
• 

' . . . ' - -: 

. , 

, 
...--

/ 

/ 

POZEMKOV 
REFORMfl . 
PROVHDĚCÍZHKONY 
ZHKONflZHSOROVeHO 
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PŘEDMLUVfl. 

Jakmile jsme dospěji k přesvědčení, že pád Ra
kousko-Uherska je nezadržitelný, uvědof!1ili jsme si, 
že přistoupiti k provádění reformy pozemkové náleží 
k prvním krokůin repub liky. : 

Národohospodářům tanulo před qčima příliš 
křiklavě .nespravedlivé rozdělení půdy. Původ této 
nespravedlivosti sluší hledati v dLlsledcích ' bitvy na 
Bílé Hoř,e, po níž vítězný Habsburg po r. 1624 vydal 
země české na po~pas svj'rm pomahačum a p~)Chopům. 

Majetek mrtvé ruky, t. j: majetek 'íí:eprodejný, 
velkostatkářský, zabírá průměrně 33.18% půdy. Jsou 
však krajiny. jako poříčí Berounky, kde procento toto 
dosahuje v)rše 39.32,. ba jsou hejtmanství, kde velko
statek ·ovládá 60- 70 % půdy (Poděbradsko). 

Veškerou držbu pozemkovou v (echách tvořilo 
869.886 držebností, z nichž v deskách zemských za
psáno bylo 992 (r. 1896). Držebností nad 500 ha 
ovládaj Ících bylo 396 a náleželo k nim půdy 33.28 %. 

Střední statek od 50 ha vj'rše až do 500 ha nej
vj'rše znamená dalších 4.000 držitelů a 8.060/0 půdy. 
Malý statek od 5 ha do 50 ha představuje 160.428 
držitelů se 36.17 % půdy. 

Na protetariat zemědělský od půl ha do 5 ha 
připadá 703.577 držiklů , ale půdy toliko 12.49%. 

Mezi počtem případtl držby v (echách činí držba 
osob fysických 848.297 = 87.90 případů, na držbu 

. osob právnických připadá jich 21.589 -= 12.10 u,·u. 

3 



Z úhrnné držby pozemkové připadá na podniky 
domkářské 329.938 = 37.920/0 a na zemědě l ce 306.814 
(= 35.27 0/0) případů držby. Obě tyto skupiny jsou 
přibližně stejné, ale pl'ocha ' podniků domkářských 
zabírá jen 7.66% pildy, zemědělci od chalupníkLl 
výše vlastní 74.21 0/0. 

Téměř čtvrtina veškeré držby zemědělské spo
jena jest s jiným ještě zaměstnáním. Domkáře a 
kombinové zemědělské podniky možno označiti jako 
zemědělské podniky soběstačné. Je to 62.230/2 všech 
zemědělských držav, na něž připadá pouhých 13.69 
procent plochy zemědělské. 

Máme v Cechách 151 velkostatků, z nichž každý 
měří více než 2000 ha. Jim patřilo 1,436.084 ha z 
úhrnné výměry 5.194.810 "ha. Jest to 28.31 %. 'Mezi 
velkostatky bylo 58 realných fideikomisů; k nim pa
třilo 220 fideikomisních statků. Úhrnná jejich plocha 
činila 579.219 ha čili 11.150/0. Na Moravě připadalo 
pod fideikomis jen 7.99, ve Slezsku 3.43, v Rakousku 
3.80 0/0. Z čísel těchto je patrno, jakým způsobem 
šlechta využívala ;země ,české. 

Na církev a nadace zbožné připadá 5244 držeb
nosť (0.60 %), k nim náleží 150.395 ha půdy (2.96 
proc.). Plocha ta je pětkrát větší než koeficient držeb
ností. 

Pro národ a republiku mají- největší význam 
střední a malý statek. Nejen že z nich pramení bla
hobyt 'širokých vrstev, ale m~jitelé sklízejíce tolik, že 
mohou obesílati trh, aniž by podléhali diktatu- trho
vých cen, mají i význam biologický, vrstvy tyto jsou 
zásobnicí biologické 'energie národní. " 

Malý statek dává ráz politice agrární. Vedle zá
možných vrstev zemědělských představuje nejčilejší 
živel v rolnických kruzích národa. 

Proletariát zemědělský - toť národ na venkově. 
Velkostatek je německ)T , katolick)T, konservativní až 
reak~ionářský, aristokratický a monarchi·ck)T. Klade 

." ( 
prl1110 i neprlmo nejvctší přeld.7.ky hlubš í a rOl súh
lej ší él kci s ociali sačn í. 

V)'ZnaČnoLl roli llrají eVdngelíci. V nejLlrodn ějších 
krajích (Po l ě brady, Ko líll , Čústa.v) h ' uřili před vj lkoLl 
14 proc. obyvatelstva - dnes je velké procento nově 
přistoupl)T ch k církvi evangelické - a lnamena li 
živel pokrokov)' anebo aspoň kulturně pokrOkovější 
proti velkostatku a ve l koográrn íkům. Jakkoli jsou 
střední a 'malí zemědě l ci dnes ještě v převaze katolíci, 
ke klerikální straně se nehlásí. 

Přihlížíme-Ii k právnímu dl1vodu v užívání pLldy 
v závodech zemědělsk)' ch, sh ledáme mezi 568.389 zá
vody zemědě l s lt)! mi (l1a rozdí l od případů držby po
zemkové) 

záv.odů s vlastní pLtdoll toliko. .. 281.544, 
závod LI, v nichž vlastn í pl'tda je aspoň tak 

veliká jako půda najatá. .. . . 119.918, 
závodů, \r nichž vlastní půda je menší než 
půda najatá. ... 102,487, 

z6.vody s půdou jen najatou.. _ . . 59.214, 
závoďů s púdolt deputatní anebo služební. 5.226. 

Císla tato mluví takto: Polovička všech podniků 
l'emědě l sk)Tch odkázána je na půdu cizí, kterou při
najímá. Na půdě yýl?radně cizí hospodaří se v dese
tině případů. Služ'ební půda tvoří hospodářský pod-I 
klad ] proc. všech závodů zemědě l ských. 

Metody kultury zem,ěděIské. 

V'elk-ostatky a statky střední a z části i malé 
hospodaří intensivně. Užívají strojil, umělého hno
jivD., meliorují své pozemky. 

Počet závodil, které oznámily užívání strojů VLl

bec jest 295.324. Je to více než polovina všech ,(52 
proc.). Parních pluhů užívali v 293 případech. Císlo 
toto odpovídá počtu závodů ovládajících nejméně 
2000 ha. 
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Řezaček užívali ve 260.512, strojtl k čištění obilí 
ve 167.515, mlútiček v 154.571, secích trojú v <-.l1.337, 
strojú k obracení a polJrabov~ll1í v .) .(125, Ž<'1cích strojú 
v 7.466, šrotovníkll v 7.004..,..'\")'orúvačů řepy a bram
borů v 2.778, rozmetadel mrvy v 1.704, odstředitvek 
na mléko v 1.373 případech (i-. 1911). Jenom v hor
ských okresích nejvy'rše položeny'!ch anebo na stráních 
velmi prudky'rch zpracují púdu kopáním (Krkonoše, 
kde mrvu vynášejí na pole v núších, Kopaničáři na 
Moravě a Slovensku). Jinak vš~chna pllda zpracov~ma 
je pluhem taženým dobytkem. Nejmenší hospodáři 
~jednávají si potřebné potahy u sousedll za plat anebo 
za náhradu vlastní prací. Jenom 10 proc. závodú ne
má vlastních zvířat užitkových. V 511.313 případech 
jsou . užitková zvířata hlášena. 

Možqo říci, že v (echách není hospodáře, aby 
aspol1 občas nehnojil ledkem; superfosfátem, Tho-
masovou struskou, vápnem. . 

Cestám a silnicím věnují zemědělské okresy vel
kOll pozornost. Na 100 km 2 připadá v (echách 63 
km silnic, (r. 1875 toliko 38 km). Na Moravě 59, 
ve Slezsku 76, v Rakousku 40 km. 

Rozdíl -mezi situací zemědělskou v Čechách a na 
Slovensku. 

Hospodář a ještě více hospodyně na Slovensku 
hospodaří tak, aby nem usel~ nic ku povat. Hospodář
ství jim dá všechno, pole obilí a brambory, zahrad~ 
ovoce, dobytek maso pro léto i zimu, (solí, suší je 
i udí). Ovce dává vln u, pole len a konopí. Obuv vy
rábějí doma. Na Slovensku ještě předoll, tkají doma 
i velmi jemné vzorky, vyrábějí domácí súkno, lojové 
svíčky, my'rdlo, svítí ještě loučí, kuřáci mají křesadla. 
Hospodář opravuje na voze i pluhu sám, podniká 
i odbornické opravy, mimo kola postaví celý vúz, 
brány i pluh . Kupují nanejvýš šperky a tovary pro 
ženy ve městě. Bohatí i nebohatí sedláci mají své 
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podruhy . Tem poskytují byt v malých domcích, pře
nechávají jim část. pole a k vlastnímu pěstění i část 
úrody z pozemků sv:ých. Podruhové pracují jim za 
to celoročně a v hospodářem u téhož stolu jedí. -
Celý r-ok obcházejí se. bez peněz. fysické il duchovní 
potřeby jsou skrovné. Na vsi , nalezneme jenom ko
váře. Remeslníci ostatní jsou v městečku. Tam vládne 
na trhu ještě vyměňování; vyměňují na př. krávu za 
koně. Prodávání děje se prostřednictvím osoby třetí. 

Leč i na Slovensku vytlačuje se pluhem kovaným 
ruchadlo dřevěné, výrobky domácí ustupují výrob
kClm řemeslných dílen a továren. Továrny. usazují se 
v kraji bohatém na vodní sílu, v lesích zřizují továr
ny na nábytek a výrobu celulosy. 
. Projeď Ceskoslov,enskou republiku od západu k 

východu a můžeš stopovati historii hospodař-ení od 
dob a forem nejmodernějších do dob a forem mi
nuly'rch věků. 

Z-emědělská produkce. 

Pokud se ty'r če žita, stojíme, co do skliz-eného ab
solutního množství, v Evropě na místě čtvrtém. Před 
námi jde Německo) Dánsko a ,evropské Rusko. Na 
rok a 'h lavu sklízíme 119 kg žita. 

Ve sklizni ječmene předhání republiku Dánsko 
a Kanada. Republika (eskoslovenská je na místě tře
tím, po ní jdou Španěly. Na hlavu a rok připadá u 
nás 116 kg ječmene. 

Ovesná naše sklizeti staví republiku na místo 
. sedmé. Vy'rnosnost po h a na místo páté. Klidíme 103 
kg na hlavu a r,ok. 

Pš'enice se u nás pěstuje méně. Nemá ve většině 
republiky žádoucí teploty, aby se zrno mohlo rov
nati zrnu jihofrancouzsl~ému nebo rumunskému. Pše
nice trpí rzivostí a snětivQstí. Připadá zrna jejího na 
hlavu a rok 75 kg. 
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Ze studených zemí na sever od Alp .i sme na 
př'ednÍm místě i co do množství obilin absoltltllího i 
co do výnosno ti po hektaru . Ačkoli mú tedy repu
blika L:eskoslovenská úrodu n~}přízni.yější , přece není 
s obili'l1ami soběstačná . Sklízí se jen 324 kg na hlavu 
a rok. Odtud nutnost, aby stát dnes hospodařil s obi
linami. 

Role zabírají 50.46 proc., luka 10.02 proc., za
hrady 1.33 proc., vinice 0.02 proc., pastviny 5.01 
proc., lesy 29.02 proc. úhrnné plochy zemědělské v 
L:echách. 

Z veškeré osevné plochy zabírá ,žito 21.3 proc., 
oves 18.4 proc., jetelina 13.8 proc., ječmen 12.1 ·proc., 
brambory '11.4 proc., pšenice 8.8 proc., cukrovka 
5.4 proc., vikev 4.1 proc., krmná řepa pro dobytek 
1.2 proc., luštěniny '0.7 proc., len 0.5 proc., mák 
0.2 proc., řepka 0.2 proc., :čekanka-cikorka 0.3 proc., 
proso 0.1 proc. osevné plochy. Chmel je plodina 
výhradně česká. Zabírá 17.280 ha půdy (r. 1907), 
sklizeň vážila 105.500 metr. centů (1907). 

Ječmen je zpracován v 563 pivovarech v L:echách, 
jež vyráběly př,ed vál~ou 10,641.345 hl piva. Z toho 
se vyváželo 1,075.735 hl. 

Brambory, částečně řepu, zpracují ve 350 liho
varech, které vy"ráběly 42,334.322 hektolitrových 
stupňů. 

Cukrovka je zpracována ve 116 továrnách na 
surový cukr. Cukrovary vyrobily 2,455.599 q cuknI 
konsumního, 6,488 .835 centů cukru surového. Raffi
nerie, počtem 8, vyrobEy na 3,347.486 m. centů cu
kru konsumního a 52.061 m. cen tll cukru surového. 

* 
V čem záleží reforma poz,emková. -

Zamýšlená reforma záleží ve vnitřní kolonisacl 
velkostatků, z nichž má býti, vytvoř,ena řada hospo
dářství po 8 ha. Hospodářství této velikosti označo-
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v6 na jsou zna leck)'m tvrzením za dostatečně velld, 
aby vyživila pětičlennou rodinu a pom áhala jí k bla
hobytu . 

Proto přijat byl 9. li stopadu 191 8 v Núrodním 
shromážděn Í zákon o obstav,ení velkostatkú. Každé 
zc izení mezi živými, jakož i zastavení a realní za
tÍž,enÍ smluvní i existenční statků deskových bez svo
len í ú řadLI je neplatné. 

Zákonem záborovy'm í'. 16. dubna 1.919 za bírá se 
půda velkostatkLl, jestliže jejich výměra je větší než 
150 ha púdy zemědělské anE!bo 250 ha vLIbec. Při 
p]oš·e 150 ha - tak tvrdí odborníci - vyplácejí se 
hospodářské stroje dosé1vadn ího typu, parn í pluhy, 
parní mlátičky a pod. 

Podle zákona z 27. května 1919 dává se nájem
cům právo žádati, aby jim dosud v nájmu llžívané po
zemky, označene zákonem záborovým, postoupeny 
bl'ly do vlastriictví za náhradu ustanovenou tímto zá
konem, anebo aby jim byly ponechány v nájmu r až do 
výměry 8 ha . 

Dne ll. června 1919 zákonem Č. 300 zřízen státn í 
pozem kový Llřad pro celé LlzemÍ republiky se sídlem 
v Praz,e. Úřad ten podléhá ministerské radě. 

R. 1920 a to 30. ledna přijat byl zákon přídělový. 
Ten určuje, komu bude půda přidělena a dává zákla
dy k seřízení rolnického nedílu. Nedíl je podnik ze
mědělský chráněný náhlých změn D.a trhu země
dělském. Mohou na něm váznouti mimo obyč·ejné slu
ž,~bnosti pozemkové a služ'ebnost bytu toliko dluhy 
rentové, počítajíc v to výměnek, a to r:enty dočasné i 
věčné a um,ořitelné . 

11. března předložen návrh zá~na o úvěrové po
moci nabyvatelům púdy (úvěrový zákon). Úvěru 
múže se dostati k získávání púdy do vlastnictVÍ, k zí
skávání a stavbě budov hospodářských a obytnj'rch, 

Poslední zákon, který provádí zákon záborový, 
je zákon o náhradě za zabrqný majetek. Podle smlou-
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\'v versalllské nemtlžeme odejmouti majetek přísluš 
n'íkll států cizích . 

* * 
* I 

Potíže, jež . sl uší překónati, jso u dvojího rázu: 
1. Není předpokladů ani vzorů pro řešení sprave
dlivé upravy pozemkového vlastnidví. 2. V cestu se 
staví také potíž'e politického rázu. - . , 

Pokud se týče pr 'ho: Sluší zachovatI vynos-
nost, ba musíme vy!vořiti předpoklady, ~b.>: výnos~ 
nost našich pozemku stoupla. Je to moz~,e, neboť 
ve v)rnosnosti stojíme za Dánskem a Belgll.., . 

Pokud s'e t)! če druhého: Zá~ony ~asa hL~jl 8S! 
1548 držitelů, kterým patřilo po jednotiI vu VIC .ne~ 
100 h8. půdy. Jsou to většinou členové konservatIvn I 
šlechty, cizinci, katolíci až klerikálov~ .a od9?ní m?~ 
narchisté . Jsou to také vdcí ograrl1lCl, kten se CItl 
ohrožen i b)!ti tím, že, ~yl .,.zr,Llšen ?be~ní stavtek (staro
usedlíků) v kmenove j~~.n\. Obav~j.~ se, ze, reforma 
pozemková pLljde hloubejl a hl?u~ejl, neboť cO

v 
1~'y1? 

8.Ž dosud u zákoněno, není sO~la iI sace, sespo l eCl:en~, 
8. le ve lmi obezřelá reforma pozemkového v l ~stl1lctv\. 

Clenové pozemkového v)!boru a čin?vn ícl l~o~e~
kového úřadu ze strany československych soclahstu, 
č l ,enové N. S. br. Josef Svozi l a br. Rud. Laube vy
nikající měrou s'e súčastnili prací zákono~árných ve
dle dr. Viškovského, dr. MackJ. a Lud. Pilm. 

Využití zákona záborového vstupuje letos v 
pr8.ksi. . 

Oi5ekáváme, že rolnicl~ý lid pov.znese se nejel; 
hmotně, ale že i na duševní stránku jeho bude novy 
ZpLlsob života vykonávati bl.ah09~r~>, vliv. ., , 

Zákony tuto uvedené uskutec~Ujl spr~vedlIve na
roky mal)'ch lidí na. pL~du: . Je-}l soc1<lli~m ,h.lad a 
žízet"i po spraved ln ostI, teml~o za~(Qny ma ~yt} hlad 
on'en -a žíz'eň po spraved ln ostI ukojen. Vyhoven I sp,r~
v'edlnosti zradostní a shodnotí zemědělskou pracl. 
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Nechovám obav, že by národ utrpěl tím , že třem 
stltm t,LsÍc.Llm zem v d ě l ského d ě lnictva (382.127 z r. 
1 (00) otv írá s'e možlJost pClcovati na svém a mož
nost nebýti vázán více na ' cizí hroudu. O úprav~ 
mzdových 'požadavkLl věřím, že přirozený um našeho 
národa i zde nalezne vyřešen í zdárné. 

Očekáváme, že ony vlastnosti, které obdivujeme 
na západě, totiž demokracie, spolupráce, ochota k 
dohodování, důvěra a víra v lidi, soudružnost a tuhá 
so lidarita, pocit odpovědnost i, dochvilnost a přesnost 
zrodí se v nových poměr'ech. Lid, který pocítí bla
ho uzákoněné spraved lnosti, který pocítí praktické v.ý
sl'edky zásad human itních , rychle se vyšvihne mravně, 
vbstnosti výš'e uvedené ustálí se v něm záhy a za ko-
6ení důkladněji. 

R. Vo n ka. 
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Č.32. 

ZáHon ze dne 9. listopadu 1918 
o ·obstav,ení velkostatků. 

Národní v)rbor óeskoslovensk)! nařizuje : 

§ 1. 

Každé zci2ení mezi živými, jakož i zastavení a 
realní zatížení smluvní i exekuční sta.tků zapsan)Tch' 
do desek zemsk)rch bez svolení úřadů pro správu 
zemědělskou jest neplatné. 

§ 2. 

Zápisy do z'emských desk o právních jednáních 
uv'eden)!ch v § 1., Jež pocházejí ze smluv datovaných 
před platností tohoto zákona, jsou nepřípustny . 

§ 3. 

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášenÍ. 

Dr. frant. Soukup. Ant. Svehla. 
fran t. Staněk. 

Jiří Stříbrný. 
Dr. 'Vavro Srobár. 

Dr. Al. Rašín. 
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. o v, , h států, příslu.š ník,ů bý-
jete,k pří sl U šn t~u r~Jr::t~~~~~ ur kO,vsko

h
-Lo:n~~~~'ti~~ [' 

vak panovnic "' . "cích na rravec z "61 
., tek nadací SlJOCIVdJI d 10 ptosince 1918, c. , . ~~ušeného zákonet~ zfeh~Že uží~ní zaklád~k ~e I nan:Š~ 
Sb. z'fa ni';, ~~~~~ (~ důstojenství cIzboze~~Sst~cJ'e~~stvím' konu un {Cl, 1 ' ,vadem ne o b 
I t ' s takovou fun {CI, u: ' v labyty" majetek oso,, {' 'ery . I b - [Jravn e 1 , 1 ' na 
. t spojen; majete { . ez -' ceskoslovens {e~u 1_ 

k~!ré se hr~fěl~~I~~;IYkt:~t~ě n;~jetdek, k;flfu Pjat~ 
rodu v,e s~e ~~ ů finančních pnpal ne 

·tanovenI za on . tk t' 
~1~látka na dáv~u \maj\ou'majetku jest POS\Upov!' ~ 

Při lJř,evzetI za rlatn~i> 11'1 z'.:l braném maJet (U vad z 
b ro (el ,,- ,e. -i<-< ., f dosava _ 

tak, abX oso. l' P i osoby\ které maJl.,. pbro'll ~ zaopa~ nou prava, J,a {O , i poměru sluze 1111 , 
nímu vlastnlku prav,?] - nebyly zkráceny. 
třovacího a pachtovnllo, 

§ 10. 

, . , . tku nepodrží pro :účel~ 
Pokud stát převz~teh~.~~te jej úřad poz.emkovy 

všeobecně prospě~~~" P~lý ~ ~ do vlastnictví, n~b~ 
tupně d o u r S I .,.e ° d mkářům, drobn~rr: Z} ~~~htu malým zemed~1cum, t~ zvláště příslusr:lk~m 

r t l'kuom bezz,emkum, a k' \ra'lečn{rm inv.ahdum, nos n , . v k lovens e a J d V'ť pak 
ozbrojené mocI 0<J~ ~~těli a mohli hospo dan }~tvům 
kteří by na p~. ~ uvedených osob" ruz" Tm 
družstvům slozenY}TI ~ emědělským, obclm a . .,lJn) 
bytov)rm, spotřk,~b111mk Jč~lům všeobecnoě prosP~esnbyym, ti 

.,. ., svaz um ° Pudy muz 
v<.;rejny!", a humanitním ústavum." ~os JěŠným. 
vedeckym .., 'čelům všeobecne p I od při-
užito také ~)~~y~ ~orporacíc~, kter~m "~~ ~lIo u

ome
_ 

O os~ a"" řídělu a pravech ,ne Od" bud o u děliti, o vymer~ Pt 'ckého j"LJ'l'idělene ;Pll ~ , "t ním 
z'eních prava Vlas r:,1. Š I -u S ~ 11 o vell 1 Z V Cl s 
dána podrobneJ 
zá konem . -
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§ 11. 
Osoby, jejichž majetek tímto zákonem se zabírá, 

po případ ě jejich dědicové, mají právo, aby, jim byla 
z majetku jim zabraného přidělena majetnost nepře
sahující výměry uvedené v § ~., pokud možno dle 
jich volby. Osobám těmto lze propustiti ze záboru i 
větší výměru, hledíc k tomu, jaká jest potřeba pudy! 
na jednotlivých místech, hledíc k její jakos,~ a k tomu, 
čeho žádá účelné ho~podaření, zřetel na zemědělsk:0 
průmysl, zásobování měst i jina~é zřetele všeobecného 
blaha. Ze záboru nesmí býti propuštěno víc e než 
500 ha půd y (§ 2.). 

