bi, ačli nájemné podle §§ 8 až podnájem-ného podle § 16, rozhoduje
'.12 ne'ní vyšší.
okresni soud, v jehož obvodu jest
§ 15. (1) Zvýšenf nájemného jest byt. k pisemnému nebo protokolár'úči nné od nejbližšího nájemniho ob- nimu návr'hu
pronajimatelovu nebo
dob i, ač n",nHi zvýšen.! nájemné,ho z nájemn[.kovu.
<dův odů uvedených v § 12,
ods·t. 2
(2) O zvýšení nájemného podle §
přípustno již od dřívějšího dne.
9 rozhoduje soud v odstavci 1 uve(2) Zvýšeni nájemného za měs.!c dený k návrhu pronajimatelovu nebo
'bře zen 1934 je pHpu's tné za podmi- nájem·n ikovu
jen
neshodnou-II
se
nek platných do 28. ú·nora 1934.
strany o základnim nájemném podle
§ 16. (1) Podnájemnés vedlejšiml. § 8 neb o jiných podmínkách zvý!ienf
po platky nesmí býti větši než nájem- nájemného.
'né s vedlejšimi poplatky, které plati
(3) Pronajimatel m,u sl
předložiti
náj emnik, a byla-II dána jen čá'st by- průkaz o nájemném, které bylo smlu·tu do podnájmu, než poměrná část veno 1. srpna 1914 nebo při pozděj
náj emného
s vedlejšfmi poplatky, ším prv,nim pronájmu, a navrhuje-II
'vypadajicí na část danou do podnáj- z\lyšeni, ' uvésti ve svém návrhu dosa'mu.
vadní nájemné nebo jinou úplatu a
(2) Ke zvýšeni podnájemného nad .odůvodniti podrobným výpočtem popr ocento, o které . bylO přípustně zvý- žadované zvýšeni.
še no nájemné nájemnikovl, jest po~ 20. (1). Soud přezkou§[ na návrh
·tř ebi svoleni soudu.
.
.
' .. nájemníkův nebo .pronajimatelův úmlu-"

Dodatek 9*
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IV. Civilní řízení sou_d ní.

vy o -zvýšení nájemného nad míru
~právně _~e~o l1eúp!~ě nebo
vůbec:
uV~den?u v § 9, o úplatě za užívání
JIch ~~UCI-nr nebo JInak tento zákon
zarrzenl bytu a jiná smluvená plně 
obc~az.', kdo se dopustí
jednál'í,
n! podle § 13 a o pOdnájemném po- kter~ JSou podle toho-t o zákona zadle §, 16. O tom, je-Ii pOdnájemné
I.?~veze~,a, .~.uď potrestán, nejde-Ii o
neb v ~p,la!a ~!ace!1á podnájemníkem cl,ny prrsneJI trestné, ok-resn.ím úřa
za uZlvam zarrzenl bytu a jiná smlu- d~~ (státním policejním úřadem) pe~en~ plnění podle §§ 16 a 13 pUmě n~zltou pokutou do 20.000 Kč
nebo
rena, rozhoduje soud i
k
návrhu vezením do 6 měsíců. Tyto tresty
vlastn!ka domu.
mohou býti také zároveň
uloženy
(2) Soud je pak ,oprávněn, vyslech- Výtěžek pokut plyne do státní
po:
~a st!any, podle vysledku šetření ná~ kladin y.
jemn~, ~ebo P.odnájemné neb úplatu
.za ~ZIVa'n! ~arlzení bytu a jiná smluVŠEOBECNA USTANOVENí.
vena plnen.1 upravHi s účinkem od'
~ej~ližšího ~ájemního obdob! přimě§ 24. Pro't okoly a pOdán,í v řfZetlf
rene v mezlch tOh.oto zákona. Pře- j soudn.[m podle tohoto zá-kona pOdléP!~tk~ za dobu mInulou nelze zpět héljí poplaU<ům stanove'ným pro říze
za atl. v,
.
n,í neS1porné; z usnesení jest zapla(3) ,~ za~ostl ~~jemníka, jemuž by- tojtli poplatek rovnající se po'lovič
I~ na!emne .zvy~eno v:hledem
k nímu ro,zsudečnému [saz. pol. 6, A),
prvedpls.u dane ,duchodove ,n ebo vý- a), a E), a) vyhlášky ministerstva ' ti d7Iko~e, upravl soud nájemné na nancf' ze dne 9. září 1931, č. 151 Sb
m}!u j.'na~. pOdle ~ 9 přfpustnou, pro- z. a n., a §§ 14 a 15 zák. čJ. XLllli
kaze-!I n~jemnJk, , ze P?dle pozdějš!- 1914].
h? predprsu Herna :'~'~I podrobeného
§ 25. ,(1) Ustaln ovenf o bytech , v'
duCho,du (ryz!ho vytezk-u), který ' je form to zakonu vztahuj,f se pokud nepodmlnkou zvýšen! nájemné·ho.
n,í j.inak ustanoveno, ta'ké na jednot§ 21. (1) Byl-Ii soud požádán, aby livé čás!oi bytu a jakéko,foj-v jiné místrozhodl podle §§ )9 nebo , 20, obe~le nosti, které 'jsou předmětem n-á jemst-ra!1 Y pOdotkn~, ze věc projedná a nf n,ebo podn_á,jemní smlouvy.
o. nI rozhodn~, I kd,~ž ,se strany osob(2') K příslušníkům
rodiny podle
ne nedorstav.r .• Jednanl bud' .provede- us'ta-~oyen~, tOlh oto zákona se počítají
n~ pO'ku,! mOzno do 14 dnu po uči- mauzel, ,prrbuznf v řadě přímé a sounenem nav-rhu.
rozencoi.
J~). Obeslané .os,oby jsou povinny
§ 26 . (1) Zákon tento se nevztahuje:
P~ljlll nebo k jedn,á'ní vyslati zmoc1. na domy, jakož i na přestavby
~enc.e . s ,v~cí náležitě obeznalého, pří'stavb'( a ná,stavby domů, pro nět
jakoz• . 1 ,datl ~odle pravdy vy·s~ět!ení bylo udelel1o..' nebo se udělf úřednf
~,urcltych otazkáoh so-u dem označe- povo'lení stavebn! po 27. lednu 1917 r
nych .
v ze,m!ch SIO-V~l1iSké , a POdka,rpato(3) ~o~d prove~e v nesporném ří- rU,ske po 12. Irstopadu 1916, a v jiz:n! setrenl p~o ~oz,hOdnutf po,třeb - nych domec,h na místno-s-t i, které byna, vys~7oh~a! je, " toho třeba, zna,I-I~, teprve po 1. květnu 1924 nově'
ce a prrhlfzeje k o'ko-I noslem které znzeny nebo -z neobyt,ných na obytne
v da.né!11 případě jsou podle 'ustano- u'p raveny a pronaja,t y;
ve~! ~akona ro:rhodny pro přfpustné
2. v obcích s mé'ně než 2000 o-b yzvysenf. '
vate-I,i nč: části bytu vla<stnfka domu
(4) . O útratáČ:h , Hzenf -platf zásady které by,ly pronaja1y po 1. květn~
řízen! sporrného:
' 1924;
, 3. n,a domy, které jsou od 1. foisto§ 22. Do usnesenf soudu podle §§ padu 1918 ve vlaS<1n'ictv! oS'ady, obce"
19 . ~ 20 'lze p,odati rekurs do 15 dnů okre,su, země, 'sociálln,ě pojišťovacf- ,
od ' jeho doručen! ke k-rajoskému sou · he ustavu nebo stavebního sdružení ,
clu; rekurs jest pOda't i u okresního ~-teré bylo minr.sterstvem sociálnf pé~
soud,u. Do usnesení krajs-kého ' SOUdu ce ' uznáno : za obecně pro s pěšné, Jla"
s!= nepřipouští o~ravný prostředek.-- domy a objekty ve vlalstnictv! nebospráyě. státu a na ~omy a Objekty,"
TRESTNf USTANOVENI.
' . _ k~er~ J S O~ ve vlastmctví nebo sprá-,
- § 23 . Kdo učiní údaje, k ;nrimž jest ve zeleznlc nebo železničnfch fondů ' ';
p.od-Ie to'h oto zákona povl'n en, ne- Jde-Ii o domy osady, obce, okres~ '

Ochrana nájemníků (zák.) §§ 21 - 26.
nebO země, j~st výpověď, přípustna
" en na základe pravoplatneho usne{ení místní rady u osady, obecn-í
radY u obce, okresního výboru nebo
zemského výboru;
4. na byty skládající se mimo ku chyně a obytné pokoje pro služe!lné
ze 4 nebo více obytných místnostf,
které byly pronajaty po 1.
kvě!l1u
1924 novému n·ájemníkovi, dále lia
bYly a místno'sti, ~!er~, se po 3!.
březnu 1928 pro-naJlmall novemu najemníkovi nebo podnájemníkov,i,
v
obou př, ípadech s výjimkou bytů zajiš t ěných pocll-e ~ 13 zákona o mimořádnýc'h opa1řeních bytové péče ze
dne 11. července 1922, Č. 225 Sb. z.
a n.. , -ve znění zákona ze dne 26.
dubna 1923, č. 87 Sb. z. a n., a zákona ze dne 17. pros,ince 1921, č .. 183
'Sb . z. a n., a podle §§ 9 až 16 zákona o mimořádných o'patřeních bytové péče ze dne 11 . července 1928,
č . 118 Sb . z. a ,n., dále bytů, pro lete·
ré byl určen nájemn,ík podle § 2,
odst. 2 zákona Č. 225/1922 Sb. z. a n.
ve znění zákona Č. 87/1923 Sb. z. a
n. a podle § 6, od,st. 2 zákona č. 1'13/
1928 Sb . z. a n., a bytů přiděl-ených
vojens'kým gážistům podle zákona ze
dne 13. května 1924, Č. 118 Sb. z. a
n., jimž se měn,í §§ 25 zákonů o ubytová,n í vojska;
5. 'na výkon živnostenského oprávnění ku přechovávání ci21inců;
6 . s úči'llnos t í ode dne 1. Hi-na 1928
na byty nájemn.fků, k-t erým byla pro
berní léta 1924, 1925 a 1926 pravoplatně předepsána daň z příjmu (da -chodková) z ročního příjmu nejméně
100.000 Kč; usta,novení to-t o se netý'
'ká bytů, kterých -se do 31. března
191:8 uiíva,lo a dosud uiívá zcela nebo zčásti k výkonu jakéhol<oli povolán!, žlvnosten-ských provozoven
a
jj.ných m!stnostf, kte-ré nejsou byly;
7. s úči-nno'st! ode dn-e 1. července
1930 na byty nájemní'ků, kterým byla
podle pravoplatných předpisů za po-sledn,í tři léta počín,ajíc rokem 1925
nebo pozdějším předepsána daň dů
chodová Cz příjmu, dóchodkovál z

ročního důchodu (přijmu)
průměrně
aspoň 100.000 '/(č;
ustano'v ení toto
netýká se bytů, ktérých se do 51.
března 1930
užívalo a do-sud UZI'la
zcela nebo zčás t i k výkon,u' jakého-

koUv povolánf, živnostenských pro.v ozoven a jiných místnosti, které nejsoll byty;
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8. s účinností ode dne 1 . ledna
1933:
,
a) na byty, nikoli na jiné m!stnosll
nájemnfků, kterým byla podle pravopla1n'ých před'pi'sů za poslední tři léta předepsána daň dŮC~9dová (z
příjmu, dóchodková) . z ročního · qůcho
du (přfjmu) průměrně ' aspoň ~5.000
Kč,

b) na byly skládající se , mimo kuchyně a o-bytné pokoje p'ro služebné
z 5 nebo více obyt,ných mís't ností,
pokud se bytů pod písm. a) a bl
uvedených neužívalo do 24. prosince
19:51 a od tohot o dne do dne ,31 pro's,i'n ce . 1932 zce I anebo zčásti k ' výkonu jakéhokoliv povolání,
c) na živnostenské provozovny a
jiné mí's tnosti -než byty, v nicllž se
provozuje výdělečn,á
činnost,
je-Ii
nájemníkem akciová společnost, komanditní s. polečnost na al<cie nebo'
spo,lečnost s ručením obmezeným,
d) na místnosti užívané k výděleč
né čin,no-sti , -které nejsou částí bytu,
mají-Ii povahu velkých provozoven; ·
9. s účinností ode dne 1.
řfjna
1933:
a) na byty uvedené v Č. 8, písm.
a) a b), kterých se do 31. prosince
1932 užívalo zcela nebo zčásti k vý·
ko.nu jakéhokoliv povolání,
b) na byty skládající se mimo, ku~
chyně a pokoje -pro sl-u žebné ze 4
obytných m.íStll0Sti;
10. s účinností nejdříve ode dne 1.
ledna 1934 na byly, n:ikoli na jiné
m!stnosti nájemnf-ků, kterým b'(ia pravopléltně předepsána za rok 1932 dů
chodová daň z důchodu aspoií 50 .0no
l{č, ačli nájemník neosvědčí skuteč
nosti, z kterých lze důvodně usuzova·
ti, že jeho zdanitelný důchod za rok
1933 klesl pod uvedenou mez;
,11. s úči'nností ode dne 1. I I'! d·n a ,
1935 na byty, sleládající se mimo kuchyně il obylné pokoje pro služebné
ze 3 obytných místnosti, kterých se '
do 28. úno-ra 1934 neužívalo zcela
nebo zčásti k výkonu jakéhokoliv povolání;
12. s účiností ode dne 1. dubna
1935:
a) na byty skládající se mimo kllchy.ně a obytné pokoje pro služebné
ze 3 obytných m!stno·sti, kterých se
do 28. února 1934 užrva,lo zcela nebo
zčá,sti k výkonu jakéhokoliv povoláni,
b) na mrslnosti uzfvané k výdnlečné '
činnosti, které nejsou části bytu
a:
mají povahu středních provozoven;
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13. s účinnosti nejdHve ode dne
1. ledna 1935 na byty, nikoli na jiné
mistnosti nájemniků,
a} kterým byla pravoplatně předepsána za rok 1933 nebo pozdějši daň
důchodová z důchodu ales·p"ň 24.000
Kč, nemajHi zákonnou povinnost pečovati o výživu jiné osoby,
b} kterým byla pravoplatně předepsána za rok 1933 nebo pozdější daň
důchodová z důchodu alespon 36 ,000
Kč, majf-Ii zákonnou pov.innost pečovati o výživu nejmé.ně jedné osoby,
c) o kterých pronajimate,1 prokáže,
že v roce 1933 nebo pozdějším úlunný dani podrobený důchod nájemnllka a přfslušn,iků jeho rOdiny, kteřl
ko·ncem rozhodného roku bydleli v
bytě nájemnikově, nemajice vlastni ho bytu, činil alespoň
36.000
Kč;
úhrnným
důchodem
pod·le
tohoto
ustanoveni jest souhrn důchodCI, z
nichž byla důchodová daň na rozhodný
rok
pravoplatně
vyměřena
v
řádném řízení, a poloviny hrubých
služebných požitků
podrobených
v
rozhod,n ém roce s'rážce důchodové
daně podle § 30 zákona o pHmých
danich,
ačli nájemnik neosvědči skutečnosti, z kterých lze důvodně usuzovati,'
že jeho zdanitelný důchod (úhrnný
důchod jeho a pHsl,ušniků jeho rodiny) od posledniho plat.ebni·h o předpisu (od konce rozhodného
roku)
klesl pod uvedenou mez;
14. na domy v obcich s méně než
2000 obyvateli , ve kterých ustanoveni
tohoto zákona pozbyla účinnosti před
1. březnem 1934 na základě usneseni
obecního zastup.itel,stva schváleného
zemským úřadem.
. {2} Ke dnOm určeným v odst·avci 1,
Č. 11 a 12 lze nájemni smlouvy o byl ech a provozovnách tam uvedených
vy pověděti již dříve podle obecných
ustanoveni se zachovánim výpovědní
IhGty smluvené nebo zvláštnimi předpisy stanovené nebo· v m.i'stě obvyklé,
u středn, ich provozoven však nejmé·ně

IV. Civilní řízení soudní.
niho obdobi následujiciho po schváleni usneseni.
§ 27. Osobám, kterým byly pronajaty náhradní byty nebo jiné mistnosti podle ustanoveni § 1, odst. 2 tohoto zákona nebo podle § 9 a § 20"
odst. 2 zákona ze dne 30. Hjna 1919 ~
Č. 592 Sb. z. a n., může býti dán a
výpověď jen podle ustanc·vení §§ 1
až 3, i když jde o místnosti, na které
se jinak ,u sta,n oveni tohoto
zákonct
o výpovědi nevztahují.
§ 28. Zvýšeni původně smluveného
nájemného osobám, kterým byly pronaja·t y ná,hradn,f b}1y podle ustanovenf § 9 zákona č. S92í1919 Sb. Z. a n. ,.
nesmi býti větši než zvýšeni nájemného připustné podle u·stanoveni t ohoto zákona . Jde-Ioi o takové nállradnJ byty v domech, přestavbách, nástavbách nebo pHstavbác!1, pro něž:
bylo uděleno úřední stavebni povoleni po 27. lednu 1917, v zemích Slovenské a POdkarpato'r uské po 12. Iis't opadu 1916, jest pro obecně pHpustné zvýšenJ nájemné,ho rozhodné
nájemné, které bylo původně sm l uveno; bylo-Ii smluveno teprve po 3.
květ n,u 1920, je
rozhod.né puvodně·
smluvené nájemné snižené o 20°/ 0 ,
§ 29. Soudem přislušným podle §§
1, 4, 12, 19 a 20 tohoto zákona jest
v obvodu hlavn[.ho města Prahy, stanoveném zákonem ze dne 6. února
1920, Č. 114 Sb. z. a n., ~terým se
soused,n,i obce a osady slutuji s Prahou, o'kresni soud civiln·i pro vnitřnr
Pra,hu (I. II., V. a VL), v obvod·u zem ského hlavního města Brna, stanoveněm zákonem ze dne 16. dubna 1919 r
č. 213 Sb . z. čl n., o sloučeni sousednich obci s Brnem, okresni sou d

I

Brno-město.

§ 30. Pro soudn,i Hzen,i o návrzic l1'
na svoleni k výpovědi a na úpravll
nájemného podle §§ 1, 4, 12, 19 čf
20 tohoto zákona platí usta,n oveni o
věcech feriálnich.
§ 31. Výhod usta,n oven·i tohoto zákona jsou účastn,i též pHslušnici ci šest iměsičnf.
ziho státu za stejných podminek j ako
{3} V obci s méně než 2000 obyva- přislušnici Českos, loven,ské republikYr
teli, která v den 31. března 1928 ne· pokud nakládá cizi stát s příslušniky
byla místem zcela dani činžollai pod- československými v tomto směru s1ej robeným [§ 143, odst . 1, písm. a} a § ně jako se svými státními přislušni145 zákona o přímých daníc;,] , usta- ky.
noveni tohoto· zákona pozbudou účin§ 32. Zákon o ochraně nájemnik ů
nosU, us·n ese-Ii se na tom pravoplat- v t omto zněni nabyl účinnosti dnem
ně obecni
zastupitelstvo
většinou 1. března 1934 a pozbude jí dnem 31.
Všech svých členů, a schválf-Ii usne- prosince 1935.
seni zemský úřad, počátkem nájem§ 33 . Provésti tento zákon náležf

Ochrana nájemníků ('zák.) §§ 27-33. Stěh . řád.

.
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. ' .
ociálni péče v dohodě s
§ 6. (1) Najaté mistnostl dluzno ,vym!n!s:ryu :pravedlnosti financi a vnitra. kJ.iďiti a odevzda ti tak, aby nov~mu
mlll lS r
,
nájemci již 9. ledna, 9. dubna! 9. cerNAŘIZENI ZEMSl<eHO
PRESIDENTA V vence a 9. řijna o 12. hodine ~~h~o
PRAZE ZE DNE 8. KVĚTNA 1.934! CIS.119, býti na je·ho žádost poskytnuto pnmeKTERýM SE ZAvADl NOVY V~EOBECNY řené misto ke složení je'ho svršků.
(2) Nájemce ob,iekt,u o 2, až 3 !!IistVÝPOVEDNI A ST!HOVACI RAD PRO
no,s.t ech jes't po,vlnen novemu naJemZEMI CESKOU.
ci přenechati od 9. dne _~áje~nihO
období jednu místnost, pn ~bJekt_~
o 4 a 5 mistno,stech. 2 mí.s.f.nos·t l a pn
Na zák ladě § 2, odst. 1 zákona ze v'f.ce než 5 místnostech polovinu.
dn e 30. června 1926, Č . 125 Sb. z. a
(3) Úpl'né vyklizení nájemniho před
n., o úpravě některých ,I~hůt při smlou: mět-u mus.í býti u'končeno do 14. ledvá ch nájemn,ích, vydáva.m v dohode na, 14. dubna, 14. července neb 14.
s pres'iden·tem vrchn[.ho soudu v Pra- října do 12. hodiny.
ze tento nový výpověd·ni a ~tě~ova~i
§ 7. (1) Při padne-Ii pos.ledni den
řád pro veške,ré obce zeme Ceske, k vyk'llizeni n,a neděH n~bo všeobecčítaje ' v to i města s,tatutá'rní Prahu ný svátek nebo památny den, prod:
a Liberec:
í lužuje se každá lhůta vykUzovací az
§ 1. Tento výpovědn,i a stěhovac do 12. hOd'iny nás'leduj ieí'ho všedního
řád pl atí jen po·t ud, pokud se s·trany
nesmluvily na jiném.
dn(~) By,J-li předmět nájemni úplně
§ 2. Tento výpovědni a stěhov~cí vyklizen před uplynutim některé zd~
řád vzMhuje s'e na všechny p,ro,n aja- Sltanovené Ilhůty, bud.iž p.r onajimatel,1
té věci nemovi·t é nebo zákonem . za odevzdá,n, jakmile vyprše·la n.ájemnr
nemovité pro'hlášené a· p,lati neJen doba.
.
pro ná,jmy bytů, nýbrž i pro' nájmy dí§ 8. (1) Po dané výpovědi nebo. p o
len kr ámů, :biv,n osten·ských a· obchod- zrušeni nájemni sm.louvy so,u dem Jest
níoh m,í,stnosti, s'kladišť, s, k.lepů, stáj!, n.ájemce povin.en až do odevzdá~i
půdnich a jiných p~~obn.ých mistn,?stl. dovolliti, aby ten, kdo h~dlá ~ypo.v~:
§ 3. Pravidel·ná naJemni o·b.dObi j~O~ zenou nemovitou věc najmouti, SI JI
ja'ko do'sud období ledno·ve, trvaJícl pro.hlědl, avšak toliko ve všedni dn.y
od 1. ledna do 31. března, obdobi mezi 10. a 12. a mezi 15. a 17. hod.ldubnové, trvající vod 1. dUb,na do .30; nou. V jiných hodi'n ách je třeba dočervna, obdobi cervenco·~e, trvaJicl hody s dosavadním _ náj~mce~. Kd~
od 1. července do 30 . zári, a obdo- .hodlá vypovězený predmet n,aJmoutl,
bi říj nové, trvají'Cf od 1. října ~o 31. m.usí býti při této prohHdc~ prováprosi·n ce .
zen pronajímatelem nebo J-;~o zá§ 4. Nájemné musi býti za'p laceno s't upcem. Nájemce nesmi by tl pronejpozději 11 . Je_~~na', 1. dub~a , ~1. hlfdkou zbytečně vy.rušován.
červe nce a 11. nJna ctvrt.letne pre(2) Nemůže-Iii nájemce při J,~ohlfd
dem a to nej-po.zději do 19. hodiny. ce býti přftomen, má oz,nacllI pro§ '5. (1) Výpověd' smluv nájemnich najimateli své'ho zás,t.u-pce, bydHdho
může býti dána a při písemných a v témž domě n,ebo v jeho so,usedsoud n.í'ch výpovědich do·ručena v do- ství, jenž by pečova,l. o to, a·b y pr?:
bě mez,i 1. až 14. lednem včetně, neb najimaná věc nemov'ltá mo'h la byt I
mezi 1. až 14. dubnem včetně, nebo pro'h léd'n uta .
v
v
mezi 1. až 14. červencem
včet·ně,
§ 9. (1) Tento výpovedn-l a steho~~a,n ebo mezi 1. až 14. říjnem včetn~.
ci řád nabývá účinnosti dnem 1. ríJ(2) Výpověď může býti dána jen
čtvrtl et, ní .t j. tak, aby m.istno's t by- na(2r 3T4i:mto dnem p~)Zbýyá ú_činnosti
la v'fk liz~na ve lhůtě stěhovací, jež do'savadní všeobecny vypovedni_ ~
po uplynuti lhůty výpovědni bezpro- stěhovací řád prp čechy, obsaz-;ny
středně následuje.
v nařízenr p.res,idenia zemské sp_ravy .
(3) Výpověd i , dané před počátkem politické v Čechách ze dne 26 . cer~
lhůty vý·povědni, nesměji však býfi na 1924, Č. 172 Sb . z~ a n. ,. a pozmeza,mitnuty jen z tohoto důvodu (§ 563 něný nařízenim tého.z preSidenta ze
c' . ř . s.) .
dne 20. srpna 1924, Č , 183 Sb . z. a n.

!

Zmat. stížnosti (zák.) Stát. sou1dy (zák.) §§ 1-10.

1513

zbytek o?~obí., ~ Po uplynulí ~bdobf ' § 7. (1) Uzná-Ii státní ,soud, že je
mohou by tl tytez osoby znovu Jmeno- příslušný a že obžaloba je přípus1ná,
'Jyslov í, že obv·iněný se dává v obžaČlenové s!átního, . soudu pozbý- lobu. V usnesení budiž uveden přes
vají tol1oto
sveho uradu, jakmile ně trestný čin, pro který se tak děje.
přestali působiti u vrchního
soudu, Na právní označení trestného činu v
pro který by li ustanoveni, neb u s·ou· obžalovacím spise není státní 'soud
du jemu podřízen'jch.
vázán.
(3) Presidentu vrchního soudu nále(2)Zároveň státní soud rozhodne o
ží aby z osob, jmenova.nýCh podle uvalení neb o dalším t'rvání vazby,
odstavce 1 sestavil státní soud na jakož ·i o tom, má-ll se 'některá věc
každý kalendář ní rok napřed.
vylouči·ti z trestní'ho řízení.
'
(3) O svém rozhodnutí dá
stá tní
soud , věděti obviněněmu zároveň s
VEŘEJNÝ ŽALOBCE.
obžalovacím spisem a veřejnému ža§ 3. (1) Veřejným žalobcem u stát- lobci (§ 3, odst. 1).
ního soudu je vrchní prokurátor v sí§ 8. (1) ProhlásHi se státní soud
dle státního soudu nebo , jeho na- ,nepříslušným, uvědomí o tom obviněného i veřejného žalobce
podam ěstek.
(2) Zastupování obžaloby při hlav- vší-ho obžalovací spis. Tomuto veřej
ním přelíčen í' může ministerstvo spra- nému žalobci náleží, aby do
osmi
vedlnotsi přenésti na některého stát- dnů u pří slušného soudu bud' podal
ního zástupce.
nový obžalova'CÍ spis nebo učinil jiné návrhy.
OBECNÁ ZÁSADA ' O RIZENI.
(2) Totéž ' plaH, ' vyloučil-Ii
' státní
soud některou tre stní věc ze společ
§ 4. Pokud tento zál<on nestanoví ného řízení a odkázal-Ii ji soudu jiodchylek, platí o řízení před státním nak příslušnému.
soudem - obdobně ustanovení o ' trestním řízení 'před krajskými soudy.
VÝROK JINÉHO SOUDU O NEPŘlsLUŠ
PŘíPRAVN~ ŘIZENI.
, NOSTI.

-V<Í,k

V. TRESTNí PRÁva.

Zákon ze dne 4. dubna 1935, čís. 56 1 kterým se doplňují
ustanovení trestních řádů o zmatečních stížnostech.
§ 1. Do § 5 zákona ze dne 31. prosince 1877, Č. 3 ř. z. z r. 1878, vkládá se tento nový odstavec:
Rovněž může rozhodovati zrušovací
soud vyslechna generálního prokurátora v neveřejném sedění o zmateč
ní slfžnosti i ve věci samé, když se
strany zřekly veřejného líčení, vyjímajíc případ, že jde o věc, v
níž
rozhodl soud porOl/lí. Zřekn,utí veřej
ného ličení s·e předpokládá, neuči
nil-Ii návrh na konánf veřejného Hče
ní ani stěžovatel ve lhůtě sta'n ovené
k provedení zmateční ,stížnosti
ani
odpůrce ve lhůtě dané pro odpověd'.

..

§ 2. Poznámka: Týká se § 434 tr.
por, slov,
§ 3. (1) Tento zákon nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.
(2) O zmatečních stížnostech
do
~éto doby již
podaných platí,
že
strany se zřekly veřejného
líčení,
jes.f!iže žádná strana neprohlásí nejdéle do jednoho měsíce od účinnosti
tohoto zákona, že žádá, aby se o
zmateční stíž,nost.i jednalo ve veřej
ném líčení.
Poznámka:
Zákon
byl
vyhlášen
13, dubna 1935.

Zákon ze dine 4. dubna 1935 1 CIS. 68 1 o vrchních soudech
jako soudech státních.
PŘfSLUŠNOST VRCHNfcH SOUDO JAKO podle odstavce 1, jiný trestný čin,
SOUDO STÁTNfCH.
§ 1. (1) Vrchním
Soudům
Fláleží
rozhodovati o těchto zločinech proti
zákonu ze dne 19. března 1923, Č.
50 Sb. z. a n., na ochranu republi'ky:
a) o zločinech uvedených v § 1,
§ 3, Č. 1, § 4, ' Č. 1, § 5, Č. 1, § 7,
o zločinu podle § 8, spáchaném na
presidentu repUbliky nebo jeho náměstku, a zločiny podle § 3, Č. 2 až
5, spáchaném na ostat'ních osobách
tam uvedených, a o zločinu podle §
10, Č. 2, pokud jde o osobování si
pravomod vyhraze'n é presiden1u republiky, zákonodárnému sboru, vládě
nebo guveméru Podkarpatslté Rusi.
b) o zločinech uvedených v § 2, §
3, Č. 2, § 6, Č. 1 a § 10, Č. 1, navrhuje-Ii veřejný žalobce v obžalovacím spise, aby byl tresl uložen podle zákonné sazby vyšší než pět let.
(2) Sbíhá-Ii se se zločinem, o němž
náleží rozhodovati vrc'h nímu
soudu

náleží vrchnímu soudu
rozhodovati
laké o t omto trestném činu, a to i
tehdy, kdyb'{ jinak patři-l ku přísluš
nosii soudu pOl'otního.
Vrchní so,ud
muže však takovo~1 věc na návrh
vyloučiti a odkázati ji soudu, jenž by
!inak byl příslušný.
(3) Vrchní soudy vykonávají pravomoc přikázanou jim podle 'Předchá
zejících odstavců v pětičlenných senátech, zvaných soudy siátní.
SLOŽENf VRCHNfcH SOUDO JAKO
SOUDO ST.D.TNrCH.
§ 2. (1) Předsedu, jeho náměstky
a ostatní členy s,tátního soudu jmenuje na návrh vlády president republiky ze soudců v hodnosti nejméně
soudního rady, pusObíCích u vrchního so'u du neb u soudů jemu podnzených. Jmenování děje se na období dvou let, a ukáže-II se za období potřeba jmenovali další členy, na

§ 5. (1) Připravné řízení koná se u
sotldu příSlušného podle
obecných
pravidel.
.
(2) Před podáním obžalovacího spisu budiž konáno (přípravné) vyšetř o
vání.
OBŽALOVACI ŘIZENI.
§ 6. (1) Po skončeném vyšetřování
podá veřejný žalobce soudu uvedeného v § 5 do patnácti dnů obžalovací spis u státního soudu v přede'p
saném počtu stejnopisů, připoje veškeré spisy.
'
,
(2) Státní sO'ud rozhodne z povinnosti úřednÍ' o své příslušnosti o pří
pustnosti obžaloby podIe zásad 'Platných o přezkoumávání obžaloby (§§
211 a 213 až 215 tr. ř. a §§ 262 a
264 až 266 tr. por.) s úchylkami uvedenými v následujících paragrafec,h.
Proti tomuto rozhodnutí není opravných prostředku, vyjímajíc že žaloba
nebyla připuštěna (byla zamítnuta) a
řízenf . bylo zastaveno.
(3) Poškozený nemá právo ujmouti
se slíhání (§ 48' tr. ř., § 42 Ir. por.).

§ 9. (1) Má-Ii krajský soud nebo porotní soud, před ·nímž se koná hlavní
přelíčení, za to, že věc náleží před
státní soud, vysloví usnesením svou
nepříslušnost. RozhOdnouti' o tom náleží v řízení před porotním soudem
soudnímu sboru samému. Proti takovému usnesení není opravného pro-,
střed ku .
(2) Má-Ii so.ud rozhodující o námit- '
kách proti obžalovacímu spisu za to,
že je příslušný státní soud, vyslOV!
toliko nepřfsluš'nost soudu, u něhoz
byl podán obžalovací spis, uveda
tento duvod.
(3) V obou těchto případech náleží
veřejnému žalobci, aby do osmi dnů
buď podal státnímu soudu nový obžalovací spis nebo
učinil
jinaké
návrhy.
ZÁVAZNOST VÝROKU O NEPŘfsLUŠNO
STI STÁTNIHO SOUDU.
§ 10. Výrok státního soudu, jímž
se prOhlásil nepříslušným,
je pro
vše'chny jiné soudy závazný, leč by
skutkový podklad tohoto výroku pod-
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statně se změnil P h '

niho soudu.

o roz odnutr stat- I

HLAVNf PŘELfČENI A PŘIPRAVY K
NEMU.

,

V. Trestní právo.

(4~ O vsech opravných prostředcfch

proti. rozhOdnutim státniho sOudu r
hoduje nejvyšší soud. O Odvolánt zoblasti zák. čl. XXXIII/1896 rozhodn z
v zasedání senátu (§ 399 tr. por.) e
§ 13., Zruší-Ii nejvyšší soud roz~u
d!k statnih~ SOUdu,. nemuže přikázati
ve~ ~. n,ovemu projednánI a rOzhod_
nuti j!.ne,mu soudÚ než opět témuž
nebo jl~emu státnimu soudu. Z účasti
na ,no~em ~I~vnim přelíčení jsou vylou:enl Oni clenové státního sOudu
kterí se zúčastnili prv,n ího Přelíčenf:

~ 11. (1) Předseda senátu
když
uvedomuje obviněného o rO~hodnutf
p~.d~e § 7, vyzve ho zároveň, aby
UCln11 n~~rhy, f!1á-li jaké, na proved.!!!í, dalslch pruvodu nebo na jinaké
zjlstenf. Z~.r~veň . vyzve obviněného,
a!'y. d~ urclte Ihuty oznámil, koho si
z~idll jako obhájce; neoznámi-Ii to,
~~idf se m.u neodkladně Obhájce z
urednf mocI.
VÝKON ROZSUDKU.
(2) Usnese-Ii se ' státnl soud
aby
Obviněný byl vzat do vazby n~b aby
§ 14. lakmlle rozsudek nabude
v nf byl ponechán, zařidi předseda sená!u, aby byl dOdán do věznice kraj- P!ávni. moci, zašle státni soud veškesoudu
svého
skeho soudu v sfdle státniho soudu . r~ spIsy krajskému
-'3) Den hlavniho přelfčeni
n, ařfdi sldla . Tomuto soudu náležf postarati
se,
a,by
byl
rozsudek
vykonán
pOdle
predseda senátu tak, aby obsflka bylemu
přfslušf
la, .• obžalo,vanému doručena nejpoz- pla!nyc~. ~~tano_venr.
deJl patnact dnu před Hm to dnem ta'ke UClnltl veskerá další rozhod'nulec by obviněný výslovně souhlasií ti přikázaná i'inak soudu nalézacímu
obnov~
se zkrácenf";! !éto ~h~ty. Spolu
s RozhOdovati o návrhu na
obsflkou budtez obvlnenému oznáme- trestniho řízeni a rozhodovati o pří
~a ,jmén~ členu nalézacího soudu a padech. §§ 41.0 a 411 tr. ř. a § 514 tr.
jmena nahradnfku .
~:~ot~~~~~uje se státnimu soudu
. (4) Hla~ní přelíčeni koná se zpravld~a v sl~~e státnfho soudu . Pod'le
ZAVEREČNA USTANOVENI.
pot~eb.y !l1uze se však stá-tni soud
usnes.tl, ze .. hl,avnf přelfčeni se bude , .§ 15. (1) ,Z~,častniJa-1i se trestného
konati na jlnem mistě jeho obvod,u. CinU,
nálezej Iciho do
pusobnosti
.<5) S.tátni s,?Ud rozhodne v každém vrchniho jako -státnfho soudu kromě
p~fpa~e ,ve ve,ci samé, i když nabude OSOby podřfzené pravomoci ' Občan
presv~dceni, ze čin, jehož se obža- ského trestniho soudu jako spolu'p al0.va.~y dopustil. náleží do pusobno- ~~atel. návodce,
pomocni'k
nebo
S!I jl~~ho soudu než státnfho. Má-Ii ucas.1ník také osoba podřizená pravovsak ~In podle mínění soudu býti po- m~cl soudu, vojenského, muže vojensu~o~an . p.odle přfsnějšfho
záko'n a, sky proku.rator podati proti ní obžanez jak j.~j POsu~uje žalobce, bud'tež lovaci SpiS pro trestný čin uvedený
o, t~m d!lv~ slyseni žalobce í obvi- v § 1~ odst. 1 a 2 - nejde-Ii o činy
~eny, a je'lI tOho třeba pro přfpravu trestne podle druhého dílu vojenskézč!lo~y neb, obrany, budiž hlav'n i pře ho trestni~o zákona ze dne 15. ledlíceni odroceno .
n? .18;;5, c. 19 ř. z. namisto u
dlvl,sn,ho soudu u příSlušného vrchOPRAVN~ PROSTŘEDKY.
~fho soudu jako soudu stá,tnfho Ize§ 12. (1) Rozhodnutím státního sou- h Um dosáhnouti zjednodušenf hzenf
du .Iz~ od,p oro.vati jako rozhodnutfm nebo sníženf útrat nebo jsou-U pro
krajsky~h sou~u, pokud tento zákon to jiné duležité dUvOdy.
,(2) ~!álnf, soud rozhodne v takooP.r~vny prostredek výslovně
nevyv:m pnpa?e o své pHslušnosti a o
lucuje.
(2) Rozsudkovému výroku o
v'lne pripustnoslJ 5lbžaloby podle ustanolze odporovati toliko zma1ečnf stfž- ve~i ,§§ ~ az 8. Uzná-I,i, že je při
slusny a ze o,bža!oba je pHpustná,
nostf.
.
(3) Rozsudkovému výroku o trestu koná se dalsf rfzeni před stá1nfm
Soudem
podle ustanoveni tohoto zálze o.dporovati odvolánim bez jakékon~, a to, pokud to stav řízeni p'ři
hokoliv omezenf.
pousti, ~'ečně s řízenfm proti oso-

-

----------

---

--

st.

soUdy (zák.) §§ 11-19. Trest. smrti (zák.)

bám po~robeným pravomoci

soudu

bčanskeho.

o (3) I.oná-Ii se Hzení proti osobám
drobeným jinak pravomoci
soudu
PO'enskéhO před
státním
soudem,
~:!tupuje obž,alobu pr~ti, těmt~ .05,0bám vojensky prokurator. Verejnym
'a'lobcem rozumí se v § 8, pokud jde
1. ly to osoby,
vojenský prokurátor;
~amísto krajského soudu nastupuje v
§ 14 přfslušný soud divisnf.
(4) pokud jde o osobu podHzenou
jinak pravomoci soudu
vojenského,
užije stát-ni soud ustanovenf vojenských tre stnich záko,nu.
§ 16. (1) Zákon č. 50/1923 Sb. z. a
n měni se takto:
'1. V § 36 namlsto odstavcu 1 a
vkládá se toto ustanovenI:
Zvláštni zákon ustanovuje, o kterých zlo činech podle to'h oto zákona
soudum
náleži rozhodovati vrchnim
ja'ko soudum státnlm.
2. § 37, odst. 3 zni:
Trestnf řizenl pro zločiny a preclny náležl divisnlm soudum, pro pře
stu'p ky soudem trestané
brigádnlm
soueum. Zvláštnl zákon
ustanovuje,
ve kterých přfpadech lze konati hlavnI přelfčenl o obžalobě pro trestné
činy náležejlc! do pusobnosti vrchnfch soudu jako soudu státnlch před
těmito soudy, i pokud jde o osoby

§§ 1-3.
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podHzené pravomoci soudu , vojenských.
(2) Prvni a druhá věta § 56, odst. 1
zákona ze dne 11 . března 1931, č. 4a.
Sb. z. a n., o trestnfm soudnictvf
nad mládežf, bude znfti takto:
Ustanovenf o přlslušnosti a o řl
zeni před vrchnfmi soudy jako soudy státnimi nejsou
timto zákonem
dotčena. V řízeni ve věcech náležejic.fch do jejich pu'sobnosti budiž
však užito, pokud jde o mladistvého,
ustanovenI §§ 37 až 39, § 40, odst.
2 až 5, § 45 a § 47, odst. 5 tohoto
zákona.
§ 17. Zákon ze dne 19. března 1923,
Č. 51 Sb. z. a n., o státním soudě,
se zrušuje.
§ 18. Ustanoveni
tohoto
zákona
budiž užito také na trestné činy spáchané před jeho účinnosti, o nichž
trestnl Hzenl nebylo u soudu prvnr
stolice skončeno neb o nichž tento,
soud má znovu jednati.
§ 19. Tento zákon nabude účinnosti
osmým dnem po vyhlášenI; provedou
jej ministři
spravedlnosti,
národnr
obrany, vnitra a sociálni péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Poznámka: Zákon byl vyhláše n 19.
dubna 1935 a vstoupil tedy v platnost dnem 27 . dubna 1935.

Zákon Zle dne 3. května 1934, CIS. 91, o ukládání tre'stu
smrti a o dož'i votních trestech.
§ 1. (1) Namisto trestu smrti uvedené ho v zákoně u,ložl so'u d tre's t těž
kého žaláře (káznice) doživotniho
nebo dočasného od patnácti do tři
ceti let, jsou-Ii polehčujic! okolnosti
ta k závažné, že by trest smrti byl
nepřiměřeně ,p Hs,n ý.
(2) By,I-1i na osobách a za okolnosU uvedených v § 7 zákona na, ochranu republ1iky ze dne 19. března 1923,
Č. 50 Sb. z. a n., spáchán zločin vraždy, muže soud mlsto tres,tu
smrti
uložiti toliko do,ž ivotni těžký žalář
(káznici).
§ 2. (1) K podmíněnému propuště
ni z tre'stu doživotnlho a k přeloženI
do přechodného trestnlho ústavu z
trestu doživotn.[,ho vyžaduje se uplynuti stejné doby jako u dočasného
trestu tři cetileté-ho.
(2) O podmlněném propuštěnI z
trestu na svobodě, ve který byl změ-

něn trest smrti rozhodnutfm presidenta ,r epubl,iky, a o přeloženi do pře
chod.ného trestnlho ústavu z takového
trestu plati obecná zákonná ustanovení o podmíněném propuštěni z trestu a o přeloženI do přechodného
trestního ústavu, ačli v rozhodnuti,
jimž byl trest smrti změněn v trest
na svobodě, se neustanovuje jinak.
§ 3. (1) Byl-Ii Obviněný uznán vinným zloči,nem, na který zákon stanovl trest smrti, budiž v Hzeni před
soudy porotnlmi po závěrečných ře
čech stran k otázce trestu a před
Hm, 'n ež se porotni soudni sbor odebéře k poradě o rozsudku, konáno
společné
tajné
seděni
porotnlhe>
soudnlho sboru s po'rotou za přftom
nosti zapisovatele a v nepřftomnosti
jiných osob. V tomto seděni je každý
porotce oprávněn, nikoliv však po"
vinen, vysloviti se o tom, jaký trest

151.6
.by ' měl býii uložen obviněnému, a
uvésti důvody svého r(línění. Projevy
porotců bud-tež zapsány do poradnfho
protokolu.
(2) Rozhodnouti o tom, jsou-U , podmínky uložení tres,tu na svobodě místo trestu smrti, ja'kož i o výši t,estu
na svobodě, kt~rý by se měl uložiti
místo trestu smrti, náleží porotnímu
sboru samému.
§ 4. (1) Důvodem zmatečnos1i rozsudku je také, že
1. soud namfsto trestu smrti uložil
treS1 na svobod,ě, ačkol'iv tu není tak
závažných polehčujících okolností, že
by trest smrti byl nepřiměřeně ,přísný,
2. soud namísto trestu smrtí neulo žil trest na svobodě, ačkol:iv tu jsou
tak závažné polehčující okolno,sti, že
by trest smrti byl nepřiměřeně přísny.
(2) O důvodech zmatečno,sti uvedených v odstavci 1 platí, co ustanovují
zákony o důvodu zmatečnosti uvedeném v § 281, č. 11, § 344, č. 12 býv.
rak. tl'. ř. a v § 385, č. 3 býv. uh.
t'r. ř.
§ 5. (1) Odvo,la,ním lze odporovati
rozsudku také z toho důvod,u, že trest
na svobodě uložený 'na místě trestu
smrti 'není přiměřený. To platí i tehdy,
když v zemi Slovenské a Podkarpatoruské jde o rozsudek soudu , porotního neho 's oudu vrchního.
(2) O odvolání z důvodu uvedeného
v odstavci 1 rozhodne nejvyšší soud,
vyslechna generálního prokurátora, a
to v sedění neveřejném.
(3) Bylo-(1j proti rozsudku podáno
odvolání , také z jinéh,o důvodu, než
který je uveden v odstavci 1, ro,zhodne ,nejvyšší soud také o tomto
odvolán!. Jde-Ii však v takovém pří
padě o rozsudek krajského soudu v
zemi Slovenské
nebo Podkarpatoruské, rozhodn,e o odvolánf vrchn.!
soud.
,
§ 6. Jes,tliže soud rozhod,ující o
opravném prosředku podaném z dů
vodů, uvedených v § 4, ' odst. 1 nebo
v § 5, odst. 1, sníží trest ve prospěch jedno'h o obvi'něného z důvodu,
který prospfvá také spoluobviněnému,
iná postupova,ti z úředn, í povinnosll
tak, jakoby i tento spoluobv'iněný podal opravný prostředek proti výroku
o trestu .
§ 7. (1) Trest smrt,i nesmí býti vyko'n án, dokud president republiky nerozhodl, že odsouzenému milost neudflí.
"
(2) Byl-Ii obviněný odsouzen k t're-
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stu smrti, usnese se soud hn:~ po
prohlášení rozs'udku v nevereJnem
sedění, vyslechna veřejného la,lobce,
o tom, zda doporučuje odsouzeného
milo,sti, jakož i o tom, ja'ký trest by
byl přiměřený, kdyby se mu jí dostalo. Byl-Ii rozsudek ukládaj ící trest
smrti vynesen teprve vrchním soudem, náleží činiti usnesení lomuto
soudu samému po sly~e'ní vrchního
pro'kurátora.
..
(3) Protokol sepsaný o tomto sedění předloží předseda i se spisy
nejv~'ššímu soudu, i když 'pro ti rozsudk,u nebyl podán opravný prostře
dek. Nejvyšší soud zašle spi'sy, když
rozsudek ukládající trest smrti nabyl
právní moci, minli'stru spravedlnosti
a při polí svůj posudek, na němž se
usnese v neveřejném seděn,í vyslechna generá,l,n,flh o prokurátora. To se
stane též, uložil-Ii trest smrti teprve
nejvyšší soud. Min,islr spravedlnosti
předloží spisy S0 svým návrhem presid en tu republiky.
(4) RozlhodovaHi o op'ravném prostředk,u proti rozsudku ukládajícímu
trest smrti také vrchn.í soud, připojí
také tento soud svůj posudek, na
němž !:)oe usnese v neveřejném sedě ní
vyslechna vrchnfho proku'rátora.
§ 8. Usta'novení §§ 1, 4 až 6 to·
hoto zákona nelze užíti v řízení před
soudy sta,nnými. Ustanoven,í § 7 platí
v řízení před těmito soudy jen tehdy,
když to bylo zárovel ~ pr"hlášen,ím
sta,nného práva nebo později vyhlášeno; usnesení stanného so'udu budiž
v ta,kovém případě předloženo s
návrhem ihned přímo ministru sp,ravedlnosti.
§ 9. Usta,n o,v en,í tohoto zákona platl
v řízení před vojenskými so'u dy ,s tě
mito odchylkami:
1. § 1 se nevztahuje na případy
uvedené v § 309, odst. 1, č. 1 vojel1lského trestního řádu (zá'kona ze
dne 5. července 1912, Č. 131 ř. z.,
a zák. čl. XXXIII/1912);
2. výrok'u, jfmž byl uložen trest
smrti nebo jímž byl místo, trestu
smrti uložen trest n,a svobodě (§ 1
tohoto zákona a § 309, odst. 1, Č. 1
voj. tl'. ř.). lze čel, iti, nenf-Ii dán dů
vod zmatečno,sti uvedený v § 358,
Č. 11 voj. tl'. ř., odVOláním, v němž
izé , uplatňova,tj důvody uvedené v
§ 4, od,st. 1 a v § 5, odst. 1; jinak
platí o tomto odvolánf, co ustanovuje třetl titul devatenácté hlavy vojenského ' trest,ního řádu;
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3. na místo nejvyššího soudu a ge- účasti při vynesení r'o zsudku neplatí,
nerálního prokuráto'ra nastupuje v pří' byl-Ii obviněný nebo některý ze spopadě § 7, odst. 3 nejvyšší vojenský lúobviněných uznán vinným zločinem,
soud a generáln,í vojenský prokurátor na který zákon stanoví trest smrti.
a 'na místo ministra spravedlollo,sti
§ 11. (1) Tento zákon nabude účin
(§ 7, odst. 3, § 8) ministr
národní nosti za patnáct dnů po vyhlášen.! a
obrany.
budU ho užito i na tresty na svobodě
§ 10. (1) Zrušují se:
již vylco,n ávané. Pokud však pro pod§§ 91 a 92 trestního zá'kona čl. míněné p'ropuštěn,í z trestu a pro
V/1878, po'kud jed,n ají o změně trestu přeložení d,o pře, Chodné'ho trestn.ího
smrti,
ústa'vu z doživotn,ích tre'stů, které
§§ 10 a 16 zákona ze dne 17. října byly pravoplai'ně uloženy přede dnem
1919, Č. 562 Sb. z. a n., o pOdmíně- účinno'sti toho,to zákona, platila ustaném od's ouzení' a o podmíněném ptO- novení míornější, budiž užito ustanopuštění, pokud stanoví jinou dobu, ven,í do's avadních.
jejíhOŽ uplynutí je třeba k pOdmí,ně(2) Nebylo-Ii ještě rozhodnuto, zda
nému propuštění z trestu doživotního se ud,íll milost osobě, která dnem,
a k přeložení do přechodné'ho trest- kdy t ento zákon nabude účinnosti,
ního ústavu z trestu doživotního, než by,la od-souzena k trestu smrti, roztento zákon,
hodne nejvyšší so,u d po právní moci
§ 28, odst. 4 zá'k. Č. 50/1923 Sb. rozsudlk'u v n,eveřejném sedění, vyz. a 11.,
s,lechna generálního p'r o-kurátora a ří§ 341 býv. rak. tl'. ř., §§ 496 až 500 dě se u'stanovením § 1, zd'a a jaký
býv. uh . tr. ř. a § 313, § 356, od,st. 3, trest na svobodě u,kládá mfsto, trestu
§ 375, odst. 3 a § 383 voj. tl'. ř. se smrti; neuloží-Ii ,n ejvyšší so'ud mfsto
změnami a doplňky podle čl. V a trestu smrl'i trest na svobodě, má
XLVIII zákona ze dne 19. prosince po-stupovat i pod-Ie § 7, od's,t. 3 tO,h oto
1918, Č. 89 Sb. z. a n., jímž se Ip ro- zákona.
za tím ně mění některá 'ustanovení vo(3) Zálcon tento provedou ministři
jenského tre,s,t nfho řádu.
spravedlnos ti a národ-ní obrany.
(2) Ustanovení §§ 18 a 25 novely o
Poznámka: Zákon byl vyh lá še n 19 ,
soudech porotn.ích zák. čl. XIII/1914 kv ětna 1934, Platí tedy od , 3. června
o vol'bě zástupců pOlro,ty a jejich 11934,