§ 12. 

Při převzetí zabraného majetku státem jsou vlast .. 
níei živého a mrtvého zařízení, jež až dotud sloužilo 
hospodaření na převzatém majetku, povinni prodati 
za plnou cenu poměrnou část tohoto zařízení státu. 

§ 13. 

Před skutečným převzetím musí býti dána v ý_ 
p o v ěď o s o b á m, které hospodaří té doby na pudě, 
o jejíž převzetí jde. POdrObnější ustanovení budou 
vydána zvláštním zákonem. 

§ 14. 

Je-li místní potřeba půdy naléhavá, a nestačí-li, 
pozemky zabrané, anebo žádá-li toho obecné blaho, 
m,ůže pozemkový· úřad vyvlastniti' p ·ů.du i pod m e
z e s ta n o ven é § 2. 

§ 15. 

Úkony tímto zákonem státu svěřené obstará úřad 
pozemkový. Úřad je ' p{;-i~f.zen ministerské radě, jeho 
předSedu jmenuje presidellt republiky, správní výbor 
bude ,"olen Národním shromážděním, Další ustano-

OST~ED r V 
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vení o tomto úřadě a jeho působnosti budou dána 
zvláštním zákonem. finanční operace plynoucí z pro
vádění tohoto zákona buďtež ~věřeny veřejnoprávním 
ústavům úvěrním. ,. 

§ 16. 

Zabraný majetek jest vyšetřiti! a u\llésti v patrnost 
knihovní poznámkou, ~e majetek jest zabrán. 
I pokud tato poznámka není v knihách, nemůže se 
nikdo dovolávatij že beze své viny nevědělo záboru 
pozemkoVlého majetku vysloveném § 1. 

§ 17. 

Pokud tento zákon jinak neustanovuje, trvají po
savadní práva a závazky ohledně zabraného majetku 
beze změny. 

§ 18. 

Smlouvy o zcizení, pro na Je m a zavazení za
braného majetku uzávř,ené po 28. říjnu 1918 jsou 
proti státu bez'účirnny, nebude-Ii prokázáno, že šlo 
o j'ednání, kterého si vyžádalo řádné hospodaření. , 

§ 19. 

Zákon tento působí ode dne vyhlášení. 

§ 

'Provedení zákona ukládá .se veškerému mini
sterstvu. 

Č. 318. 

Zákon ze dne 29. května 1919 

o zajištění půdy (f rob n Ý m pac h t Ý ř ů m. 

Na základě usnesení Národního shromáždění na
řizuje se: 
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§ 1. 

Pachtj"ř (podpachtj'- ř) zemědělského pozemku 
ITlLlŽ-e žúdati, aby mu pozemek postoupen byl d,o 
vlastnictví za náhradu stanovenou podle tohoto za
kona, nebo aby mu byl ponechán v pachtu (§ 29.), 
jestliže požadovaný pozemek 

patří stá t u nebo jest zabrán státem podle zá
kona o zabrán í v'elkého majetku pozemkového ze 
dne 16. dubna 1919, č. 215. W z. a n., nebo jest 
zapsán v zem_ských deskách nebo j,est hosp?dářskou 
součástí statku zapsaného v z·emskych deskach nebo. 
statku církevního nebo nadačního, 

a byl nejméně od prvn ího října 1901 ne'přetržitě 
až do dne, kdy tento zákon byl vyhlášen, v P<:tc.~tu 
nebo podpachtu jeho, jeho manzelky nebo Jejich 
rodin nebo jejich právních předchůdců v držbě ne
movitostí, s nimiž }est požadovaný pozemek spolu 
obděláván. _ 

Pře stá v k y ' ne delší než 1 rok a střídání po
zemků v dílcovém pachtu nároku toho neruší. 

Za pacht ~e sn;rslu tohoto ~ákona se.v~epok~~dáo' 
tý·óe-li se právo naJemcovo tolIko vedleJslch uZltku 
pozemků (na př. při zahradách jen trávy: a pod_) .. 

Zákon tento netýká se zemědělských pozemkll 
v zastavěné části měst nebo obcí (stavebních míst), 
jakož i pozemků obcím patřících. . . 

Nároku v odstavci 1. stanov'eného nelze uplat11ltI 
na pozemky, kterých obec požaduje pro svůj sta~ebn í 
rozvoj a pro ~ajištění svýc~ kom;l11álních pOd~lk~ <: 

v na pozemky, ~teré jsou pozadovany pro vydrzova1]I 
nemocnic, 1éčebných ústavlt a j!ných human,itnÍc,h 
zaříz'ení, bude-li tento nárok uznan pozemkovym u
řadem. 

§ 2. 

Požadovací p r á v o pac h t Ý ř o v o vztahuje se 
na stavení obytná a h o s pod á ř s k á s P o zem - . 

2· 19 



k)T, na nichž jsou zbudovúna, dvorky a domovní za~ 
hrádky jím užívané na základě téhož pachtovního 
pom ěru, jakož i na služ'ebllo.sLi spojené s vlastllictvím 
pozem ku propacl1 tovan-éh o jako' se statkem pan llj ícím 
a ha práva, jež vykonával pachtýř na ostatn ích po
zemcích propachtovateloyých za trvání pachtu, pokud 
jich j'est i nadále nutně třeba k hospodaření na po'-
žadovaném lJ"ozemku. . 

Pacht)rř můž'e žádati, aby zároveň se vkladem 
práva vlastnického byla práva tato vlož'ena do knih 
pozemkových jako břemena těch kter)Tch pozemktl 
propachtovatelov)rch. 

§ 3. 

Nárok tento (§§ l. a 2.) přísluší jen pacht)Tři, 
který požadovan)r pozemek sám nebo s rodinou ob'
dělává n.ebo na požadovaném pozemku bydlí a jen 
potud, pokud získáním tohoto pozemku nepřestoupí 
jeho vlastní zemedělská ptlda výměry vět šín e ž 
8 ha. 

K přebytkům menším než 1 h a se nehledí. 
Spoluvlastníci, jakož i_ nerozvedení manželé po

kládají s'e za osobu jedinou. 
Požadovací právo dle tohoto zákona nepřísluší 

pachtýři, kterému byl pozemek propachtován jen v 
důsledku celoročního služebního poměru vůči pro
pachtovatdi (jako na př. hajnému, deputáthím dělníl
kům a pod.) jako součástka mzdy nebo služného a 
pachtýři hospodářských cdků jako jsou dvory a 
statky. 

§ 4. 

N'echce-li pachtýř uplatnlii své požadovací právo 
na všechny pozemky jemu propachtované, nebo ne
přísluší-Ii mu právo to v takovém rozsahu, jest opráv
něn vol i t i mezi 'jednotlivými parcelami nebo dílci 
jemu propachtovanými. 
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Děliti pachtované pozemky lze pro t i v ů I i vlast
níkově }en tehdy, když by pachtýř jinak nemohl plně 
využíti svého požadovacího práva čl vzhledem k před
pisu § 3. byl by zkrác'en o více, než 1 ha. 

V žádném případě nesmí býti v I a s t n í k Ll zne
možněno anebo stíž·eno užívání jeho ostatních po
zem kL\. 

§ 5. 

. Dohodnou-Ii se na tom účastníci za účelem snaz
šího hospodaření, zejména z cel e n í p o zem k Ů, mů
že pachtýři na místě pozemku jemu propachtova
ného přiřóen býti jiný pozemek v přibližně stejné 
hodnotě. 

Pacht)r ř jest p o v in e n přijati na místě požado
vaného poz'emku jiný pozemek stejné v)rměry nebo 
stejné hodnoty, když nabízí mu jej vlastník zai tí.m 
úóelem, aby zamezil utvoření e n k I a v ve svém ma
jetkLr; nebo když by mu bylo jinak užívání jeho po
zemku zn e m o žně n o nebo značně stíženo, nebo 
když potřebuje požadovaného pozemku k dalším~ 
provozu hor, lomů, cihelen a jiných podobných pod
niků, jakož i rybníků , nebo k jejich zajištění do bu
doucnosti. 

§ 6. 

]estlíže vlastník odňal pachtýři neb jeho rodině 
pozemek po 1. srpn u 1914 proto, aby si zjednal vyš- · 
šÍ pachtovné nebo z jin)Tch důvodů, proti jeho vůli 
bez podstatné příčiny( přísluší po ž a d o va cíp r á
vo (§§ l l. až 3.) tom uto pachtýři, jeho manželce neb 
j'eho dědi-cům, byl-li pozemek před tím v pachtu. jeho 
nebo jeho manželky nebo jich rodin nejméně od ll. 
října 1901. 

Tomu nevadí. že pozemek jest nyní ve vlastní ' 
s právě vla stníkově n·ebo \' pachtu (i drobném) oso
b třetí . , 
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Totéž pklatí o pachtýři, který po 1. srpnu 1914 
vzdáti se musil pachtu takového pozemku, donu
cen byv válečn}' mi poměry, zejména tím, že byl po
volán k službě vojenské neho· k válečn}rm úkonům, 
nebo ž,e byl internován nebD uvězněn pro činy, po
litické. 

Př,edpisy toho paragrafu neplatí, když pozemek 
byl zatím zastavěn nebo proměněn v zahradu, vinici, 
rybn ík, nebo stal se součástí podniku průmyslového, 
horního nebo dopravního, nebo když ho bylo použito 
k úpravě vodního toku; vlastník pozemku jest však 
povinen pachtýři neb jeho rodině postoupiti do vlast
nictví jiný pozemek stejné výměry nebo stejné hod
noty. 

§ 7. 

Vypoví-li dřívější pachtýř, který uplatnil své 
právo požadovací (§ 6.), ' nynějšímu pachtýři nájem 
před uplynutím pachtovního období, jest povinen 
dáti mu n á hra d u za skutečnou škod u, kterou utrpí 
tím, ž'e nemůže využíti náležitě nákladů na poze-

. mek účelně vydan}rch (zejména mrvení). 
žádá-li o to vlastn ík, který má pozemek ve 

vlastn í spravě, budiž m u ponecháno užíván í po
z'emku až do 30. září 1919 za pachtovné, vyměřen~ 
podle zásad § 8,. 

O náhradě nákladů vlastník,em na pozemek 
ú6elně vynaložen}rch platí obdobně předpisy od
stavce 1. 

V případě § 6., odst. 1. nepřísluší vlastníku ta
ková náhrada vůbec. 

§ 8. 

N á II rad u za požadovaný pozemek (přejímací 
cenu) vysloví s o II d, vyslech na po případě znalce 
(§ 17.) ; při tom jest se říditi cenami pozemků 'v téže 
ki'ajill ě z r . 1913, 
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§ ? 
Práva, j'ež si za trvání· pachtu vyhradil vlast

ník k pozemku propachtovanému budou zachována 
bez započtení v cenu přejímaCí, pokud jich vlastník 
k hospodaření na svých pozemcích nutně potřebuje. 
Vlastník může žádati, aby práva ta byla vložena 
jako knihovní břemena na pozemek požadovaný pN 
,vkladu vlastnictví jeho na pachtýře. 

Podobně tomu j'est v případě, ž,e pozemek, v 
jehož prospěch práva ona byla vyhrazena, uplatněním 
požadovacího práva přejde do vlastnictví jiného pach
týře. 

§ 10. 

Pachtýř }est povinen převzítil pozemkové služeb-o 
nosti a r'eálná břemena, váznoucí na požadovaném 
pozemku v době vydání tohotú zákona, pokud jich 
k hospodař,ení na panujícím pozemku nadále bude 
zapotřebí, a to bez započtení do cenYI přejímací. 

§ ll. . 

Cena pre]lmací jest podle volby. přejímatelovy, 
splatna buď najednou před vkladem práva vlastni
ckého ' do knih pozemkových nebo v 10 stejných 
částech, z nichž prvé dvě splatny jsou před vkladem, 
ostatních osm pak počínaje rokem 1920 vždy. 1.' říj-
nem každého roku. . 

Z nedoplatku ceny přejímací . platí se 4proc. úro
ky splatné pozadu v týchž lhůtách. 

Při splatnosti jednotlivé lhůty lze splatiti bez 
výpovědi více lhůt nebo i celý zbytek ceny přejímací. 

Nedoplatek ceny přejímací se závazkem zúro
kování zajistí s'e právem zástavním na postoupeném 
poz.em kll ,při převodu práva vlastnického na pach
t)r ře. 

23 



§ 12. 
Všichnil, kdož uplatniti hodlají své právo poža

dovací podle tohoto zákona, musí nejdéle do 12 ne
děl ode dne, kdy zákon tento nabyl působnosti, ohlá
sitil nárok svůj vlastníku podmku nebo hospodářské 
~právě vlastníkově, a kromě toho okresnímu soudu, 
V jehož obvodě poz'emek leží. , 

. § 13. 

V ohlášení budiž uV'edeno: 
1. jméno žadatdovo, jeho zaměstnání a byelliště; 
2. přesné označení požadovaného pozemku a to 

zejména číslo katastrální a ,obec katastrální, v níž po
zemek leží, nebo aspoň označení obvyklé v místě ne
bo mlezi propachtovatelem a pachtýřem (jméno tratě 
a číslo propachtovaného d fl ce apod.); 

3. aspoň přibližná výměra požadovaného po
zemku; 

4. udání, zda pachtýř má požadovaný pozemek v 
pachtu nebo v podpachtu sám nebo ve společném 
pachtu s jinými spolupachtýfi; v případě ·kladném 
budiž uvedeno jméno, stav a bydliště spolu pachtýřů; 

5. celková výměra vlastní z'emědělské půdy ža
datelovy, jeho manželky a spolupachtýře, při čemž 
udána budiž ,obec, ve které tento majetek leží, a číslo 
katastrální. jednotlivých pozemků; 

6. práva, jichž pachtýř sousedních pozemků užíval 
a jež mají býti jako práva knihovní zachována (§ 2.) 
ve prospěch pozemku požadovaného. 

§ 14. 
Pachtýř, který se nepřihlásil ve lhůtě v § 12. sta

novené pozbývá práva požadovacího, Jestliže ho ne
přihlásí dod~dečně, nejdéle do dvou let od vyhlášení 
tohoto zákona II příslušného okr,esního soudu, a 
při tom neprokáž,e, že byla zmeškána lhůta pro sku
tečnosti neodvratné a na jeho vůli nezávislé. 
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§ 15. 

Účastníkům s'e ponechává na vůli, aby do 4 
. měsíců ode dne, kdy zákon tento nabyl účinnosti, 
shodli se o všech sporných otázkách. 

V da lší ' lhůtě jednoho měsíce 'jest vlastník po
žadovan)!ch pozemků povinen sděliti příslušnému sou
du (§ 12.) vJ'slledek jednání toho, zejména v 'přípa
dech, kde dOŠlO k dohodě, přesně ,označiti po~em~k, 
o který jde, jeho uchazeče, úmluvy o splacenI, dale 
způsob pro~ed~ní l<;lihovn~ho p~řá?ku a konv~č~~ 
přesné oznace11l sluzebnostJ, ldere Je nutno zndltl 
n'ebo převzíti (§§ 2., 9., a 10.). ,. y 

V případech ostatnlch nutno uve~tJ, pokud doslo 
k dohodě, · a které otázky zůstaly sporny . . 

Vlastník požadovaného pozemku jest povlllen vy
sloviti s'e v téže lhůtě o tom , zda pozemek byl po 
dobu zákon1em stanovenou v pachtu nebo podpachtu. 

Nebudou-li již Je oznámení připojeny náležité 
plány o částech katastrálních parcel, jež podle do
hody mají se postoupiti, budiž vlastníkem připojen 
aspoň náčrt, }enž by dostatečně označoval polohu 
požadovaných dílců vůči sousedním pozemkům. 

Oznámení toto budiž podepsáno vlastníkem nebo 
oprávněným zástuPQem )e~lo a oso?an:,i, jejichž ,s~u
hlasu bylo docHe~?, ne~ll-h souhla~}enJl~~k p}~ok3l!al1...' 

Lhuta ·k oznamenl tomu muze byt! pnmerene 
prodloužena žádá-li o to vlastník důvodně a včas . 

Zmešká~li vlastník lhůtu, má se za to, že s údaji 
obsaž1enými v přihfáškách souhlasí. 

§ 16. 

I< návrhu okresního soudu mliže ministr země
dělství v dohodě -s ministrem spravedlnosti pověřiti 
pro }ednotli;ré ob~ody jednu nebo

o 
víc~ ,osob~ '" m íst

ních poměru znalych a k t?mu zpusobl!ych, l~radem 
důvěrníků, jejichž úkolem Jest rozhodne pomery na 



místě samém seznatC vhodným způsobem přispívati 
k dohodě m,ezi účastníky a připraviti vše potřebné k 
rozhodnutí soudním u. 

Důvěrník slibuJe u okresního soudu rukou dá
ním, že úřad mu svěř,ený budé svědomitě a nestranně 
vyl~onávati. Jest v působnosti jem u přikázané úřední 
osobou, a nesmí z důvodu své úřední činnosti p'ři-

. jímati od účastníků ani odměny ani hmotné výhody. 
Nařízením ustanoví se zásady o výši náhrady dů

věrníkům za jejich námahu, ztrátu času a za výlohy. 
spojené s vykonáváním úřadu. 

§. 17. 

Když oznámení vlastníkovo došlo nebo lhůta k 
němu marně uplynula, soud okresní, vyslechna oso
by, jichž práva v § 2., 9. a 10. uv'edená .mohou 
býti dotčena, a vyšetře rozhodné okolnosti po pří
padě na místě samém za souónnosti znalců, jmeno
vanj'Tch ministrem zemědělství v dohodě s ministrem 
sprav,edlnosti pro obvody jednotlivých okresních sou
dů, rozhodne, přihlížeje. ke právum osob v § 10. 
uvedených, usnesením, zda a pokud nárok uchazečův 
na postoupení požadovaného pozemku trvá, jaká ná
hrada a v jakj'Tch lhůtách se má platiti, která knihov
ní práva nutno zříditi nebo převzíti, a pro které nedo
platky c'eny přejímací při převodu . práva vlastnického 
má s'e vložiti právo zástavnÍ. . 

Uzná-Ii to soud vzhl'edem k dalšímu řízení za 
vhodné, vydá pro každou knihovní vložku dosavad
ního vlastníka zvláštní usnesení-. 

Pokud t,ento zákon nic jiného nestanoví, soud 
postupuje dle zásad řízení nesporného. 

Proti usnesení okresního soudu lze 'podati u to
hoto soudu do 14 dnů po doruQení stížnost ke sbo
rovému soudu 1. stolice, který za součinnosti zn8.lcll, 
jmenovaných ministrem zemědělství v dohodě s mi-
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nistrem spravedlnosti pro obvody jednotlivých sbo
rovýchsoudů, rozhodne s konečnou platností. 

§ 18. 
O námitce, že pozemkový majetek propachtova

telův není státem zabrán, vyžádá si soud, pokud ná
mitka tato není vyvrácena př.íslušnou knihovní po
známkou, posudek poz.emkového úřadu, a pokud ne
v'ejde v činnost, ministerstva zemědě.lství. Posudek, 
knto jest pro soud závazný. TýŽ úřad rozhodne o 
důvodnosti požadavků vznes'enj'Tch dle posledního od
stavc'e § 1. 

§ 19. 
Usnesení vydané podle § 17., odst. 1. budiž do

ručeno všem osobám, pro něž váznou na přiřčených 
poz'emcích práva zástavní, služebnosti, věcná bře
mena neb jiná práva knihovníJ při ' čemž k právům 
zapsanj'Tm po vydání tohoto zákona a k právům, 
která jsou podle § 7:. zákona ze dne 16. dubna 1919, 
Č. 215 Sb. z. a n., vůči státu n'eúčinná se nehledí. 

Osoby zmíněné mohou odporovati tomuto usn~
sení do 14 dnů ode dne doručení u okresního soudu, 
Jenž' toto usnesení vydal, z důvodu, že jejich právo 
knihovní jest · ohroženo tím, že přejímací cena sta
novena dohodou jest nepřiměřeně nízká, a mohou 
zároveň žádati o soudní odhad těchto pozemků,. 

. Proti ceně stanovené na základě soudního odha
du se další námitky nepřipouštějí.. 
- Byla-Ii 0ena přejímací následkem odporu' ZVj'T
š'ena, buď vyzván požadující pachtýř, aby ve lhůtě 
stanovené v § 21. a pod následky tam uvedenými, tu
to cenu. resp. příslušnou splátku u příslušného 
knihovního soudu složil. 

§ 20. 

Pro roz?ah požadovacího práva pacht)Třova JSOll 

v 111' zícll vlastnického práva propachtovntelova roz-
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hodny skutečné 'hranice propachtovaného pozemku 
v den, kdy byl vyhlášen tento zákon. 

Liší-Ii se v případech §§ 5. a 7. tyto hranice 
podstatně od hranic v době, kdy pachtovaný poze
mek byl žadatelem odevzdál'!," rozhoduje staV· v den 
odevzdánÍ'. 

Vz,ejde-li později pochybnost, platí totéž i o roz
sah Ll vlastnického práva. k pozemku pachtýři' přiřče
nému, leda že by stanoveno bylo, něco jiného doho
dou stran nebo rozhodnutím soudním. 

K žádo~ti a na náklad účastníků obecní úřad vy
značí skukčnéhranic,e pachtovaných jJQzemků bez
pečným způsobem na místě samém (mezníky)'. Přes
né vy.měření pozemků přiřčených, pokud 'není ho 
třeba ku knihovn ím u provedení, provede příleži
tostně ,evidenční geometr anebo na zvláštní přání 
nabyvatelů úředně autorisovaný civilní geometr. 

Dokud se tak nestane, trestá soud každé úmysl
né odstranění nebo posunutí hraničních značek , (mez
níkll) - není-li tím založena skutková podstata 
těžšího h-'estního činu - jako přestupek vězením 
od jednoho týdne do tří měsíců;. 

útraty spojené se zaměřením pozemků a s' vy
hotov'ením situačních plánů, potřebných ke knihov
nímu provedení, nesou všichni nabyvatelé v téže 
katastrální obci podle ceny pozemků jim přikáza
n)rch, při oemž v případě, že zaměření pozemků 
obstará 'evidenčn I gebmetr, jest nahraditi veškeré 
výlohy, kkré vzešly státu tímto výkonem . 

§ 21;. 

Pachtýř, }emuž usnesením přiřčen byl pozemek, 
jest povinen nejdéle do měsíce po' té, co toto usne
sení nabylo moci práva, složiti cenu přejímací nebo 
pří slušnou část jej í (§ 11) u knihovn ího soud II 
v usnesení označeného. Neučiní - li tak, pomíjí jeho 
prá va požadovací . 

Na včasnou a Od llvodn ěnou žádost p[lCht)Tr' OV Lt 
mllže prodlouž,ena býti ta to lhltta o dal ší měsí c. 

Přímé plaoenÍ těchto pohledávek dosavadnímu 
vlastníku bez svolení soudu jest vůči osobám jme
novaným v § 19 i vůči státu bezúčinné (§ 24) . 

§ 22 . 

Když lhůta ke st.oženÍ ceny přejímací anebo 
první splátka její uplynula, provede soud usnesení 
v pozemkových knihách (v deskách zemských) ve 
příčině nabyvatelů, kteří složili přejímací cenu neb 
}ejí část (§§ 11 a 2\1), a vyřkne zároveň usnesením, 
která požadovací práva 'zanikla z důvodu, že pachtýř 
včas nesložil př,ejímací cenu nebo první splátku 
(§ 21). ' ~ 

Při vkladu zástavního práva pro pohledávku ne
doplatku oeny přejímací budiž poznamenáno, že na
kládán í touto pohledávkou jest ye ,smysl u tohoto 
zákona omezeno (§ 21) . 