Zákon ze' dne 19. če' rvna 1934, čís;. 115, o pletichách
zadávání veřejných dodávek a prací.

při

§ 1. Veřejnými dodávkami a pracemi
vůbec dopustf se jakýchko,1i jiných
ve smyslu tohoto zákona rozumějí se pletich, kte,ré jsou způsobilé přlvo- ,
ta'kové, které zadávajf stát, země, diti škod,u veřej-nému zadateli,
o'~res, obec nebo jiné veřej no-právní
bude potrestán soudem, není-Ii čin
korporace, veřejné podniky, ústa'v y př, í,sn,ěji trestný, pro , přečin vězerifm
a fondy a fondy jimi spravované.
od 8 d-nů do, jed-noho roku, při zvlášť
§ 2. , (1) Kdo v řfzen,í o zadá'nf' ve- přitěžuJících o'kol'no,stech Iou,hým vězeřejné dodávky nebo práce
nfm od 8 dnů do jedno,h o toku. Pojinému přímo či nepřímo nabfdne, kus přečinu je trestn,ý ,i v zemi Sloslíbf nebo - po's kytne majetkový pro- ven1ské a Podkarpa,toruské.
spě c:h za to, že se zdržf nebo zdržel
lL) 1:\" ' 0·11 c , n - rYl VV "' Hl ným V o dúča,s,ti při 'soutěži, nebo pUmo čl nestavci 1 způsoben,a nebo
hrozila-Ii
přímo z-a tako,vé chován.! požaduje
z 'něho veřejnému zadateli . škoda
neb'o příjme majetko'v ý prospěc'h neb vyššf než 20.000 Kč, nebo byl-Ii. vi'nslib t ako'v ého p,rospěchu, -_
nfk pro takový čln j.iž odsouzen, a od
jinému , přímo či nepřímo ,n abídne, odpykán,f trestu neuplynulo ještě 5'
slfbí nebo poskytné maJetkový pro- roků, bude po,trestán p,ro zločin žaláspěch za to, že se so'utěže zúčastn,f
řem od jednoho ro'ku do pěti let.
n!,;! bo zúčastnil určitým způsobem, ne(3) Ved·le trestu na svobodě může
bo kdo přímo či nepřímo za takové býti uložen peněžitý tres,t od 5.000
chován! požaduje nebo přijme ma- ~é do 500.000 Kč.
jetkový pro's,pěch nebo slib takového
(4) Věděl-Ii podnikatel, člen s'právprospěchu,
nfho neb dozo' rčfho orgánu, vedoud
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~ředoník nebo likvidátor podniku, že
zaměstnanec nebo zmocněnec se dopus,til ve pro,spěch podn,iku trestného činu uvedeného v odstavci 1, a
,opominul to zada,teJi bez
průtahu

,oznámiti, ulož[ so'u d pOdni'kateli ručení za nedobytný peněžitý trest uloiený vinníkovi. Rozhodnutí, jímž se
ručení ukládá, jakož i tomu, že soud
'ručení neuloži·l, lze odporovati
týmiž opravnými prostředky jako výroku o trestu.
(5) ByHi poskytnut majetkový pro'spěc,h, vysloví soud v rozsudku, že
propadá ve prospěch státu _
§ 3. Pro čin uvedený v § 2 není
trestný, kdo dobrovolně a ne pro·to,
že jeho jednání bylo odhaleno, čin
zada·teli oznámí a, vzn,ikla-I,i z něho
zadateli škoda, ji napraví.
§ 4. (1) Vláda vysloví a veřej,ně vyhlásí, že v,innÍ'k a, je-Ii Ini,",níkem člen
správ,n ího nebo dozorčího
orgánu,
vedo'u cí úřednÍ'k nebo likvidátor podniku, také podn.ik je vyloučen na určitou dobu ze zadání veřejných dodávek a prací; takový výro'k lze zatímně učiniti již za trestního řízení.
(2) Za pOdmí'n ek uvedených v § 2,
odst. 4 b.udiž užito ustanovení o'dstavce 1 také proti podni,kateli.
(3) Nabídky vyloučených uchazečů
buďtež po dobu, na kterou byli
z
veřejných dodávek a prací vyloučeni,
ze soutěží předem vylučovány. Pouze v případech zcel,a výjimečných,
bylo-II by tím zadání nebo provedení
zakázky v , tuzems·ku vůbec ohroženo
I'!ebo zna'čně ztf'ženo, může vláda povoliti výjimku pro zadání urči,tých dodávek nebo pracf. Podrobnosti mohou býti upraveny vládním nařízení'm .
~ 5. (1) Byl-Ii ' trestný čin uvedený
v § 2 s'páchán členem správního nebo dozorčího orgánu, zaměstnancem,
zmocněncem nebo Iikvidáto'rem podniJeu, budiž pOdn,i katel zpraven
o
hlavním přelíčení.
Má právo se ho
sám zúčastniti nebo dáti se při něm
zastupovati. Okolnost, že podn,ikatel
se k hlavnímu přelíčení z jakéhokoliv
důvodu nedostavil, není na překážku
ani konání hlavního
přelíčení
ani
vyneseni rozsudku.
(2) Podnikatel má právo přednésti

skutečnos ti, které mají význam pro
posouzení věci , a činiti návrhy. Stejné právo přísluší mu také v hlavnirn
pře.Jíčeni, a to i když o něm nebyl
zpraven. V závěrečných řeče c h má
právo ujmo'uti se slova před obv'ině

ným a jeho obhájcem .
opravný
(3) Kromě práva poda,t i
pro'středek pOdl,e § 2, odst. 4 ná,leží podnikatel'i právo odporovati i jiným čá'stem rozsudku, a to
týmiž
opravnými prostředky ja'ko obvi'něný
a 'i proti jeho vůli, avšak toliko ve
lhůtě platné pro obviněného .
(4) Rozhodnutí, proti
němuž
má
podni'katel
právo užfti
opravných
prostředků, bu d iž mu doručeno; by l-Ii
však při jeho ,prohlášení přrtomen ,
~l~n~~ s~ tak jen tehdy, když za to
,§ 6. (1) Jestliže pod'n.i'kateH , jehož
jednání při určitém řízeni o zadání
dodávky nebo práce tvoří
skutkovou pOd,statu t res,tného
c,mu
uvedeného v § 2, byla v tomto říz en í
dodávka nebo práce zadána, jest zadatel oprávněn smlouvu s účlnnostf
od 'Počátku nebo pro budoucno'st zruši ti. Vš,ichni, 'kdož se pletich :túča's t ni
li, odrpovidají rukou společnou a nerozdllnou za veškero,u škodu , která
zadat,eli vznikla.
(2) Ustanoveni odstavce 1 o zrušení smlouvy a o odpovědnosti podnikatele za veškerou škodu plat,í také, jesUiže jedná,n í které·hokollv čle
na správníhoneb dozorčího orgánu,
vedoucího úř e dníka nebo likvidátora
podniku tvoří
skutkovou
podstatu
trestného činu uvedené'ho v § 2 nebo jestliže podn,ikatel nebo, kterákoliv z jmenovaných osob vědšla, že
zaměstnanec neb zmocněnec podni'ku
se dopustil ve prospěch
podniku
trest,né,ho či,nu uvedeného v § 2 a
opominul to zadateli
bez
průtahu
oznámiti.
§ 7. Tento záko,n nabývá úči,nno,s tl
dnem . vyhlášení; provedou jej minht·
řl veřejných
prací,
spravedlnos ti ,
průmysl.u, obchodu a žlvnostf a ná..
rodni obrany v do'hodě se zúča'stně 
nými ministry.
Poznámka: Zákon byl vy hlá š en 27 .
č er v na 1934 .
veřejné

Veř.

dodávky (zák.) §§ 3-7. Ochr. rep. (novel,a,).
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Zákon ze dne 10. července 1934, čís. 140, kterÝm se menl
'a d oplňují zákon na! ochranu republiky a zákony tiskové .
změny

a doplňky zákona na ochranu
repu bli'ky ze dne 19. března 1923, č.
ze
dne 10. července 1933, č. 124 Sb. z.
a n.

50 Sb . z. a n., ve znění zákona

Čl.

I.

Za § 14 vkládá se § 14 a) tohoto
znění:

§ 14 a). Kdo veřejně nebo před více lid mi nebo více lidí popuzuje k
ná,gi,l no stem, nepřá,t elským činům nebO k zášti proH jednotlivým sk,upinám o byvatelů a,nebo proti jednotlivci pro't o, že jso'u stoupenci demo krat icko-r epublikán,ské státn,i formy neb o demokratické'ho řádu Česko'sloven
ské r ep u,bJiiky, trestá se za pře č in
v ězení m od osmi dnů do tří měsiců .
Čl. II.

1. Vý počet 1res tnýC'h či,nů v § 34 a),
o dst. 1, č. 1 rozšiřuje se o přečin
§ 14 a) .
•
2. K odstavci 1, č. 2 téhož paragrafu 'p Hpojuje se tento dovětek: "a u
tis kop isů, s jichž opětným yvdáváním
by,lo z apočato před uplynutím jednoho roku od konce doby, po kterou
'byly napo's·ledy za,staveny, na
šest
měs [,ců bez o'h ledu na to, jak ča,sto
VYCházejí."
3. Ij( t émuž paragrafupři'Pojuje se
odstavec třetí 10hoto znění.
(3) Jestl,iže 'přičiny, 'pro které došlo k vydání nařize'ní podle od'st,avce 1, nepominuly, může vláda naři
zením, schváleným pre's identem
republiky, jeho účinno'st, třeba i opě
tov ně, prodloužitI, poka,ždé však nejdéle na dobu dvo'u let. Usta,novení
odstavce 2 'p la1i i o tom-to nařizení.

dáváni v tiskovém řízení jeho se týkajícím tato zvláštni ustanovení :
, . Lhůta k námitkám proti nálezům
podle § 493 tr. ř. a proti výrol<u, jimž
soud vyslovil přípu'stnos t jeho zastavení, činí tři dny.
2. Veřejné seděni o námitkách proti
rozhodn,utlm uvedeným v Č. 1. budiž
usf.anoveno nejdéle na tři dny.
3. Ta okolnost, že o,soba, která námitky pOda,la, se k veřejnému sedě
ni o námitkách z jakéhokoliv důvodu
nedostavi,la nebo že se nezdařilo , doručit i jí obsílku k němu, není na pře
kážku ko'ná ní veřejného seděnf.
4. Lhůta ke stížnosti na rozhodnulf
o námitkác:h činí Iři dny a počítá se
vždy ode dne prohlášení rozhodnutI.
ČAST DRUHE .
Změny

doplňky ' zákona ze dne
10. července 1933, č. 126 Sb. z. a n.,
kterým se mění a doplňují tiskové
zákony .

a

Čl.

IV.

Za § 4 vkládají se §§ 4 a) a 4 b)
to'hoto znění:
§ 4 a) . Rozšiřování t iskopisů v ně
kterých místnos,t ech a s,táncích .
(1) Rozšírování tiskopisu ,rázu uvedeného v § 2, odsl. 1 nebo 2 v místnostech a ,stáncích, v nichž se prodávaji tabákové výrobky, poštovní ceni ny nebo kol'ky, jakož i v místnostech
a
stáncích, umís-těných v budovách
sloužících veřejné do'pravě (na nádražioh a pod .), může býti zakázáno.
(2) O t omto zákazu platí obdobně
ust anovení § 2, odsl. 3 až 6.
§ 4 bl. Poštovní a železn,ični doprava zdejšíoh ~iskopisů.
(1) Ne'period,ickému tis'kopl'su rázu
čJ. III.
'uvedeného v § 2, odsl. 1 nebo 2,
y,.. )"b
vydanému v Českos,lovenské republ'i~ a § 34 a) vkládá ,se § .. Ol
toho to ce, mohou býti odňaty sazební
a
'Zneni :
dopravní výhody, jež se povolují tI§ 34 b l . Bylo-Ii započato s opětným skopisům při dopravě poštou nebo po
vyd á.vá,ním
perlodlického
tiskopisu, železnki, nebo mu může býti odňato
ktery byl za·staven podle předcházej i- pr.ávo dopravy poštou a po železnici
dch ustanoveni, před uplynutím jed-I vůbec.
noho roku od konce doby, p~ kterou
(2) Uzná-Ii trestní soud podle platbyl za st aveD! plali. po doby jedno'ho ných zákon·n ých ustanovení v době
roku od pocátku Jeho opetného vy- poměrně kr átké opětovně , že obsa-
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h~m pe~iodického tiskopisu vydáva neho v Cesko's lovenské republice by,1
spáchán trestný čin rázu uvedeného
v § 2, od'st. 1 nebo 2, muže býti do
dvou měsícu od pravoplatnosti posledního' takové'h o nálezu užito opatření uvedených v od's tavci
1 také
proťi ta'kovému periodrickému tiskopisu, a to nejdéle na dobu dvou let.
(3) Učiniti ta,t o o'patřen,í je oprávněno mi,nisterstvo vnlit.ra, a jde-I,i o
tiskopi's neperiodický, také zemský
úřa~, v jehož obvodě byl
tis'kopis
vy~an, čl nenHi místo vydání známo,
v Jehož obvodě byl rozšiřován.
- (4) Je-I,i tiskopis postižený takovým
opatřením znovu vydán
nebo
dále
vydáván pod jiným jménem,
uč,i'ní
příslušný
úřad
s,t ejná opatření
i
ohledně tohoto náhradniho tisko'pisu.

Čl.

V.

§ 10, od.s'1. 2 bude zniU ta,kto:
(2) Táž opatřeni může nejdéle na
dobu dvou lel učiniti
ministerstvo
vn,itra v dohodě s minislerstvem zahran.ičnf.ch věcí o,hled,ně period.ického tiskop'i'su rázu uvedeného v § 2,
odst. 1 nebo 2, vydávaného v cizině.
ČI. VI.

I( § 11, odsl. 1 př, ipo'juje se tento
dovětek: "nebo na oznámeni, že pro
obsah zprávy podal žádost za trestnl
stihání."

CI. VII.
K § 15 připojuje se odstavec pátý
toho,to z,ně",r:
(5) Ustanovení o úřední
opravě
plati též o opravách, za jejichž uve·
řejnění žádal
pres,ident
repubn'ky,
jeho náměstek, před1seda nebo člen
vlády. Nepřesa'huje,1i oprava, za jejiž uveřejnění žádal některý z uvedených činHelu nebo ,některý z úřadů
povolaných k obstarávání jejich vě
cf, jedn1u pOlo,vinu celo'strá'n'kového
s,loupce t.iskop'isu, .0 nějž jde, nemuže býti jeji uveřejněnr odepřeno z
to,ho duvodu, že přesa'huje trojí výměru puvodnr zprávy. I když v opravě uvedených čin,itelů
nebo
úřadů
j.s~u kromě skutečnosti, které opraVUJí, vyv,r acejl nebo po'prrají skuteč
nosti ve zprávě obsažené, uváděny
i jiné sk'utečnosti, nelze jeji uveřej
nění od.epříti, souvlsHi tyto skuteč-

nosti s předmětem původní zprávy a
slouží úplnému objasněn,í věci.
ČI. VIII .

to,~~tJ !~ě~~~ádaj í se §§ 17 a) a 17~}
Povinné uveřejnění projevů presidenta republiky a vlády.
§ 17 a). (1) Politické periodické tiskopi's y, vydávané, byť i pO-d ruznými
názvy, as'poň tř,ikráte týdně, jsou povinny uvéřejniti zdarma projev, který
v oboru své působnosti učin.il p,resident republiky, jeho náměs,tek, vlá da nebo jménem v,lády jeji předseda
nebo člen, jes,H iže úřad povo,laný k
obstarávání věcí pres,identa republiky nebo vlády jim ta'kový projev pří
mo nebo prostřednictví,m
Českoslo
ven's ké tiskové kanceláře dodá
k
uveřejnění,
dovolávaje se
tohoto
ustanoveni zákona.
(2) Je-Ii v podstatě týž periodicky
t.j's kopis vydáván, byť i pod ruznými
názvy, několikráte denně, platř povinno<st uložená v odstavci 1 toliko
pro vydání vydávané
v
největším
rozsahu, a je-Ii vydáváno ,několik vydání s,t,ejného rozsahu, tolliko pro on,o,
které je vydáno nejdříve. Jde-Ii VŠak
o několik vydání téhož periodického
Hskopisu v podstatě stejného obsahu, platí pov'i,n nos,t ta pro
všec,k a
tato vydání.
(3) Odpověd.ný redaktor je povinen
uveřej,nHi projev v period'ickém tiskopi,se beze změny a beze všech v 1.0žek do tři' dnu od je,ho dodání, a nevyjde-I,i periodický tis'kopi's v této
době, v nejbl.ižšim čísle, které vyjde po jeho dodání. Projev musí byti uveřej-něn v jazyku tiskopisu, na
prvnr nebo druhé 1extové straně a
aspoň tis-kem v periodickém tiskopise, o nějž jde,
pro 'uveřejňování
p,rojevu s't ejného d:ruhu převážně obvyklým.
(4) Převyšuje-Ii znění projevu ve
státním jazyku 800 s,lov a nebylo-Ii
zároveň dodáno jeho zkrácené znění,
tuto míru
pod.statně
nepřevy~ující,
muže býti uveřejněni projevu odepřeno. Jinak je
period,lcký tiskopis
povi'n,en uveřejn,iti
as'poň
zkrácenézn,ění, které mu by,lo dodáno.
(5) Povinnos,t uložená v tomto paragrafu neplat[ pro preiod'ické tiskopisy, které uveřejn,jJy projev j,iž před
jeho -dodánrm aspoň tak, že jsou v
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něm věrně obsaženy
od,statné části.

veškeré

jeho

p § 17 bl. (1) Bylo-I,i uveřejn,ění projeVU odepřeno nebo nebyl-Ii projev
uveřejněn vůbec nebo tak, ja,k ,t o zákon ustano,v uje, rozhodne o povinnosti jej uveřej,nHi soud v trestním H'
zení pro přestupe'k neuveřejnění' projeVU u,snesenim, nehledě na výsledek
řízenI. Stíž,nos't ~a usnese~,í, jímž .bl(la ulo,ž ena povinnost projev uvereJniti nemá odkladného' úč'inku.
(2) Jinak platí obdobně o doručeni
projevu ustanovení § 11, od,st. 5, o
jeho uveřejněn,í ustanovení
§ 12,
odst. 3 a 4 a o soudním řízenI· a následcích neuveřejněni' usta,n ovení §
15, odst. 2 a § 16, odst. 1.
Čl.

IX.

v§

18, odst. 2 doplňuje se ustanoven:' Č. 1 slovy "nebo zákaz rozšiřo
váni tiskopisu uvedený v § 4 a)" a
v č. 4 téhož odstavce vkláda.j í se za
slova "úřední opravu (§ 15)" dalši
slova "nebo projev presidenta republiky nebo vlády podle § 17 a)".
ČI.

X.

Za § 18 vkládají se §§ 18a) a 18b)
tohoto změní:
§ 18 a). Soudem bude potrestá," p,ro
přestupek vězenlm od m dnu do tři
měsícu nebo peněžitým trestem
od
300 'K č do 5.000 Kč:
1. I<do uveřejni ti,skem
obsah jednání zá,kollodárného sboru, jeho výboru ,n ebo komi,se, které
bylo podle jedlnacích řádů duvěrné,
nebo o němž bylo podle jednacfch
řádů usneseno, že se neuveřejní, nebo obsah spi,su, který byl nebo má
býti předmětem jejich jednání, je-Ii
podle zákona důvěrný,
zprávu o určité věci z jednání vlády nebo sboru Čolenu ~Iády ustanoveného k projednání vládnich věci nebo obsah spisu, který byl nebo má
býti předmětem jejich jednání, jestliže vláda (sbor) se výs, lovně usnesla,
že taková zpráva nebo obsah takové!
ho spisu nemají býti z duležitélho
zájmu stá,t ního uveřejněny, a původ
ce zprávy o takovém usnesení věděl,
obsah jednáni soudu, pokud
při
něm byla veřejno,s,t vyloučen,a, nebo
zpráVU o hlasováni soudu,
obsah jednáni veřejného sboru ne-

Dodatek 10

bo úřadu, pokud uveřejnění je zákonem výslovně zakázáno,
2. kdo v tisku vydává nějaké ohlášení za rozhodrnutí, opatření nebo
jakýkolív projev čin.itelů uvedených
pod č. 1 nebo v q 17 a), ačkoliv vě
děl, že je zcela nebo z části nepravé, nebo l!llěl dostatečné důvody la
nepravé je pokládati.
§ 18 bl. (1) P,ro přestupek bude soudem potrestán věze'ním od tří dnu
do tří měsícu nebo pe,něžiotým trestem
od 300 Kč do 5.000 Kč, kdo uveřej
ní v periodickém tiskopise zprávu,
článek ,n ebo vyobrazení z běžného
denní,ho života, které se týkají urči
tého tres't ného 6nu proti životu, tělu
nebo majetku nebo věcí pO'h lavnich
a nadpi,sem, zpusobem podáni nebo
vnější úpravo,u hoví hrubé touze po
sen,saci nebo pO'hlavnímu podráždě
ni, nebo oznámení, které se týká nepochybně pohlavnÍ'ho života a zpusobem, jakým bylo sepsáno, jest s to
vzbudit'i pohoršení nebo urazitli s,tud.
(2) K Uskopisum, jichž
kolportáž
může býtli podle § 2, odst. 1 zakázán,a a oh, ledn,ě nichž mohou býti učině
na opatřen.! uvedená v §§ 4 a) a 4 bl,
náležeji též
period:iclcé
ti,skopisy,
které uveřejňují zprávy, články nebo
vyobrazeni rázu vytčel1ého v od,stavci 1 tohoto paragrafu.
Čl. XI.

Za § 19 vkládá se lenio § 19 a):
§ 19 a). (1) Zrušují se § 309 tr. zákona ze dne 27. května 1852, č. 117
ř . z., § 566 vojenského trestni'ho zákona ze dne 15. ledna 1855, č. 19
ř. z., § 20 zá'k. čl. XXXIV/1897, § 96,
č. 1 zák. čl. LlV/1912, a pokud jde o
uveřejňování předmětů přelíčení, při

němž byla veřejno's,t vyloučena, také § 264 vojenského trestniho řádu
(zákona ze dne 5. července 1912, Č.
131 ř. z., a zák. čl. XXXIII/1912).
(2) Dá,l e se zrušuji § 310 zák. Č .
117/1852 ř. z. a § 567 zák. Č. 19/1855
ř. z., pokud jsou ještě v platnosti.
(3) Ustanoveni § 18 a) užíti je i na
uveřejněni, která se nestala tiskem,
.nýbrž veřejnými návěšt.ímoi, ústně před
početným shromážděnim nebo zástu·
pem a pod.

Čl. XII.

§ 20, ods,t . 2 mění se takto:
Ustano'v eni § 2, odst. 2, a pokud se
na něj vztahují, i u's tanovení §§ 4 a)
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a 4 b) pozbudo,u účinJlosti dnem 30.
června 1936.

Čl. XIII.

Tento zákon nabude

mým dnem po vyhlášeni;
provedou
jej všichni členové vlády.
Poznámka: Zákon byl vyhlášen 16.
cervence 1934. Platí tedy od 24. červ

účinnosti

os-

vence 1934.

Zákon o ochrlalně československé měny a oběhu zákonných p,llatidel l.
Poz~ám ka: V tomto znenl byl zá kon
vyhlásen vyhláškou ministra financí
Č. 141/1934 sb. z. a n. Je to zákon
Č. 7/1924 (otištěný na str. 1201
a
násl.), a jeho nynější zde otištěné
znění vyplýva ze změn provedených
~á kony Č. 121/1932 (viz str. 1203) a
c. 113/ 1934.

3. vydala ustanovení o poskytováni a nabýváni cizozemských úvěru o
n,a'kládáni s platidly,
pOhledávk~mi
p'roti cizině, drahými kovy, cen,nými
papíry a ji'n ými peněžními hod'n otam.i, které z ciziny došly, nebo tam
pro tuzemce nově vznikaji, nebo se
tam nalézají, nebo jso,u cizozemské'ho puvodu, a o zpusObu, jak je miti
v patrnosti,
HLAVA PRVNr.
4 . s·tanovil·a zpusob platebních styOCHRANA ČESKOSLOVENSXe MĚNY.
ku v poměru k některým státum a
5. urči.la, ja.kýCh
náležitostí jest
_ § 1. (1) Kdo bez hospodářské po- treba k ochraně měny při dovozu a
treby nebo nad její miru kupuje cizi vývO'lU zboži z oizi,ny a do ciziny.
~latid'la a drahé kovy za domácí pla§ 3. (1) Přestup'ky nařízení vydaných
t~d,la nebo tato prodává za cizí pla- podle § 2 trestají se jako prosté pře
!I.dla a .drah~ ko,vy, trestá se za pře- stupky duchod'kové pO'kutou od
100
cin 1uhym vezením od šesti mě.sícu Kč do 100.000 Kč.
do dvou let.
(2) Byl-Ii však něk1erý takový pře.
• (2) . Stej~ě. tr~stá. se, kdo při p'ráv- stupek spáchán úmyslně nebo z hru'
nim. jednanl, jei!oz předmětem jsou bé nedbalolsti při p'r ovozováni banpla't ldla tuzemska nebo
C:ilo,z emská ,k~V, I1.ího nebo Jiného peněžního podn~b~ drahé kovy, jedná způsobem, o nllcu, nebo bylo-Ii účelem či· nu don~mz mu,sel podle ,svého
povoláni, vézti nebo, vyvézti, třeba jen účetně ,
vec!omostf nebo zkušeno·:;tf. poznati ,hod'n oty, jejichž olběh jest Ipodle § 2
ž 7 muže škodi·tj českoislovenské mě= obmezen, z ciziny nebo do ciziny,
ne.
bude čin potrestán jako těžký du(3) Kdo se činů uvedenýc'h v před- ~hodkový 'Přestupek pokutou ve výši
chozrch. OdS!~V~ích dopustí v úmyslu, jednoduché až čtyřnásobné .hodnoty
aby poskodlr cesko:;,lovenslcou měnu, předmětu, jímž byl pOdniknut nebo
trestá se za zločin těžkým žalál'em ~terr byl k jeho spácháni určen, při
od jednoho do pěti let.
cemz neplatí dosavadní
ustanoveni
(4) Vedle irestu na svobodě mMe trestniho práva duchodkového o nej.
b,ýti 'ul~ž:n. podle majetkových pom _~- vyšší výměře pokut.
_
ru. obVlneneho trest peněžitý od 1.000
J3). P~dle s-t ejné sazby bude
za
Kc do 1,000.OGO II(Č.
tszky duc,h od'kový přestupek trestá,n
§ 2. Vláda se zmocňuje, aby n<lří- ,kdo, k výzvě vydané podle § 2 zák'
zenim
Č:. 7/19~4 Sb. z. a n. do 15. září 1932
1 .. upravila ob.chods cizozems1kými vedome neodvede nebo
neohlási
platld-Iy, pohledavkami proti c,iziné a hodnoty uložené v cizině které pod'
dra·hými kovy,
léhaji u něho odvodové 'nebo nabid~. stanovi!a předpiJ5y pro dovoz, kové ·povin.nos't i za'ložené na ustanopruvoz. a vyv~z drahých kovů, cizo- venich ~osud pla1ných; splnf-J.i však
zemskych a CeSko'5,love.~s~ých pl~t~- tuto povmnost v uvedené Ihutě, neni
del, cenných papi,r~ a j~ny~h pene~- trestný ani podle tohoto zákona, alli
nic·h hodnot, jakož I pro Jejich zasna- podle zákona o přímých danich.
nf, poukazy nebo účetni převody z I (4) Za .tě!ký přestupek duchodkový
clz'l ny nebo do ciziny.
bude steJne trestán, kdo vědomě ne0

v

Ochrana měny (zák.) §§ 1-9.
splni včas povinnost st·anovenou v §

1, (~i

:~omě

těžký

toho muže býti za
důchodkový přestupek uložen
trest
tuhéhO vězeni od 24 hodin do tří
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trestný, za přestupek penezltým trestem od 100 Kč do 50.0GO Kč
nebo vězením od tři dnů do šesti
měsícll.
(2) Stejně

se trestá, kdo
taková
neprávem zho·tovená náhradní pl,atidla
a) převyšuje-Ii základ pro vyměře pro oběh vydá, je do oběhu uvádí,
v něm udržuje, jimi v oběhu platí
Jlí pokuty 50.000 Kč, nebo
b) bylo-Ii při trestném činu použí- nebo je za platidlo přijimá.
(3) Kdo se dopustí přestupku podle
10 podvržených listin, předstíraných
jmen nebo !:á~isu v obcho.d~ichov kn'i; předchozích odstavců, ač již pro tav,
'hách nebo J,"Ydh k o'klamanl uradu kový přestupek byl pravoplatně odzvláště zpusobilých -prostředků, nebo souzen, po't'restá se, neuplynula-Ii od
c) byl-Ii obviněný již pro zločin, tohoto odsouzení tř-i lé'ta, tuhým vě
přečin nebo těžký důchodkový přes'lu zením od jednoho do šesti měsíců,
pek podle to,hoto zálcona pravoplatně se kterým m ůž e být podle majetko.odsouzen a do'pustil se opět takové- vých poměrů obv'iněného spojen trest
ho přestupku do pěti let po odsou- peněžitý od 1000 do 100.000 'I(č.
§ 5. Kdo náhradní platidla neprázení, nebo
d) zúčastni' lo-(,j se přes-tupk, u více vem vydá, jest pov,i'n en hOd'notu za
ně
přija·tou odvésti státu .
.osob než dvě.
§ 6. (1) Vláda se zmocňuje, aby
(6) Na mís·tě po,kuty budiž .uloženo,
Jleni-li dobytn.á, náhradnJ vězení od učinila nařízeními opatření potřebná
k ochraně nerušeného oběhu zákon24 hodiin do tři měsíců.
(7) stejně jako pachatel bude pot- ných platidel.
(2) Kdo jedná úmyslně proti těmto
restán, kdo né!vodem, radou, utvrzovánlím, s,libem nebo pOiskytnutím po- nařízenim, trestá se, nejde-Ii o čin
moci, zejména též nesprávným vede- přísněji trestný, Zčl přeslupek na penim
obchodních a hos,podářských nězích od 50 Kč do 10.000 Kč aneb
kni1h, nebo ji'nak úmyslně působí ke vězením od d'vaceti čtyř hod,in do
spácháni nebo při spáchání trestné· jednoho měsíce.
(3) 'Kdo se dopustí přes1upku podle
ho 6nu j-i,ným nebo kdo po spácháni
trestného činu jiným pusobí k tomu, předchozího odstavce, ač už pro taaby účel'u tres'tného č· inu bylo dos'a- kový přestupek byl pravoplatně odženo, -nebo aby opatřil 'sobě nebo ji- souzen, trestá se, neuplynula-Ii od
tohoto od-souzení více než tři léta,
nému z něho prospěch.
(8) Fysické a p,rávnické o,soby ru- tuhým vězením od jednoho do šesti
mě$ícu, se kterým muže býti spojen
čí za po,kuty a útraty t,restnílho řízení,
které byly jej.ich zákonným
nebo podle majetkových poměru obvině
zmocněným zástu'pcum
'u loženy pro ného trest na penězich od 1000 Ifč
trestné či,ny podle 10'hoto paragrafu, do 100.000. Kč.
'S·páchané při vykonává,ní 'toho-t o zastupitelského poměru. Z ručení jsou
HLAVA TŘETL
však vyňaty fysické osoby, kte,ré nejsou svéprávné, pokud jde o jejich
SPOLEČNA USTANOVENI.
zákonné nebo úředně zřízené zá~tup
ce, a jli'n é svéprávné fysické nebo
§. 7. Poznámka: Zrušen paragrafem
právn,i cké o,soby, jež prolcáží, že jejich zmocněnec jednal bez jejich ve· 19, Č. 1 zákona Č. 31 / 1929 Sb. z. a n.
domi. Výkon náhradního trestu věze a nahrazen paragrafem 8 cit. zákona .
(viz str. 1285) .
.
ni vyllučuje uplatňovati ručení.
§ 8. l'eněžité tresty a pokuty uložené podle toho·to zákona řádnýmí'
trestnými SOUdy a pokuty uložené
HLAVA DRUHA.
nalézacími senáty podle § 18, odst.
OCHRANA OBEHU ZAKONNÝCH PLA- 4 připadají státu.
§ 9. (1) V rozsudcfch a v nálezích
TIDEL.
jest vys.loviti, že platidla, drahé ko§ 4. (1) Kdo neprávem zhotoví ne- vy nebo jiné hodnoty, jimiž trestný
bo zhotoviti dá náhražky zákonných čin byl podniknut, nebo jež byly k
platidel, trestá se, nejde-Ii o čin pH- spácháni trestného činu určeny, nebo
měsiců,

Dodatek 10*
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jím získány, nebo nebyly-Ii zachyceny, jejic'h hodnota, dá,le náhradní
platidla, jakož i veškeren zisk
z
trestného činu propadají ve prospěch státu,
i když nejsou vlastnIctvím odsouzeného, bez ohledu na
vězící na nich práva oso b
třetích
anebo nároky osob třetích k nim, ledaže by jich pachatel nabyl trestným
činem, spáchaným proti osobám tře
tím .
(2) Finanční úřady pro správu nepřímých
daní mohou pro'hlásiti za
pro'pad,lé ve pro'spěch státu hodnoty,
jimiž trestný či'n byl podniknut, n,ebo
jež byly k s'pác'h ání tres,tného činu
určeny, nebo jím získány, jakož i
veškeren zisk z tres,t ného činu, nebyl-I,i . pachate,1 tres'tn.ého činu nebo
jeho zdejšf. pobyt vY'Pátrán, a pachatel se nedostavil ve lhůtě 60 dnů k
přís,lušnému finančnímu úřadu na ve.'ejné vyzvání.
§ 10. (1) Při odsouzení pro' zločin
vysloví soud vždy ztrátu veškerého
práva volební'ho li volitelno,sti, ' při
od,souzení pro přečin, může zt,rátu tu
vyslovit·i.
(2) Od,souzení pro zloč, in, přečin
nebo těžký důchodkový ,přestupek,
pro který by,1 uložen trest na svobodě, u'veřejn.i se na út'r aty odsou·
zeného v jed,nom denn.im I,i 's,t.ě, který
soud v rozsudku urči.
(3) Cizince odsouzeného 'pro' zločin pod'le tO'ho,t o zákona musí soud
z území republiky vypověděti, u dzince odsouzeného pro 'Přečin může
tak učinit.i.
§ 11. I pokus trestných č,i,nů pOd,le
tohoto zákona jest trestný •.
§ 12. Lhůta promlčecí stanoví se u
zločinů dese,t i roky, u přečinů a, těž
kých důchodkových přestupků třemi
roky, u přestupků jédním rokem od
spáchání činu.
§ 13. O výkonu trestu vězeni a
tuhého vězení na S,lo'v en,sku a v Pod ka'rpatské Ru'si plati ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 284
Sb. z. a n.
§ 14. (1) Zaměstna,ncl j'sou trestní
jen tehdy, jestliže nejedn'ali z pří
kazu svého zaměS1navatele, jeho zástupce anebo své,ho představeného.
(2) Tím se , nemění trestn,! odpověd
nost .těch osob, V ' jejichž zájmu a s
jejichž vědomim bylo podniknuto
jednání podle tohoto zákon,a trestné.

HLAVA ČTVRTA.
ÚPRAVA PŘISLUŠNOSTJ.

§ 15. (1) Trestní stíhání zavádí se
z moc,i úřední, avšak pro přeči,ny
podle prvn.f hlavy t01hoto zákona toliko na návrh mi'OIi,sterstva fina'ncí nebo úřadu finanční'ho, jeJž ministerstvo
financí k tomu určilo,.
(2) Ministerstvu' fina,ncí jest vyhrazeno, aby návrh podaný pOd,le
předchozí, ho odista'v ce odvolalo, po,kud ,nebylo počato s pro'hlášením
ro,zsudku soudu p'rvé stolice, nebo
aby řízení finančními úřady z moci
úřední z,ahájené za,s't avilo, pokud ne~ošlo k vydáni ná,lezu finančn(.m úřadem.
'
§ 16. (1) Trest-ni řízeni pro, zloči,ny
a přečiny náleži s,borovým soudům
'p rvni ,stolke, u osob podrobených
pravomoci vojen's kých soudů soudům
divisnim.
(2) Tres,tn,í říze.ni pro přestupky
§§ 4 a 6 náleži ok.r esnim soudům, u
osob podrobených pravomoci vojen,s kých soudů soudům brigádním.
(3) Těž'ké přestupky důchodkové
trestaji, důchod,kové -soudy, v zemi
Slovenské a' POdka'rpatoruské trestni
soudy jako soudy d'ůchodkové; prosté
rřes,tupky důchodkové stíhají a trestají finan·čn.í úřady pro sp,rávu nepřímých daní,. Pokud není v tomto
zákoně odchylných ust,anovení, děje
se tak pOd,le předp'isů práva důchOd
kovéhO'. Ořad,y i so'udy rozhodující o
těchto přestu,pcfch hodnoti provedené důkazy podle vOlné'ho uvážení.
O odvo,lání do nálezů finančních
úřadů p,rv,n.í stolice rozhoduji s konečnou p,latnosU fina,nčni úřady druhé stol,ice.
(4) O dozoru na zachováni nařízeni
vydaných podle § 2 a 'p ri vy'hledáváni
skutkové podstaty důchodkových pře
s,tupků podle to'hoto záko'na plati obdobně us,t anoveni §§ 13 až 20 celního zákona ze dne 14. července
1927, č. 114 Sb. z. a n., s obmezením, že oprávnění § 15 cit. zákona lze·
použf.tl jen při podezřeni z těžkých'
přestupků

důchOdkovýc,h.

§ 17. (1) O nároku na vydáni hodno-ty přijaté vyd'avatelem za ·n áhradní platidla (§ 5) rozhodne soud n·a
návrh fi·nanční prokuratury v trestním
řízeni proti vydavateli
a, nelze-Ii
tohoto před soud postaviti, v trestnim Hze·n í proti kteréko'lIv oso' bě po-

Ochr. měny (zák.) §§ 10-20. Hosp. vyzvěd. (z.) § 1.
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dle § 4 trestně zodpovědné, nepod- šetřiti předpisů § 8, druhé věty
léhající př!s,lušností soudu vojenské- ústavnf.ho zákona ze dne 9. dubna
'hO V tomto pHpadě nutno obeslati 1920, č. 293 Sb. z. a n., o ochraně
,Je 'hlavnimu líčeni vydava1ele nebo svobody osobní, domovni a tajemství
'eho zákonné'ho zástupce, po případě listovního.
~rávnÍ'ho nástupce vydavatelova. Oso(3) Náklady přibrání znalce
jsou
bám těm příslušejí práva obžalova- části na kladů řízeni tres,tniho.
(4) Jakékoliv úmys'lné jednáni nebo
néhO.
(2) Roz,hodnutí stane se nálezem, opominutf, kterým by prováděni provydaným současně s rozsudkem.
hlídky 'podle o'dstavce 1 to'hoto pa(3) Do nálezu toho přísluší stížnost ragrafu bylo mařen 'o nebo ztěžováno,
lc soudu odvolacímu. lest ji podati trestá se, pokud nezak,ládá skutkovou
do osmi dnů po doručení nálezu u pov~hu trestného činu
stihatelného
sOlldu ,prvni sto,lice.
podle všeobecného trestního zákona,
po'kutou do 100.000 Kč nebo vězenim
do jedno'h o roku nalézacimi senáty
HLAVA pATA.
zřizenými podle zákona
o přímých
daních ze dne 15. června 1927, č. 76
USTANOVENI ZAVEREČNA.
Sb. z. a n.
§ 19. (1) Zákon o ochraně česko
§ 18. (1)Vznikne-1i odůvodněné po- slovens'ké měny a oběhu zákonných
dezřeni, že zákon a nařízení podle platidel v tomto znění nabude účin
něh o vyd aná. jsou přestupovány .n ebo
nosti dnem 1.. srpna 1934 a pozbude
jakýmkoliv způsobem obcházeny, jsou jí koncem července 1936.
ministerstvo fina,nd neb orgány jim
(2) Ustanovení § 2, \lěty druhé zápověřené oprávněny za účelem do- kona ze dne 24. června 192.0, č. 418
hledu na zachovává'ní zákona a, na- Sb. z. a n., o úřadu pro zahranični
řizeni prováděti
prohlídky obchOd- obchod, se zrušuje, pokud se jim
ni,ch ,knih, hospodářských, živnosten- tomuto úřadu vyhrazuje spolu'působe
ských a jiných zápisů bank, peněž ni ve věcech va,lutárních.
nich ústavů, závodů a jednotlivců,
(3) Činy, jež jsou jen ukončenim
vyžádati si od majitele podniku neb určité či'nnos'ti před účinností tohoto
jeho zástupce veškeré
doklady
k zákon'a zahájené, nemohou být,i stftomu a podle volného uváženi při hányjako přečiny - a zločiny podle
bra't i k těmto úkonům i zna,lce. Oso- tohoto zákona, leč by šlo o zakonba nebo závod, jehož se zna·lecké čení činnosti, která by,la za'hájena v
zkoumáni týče, jsou op.rávněny žá- úmyslu
poškoditi
československo,u
dati, aby ke zna, lcům u's·tan~veným měnu.
úřadem byl přibrán na jejich náklad
§ 20. Vykonáváni zákona ukládá se
znaleckv důvěrník jimi navržený.
ministrům finand, spravedlnosti, ná(2) PN
pro'hlldkách musi úřady rodni obrany a vnitra.

Zákon ze dne 9. dubna, 1935,

čís.

71, o

hospodářském

vyzvědačství.
HOSPODAŘSKe TAJEMSTVr.

podniků

nebo určitých oborů hospopodnikán!.
(2) Ustanovení tohoto záko'na nevztahuj í se na:
1. vynálezy, které požívají ochrany patentové a na úkony směřujíci k
dosažení této ochrany;
2. na sdělování vlastnich nebo svě
řených hospodářských tajemstvi osobě 'nebo podniku, pokud se tak dě
je v mezích obvyklých hospodářských
a technických styků a spojeni
(na
př. licenční smlouvy, výměna zkušenosti, styky koncernové) a
pokud
dářského

§ 1. (1) Hospodářským tajemstvim
rozumějí se v tomto zákoně zařízeni,
opatření, předmě·ty CI jiné s'kutečno
sti příznačné nebo jinak významné
pro výrobu nebo od-hyt určitého zdejllího hospodářského pOdn,iku
nebo
určitého oboru zdejšího hospodářské
ho podni!:ání, jichŽ zachování v tajnosti je v důležitém zájmu veřejném,
zejména v zájmu na zachováni CI rozš[ření
zaměstnanosti,
vývozu
nebo
soutěživosti zdejších
hospodářských
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a spojeni nebylo zne- vězením od jednoho měsíce do jedužito k zavedení výroby pro tuzemsko noho roku.
(2) Stejně se trestá, kdo- se k činu
příznačné v cizině.
trestnému podle odstavce 1 jinému
nabízí,
s ním se k němu spolčí nebo
HOSPODAŘSKÉ VYlVEDAČSTVI.
vejde s ním k tomu konci v přfmý
§ 2. (1) Kdo věda, že tím ohrožuje nebo nepřímý styk.
důležitý zájem veřejný (§ 1),
(3) Pokus tohoto přečinu je trestný
. vyzradí hospodářské tajemstvi (§ 1, i v zemi Slovenské a Podkarpatoodst. 1) přímo nebo nepřímo do ci- ruské.
ziny nebo užije v cizině ve vlastnim
§ 4. (1) Vedle trestu -na svobodě
nebo v cizím podniku hospodářského může býti vinníku uložen trest
na
tajemství,
penězích, a to při odsouzeni pro zlohospodářské tajemství vyzvídá, aby čin podle § 2 až do 500.000 'Kč, při
je vyzradil přímo nebo ,nepřímo do odsouzení pro přečin podle § 3 až do
ciziny nebo aby ho tom ve vlastním 200.000 Kč.
nebo cizím - podniku užil,
(2) Majetkový prospěch, který byl
za týmž účelem zhotoví popis, plán, vinník-u za spácháni činu -přímo nebo.
nákres, vzorek, model nebo snímek nepřímo poskytnut, nebo jeho- hodzařízeni nebo předmětu, jenž je ho- nota buďtež při odsouzení prohlášespodářským tajemstvím, edcizí, jinak ny za propadlé ve prospěch státu.
- opatří, přechovává, opíše,
obkreslí
S 5. (1 ) Pro zločin nebo přečin honebo efotograf-uje nebe jinému
dá spodářského vy zvědačstvi (§§- 2 a 3)
nebo nechá opsati, obkresli'ti nebo není trestný, kdo dobrovolně a n8
ofotografovati plán, nákres, vzorek, proto, že jeho jednáni bylo odhalemodel, snímek nebo spis, které jsou no, od něho upustí a buď
učiní
hospodářským
tajem stvím nebo- z oznámenf úřadu v čas, kdy škodlivý
nichž lze hospodářské tajemství se- výsledel( mohl býti zamez.en,
nebo.
znati,
sám jej zamezí nebo- napraví.
bude trestán pro zle čin žalářem ed
(2) Účastník na spolčení k hospojednoho. de pěti let.
dářskému vyzvědačství není pro ten-,
(2) Stejně se trestá, kde se k činu to čin trestný, je's! liže dříve, než bytre stnému pedle odstavce 1 ji,nému lo podniknuto ještě něco ji-ného než
nabízí, s ním se k němu spolčí ne- spolčení, a ne proto, že
spolčení
bo vejde s ním k tomu 'kenci v pří bylo odhaleno, buď způsobil, že od
mý neb nepřímý styk.
podn iku bylo upuštěno, nebo spolče
§ 3. (1) Kdo věda, že tím ehrežuje ní úřadu oznámil.
důležitý zájem veřejný (§ 1),
(3) Oznámením trestného- pOdn'ikvyzradí hespodářsl(é tajemství (§ 1, nutí nestává se beztrestným ten, kdo
edst. 1) přímo. nebo nepřímo. esobě v úmyslu, aby je vyzradi I úřadu, je
nepevelané nebe užije ve vlastním nastrojil nebo naváděl k úča,sti na
nebo cizím podniku
hespedářského něm .
tajemství,
§ 6. Podle -t ohoto zákona bude pohospodářské tajemství vyzvídá, aby t restán českosloven ský
příslu'šník
i
je vyzradil přímo nebo nepřímo eso- cizinec také tehdy, dopustil-Ii se hobě nepovolané nebo aby ho užil ve spedářs-kého vyzvědačství' (§§ 2 a 3)
vlastním nebo cizím pedniku,
v cizině , a to. bez ohledu na to, zda
za týmž účelem zhetoví pepis, plán, čin je trestný též podle zákonů platnákres vzerek, model nebo sníme-k ných na mís-tě spáchaného činu nebo
zaříze~í nebe- předmětu, které jseu zda jeho trestnost podle těchto záhospedářským tajems-t vím, odcizí, ji- konů již zél'nikla.
nak epatři, přechevává, epíše, ebkresli nebo ofotografuje nebo ' jiné- NEDBALA OCHRANA HOSPORAŘSK~HO
mu dá nebo nechá opsati, obkresliti
TAJEMSTVI.
nebo ofotografovati
plán,
nákres,
§ 7. (1) Podnikatel, který věda, že
vzorek, model, snímek nebo
spis,
které jsou hospodářským tajemstvím v podniku bylo spácháno hospodář
nebo z nichž lze hospodářské tajem - ské vyzvědačství nebo že pOd,n ik je
jím vážně ohrožen (§§ 2 a 3), hrubou
ství seznati,
bude potrestán, nejde-Ii o
čin nedbalostí, zejména lim, že opomine
se
treitný podle § 2, pro přečin tuhým učiniti potřebná opatření, aby
těchto

styků

Hospodářské vyzvěděčství

(zák.) §§ 2-13.

p ředešlo páchání takových trestných
či nů, způsobí, že hospodářské tajemst ví se může státi známým osobě nepovolané, nebo který opomine učini ti

usnesení o
právní meci.

o'z námení o tom, že v podniku bylo
spácháno ho·spodářské vyzvědačstvf,
bu de potrestán pro přečin věze-ním
do jedneho měsíce nebo peněžitým
tres tem do 50.000 Kč.
(2) Trestní odpovědl1est podle odstavce 1 stíhá i odpevědného zástupce pednikatelova a eny oseby, kterým hledíc na jejich služební nebo
smluvní poměr byla výslevně u-Iožena povinnost uctf"vávati a echraňo
vati hospedářské tajemství.