§ 23:-
Jde-li o vklad práva vlastnic~ého na celé tě

leso knihovní, buďkž kromě převzatých služebností 
(§ 10) v'ešk,eré ostatní knihovní závady vymazány. 

Tomu, jakož i dluhuprostému odepsání při
řčen)Tch poz'emků z dosavadní jich knihovní vložky" 
není na závadu, jestliže kromě služebností, jež po
vinen jest převzíti nabyvatel (§ 10), váznou tam: 
jiná práva osob třetích, nebo že pozemek přešel 
ode dne vydání tohoto zákona da, vlastnictví osoby 
jiné, nežli proti níž zní usnesenÍ. 

Ke zmíněným zápisllm není potřebí svolení, ,po
z,emkového úřadu ani Llřadu svěřenského nebo ji11ého 
úřadu dozorčího . 

§ 24. ' 
Př,ejímací cena a části JeJI u soudu složené, 

jakož i pohledávky nedoplatků ceny přejímací vstu-

29 



pují v pnCIne práv a závazkLI o na odepsaných po
z'emcích váznoucích na místo těchto pozemki't . 

N'emohou tudíž bez svolení oprávn ě ny'- ch osob 
býti vydány majiteli. ,-' 

Po~ud nebyl,o r.ozhodnuto, zda majitel má nárok 
v;tCl st.atu na, n~~radu za .odevzdané pozemky, jest 
tr,eba .} sV,?lem , uradu pozemkového. 

.. Pn prevzetI bez nahrady vstupuje stát v práva 
maJItelova. -

§ 25
0

• 

, ,Správa, -tohoto, jmění přísluší soudu až do vy-
dani oS?bam opravněným. ' 

~em} u soudu složený budiž urožen na úrok 
" Urok~ se pokládají za část užitklI tělesa °knih~v

n~ho, z, neh?ž pozemek přiřčený byl odepsán a vlast
n ~I~ ma pravo, nakládati jimi stejně jako Jin)'rm i 
uZltky. ' 

Zvláštní exekuce na toto jmění a jeho užitky 
s,e nepřipouští. 

§ 261. 

. N,evykáže-li majitel do 4 neděl po doručení 
kn.l,hovního ,usnes'ení, že osoby v § 19 uvedené svo
luJ.I k v~omu, aby cen<;-", přjímací ,~yla jemu vydána, 
pnkrocl soud", p.o sl~azce ve vySl 50/ 0 z přejímací 

- c,eny ve, prospech statu k rozdělení přejímací ceny 
podl~e z<:tsad o rozvrhu nejvyššího podání za ne
movitostI v exekučním řízenÍ. 

Ned<?p}atky přejí~ací, c~ny se při. tom počítají 
pln~u YY?I a po ~y~erpanIv hotovostI přikazují se 
.opravnenym podle Jejich poradí a volby. Přikázané 
P?hled~vky buďtež převedeny na oprávněné z úřed
ni mocI. 

Při knihovnfm převodu pohledávky přikázané 
vymaže s~ zároveň poznámka .omezeného nakládání 
(§ 22). 

\ . U spokojené poh led úvky knihovn ích věři tel11 vy 
maží se z moci úředn í. 

V případ ě § 24, odst. 3. Jest k vydání ceny 
přejímací °nebo jejího zbytku, potřebí svolení po-
z'emk.ového úřadu. 

§ 27. ) 
Byla-Ii by pozdější'm zákonem stanovena mož

nost jako splátku na dávku z ma}etku odvésti po
zemky, započítá se rym~ra pozemků podle tohoto 
zák.ona převdených do výměry pozemků prve uve
dených. Nnproti tomu nelze takových pozemků čí
tati do výměry pozemků, o jejíž ponechání může 
propachtovatel žádati jako vlastník pozemkového sou
boru státem zabraného podle § 10. zákona o za
brání velk;éh.o majetku pozemkového. Rovněž nemůže 
propachtovatel namítati, že postoupením požadova
ných p.ozemků klesne jeho pozemková majetnost pod 
tuto výměru. 

§ 28. 
Právo p.ožadovací má také majitel stavení zbu

dovaného na p.ozemku pachtovaném nehledíc k době, 
po kterou pacht trvá, a to jednak na plochu stavením 
zaujatou, jednak na pozemky sloužící k jeho uží
vání (na př. dvorky, zahrádky ap.). 

§ 2fJ. 
Pachtýř má tak;é právo žádati, aby mu vlastník 

pozemku ponechal pozemek na mfstě převodu do 
vlastnictví dále v pachtu za stejných podmínek jako 
dosud a to nejméně po dobu 6 let. 

Stejné právo .přísluŠí pachtýři, který své poža-
dovací právo uplatnil jen částečně nebo jen na část 
}emu propachtova ných poz,emků (§ 4.) , o 

§ 30: 
Veškerá právní a úřední jednání, směřující k pro

vedení tohoto zákona, jakož i příslušné protokoly a 
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listillY jsou osvoboze:1Y od pop~atkLl;-vy]íf!1aj,e sporné 
řízenC poplatek z prevodu pra~a vlastmckeh.o, 120: 
plat1w vkladní, poplatky schovacl, poplatky eVldenclll 
a poi)latky z'e sm 1uv pachtov1].ÍC'h. 

útraty řízení I. stolice nesou nabyvatelé v po
měru c'eny pozemků jim přířčených. 

O útratách řízení v rl. stolici' platí zásady řízení 
sporného. 

§ 31. 

Zákon tento nabývá působnosti 14. den ode 
dne, kdy bude vyhlášen. 

§ 32. 

Provésti tento zákon ukládá se veškerému ml
II isterstvu. 

Č. 330. 

Zákon ze dne 11. června 1919 

O' poz1emkO'vém· úřadě. 

Na základě usnesení Národního shromáždění na-
řizuje se: 

§ 1. 

Ve smyslu §§ 1. a 15. z~borového z~kona (z~
kona ze dne 16. dubna 1919, c. 215. Sb. zak. a nar., 
o zabrání velkého majetku pozemkového) zřizuje se 
státní pozemkový úřad pro celé území Českosloven 
ské republiky se sídlem v Praze. 

§ 2. 

Pozemkový úřad podléhá ministerské radě . 
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§ 3. 

V čele pozemkoV'ého úřadu stojí předseda a dva 
náměstkoV'é, jmenovaní k návrhu ministerské rady, 
presidentem republiky. Předseda, nebo jeden z jeho 
náměstků, zastupuje pozemkový úřad na venek i v 
minist'erské radě. Práce výkonné obstarává potřebný 
p06et úřednictva, systemisovaného ministerskou ra
dou a jmenovaného předsedou pozemkového úřadu, 
pokud jmenování to nepřísluší podle ústavy presi
dentu republiky. V úřednictvu zastoupen býti musí 
živel právnický, technický a zemědělský a každému 
'Odboru budiž v odo postaven příslušný odborník. Mí
sta úřednická ,obsazují se na základě veřejného kon-
kursu. . 

, § {. 

Pozemkový úřad zastupuje stát co do všech práv 
a závazků, vzniklých provádění'm zák~nů o ~abr~ní 
vdkého majetku pozemkového, naprotI osobam tre
tím, soudům i jiným úřa,dům. 

Majdek, prováděním záboro,vého zákona do stát
ní -správy připadlý, spravuje pozemkový úřad sa
m-ostatně. 

§ 5. 

Na pozemkový úřad přechází působnost, přik~
zaná ministerstvu zemědělství zákonem ze dne 9. 11- . 
stopadu 1918, Č . 32. Sb. z. a n., o obstavení velko
statků; úřad ten dozírá na provádění § 4. zákona · 
ze dne 10. prosince 1918, Č. 64. Sb. z. a n., o mimo
řádných př,echodních ustanoveních na Slovensku. 

§ 6. 

poz,emkovému úřadu přísluší také podávati vládě 
návrhy zákonův a nařízení, týkajících se právních a 
ma}etkových poměrů k půdě, jakož i posudky o ta
kových návrzích. 
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§ 71• 

Pozemkovému úřadu přísluší d á le činit opatření 
a rozhodovati \Tte všech věcech, upravených zákonem 
záborovým aneb zákony,' jež budou vydány k jeho 
provedení a doplnění, mimo ony věd, které ' těmito 
zákony přikázány budou soudům aneb úřadům ji
ným . Zejména náleží v působnost pozemkového ú
řadu : 

.1'. Vyšetřiti: veškerou zabranou půdu (§§ 1. a 
2. záb . z .), uvésti jil v patrnost knihovní , poznám
kou (§ 16. záb. z .), rozhodovat o tom, které objekty, 
ze záboru jsou vyloučeny (§ 3. záb . z.) , propouštěti 
ze záboru pozemky podle § 11. záb. z. a vyvlastňo
vati podle § 14. záb'. z. 

2 . Dozfrati na řádné hospodaření na majetku 
zabraném, ale dosud nepřevzatém (§ 6. záb. z.). 

. 3. Udíleti souhlas k2e zcizení, pronájmu, zava 
zení a dělení zabraného majetku (§ 7. záb. z.) . 

4. Stanoviti, postup, v jal\1ém zabran]'r majetek má 
býti přejímán (§§ 5. a 1'1. záb . z.) . 

5. StanoviH, pokud živý a mrtvý inventář má 
b]'rti odevzdán (§ 1'2. záb . z.) . 

6. Dávati výpovědi osobám, hospodařícím na 
zabraném majetku před jeho převzetím (§ 13. záb . z.). 

7. Určovati výšil náhrady za majet,ek, převzatý 
podle zásad, zvláštním zákonem v té příčin,ě stano
vených, a s výhradou . odvola cího .práva k řádným 
soudům sborovým prvé stolic'e, a pečovat o to, aby, 
práva, váznoucí na zabraném majetku, jakož i práva 
z poměru služebního, zaopatřovacího a pachtovního, 
nebyla zkráoena (§ 9. záb . z.) . 

8. Přidělovati zabraný majetek, stanoviti VySl a 
způsob přídělů, vybírat osoby fysické i právnické, 
jimž půda má bý ti- \Tte vlastnictví nebo' pa cht přidě
len~, zkoumati jkh způsobilost (§ '10. záb , z.) , vy,-
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hotovovati potř,ebn é smlouvy kupní a pa chtovní, za 
váděti knihovní pořádek. 

9. Pečovat o to, aby na přidělených pozemcích; 
za přiměřenou náhradu přídělců prováděny byly, 
nutné rnv'estice staveb obytných a hospodářských, 
scelování a m'eliorace přidělené půdy, a aby opatřen 
byl potřebný inventář. 

10. Opatřovati dlouhodobý úvěr přídělcům, sta 
noviti podmínky jeho a sprostředkovati styk s pe
něžními ústavy, pověř.eIiými prováděním finanční 
akce. 

11. Dozírati ~a p.řidělen Ý majete_k, pokud práva 
disposiční k němu budou obm·ez,ena (§ 10. záb. z.). 

12. Napomáhati zřizování zemědělských druž
stev, utvořených pro účely, vytčené záborovým zá
kon'em, a dozirati na jejich hospodaření. 

13. Zřizovati místní úřadovny nebo komise podle 
zásad stanov'ených vládním nařízením (§ 8. tohoto 
zákona) . 

§ 8\, 

Naříz'ením muze býti přenesena část působnosti 
pozemkového úřadu na obvodové úřadovny nebo ko
mis,e, zříz,ené pro jednotlivé územní obvody, v nichž 
potř'eba toho se objeví. 

Z rozhodnutí. takových obvodových úřadoven' ne
bo komisí jest přípustna stížnost podle zásad plat
ného lhůtního zákona z'e dne IQ. května 1896, z. ř. 
č. 1.01, v době 14 dnů, 'O které rozhoduje zems~ý 
úřad pravoplatně. 

§ 9. 

Dozor na činnost pozemkového úřadu vykonává 
správní výbor (§ 15. záb. z.) , složený z 12 členů , 
volených Národním shromážděním na dobu 3 l,et, při 
oemž funkce správního vý boru trvá vždy až do nové 
volby . 
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funkce ve správním výboru pozemkového úřadu 
jest úřadem čestným. Členové mají pouze nárok na 
náhradu hotových výloh . 

§ 10.' 

Správní výbor volí z'e s,ebe předse9u a dva ná
městky. Usnáší se platně, je-Ii přítomen předseda, 
neb jeho náměstek, a aspoň šest členů , nadpoloviční 
většinou přítomn)!ch. 

§ ll. 
Poz,emkový úřad jest povinen podávati správ

nímu výboru v pravidelných obdobích zprávy o své 
činnosti. Správní v)!bor jest také oprávněn vyžádati si 
od pozemkového úřadu zpráva vysvětlení a nahlížeti 
v příslušné spisy a doklady ve vš'ech věcech, kdy ta.k 
za dobré uzná. 

Souhlas správního výboru jest nutn)!, jde-li o 
tyto záležitosti: 
. .... , 1. Rozhodování (j tom, které objekty ze záboru 
jsou vyloučeny podle § 3. záb. z., propouštění po
z,emků ze záboru podle § 11. záb. z. a vyvlastňování 
podle § 14. záb. z. (§ 7., odst. 2.). 

2. Stanovení postupu, v ja~ém záborový majetek 
má býti př,ejímán (§ 7., odst. 4.) a přidělován (§ 7., 
odst. 8.). 

3. Zřizování obvodových úřadov,en a komisí (§ 
7., odst. 13.). 

Správní výbor můž'e si vyhradHi, aby i jiná zá
sadní rozhodnutí pozemkového úřadu byla jemu ke 
schvál,ení předložena. 

Vznikne-li spor mezi pozemkovým úřadem a 
správním v)rborem, rozhoduje o něm ministerská ra
da vysl,echnuvši předsedy pozemkového úřadu a 
správního výboru . Jednotlivá rozhodnutí a opatření 
v záležitostech stran jsou z toho vyňata. 
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SprAvn í výbor m~ž,e přizvati do sV)Tch p<?rad 
zástupce ú středních úřadů . 

§ 12 . 
Podrobnější ustanovení o působnosti pozemko

vého úřadu ' dána budou nařízením. 

§ 13. 
Zákon tento účinkuje ode dne, kdy byl vyhlášen. 

Že pozemkový úřad vstoupil v činnost, oznámeno 
bud:e 'Vyhláškou ve Sbírce zákonův a nařízení. 

§ 14. 

Provésti tento zákon přísluší veškerému mini
sterstvu. 

Č. 421. 

Zákon ze dne 17. července 1919, 

který:m se mění obecní statek v kmenové obecní 
]'mění. 

Usnesením Národního shromáždění se nařizuje: 

§ l. 

Nemovitosti, jež jsou obecním (měšťanským) 
statkem podle ustanoven í obecních zřízen í, proh la
šují s'e za kmenové obecní (osadní) jmění. 

§ 2. 

Práva podílníkův, užíva,ti nemovitosti obecního 
statku, zanikají bez náhrady, pokud v' §§ 3. a 4. 
není jinak naříz'eno. 

Zárov'eň zanikaj í veškeré povinnosti, jež posti
hují podílníky jako úplata za užívání obecního stat~ 
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ku, vyjímajíc ty, které připadají na poslední dvě léta 
ode dne 1:. září 1919, zpět yočítajíc. Povinnosti ty, 
nutno splniti v obvyklem zpusobu a rozsahu nejdéle 
do konce roku 1919. . 

§ 3~ 
". , Obec j.e p~vinna ~odílníku, který sám uZlva ur
Clt~ !1 '~~.oVltOStI obecnI00 statku, jako rolí, luk neb 
ras'ehmst l propachtov.atl . tuto nemovitost na dobu 
9. ~'et; počínajíc dnem 1. října 1919, jestliže podílník 
ne]dele do 15. září 1919 oznámí obci, .že činí nárok 
na eacht nem~vito~ti té od obce za pachtovné, v zá
kone stanoViene, a ze ponese ze svého veškeré daně a 
v'eřejné dávky, na nemovitost tu připadající. 

Podílník může hlásiti se o pacht i na kratší dobu. 
Podílníkům, kteří jsou vlastníky více než 8 hek

ta"rů orné půdy, a luk, nárok na pacht nepřísluší. Na 
pr'ebytky menSI 1 hektaru se nehledí. 

Skliz'eň z roku 1919 náleží dosavadním uživa
telům. 

Roční pachtovné za ·1 ha činí: 

1. při rolích: 
jsou-li zařaděna do I. až III. třídy bo-

nitní . . . . . . . , K 150,- , 
jsou-li zařaděna do IV. a vyšší třídy bo-

nitní . . " K 90, - , 

2. při lukách: 
jsou-li zařaděny ~do I. až III. třídy bo-

nitní . . . . . . . , K 225, - , 
jsou-l~ z~řaděny do IV,. a vyšší třídy bo-

nltn I .. . .. .... , 'K 150,- , 
3. při rašeliništích K 150.-. 

Po tř'ech l,etech snižuje se pachtovné o jednu 
třetinu. Pro plošnou výměru nemovitostí jsou při sta-
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novení v)rše pachtovného směrodatny, údaje evidence 
katastru daně pozemkové. 

Pachtované poz'emky není dovoleno dáti v pod
pacht odděleně od vlastní usedlosti pachtýřovy,. Pře
kročení tohoto zákazu má v zápětí zrušení pachtu . 

. Kde podle platného obyčeje náleželo společně 
všem anebo některým majetníkům dobytka v obci 
pásti na lukách po sklizni sena neb otavy, zůstává 
tato zvyklost pro dobu pachtu nedotčena. 

§ 4. 
Podílníkům, kteří dosud mají nárok na braní sta

vebního nebo palivového dříví z pasek lesa obecní
ho statku, přísluší po dobu 6 let počínaje dnem T. 
ledna 1920 polovice peněžitého výtěžku tohoto lesa 
po odečtení veřejných dávek a potřebných nákladů na 
řádné hospodaření, udržování a správu lesa, v dot
čeném roce skutečně učiněných. Polovice ta rozdělí se 
mezi podílníky podle poměru, v jak!ém bylo napo
sled mezi ně rozdělováno stavební lebo palivové 
dříví z pasek obecního statku lesního. 

P,eníz, připadající na jednoho podílníka, nesmí 
přesahovati 2000 K ročně. Peníz, převyšující tuto 
částku, plyne do pokladny obecní. 

Dohodne-li se obec aspoň se :dvěwa třetinami 
podílníkův o odbytném za nároky, v předcházejících 
odstavcích uvedené, podle posudku odborného lesní
ho znalce, a schválí-li toto .ujednání dohlédací úřad, 
jsou povinni též ostatní podílníci přijmouti odby.tn~ 
stanoViené podle stejných zásad. 

§ 5. 
Práva užívací ·n1eb1o požÍvacÍ, po-dle ustanovení~ 

obecních zřízení na nemovi-tostech obecního statku v 
pozemkóvých kni,hách zapsaná, buďtež na návrh obce 
nebo dohlédacího úřadu v pozemkové knize vyma
zána. 
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· '§ 6. 
Převody nemovitostí obecního statku do vlast

nictví podílníků, kt.eré bylý vykonány podl,e smluv 
a právních jednání, uzavřených, .po 1. srpnu 1914, 
prohlásí knihovní soud na návrh obce nebo dozor
čího úřadu v řízení nesporném za bezúčinné, nehle
díc na t'D zda nemovitosti ty jsou v držení původního 
nabyvateÍ-e, nebo jiných osob. Návrh jest učiniti nej
déle do konc·e roku 1920.. 

Byl-li nár'Dk soudem uznán, jest obec povinna do 
tří měsícův ode dne, kdy usnesení nabylo právní: 
m'Dci, složiti u soudu pro nynějšího vlastníka kupní 
oenu kterou za dotčenou část obecního statku sku-, 
tečně ,obdržela. Tato náhrada vstupuje co do práv 
a závazků .vzniklých po 1. srpnu 1914 na dotčených 
pozemcích na jejich místo . , 

Svolí-li oprávnění, vydá so ud složenou nahra
du vlastníkovi, jinak rozvrhne ji podle zásad, sta
novených v řízení exekučním pro rozvrh nejvyššího 
podání za nemovitosU. v '"" _, 

Jakmile náhrada bude slozena, VIOZl. soud 'pravo 
v lastnické 'Dbó a vymažle závady vzniklé po 1. srpnu 
1914 z moci úřední. 

§ 7. 
Stal-li se pře~od nemovitostí obecního statku do 

vlastnidví podílníků podl,e rozsudků, vydaných po 
1. srpnu 1914, pro zmeškání neb uznání, budiž na 
žalobu obce obnoVieno .řízení, aniž je potřebí pod
mínek § 530.. c. ř. s. Tuto žalobu podati j,est nejdéle 
do konoe roku 1920.. Bude-Ii v tomto řízení původní 
žaloba zamítnuta, obnoví soud z moci úřední stavl 
jaký byl v době sporného převodu, i proti těm, kdo 
později nabylir knihovních práv. 

§ 8. 
Pokud se v zákoně mluví o podílnících, rozumějí 

s,e tím osoby, jež jSOli podle ustanovení obecních zřÍ-
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ze ní oprávn ěny užívat i obecního statku , ať společn ě 
nebo j ednotlivě co do určitých částí. 

§ 9 .. 

Obec prodává každoročně užitky obecních l esů 
v,eřejnou dražbou především pro spotřebu svých o
byvatelů. 

Obec může dovoliti sbírati chrásti v obecních le
sích podl'e zvláštního řádu, který vydá. 

O užívání 'Obecních pastvin vydá obec se schvá
l,ením nadřízeného samosprávného úřadu zvláštní pa
stevní řád, kterým umožněno budiž všem obyvatelům 
obce pásti dobytek a husy na obecních pastvin~ch. 

Přeměna obecních pastvin na jinou kulturu Jest 
dovolena jen, schvá lí-li to nadřízený úřad samo
správný. 

Role a luka obecní buďtež pronajímána přede
vším uchaz'ečům nemajetným a těm , kteří toho z dů
vodů hospodářských potř,ebují. 

§' 10. 
Ustanovení tORoto zákona o obcích platí také o 

osadách. 
Zákon nevztahuje se na Slovensko. 

§ ll. 
Zákon tento působí ode dne, kdy byl vyhlášen . 
Provésti jlej ukládá se mini strům vn itra, spravedl

nosti a z,emědě l ství. 

Č.422. 

Zákon ze dne 17. července 1919, 
jímž s'e zakazuje káceti dříví v obecních lesích. 

Podle usnesení Národního s hromáždění se na
řizuj-e : 
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§ 1. 

Zakazuje se káceti dříví v lesích, Jez v den, kdy 
tento zákon nabude Ll činno s tC jsou kmenovým jmě
ním obcí neb osad, jakož.., t v lesích, jež podle zá
kona ze dne 17. července 1919, Č. 421. Sb. z. a 11,., 
o úpravě poměrů obecního statku, stávají se kmeno
v)'m obecním aneb osadním jměním . 

Pokud toho nezbytně vyžadují zvláštní poměry 
v obci, zejména nutnost zásobiti obyvatelstvo dřívím, 
mohou nadřízené politické úřady k žádosti obce svo
liti k tom u, aby se kác,elo dříví v rozsah u, jejž .tyto 
úřady určí. 

§ 2. 

Přestupky tohoto zákona tr,estaj í politické Llřad y. 
vězením do 3 měsícll a vedle toho peněžitou poku
tou do 30.000 K. 

§ 3. 
Zákon knto působí ode dne, kdy byl vyhlášen, 

čl Llč inn ost jeho končí se dnem 30. června 1920. 

§ 4. 