VEŘEJNOST

ZALOBA.

§ 8. (1) Činy trestné pOdle tohoto
zákona stíhají se na ža'lobu veřejnou
avša-k jen se zmocněním ministerstv~
průmyslu, obchodu a živností.
(2) Zmocnění musi býti
vykázáno
soudu nejpo,zději při podání obžalovacího spisu. Nestalo-Ii se ta'k nebo
bylo-Ii zmocnění odepřeno nebo Odvo láno, jest stíháni veřejnou žalobou vyloučeno.
(3) Zmocněni může býti odvoláno,
do kud soud I. stolice nepo'čal prohl ašovati rozsudek.
(4) Udělení a edvoláni
zmocněnf'
vztahuje se na všecky osoby, které
se trestného. podniku zúča-stnily.
§ 9. Došlo-Ii soudu nebe úřadu veřejné žaloby ve lhůtě uvedené v §
34, odst. 2 zákona ze dne 15. čer
vence 1927, Č, 111 Sb. z.a n., pre'ti
ne kalé seutěži, tres-t ni eznámení pro
ně který z trestných činů uvedených
v § 2 nebe v & 3 teheto zákena čl
od epřel -I-i veřejný žalobce stíhati nebo skončile-li trestnf Hzení zastavením nebo
zprešt'ujicím
rezsudkem
m ůže býti soukromá ebžaloba pro týž
čin pro. přečin 'po-r ušování a využívání
obchodních
a
výrobních tajemstvi
pod le § 31 zák. Č, 111/1927 Sb. z. a
n., vpod~na podnikatelem i
tehdy,
kdyI Ihuta uvedená v § 34, odst_ 2
zák . č. 111/1927 Sb . z. a n. již uplynula , nejpozději však do 15 dnů od
lé doby, kdy oprávněný podnikatel
rS 34, odst. 3, písm. b) zák. č. 111/
1927 Sb. z_ a n.] byl o tom veřejným
žalobcem nebe soudem :z:p raven a nebyl-I'i zpraven, do 2 měsíců ode dne,
kdy trestní oznámení bylo odloženo
"'!bo kdy zprošťujicí rezsudek nebo
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zastavení řfzenf nabyly

HLAVNfHO

PŘELlČENf.

§ 10. Kromě přfpadů uvedených v
trestním řádu může býti veřejnost při
hlavním přelíčeni- vyloučena z moci
úředni, na náv'rh
strany nebo
na
návrh podnikatele (zájmevého sdru~ení po~nikatelů), o jehož tajemství
jde, take tehdy, mo,hly-Ii by býti veřejným projednáváním ohroženy hospodářské
tajemství
nebo
úinnosti
opatřenf učiněných k jeho ochraně .

DOKAZ ZNALCI.

.§, 11. )1)
byt I slyseny
detýkajících
be určitého
tež soudem

J!11éna osob, které maji
jako znalci
o- věcech
se určitého podniku neoboru podnikání ' bud'sdělen-a včas před prová.~ěním. znaleck~ho důkazu podniku
~zajn:!0ve.mu sdruzení' pOdnikatelú), o
jehoz tajemstvi jde,
(2) Činí-I i se proti přibráni tF:chto
oS~b. jak~ znalců závažné
námitky,
zejmena, ze by se by'lo obávati, aby
znalec hospedářs'ké tajems·tvi jinému
nevyzradil nebo ho neužil
bud'tež
přibráni jini znalci.
'
zd-a
určité
zařízeni,
(3) O tom,
opatřeni, předmět
nebo skutečnost
je hospodářs-kým tajem stvím
nebo
zda jde a případ obvyklých hospedářských a ' technických styků a spo'jeni (§ 1), může si soud vyžádati též
posudek ministerstva průmyslu,
ebchodu a živnostI.
§ 12. Ustanovení zákena ze dne 19.
března 1923, č. 50 Sb. z. a n ..
na
ochra-nu republiky, týkajici se - prorady, zrady státního. tajemství a vejenSké zrady, jakož i ustanovellí zá kona č. 111/1927 Sb . z. a n., týkající
se porušováni čl. využiváni obchodních a výrobnich tajemstvi, zůslá'laji
tímto zákonem nedotčena.
§ 13. Tento zákon provedoJ ministr-i
průmyslu, obchodu a živnosti, spravedlnosti, Ilárodní obrany,
sO(iálni
péče, vnitra a fi-nancf v dohodě
se
zúčastněnými ministry.
Poznámka: Zákon byl vyhlášen 19.
Č.
dubna 1935 a podle § 4 záko'la
139/1919 (viz str . 6) vs tupuje 'I platnost dnem 19. května 1935.
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Zákon ze dne 11. dubnal 1935, čís. 82, o ochraně a obraně
proti leteckým útokům.
Oddíl I.

úplnou plynovou masku pro dalšf ješ'
tě okruh osob, jakož i pro které
OCHRANA PŘED LETECKÝMI ÚTOI.Y.
oSOby má býti pOřízena taková ma .
nebo z části na náklad čj.
ska lůzcela
§ 1. (1) K ochraně před leteckými nHe
veřejných.
útoky jsou povinni postarati se pOdle
(2) Ustanovení předchozího odstav.
rozhodnut[:
ce mohou býti
vládním .n a.
a) vla'stníci nemovitosti, na nich ž řízením na opatření a udržování jj.
jsou podniky, ústavy nebo jiná
ných vhodných ochranných
zení, zejména s větším počtem za· a zařízení úředně schváleného neb
městnanců nebo uživatelu, o vhodné stanoveného typu (§ 17).
úkryty pro tyto OSOby,
§ 3. (1)
uslanovení § 1,
b) stavebníci nových budov o vhod· zejména vydávati z: moci úřední nebo
né úkryty pro obyvatele těchto bu· k žádosti strany rozhodnutí podle je.
dov.
ho odstavce 1, náleží
staveb.
(2) Při rozhodování o zřízení (úpra· ním, prováděti ustanovení § 2 náleží
úkrytu
ke stavu
vykonávajícím míslnípolicii
budovy nebo stavebního místa; zříze· v oboru péče o bezpečnost OSoby a
nf úkrytu POdle odst. 1, písm. b) ,lze majetku. Provádění ustan ovení §§ 1 a
nařídiJi jen při udělovánf pOvolení ke 2, pokud přísluší obcím, děje se po.
dle
vydaných
(3) OSoby, které jsou povinny po· Politickými úřady a pOd jejich dohle.
dle ustanovení předcházejících od. dem.
stavců Crkryty zříditi, jsou též povin- (2) Stavební úřady dOhlížejí k tony Udržovati je v řádném stavu.
mu, aby úkryty byly Udržovány v řád(4) Nejsou-Ii vlastníci, uvedení v ném stavu (§ 1, od.st. 3) a mohou
odst. 1, písm. a), zároveň provozova- prOVésti soupis místností a 'p rosto.
tel:i (vydržovateH) podniku, ústavu a ru, jež se hOdí za úkryty.
jiných zařízení t·am uvedených, jsou
§ 4. (1) Obce jsou povinny na svuj
tito provozOvatelé (vydržovatelé) PO-! náklad postarati se pOdle pokynu ,n avinni přispívati zřizovateli (udržovate- dřízených úřadu pOlitických o dos't aJi) úkrytu 'Přiměřené k úhradě nákla- tečný počet veřejných úkrytu a zádů na vybudování (udržování úkrytu;. sobnf.ch úplných plynových masek
pOdrobnosti stanoví vládní nařízení. úředně schváleného neb stanoveného
Spory o těchto věcech náležejí na tylpu (§ 17) a udržovati je v řádném
pořad práva.
stavu.
(5) Vládní nařízenf stan,ovf, jaké ve·
(2) Vládním nařízením může. b~ti
řejnoprávní výhOdy budou poskytnuty obcím uloženo, aby podle smernlc
zřizovateli nebo udržovatel,i úkrytu. To vydaných nadřízenými 'Politickými
plaH i v případech, kdy se o úkryt úřady a pod jejich dohledem 'p lnily
postarají osoby, které pOdle před- na svůj náklad dalšf úkoly k ochracházejících ustanovení k tomu povin- ně před leteckými útoky (zejména
ny nejsou.
službu pOPI'a chovou, požární, zdra§ 2. (1) Osoby, jimž to bude ulo- votní a samarilskou, péči o maskoženo úředním příkazem, daným ať ve vání obyd'lených časti obce a o zhavšeobecném nařízení nebo pro jed- sínání světel, spolupůsobení při služnotlivý případ, jsou povinny opatřiti bě hlásné, výcviTc potřebný k těmto
na svůj náklad k OChraně před le- úkolům a pod.).
Stejným rpůsobem
teckými útoky pro sebe, jakož i pro může býti stanoveno, zda, pokud a
OSoby Hm blfzké, jichž okruh bude kým lze k povinné součin, nosti s orv příkazu vymezen, úplnou plynovou gány obce pOvolati veřejné i jiné
masku úředně schváleného neb sta- korporace (SOubory OSOb), vyvíjející
noveného typu (§ 17) čl udržovati ji v v Obcl svou činnost, nebo jednomvřádném stavu. Vládním nařízením mů- ce 1u bydlící nebo výdělečně č'inné,
že býti stanoveno, v kterých přípa- po případě přenésti na ně některé
dech a komu lze uložiti
povinnost z úkolů obci přikázaných.
na svůj náklad poříditi a udržovati
§ 5. (1) K úhradě nákladů vzniklých

úředního

rozšířena

zaří·

předmětu

Prováděti

věj

stavbě.

třeba přihlížeti

'

.

úřadum

směrnic

úřadum

nadřízenými

' ,t'll'é tia'dlová obrana, (zák.) §§ 1-1 o.

.., ,
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PIO
' a obce požadovati vecl movlte k užívá.
. prováděním t~hoto zak~na. t
í nebo do vlastnictví, věci nemovité
ObClnovenf podle neho vydanych Jes.
užívání S nemovitostí
k
vybírati d,ávku,
užívání I;e užívati též
i ji°ližší predpisy
vv,dany
ného
k ní
.•
K
Jsruž- nemovitosti k
'krytu mohou o ce
, . (obec) je-Ii toho treba, I k po _
jejím
vozidly podle. vseo ecn,v •.• ' v' ch též k jej ímu zbouraní.,
(2) NeplnHI obec nalezlte s.v t'
(2) K účelu naznačen emu v odstavúkolů pO,dle:. tohoto . ~átma, o záaJ~nf ci 1 lze ve prospěch. stát~ nebo ~bce
nadřízeny u,ra~. pOlltlc ~ ,~ ~ uso- vyvlastňovati nemovitosti a vecná
těchto úkolu J,"ym vho ~y o.p o I'áva k nemovitostem.
em na náklad .~~c.e; to~ez 'm,uze..p
p (3) Požadovati a vyvlastňovati mablyšení obce UC,"I"
jetek
lze jen' se souhlabylo-Ii. b,y
,?v: sem
účelným ve veřeJnem zaJ~u~ zeJ':"ke~ budovy a zařízení. pokud slouzl k
abY byly jednotně provadeny u,~ ~ provozu poštovnímu, telegrafnímu a
příslušející ob~i podl,,; tohoto za ~_ radiotelegrafnímu, lze požadovaN .a
na . ,Přejde·li tl~tO zPusobe.% ,pr~~aad vyvlastňovati' jen se ~ouhlasem posdělll usta~ovenl o.§ 1 ..na J Yrr k' tovní a telegrafní spra~y . • .
nebo organ, muze
ura~ po ~ 1«: ~
§ 10 (1) Požadovati vecl 'podle
obci nadřízený o?níti .obCI pro~?~~n~ &'9 odst. 1 příSluší okresnímu úřa
předpisů staveblllc,h vub~c a UC,"I I I du' jenž může za tím úč!lem prov této věci , vhodna o'pa,trení.
, •
vé~ti jejich soupis a ocenenf. V doq 6. Politic~é úřa,?y J~ou op!avne- bě válečné (q 39, č. 3 zákonč! na
n,; činiti dalsí potr~b~a, opatren,í á~ ochranu republiky ) nebo stanoví-I! t~~
ochraně pře~ le~~ckyml ut?ky, Vy: u vláda nařízením, může .poža,dovatl tez
vati potřebne p.nkazy a z!lkazy ~š~' obec věci movité k uzívánl ~eb,o do
police!ního --:-: Ja,k ve ~P~SOb\dno_ vlastnictví a nemovitosti k. uzíva~í. _
obecnych nanzenl, tak I. pro J . ,
(2) Okresní úřad rozhodule o nah!a
11ivé případy - , povolati \ P?vl.~n~ dě za užívání požadovaných
ved
součinnosti jak veřejné ta I JI~~ (odstavec 1) a o náhradě za ~~od,y,
korporace (soubor:~ oS,?b). ne~~. t~a zpŮSObené jejich
ztrátou, zn~cenl'l~
jednotlivce, po pr~pade,:~E!nes ~Ijžší nebo poškozením, jakož I o nahrade
ně některé ze svy~h u o u. . ou za ně budou-Ii tyto věci převzaty do
předpisy. i .. p~l(ud ,Jdeo o grov~~~ s vlastnictví státu nebo obce. • , ,
'Součinnost J,"yc·h uradu a,. 9 dá
(3) Při stanov.ení náhrady za uzívanl
pOlitickými úřady, mohou by tl vy ny věci budiž přihlfženo, k jejim~. obecvládním nařízenlm.
'nému užitku Zemský úřad muze sta6 7. Úřady a or~ány povo~ane. ~ noviti sazby náhrad za užív~ní je~
provádění tohoto zakon.a a ~redplsu notliv' ch druhů movitých vecí. Napodle něho vy!!aných. J.ednaJI POd~: hrad/za užívání nemovHosti se ' určí
potřeby v souclnn~stl Jed.nak ~. Y. odle míry jak bylo 'Převzetím nejenskou správou, Jed,nak I s Jlny,!'1~ p ovitosti d~ užívání státu nebo Obc!:
státními úřady a organy podle s~er m zeno 'e'í užívání dosavadní; pn
nic, které vydá. .ministerstvo ,V~I~~~ ~o~e se ph~IíŽí zpravidla k pruměr
v dohodě s ml,n!sterst'!.e,:" ,n.ar t ě- nému výtěžku nemovitosti z po~le~
obr~ny .a. ostatními na vecl zucas n
n,[ch tří 'let před přeyzetím. Za U~!V~:
nýml m,"lsterstv~: ,
( o _ ní nemovitos'ti, ktera 1rvale nepnn.a
§ 8. Obce _a J,"~ k~~po.ra~eotlivc~ šela žádného užitku, náhrada neprfbory osob), po pr pa e Je ~ neb~ sluší.
_
jimž bude podle .6. 4, ~d,st.,
k
(4) Při stanovení náhrady za 'p0s k o§ 6 svěřeno plniti ~r~lte, ukoly
mo- zení movité věci budiž přihlfzeno ~
ochraně pře~ l,:teckY!f1'1 utOk y " li_ rozdílu její obecné hodnoty v dobe
hou býti nařlzenlm ~Iady nebo po r odevzdání a v době vrácení; za 'P~
tických úřadu zmocn":,ní. ab~ vy~av~r~ -k zení vzniklé vadn~u povahou vek jich účelnému s~lnení p~trebn ~r h ~I °neb~ vinou vlastníka nebo osoboY
kazy, jak ve zpu.sobu ~s~ob~cnyc
• odevzdavší, a za opotřebení ,zpunařízení, tak i pro J~dn~t1lve PrfP:?Y: v~~ené obyčejným užíváním s~ n~hra§ 9. (1) 'l( ochrane .pred !etec y~1 ~
eposkytuje. Při stanoveni nahraútoky lze ve pro'spech statu ne o
a n

u~t:c o' právněna

~ařfzením.

bu~ou

,~ , ~íZ
~I:'n~~~

~ystavp~~ado~::i

~

zařízení

~y ruční, pota~y ~ebo'c~o~~:~~rs~~ statný~

~olitický,

nadr~ze~y ~ra~
o~~trenl t~

převzatou
vnitřního
patřícíhO p~evze~r

užíván~ opra~nuJe st~t

změ~ám, při budově

železničn í
dozorčího železničního úř~,du;
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dy za ztrátu nebo za zničení věci
nebo za převzetí věci do vlastnictví
státu nebo obce budiž přihlfženo k
její obecní hodnotě v době odevzdán·í; náhrada poskytnutá za užívání vě
ci budiž odečtena.
(5) Nemovitost převzatá do 'užívání
budiž vrácena, ,není-Ii jí již třeba, a
to co možná v takovém stavu, aby
mohla sloužiti účelu, jemuž slouž.ila
před tím, než byla převzata do užívání. Za škody, které byly zpusobeny
na převzaté nemovitosti v době užívání státem nebo obcí a které nebyly odstraněny zpusobem uvedeným v
předcházející větě, přísluší náhrada
podle předchozího odstavce. Za snížení obecné hodnoty, zpusobené provedením podstatných změn na ,nemovitosti nebo zbouráním budovy, 'urči
okresní úřad náhradu rovněž podle
předchozí,ho odstavce.
(6) Nárok na náhradu za užívání
nebo poškozen·í požadované věci nebo za snížení obecné hodnoly nemovitosti podstatně změněni nebo budovy zbourané lze uplatniti do
šesti
měsícu ode dne vrácení, nárOk
na
náhradu za ztrátu nebo zničen· í požadované věci movité do šesti měsícu
ode ' dne,. kdy se vlastník o tom dozvěděl, nárok na náhradu za movitou
věc, která byla převzata do vlastnictví státu nebo obce, do šesti měsfcG
ode dne, kdy se vlastník o tom dozvěděl. Byla-Ii movitá věc požadována v době válečné (odstavce 1), lze
nárok na náhradu za jej í ztrátu nebo
zn·ičení, jakož i nárok na náhradu za
její ztrátu nebo zničení, jakož i ná-'
rok na náhradu za věc převzatou do
vlastnictví státu nebo obce uplatniti
nejpozději do šesti měsícu po skončení válečné doby. Nárok na ,n áhradu
(věty prvá a druhá) budiž upla1něn u
okresního úřadu.
(7) Požadováním nemovitosti k užívání není vyloučeno případné vy-

hlíží se k obecné hodnotě vyvlastňo
vané nemovitosti nebo k obecnému
užitku vyvlastňova·ného věcného práva, v době zahájení vyvlastňovacího
řízení; vyvlastňovací řízení jest zahájeno podáním návrhu na vyvlastnění
u příslušného okresního úřadu. Neprokáže-Ii vlastník nemovitosti souhlas osob, kterým plynou práva k
vyv'lastněné věc.i z knihovn·ích zápisu,
aby náhrada byla vyplacena přímo jemu prukaz se podává listinou, na
níž ·podpis oprávněného jest ověřen
soudem nebo notářem (veřejným notářem), nebo nějakou listinou veřej
nou - , musí býti tato náhrada složena u kni'h ovního soudu. Soud rozvrhne složenou náhradu v nesporném
řízení podle zásad exekučního· řádu.
Náhradu lze 'poskytnouti ·i v Jiné nemovitosti nebo věcném právu, žádá-Ii
o to osoba, proti ·níž vyvlastňovacf
výměr směřuje, nebo lze-Ii jich 'použíti ke stejnému účelu, jakému sloužila vyvlastňovaná nemovitost nebo·
vyvlastňované právo. O přiměřenosti
této náhrady rozhoduje vyvlastňující
úřad.

§ 12. Ministerstvo vnitra v dohodě
s ministerstvem národní obrany a s
ostatními
zúčastněnými
mi,n isterstvy
roztřídí obce podle rozsahu nebezpečí z leteckých útoku v jednotlivé
kategor·ie a stanoví, která ustanovení
o ochraně před útoky, a kdy 'nabývají pro tu I(terou
kategorii
obcf
účinnosti. O tom budou dotčené obce vyrozuměny; .obec uvede
toto
opatřen.í ve známost zpusobem v místě obvyklým.
§ 13. (1) Při
ministerstvu
vnitra
muže býti zřízen Poradní sbor pro
protiletadlovou ochranu, aby podávar
posudky ve věcech ochrany před leteckými útoky. Organisační předpisy
a jednací řád 10hoto sboru vydá ministerstvo vnitra.
(2) Dále mohou býti zřízeny Místní
poradní výbory pro
protiletadlovou
vlastnění.
§ 11. (1) O vyvlastnění nemovitosti ochranu, jejichž úkolem bude sounebo věcného práva k ní rozhoduje střediti ke společné práci na ochraokresní úřad. K žádosti úřadu pozna- nu před leteckými
útoky
všechny
mená se zahájení vyvlastňovacího ří vhodné složky, zejména zástupce úřa
zení v pozemkových
knihách; tato du státních a samosprávných, vojenpoznámka je účinná proti každému, ských posádek, lékařu, učitelstva, orkdo později dobude knihovního zápi- ganisací hasičských asamaritských,
su k vyvlastňované nemovitosti nebo tělovýchovných spolku, ozbrojených
právu.
.
sboru měšťanských a j. Vzorná pravid(2) Ořad rozhodne, pokud možno, la pro tyto výbory vydá ministerstvo
již ve vyvlastňovacím výměru i o vý- vnitra. Okresní úřad, státní úřad po'
~ i náhrady. Při stanovení náhrady přilicejní a příslušný orgán obce muže

Protilétadlová obrana (zák.) §§ 11-17.
těchto výboru použiti jako poradního
sboru při plnění svých úkolu vyplýva-

jfcich z tohoto zákona.
(3) č~enství v těchto sborech
funkcí cestnou.

je

Oddíl II.
OBRANA PROTI LETECKÝM OTOKŮM.

§ 14. Obranu proti leteckým útokum
bojovými provádí přede
vším branná moc. Držitelum (vydržovatelům) podniku, ústavu nebo jiných
zařízení, jež jsou duležité pro obranu
státu, muže však býti ministerstvem
vnitra v dohodě s ministerstvem národn í obrany a ostatn·ími zúčastně
nými ministerstvy uloženo, aby připra
vili a v řádném stavu udržovali prostředky potřebné pro obranu těchto
podniku, ústavu nebo zařízeni sami
svým nákladem podle pokynu a za
kontroly vojenské správy, nebo nesli
zcela nebo z části potřebný náklad
na pHpravu této obrany.
prostředky

Oddíl III.
USTANOVENr ŽIVNOSTENSI{OPRÁVNr.