Provésti tento zákon ukládá se ministrovi vnitra a 
ministrovi zemědě l ství. 

Č . 593. 

Zákon ze dne 30. října 1919 

o ochraně drobných z'emědělských pachtýř,ů. 

§ l. 

Pacht (podpacht) z,emědě lského pozemku, kter)T 
skončí neb již skončil ve druhé polovici roku 1919, 
obnovuje se na další pachtovn í rok (1920) i proti 

vůli P!opachtovat'e}~ (vlastníka, pčl cht)rře ) tím , že 
pachtyr (podpachtyr) propachtovateli neb jeho ho
s podářyské . správě pí semn ě oznámí do 30. li stopadu 
1919, z.e Sl 1?~zel11ek nad ~ l e podrží v pach tu, jestliže 

1. pachtyr pachtovany pozemek sám nebo se svou 
rodinou obdělává a nadále obdělávati chce a může a 

2. pacht zruš,en byl výpovědí propachtovatelo
vou an'eb nemohl býti obnoven pro jeho odpor, a 
p:-opachtovatd neměl zákonného důvodu od pachtov
nI smlouvy bez výpovědi odstoupiti . t 

§ 2. 

, ;.. Byl- li p~)Zem 'ek již propachtován jinému pach
tyn, .0bn.~vuJ~ s': pacht podle tohoto zákona jen teh
dy, ]estlIze staremu pachtýři nezbylo' by ani 5 ha 
vlastn.í i pachtované z'emědě l ské půdy a ztráta pachtu 
ohrozila by jeho existenci . 

§ 3. 
Pokud běží o pozeky, které nenáleží obci neb 

nejsou podle zákona ze dne 16. dubna 1919, Č. 215. 
Sb. z. ,a n., státem zabrány nebo zapsány v deskádl 
zem~kych aneb netvoří hospodářskou součást statku 
zapsaného v deskách z,emských obnova pachtu ne-
nastává, když: ' 

a) c~lko~á výměra z,emědě l ských pozemků ve vla st
metvl propachtovatel'ově se nacházejících nečin í 
více než 15 ha, aneb 

b) když propachtovatel béře neb chce vzíti do vlast
ní správy pachtovaný pozem,ek, který teprve po 
1. srpnu 1914 byl propachtován, nebo kterého 
nabyl teprve po tomto dnu od osoby neb po 
osobě, jejíž je zákonným dědicem, nebo 

c) l~dyž béře. neb ~z311 l?yO vlastní správy pozemek, 
]'ezto pommula pr'ekazka, . pro kterou nemohl na 

. pozemku sám hospodařiti (jako přílišné mládí, 
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občas n á neschopnost neb nepřítom n ost jeho ne
bo k tomu schopnj1ch členů rodiny ) neb 

d) když nový pachtýř, jemuž propachtovatcl po
zemek propachtoval neb,-' propachtovati chce, 
měl poz1emlek tento před tím již v pachtu a pach
tu toho se vzdal pro závažné pfekážky, jež nyní 
pominuly, aneb náleží-li tento nový pachtýř 
mezi zákonné dědice propachtovatelovy a ob
držd-li poz.emek do pachtu k zajištění nutné 
existence. 

§ 4. 

Právo obnovy pachtu nemá pachtýř hospodář
ských oelků, jako jsou dvory, statky aneb usedlosti. 

§ 5. 

Pro obno\liený pacht platí podmínky dosavadní
ho pachtu. }e-li však pachtovné v poměru k běžn)rm 
pachtov~~m ?en~:n vr:ep~měr~1.,ě r:ízké, může propach
tovatd zadati pnmerene zvysem.- Nedohodnou-Ii se 
strany, určí pachtovné k návrhu propachtovatele roz
hodčí .soud, skládající se z přednosty okresního sou
duo' v v J I~hož o?vodu P?zemek l~ží! jako předsedy, jenž 
muze Sl za zastupce Jmenovah Jednoh o soudcovs~é
ho úředníka, a ze dvou přísedících jmenovaných po ' 
jednom každou stranou. I 

Neoznačí-li do lhůty soudem určené, nejdéle 14-
.. d~nní, některá ze v~tran osobu přísedícího, jmenuje jej 

predseda rozhodclho soudu. Z rozhodnutí rozhod
čího soudu není odvolání. 

Nepožádá-li propachtovatel do 31. prosince 1919 
za projednání věci rozhodčíin soudem, platí dosa
vadní pachtovné pro obnovený pacht. 

§ 6. 

Obnova týká se i příslušenství zemědělského po
z.emku, ' za něž po rozumu tohoto zákona pokládají 
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se i stavení obytná a hospodářská a pozemky na 
nichž jsou zbudována, jakož i příslušné dvorky a 
zahrádky, užíval-li jich pachtýř na základě téhož 
pachtovního poměru. 

§ 7. 

Pacht takto obnoviti může pacht)rř jen potud, 
pokud uplatněním tohoto práva nepřestoupí jeho 
vlastnJ a najatá z,emědělská půda 8 ha, v případě 
v § 2. uvedeném a při poz.emcích v § 3. označených 
5 ha. 

§ 8'. 

. Při počítání výměry z,emědělské půdy poklá
daJí se rozvedení manželé za osobu jedinou. Na p'ře
bytky nejvýš,e půl ha se nehledí. 

§ 9. 

By l-li požadova ný pozlemek dán již v pacht jiné
mu pachtýři, ruší se tato smlouva pachtovní obnovou 
podl'e § 1., co do pachtovního roku 1919- 1920 pro 
obě strany; pachtýři jest však volno do konce roku 
1919 vůbec od smlouvy ustoupiti. 

§ 10. 

Pachtýř. yplatnivší nárok podle § 1. jest povi
nen nahradIŤI propachtovatelovl, po případě novému 
pacht)rři (§ 7.) užitečný náklad, který do dne ozná
mení (§ 1.) vynaložili na požadovaný pozemek k do
cílení nové úrody. 

Pro výši náhrady jest rozhodný užitek, jaký má 
vykonaná práce pro pachtýře. Pachtýři jest volno 
plniti náhradu též in natura, jako výkonem obdob
n)rch prací pro oprávněného , odvedením stejného 
množství mrvy, osiva a td. stejné jakosti, bylo-Ii by 
pachtýři v penězích plnění ~btížno, a neprokáže-li 0-

právněn)r , ž,e prací nebo věcí těch "nepotřebuje. 
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Pro spory o výši náhrady platí obdobné ustano
vení § 5. 

§ 11. 
Domnívá-li se pronajimatel,.,_ že pachtýři právo 

na obnovu pachtu ' nepřísluší, může oznámiti své ná
mitky nejdéle do 14 dnů po pachtýřově oznámení 
okresnímu soudu, v jehož obvodě 'leží požadovaný 
poz'em,ek, jinak ztrácí právo obnově odporovati. 

Ve lhůtě v prvém odstavci stanovené může podatil 

. u soudu námitky i novÝI pachtýř (§ 7.). Za tím úče
lem jest propachtovatel povinen oznámiti požadavek 
pacht)rřův (§ 1.) do 7 dnů po j.eho odhlášení; ne
učiní-li tak, ručí za škodu, kkrá z jeho opomenutí' 
vznikne novému pachtýři. 

§ 12. 
O námitkách, jakož i nárocích na zvýšení pach

tovného (§ 5.) a na náhradu (§§ io. a ll.) rozho
duje se podle zásad řízení nesporného, o útratách 
však podle zásad řízení sporného. 

'§ 13t 

K obnově pachtu podle § 1. není třeba souhlasu 
poz'emkového úřadu ani jiného dozorčího úřadu. 

§ 14J. 

T'ento zákon působí ode dne, kdy bude vyhlášen. 
Ustanovení zákona ze dne 27. l~větna 1919, č. 318. 
Sb. z. a n., a zákona :ce dne 24. července 1919, č. 
452. Sb. 'z. a n., se jím nemění. 

§ 15'. 
Provésti t'ento zákon ukládá se ministru spra

vedlnosti a zemědělstvÍ. 
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č . 20. 
to 

Zákon ze dne 17. prosince 1919 

o vyvlastnění poz,e,mk'ů pro stavbu obytných nebo 
veřejných budov. 

§ 1. 
Pozemky dosud nezastavěné nebo zastavěné, a

však k účelům ob)Tvacím nezužitkované mohou po 
dobu nynější nouze o byty býti vyvlastněny pro stav
bu obytných domů nebo pro stavbu budov, určených 
pro veřejnou potřebu, a pro komunikace k tomu 
nutné, zamýšlí-li stavbu stát, okres, obec nebo staveb
ní sdružení, uznané ministerstvem sociální péče za 
obecně prospěšné. 

Za stejných podmínek vyvlastniti lze také po
zemky, na nichž jsou obytné domy nebo jiné stavby, 
kterýchž příslušný úřad zakázal užívati nebo jež na
řídil zbourati,. 

Vyvlastnění nepostihuje práv, spojených s po
zemkem nebo jiným předmětem, o jejichž vyvlastnění 
jde, 'pokud práva. ta tvoří samostatný hospodářsk)T 
předmět. Práva tato mohou býti spoJena s některým 
knihovním tělesem nebo mohou pro ně býh zřízenYI 
zvláštní knihovní vkladby. 

§ 2. 
Vyvlastniti nel:ce vzrostlých sadů, dále nemo

vitostí, o kterých vlastník prokáže, že jich nevyhnu
tdně potř,ebuje pro svou vlastní živnost, hospodářství, 
dům nebo domácnost, nebo že jich použije sám k 
il'oelům v § 1. nazna6en)rm, započna se stavbou nej
dél,e do půl roku a dokonoe ji v přiměřené lhůtě, kte
rou určí úřad k vyvlastnění příslušný. 

Rovněž nelze vyvlastniti budova jiných předmětů 
historické neb umělecké ceny, pro jejichž zachování 
vysloví se památkovj'r úřad . 
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§ 3. 

Vyvlastňovací 'říz'enÍ provede o.Kresní politická 
správa, na Slovensku slúžnovský úřad, v }ejichž správ
ním obvodu jest vyvlastň.ovaný předmět, na návrh 
státní správy, okresu, obce neb obecně prospěšného. 
stav,ebního sdruženÍ. 

V návrhu budiž př,esně označen předmět vyvlast
nění a ú6el zamýšl,ené stavby a budiž připojen její 
nástin. 

Úřad požádá knihovního soudu, aby pozname
nal v knihách zaháj'ení vyvlasÍllovacího řízenÍ. 

Tato poznámka jest účinna proti každému, kdo 
později dobude knihovního zápisu k vyvlastňované 
nemovitosti . 

§ 4,. 

Řízením se zjistí především, jsou-li tu podmín
ky § 1. a 2. 

K tomu konci úřad vykoná na místě šetření, 
k němuž buďtež pozváni všichni zájemníci. Nedo
hodnou-li se strany, vydá úřad vyvlastňovací nález, 
vysl,echna znalce místních poměrů znalé. V něm 
určí zároveň podl,e výsledku provedeného řízení ná
hradu za vyvlastňovaný předmět; nemůže-li o ní 
ihned rozhodnouti, rozhodne jen o vyvlastnění, určí 
výši prozatímní jistoty (§ 6.) , a vykoná další šetření 
o náhradě zvlášť. 

V nálezu budiž označena stavba, k jejímuž pro
v'edení byl vydán vyvlastňo.vací nález a určena při
měř'ená lhúta, do které vyvlastňovatel musí započíti 
se stavbou, pro kterou si pozemek vyvlastňuje. 

Z nálezu lze se odvolati do 14 dnú od doručení 
k politic~é z'emské správě, na Slovensku k župan u i 
odvolání jest podati u úřadu, který vynesl nález. 
Další opravný prostředek jest vyloučen. 
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§ 5.-

Vlastníku vyvlastněného pozemku ' přísluší při
měřená náhrada, která nesmí býti větší než obecná 
hodnota pozemku. Při určení náhrady, budiž při
hlíženo k dosavadnímu způsobu užívání pozemku. 
K té okolnosti, že pozemek stal se pozemkem sta
vebním po té, ' kdy ho vlastník nabyl, nebo že ho 
lze užíti ke stavbě, možno přihlížeti jen potud, pokud 
vlastník pozemků učinil naň za tím účelem zvláštnr 
náklad. 

Při uroení náhrady nebuď ,. hleděno. k těm po
měrům, o nichž je patrno, že byly :<:působeny v 
úmyslu, aby jich bylo použito jako důvodu žádosti 
za zVýš'E;ní náhrady. Takt,éž nebuď hleděno k ceně 
mimo.řádné (§ 305 obč. zák.) a k hodnotě, které 
nabude snad vyvlastněný předmět provedením za
mýšleného podniku. 

Při uroení náhrady budiž dbáno změny v hod
notě pozemku, který zůstal nevyvlastněn. 

Náhradu lze dáti také v pozemcích stejné hod
noty. 

Náklady vyvlastňovacího řízJení nese vyvlast
ňovatel. 

§ 6. 
Nevykáž,e-li vlastník, že o.právnění z knihovních 

závad souhlasí, aby jemu náhrada byla přímo vy
placena, složí ji vyvlastňovatel u knihovního soudu. 
Soud rozvrhne složenou náhradu v nesporném ří
zení podle zásad exekučního řádu. Průkaz, uvedený 
v prvé větě tohoto paragrafu, jest podati listinou t 
na níž podpis oprávněného je soudně neb notářsky; 
ověřen. 

Jakmile vyvlastňo.vací nález nabude právní mo
ci a náhrada bude zaplacena neb u knihovního soudu 
náhrada nebo prozatímní jistota (§ 4) složena, ode-
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vzdá úřad vyvlastňovaný- poz,emek v držení vyvlast
ňovateli . 

Právo vlasnic~é k vyvlastněuému poz,emku, který 
získaly, vyvlastněním okres, ,-, obec n~b? stavební 
sdružení, lze zciziti jen se svolením mInlsterstva so~ 
dální pě6e, a vyvlastníte!: je povinen pr ~vésti d~l<?, 
k jehož zřízení byl vydán vyvlastňovací nález. MInl
sterstvo sociální péče může s~ém1.l }~o l,ení přil??~ 
jih vhodné podmínky. Do knlh v'erejnych vloZlh 
jest k návrhu vyvlastnitelovu právo získané vy:rl~st
něním a zároveň s tímto vkladem poznamenatI jest 
z úřední povinnostil om,ezení práva vyvlastnitelova 
a povinnost, vyslovené v prvé větě tohoto paragrafu. 

§ 81• 

g Nebude-li ve lhůtě § 4 stanovené započato se 
stavbou, pro niž vyvlastnění se stalo, může býti 
vyvlastňovací ná~ez na ž~dost vyvlast~,?van~h~ z;u~ 
š<en úřadem, ktery vydal nalez. V tom pnpade zustava 
vyvlastněnému vyhrazeno uplatniti' náhradu škody, 
pořadem práva. 

Ze závažných důvodů může úřad, který vydal 
vyvlastňovací nález, původní lhůtu přiměřeně pro
dloužiti. 

§ 9. 

Vyvlastnění pozbude účinku, jestliže vlastník 
vyvlast~ovaného pozem,ku, do d~by, v než v~yvl~st?o: 
vací nal,ez nabude pravnl mOCI,. predlozI nalezIty 
projekt zastavění vyvlastňovaného objektu obytným' 
stavením, s,e stavbou nejdéle do půl roku započn~ 
a ji též dokončí v přiměřené lhůtě, kterou ustanoví 
vyvlastňovací úřad. Lhůta může býti ze závažných 
důvodů prodloužena. . 

Neprovede-li vlastník vyvlastněného pozemku 
díla u\líedeného v 1. odstavci do doby, jemu určené, 
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může b),ti vyvlastnění uplatn ě no podle Pllvodního 
nálezu . 

§ 10. 

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a po
zb ude jí dnem 31. prosince 1924. 

§ ll. 

T'ento zákon provésti ukládá se ministru -vnitra, 
sociální pé6e, veřejných prací a spravedlnosti. 

Č. 6l. 

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 9. ledna 1920 

o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného ma
letku p,oze,mkového. 

Na základě §§ 16. a 20. zákona ze dne 16. dubna 
1919, Č. 215. Sb. zák. a nař. (zákona záborového) 
doplněného zákonem ze dne 11 . července 1919 Č. 
387. Sb. zák. a nař., a by vyšetřen a uveden byl 
v patrnost velký pozemkový majetek zabraný stá
tem, nařizuje se toto: 

§ I. 
Soupisem jest povinna každá fysická a právnická 

osoba bez rozdílu státní příslušnosti, jež (pokud 
v §§ 2. a 3. tohoto nařízení není jinak ustanoven~) 
jest vlastníkem, spoluvlastníkem neb ohledně ma~ 
jetku vázaného uživatelem z a b ran é"ho majetku\ 
pozemko\líého (§§ 2. a 3. záborového zákona) nebo . 
zákonným zástupcem těchto osob. 

§ 2. 

Povinnost soupisu nastává: 
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1. při souborLl, Jenž m ě l vymeru velkého po
zemkového majetku (přes 150 ha zemědělské půdy 
t. j. ' rolí, luk, . zahrad, vinic, chmelnic nebo přes 
250 ha půdy vůbec) ' ještě , V' době mezi 28. říjnem 
1918 a 24. dubnem 1919 s"vylouč,ením majetku uve
deného v § 3., odst. 1.; lit. b) a odst. 2. záborového 
zákona, nebo nabyl povahy zabraného velkého po
z'emkového majetku před vyhlášením tohoto nařízení, 
dnem, kdy toto nařízení nabude účinnosti. 

2. při majetku nabyvším této povahy později, 
dnem, kdy nastala událost rozhodná pro přechod 
z majetku svobodného do majetku zabraného dle 
§ 4. zákona záborového. 

§ 3. 

Aby zabraný majetek byl řádně vyšetřen, muze 
pozemkový úřad přidržeti k soupisové povinnosti 
též jiné vlastníky neb spoluvlastníky nemovitostí , 
zejména 'takových, jež byly v době od 28. říjn3 
1918 částí zabraného velkého majetku pozemkového, 
a to bez ohledu na výměru půdy. 

Povinnost k soupisu nastává u těchto osob dnem 
doručení výměru pozemkového úřadu. 

§ 4', 

Splněním soupisové povinnosti nevzdává se ještě 
osoba soupis· předloživší námitek, že v jejím případě 
nejde o zabraný velký pozemkový majetek. Námitky I 
řádně odůvodněné dlužno podati však současně s,e 

§ 5. 

Pro splnění povinnosti soupisové platí tyto lhů
ty, v'e kterých dlužno předložiti soupisy pozemkové
mu úřadu: 

a) při pozemkovém majetku do 500 ha do šesti ( 
neděl, 

52 

b) při pozemkov,ém majetku přes 500 ha až do 
2000 ha do 60 dn .ů, a 

c) při o pozemkovém maj~tku přes 2000 ha do 90 
dnu, ', ' 

ode dne r:?čát~u povinnosti k soupisu dle §§ 2. a 3. 
tohoto nanz'enl. 

, Poz'emko)rý, úřa9 .potV1:dí příjem soupisu vydá
nim neb zaslalllm prejlmaClho soupisového lístku. 

- § 6. 
Soupis se skládá: 

1. z jednoho obalového archu dle vzoru A 
. 2. ~e dvou stejnopisů seznamu deskov)rch a 

kl1lhovlllch vložek d,le vzoru B/1 a B/2, 
, 3. ze . dvou stejnopisů berním úřadem potvrze

nych pozemnostních archů 
4. ze v tři stejnopisů dl~ vzorů C a O, při vzoru 

/ C pro kazdy soudnl okres zvláště 
_ 5. ~,e , tří st~j n9pis~ d,le vzorů 'E a ' f, při vzoru E 

pl o kazdy: zemedelsky zavod zvláště, 
6. z ) 'ed.no~o, opisu seznamu majetku nemovité

~o nebo IIkvldarl11 ?llance, pokud se t)rká nemovitostí, 
Jak v se~nam. neb ,bIl~nce byly předloženy za účelem 
uloz,el1l m,:Jetkove davky dle zákona ze dne 23. dub
na 1919, C. · 217. Sb. z. a n. a ze dne 27 červwl 
19]9, č. 369. Sb. z. a n.' . '~, 

v S,oupisová data , buďtež udúna v metrické míře 
plosne. 
. Pozdější změny soupis,em přihlášeného stavu ma
j,:tku P?zem~?vého dl~ž~o d.o v mě,síce oznámiti po
zem~ov'~mu uradu podal1lm, Jez ma obsahovati všec
ky udaje potřebl:é k vyz~ač~n.í změny v soupise. 

?s,oby souprs,em povlnne JSou povinny sděliti na 
vyz~~!~ I poz,em kovéh,o úřad L~ i jiná dab neb vysvětlen í 
v 'pncme poze~k?veho maJ~tku a práv s ním spoje
nych a to ve Ihut e stanovene pozemkov)rm úřadem. 
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Knihovní soudy jsou povinny vyrozuměti pozem
kov:)( úřad o vš'ech změnách doručením příslušných 
knihovních usnes·ení. . 

§ ~.' 

Pozemkový úřad můž,; prodloužiti v § 5. tohoto 
naříz,ení stanovené lhúty jen ve výjimečných přípa
dech (jako úmrtí osoby povinné soupisem). 

§ 8. 
Na návrh pozemkového úřadu uvedou knihovní 

so udy v patrnost zabraný majetek knihovní poznám
kou na listu vlastnickém, ž,e majetek je zabrán stá
t'em dle zákona ze dne 16. dubna 1919, Č. 215. Sb. z. 
a nař. 

§ 9 .. 
Na návrh poz,emkového úřadu potrestá politický 

úřad prvé stolice osoby povinné soupisem pokutou 
do 50.000 Kč, nebo vězením do jednoho měsíce, jestli
ž,e předloží soupisy nesprávné neb neúplné, bez újmy 
případného ' stíhánt trestními soudy. Trest pokuty 
múže býti opětovně uložen. 

Stejným způsobem potrestá politick:)( úřad .prvé 
stolice osoby povinné soupisem, jestliže nepředložily 
soupisú včas ve lhútě nařízením tímto stanovené. 
Trest pokuty múže býti opětovně uložen. 

Proti ulož'ení trestu přípustna jest stížnost k po
litickému ' úřadu druhé stolic'e do 14 dnů ode dne 
doručeni nálezu o trestu. Úřad , tento rozhoduje o 
stížnosti s konečnou platností. 

§ 10. 
Naříz'ení toto nabývá účinnosti 14 dní po dni 

vyhlášení. 
Nařízen f provede veškeré ministerstvo. 
(Vzorce stejnopisLl uvedených v § 6. v této sbírce 

uvedeny nejsou.) 
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Zákon ze dne 30. ledna 1920 
který'm se vydávají po rozumu § 10. zák~n~ ze dne 
1 6. v~'U~n.a 1'919, _c. ~15. Sb. zák. a nař., 'Ustanov'ení' 
o prldelu z~?'r,a.ne yu~y a up'ravuj1e se p'rávní poměl' 

ku prlděJ.ene pudě. (Zákon přídělový.) 

Sbírky zákonů Č. 81. 
Část I. 

O p·řídělu. 

§ 1. 
Za?,ranou a přlevzv~~ou púdu, pokud ji stát sám 

. nep9d;-Zl ne}? o v ~lepOUZI]e k účelům všeobecně pro
spesny~l, pn~eh o pozemkový úřad: 

, vol. ]ednothvcum a to malým zemědělcům dom
k~run;, d~obnÝ:n ~ivnostníkúm, zaměstnancům' země
d~lsI:~T 1 lesn~~ky~ ,a o bezzemkům, _a to zvláště le
glOna~ U1:1 a v pnslusmkum ozbrojené moó českoslo
vensk,e, ]akoz I pozůstalým po těch z nich, kteří padli 
v'~ ~al,ce za, ~la~t nebo zemřeli následkem služby 
~,allecne . a ,;',alecn~m invalidům a pozůstalým po vo-

I 

JI~e~h, kten padlI neb zemřelil následkem služby vá
l'ecne; 

, 2. sdry~ením, která se skládají z osob' uvede
nych pod clslem 1.; 

3. os?bám jmenovaným v § 5. tohoto zákona' 
~. sdružením z·emědělským a spotřebním (§§ 6: 

a 7.), 
5. ?b~ím a jiným veřejným sva~ům; 

, 6. J}~y~ os~bám právnickým, ú~tavům a zaříze
nl~ k, uoelum vedeckým, lidumilným ·a obecně pro-
spesnym. - . 

§ 2. 
.~l) )edn~~li~cůn;, jm,enovaným v § 1. pod . č . 1. 

b~~IZ pu '~a 'pndel~)Vana ke zřízení samostatných pod
lllku z'emedelských, které stačí k obživě hospodáře a 
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}eho rodiny, na kterých hospodář se svou rodinou 
může hospodařiti bez stálé cizí pomoci a jejichž pro
vozování tvoří výhradné nebo aspoň hlavní povolání 
držitelovo a zároveň výhradnj ' nebo aspoň hlavní 
pram1en jeho obživy.' : 

(2) K!e zřízení takových usedlostí lze přiděliti 
půdu také tak, že svobodná půda uchaz.ečova bude 
na míru usedlosti uvedenou v odstavci prvém přídě-
lem doplněna. 

(3) Vedle toho lze zabranou půdu přiděliti jed-
notlivcům uvedeným v § 1. pod číslem 1. ke stavbě 
vlastních rodinných obydlí, hospodářských budov, 
maloživnostenských provozoven, ke zřízení zahrádek 
při takových budovách, k nutnému rozšíř,ení stavenišť, 
dvorkův a t. p., ~e zřízení samostatných zahrádek a 
drobných podniků zemědělských, pokud půdu ob
dělává Idržitel sám, nebo s ·členy své rodiny a pokud 
výtěžek slouží k doplnění nebo zlepšení obživy jeho 
a jeho rodiny. 

§ 3. 

Půda nemůže býti přidělena uchazečům: 
1. kteří nemají státního občanství českosloven

ské republiky, leč za podmínky, že do 2 let nabu
dou tohoto státního občanství; 

2. kteří byli odsouzeni pro trestné činy, jejichž 
následkem jest ztráta volebního práva do obce, pokud 
tento následek trvá, pak oněm, kteří jsou mravně . 
zvrhlí ; 

3. kteří jsou tělesně nebo duševně neschopni vě-
novati se úoelům, ke kterým se půda přiděluje, leda 
že by šlo o zaopatření válečných invalidův a rodina 
uchaz'ečova je s to, aby nahradila nedostatek jeho 
·způsobilosti:. 

§ 4. 

(1) Sdružením osob jmenovaným v § 1. pod 
Č. 2. Iz,e přiděliti půdu, jestliže v)rhradn)rm účelem 

56 

sdruž'ení je společné provozování zemědělství, a jest
liž'e členové sdružení budou vesměs osobně, přímo a 
trvaJ.e činni při zemědělských, řemeslnických a udržo
vacích pracích na přidělené půdě, nebo při dozoru a 
správě společného podnikání a jestliže v podniku je 
vyloučeno rozdílení zisků z vloženého kapitálu mimo 
přiměř,ené zúrooení podílů. 

(2) Taková sdruž1ení musí podříditi stanovy a 
provozovací řád podmínkám, lderé jim určí pozem-
kový úřad . \ 

(3) Osoby, ze kterých se skládá takové sdruženÍ; 
Inusí míti stejnou způsobilost, jaká se žádá na jed
notlivých uchazečích v § 3. Pozemkový úřad může 
ustanoviti jinak, pokud se týká osob, na které druž
skvní podíl př,ešel posloupností na případ smrti. 

(4) Osobám z družstva vystoup lým můž'e b)rti 
přiděl,ena půda podle §§ 1. až 3. 

§ 5. 

(1) K úoelům bytovým lze mimo případy přídělu 
jednotlivcům podle § 2., odst. 3., přiděliti půdu sa
mosprávn)rm svazkům veř,ejnýIT,l, korporacím Cl ústa
vům, dál'e n ,ev)rdělečným sdružením (stavebním druž
stvům, stavebním spo l ,ečnostem, stavebním spolkům , 
nadacím a pod.), aby na ní zřídily mal,é byty, to ,jest 
rodinné byty o výměře nejv)rše 80 čtver. m. útulky 
pro svobodné, obývající nejvíce po 3 osobách v jed
né oddělené místnosti a noclehárny o společných 
ložnicích. 

(2) Za nev)r dělečná platí jen sdružení, pódle je-
jichž stanov dividenda člen ská nesmí činiti více nežli 
5 proc.splaoených závodních podílův a při rozchodu 
členové nemohou obdržeti více nežli sp lacené podíly, 
kdežto .:ibykk společenského jmění určen jest pro 
lloely obecně prospěšné . . 

(3) Podmínkou jest, že malé byty mají zabirati 
. nejmén v dvě třetiny obyvateln é úhrnné plochy . Za 
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úhrnnou obyvatelnou plochu platí u rodinných dom
ků plocha poyžívaná k účdům bytovým, při útulcích 
p:? sv?bodne / ~ spotečných noclehárnách plocha po
uZlvana pro nc'ely techto ,.~stavů. 

. § 6. 

, (1) Sdružením, skládajícím se převážně z ma-
lych zemvědělců, můž'e vb~ti pů~a ~řidělena (§ 15., ' 
odst. 2'1 c. 2.b) k spolecnym zanz'enlm pro zvelebení' 
ze'21ě,~ělst:rí /a lesnictví, podporujícím jejich hospo
d~;'enlr zeJm~,na Rak k povdpoře dobytkářství, jako na 
pnkla~ k za~lz'enJ a vy~rzo,,:ár~J ~polečných chovných 
n'eb vykrmnySh podnIku, vybehu, pastvin a t. p. 

(2) SdruzellJ taková musí podříditi, stanovy a 
pro~o~?vací řád podmínkám, které jim určí pozem
kovy urad. 

.. S;répo~oc~lý~ sdružením spotřebitelů lze ,přidě
IItl vyudu, J'e-h ucelem sdružení vyráběti předměty 
ObZlvy k .:v!astní Jspc:tř,~bě 'členů s?ružení a jejich If'odin. 
. Kapl!al vlo~'eny deny nesmI poskytovati vyššího 

ZIsku, nez pravIdelných úrokův a nesmí býti obcho
dováno s vyrobenými předměty. -

Sdruž'ení taková musí podříditi stanovy a pro
vozovací řád podmínkám, kt'eré určí pozemkový úřad. 

§ 8. 
. Obcím a jiným v,eřejným svazům může býti i 

mlm·o případy §. I.? přidělena z,emědělská půda: 
1 ~ aby byly)eJ!ch dosavadní z.emědělské podniky 

dop}neny / na vymer/u" která umožňuje jejich řádné 
a vynosne provozovanI; 
"V vaby takové podniky byly zaokrouhleny nebo za
Jlsteny; 

3l,by byly }ří~en_y v}astní zemědělské podniky 
SIOUZlCI k opatrellJ m lstn lch potřeb, životn ích potřeb 
pro obecn í ústavy a p . t. ; 

2. k účelům obecně prospesnym, o které obcím 
nebo veřejným svazům náleží pečovati; 

3. k,e společným zařízením, která slouží země
dělsk)Tm a l,esnickým podnikLlm příslušníkův obce; 

4. po případě i za tím ú6el·em, aby jejich užívání, 
9,ál'e propůjčovaly osobám jmenovaným v § I., pod' 
CIS. 1. 

§ 9. 

(1) Pastviny lze přidělovati obcím a sdružením 
zemědělsk)rm se závazkem, že přenechají jejich uží
vání za přiměřen)T ch podmínek v prvé řadě drobným 
zemědělcům. Při přídělu bude pozemkový úřad hle
děti k tomu, aby z přidělených pastvin měl prospěch 
co největší počet osob a může stanoviti řád pokud se 
týká úpravy a udržování pastvin. 

(2) Jednotlivcům lze pastviny přiděliti jen teh-, 
dy, když }ejich převzetí obcem.i nebo sdruženími ze~ 
mědělců jest hledíc k jejich .poloze nevhodné aneb 
když obec neb zemědělské sdružení přídělu se ne-
domáhají. ~ 

§ 10. 

(1) Půdu lesní lze podle prokázané místní po
tř'eby a se zřetelem k zvláštním poměrům místním 
přiděliti v první řadě obcím a jiným v1eřejným sva
zům. Při stanovení výměry hudiž dbáno toho, aby 
cdkov)T lesní majetek svou rozlohou a povahou za
rnčoval spořádané hospodářství ve smyslu lesních 
zákonů. Pozemkov)T úřad, rozho~duje o přídělu, mLlže 
uložiti podmínky sledující zabezpečení spořádaného 
hospodař,ení. 

(2) Dosavadní souvislé hospodářské lesní jednot
ky (pol'esí, revíry) b1uďtež zpravidla zachovány, což 
nevylučuje, abfy byly přiděleny více uchazečům jako 
hospodářsk)' celek do společného vlastnictví a uží
vání . 
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.. S3L Jednotli vs:~m lze přid.ě li~i lesní pozen:~y vy
Jlmecne a v m,enSl rozloze zeJmena k tomu cIl]', a.()y 
byl ~a?~~ouh}en n~bo jin~k~9plněn a zajištěn jejich 
lesnl 1 JIna ky maJetek, ]esthze. lesní půda , o kte
rou jde, hledíc k nepatrn é její rozloze, se nehodí k 
hospodaření ob'ecnímu nebo $.tátnímu, nebo je-li ze 
všech neho několika stran obklopena pozemky ucha
zečov)rmi. 

§ 11. . 

(1) Rybiníky Iz'e přid ě liti zpravidla obcím a jiným 
veřejným svazům a sdružením, zejména jestliže se již 
z~?Ývvají rybni~~)r;n hospodářstvím nebo jestliže by 
pndel'em ryb1mcne plochy bylo zdokonaleno jejich 
rybničné neb zemědělské hospodářstvC jakož i své
pomocným sdružením zřízeným k pěstování ryhnič
né ho hospodářství. 

(2) Taková sdružení musí podříditi stanovy a 
provozovací řád podmínkám, které jim určí pozem
kov)r úřad. 

(3) 1ednotlivcům lze přiděliti rybrníky za podob
ných podmínek} za jakých jim lze přiděliti půdu 
lesn í. 

§ 12. . 

Půdu zemědělskou i jinou lze přiděliti o bcím i 
jiný m svazům veř,ejn)rm, je-li půda méně hodnotná 
nebo vyžaduje-li její řádné využitkování takového ná
kladu jak)r by pravděpodobně nemohl na sebe vzíti 
hospodář jiný, tak na př. , jde-li o pozemky ležící la 
dem' a Ihodící se k zalesnění neho ke zřízení ovocných 
sadů, prutníkův, o chudé pastviny, rašelinné pozem
ky vyžadující kultivac,e a t. p. 

§ 13. 

(1) Průmyslové podn iky, pokud nebudou při-
9ě l,~ n y . s půdou jako na př . při příd ě lu půdy sdrll 
z'enlm JmenovanS" m \' § I. , č . 2, nebo při přídělu s ta. t-

ků zbytkových (§ 24.) přiděliti lze sdružením k pro· 
vozován ím - z'emědě lského průmyslu zřízeným, zejmé
Ila sdru že ním sloužícím k podpoře zemědě l s ké vý
roby a sdružením skládajícím se z výrobců surovin; 
které mají by ti v podniku spracovány, nebo ze spo
tř,ebitelů. žádá-Ii toho povaha věci a zejména není-li 
vhodných uchazečů právě jmenovaných, mohou . prů- \ 
myslové podniky býti přiděleny také podle obdoby 
ustanovení o statcích zhytkových (§ 25.). Jednotliv
cům lze přiděliti menší závody průmyslové (menší 
pily, mlý ny, dílny a t. p .) zejména tehdy, nežá
dají-Ii za příděl sdružení výše uveden á neb'o ne
hodí-li ge pro ně. 

(2) Vodní síly, neponechá-li si jejich využití stát, 
buďkž přiděleny zejména veřejnoprávním svazům k 
provedení podnikův obecně prospěšných , sdružením 
zřízeným ku podporování a zv,elehení výroby zeměděl
ské, sdružením výrob'ců zřízeným ku zpracování suro
vin a jednotlivcům k provozování závodů, kterými 
ony síly již nyní se využitkují nebb ke zřízení závodů 
nových. 

§ 14. 

Pokud by se naskytla možnost přídělův, o ja
kých v hořejších ustanovení není rozhodnuto, pla tC 
že úřad pozemkový má postupovati tak, ahy svými 
rozhodnutími se přiblížil co nejvíce cílům , kterých 
sleduje tento zákon a aby těmito rozhodnutími pro
s pěl co nejvíce řádn é výrohě a prospěchu obyvatel
stva . 

§ 15 . 

(1) Půdu lz'e přiděliti do vlastnidvC do ná jmu a 
pachtu! a (může k ní bý ti zříz'eno právo stavební podle 
zá~ona z'e dne 26. dubina 1912, Č. 86 ř. z. 

(2) O tom , -zdali hude přidělena půda tím ó 
oním způsobem! rozhodne úřad pozemkový podle po
vahy věci , přihlíž'eje jedna k k přání uchazečů, jednak 
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k tomu, aby pdlvní forn:~ přídě~u c? I:e jl é l?~ vyho
vě la ú če lu , o který jde. Pn tom vsak nd se urad po
z'emkový těmito zásadam i : 

1. Jednotlivcům ke zřízel}í. so b ěstačných used
lostí (§ 2.) b'udiž půda zpravidla přid ě lena jako rol
nický nedíl.(§§ 30. a násl.) 

2. D·o pachtu lze přid ěliti půdu zejména: 
a) jednotlivcům, jestli~e sam~ y se, domáh~jío pach/~u 

se zřetelem ke svym zvlastmm pom erum, b~
ží-li o takové účely, kterým nejlépe vyhovuJe 
p'acht, jde-li o f-!ří'9ěl. p~dy osob~y~' kter)rm, ~o
spodař,ení na pude Je Jen vedleJsl~ povolal1ln; 
nebo doplňkem obživy, ~n~bo Jdere ~e pro sve 
povolání nemohou na· pude trvale uSldhtJ; 

b) přiděluje-li s,e půda y sdruženímy keo společr:,é~u 
hospodaření (§ 1., c. 2), ydruzstvum zemedel-
ským a spotřeb'ním (~.1., c. 4):y, . 
3. Do pachtu nebo najmou budlz, dana ~pravldl~ 

půda v blízkoysti m ěs t a pru~ys!ovy~~ ~ISt, ktere 
pra~děpodob'ne bude brzy potrebl ~ u~elu.t:n ,sta~~b
ním. N,esmí býti přidělena do vlastl1lctvl k ynym uc~
lům než stav,ebním půda, která polohoplsnym pIa
nem obecním jest určena k účelům stavebním. 

§ 16. 

Půdu přidělí úřad pozemkov)r co do místa, j~
kosti a množství tak, aby účelu přídělu byl? yyho~~
no co nejlépe, přihlížej~ jednak k odůvodnenym, pra
ním- uchazečů, jednak k tomu, aby nebyly zkr~~~y 
zájmy veřejné a .oprávněné poža;daYyky uc~az,ecu ]!
n)rch. Při tom řiď se poz,emkovy urad ze]mena te-
mito zásadami : . 

1. Ke zřízení rolnických nedíl~ přiděliti je. t~hk 
půdy, aby byly utvořeny sOběstacne . y use~ll~stl, J~k 
jsou popsány ,v j 2., ~dst.. ~. ~a sobestacne pokla
dej pozemkovy urad pn rollllckych usedlostech zpra-
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vidla usedlosti o' 6 až 10 po případě 15 ha podle ja
kosti půdy a poměrů krajinných . 

Úřad poz'em kový přihlédne tu k půd ě , která je 
ve vla tnictví u c h azeč.ově nebo č l enů jeho rodiny, 
žijících s ním ve spo'lečné domácnosti , jakož i ku 
půdě, na které uchazeč neb'o tito členové rodiny ho
spodaří z jiného důvodu právního a hude dbáti toho, 
ab'y v těchto případech přídělem nebyly tvořeny ho
spodářské jednotky, které neodpovídají pojmu so b ě 
stačné usedlosti . 

Při tom platí, že členové rodiny uchazečovy ži
jící s ním \fie společné domácnosti nemají samostat
ného nároku na příděl půdy, že však lze při přídělu 
slušně přihlédnouti k počtu čl'enů rodiny žijících ve 
společné domácnosti a společně hospodařících, a že 
toto ustanovení niktra k nevylučuje, a by se ucházeli sa
mostatně o příděl zletili člnové domácnosti , kteří si 
hodla jí zř íditi samostatnou domácnost. 

2. Sdružením uvedeným v § 1. pod č. 2 lze při
děliti nanejv)rš tolik zemědělské půdy, a b'y na každého 
podílníka připadl takový 'podíl, jaký b'y podl'e zásad 
uvedených pod č. 1. naň byl připadl, kdyby se by], 
ucházel .o půdu jako jednotlivec. Na svob'odné po
dílníky počítati jest polovinu této .výměry. 

§ 17,. 

(1) Vyskytne-li se více žádostí za přídě1 téže 
půdy a není-li tolik zahrané k přídělu se hodící pů
dy, aby bylo možno vyhověti všem žádostem, budiž 
při rozhodování postupováno tak, aby se dostalo nej
prve na účely všeobecně prospěšné, p.okud jich ne
lze uspokojiti snáze a beze šk.ody přídělem půdy 
v .obvodu jiném. ' I 

(2) Jde-li .o osoby jm'enované ' v § I., budiž 
zvláště přihlíženo k .osobám jmenovaným tamtéž pod 
č. I, pokud domáhají se přídělu ke zřízení nebo ro.z-
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šífen í zemědělských podnikův a k osobám jmel1ov8. ~ 
ným tamtéž pod Č. 2. 

(3) Soutěží-li však v témže obvodu žádosti jed
notlivců za příděl půdy ke zříz,ení nebo rozšíření 
zemědělských podniků se/zádostmi . sdružení ke spo
l ,ečnému provozování zemědělství budiž postupováno 
tak, aby příděl,em půd.y pro takov~ sd~u,ž~ní ne~yl 
příliš zkracován příděl vpůdy pro, zP~/so~I/l'e )ednothv
oe, hlavně pak ty, klen se domahaJI pndeluv k roz
šíření svých hospodářství na míru dostatecn~u k 
obživě rodiny nebo převodu půdy spachtovane do 
vlastnictví. 

(4) Soutěží-li spolu v témž ob'v,?du žádosti, jed~ 
notlivců kterým pro nedostatek pudy nelze uplne 
vyhověti, budiž vzal zvláštní zřetd k přihláškám těchto 
uchazečů: 

1. l ,egionářův a takových příslušníkův ozbroj~n.~ 
moci óeskoslovenské, kteří stáli jako takoví v bqJ1 
s nepřítelem, zejména takových, kteří se o.svědč!l~· 
nebo kteří poraněním nebo útrapami válečnýmI; lutrpeh 
ztrátu na s\lié výdělečné činnosti; pak po~ůs~alých. 
po padlých legionářích a pří~luš~l}~ích ozbroJe,ne m~~11 
óeskoslovenské. Padlým leglonarum a . pad~ym pn
s[ušníkům ozbrojené moci československé JSou po
staveni na roveň takoví, kteří zahynuli' útrapami vá
lečnými nebo na kterých byl v zajetí vykonán roz
sudek smrti pro jejich pří~lušenství k českosloven
ským legiím: 

Za legionáře se pokládají ~říslušv~íci zahraI~i~ních 
vojsk r'epub1iky 'českoslovens~e, kten nast0l:lPlh ~o
jenskou službu v zahraničn!ch ~b~rech vOJ.ens~.xch 
před 28. říjnem 1918. Pozustalyml po leglOnanch 
a příslušnících ozhrojené moci óeskoslovenské vyroz
umívají se nerozvedené manželky a manždští potom: 
ci , jakož i členo\lié rodiny, o jejichž zaopatření 0111 
byli podle zákona povinni pečovati; 
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2. vá lečných in validův a pozLlsta lých po vojí
nech, kteří padli neb zemřeli následkem slu žby vá
j 'ečné; 

3. dosavadních drobných pachtýřů zabrané půdy; 
. 4. uchaz'ečLl, jejichž hospodářs~é budovy sousedí 
přímo s požadovaným pozemkem a to tak, · že je
dině požadovaným poz'emkem lze uspokojiti naléha
vou potř'ebu po rozšíření stavebního místa nebo ..lJO 
zřízení zahrádky, nebo že je požadovaného pozem ... 
ku s jiného důvodu nutně zapotřeb'í, aby se usnad
nilo užívání uchazečova pozemku neb'o jeho budovy; 

5. vracejícíéh se vystěhovalců, kteří jsou z~mě
dělci. 

(5) Při tom hudiž vzat zvláštní zřetd na ucha
z'eóe, kteří vykazují zvláštní způsobilost, odborné ho
spodářské vzdělání nebo odborný výcvik, pak k těm, 
kteří buď samf nebo jejichž předko\lié byli vlastníky 
požadovaného pozemku ~ vlastnictví heze své viny. 
pozbyli; k těm, kteří v témž obvodu jsou usedlí nebo 
tamtéž hospodařili' a k těm, kteří mají potřebné ho
spodářské zařbení. Přihlížeti' jest také k zaopatření 
osob dosud zaměstnaných na zabrané půdě, jestliže 
příděl činí dalŠÍ jejich setrvání na půdě nemožným, 
a jestliže :O ně nebude postaráno jinak podle § 9.,: 
odst. 2. zákona z'e dne 16. dub'na 1919, ·č. 215. Sb. zák. 
a nař. 

(6) Soutěží-li spolu o půdu uchazeči', kteří půdu 
již maje budiž za stejných jinak okolností přihlédnuto 

. k těm , kteří mají půdu špatnější. Za stejných pod
mínek hudiž zvláště přihlíženo 'k uchazečům žena
tým, zejména těm, kteří mají na starosti děti , jestliže 
oba manždé hodlají na půdě hospodařiti společně, 
Ucházejí-li se o příděl osoby žijící v manželství, 
budiž zvláště přihlíž,eno k takovým, kteří se domá
hají, ~by byla půda přidělena oběma manželům spo
lečn ě. 
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(7) Zásadami dosud uvedenými řiď se úřad po
zemkový obdobně, soutěží-li spolu o příděl půdy! 
sdružení L).~edená v § I., pod Č. 2. 

§ 18,:." 
(1) Pozemkový úřad vyhotoví pro jednotliv.:é ob

jekty, ze kterých se žadatelé domáhají přídělu, po'
vš'echný pracovní plán, maJe na zřeteli nejen příděly 
té doby důvodně požadované, nýbrž i možnost pří
dělů v době pozdější. 

(2) Při sdělávání pracovního plánu Jest hleděti 
k právu v1astníka zabrané půdy na propuštění části 
majetku ze záboru podle § 11. zákona ze dne 16. 
dubna 1919, Č. 215. Sb. zák. a ha'ř., jakož i k okol
nostem, které podle téhož ustanovení činí důvodným 
propustiti: vyšší výměru ze záboru a konečně k mož
nosti sáhnoutil vyvlastněním na půdu nezabranou 
podle § 14. téhož zákona. 