§ 15. (1) Po živnosten.sku provozovaná výroba, oprava a prodej plynových masek a jejich součástek pro~
hlašuje se za živnos1 koncesovanou.
(2) Vláda muže nařízením prohlásiH
za živnosti koncesované podle tohoto
zákona též výrobu, opravu a prodej
jiných předmětu a zařízení sloužících
k ochraně nebo obraně proti leteckým útokum.
(3) Vláda vydá nařízen·ím ustanovení o všeobecné a zvláštní zpusobilosti, které je třeba k nabyt[ koncese,
o podmínkách, za kterých mohou koncese nabýti společnosti nebo právnické osoby, o organisaci nákupu a
prodeje, o stanovišti a provozovnách,
o zpusobu, rozsahu a provozování
živností a o dozoru nad nimi; muže
zejména též stanoviti, pokud snad je
zakázáno provozovati živnost pachtýřem nebo náměstkem, anebo pokud
není dovoleno současně provozovati
jiné živnosti. Vládní nařízení může
též stanovit povinnost vésti zvláštní
knihy a výkazy, jakož i stanoviti pří
pustnost zvláštní živnostensko-policejní úpravy a vázati udělení koncese
na předchozí zjištění místní potřeby.
(4) Koncesi k výrobě a opravě ply-
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nových masek a jejich součástek udě
luje ministerstvo prumyslu, obchodu:
a živností a národní obrany; koncesi
k p!?deji pl~n~vých ma:e~_ a jejich
soucastek udeluje okresn. urad. Vládní nařízení stanoví, které úřady jsou
příslušny k udělování koncesí
podle·
odstavce 2.
(5) Koncese muže býti udělena po
případě pouze na určitou dobu,
na
všechna oprávnění ' nebo pouze na
jejich část. Koncesní úřad (odstavec
4) muže udělení koncese bez udán[
duvodu odepříti a udělenou koncesi
kdykoliv bez udání duvodu
odníti
navždy nebo na určitou dobu.
(6) Koncesní úřad muže stanoviti
všeobecné a zvláštní podmínky 'provozovací, zejména o rozsahu živnostenského oprávnění, o opravách a
prodejí, umístění provozoven, povinnosH provozovací, kontrole, uskladnění, cenách hotových výrobku
při
výrobě a' prodeji a pod.
§ 16. (1) Provozovny, skladiště a jiná příslušenství živnost[ na výrobu a
opravu plynových masek, jejich změ
ny nebo rozšířeni schvaluje ministerstvo prumyslu, obchodu a živn.ostí "
dohodě s ministerstvy vnitra a národní obrany, nebo pověří pod říze
,ný úřad, aby je schválil jejich jménem.
(2) Jde-Ii o výrobu a opravu jiných
předmětu a zařízení sloužících k ochraně nebo obraně proti leteckým útokum (§ 15, odst. 2), jsou ke schválenf
podle odstavce 1 příslušny
úřady,
I(teré určí vládní nařízeni.
(3) Schválení muže býti dáno podmínečně nebo na určitou dobu a muže býti odvoláno, není-Ii provozovna
zařízena podle podmíl1ek
schválení
nebo zjistil-Ii dozírající úřad závady,
které by mohly uškoditi účelné výrobě předmětu a zařízení podle úředně
schváleného neb stanoveného typu (9
17.).
§ 17. (1) Plynové Masky a jejich
součástky směj í býti vyráběny a prodávány jen, podle typu úředně schválených nebo stanovených. Jakým zpu sO'bem a kterým úřadem se typy a
změny typu schvalují, upraví vládnf
nařízeni. Vládním nařizením muže býti stanoveno a 'upraveno i schvalová ní typu (změn typu) jiných předmětu
a zařízení sloužících k ochraně nebo obraně proti leteckým útokum.
(2) Vládním nařízením muže býti
stanoveno a upraveno úřední zkou-

šení a značkován~. ~yrobených plyno,".ých mase~, ? jlnych předmětů a
zarlze~1 slo~zlclch k ochraně
nebo
obrane proti leteckým útoků
{3} Za zkoušení typů a jej~h z •
podle odstavce 1 a
•
men

Vý~h1~a~~k D~z~~"nad výr,o,bou plynonávají okresní
va ' opatře'

Jú~J~~h sou~aste~ vyk~

, a vOJenska sprajiš
zd hode s vo· s k
v oprodejem Jer ou, správou. Dozor nad

tě~Ý,ch záV~~ nč~~~a o~r~s~~tr~r!1aědní

součástek eyk~~~~~h O~I~:~lkl' ~,jdejiCh

ura .
úřad j~'á:ř~~IU~~~~e~í s~ano,ví" ,který
zoru nad v'
vy onavanl dojem 'in' c yr?bou~ ?pravou a prode.. 'hJ Y h predmetu a zařizení slouZICIC
k ochraně neb
b
leteckým útokům (§ 1~ o raně proti
(3) M "t ' . '
' odst. 2).
, • aJI ele zlvl1osll, zabývajících
(2)

~~ynVJ~ý~~L~a~~~avaouJ' e ~.e~o pro~~j em
a opověd"
,
JIC
soucastek
zákona . enych pr.ed. účinností tohoto
.
,~. JSou pOVln11l do 60 dnů od
~~h~o uClnno.sti ,podati Ž~?ost o uděle
•
ncese, az do vynzenl ., d
.
v
Ne ani ~!V~O,S!I po právu zahájeném
~o~a}'-.I.' zadosti v uvedené -lhůtě'
zal1lka JejlC,h, ži.vnostenské oprávnění:
(4) Prohlasl-II vláda nařízením
'-

~~~u, ~P!~vněn~ pokračovali

z:r_o~~~

~gb~, z~~r::~1 a sr~~:í~ic~ný~h Před~(
obraně'

proti leteckým

~~~~~ne

:~ ~~vkn~ns~i ~!~cesovan~ .podle to~~:

majitelll živnou~~ upravili

,~ovil1nost

účinnosll naH~~nťro~~~~~anych
' před
e

o~s~avce, 3 ,nebo

pOdrobitr

prtv~~~~

~:~Ií dotcel}ych ~ivno,s.t.enských oprávvšem na~ytdyc.h opred uClnno stí nařízenf

pre pl sum tohoto zák
vl,ádnfch . n~řfzenl podle něh~n~ da~
nvch, zejmena též -s tanoviti že / k
k.dykOIi' bez
čitou dobu.
I I navzdy nebo na ur-

~~t~ů~~~~V~~~í-r'ze

~d~:

dějfd

Oddíl IV.
USTANOVENI VŠEOBECNA.
,§ 19. (}) Orgány, provádějící so .
~ISt".OStl a prostorů nebo dohled UplS
stav:m
(§ 3, odst.
organy, vykonávající doz2;
noa vyr~bou, nebo prodej6m \ilředmě
tu ~ z,,!nzenl uvedených v § 15 "
opravneny, šetříce ustanovení z~~~~U
ze . dne 9. dubna 1920 Č. 293 Sb a
a n." o och.raně svobo'dy osobní 'd~:
m~vnl a .tajemství listovního, kďYkoli
vs Up~v~tl do obytných, výrobních
pro~eJnlc~ ~ jiných místností a ' ro:
a, j8:" tak
v
?,,~~I . ktera jim bude k vykonávání
Jejich, poslání vydána , provésti v nich
prohlldku. V soukromých bytech a .
JI,:h ,vedle!ších mlstnostech
cl_r.~.. o.rga-n y tak ,učiniti jen
tehdy
Vv~az!-Ii ~: zvláštním rozkazem pří:
~Iusneho ura~u. Orgány, vykonávající
?zor .n~d vyrobou nebo
prodejem
pre~melu a ,zař!zenl. uvedených v
ZáSObY§
15,
It? hllzet!, do pnslusnych knih a zápi~
su ~ pnpadně na stvrzenku je odebratl. Oso.~Y . oprávněné k výrobě nepředložiti
b?, p~o~eJl JSou povi,n ny
pns!u~ne knihy a zápisy
dozorčím
org!'lnum a. vy~onávati pomocné práce
s tlm spojene .
. (2) Or~ál1Y uvedené v odstavci
1
J~o u pOVIl1~V zachovati úplnou mlčen
Ilvos~ ~ vse~.h věcech, o nichž
se
dozv~dt;ly pn své činnosti, zejména
? kaz~em ~bchodní,m a výrobním taj~mstvl. Stelnou mlcenlivo-s t jsou povinny ~achovati i jiné osoby kte'
s,: o
uvedených '
de!y ve s~e úřednf činnosti nebo ve
svem zamestnání.
vo~ 20; (1) Vládní nařízeni upraví poo~~nf ?OVOZU a vývozu 'předm ·t
a zar~zenl ~Iouž!c!ch k ochraně e ~
f~r,a_~e pro!1 leteckým útokům, jakož
tak~~á a P~~~~~í.°dvádění paplatků za

~ad~ym.
zn~čkování výrobků :~dl~kO~~~~!vc: Ja~l..>z"
;íz!~~.SOb
~:~
2 jesot zaplatiti poplatky jejichž v'·'
vybírání stano'ví vládní

neb.?

pro tíl.éta,dlová obrana (zák.) §§ 18-25.
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stor~

úkryl'ů

n~d

vyznačeno

le~iti.

smějí u~::

J,~ou. oprav~,eny. zjišťovati

vecec~ právě.

dOZV~~
O

.<2) Pro potřebu podniků, zabývajíCICh se, vyrobou předmětů a zařízeni
uv,: d enych. v předešlém odstavci lze
ř!i!~1 N~ní-li t.ím to zákonem nebo na- poza,dovall ·.obdobně podle §§ 9 a 10
jinak "!ltann:vejneohO základě vydanými ~~tn~o Su!ovlny při potížlch opatřiti je
lall
upravené IImto '
pro
živnosti Br.-- macím nebo zahraničním trhu
~zdslf podr~bnosti budou upraveny'
nfmi podle něh~aV o~::- n.ebo nařfze vl a n m nanzenlm.
n~ živnostenského ~ád/m(l~áukstan)ove k § 21. (1) V řízeni podle tohoto zápredpisů . . •
ona
a
dch.
Jej menících nebo doplňujf- d~na ~ p~dle přepisů na jeho záklae vy anych je úřad Hzení prová-

,r

povinen učin!ti všech".a vho~
á opatření, aby zustaly utajeny ve·
n. které majl zůstati utajeny v zájmu
~Ibrany státu; při tom se může úřad
odchýliti od platných předpisů řízení
se týkajících. opat!enl opřen,á
Vý:
slovn ě o ustanOveni vety prve, nem

otřebl odůvodňovati.
z rozhodnutí

p (2) Odvo-Iání

nebo

opatření (příkazu, zákazu) obce podle
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nemohou býti an-i -požadovány ani vyvlastněny podle tohoto zákona.
(4) Věci požadované nebo vyvlastňované (vyvlastněné) podle tohoto
zákona nejsou osvobozeny od požadování nebo vyvlastnění pro vojenskou
správu podle příslušných zvláštnlch
ustanoven.!' Věci požadované nebo
vyvlastňované (vyvlastně,né) pro vojensltou
správu 'podle
příslušných
zvláštních ustanoveni nemohou býti
požadOvány ani vyvlastněny podle tohoto zái<ona.

tohoto zákona nebo' podle předpisů
na jehO základě vydaných má odkladný účinek; obec může však tento
účin ek vyloučiti, je-Ii okamžitý výkon
Oddíl V.
odúvodněn naléhavým zájmem veřej
ným nebo nebezpečím v prodleni v
USTANOVENI TRESTNf.
zájmU strany. Proti vyl -ouče nl odkladnéh o úči nku není odvolání přípustno.
§ 24. (1) '((do úmys-Ině
(3) Proti příkazům a zákazům, vypoškodí, zničí nebo učiní neupodaným jinými korporacemi (soubory třebitelnou věc nebo zaHzení, slouoso b) a jednotlivci podle § 8, je pří žící ochraně jiných osob nebo jejiCh
pus tna pouze dozorčí stížnost k -po- majetku před leteckými útoky nebo
litickým úřadúm, po případě k mini- jejich následky nebo obraně proti
takovým útokům,
sterstvu vnitra.
§ 22. Aby byla vyzkoušena pohotoznemožní nebo ztíži odvrácení hrovost opatřeni proti leteckým útokúm, zícího leteckého útoku,
mohou býti politickými úřady vydá - zvýší obecné nebezpečí, jaké letecký
vány potřebné pHkazy a zákazy, ze - úlok mívá za následek, nebo znemožjména po kud jde o dopravu a pobyt ní nebo ztíží odvrácení nebo zmirna veřej ných místech, použlvání ply- nění takového obecného nebezpečí,
nových mase-k, zastírání (zhaslnání) bude potrestán, neni-Ji
čin podle
sv ětel, požární a samaritskou poho- jiných ustanoveni přísněji trestný,
tovost pří slušných orgánů, korpo-rací, pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku do pěti let, za okolnostf
jedno tlivců a pod.
§ 23. (1) podle oddílů I. a II. to- zvláště přitěžujících těžl<ým žalářem
hoto zákona nelze nařízení, rozhod- od pěti do dvaceti let nebo na donutí a opatřeni (pUkazy, zákazy) vy- životí. Měl-Ii však čin za následek
dávati a dohled vykonávati vůči vo- smrt člověka a pachatel to mohl
jenské správě ve věci ochrany bran- předvídati, bude potrestán tre stem
né moci a ochrany (obrany) v budo- smrti.
vách a jiných nemovitostech, podni (2) Obecným- nebezpečim rozumí se
cfch, ústavech nebo zaHzen-I ch, jichž nebezpečí smrti nebo těžkého poškovojenská správa užívá nebo jež ji ná- zení -na těle vice jiných lídi nebo
ležej!'
k:~ezr:z~lah~~o cizl majetek ve ve l(2) Vl astnlk budovy nebo jiné ,n emovitosti trvale užívané vojenskou
(3) Byl-Ii čin spáchán v době váspr ávou je povinen trpěti, aby v nich lečné (§ 10, odst. 1), nelze snlžiti
vojenská správa vlastnlm nákladem trest na svobodě pod dolejšf hranice
zHdila a udržovala potřebné úk-ryty. trestní sazby ani změniti jeho způ
Vlastn-ik nemá z tohoto důvodu žád- sob za mírnější. Místo trestu smrti
ného nároku na náhradu škody; 'takto může soud v takovém případě uložiti
provedené úpravy budovy nebo jiné toliko doživotní těžký žalář (káznici).
nemovitosti přecházej I při vrácení bu(4) Při odsouzenf se užije obdobně
dovy nebo jiné ne-movitostI do jeho ustanoveni § 32 zákona na ochranu
majetku bezplatně. Ustanovení tohoto republiky o z.trátě čestných práv obodstaVCe platl 'v době válečné (§ 10, čanských.
-odst. 1) i pro budovy a jiné nemo§ 25 . Kdo se dopustí činu uvedevistosti užívané vojenskou s-právou ného v § 24 z nedbalosti, bude potrestán pro přečin tuhým vězen-im
přechodně.
(3) Věci movité I nemovité vojen- od jednoho měsíce do jednoho rod{é správě náležející nebo ji užfvané,

1534
ku, za ekelnestí zvláště přitěžujícich
tUhým vězením 'Od šesti měsíců de Iři
Jet.
Měl-Ii
však
čin
za následek
smrt člevěka a pachatel te mehl
předvídati, bude petrestán pre přečin
"tuhým vězenlm 'Od šesti měsíců de
pěti let.
§ 26. Kde vědemě 'Opomine pemeci
jinému v nebezpečl živeta, způsebe
ném leteckým útekem, ačkeliv tak
.mehl učiniti snadne a bez nebezpečí
pre sebe a eseby blízké, bude petrestán pre přečin tuhým vězením
.ed jednehe měsíce de šesti měsíců.
§ 27. (1) Kde vyrábí, uvádí v 'Oběh,
nebe má na predej předměty ,nebe
-zaHzení určené k 'Ochraně před leteckými úteky nebe jejich následky,
,ačkeliv při náležité pezernesti mehl
'věděti, že nejseu způsobilé takeveu
'Ochranu peskytneuti, bude petrestán
,pre přečin tuhým vězením 'Od jednehe měslce de jednehe reku. Věděl-Ii
'však 'O takevé nezpůsebilesti 'před
..mětu nebe zařízení, bude petrestán
pre přečin tuhým vězením 'Od šesti
:měsíců de Iři let.
(2) Vedle trestu na svebedě může
býti uležen trest na penězich 'Od 200
'Kč de 100.000 ,'Ieč. Peněž itý trest při
padá státu.
(3) Byl-Ii . čin spáchán při preve'zevání živne sti, může seud vysloviti
jake vedlejší trest ztrátu živnestenskéhe 'Oprávnění.
(4) Předměty nebe zaHzení, jimiž
byl trestný čin pedniknut nebe které
'byly k jehe spáchání zřejmě určeny,
bud'tež prehlášeny za prepadlé ve
prespěch státu, nehledíc na výsled'ek
tre stn íhe řízen i.
§ 28. (1) Kenati hlavní přelíčení 'O
,ebžalebě pre zlečin uvedený v § 24
náleží seudu peretnímu, navrhuje-Ii
'státní zásptupce v ebžalevacim spise,
.aby byl trest uležen pedle zákenné
sazby vyšší než pě·t let.
(2) Zlečin uvedený v § 24 patři ke
'Z lečinům, při jejichž zvláště nebez'pečném šíření může býti prehlášene
stanné práve.
§ 29. (1) Ji,n aká perušenl tehete zá 'kena, předpisů. pHkazů a · zákazů pe,dle něhe vydaných trestajl pekud
nejde 'O čin přísněji trestný - ekres'nl a v 'Oberu své pravemeci státnl
pelicejnl úřady pekuteu de 100.000

V. Trestní právo.
Kč nebe vězením (uzamčen lm) de 6
měslců, případně jde-Ii 'O přestu
pek spáchaný při prevezevání živnasti též ednělfm živnestenskéhe
eprávně,ní.
Pre případ nedebytnesti
pekuty bud' uležen náhradní trest vě
zení (uzamčení) pedle mlry zavinění
de 6 měsíců. Pekuta a trest na svebedě meheu býti uleženy také záreveň; v tem případě nesmi však trest
na svebedě spolu s náhradnim trestem za nedebytneu pekutu přesahe
vati 6 měsíců. Věci, jimiž byl trestn~
čin podniknut
nebe které jseu ke
spácháni trestnéhe činu zřejmě urče

ny, lze prehlásiti za prepadlé ve 'pre·
spěch státu, i když pachatel nemůže
býtistihán nebo edseuzen.
(2) Stejně bude trestáne - nejde-Ii
o čin přísněji trestný každé jed'
náni nebe 'Opominuti, které je s to
ehreziti ochranu před leteckými úte·
ky nebe 'Obranu proti 1ěmte útekům,
Oddil VI.

Časový rejstřík právních předpisů

zpracovaných v dodatcích.
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1933.
9. VI.. zák. Č. 95 .
28. VI . zák. Č. 107
18. VII. nař. Č. 148
29 . VII. nař. Č. 164
19. VII. nař. Č. 165
21. X. nař. Č. 195
21. X. nař. Č. 196
9. XI. zák. Č. 205 .
15. XI. zálL Č . 206
17. XI. nař. Č. 214 .
,6. XII . zá lL Č. 225 .

1377
1469
1475
1396
1464
1465
1467
1492
1378
1453
1395

USTANOVENI ZAVEREČNA.

§ 30. (1) Vlád,ním nařízenim meheu
být i s ·hlediska 'Ochrany před leteckými úteky, jal(ež ·i shl~diska 'Obrany
proti těmte útekům upraveny předpisy
'O ukládání výbušl1ých a heřlavých lá·
tek, jakež i předpisy stavební a pe·
ždmí, a vydány předpisy 'O vedeve·
dech a studních.
(2) Taktéž meheu býti vlfjdním nařízením staneveny pedrebnesti, 's euvisející s preváděním tehete zákena.
§ 31. 'Kde se v temle zákeně mluvl
o leteckých útecích, re:wmějl se tím
těž jiné pedebné úteky.
§ 32. Tente záken nabývá účinnesti
dnem vyhlášeni; prevede jej ministr
vnitra v dehedě s ministrem nárednl
'Obrany, ministrem průmyslu ebchedu
~ živnestí, ministrem sprav~dlnesti ci
estatnimi zúčastněnými ministry.
Poznámka: Zákon byl vyh lášen 26.
dubna 1935. Ustanoven I §§ 15 až 18,
20 a 30 b y la provedena vládním nařízením ze dne 17. dubna 1935 č.83,
o živnosti výroby, opravy a prodeje
plynových masek a jejich součástek,
lakož i o jejich zkoušení dovozu a
vývozu.
'
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3. VII. zák. č . 145 .
4. VII. zák. č. 165
10. VII. zák. č. 140
11. VII. zák. č. 147
11. VII. zák. č . 154
13 . VII. nař. č. 142
25. X. nař . . č. 228
23. XI. nař. č. 234
11. XII. zák. č. 250
11. XII. zák. č. 251
14. XII. nař. č. 246
22. XII. nař. č. 258
22. XII. nař . č. 259
22. XII. nař. č . 260
22 . XII. nař. č . 261

1418
1478
1519
1441
1383
1498
1394
1492
1485
1478
1480
1499
1499
1500
1447

1934.
II. vyhl. Č. 24
21. II. zák. Č. 36
'22. II. zák. Č . 34
23. II. zák . Č. 32
24. II. zák. Č. 33 .
3. V, zák. Č. 91 .
8. V. vyhl. Č. 119 .
4. VI. nař. Č. 106 .
19. VI. zák. Č. 113
19. VI. zák. Č. 115
11. VI. zák. Č. 109
7.