§ 19\. 

(1) Plán, uvedený v § 18., budiž vybudován ta
kovým způsobem, aby, bylo zajištěno řádné hospo
daření jak na půdě přidělené, tak na půdě ze záboru 
propuštěné kl ponechané dosavadnímu vlastníku. 

(2) Aby bylo docíleno takového pořádku, bude 
péčí úřadu pozemkového, aby učinil také potřebná 
opatření k ochraně trvajících práv vodních, aby, bu
de-li toho potřebÍ nově upravil užívání vodních sil, 
zřídil služebnostÍ' vodní i cestné a učinil 'vůbec vše, 
čeho vyžaduJe řádné hospodaření v obvodu, o který 
jde. 

§ 20. 
Při sdělávání plánu přihlížej poz·emkový úřad 

k tomu, aby přídělem nebyly rušeny krásy přírodn,í 
a ráz krajinný a aby nevzaly újmy památky přírodnI, 
histork~é a uměl'ecké. Pozemkový úřad může k to-
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mu cíli svoliti, aby plochy, které jsou věnovány' par
kům, přírodním parkům, kter,é slouží jinak k okrase 
krajiny nebo jejichž účelem jest zachovati ukázku pů- ' 
vodního rázu krajinného, nebo zajistiti a ochrániti 
historické památky a jejich okolí s nimi úzce souvi
slející vlastníku byly ponechány vedle výměry půdy, 
která podle § 11. zákona ze dne 16. dubna 1919, 
Č. 215. Sb. zák. a nař., může být propuštěna dosa
vadnímu vlastníku ze záboru, jestliže vlastník podrobí 
s'e podmínkám stanoveným pozemkovým úřadem v 
dohodě se zúčastněnými ministerstvy, pokud se týká 
přístupnosti oněch míst obecenstvu, pracovníkům vě
deckým a uměleckým, nebo používání jejich k účelům 
lidumilným. • 

§ 21. 

(l) Půda budiž přidělována způsobem co n·ej
účelnějším a budiž pokud možno docíleno zcelení 
půdy v obcích', ve kterých leží zabraný majetek. Po
zemkový úřad může zejména také příděl učiniti zá
vislým :na tom .. ~Ie uchíazeč o příděl podrobí i svůj 'svo
bodný majetek zcelovacímu plánu, který úřad míní 
provésti. 

(2) Pokud zce!.ení nebude, provedeno současně 
přídělem půdy, zavazují ,se ti t kterým půda se při
dě l í,. že nebudou činiti námitek proti pozdějšímu 
zcdení a zcelovacímu plánu a práva jim v té příčině 
náležející přecházejí na pozemkový úřad. 

§ 22. 

Podle povšechného pracovního plánu budiž vy
pracován podrobný rozvrh přídělů půdy, hl·edící k 
došl)Tm přihláškám a možnosti přídělů dalších. 

§ 23. 

(1) Přiděluj'e půdu, určí úřad pozemkov)T, zdali 
nějak a jak právo získané přídělem půdy jest omeze-
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no a zdali nějaké a jaké povinnosti vzejdou osobě, 
kkré se půda přiděluje, a ustanoví také o právních 
následcích spojených s oním omezením a s nedo
drž'enÍm uložen)Tch povinnostJ .. 

, (2) Při tom bude pozemkový úřad dbáti toho, 
aby zabezpečil, že přidělená půda nebude odcizena 
účelLlm, kteZých příděl sleduje a přiděluje půdu do 
vlastnictví, bude se pokud toho vyžaduje povaha 
věci, říditi obdobou ustanov'ení daných v druhé části 
o rolnických nedílech. ~ 

(3) Jestliže omezení práva k prídělu vyslovené 
úřadem pozemkovým se hodí podle obecných usta
[lovení práva knihovního ~e knihovnímu zápisu, bu
diž zapsáno do v,eřejn)T ch knih. Stane-li se tak, ne
můž'e se nikdo dovolávati toho, že beze své viny _ o 
onom om,ezení nevě,děl. 

§ 24. 

(1) Aby byla získána půda pro příděly i tam, 
kde zabrané půdy je, hledíc k poptávce po ní , ne
dostatek, jakož aby byla upravena držba pozemková 
(zaokrouhlením a zajištěním hranic, rozšířením ze
mědělsk)Tch budov hospodářsk)Tch a obytn)Tch a je
jich příslušenství) , můž'e pozemkový úřad za přimě
řenou část půdy zabrané dohodou s účastníky směniti 
půdu nezabranou a podl'e okolnosti cdé -podniky ze
mědělské, nebude-li tím zkrácena půda, které je po
tř,ebí pro účely obecně prospěšné a pro uchazeče !lve
dené v § 1.; Č. 1. a 2: 

(2) K,e směnám budiž užito v prvé řadě statků, 
lderé při přídělu vzniknou tím, že k řádnému vy
užitkování budov zřízen)Tch při dosavadních hospo
dářských jednotkách ponech? se při budovách tako
v)Tch přiměř,ená výměra zabraných pozemků nebo že 
s'e k pozemkům odděleným od dosavadních hospodář
ských jednotek přikáží potřebné budovy (statky zbyt
kové) . 

('3) Za podmínek ,,\'še lI\'edel1\'ch 17.e v y tvořiti ze 
zabrallé půdy vhodn é 'nové sm ěn'n é podniky zem ě
d ě l s ké . 

§ :2 . 

Pokud zbytkové statky nebo jiné větší podniky 
zemědělské, jejichž dělen í z důvodu hospodářské v);
roby není vhodno, nebudou směněny po rozumu 
§ 24. a pokud nebudou přiděl,eny osobám jmenova
ným v § I., pod č. 2., 4. až '6., budiž hleděno k ,:to
mu, aby byly přidHeny k vytvoření odborných hospo
dářství uchazečům jednotlivcům, ' zvláštně způsobilým 
k vední větších podniků zemědělskýc~. . 

§ 26. 

(1) Požaduje-li s'e příděl půdy k účelům obecně 
prospěšným, vyžádá si pozemkový úřad v pochybných 
případech dobré zdán í příslušného ministerstva o 
tom, zdali účel, o kter\T jde, lze pokládati za. obecně 
prospěšný. - , 

(2) PožaduJe-li se příděl téhož pozemku 'součas
ně k. ~Llzným účelům · ,obecně prospěšným a nelz~-li 
docíliti dohody mezi zúčastněnými ministerstvy, před
loží pozemkov)T úřad věc vládě, aby o ní rozhodl'~. 

§ 27. 

Konečná rozhodnutí pozemkového úřadu a do
hody opatř,ené jeho schvalovací doložkou rovnají 
se listinám vkladným. ' 

§ 28. 

(1) Aby bylo pokud možno docíleno smírné do
hody ? ž~dostech, za pří,?ěl půdy, které se týkají 
bud" teh,oz z~brc:neho obJ'ekh~ nebo zabrané půdy 
v nekterem mlstlllm obvodu, dale aby byla co do pro
gramu a postupu prací souvis'ející s přídělem půdy, 
podporována dohoda s místními činiteli, pokud se, 
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jich on,8 práva dotýkají, zřídí úřad pozemkov)' podle 
okolností místní v)rbory jako sbory poradní. 

(2) Do t ě chto sborLl buďtež povolúni zejména 
zástupci uchaz'ečLl v o púd u lJeb sdružení :mstupuj í
cích jejich zájmy, pak zástúpci zúčastněných úřadů 
stáťních, místní samosprávy a odborných sdružení 
hospodářských. 

§ 29. 

(1) Chystané provádění přídělu půdy jest uvésti 
vhodným zp'ůsobem v obecnou známost a budiž také 
nál~žitě vyhlášeno, kdy a kam je podávati žádosti za 
příděl půdy. . 

(2) Bližší ustanovení o těchto věcech budou 
dána nařízeními. 

část II. 

O rolnických .nedHech. 

§ 30. 

(1) Rolnické nedíly vznikaji: 
l. přídělem celé usedl.osti (§ 2., odst. l.); 
2. slouoením svobodného majetku pozemkového 

s přídělem (§ 2., odst. 2.); 
3. tím, že svobodný majetek pozemkový bude 

podřízen řádu ustanovenému v této části. 

(2) Bude-li přidělena celá usedlost, nemůže b)rti 
přidělena jinak, než jako nedíl. Jde-li o příděl půdy. 
kter)rm má býti zvětšen majetek drobných země
dělců na výměru soběstačné usedlosti, rozhoduje o 
tom, zdali svobodn)r maJetek má býti sloučen s pří
dělem v rolnický nedíl čili nic, úřad pozemkový, a 
bude jeho péčí, aby přípustnými prostředky tohoto 
sloučení dosáhl, takže podle okolností ,může příděl 
odepříti, nebude-li svobodný majetek uchazečů podro~ 
ben řádu nedí1ovému . Svobodn)r rolnický majetek 
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podřizuje řád u ustanoveném II v této čásU úřad po
zemkový po žádosti vlastníkově . 

Š 31. 

Že usedlost je rolnickým nedílem, budiž VYI
zn8čeno v 'knihách veřejných v nadpisu listu pod
staty statkové. Stane-li se tak, nemůže se nikdo 
dovolávati toho, že beze své v'inYI nevěděl o ome
zeních, kterým je podrobeno právo nedílů. 

§ 32. 

(1) Na nedílech mohou mimo obyčejné služeb
nosti poz.emkové ,a služebnost bytu váznouti' jen 
dluhy rentové, počítajíc v to výměnek a to renty. 
dočasné, věčné i umořitelné. 

(2) Jde-li o slouoení svobodného majetku s pří
dělem nebo o podřízení svobodného majetku řádu 
ustanovenému v této části, je potřebí, aby jinaké 
závady váznoucí na ' svobodném majetku než ony, 
které jsou uvedeny v prvém odstavci, byly pře
měněny (konvertovány) na takovéto závady. O této 
přeměně platí ustanov,ení obecná, ale úřad pozem
kový bude tuto přeměnu podporovati cílevědOluoU 
činností a nedá svolení ke zřízení nedílů podle 
§u 30., Č. 2 a 3, jestliže hledíc k závadám váznou
cím na svoboc;lném majetku nebyl by vytvořen hospo
dářský celek života schopný. 

§ 33. , 

(1) Nebude-li náhrada za příděl zaplacena ho
tově, vázne v pořadí za veřejnými daněmi' a dáv
kami a to ve formě buď věčné neb umořitelné renty, 
na přidělené půdě a jde-li o případ uvedený v §u 
30" pod č. 2, na celé usedlosti vzniklé sloučeními 
svobodného majetku s přídělem. Renta věčná může 
býti kdykoliv přeměněna na rentu umořitelnou, 
žádá-li za to vlastník. 
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(2) R'entový dluh Il ~lhrado\')' jest zapsati do 
knih . 

(3) Bližší ustanoven í o ren tovýcll dluzích po 
rozumu tohoto zákona budou, dána v zákoně o př,e
vzetí 'zabrané půdy Q náhradě za ni, po případě 
V zákoně zvláštním. 

§ 34. 

Subjektem rolnického nedílu muze býti os6ba 
jediná nebo manželé pospolu mimo případy spo- _ 
lečenstvÍ, které se podávají z §§ 48. a 49. 

§ 35. 

(1) Zavaz,ení nedílů, pokud vLlbec je dopuště,no 
(§ 32.), může se státi jen se svolením pozemkového 
úřadu. Rentový dluh, váznoucí na nedílu, může, 

. pokud nejde o výměnek, býti zřízen jen pro ve~ 
ř,ejné ústavy úvěrní, které budou ' zvláště určeny 
l,řadem pozemkovým. 

(2) Bližší ustanovení o zřizovanr takových ren
tových dluhův a výjimky z odst. 1. ustanoví po
zem kový úřad. 

(3) Rentový dluh může býti zříz~n jen za tím 
účelem, aby byly opatřeny prostředky: 

1. K zaplaoení náhrady za příděl nebo ke kon
vlersi závad váznoucích na svobodném majetku, 
který má býti sloučen s přídělém, nebo který má 
býti podřízen řádu nedílovému (§ 33.); 

2. k,e zřízlerií nebo rozšíření budov hospodář
ských a obytných nebo k trvalém u zlepšení usedlosti; 

~~ k opatření nebo doplnění hospodářského in
ylentar'e; 

4. k výplatě dědických podílů nebo platův ulo
žlen)!ch posledním pořízením . 
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§ 36. 

Na rolnické nedíly L:-:e vés ti exekuci jen vnu
cenou spr;"lvou . 

§ 37". 

Rolnický nedí! nebo jeho část mohou býti zci
zeny jen se svolením pozemkového úřadu a platí 
o tom tato ustanovlení: 

1. N,esvědčí-li proti tomu vážné důvody, při
volí úřad poz,emkový vždycky ke zcizení celého ne
dílu, které má ráz anticipované posloupnosti, ze
Jmena postupuje-li se usedlost za výměnek. 

(1) Mimo tyto případy přivolí pozemkový úřad 
ke zcizení celého nedílu v prvých deseti 'letech po 
přídělu jen z důvodů naléhavých (choroba vlast
níkova, která mu činí hospodaření nemožným a t. p.) 
a to jen tak, že docílená cena trhová, pokud pře
sahuje to, co bylo vloženo do nedílu vlastníkem~ 
připadne 'státu. Při tom jest bráti slušný zřetel 
k vykonanému zlepšení a provedenému úmoru. 

(2) Jakmile uplyne 10 let od přídělu, může po
z·emkový úřad přivoliti ke zcizení z důvodu vhod
nosti, ale ustanovení o vydání ' přebytku z trhové' 
oeny platí i zde. . 

(3) Nedíl lze zciziti jen osobě, která se zaváže, 
že bude sama na usedlosti hospodařiti, má k tomu 
potř'ebnou způsobilost (§ 3.) a nehospodaří jako 
vlastník nebo z jiného důvodu na půdě větší než 
činí polovina nedílu v té krajině obvyklého. 

Úřad pozemkový svolí mimo důvody naléhavé 
k:e zcizení podílu na rolnickém nedílu ve prospěch 
vlastn íkova manžela (manželky). 

3. K výměně pozemků nedílových za jiné při
volí pozemkový úřad, jen zlepší-li se tím hospodaření 
na usedlosti, a je-Ii pozemek vyměněný, přihlížejíc 
k jeho jakosti a výměře, vhodnou náhradou za po
zemek směněn)! . 
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4. K rozdě l e ní nedílů přivolí l,řad pozemkov)" 
jen při nedílech, I uvedených v §u 30., pod č. 3, 
a jen tehdy, když ll ové ce lky s připočtením svo
bodl1ého maj·etku osob, Ider~. se mají o nedíl po
dělitr, budou soběstačnými L(sedlostmí a budou pod
řízeny řád u nedílovém Ll. 

5. K'e zciz{~ní části nedílu přivolí úřad pozem'-. 
kov)! z vážn)!ch důvodův a nebude-It tím ohrožena 
so běstačnost nedílu. 

§ 38:. 

O propachtování nedílu a jeho částí platí ob
dobně § 37., avšak propachtování jednotlivých po
zemků nepřesahujících úhrnem jedné pětiny celé vý
měry na dobu nikoliv delší šesti let, pak částečný 
pronájem obytných, hospodářských a jiných budov, 
nevyžadují přivolení pozemkového úřadu . Pozem
kov)T úřad může však smlouvy posléze uvedené zru
šitr, nabude-li přesvědčenC že takovým pachtem 
nebo nájmem se poškozuje hospodaření na nedílu . 

§ 39. 

Rolnický nedíl může na případ smrti a to jak 
posloupností zákonnuu , tak posloupností podle po
sledního pořízení připadnouti' jen osobě jediné (pře
jímateli) mimo případy, na které míří § 37., č. 4, 
§§ 48., 49. 

§ 40. 
Dojde-Ii na posloupnost zákonnou, ustanoví se 

pfejímatel podle práva a pořacdu zákonné posloupnosti 
dědické , jak jest upravena v občanském zákonníku. 
Z několika dědiců nastupujících v pozůstalost po
vo lá ní jsou jednotliví, pokud se schválením úřadu po
z·emkového se nedohodnou jinak, k převzetí nedílu 
takto: 

1. z pravidla ná leží př·ednost mužským dědicům 
před že nsk)rmi a mezi d ědic i téhož pohlaví starš ím 
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před mladŠ ím ; při stej ném stáří rozhoduje los. Přt
buzní podl'e stupně bližší mají přednos t před vzdá
lenVjšími. 

2. DčLi pokr'ťvné mají vždy přednost před d ět
m~ :'ldop~<?vaným~, . manžds~é před nemanželskými. 
Detl leglÍlmovane JSou na roveň postaveny dětem 
ma nždským . 

3. Není-li tu potomků zůstavitelových, povolán 
povolán buď za přejímatele statku pozůstalý manžel, 
pokud manželství nebylo soudně rozvedeno. 

4. (1) Z převzetí nedílu jest z pravidla vylouče
na osoba: 

a) které 'bylo soudem odňato právo svobodné sprá
vy majetku, 

b) která pro duševní nebo tělesné vady není způ
sobilá na used losti svobodně hospodařiti, 

c) která je zjevně náchylna k marnotratnictví, 
d) které povolání nedovoluje na usedlosti samé osob

ně hospodařitil, 

'e) která je alespoň po dvě léta nepřítomna a ne
dává o svém pobytu zprávy, jestliže její nepří
tomnost jest spojena s takovými okolnostmC které 
činí pochybným, zdali se nepřítomný v přiměřené 
době vrátí. . 
(2) Nedostatečný věk není důvodem vylučujícím. 
(3) Rozhodnouti o tom, jsou-li tu důvody vylu-

čující z př'evzetí n'ed )lu podle lit. b) až e) čili nic, 
míJ.eží úřadu pozemkovému. 

5. (1) Je-li tu více spoludědiců, ustupuje osoba 
určená pod le čísla 1. až 3., která v době nápadu dě
dictví joe výhradným vlastníkem rolnické usedlosti 
rovnající se hodnotou polovině nedílu , o 'který jde, 
nebo usedlosti ještě větší a to nedílové nebo svobod
né ostatním spoludědicttm co do práva převzíti used
lost, a připadne tudíž nedí! osobě podle tohoto zákon a 
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1c't1Wl1a nejbližš í, leda, 1-e h\, se ,onen rozhocll odevzdati 
vlastní lI s'ecllos t . l1 ejb líže 'povolanému za cenu, vy
šetřenou podle d lsad ~ .:13. 

(2) Nechce-li nikdo ze spQludědicu přev:dti used
lost posléze uvedenou, pomíjí jejich právo požado
vati, aby dědic povola nj'r ku př'evzetí podílu jim 11-

stoupiI. 

(3) Má-li osoba určená podle Č. 1. až 3. k ně
kkré usedlosti jmenované v odst. 1. tohoto čísla jiné 
právo než výhradné právo vlastnické, rozhodne o je
jím právu a právu ostatních spoludědiců na pře
vzetí nedílu úřad pozemkov)r přihlížeje k tomu, aby 
zásada vyslov·ená v § 16. byla porušena pokud možno 
nejméně . 

6. }estliže mezi spoludědici nejsou než osoby ta
kové, při kt.erých jest podle výše daných ustanovení 
důvod vylučující, může bj'rti přes to jedna z nich 
ustanov·ena za přejímatele nedílu, jestliže by úřad 
pozemkový neuzna l vhodnějším usedlost vykoupiti 
podle zásad vyslovených v § 51. a nově ji přiděliti . 

§ 41. 

(1) Vlastník nedílu může o něm poříditi na pří
pad smrti, ale jen tak, že za dědice povolá mimo 
případy, na kt'eré míří § 30., Č. 4. osobu jedinou a 
to takovo:u, které nebrání některý z vylučujících dLl
vodů § 40., Č. 4. Rozholdnutí o tom, zda li jsou tu 
takové důvody vylučující, náleží úřadu pozemko
vém u. 

(2) 'Ustanovil-li ZLlstavitel několik dědiců , vy
volí ~ nich přejímatele úřad pozemkový, nedohod
nou-li s·e sami o způsobilém přejímateli . 

. (3) Ustanovil-li zůstavit·el dědicem osobl! nezpLI-
sobilou, platí obdobně § 40., Č. 6. 

§ 42. 
(1) S nedílem připadn e přejímate li přÍ slu še n s t~í 

usedlosti. Co je pokládati za příslu'šenství, ustanovuje 
všeobecn)r zákon občanský. Náleží k němu zejména 
také hospodářský inventář, pokud je ho potřebí k 
řádnému vzdělávání us·edlosti. Jestliže by zúčastnění 
dědici Ste nemohli o tom shodnouti, budiž rozsah po
tř'ebného hospodářského inventáře ustanoven soudem 
po výsl,echu znalců. 

(2) Scházelo-li by snad něco do po~řebného h?
spodářského inventář,e, n~může proto obýtl vz~esen na
rok né} náhradu oeny z ostatm pozustalostl. 

§ 43. 
. (1) Při rozděJ.ení pozůstalosti přidělí se usedlos:t

v 
s 

pří s lušenstvím přejímateli , jenž se stane až do vyse 
nezadlužené hodnoty tohoto přídělu dlužníkem po- ' 
zLlstalosti. 

(2) Hodnotu usedlosti s příslušenstvím ustanoví 
úřad pozemkový podle nejlepšíh? uvážení ta.k, a~y 
pfejímatel na usedlos!i m~0l o?statI . ,Roz~o?u):, n;u
že si úřad pozemkovy vyzadatI dobre zdal1l uradu a 
činitelů, jací se mll zdají vhodnými a bude jeho úko
lem, a by se dožádal soudu za v)rslech zúčastněných 
osob, nébo jejich zákonných zástupců . 

§ 44. 
Při rozdělení pozůstalého jmění budiž na místě 

used losti vzata za základ suma započtená přej Ímateli 
pocHe § 43. jako dluh. Rozdělení toto stane se mezi 
spoludědice, počítajíc k nim i přejímatele, podle usta
nov.ení obecného zákonníka občanského a řízením ve 
věcech nesporných. Avšak rozdělení po zůstalosti bu
diž vždycky soudem buď vykonáno nebo mu předlo
ženo ke schválení. V li stin ě o rozdělení budiž vyslo
veno, že rozdělení 'pozůstalosti bylo před sevzato po
dle tohoto zákon a. 

77 

.. 



§ 45. 

Jestliže by spoludědicové mimo přejímatele ne
mohli býti vybyti z ostatní pozůstalosti a nemohl-Ii by 
jich přlejímatel vybýti z prosJřédků vlastních, vyplatí 
jim jejich podíly rentový ústav jmenovaný v § 35., 
za to , ž,e na usedlost bude vložena rentová pohle
dávka odpovídající vyplaoeným podílům. Tyto ren
tové "jj'ohledávky budou r'entami umořitelnými , při 
č'emž v)'š'e umořovací kvoty bude určena nejmén ě 
tak, aby f'enty byly umořeny, až skončí podle počtu 
pravd ěpodobnosti přejímatelovo hospodaření na 
statku. 

§ 46. 

]estliž'e bude nedíl . zcizen (§ 37.) do desíti let 
po vypořádání mezi spoludědici, musí přejímatel 
spoludědicům doplatiti, oč příznivým pro něho od
hadem usedlosti podle § 43. byli oni spoludědicové 

, na svých podílech zkráceni. 

§ 47. 

Zásady §§ 43. a 45. platí obdobně , jestliže je 
posloupností dědickou povolán jediný dědic z.e zá
kona nebo podl,e posledního pořízení, avšak byly mu 
v posledním poříz.ení uloženy platy vyjádřené po
dílem pozůstalosti nebo způsobem jinakým. 

./ 

§ 48. 

(1 ) Jsou-Ii spoludědici souroz.enci a j-estliže po
volan)! přejímatd, jakož i všichni nebo někteří spolu
dědici nebo jejich zákonní zástupci tak navrhují, 
může dědické vypořádání mezi nimi se svolením ú
řadu pozemkoV'ého b)!ti odloženo. V tomto případě 
jest usedlost oněm sourozencům odevzdati do spolu
vlastnictví s tím , že přejímatel může kdykoliv vyko
nati své práyo na převzetí usedlosti:. 

(2) Tím se odloží dělení pozůstalosti mezi spo,
lečné přejímatele usedlosti na tak dlouho, až nápadník 
užije nápadnického práva. 

(3) Choe'-li vystoupiti ze společen stv í n ě kter)! jiný 
ze společníků nebo . zemře-li jeden ze sourozenců za 
trvání společ,enství nezanechav potomstva, jsou ostat
ní 'spollečníci oprávněni př'evzíti uprázdněný podíl 
podle ustanov,ení § 43. Nepoužije-Ii tohoto oprávnění , 
nebo zanechal-li zemřelý společník potomky, dlužno 
přistoupiti ihned k odročenému dělení pozůstalosti. 

(4) S,poludědici, ldeří nenáležejí do společenství 
uvedeného v prvém odstavci, buďtež vybyti ihned 
podl'e ustanovení § 45. 

§ 49. 

(1) Zlemře-li jeden z manželů, který je spolu
vlastníkem nedílu, přikáže úřad pozemkový, pokud 
nepřipadne uprázdněný podíl pozůstaléniu ma nželu 
podlle §§ 40. a 41., tento podíl přejímateli určenému 
podlle obecných zásad jmenovaných §§ a dědická po
sloupnost v tento podíl řídí se týmiž §§. Nejpozději: 
v vak po smrti druhého manžela buďtež upravena 
práva k nedílu, tak, aby se srovnávala s § 34. a 
může úřad poz'emkový za tím účelem užíti práva vnu
c'eného výkupu daného mu § 51. 

(2) Pozemkový úřad může pozůstalému manželu 
přiznati právo, aby vykoupil podíl zemřelého manžela 
od jeho dědiců a to i te,hdy, když druhý manžel za
nechal potomky, jestliže tato úprava jedině dává 
záruku úspěšného hospodaření na nedílu . V)!kupní 
cena bude určena podle obdoby § 43. 

§ 50. 

(1) Úřad ' pozemkový může ustanoviti zvláštní 
řád o hospodaření na nedílu, zvláště pak také co do 
členství v některých družstvech, ochrany památek 
přírodních a uměl'eckých, zachování krajinn'ého ráZll 
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a krajinn)Tch zvláštností při stavbách, pojištění proti 
škodám a na život a t. p. 

(2) Na zachovúní tohoto řádu dozírú úřad po
zem kov)T. 

§ 5t:' 

Pozemkový Ll ř0d může vykoupiti ned íly: 
1. když vlastník pozbyl vlastností, které jso u u

stanoveny v § 3. za podmínky 'příd ě lu , leda že bj 
manždka nebo jiní členové rodiny zaň na nedílu ho
spodařili; 

2. jestliže vlastník na nedílu trvale hospodaří 
špatně nebo vede nezřízený život a dává špatný pří
klad svému okolí; 

3. jestliže vlastník sv,évolně jedná proti řádu vlo-
ženém u naň po rozum u § 50; . 

4. j,estliže vlastník na nedílu sám n ehospodaří a 
na něm nebydle leda že by tu byly závažné důvody 
omluvné nebo přechodné závady a jestliže b'y o řád
né hospodaření na nedílu bylo postaráno členy ro
diny nebo jinak; 

5. jestliže mimo případy živelních nehod, nemocí 
nebo jin)Tch mimořádn)Tch nezaviněných překážek dlu 
h uje vlastn ík rentové splátky váznoucí na usedlosti za 
více než tři léta; 

6. jestliže vlastník soustředil ve svých rukách 
držbu pozemkovou tak, že půda, na které hospodaře 
dosahuje aspoň dvojnásobného výměru nedílu k kra· 
jině obvyklého. V tomto případě sluší však uvážiti, 
zdali nejde o soustředění přechodné, které pomine 
vypravením potomků a t. p.; 

7. j'estliže nastane toho potřeba pod le ustano
vení daných v §§ 40., č. 6.; 41. a 49. o dědické po
sloupnosti v nedílech. 

§ 52., 
(1) Bude-li nedíl takto vykoupen, bude dána vy

koupeném II náhrada a to penízem, který odpovídá 
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t~m u . ~o ?O ned.ílu bylo v l~že,po vlastníkem a jeho ' 
pre~chudsl. jde-I! o pudu pndelenou, rovná se tento 
pen}z · ~ene, za J<t~~o u byl příd ě l poskytnut. Při vymě
renl nahrady ~IUSI hledětI k nutným ji užitečným ná
kladPm na nedí} uči,~ěným podle stavu v době pře
vzetIy p~zemkovYI? urad~m, jakož s druhé strany ke 
zhorsenl, za ktere vlastnIk odpovídá podle obecných 
ustanovení občansKého práva. -

, (2) Nebx~o-li , yby možno. docíliti dohody o ceně 
nakladu a vysl sraz:ek, rozhodne o (tom okresní soud 
v joehož obvodu nedíl leže řízením nesporným. ' 

§ 53. 

~1) O výk~pu rozhoduje v případech § 51., č. 
1. az 6. po navrhu pozemkového úřadu rozhodčí 
s~u.d pozemk?vého úřadu . Rozhodčích soudů může 
by tI podle potreby zřízeno několik pro jednotlivé míst
~l .obv,ody. Ro~hodčí so~d skládá se z předsedy a 
J:eyho ~aTestka ]men?vanych presidentem republiky z 
uredl1Iku soudcovskych, dále ze soudců kteří rovněž 
m ~lSJ nálež'eti stavu soudcovs~ému a které jmenuje 
~ll11str sr-:ravedlnosti, a, z o?~orníků hospodářských 
Jmen~vany~h po~,emkovym uradem. Soud rozhoduje 
v senatu, ve kterem vedle předsedy ! zasedá jeden člen 
ze , stavu soudcovs~ého a jeden odborník hospodář-
sky. . 

(2) v~lož'e,ní soudu a jeho jednací řád budou upra
veny nanzel11m . -

§ 54. 

. (1) Proti rozhodnutím rozhodčího soudu nen í 
opravného prostředku a nález jest ihned vykonatelný. 

(2) , Než doj'?e rozhodnutí soudu, může úřad po
zem~ov~ vymocI vnucenou správu jako prozatímní 
opatrel1l. 
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§ 55. 

(1) K zastoupení zájmt."L vlastníků rolnických ne
dílů zřídí se při pozemko\!"ém úřadě lJoradní shor 
zvolený z vlastníků nedílů. Poz~kový úřad' i zúčast
něná ministerstva mohou do 'tohoto sboru vysílati 
zástupce z kruhů odborných. 

(2) Ustanoverlí o organisaci a působnosti tohoto 
sboru budou dána nařízením. 

č á s t III. 

Ustanov,ení poplatková. 

§ 56. 

Ustano'0ení o poplatcích z právních jednání, 
listin, spisů a úředních jednání platí, pokud tento 
zákon nestanoví jinak, i, o právních aktech předse
vzatých při přídělu zabrané půdy. 

§ 57. 

(1) Příděl do vlastnictví považuje se ;za úplatný 
př1evod majetkový podle zákona poplatkového. Hod
nota přídělu úřadem pozemkovým stanovená spolu 
s hodnotou převzatých plnění vedlejších, jest zá
kladem pro vyměřování poplatků. 

(2) Hodnotu nedílů stanovených podle § 43. 
odst. 2. dlužno vzíti za základ při poplatcích z pře
vodu nemovitostí a poplatcích dědi'ckých. Jde-li však 
o zcizení nedílů podle §u 37., jest z doplatků spolu
dědicLlm podle §u 46. poskytnutých, zaplatiti doda
tečně případný poplatek immobHární i dědický. 

(3) Propuštění podle §u 11. záborového zá
kona nepokládá se za převod podle zákona pop lat
kového. 

§ 58'. 

(1) Od poplatku jsou osvobozeny : 

82 

1. ve"keré písemnosti (podání, přílohy, li til1)', 
vysvědčen í. protokoly a pod.), . předkládané po roz
UlllU 10hoto zúkona k clos~L~el1í přídělu osobami v 
§ 1. uvedených, 

2. směny, uvedené v § 24., pokud hodnota smě
něných pozemků jest stejná. 

I' 

(2) Za příděly, jejichž hodnota (§ 57.) nepře
vyšuje 10.000 K,č, platí osoby v § 1., Č. 1, 2 a 3 
uvedené 'čtvrtinu, nabyvatelé ostatní' polovinu po
platku převodního z celé hodnoty přídělu. Za pří
děly, jejichž hodnota převyšuje 10.000 Kč, .platí na
byvatelé poloviční převodní poplatek z celé hodnoty .. 
přídělu. 

§ 59. 

K přímému 'zapravování poplatků jsou povinni ti, 
jímž příděl se stal, více osob jest zavázáno rukou 
společnou a nerozdílnou. 

§ 60. 

Bližší ustanovení o zajištění veřejných dávek vy
dána budou zákonem náhradovým. 

§ 61. 

(1) Při udělování souhlasu ke zcizení a dělení ne
movitostí podle § 7. záborového zákona vyměřuje a 
vybírá pozemkový úřad, pokud půda se propouští ze 
záboru, pro účely zlevnění půdy přídělové a podpo
rování kolonisace od strany, jíž povolení bylo udě
leno, 10 proc. z hodnoty nemovitosti propuštěné. 
Hodnota tato stanoví se dohodou mezi pozemkovým 
úřadem a žadatelem. Sjednaná hodnota nemůže býti 
na újmu zásadám budoucího zákona o dávce z ma
jetku. V případech zvláštn ího zřetele hodných muze 
pozemkový úřad poskytnouti přiměř'enou úlevu. 

(2) Při udělování souhlasu k pronájmu (propach
tování) hospodářsk)'Tch celků a podniků hospodář-

6' 83 



kého ~ lesnického prt1l11 yslu podl § 7. zLlborového 
z:tlmna vym č řuje a vybírú od strany za schvó.lclI ípro
n:tjll1L1 ž;'lclající pozell1kov.ý ľlřad k lýll1Ž LIČclLll11 jednu 
čtvrtinu procenta z Llhrnného pachtovného placeného 
v hotovosti. ,.' 

§ 62. 

Ustanoven~ v § 61. působí nazpět na všechna zci
zení, dělení a pronájmy, ve kterých pozemkový úřad 
při udělování souhlasu si vyhradil právo ve jmeno
vaném '§u uvedené. 

č á s t lVI' 

Př,echodná ustanovení. 

§ 63. 

(1) Jestliž-e převzetí a příděl půdy v místech, kde 
jest po ní zvlášť naléhavá poptávka, vyžádá si delší 
doby, může pozemkový úřad, šetře ustanovení § 11. 
záborového zákona, pložiti tomu, kdo na zabrané půdě 
hospodaří, aby přenechal osobám v § 1. ,č. 1. jmeno
vaným a sdružením těchto osob' (§ 1. Č. 2.) do pach
tu (podpachtu) přiměřenou výměru půdy za běž
ných pachtovních podmínek, j-estliže osoby ty posky
tují záruky řádného hospodař-ení (§§ 3. a 17., odst. 
5.). 

(2) Opatřením tímto nesmí býti ohroženy ani 
zájmy výroby na těch kterých hospodářských cel
cích ani osob na nich trvale zaměstnaných ani zájmy, 
zásobování lidu. 

. (3) Pachtovní doba budiž nejdéle šestiletá. Po
zemkový úřad může přiděliti půdu jinak i dříve, než 
projde doba pachtu. 

(4) Nevyhoví-li se tomuto příkazu v stanovené 
lhůtě, pozemkový úřad určí podmínky pachtovní s~m 
závazně pro obě strany. Při výběru osob vnucenych 

J 
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pachtj'rřů a pozemků budiž slušně přihlíženo k zá
jmům obou stran. _ 

(5) Vnucený pachtýř jest povinen nahraditi pro
pachtovateli užitečnj'r náklad, který do dne převzetí 
byl vynaložen na pozemek k docílení nové úrody, ač-Ii 
nebude pako pachtovní podmínka dohodou stran sta -

. noveno, že pachtj'r ř má odevzdati pozemek při skon
čení pachtu ve stejném stavu, v jakém jej převzal. 
Nedohodnou-li se strany na náhradě takového ná
kladu, platí o stanovení jejím obdobně ustanovení § 
5. zák. z 30. října 1919, Č. 593. Sb. zák. a nař., o 
ochraně drobných zemědě lských pachtj'r řů. 

(6) Provádění těchto přechodných ustanovení 
může pozemkový úřad přenésti též na příslušnj'r úřad 
politický. Za tím účelem mohou bj'rti zřízeny ku .pod
poře politickj"ch úřadů naříz-ením zvláštní poradní 
orgány. 

(7) Pravomoc pozemkového úřadu podle těcl:lto 
přech odnj'fch ustanoven í trvá až do konce roku 1920 
Ll lze ji nařízením vlády prodloužiti na dalšÍ rok. · 

. Část V. 

Ustanovení záv,ěrecná. 

§ 64. 

Tento zákon působí ode dne vyhlášenÍ. 

§ 65. 

Provésti tento zflkon ukládá se veškerému mI
n isterstvLl . 
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Č. 118. 

Zákon ze dne 12. února 1920 
o hospodař,ení na zabrané.?J' majetku pozemkovém. 

Po rozumu § 6. zákoJ1a ze dne- 16. dubna 1919, 
čís. 215. Sb. z. a n.} vydávají se o následcích po
rtJšenÍ povinnosti řádného hospodaření na majetku 
státem zabraném, avšak dosúd nepřevzatém, jakož 
i o povinnostech a ochraně osob zaměstna nj'f ch na 
l]1ajetku tom, tato us~noy;ení: 

§ 1. 

Řádným hospodařením ve smyslu tohoto zákona 
rozumí se vynalož'enÍ veškeré péče , práce i nákladll 
nutných k tomu, aby ze zabraného majetku dosaženo 
bylo výtěžků hospodářskj'fch , úměrných jeho povaze 
a jakosti, a maj-dek sám se vším svým příslušenstvím . 
byl udržován stále v dobrém stavu a neztenčený. 

§ 2. 

K udržován í l.;]ajetku v dobrém stavu náleží ze
jména: 
. 1. Potřebné opravy a investice na budovách, za
řízeních a jejich příslušenshrí, též tehdy, aby se 
předešlo větším opravám a investicím, ' . 

2. nutné přestavby a novostav by h ospod ářskj"ch 
a obytných budov, prOVOloven a závodll, ať již nut
nost přestavby nebo novostavby nasa la požárem ane
bo sešlostí, nebo při obytných budovách zaměstnan
ců v nedostačitelností po stránce zdravotn í, 

3. opravy, doplňování a pod le rozsahu a způsobu 
hospodářství nutné rozmnožování mrtvého i živého 
zař í7ení, 

4. 7 11 0Vuz ři zovúnÍ ploW, zdí a jill~'c h ohracl , lIdr
žov;1 nÍ a obnovovúní mezn íkLi, jes tli f dosJ\'3dní ta
k OV{l í:tlř í ze n í svém Ll ú če lll více Il ťst8č í , 
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5. vysazování ovocných stromův ušlechtilého 
druhu na místě stromů zahynulých a pokračování 
v ~ap?čatém vysazování ovocných zahrad a stro
moradl, 

6. čištění rybníků, nádrží a vodotečí, opravy a 
znovuzřizování hrází, splavův a jiných vodních za
řízení, udržování soukromých vodovodů, 

7. udržování meliora-čních zařízení, pokračování 
v započatých již pracích melioračních a ve stavbách 
nutných soukromých cest polních a lesních, nasta ~ 
Io-li přeruš'ení těchto prací teprve po 1. srpnu 1914 
pro válku, 

8. Viedení řádných knih o příjmech a vydáních na
turálních, jakož i výkazův o mrtvém a živém zaří
z,enÍ a stavu majetku a fondů, 

9. bezpečné uložení a náležité opatrování archi
vů, registratur, příručních spisoven a správních kI)iho
ven, vyjímajíc věci čistě rodinné. . 

§ 3. 

Další povinností osob hospodařících na. zabra
ném majetku j,est dostatečně zajistiti pensi jní a jiné 
zaopatřovací požitky ať činných, ať pensionovaných 
zaměstnanců , kteří pouze se zřetelem na smlouvu, 
na svů j vě k anebo již nastal,é pensionování nebyli po
drobeni zákonné povinnosti pensijního pojištění , 
zvláště zř í zenými fondy a dotacemi fondů samostat
n ě účetn ě vykazovaných , stejně pak zajistiti dary z 
milosti poskytované pravidelně býva lým zaměstnan
cům a pozůstalým jejich, anebo na statku poškoze
ným osobám a jejich pozůstalým . 

§ 4. 

(1) Osoby, hospodař ící na zabraném lesním ma
jetku, JSO Ll povinny hlásiti do 14 dnův od uzavřen~ 
procJeje pozem kové11l11 ľlřad Ll každý prodej dříví, vy
jímajíc drobný proclej místní, a připojiti k oznámení 
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opis trho~é sm 10uvy a prodejn Ích podm Ínek. Pro
deje řádně neohlášené a nedoložené opisem sm louvy , 
jsou neplatny. 

(2) Pozemkovému úřadu. jest vyhrazeno do 14 
dnův ode dne ohlášení proh1ásiti prodej za neplatný, 
odporuje-li řádné těžbě lesní, neb obmezuje- li právo 
státu vyplývající ze záborového zákona. 

§ 5. 

(1) Prováděním dozoru na hospodaření na za
braném majetku pověří pozemkový úřad osoby od
borně vzdělané a zvláště důvěryhodné. 

(2) Úředníci smluvní buďte vzati ve slib ihned 
při nastoupení služby u pozemkového úřadu. 

(3) Orgáno\fié dozorčí služby, ať jsou úředníky 
státními nebo smluvními', požívají ve vy'rkonu svého 
úřadu ochrany os.ob úředních ve smyslu trestních zá
konů. 

(4) Dozorčí osoby jsou povinny zachovávati ú
řední tajemství, jež týká se také vědomostí, získa
ných . při výkonu, dozorčí služby. 

(5) Při Výkonu služby jsou povinny na požádání 
vykázati se legitimací pozemkového úřadu. 

(6) Politické úřady I. stolice a .orgány bezpeč
nostní jsou povinny poskytnouti jim na jejich žá
dost k výkonu služby potřebnou pomoc. 

'§ 6. 

(1) Osoby dozorčí mají právo prohlédnouti ve
šlQerý zabraný maj,etek, jeho příslušenství a zařízení 
a za tím úiSelem vstoupiti také do všech stavení neb 
uzavř,ených míst, nebo dáti sobě je otevříti za pří
tomnosti zástupce ohce nebo politického úřadu, jestliže 
osoba na majetku ho'spodařící neb její zástupce ne
jsou přítomni a nelze jich v přiměřené době přivolati. 
Mohou na'hlédnouti do veškerých knih čl záznamLl v 
o vedení hospodářství, činiti sobě výpisy a žádati za 
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tím účelem předložení jejich. Osoby. hospodařící na 
majetku, a jejich zástupci jsou povinni dáti dOf:orčím 
osobám žé1daná vysvětlení a vyjádření.' 

(2) Těchto práv použijtež osoby dozorčí Jen, 
pokud je toho zapotřebí k řádném u vý kOll u dozoru. 

(3) Vědomostí, získany'rch při vy'rkonu dozorčí 
služby, nesmí býti užito k účelům daňovým. 

§ 7. 

(1) Osoby hospodařící na zabraném majetku. 
jejich zaměstnanci, zmocněnci a jiní zástupci jsou 
povinni jJod ' následky, uvedenými v § 25, tohoto, 
zákona, služ'ebnÍ výkony dozorčích osob umožnih 
a Llčinně podporovati, všechny dotazy jejich přesně ; 
lJplně a podle nejlepMho vědomí správně zodpo
věděti. 

(2) Stejně jest povinností všech zaměstnanců nél 
zabraném majetku hlásiti na vybídnutí dozorčí osobě 
závady, jež mohou hodnotu majetku zabraného pod
statně zmenšiti nebo dosažení průměrné a povahou 
poz'emkův odůvodněné sk lizně ohroziti, 

§' 8. 

(1) Dozorčí osoba uloží na místě samém , písemně 
osobě, hospodařící na zabraném majetku, nebo její
mu zástupci, by provedl opatření, jež ona uzná za 
bezodkladně nutná pro řádný chod hospodaření, nebo 
za potřebná pro zabezpečení výživy lidu. 

(2) N,emá-li dozorčí osoba, komu by opatření ta 
uložila, jest oprávněna provésti je na účet osob)'. 
hospodařící a podl,e potř,eby na její náklad ustanoviti 
vhodnou oso'bu, by dohlédala ku provedení jejich. 

(3) Stejné právo přísluší osobě dozorčí, jestliže 
osoba hospodařící na zabraném majetku, nebo její 
zústu pcc, odepře převz íti Jl ísem né llaří zen í nebo je 
provésti. 
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(4) Písemné nařízení budiž uloženo v obou pří
padech u obecního úřadu pro hospodařící osobu. 

. § 9. 
(1) Do naříz,ení osoby d~zorčí podle § 8. jest 

dovol-ena stížnost k pozemkovému úřadu do 14 dnův 
ode dne doručení písemného nařízení neb uložení je
ho u obecního úřadu. I 

(2) Tato stížnost nemá odkladného účinku. 

§ 10. 

(1) Ostatní opatření, nutná k zabezpečení řád
ného hospodaření na zabraném majetku, nařídí po
zemkový úřad, poskytna dřív,e ,příležitost osob~, ho
spodařící na zabraném maj-etku, nebo zástUPCI, aby 
se o nich vyjádřila. 

(2) V případech důl·ežitějších může pozemkoV)f 
úřad vyšetřiti stav věci na místě samém svými od
bornými úředníky nebo znalci. 

§ ll. 
(IJ Zjistí-li dozorčí osoba (§ ,8.) nebo l~ozemkov): 

úřad (§ 10.) hrubé opomenuti nebo prestoupem 
zásad řádného hospodaření, stíhají náklady výkonu 
dozorčí služby a šetření na místě sam·ém osobu, ho
spodařící na zabraném majetku . 

(2) Náklady ty vyměřuje a vymáhá pozemkov)T 
úřad ,exekucí politickou nebo soudní. 

§ 12. . 