1480
1378
1497
1500
1496
1515
1511
1484
1522
1517
1378

1935.
22 . II. nař. č. 30
26 . III. zák. č. 91
4. IV. zák. č. 56
4. IV. zák . č. 68
9. IV. zák. č. 71
11. IV. zák. č . 82
12. IV. zák. č. 75
12. IV. zák . č. 76
29. IV. nař. č. 89

1491
1398
1512
1512
1525
1528
1448
1451
1417

1537
Strana
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družstv a, p řeměna. spo'lečností
s r. o. v druzstva . (zákon
279/1924)
. '
dů kaz smrti (zákon 20/1883)

sestaven ý podle hesel
konů ofv v ,
oznacuJlclch ob sah všech z 'IS t enych v celém díle včetně dod at ků . a
.,

,

I

I
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civilnf ř ád soudnf (zákon 11 3/
1895)
cti ochrana (zá'kO~ 108/ 1933)

Advoká tnf řád
'
634
• (zakon 96/ 1868)
_ sazb
978
1220
. Y (narlzenl 95/1923)
- ~ak~n (40/1922) '
. . 1337
976
akclove bank
:. .. .
ních ústaJ. a r~Vlse bankovČ
_ společnosti u (;akon 239/1924)
321
rých o . ' . u'Prava
někteČ est, JeJl ochrana (zákon
108/
, Zři~o~~~u (zá k,?n ~4/1932)
309
1933)
1221}
kladnfho k ' .zvys o vanl zá dání
o a~lt~lu a zaklá(vlád . !ař b04c6nl/ch
ústavů
D
akciový
re'
. 1920) - . •
294
~~~/1899) gu~atl.v
(naHzenl
275
DarovánI
(§§
938
a násl. obč .
aktuarr soudnf ( ' . . . . .
zákona)
...
alimentační zák zako.n. 57/ 1931) 974
82
n
133
dědick!
pr~vo
(§§
531 . a . násl'
au t omobilový /'k (CI~. 4/1931)
obc. zakona)
•
1908)
a On (cls.
162/
52
147 d ě ti a ročiče (§§ 13'7 . a . n : I'
- - (8.'/'935') . : : • . .
1398
obč. zákona)
as .
17
autorsky zák o n ('c"
. . ••
IS. 218/1926) .
153 - v ~izí p~či a l1~m~nŽel~ké
(zakon cíS. 256/1921 a .
• řízenI č. 29/1930)
. nadllo, sm.louva ~ dílo (§§ 1151
135
Bankéři, povinnosti
..
a nasl. obc. zá,kona)
98
vě cenn' c.h
P! I úschodoba
pracov·n f osmihodin~:
241/1924) Y • ~aplru (zákon
356
(SmIOu~a 80/1922) . . . va
ba.n ky akciové
. •. . . .
_ _ _ (zalcon 91 / 1918)
.
583
kovnlch
a. reVIse bandočasné zas!avenl působn~sti 590.
1924)
ústavu (zákon 239/
321
por~ t (zakon 268/1920)
bilance stabilis~ " f ' : • . .
dohod~1 obc.~odní _ sensál~v: 111 6
1927)
.
cn (zakon 78/
359
(zako~ CI:. 68/1875) . . ~
byt náhradnf
.. ' . • •
domovnICI (zakon čís. 82/1920)
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103/1930)' pOjem (vlád. nař.
9
domovnl
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och
172
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(zákon 293/1920)'
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byt~Vá péče (zák: 32/1 934)
don~covací ~racovny a pOI~: 1197
sovny (zakon 89/1885)
p 1276
C
- - - (zákon 90/1885)
dráhy,
železničnf
knihy
~
zá1277
Cen~é paplry ú
241/1924)'
schova (zákon
356
stavnl právi'l nabytá na drácikáni potulnl .( :k • . . • .
• hách (zá.kon 132/1930)
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zakon c. 219/
kon 1/ 1933)
. .
899
129 družstevní zákon (70/1873)
41 8
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~-
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...
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141 7

1

lazylcový zákon (122/1920)
jednací řády soudů, doplněni
nařížení 106/1934)
Exeku ce mařen i (zákon 78/1883) 1243 jizda motorovými vozdily (zá_ na 'p eněžité pO'hledávky za'
'k on 81/1935) • . . .
státem nebo fondem .pod
jurisdikčnf norma (zákon
111/
ve řejno. u správou (nařízení
1492
1895)
234/1934)
. . ....•
_ _ podpory v ·nezaměstnanosti (zákon 116/1932) . . •
899
K
_ proti zemědělcům (zákon 741
899
1933)
. .. . .. . •
816 Kartelový zákon (141/1933)
exeku čn fřád (zákon 79/1896) .
_ _ (prováděcí nařízení 165/
_ a konkursnf ří;zenf proti ,n e.
1933, 195/1933, 196/1933)
zaměstnaným . (zá,kon
34/
1497 knihovni
zákon
obecný
(95/
1934)
•• . . . •
1871)
. • • •• •
_ _ _ _ _ zemědělcům (zá1496 knihy železničnf
(zákon
132/
ko n 33/1934)
1930)
.. . .•.
_ Hzení, změna
a
doplněnf
koali6ni zákon (43/1870)
n ě kterých předpis.ů, a ·t restkolektivnf
smlouvy 'p racovni
ní stíhání 'pletich při draž899
(naHzenf 89/1935) . . . .
bách (záko.n 1/1933)
730 kolonie pracovní nucené
(zá_ _ novela. (zákon 23/1928)
.. . ..
kon 102/1929)
_ vyklizenf mfstnostf,
odklad'
kompetenční konflikty
(zákOn
(zákon 45/1928) . . . . .
967
3/1918)
. . . . . . . .
_ _ . . n, . :rl'
fl ·
' ...~;.n--.-;;,~r . 'T"' !;~ • . ,A' konkursnf řád! (zákon 64/1931)
[J , ~ : ' / (~,fI '
,:jf"J) ~jl1:)~~~ kontribučenské fondy peněžní.
.
F
(zákon 128/1924)

5

-~-

-~-

1484
1398

I

(zákon
prokur.atury
Fin ančnf
97/1933)
fond , zvlá,št·n í, pro· zmirněnf
n rát povstalých, z . pováleč(z.á,kon 2371
ných poměrů
1924)
_ v šeobecný peněžních ústavů
(zákon 238/1924)
peněžni
fon dy kontribučenské
(zákon 128/1924)

982

303
317
376

H
spo418
(zákon 70/1873) .
lečen.stva
(závyzvědačství
ho s,podářské
1525
kon 71/1935)
- záložny okresni (zákon 128/
376
1924)
hr aničnf meznfky, och rana (zá1235
ko·n 254/1921)
Hospodářská

a

výdělková

Dodatek 11

'-~

416
782

E

Ab ece dní ukazatel
v

hromadné pracovní smlouvy (nařízenf 89/1935) . • . . . .

~

':W~'"

604

1288
1464
788
802
120.5
1417.
1273
599
903
316

L
(zákon
soudni
Lékařské rady
107/1927)
letecké útoky, ochrana a obra na . proti nim (zákon 82/
1935)
letectvf (zákon 172/1925)
Iiďové soudy pro trestáni vá567/
(zákon
lečné lichvy
1919)
567/
(zákon
soudy
lichev.ní
1919)
(zákon.
trestánf
lichva válečná,
568/1919)
listin umořovánf (cís . nařízenf
257/1915)
_ - (zákon 250/1934)
_ - (naHzenf 30/1935)
Iistovni tajemstvf, ochrana (zákon 293/1920.)

1029
1528
450
111 7
1117
1120
785
1485
1491
1197

1539

1538
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Malý zákon přídělový (93/1931)
manželská novela (zákon
320/

187

1919)
manžel ské právo (§§ 44 a násl.
obč, zákona)
- věci, řízení (dvorní
dekret
1595/1819)
- - - (nařízení 283/1897) , ,
maření exekuce (zákon 78/1883)
mezinárodní smlouvy o právní
pomoci
,',',,'
mezníky hraniční, ochrana (zákon 254/1921)
měna, její ochrana (zá'kon
7/
1924)
. . .
-. -.-:- (~ákon 113/1934)
mlmoradna moc n ařizovací (zákon 95/1933, 206/1933, 109/
1934)
;
- opatření
(zákony
30Ď/1920'
125/1933)
,
mládež, t res tní soudnic tví nad
ní (zákon 48/1931) . . . .
- - - - - (nařízení 195/1931)
motorová vozi dla
(zákon
81/
1935)
. .. .. .
mrtvý, prohlášení za mrtva (zá ·
kon 20/1883)
- - - - pohřešovaných
ve
válce (zákon 128/1918)

126

N
Náhrada škody (§§ 1293 a násl.
obč .
zálcona)
náhradní byl, pojem (vlád. nařízení
nájemníků

103/1930)
oe-h rana (zákon
54/
1933)
.....,..
- . - n~vé znění (zákon 32/1934)
náJemm (pachtovní)
smlouva
(§§ 1090 a násl . obč. zákona)
nakladatelská smlouva
(zákon
106/1923
n ařizovací moc mimořádná (zákon 95/1933, 206/1.933
109/
1934)
,
nejvyšší soud (zákony 5/1918 a
216/1919)
- - procesní
novela k jeho
últ;vě . (zákon 251/1934)
- spravnl soud a řešení kompetenčníc h
konfliktů
(záko n 3/1918)
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Inek alá

M

11
732
734
1243
731
1235
1201
1522
1377
1206

soutěž (zá,kon 111/1927)
nemocí pohlavní , potírání jich
(zákon 241/1922)
nesporné řízení
(cís. patent
208/1854)
- - (zákon 100/1931)
nezaměstnaní, exekuce na jejich podpory (zákon 116/
1932)
1- exekuční a konkursní řizení
proti nim (zákon
34/1934)
noční práce žen (smlouva 81/
1922)
.,
norma jurisdikční (zákon
111/
1895)
nov ely tre sn í (zákony 471/1921,
259/1923, 31/1929, 209/1931)
notářské sazby (nařízeni
102/
1923)
- spisy (zákon 76/1871 oř. z.)
no-tářský ř áCl (zákon 75/1871)
nucené pracovní kolo nie (zákon
102/1929)

1086
1120
1398
782

1260
746
736
899
1497
587
604
1282
1344
78
983
1273

o
Občanský

zákoník (946/1881 Sb.

z. s.)

8

obecný zákon o pozemkových
'knihách (zákon 95/1871)
.
784 oběh zákonných pl atidel, ochrana (zákon 7/1924)
- - -- - (zá:kon 113/1934)
.
obchodni dohodci - sensálové
(zákon 68/1875 ř. 'z ,)
- pomocnici
(zákon
20/1910

110

261

ř.

z ,)

1201
1522
207
201

.,

- zákoník (1/1863 ř. z,)
(zá k.
966 obchody splátkové

788

191

76/

1935)
1451
271
955 - - (zákon 70/1896)
1500 obilní , zástavní Jisty a veřejná
obilní s kladiště (zákon 107/
93
1933)
1469
obnova hranic (II. dílčí novela
k obč. zákonu) . . . . '
74
165
odhadni řád (vlád, nařízení 100/
1933) ,
889
1377 odklad exekučního
vyklizení
místnosti (zákon 45/1928) .
967
597 odpovědnost za ob sa-h tiskopi ,sů
(zákon 124/1924)
. . . . 1230
1478 o~půrčí !ád (zákon '64/1931) .
948
ollsouzenl
podmíněné
(zákon
562/1919)
.... . .
1263
zahlaze,n í (zákon 111/1928
1271
599
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odvážné smlo.uvy • (§§ 1267
a
nás.1. obc. zak.)
hrana a obrana proti letecoe kým útokům (zákon 82/1935)
_ cti (zákon 108/.193~)
•
českO'slovenske meny a obehU zákonných 'platidel (zákon 7/1924)
_ _ (zákOn 113/1934)
hraničních mezníků a trigo nometri ckých značek
(zákon 254/1921)
_ nájemniků (zákon 54/1933) .
_ _ nové zněni (zákon 32/1934
_ peněžníc,h ústavů příročí (zákon 240/1924) • . . • . .
_ republiky (zákon 50/1923
_ _ , novela (zákon 140/1934)
_ svobody osobní, domovní a
zákon 293/1920)
tajem ství Iistovniho (ústavní
_ _ ve shromážděních (zákon

128/1924)

ústavy, přiročí k jej i ch ochraně a k ochraně věřitelů
(zákon 240/1924
_ _ Cl podniky, úprava někte1ých poměrů (zákon 54/1932)
_ _ , všeobecný fond (zákon

376

109 _
1528
1220

333
309

317
1201 \
238/1924)
. . , . . . ,
1522 peněžnictvi, soutěž v těchto vě
336
cech (zákon 44/1933) . . .
_ _ (novela niilřízeni 261 /1934) 1447
1235 \ _ , ústřední smírčí orgá,' a po955
radní sbor (vlád . nařízeni
341
1500
52/1933)
placení některých závazků stát353 '
ních a jiných veř. zaměst1180
nanců (zákon 205/1933) . . 1492
1519 platidla, ochrana jejich oběhu
(zákon 7/1924)
. ' . . • 1201
1197 _ _ _ _ (zákon 113/1934) . 1522
pletic,h y při
dražbách
(zákon
899
1/1933)'
•
_
_
zadávání
veřejných
dodá1205
309/19 21 )
vek a prací (zákon 115/1934) 1517
okresni záložnyhospodářské a
podmíněné odsouzení a podmíkontri bučen s ké
fondy
peněné! propuštění (zákon 562/
něžní v Čechách (zákon 128/
1263
376
1919)
1924 1
podpory
v
nezamě s tnanos,ti,
opatrovníctví a porucenství (§§
21
exekuce na ně (zákon 116/
187 a násl. obč , zákon a
899
1932)
opatření mimořádná (zákon ?i00/
1206
pohlavní
nemoci, potírání jich
1920, 125/1933) .
1260
(zákon 241/1922)
_ proti obecně n7bezpečném~
pohřešování ve válce, prohlášeuživ ání třaskaVIl1 a obecne
784
n! za mrtvé (zákon 128/1918)
nebez,pečnému zacházení s
1248 pojistná smlouva (zákon 145/
nimi (zákon 134/1885)
141 8
1934)
organisacni
otázky
v
oboru
pojišťovací
smlouva
(zákon
soudnictví,
úprava
někte
426
595
501/1917)
rýc,h (zákon 201/1928)
426
_ r egulativ (zákon 501/1917)
osmihodinnová pracovni
doba
583 pojišťovny soukromé, státni do(smlouva 80/1922)
590
zor
a
zabezpečení
nároků
_ _ _ (zákon 91/1918)
1441
pojistníků (zákon 147/1934)
osobní svoboda, ochrana (zá1276
1197 polepšovny (zákon 89/1885)
kon 293/1920)
1277
131
(zákon
90/1885)
osvojeni (zákon čís . 56/1928) .
595 poměr trestů v územ! různého
označení soudů (zákon 201/1928)
1278
I
práva (zákon 284/1920)
' poměry
peněžních ústavů,
jip
ných podn iků a akciových
309
společností (zákon 54/1932)
padělání peněz a cenných pa- 1137 poplatky soudní (vyhláška, 151/
1297
pírů (zákon 269/1919)
1931)

-=

pach tovně

při

zemědělských

pachtech (nařízení 164/1935)
pachtovní
(nájemní
smlouva
§§ 1090 a násl. obč. zák.)
pen ěžní normy soutěžni (vl. nařízení

_

59/1933)

.

.

fon dy kontribučenské (zákon

svědků
a znalců
(nařízení
1480
246/1934)
93 poradní sbo r ve věcech -peněž
341
nictví (vlád. nař. 52/1933) .
350 porotc ů sezonamy, ses t avování
1112
(záko n 278/1919)

1396 -

1541

1540
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promlčení a vydržení (§§ 1451 a
násl.

obč.

zákona)

122

poroty, dočasné z~stavení jejich 1116
propuštění 'podmíněné (zákon
působnosti (zakon 268!~ 920 .
562/1919)
1263
po'ručenská ,rada (I. dllcl nO30 protilétadlová obrana
(zákon
'Vela k obč. zákonu) . . .
82/1935) .
1528
poručenstvi a opatr~vnictví (§
21 provedení § 105 ústavní listiny
187 násl. obc. zakona) . :
(záko,
n
217/1925)
o
'
•
600
porušování úředního ,tajemstv l
1198
,překládánísOU~CU do. vy(zákon 178/1924)
služby podle veku
(zakon ' 1478
postoupení přednosti (III. dílčí
. . •..
165/1934)
46
,novela k obč. zákonu)
.
přeměna s,polečností s r. o. v
poštovní spořitelna (zákon 143/
416
296
družstva (zákon · 279/1924)
_ ~9~~~hOV~ ~ 'sp~á;a • so"u~:
přeprava železniční (zákon 110/ 453
,n ích a správních depOSit
. ....••.
1927)
1453 _ _ cestujících Cl zavazadel
nařízení 214/1933) • . . .
477
'mezinárod. úmluva 142/1928
potíráni pohlavních ,nemocí (zá1260 _ _ zboží (mezinárod. úmluva
,kon 241/1922)
. . . . .
454
1279
potulní cikáni (zákon 117/1924)
140/1928)
. . . . . _'.' ' •.
přepravní řád želelil1lcm (vl ad.
poválečné pomery, zvláštní fond
490
nařízení 144/1928) . . . .
'Pro zmímění ztrát _povst~
přídavky zákaz při 'p rodeji zbOlých z těchto 'pomeru (za303
ží n~bo provádění výkonů
kon 237/1924
..•. ~
1448
(zákOn 75/1935) • . . . ,
povinnosti banké.ř~ při. úschove
176
'
p
řídělový
zákoll (čís. 81/1920) .
cenných papHu (zakon 241/
187
356 _ _ malý (čís. 93/1931) __ •
1924)
. . . . . . . '_.'
S
příroči k ochraně pen:~~lc~
pozemková reforma (zakony ,CI .
174
ústavů a jejich
ventelu
215/1919, 81/1920 a 93/1931)
353
788
(zákon 240/1924) . . . . •
pozemkové knihy (zák. 95/1871)
práce dětí v ,prumyslu (smlouva
přísahy
osob bez vyzn?ní ..ná588
boženského, konane ,pred
82/1922( . . . . . . .
732
soudy (zákon 223/192~).. ' . '
ová
,p racovní
doba ozmihodin
583 příslušnost k rozhodovanl o ~a
(smlouva 80/1922)
rocích proti státu nebo Je590
601
_ _ _ (zákon 91/1918) .
ho částem (zákon 4/1918) .
_ kolonie nucené (zákon 102/
1273 půjčka (§§ 971 a násl. obč. zá85
1929)
. . .. . . . . :
kona)
. . . . . . . : . ••
_ poměr soukr. urednlku (zá1383 původské právo
(zakon
CIS .
kon 154/1934)
. . ' •.
•
153
153/1926) ,
_ smlouvy hromadné (nanz el1l
1417
89/1935)
. . .. .. .
720
_ soudy (zákon 131/1931)
_ _ (vyhláška 24/1934) .. ._. 1480
R
pracovny donucovací (zakOn c.
1276
89/1885) . . . . . .
ni
_ _ (zákon 90/1885) . . . . 1277 Radiotelegrafní a rad.iotelefon
zařízení (zákon 9/1924)
1239
právní poměry domovníká (zásoudní
(zákon
172 rady lékářské
kon 82/1920) . . . . . .
107/1927)
. . . . . . . 1029
369
_ _ spořitelen (zák?n ~02/19.20
regulativ akc.iový (nařízení 175/
proce sni novela k uleve ,n eJv.
. ... ...•
275
1899)
1478
soudu (zákon 251/1934)
_ pojišťovací (zákon . 501/1917)
426
731
_ úmluvy mezinárodní. .
republiky ochrana (zakon
50/
prohlášeni za mrtva (zakon 20/
1923)
1180
782
1883)
. . . . . • ..•
revi se bankovních
(zá:
_ _ _ pohrešovaných ve valkon 239/1924)
....
321
784
rodiče a děti (§§ 137 a násl.
ce zákon 128/1918)
..'
17
obČ. zákona) .
. . . . .
prokuratury finanční (zákon 97/
982
1933)
.. ...

ťist~vli
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,učeni z provozu automobilů
(zákon 162/1908)
•...
_ železnic za tělesná ,p oškozeni a zabití lidí způsobené
na železnicíc,h (zákony 27/
1869 a 147/1902)
r ukojem ství (§,§ 1342 a násl.
obč. zákona)

skladiště

147

453
114

Ř
Řád

advokátní (zákon 96/1868)
_ exekuč ní (zákon 79/1896)
_ not ářský (zákon 75/1871)
.
_ od hadní (vlád. nařízení 100/
1933)
. . .•.•
_ soudu trestního (zákon 119/
.......•
1873)
i ády konkursni vyrovnaci a od'půr čí (zákon 64/1931)
_ ,stěhovací
. . . . • .968,
_ , tituly a šlechtictví, jejich
zru šení (zákon 61/1918) . .
řešení

'kompetenčních

978
816
983
889
1011
901
1511
1200

konfliktů

(zákon 3/1918)
. • . . .
i ízen i exekuční, změna a dopl-

599

ně ní 'některých předpisů čÍ

tre stní strhaní pletich při
dražbách (zákon 1í1933). •
_ _ novela (zákon 23/1928) .
_ k prohlášeni za mrtvého a
ved ení důkazu smrti
(zákon 20/1883) • . • .
_ nesporné (cís. patent 208/
1854)
......
_ _ zákon (100/1931) . .
_ soudní, novela
(zákon
23/
......
1928)
_ ve
věcech
manželských
(dvorní dekret 1595/1819).
_ _ _ _ (nařízení
283/1897)

s
'S azba soudních poplatků (vyhláška 151/1931) . . ' •
951
sazby advokátní (nařízení
1923)
...•... .
_ notářské (nařízení 102/192?í)
$ensálové obchodní dohodci
(zákon 68/1875 ř. z.) . . .
sestavování
sez,namů
porotců
(zákon 278/1919)
shromáždění, ochrana svobody
v něm (zákon 309/1921)
schovací smlouva (§§
957
a
násl. obč. zákona)

899
730

782
746
736
730
732
734

obiini
veřejná
(zá 1469
,kon 106/1933)
služební smlouva (§§ 1151 a
98
násL obč . zákona)
245
směnečný zákon (1/1928)
směnná smlouva
(§§ 1045
a
90
násl. obč. zákona)
slflírčí ústřední orgán v peněžnictví (vlád.
nařízení
52/
341
1933)
smlouva pojišťovací (zákon 501/
426
1917)
's mlouvy (§§ 859 a 'násl. obč.
zákona)
75
smrti důkaz (zákon 20/1883)
782
sňatky cirkevni (zákon 219/1925)
129
součinnost soudů v zemích čes'.,
,mor., 'slov.,
a
podkarp.
730
(záko,n 23/1928)
soud nejvyšši (zákony 5/1918 a
597
216/1919)
599
_ _ správní (záko,n 3/1918)
1190
_ státní (zál(on 51/1923)
soudci, překládání do výslužby
podle
věku
(zákon
165/
1478
1934)
soudcovský
syndikátni
zákon
971
(112/1872)
soudní a správni deposita
u
pošt. spořitelny,
(nařízení
1453
214/1933)
974
_ aktuáři (zákon 57/1931) .
_ lékařské ,rady (zákon 107/
1927)
•• .• • .
1029
_ poplatky (vyhláška 15111931) 1297
_ řád civilní (zákon 11311895)
634
_ řízeni, novela (zákon 2311928)
730
soudnictví trestní nad mládeží
(zákon 48/1931) . • . . • 1086
_ _ _ _ (nařízení 195/1931). 1102

_ , úprava některých
organisačních otázek (zákon 2011
1928)
....... •
595
soudy Iichev'n í (zákon 567/1919) 1117
_ označení jejich (zákon 2011
1928)
........
595
1297
_ pracovní (zákon, 131/1931) •
720
1337 _ státní (zákon 6811935) • • • 1512
1344 soukromí
zaměstnanci
(zákon
154/1934)
. • • • • • • 1383
207 soutěž nekalá (zákon 111/1927)
261
_ v peněžnictví a úprava úro1112
kové uro,vně
(zákon
441
1933)
33&
1205
_ _ _ (novela nařízeni 261/
1934)
1447
84

1543

1542
Stra n ~

Strana
soutěžní normy peněžní
nařízení 59/1933)

splátkové obc,h ody (záko,n 70/
1896)
- - (zákon 76/1935)
společenství 'práv
(§§ 825
a
násl. obč. zák .)
- smlouva o ně (§§ 1175 a
násl. obč. zákona)
spOlečenstva

350

šekový zákon (čís.
škody náhrada (§§
obč.
zákona)
šlec,htictví, řády a
72
zrušení (zákon

84/1906 ř. z.)
1293 a násl.

271
1451

25'1
110

tituly, jeiich
61/1918)

1200

102

výdělková

a hospodářská (zákon 70/1873).
společnosti s ručením obmezeným (zákon 58/1906)
- - - - , akciově a komanditní na
akcie,
zřizování
jejich, zvyšování základního kapitálu' a zakládání pobočnýc,h ústavů (vlád. nařízení 465/1920)
- - - - , přeměna v družstva
(zákon 279/1924)
spolkový zákon (čís. 253/1852).
spořitelna poštovní (zákon 143/
1930)
spořitel,ny, právní poměry (zákon 302/1920)
- , svaz čs. (vlád. nařízení 447/
1920)
správní soud nejvyšší
(zákon
3/1918)
. . . . . . . .
- výroky o· nárocích soukromoprávních (zákon 217/1925).
stabilisační bilance (zákon 781
1927)
státní soud (zákon 51/1923)
- soudy (zákon 68/1935)
- vězení (zákon 123/1931)
stěhovací
řády
. 9f,1l,
stížnosti zmateční
(zákon
31
1878)
svatební smlouvy (Il~ 1217 a
násl. obč. zákona)
svaz čs. slJořitelen (vlád. ,n aHzení 477/1920)
svéprávnosti zbavení (cís. nařízen í 207/1916)
svědci a znalci, poplatky
jejic.h (naHzení 246/1934)
svěřenství (zákon 179/1924)
svoboda
osobní a domovní
ochrana (zákon 293/1920)
:
- ve shromážděních, její ochrana (zákon 309/1921)
'.,
syndikátní zákon
soudcovský

(112/1872)

š

(vlád.

418

!

Tajemství listovní, ochrana (zá393
kon 293/1920).·
- úřední, porušování
(zákon

294
416
272
296
369
372
599
600
359
1190

1512

1195
1511
1053
105

372
772
1480
144
1197

17811924)
telegrafy (zákon 60/1923)
tisk (zákon 6/1863)
tiskopisy, odpověd,nost za jejich obsah ve věcech kři
vého obvinění,
utrhání
a
urážek na cti (zákon
1241
1924)
. . .
tisková novela (zákon 140/1934)
tiskový zákon (126/1933)
tituly, ~Iechtictví a řády, jejich
zrusení (zákon 61/1918)
trest smrti a doživotní (zákon
91/1934)
trestá'!í válečné lichvy (zákon
568/1919)
trestní novely (zákony 471/1921,
259/1923, 31/1929, 209/1931)
- řád (zákon 119/1873) .
- - novela (zákon 56/1935)
- soudnictví nad mládeží (zákon 48/1931)
..'
- - - - (nařízení 195/1931)
- ·stíhání presidenta republkiy
a členů vlády (zákon 361
1934)
- zákon (cís. pat. 117/1852)
tresty, jejich .poměr v území
růz,něho· práva (zákon
2841
1920)
.
. . ....
trhová smlouva (§§ 1053 a ·násl.
o·bč. zák.) . . . . . . ,
trigonometrické značky, oc·h rana
(zákon 254/1921)
•...
třaskaviny, užívání a zacházení
s nimi (zákon 134/1885)
tuláci a zahaleči (zákon 108/
1873)

1191
119S12~6

1208'

123(1'
1519
121!;

1200'
1515
1121t
1282
1011
1512
1086
1102-

1378'
1126
1278"
91
1235

1248'
1275

u

1205

971

Ukládaní trestu smrti a dOživotnich trestů (zákon 91/1934)

1515
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vězení státní (zákon 123/1931) • 1195
rnořování listin (cís . nařízení
785 vkladní kníŽky (listy, zákon 2391
321
II
257/1915)
1924)
1485
_ _ (zákon 250/1934)
1491 vrchní soudy jako soudy státní
_ _ (nařízení 30/1~35).
..
1512
(zákon 68/1935) . .
• latkářství a porusovaní uredvšeobecný fond peněžních ústaup ního tajemství (zákon 1781
317
vů (zákon 238/1924)
1198
1924)
výdělková a hospodářská spoúprava ·ně.kterých organisa·čnfc.h
418
lečenstva (zákon 7011873)
,
otázek v oboru
soudnictví
595 vydržení a promlčeni (§§ 1451
(zákon 201/1928)
122
a násl. obč. zákona)
_ pachtovně, ho
při
zemědělvyhlašováni zákonů (zákony 1391
ských
pachtech
(-nařízení
1919
a
500/1921)
1396
164/1933)
vyklizení místností
exekuční,
.úroková dohoda v peněžnictví
967
odklad (zákon 4511928)
350
(vládní nařizeni 59/1933)
.
výroba, prodej a přechovávání
_ úroveň a soutěž v peněžnict
radiotelegrafních a
radio336
ví (zákon 44/1933)
telefonních zaříze,ní jakož i
~řední
tajemství,
porušování
dovoz
jejich
z
ciziny
(zá1198
(zákon 178/1924)
1239
kon 9/1924)
,úřednici vyšší pomocné soudni
výroky
úřadů správnich o naro974
služby (zákon 57/1931)
cích soukromoprávnich (záa
.úschova a správa soudních
600
kon 217/1925)
správních deposit u poštov935
vyrovnací řád (zákon 64/1931)
ní spořitelny (nařízení 214/
1250
1453 vystěhovalectví (zákon 71/1922)
1933)
vyzvědačství hospodářské (zá_ cenných papírů (zákon 2411
1525
kon
71/1935)
356
1924)
133
1 vyživovací zákon (4/1931)
.ústavní listina (zákon 121/1920)
_ _ , provedení § 105 (zákon
600
217/1925)
.útisk a ochrana svobody
ve
shromážděních (zákon 3091
1205 Zabezpečeni nároků pojistníků
1921)
v pojištění soukromém a
.uvozovací cís. patent (117/1852)
státní
dozor na soukromé
1125 1
k ·t restnímu zákonu
pojišťovny
(zákon 147/1934) 1441
_ zákon k
exekučnímu
řádu
l záborový zákon (215/19.19)
810
174
(zákon 78/1896)
zahaleči a tuláci (zákon
1081
_ _ _ jurisdikční normě (zá601
1873)
1275
kon 110/1895)
zahlazení odsouzeni (zákon 1111
_ _ _ civilnímu řádu soudní624
1928)
. . . • .. . . . 1271
mu (zákOn 112/1895)
zákaz přídavků při prodejí zbo_ _ _ t restnímu
řádu
(1191
1010
ží
neb
prováděni
výkonů
1873)
(zákon 75/1935) . • . . . 1448
zakládání
pobočných
ústavů
společností sr. o. a společností akciových (komanditních na akcie) (vlád. naVálečná lichva,
trestání
(zá1120
řízení 465/1920)
294
kon 568/1919)
základní 'u stanovení řízení nevalorisace peněžitých
částek,
sporného (zákon 100/1931).
736
rozhodných pro kvalifikaci
záložny
okresni
hospodářské
trest ných činů (zákon
311
1284
(zákon 128/1924)
376
1929)
zaměstnanci
souk~omí
(zákon
věcná práva (§§ 285
a násl·.
32
154/1934)
1383
obč .
zákona)
_ státní a veř., placení něktevěk
nezletilosti
(zákon
4471
130
rých závazků (zák. 205/1933) 1492
1919)

z

v

1544
Strana
zastavených ·period. tiskopisů (zákon 225/1933)
zá,půjčka (§§ 983 a násl. obč.
zák.) . . . . . . . . .
zastavEl.ni dočasné působnosti
porot (zákon 268/1920) . •
zástavni li sty oblin i (zákon 107/
1933)
. . ......
- smlouva (§,§ 1368 a násl. obč.
zákona)
. . . . . '. ' .
zaveden i trestn iho řádu (zákon
119/1873)
........
zbaveni svéprávnosti (cis. naHze,ni 207/1916)
. . . . .
zbrojni patent (223/1852) . . .
zemědělci, exekučni a konkursni řizeni proti nim (zákon
33/1934)
...•.
výkon exekuce proti nim
(zákon 74/1933) . . . . •
zemědělské
pac,hty,
úprava
pachtovné,ho (nařizeni 164/
1935)
........
zletilost (zákon 447/1919)
zmaření exekuce (zák. 78/1883)
zmatečni stížnosti (zákon 3/1878)
- - (zákon 56/1935)
změna práv a závazků (§§ 1375
a násl. obč. zák.) . ' , ' •
- přísluš,nosti trestnfch soudů
a odpovědnost za obsah tiskopisů ve věcech
křivého
obviněni, utrháni a urážek
na cti (zákon 124/1924) . .
zmirněni ztrát povstalých z poválečných
poměrů, zvláštni
fond (zákon 237/1924)
zmocňovaci smlouva (§§ 1002 a
násl. obč. zák.). . . . .
- zákon (95/1933, 206/1933, 109/
1934)
.......•
-

Strana
trigonometrické, ochrana (zákon 254/1921) . . . 123&
znalci a svědci, poplatky jejich
(nařízeni 246/1934) . .
1480zrušeni práv a závazků (§§ 1411
a násl. obč. zák.) . . . .
119
- šlechtictví, řádů a tiulů (zákon 61/1918) . . . . . . 120Qí
zHze,n i nucených pracovnich kolonii (zákon 102/1929)
. . 1273
zřizováni společnosti s r. o . a
společnosti
akciových (komanditních na akcie) a zvyšováni z,á kladniho kapitálu
,těchto s'polečnosti a zaklá dáni pobočných ústavů (vlád .
naHzeni 465/1920) . . . .
294
ztrátový fond, zvláštni fond pro
zmirněni ztrát povstalých z
poválečných 'poměrů (zákon
237/1924)
.•.....
303
zvláštni fond pro zmírněni ztrát
povstalých
z poválečnýc,h
poměrů (zákon 237/1924)
303
značky

'-1395
86
1116
1469
116
1010
772
1244
1496
899

1396
130
1243
1053
1512
116

1230

303
87
1377

ž
železnice,
ručení
za tělesná
poškození a zabiti lidi, způ
sobené na železnicich (zákony 27/1869 a 147/1902)
.
železnični knihy a zástavní ,p ráva, nabytá na drahác,h (zákon 132/1930) . . . . . .
- přeprava (zákon 110/1927)
- - cestujicich
a zava'z adel
(mezinárod . úmluva 142/1928)
- - zboži
(mezinár.
úmluva
140/1928)
. . . . . . .
- přepravní řád (vlád. nař.
144/1928)
...... .
živnostenský řád (zák. 199/1907)

rl VNIHOV 'A
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453
802
453
477
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490
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VLOŽKY
K PŘíRUČNí SBíRCE
JUSTiČNíCH ZÁKONŮ

Vložky k Příruční sbírce justičních zákonů
K

stra:ně

1.

Poznámka
str. 1378.

K

straně

§ 34: Provedeno zákonem Č. 36/1934, otištěným na

4.

Poznámka k § 67: Provedeno zákonem č. 36/1934, otištěným na
~tr. 1378.

K

straně

76.

Posledni věta § 862 má správně zniti:
jestliže ...

K

straně

Nabfdka

nezanikne také,

99.

Poznámka k § 1153: Viz zákon o soukromých zaměstnancích
154/1934, na str. 1383 a násl.

K

st, naně

č.

114.

Poznámka: §§ . 1339 1340 obč. zák. byly zrušený § 42 odst. 1. zákona o ochraně cti (viz str. 1230).

K

straně

125.

Poznámka k § 1490: Viz nyní zákon o ochraně cti na str. 1220 a
násl.

K

straně
Titul

K

133.

alimentačniho

s,~raně

zákona

nutno

doplniti:

čfs.

4/1931.

147.

Poznámka: Automobilový zákon Č. 162/1908 byl zrušen a nahrazen
zákonem č. 81/1935, který vstoupi vplatnost až to vláda určí nařízenim. Je otištěn na str. 1398 a n~sl.

K

straně

150-151.

Poznámka:
1415-1416.

Nová

nařízeni

k

~utomobilovému

zákonu

viz str.

K
K straně 196.

K
straně

201.

Poznámka: Zák?n o obchodních pomocnících č. 20/1910 b I zrušen
zakonem o soukromých
Y154/1934
o I enym na str . 1383 a násl.
. ,

poznámka: Článek 10 obec. zákoníka obchodního neplatí. Na jeho
místo vstoupila ustanovení zákona č. 183/1928 (viz nové znění
§§ 7 a 9 uvoz. zák. k obch. zák. na str. 191).

K

straně

191.

at'šnt~hr.azen

zaměstnancích č

straně 222.
Poznámka k čl. 182: Nynl §§ 10 a 11

směnečnéhO

zákona.

Poznámka: Na místo §§ 7 a 9 uvoz. zák . k obch. zák. vstoupila
níže otištěná ustanovení zákona čís. 183/1928.
ZAKON ZE DNE 13. ŘIJNA 1928, Č. 183, I § 3. Poznámka : Týká se zák. čl .
O DA~OVeM ZAKLADU ROZHODNeM XXXVII z r. 1875.
PRO zAplS OBCHODNIKO DO OB§ 4. Jakmile byla firma obchodníka
CHODNIHO REJ STŘIKU A O OPRAVĚ nebo veřejné obchodní
spQlečnosti
NĚKTERÝCH PRAvNlcH POMERO vÝ- nebo ko manditní společnosti zapsána
DĚLKOVÝCH A HOSPODAŘSKÝCH SPO - do obchodního rejstříku, nemá pokles
LEČENSTEV (DRUŽSTEV).
ryzího výtěžku v § 1 uvedeného pod
§ 1. (1) Ustanovení obchodního zá- 50.000 Kč, později na stálý, vlivu na
kona uvedené-ho v platnost zákonem zápis již provedený a
na použití
ze dne 17. prosinc~ 1862, č. 1 ř. z. ustanovení obchodních zákonů o fir·
z. r. 1863, a obchodního zákona zák . mách, obchodních knihách a prokuře .
čl. XXXVII/1875 o firmách, obchodních
§ 5. § 9 uvozovacf.ho zákona k
knihách a pro kuře může býti 'už ito jen obchodnímu zákonu ze dne 17. pro·
na obchodníky, u .nichž jest qnebo since 1862, Č. 1 ř. z. z roku 1863,
by byl, kdyby nebyli od daně osvo- dále zákon ze dne 30. června 1921,
bozeni, základem výměry všeobecné Č . 260 Sb. z. a n., jimž se mění § 7
daně výdělkové ,nebo zvláštní daně uvozovacího zákona k obchodnímu
výdělkové podle §§ 55, 56 nebo §§ zákonu ze 17. prosince 1862, Č. 1
76 až 82 zákona ze dne 15. června ř. z. z roku 1863, ve znění cís. na ř.
1927, Č. 76 Sb. z. a n. o ptímých da- z 11. července 1898, Č. 124 ř. z., a
nich, ryzi výtěžěk ve výši nejméně § 5 zák. čl. XXXVII (obchodnf.ho zá50.000 Kč; na obchodníky ,podomní konal z roku 1875, a § 35, odst. 3
nelze těchto ustanovení vůbec užíti.
zák: čl. XXIII z roku 1898 o hOSpo(2) Sdruženími ku provozováni ob- dářských a živnostenských úvěrních
chodnl živnosti, na něž se uvedená družstvech se zrušuji.
ustanovenI obchodnlch zákonů nevzta§ 6. Zákonem tfmto neměnl se nic
hují, nemůže býti založena ani veřej- na zásadě soudcovského volného uva·
ná obchodnl společnost ani koman- žování důkazu.
ditní společnost.
§ 7. Zákon tento provedou ministř i
§ 2. Poznám ka: Týká sa zá kona ze spravedlnosti, financí a průmyslu, obdne 9. dubna 1873, Č . 70 ř. z., o vý- chodu a živnostf.
děl kových
hospodářských spo lepoznám ka: Zá kon byl vyhlášen 23
čenstvech.
listopadu 1928.

K

straně

233.

po~n~mka

k čl . 305, odstavec první: Nyní §§ 10 11 32 a 76 s ••
necneho zákona.
"me
P~známka k čl. 305, odstavec druhý: Nyní §§ 73 a 74 s ~
ák
str .• 253) a zákon z 11. prosince 1934
250 o
listin (VIZ str. 1490).
.

(yl~
K

strarně

čís

u~:io:ánř

263.

pozdná~kabk~[§ 11: Viz též zákon 75/1935 o ' zákazu

pro eJI z oz

přfdavků při

neb provádění výkonů (str. 1448-14&1).

K

straně 271 .
Místo zákona z 27. IV. 1896 Č. 70 viz nyní zákon o splátkových ob,
chodech 12. IV. 1935č. 76 (str. 1451-1453).

K

straně

274.

p( ~známka k § 22: Ustanoveni tohoto § se nevztahuje na pojištovny
VIZ § 25 zákona Č. 147/1934 na str. 1447)

K

straně

299.

Poznámka k § 24: Viz vládnI nařízení čís. 214/1933 otištěné na
str. 1453-1463, o úschově a správě soudních a sprá~n[ch deposit
u poštov·n í spořitelny.

K

str·aně

301.

p~anáml(ak

§ 29: Viz vl~d. nař. 214/1933 o úschově a s'právě soudnich a správllích deposit u poštovní spořitelny (str. 1453-1463).

K

straně

418.

Poznámka k družstev,n lmu zákonu: činnost družstev byla vládním
nařízením (zákonem _ viz str. 1377) ze dne 18. květ·na 1935 Č. 116
rozšířena také na vedlejší činnost sociální, vzdělávací a pomocně
zdravotnickou.

K straně 426.

Na místo zákona z 23. XII. 1917 Č. 501 viz nyní zákon z 3. Vll.
1934 Č. 145 o pojistné smlouvě na str. 1418-1441.

K

K

straně 341.
Poznámka
str.
1447). k § 19:

stra,ně

Z menen
~ -

c~Iá n k em I. zákona Č. 261/1934 (viz

370.

Poznámka k § 11: Zrušen § 26 zákona 250/1934 (viz str. 1490).

K

straně

535.

K

Poznámka k § 15: Zákonem ze dne 15. května 1934, črs . 95, prohlášena za koncesovanou živnost masérství a pěstění lidského

stmně

560.

Poznámka k hlavě VII: Nařízení z 6. prosince 1923
zrušeno a nahrazeno novým volebním řádem z 18.
Č. 10. sb. z. a n.

Č.

233 bylO
ledna 1929

K

straně

s, traně

straně

Novelován
Novelován

zákonem 251/1934

(viz

zákonem 251/1934

(viz

726.

Poznámka k § 42: Viz

K
K

709.

Poznámka k § 527 odst. 2:
str. 1479).
Poznámka k
528 odst. 1.:
str. 1479).

těla.

K

straně

čl.

IV. zákona 251/1934 na str. 1479.

728,

Poznámka k § 4. odst. 2: Viz vyhlášku 24/1934 na str. 1480.

623.

Poznámka k § 115: Zrušen § 26 zákona 250/1934 (viz str. 1490).

K
K

straně

nař .

246/1934 o poplatcích

730.

Poznámka k čl. XX: Viz vlád . nař. 234/1934 o vedenr exekuce na
peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pod veřejnou
správou (str. 1492).

634.

Poznámka k čl. LV : Viz vlád.
a znalců na str. 1480.

straně

svědků

K straně 732.
K

straně

644.

Poznámka k § 74: Viz vlád.
něho ,paprru (str. 1484).

nař.

Oprava: Dvornr dekret ze dne 23 srpna 1819 má správné
1595 sb. z. S.

106/1934 o použrvání norma lisova-

K
K

s:tlraně

652.

Po~námka k § 130: Podle čl. I. vlád. nař . 106/1934 se řídr
vání jedno1ným středoevropským časem (viz str. 1484).

K

straně

Poznámka k § 347: Viz vlád .
a znalců na str. 1480.

K

s,traně

straně

K

246/1934 o poplatcích

K straně 746.
Poz)támka k § 61: Viz vlád. nař. 106/1934 na str. 1484.
nař.

246/1934 o poplatcích

svědků

K

straně 785.
Na mrsto cfs. nař . 257/1915 viz nynr zákon z 11
Č . 250 o umořovánr listin (str. 1485-1492).

prosince 1934

698.
K

Poznámka k § 502
str. 1479).

straně

796.

Poznámka k § 83: Viz vlád. nař. 106/1934 ·na str. 1484.

K straně 706.

stralně

743 .

svědků

Poznámka k § 448: Novelován zákonem 251/1·934 (viz str. 1478).

K

straně

Poznámka k § 46: Viz dále čl. V. zákona 251/1934 na str. 1480.

687.

Poznámka k § 365: Viz vlád .
a znalců na str. 1480.

K

nař .

740.

Poznámka k § 28: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcfch svědků a,
znalců na str. 1480.

úřado

•

684.

straně

črslo

odst. 3:

Novelován

zákonem 251/1934

(viz

707.

Poznámka k § 510 : Novelován zákonem 251/1934 (viz str. 1479).

K

straně

816.

Poznámky k čl. XLI: Viz vlád . nař. 246/1934 o poplatcfch svědků a
znalců na str. 1480.
Viz též vlád. nař. 234/1934 o vedenr exekuce na peněžité pohle.
dávky za státem nebo za fondem pod veřejnou správou (str. 1492).

K straně 828.

~~z~~~~~7;.

K

§ 66: Nové

zně,ní

tOhoto § pOdle zákona 251/1934, viz

K

nař.

246/1934 o poplatcfch

K

zákon

56/1935

o

zmelečních

stížnostech

straně

1062.

Poznámka k § 341: Zruše,n ustanovením § 10 zák. 91/1934
str. 1517).

K straně 865.
Poznámka k § 256 odstavec druhý: Lhůta jednoho roku zde stanovená prodloužena na dva roky § 3 odst. 1. zákona č. 1/1933
(viz stranu 900).

K sVaně 868.
Poznámka k § 277 odst. 1.: Nejnižši podáni stanoveno na jednu
polovinu odhadni ceny § 1 odstavec 1. zákona č. 1/1933 (viz
stranu 899).

K sťralně 871.
Poznámka k § 295: Viz vlád. nař. 234/1934 o vedeni exekuce na
peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pOd veřej-nou
správou (str. 1492-1496).

K

(viz

1148.
Obvinění

(viz § 42 (4) zá-

K straném 1175-1176.
Poznámka: §§ 487 až 497 Ir. z. zru'š eny ustanoven!m § 42 zákona
o ochraně cti (viz slranu 1230).

K

straně

1183.

Poznámka za § 14: Další 14.a), vložený zákonem 140/1934 viz na
str. 1519.

straně

1186.

Poznámka k § 28: Odslavec 4. byl zrušen § 10 zák. 91/1934 (viz
sir. 1517).

Poznámka k 402: Druhý odstavec tohoto § pOdle zákona 251/1934
viz na str. 1479.

straně 899.

sltraně

Poznámka k § 209: Nynf zločin křivého
kona o ochraně cti na str. 1230).

K

K straně 889.

K

Poznámka k zákonům 116/1932 a 74/1933: Dalši zákonnou úpravu
exekuce proti zemědělcům a nezaměstnaným viz str. 1496-1500.

K

Viz

straně 842.
Poznámka k § 144 odst. 4: Viz vlád.
svědků a znalců na str. 1480.

K

straně 1054.
poznámka k § 5:
(str. 1512).

straně

1188.

Po~námka

k § 34 a.: Změnen a doplněn článkem II. zákona 140/
1934 (viz str. 1519).
Článkem III. téhož zákona vložen § 34 b.
(viz str. 1519).

straně 903.
Poznámka k čl . XIV: Zákon byl vyhlášen dne 1. kvělna 1931 čr
platí tedy od 1. srpna 1931.
Poznámka k čl. XIV. odst. 3: Viz vlád. nař. 246/1934 o poplatcfch
svědku a znalců na str. 1480.
Viz dále vlád. nař. 106/1934 na sir. 1484.

K sl1raně 955.
Poznámka k zákonu o
str. 1501-1511.

Ochraně ná,jemní-ků:'

Nové

z'něni

řádu

v

Čechách:

Nový

stěhovacf řád

straně

1189.

Poznámka k § 40: č. 1. nyni zní: "Činy uvedené} §. 20 trestají se
jako přečiny" . Viz k lomu § 42 zákona o ochrane cll na sir. 1230.

K

straně 1190.
á k k zákonu 51/1923 o slát,ním soudě: Zákon byl zrušen a
~~~~a:na zákonem 68/1935 o vrchním soudech jako soudech stálnich (viz str. 1512-1515).

K

straně

zákona viz

K str.alně 968.
Poznámka k stěhovacf.mu
viz na str. 1511.

K

1201.

Nadpis zákona nutno doplniti: ze dne 14. prosince 'k'923,
7/1924. Poznámka: Zákon Čí~. 7/1924 byl novelován za onem
1934. Jeho nynější zněni VIZ na str. 1522-1525.

:;;i

K

stralně

1211.

K

K

straně

1216.

K

straně

K

1217.

Poznámka k § 9: Podrobnosti upravllje vládní nařfzení čís. 229/1934
o tiskopisech o,h rožujících mládež.
Poznámka k § 10. odst. 2: Změněn článkem V. zákona 140/1934
(viz sir. 1520).
Poznámka k § 11 odst. 1.: Doplněn článkem VI. zákona 140/1934
(viz str. 1520).

K

s·traně

1219.

Poznámka k § 15: Clá,n kem VII. zákona 140/1934 připojen odst. S(viz str. 1520).
Poznámka za § 17: Článkem VIJI zákona 140/1934 vloženy §§ 17 a)
a 17 b) viz sir. 1520).
Poznámka k § 18 odst. 2: Doplněn článkem IX. zákona 140/1934
viz str. 1521).

K

straně

1220.

Poznámka za § 18: Článkem X. zákona 140/1934 vloženy §§ 18 a}
a 18 b) (viz str. 1521).
Poznámka za § 19: Článkem XI. zákona 140/1934 vložen
19 a)
(viz sir. 1521).
Poznámka k § 20 odst. 2: Změněn článkem XII. zákona 140/1934"
(viz sir. 1521-1522).

K

straně

1239.

Nadpis zákona ze dne 20. prosince 1923 nutno doplniti: čís . 9/1924

K stranám 1264-1265.
Poznámka k §§ 10 a 16: Byly zru,šeny ustanovenim § 10 zákona 91r
1934 (viz str. 1517).
)

K

straně

1288.

Poznámka k § 7: Slova ,,31. prosince 1933", byla zákonem ze 6 ~
prosince 1933, čis. 230, nahrazena slovy ,,31. prosince 1936."

K straně 1289.
Poznámka k § 3: vlád. nař. 165/1933 je otištěno na str. 14641465).

1291.

straně

1295.

Poznámka k § 35: Viz vlád. nař. 195/1933 na str. 1465/1467.

Poznámka za § 4: Clánkem IV. zákona 140/1934 vloženy §§ 4 a) či
4 b) (viz str. 1519).

K

straně

Poznámka k § 13. odst. 3. a § 17: Viz vlád . nař. 196/1933 na sir.
1467-1468.

Poz,n ámka k § 18: Zrušen a nahrazen vlád. nařizením (zákonem
viz str. 1377 z 28. května 1935, Č. 118 o povinných výllecích.

straně

1357.

Viz abecední
1536.

K

ukazatel

~ •. cetému

' .,,~
spí!iu,

vč~tl1ě dodatků

na str.

straně 1377.
POLnámka k § 1 odst . 3: Článek J. zákona ze dne 26. června 1935
Č, 131 stanovi:
Zmocnění podle čl. J. zákona č. 109/1934 Sb. z. a n. se prodlužuje do 30. června 1936 a rozšiřuje se na opatřeni pro organisaci
policejní správy a s·lužby.

K straně 1405.
V §§ 33 a 37 se vypouštěj i slova: "v souhlase se sjednanými me·
zinárodními smlouvami". Tato změna byla provedena § 3 vlád. nař .
(zákona - viz str . 1377) z 25. června 1935 Č. 132.
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