(1) Poz·emkový úřad nařizuje trvalý dozor, a 
pol<ud knto nedostačuje, nebo nelze o.d něho oče~ 
kávati žádoucího v)Tsledku, uvalí na majetek zabrany 
llřední sprúvl1 : 

1. je-Ii osoba, ho spodařící n2 n ě m, tam trvale 
n e přítol'llnLl, tllli ? I- ;1I1 C' cha]o L<l m svÉ'h o zústupce, 
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~. ,Lestli~e hosp~d~řÍ.~í o~oba. sama, ani její ve
??uc~ uredmk ~eo,svedcuj I zpusobIlost -říditi a zajistiti 
ra~ne, hospodarem a neustanoví-li v přiměřené lhůtě 
urcene k tomu pozemkovým úřadem schopného od~ 
borníka, , " 

_ ~', j~stliže v ,hospodařící oS?ba, opětovně hrube 
pOl USl zasady radneho hospodar1enl nebo nedbá usta
novení .toh~to zákona, zejména §§ 4., 21.) 22., 

4. jvest~lže převzetí do správy vyžaduje nutného 
z~bezp~cenl z"ásobování lidu potravinami a jinými 
p~-edmety potr-eby, a pozemko'fému úřadu byl uči
nen návrh od příslušného úřadu 
.. , 5. j~stliže nastaly vinou osoby hospodařící nebo 
je)! ~p:~vy, mzdové ~ pracovn í spory, jež ohrožují 
vazne radne hospodarení, 

v,~' dá-Ii pozemkový úřad výpověď osobě hospo
dancI po rozumu § 13. záborového zákona a mů
ž-e-li, zaveden,í úřed~í správy podstatně uleh'čiti pře
vzetJ zabran-eho majetku nebo zabrániti, by zařízení 
nebylo zavlečeno. 

_ _ (2) I?!íve, než pozemkov)f úř~d u:falí trvalý do
~?I ,ne? uredm spr<;tv,u na zabra.ny majetek lesní, vy
zada SI posudek mll11sterstva zemědělství. 

§ 13. 
Trvalým dozorem rozuměti je stálý dohled na 

hospodař-ení. prováděn)' úředníkem nebo zmocněn
cem poze~kového úřadu. Jinak platí o trvalém do
zoru pravidla §§ 5. až 11. 

§ 14. 
Jl) Ustanov~nÍm úfe?nÍ správy přechází správa 

a vS~'v co, se sl~ravou m~jetk~ sou~isí, zejména tedy 
zpe~lezenl plodl~" surovin , vyrobkuv a pod., uzavÍ
ranl a rozvazovanl pa chtil, služ-ebních Cl. námezdních 
sml~lv Ll pod. \' mez ích platn)'Ch zúkonů llCl. llř edního 
spravce, Ll ta nm'eného pozemkov)rm úřadem (§ 17 
od st. 2 ,) . ., 
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(2) Ustanovením úřední správy nabývá pozem
kov)! úřad z'e' zákona všeobecného zmocněn í k za
sto upen í majetku podrobeného úřední správě. 

§ 15." 
(1) Pozem kov)! úřad pověří úředn í sprúvou 

schopné Zl odborn ě vzdělané osoby. 
(2) O úř'edn ích správcích platí obdobně ustano-

v·en í § 5. __ 
(3) Úř'ední správc:e jest povinen hospodaření o

sobn ě a zpravidla na místě samém říditi. K tom u 
účelu přísluší jemu na statku byt a ostatní natun11nf 
požitky, přiměřené jeho postavení. 

(4) Úř,ední správc:e jest povinen složiti každo-
ročně pozemkovému úřadu účty o veškerém svém 
hospodař,ení. 

§ 16. 
(1) Z výtěžku správy platí úřední správce ná

klady úřední správy, vyměřené pozemkovým úřadem ; 
a ostatní v)!daj-e správy majetku, jmenovitě tedy ve- . 
řejné dávky a daně , pachtovné, úrazové a nemocen
ské pojištěnC platy . a dotace a dary podle § 3., 
úroky neb anuity z pohledávek hypotečních a pod., 
slušné výživné vlastníku (uživateli, pachtýři), pa k 
náklady podle §§ 2. a 3.; čist)T výnos každoročně 
vykáz<ln)í ve vyúčtování, schváleném pozemkov)rrn 
úřadem, budiž vydán oprávněné osobě, pokud ho 
není potř'eba k zajištění řádného chodu hospodářství 
v příštím hospodářském roc:e , a pokud tomu neod
poruj í jiná zákonná ustanoV'en í. 

(2) Ex,ekuční vnucená správa může postihnouti 
pouze čist)T výnos, jehož podle předchozího odstavce 
mělo by s'e dostati oprávněnému. 

§ 17. 

(1) Osoba, hospodetřící na majetku pod robeném 
ú ř'ed n í s právě, nesm í se mísiti do slu žebn ícll \')' ko -
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n ův llředního správce, ani jinak do správy maietku 
P?drobcn,ého

v 
úřední správě, pod následky § 25., je 

~' s~ k o pravll ~ n ~1. .~cul1a neb~ sv)'m tlůvěrníkcl11 přihlí 
z,~ tt ko vedelll Jej}, na}lIížet l, vdo 1~I1.ih , ú čtův a jiných\ 
vykaz~~ o ve~,~nl ,spravy, S UcaSt~ltJ s~ poradným hla
s'~l!1 pn zpe~e~el1l plodl~~, v~u:OVl11, yxrobkův a · pod., 
pn nak~P?;ranI ao prodeJ}. ~lv~eho zan~ení a t. p . Po
zemvk~~y, urad o myz~ ulozlt} t.eto o~obe, by ustanovila: 
sobe Jln eho duver11lka, ma-II pro ti dosavad nímu dů
věrníku vážné námitky. . . ' 

(2) Jde-li o uzavření kolektivních smluv se za
městnanci nebo služebních smluv trva lého rázu jest 
P?vinenv. úřední správce vyžádati si vyjádření ~last
nlk~ (uZl,va.t'ťle; pachtýte) nebo jeho důvěrníka. Stejné 
platJ~ ma-II by~: u~avren a nebo rozvázán pachtovní 
p~n:er h~spodars~~ho celku. (?voru, statku), mají-li 
bvtI zlepseny pOZltky pensistu zabraného majetku 
nebo podniknuty investice většího rozsahu a znač~ 
nějších nákladů. . 

, (3) Je-li několik osob hospodařících na zabra
,/ nem maJ'etku, může vykonávati práva, uvedená v 

paragrafu tomto, pouze osoba jedna (spolu\ilastník 
spoluuživat'ťl, důvěrník) . ' 

§ 18. 

'v (~) Po~e~l~?vý úř~d zruší úřední správu, jest
lize cmnostr JeJI dosazeno bylo účelu sledovaného 
uv.al'e~lím správy: nebo jestliže odpadl důvod její, 
a Je-II v obou pnpadech záruka, že bude trvale řádně 
hospodař'en,o ,~ po ,zrllš~ní úřední správy~ a že dů
vod uvalel1l urednl spravy nebude se opetovati, neb 
?s.?ba hospodařící nezavdá novou příčinu k uvalen í 
Jej 1. . 

v, (.~l Zrušuje úřední správu, může pozemkový úřad 
naSldltI, aby úř,ední správce zůstal ještě nejdéle tři 
mesíce na svém místě a dohlížel na hospodaření a 
provedl konečné s účtován í (§ 16.) . . 
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(3) Po schválen í konečného vYÚČtOVcll1 í poze n1 -
kovj'rm úřadem budiž také pen ěžn í hotovost správy 
odevzdJ.l1a oprúvnčnél11ll, neodporují-li tomu jinú zú-
konná ustanovenÍ. .rl • 

(4) Fondy podle § 3. musí býti uloženy se sirotčí 
Jistotou a vázány (vinkulovány). 

§ 19. 

(1) Ustanovení tohoto zákona o správách úřed
ních platí též o vnucených správách, uvalených na' 
zabraný majetek na základě nařízení z@ dne 18. červ
na 1919, Č. 341. Sb. z. a n., a ze dne ' 24. října 1919, 
Č. 570. Sb. z. a n. . . 

(2) Uvalení úřední správy .poznamenají soudy 
k návrhu pozemkového úřadu v knihách veřejných. 

§ 20. 

(1) Náklady, spojené s trvalým dozorem a ~ 
úřední správou, postihují osobu hospodařící na za
braném majetku, vyjímajíc peněžní požitky llředn ího 
správc<e v případu § 12.,č. 6. 

(2) Náklady tyto vyměřuje pozemkový úřad a 
vymáhá je politickou nebo soudní exekuCÍ. 

§ 21. 

Pozemkový llřad dohlíží, by řádně upraveny 
byly mzdové a pracovní poměry zemědělských a 
lesních zaměstnanců zabraného majetku a zajištěny< 
byly jejich požitky při nemoci, invaliditě a stáří jak 
podl·e zvláštních zákonů k tomu vydaných, tak i po
dle zvláštních úmluv m<ezi zaměstnanci a zaměstna
vateli. Tímto dohledem není nijak dotčena přísluš
nost jiných úřadů k urovnávání mzdových a pracov
ních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Stejně 
poz<emkový úřad dohlíží, aby provedeno bylo zlep
šení požitků pensistll zabraného ma.ietku, úměrné 
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jeho výnosnosti . Je-li zabraný ma jetek v tWední s"prá
vě, pla tí o úpravě pom ěrú zaměstnancův a požitků 
pensi stův ustanoven í § 17., odst. 2. 

§ 22. 

(1) Protož<e plnil povinnosti" jež ukládá tento 
zákon, nesmí býti zaměstnanec ze služby na zabra
ném majetku přeložen anebo propuštěn ani ze zaji
štěného postupu neb zvýšení svých požitků vyloučen. 
Dornníva-li se zaměstnanec, že z tohoto důvodu byl 
přelož<en, vypovězen, v postupu opomenut anebo na 
svých požitCÍch zkrácen, má právo stěžovati si s 

' odkladným účinkem do 14 dnuv u politického úřadu 
1. stolice kolku prostým podáním. Úřad rozhodne, 
vyšetř<e věc a vyslechna obě strany. Z rozhodnutí to
hoto úřadu lze s·e odvolati oběma stranám do 14 dnů v 
od doru·čení k nadřbenému politkkému úřadu, jenž 
rozhodn<e konečně. 

(2) Stejná ochrana přísluší těm zaměstnancům, 
kteří jedna li v duchu tohoto zákona, dříve než pd
ča I působiti' . 

§ 23. 

Dopustí-li se zaměstnanec na zabraném majetku , 
zodpovědný za hospodaření, hrubého zanedbání pOr 

vinností řádného hospodaření, nebo přestoupí-li usta
novení tohoto zákona, může ,pozemkový úřad uložiti 
zaměstnavateli, by služební poměr rozvázal pod ná
sledky § 12. tohoto zákona. Tento příkaz pozemko
vého úřadu platí jako zákonný důvod, aby služební 
poměr př<edčasně mohl býti -rozvázán. 

§ 24:. 

(1) Pokud, na zabraném majetku nebo jeho části 
hospodaří osoby v důsledku pachtovního poměru , 
jest povinen pachtýř, jemuž pacht došel a nebyl pro
dloužen, nebo jehož pacht byl předčasně rozvázán, 
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Oddíl první. 

Úvě:r držebnostni. 

§ 2.,.,' 
Úvěr muze býti poskytnut: 

a) k získání p'ůdy do vlastnictví až, d~~íti ~~se~!1 
ceny půdy, za kterou pozemk9v~ urad . .Jl pn
dělil, nebo za kterou v tom ktepem kraJl pudu, 
stejné jakosti přiděluje; , v , , v 

b) k získání budov hospodarskych a obytnych az 
do poloviny jejich oeny" určené podle zásad 
uvedených pod a); I 

. c) k,e stavbě budov hospodářských a obyt~ých '~ž 
do devíti desetin ceny půdy a do polovmy na,
kladů stavebních, schválených pozemkovým úřa
dem. Úvěr na novostavby, přestavby a přístavby 
se zajistí na nemovitosti najednou, vyplácí s~ však 
podle postupu stavby. 

§ 3. 

L'egionářům, i~validůI?' JSjich vdov~m a siro!~ 
kům, jakož i vdovam a slrotkum po vOJlnech, kten 
zemřeli následkem služby vojenské, neb i jiným vá~ 
lečným poškol'encům, omův~e biti po.s~ytnuta da~ší 
úvěrová pomoc z fondu znz'enych k JejIch podpore, 
jestliže osobní vlastnosti a poměry uchazečo:,,)' bu
dou poskytovati záruku, že se i na usedlostI takto 
zadlužené udrží. 

§ 4. 

Vleř,ejnéústavy peněžní, jež nařízením vlády k 
tomu budou zmocněny, mohou poskytovati úvěr 
podl'e § 2. v dílčích dfužních úpisech, jejichž úro
ková míra a plán umořovací bude stanoven dohodou 
poz'emkového úřadu s ministerstvem financí . Vláda 
8'e zmocňuje, aby nařízením určila druhy (typy) 
těchto dílčích dlužních úpisů. 
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Tyto dílčí dlužní úpisy požívají sirotčí jistoty. 
Bud,e-li náhrada za převzatou půdu dřívějšímu 

vlastníkovi zap~ána jako jeho pohledávka do rentové 
knihy určité rentové banky, může tato banka úvěr 
podl'e § 2. poskytnout otevřením účtův osobám, 
jimž z oné půdy byly pozemky přiděleny. 

§ 5. 
Rento",é banky a peněžní ústavy, uvedené v. 

§ 4., ~mějí poskytnouti zápůjčky podle předcháze
jících ustanovení j.en za souhlasu pozemkového úřadu. 

Za zúročení a umoření pohledávek takto vznik
lých ručí stát podpůrně . . 

§ 6. 
Úvěr, poskytnutý podl'e předcházejících ustano

vene jest úvěr dlouhodobj'r s nezvýšitelným úrokem , 
umořovaný podle smlouvy, a se strany věřitelovy, 
neevypověditelný, dokud dlužník J)lní přev_:?:até po
vinnosti . 

§ 7. 
Pozemkový úřad muze jm'enem státu převzíti 

podpůrné rucení až do devíti desetin prokázané 
ztráty za pohledávky peněžních ústavův a z fondů, . 
Jež poskytnou zápůj čky podle zásad tohotp zákona 
a případnýchť nařízení vládních za podmínek -
posuzují-li se v ce lku - nikoli těžších, nežli jaké 
kladou peněžní ústavy v § 4. uvedené . 

Dlužníkovi však nesmí bj'rt úmluvou vzata vol
nost splatiti celý dluh anebo jeho část po vj'TPovědi 
nejdéle půlletní tímže způsobem, jakým úvěr přijaC 
nebo v hotovosti. Úmluvy, které by se tomuto usta
novení příčily, jsou neplatné. Jestliže qyl úvěr po
skytnut vydáním dílčích d lužních úpisů nebo jejich 
kursovní hodnoty, má dlužník právo splatiti svůj 
dluh zcela nebo z části dlužními úpisy téhož druhu 
(typu), počítanými v hodnotě jmenovité . 
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§ 8. 

Pokud úvěr takto poskytnutý není pln ě splace n, 
nejm én ě však do desíti let ode dne jeho poskytnutí, 
mLlže nemovitost, jím zatí~(lr1á , býti zcizena mezi ži
v)Tmi jen se souhlasem pozemkového úřadu . jestliže 
pozemkový úřad nesouhlasÍ, může zcizovanou ne-
movitost převzíti do vlastnictví stát za cenu slušnou , 
kterou - ne'dojde-li k dohodě - urč í soud. 

Souhlasu pozemkového úřadu není třeba , jde-li 
o převod mezi manželi nebo s rodičů na děti. 

Vlastnické právo n ástupců je stejně omezeno 
jako právo jejich předchůdců. 

§ 9. 

. O'l11lezení vlastnictví podle § 8. působí proti 
třdím osobám, když je poznamenáno v knihách po
zemkových. Návrh na tuto poznámku může učiniti 
jak věřitd, tak i pozemkový úřad . 

,§ 10. 
jestliže dlužník nedbale hospodaří s nemovitostí , 

na níž }e zajištěna pohledávka vzniklá podle před
cházejících ustanov,ení a převyšující dvě třetiny 
ceny půdy a polovinu c,eny budov, bude postupo
váno podl'e zásad zákona ze dne 12. února 1920, 
Č. 118 o hospodaření na zabraném maJetku pozem
kovém. 

§ ll. 
jestliže dlužník, ač upomenut, neplní platebních 

závazků, vznikl)Tch z úvěrů podlli: předcházejících 
ustanovenC má dotčen)T zástavní věřitel právo podati 
u příslušného soudu žalobu s návrhem, aby proti 
dlužníkovi byl vydán příkaz plat,ební, připojí-li k 
žalobě dlužní úpis v prvopise neb ověřeném opise . 
Je-li dlužní úpis založen v prvopise na ověřeném 
opis'e ve spisech téhož soudu, . stačÍ, když se žalobce 

Il a ií 'odvolé1. So ucl vydá bez jed nání a nesl'yšev dluž
níka platební příkaz, může-li návrhu jeho vy hově ti ; 
v n ěm uloží dlužníkovi, aby zap lati l zažalovanou 
pohl'ed:lvku Cl útraty, sO lldem sta llovené, do čtrn áct i 
dnů v od doru čení pod nás ledky exekuce, neb aby 
v téže lhl'lt ě podal námitky. Lhůta nem LlŽe b)rti pro
dloužena. Proti vydání platebního příkazu není 
opravného prostředku ; jen proti. výši přisouzených 
útrat lze podati námitku do čtrnácti dnů od doručení 
stížnost i, o kkré rozhodne rekursnÍ soud s koneč
nou platností. 

Opis platebního příkazu zaš le soud pozemkové
m u Llřad u, který v da lším jednán í 111 úže přistoupiti 
jako v,edlejší účastník . 

Opožděné námitky odmítne soud bez jednání. 
Jestliže byly včas podány, nařídí soud bez nového 
návrhu o žalobě ústní jednání na dobu co nejkratší. 
V rozsudku vyřkne, zda a pokud zachovává platební 
příkaz v platnosti, a rozhodn'e o útratách. 

Nelz'e-li vyhověti návrhu na vydání platebního 
příkazu, zahájí soud o žalobě ří:oení podle platných 
ustanovení. 

§ 12. 

K dobytí dlužných část,ek podle vydaného' pla
tebního příkazu nebo rozsudku bude zpravidla za
háJena exekuce vnucenou správou. Nelze-li se však 
podl'e okolností (z,ejm·éna ž nepatrných výtěžků, vět
šího zadluž'ení, nepatrn,é výměry a pod.) očekávati, 
že bude věřitel nejpozději do dvou roků uspokojen 
z v)Ttěžkú vnuc'ené správy, může i při nedílech (§ 36. 
zákona přídělového) k dobytí pohl,edávky z úvěru 
podle § 2. a 3., jakož i vůbec úvěrů naznačených v 
§ 35. přídělového zákona, zahájleno býti na návrh po-

' zemkového úřadu nebo věřitele s jeho souhlasem' 
dražební řízení o nemovitosti . Ustanovení toto ne
platí při nedíIech , prohlás í-Ii pozemkov)! úřad, že 
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podl e § 51. zákona příd ě lového vykoupí necÍíI a pře
vezme závazek uhraditi vykonatelnou pohledávku s 
pří slušenstvÍm. 

Dražební řízellí provepe se podle ustanovení 
exrekučního řádu s těmito ódchylkami: 

Dražiti může sám anebo plnomocníkem, kdo vy
káže exekučnímu soudu před počátkem dražby, že je 
státním občanem československé republiky a že ne
vlastní on s'e svou manželkou přes 10 ha půdy. Tyto 
skuÍ<ečnosti prokáže domovským listem a vysvědčením 
obecního uřadu svého stálého by'dliště . V dražební 
vyhlášce jest upozorniti na tyto podmínky. 

Kdyby nikdo oprávněn)! k dražbě nepřiš·el, anebo 
nepodal nejmenšího podání, ustanoví soud k návrhu 
vymáhajícího věřitele hned nový dražební rok i když 
jde o v,enkovsk)! statek anebo pozemek. Nebylo-li 
by ani při tomto dražrebním roku učiněno některou 
osobou k dražrení oprávněnou nejmenší podání, má 
poz,emkový úřad právo převzíti draženou nemovitost 
za vyvolací c,enu. V tomto případě udělí soud pří
klep státu. 

N'eprohlásil-li dříve písemně nebo při dražebním 
roku svým zástupcem, že nemovitost přejímá, jest 
pozemkový úřad povinen do čtrnácti dnů po tom, 
kdy byl vyrozuměn o výsledku dražby, podati písem
n ě toto prohlášení. N'edojde-li prohlášení v této lhů
tě , zruší exekuční soud dražební řízenÍ. 

V dražebních podmínkách s'e ustanoví, ~e vy
draž'ená nemovitost nemůže býti zcizena mezi živými 
beze svolení pozemkového úřadu do deseti let ode dne 
dražby, pokud by nešlo o převod mezi manželi nebo 
s rodičů na děti. Vlastnické právo nástupc.ů jest ob
m,ezeno stejně jako právo předchůdců. 

Když s'e vkládá vlastnické právo vydražiteli -
kromě státu - do knih pozemkových, poznamen á 
soud zárovreň z úřední povinnosti obmezení to . 

Vreškerá usnesení, vydaná za řízení, doruč~ se 
také pozremkovému úřadu, í wdyž není sám vymaha
jícím věřitelem. 

Oddíl druhý. 

Úvěr provozovací. 

§ 13. 
K opatřrení živého i mrtvé~rO za~í!ení, jakož ~ 

ostatních prostředků provozovaCl~h muze po~~mkovy" 
úřad družstvům osob, jm'enovanych v § 1., CIS. 1. a 
sdružením podle § I., č. 2. přídělového zákona po-
skytnout úvěr, . .. ." , 

a) prokáží-li, že stanovy JejIch vyhOVUJI podmmkam 
pozem kového út~d u, <; , v' , " 

b) podrobí-li se 'pnpadnym zvlastnlm podmmkam 
pozemkového úřadu a j-eho dozor~ . v I v 

Pozemkový úřad n:~ž.~ Qoskytn,?ut ouver ~ ~ce!u, 
uvredenému v odst. 1., tez Jmym druzstvum a uverl1lm 
ústavům, jejichž stano~y vyhov~jí pod!llí~kám po
z'emkového úřadu, pro cleny, kten na byl1 pudy podle 
zákona přídělového. 

§ 14. 

Pozemkový. úřad poskytuj~ l:lv~r po?le ,~ 13. 
buď v hotovostI ze svych fondu, Jez za bm uc~len; 
utvoří, nebo tím, že jménem stát~ přeyezme p~?pu!n~ 
rUČrení až do polovice pro~áz/ane ~t~aty, za pnslusny: 
závazek družstva nebo dluzneho uverl1lho ustavu ,(§ 
13., odst. 2. ) . 

Oddíl tř e tí. 

Všeobecná iU'stanove.,í. 

§ 15. 
Závazky rukojemské ,jež ~tátu v~ni,~nou při pro

vádění tohoto zákona, stanoVl s'e neJvyse dvema. sty, 
milionů korun československých. 
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§ 16. 

Ústavy, jež poskytují úvěr podle tohoto záko~a 
za záruky státní, jsou v této příčině podrobeny stat
nímu dozoru, o němž bližší uSÍ?novení budou vydány 
nařízením vládním. ,. 

§ 17. 

Vláda se zmocňuje, aby. v rámci tohoto zákona 
vydala řád pro uchazeče o úvěr, a po případě určila 
nejvyšší číselnou 'částku pro úvěr jednotlivého ucha
zeče. 

§ 18. 

Pro podporu vnitřní kolonisae:e založí se při 
poz'emkovém úřadě všeobecný fond čtyřmi ročními 
splátkami po "pěti> ~ilionech, kOTun óesko"sloven~~ý\~, 
jež budou zarazovany do statmho rozpodu pocmaJlc 
rok'em 1920. Vláda se zmocňuje, by z fondů pro 
podporu l'egionářů, invalidů, válečných. vdov. a s~r~t~~ 
po příslušnících č~skoslov:ns~ého vOJs~a, )~k~z }, Jl
pých válečných poskozoenc~ pr~vedla p~lm~rvene cas!~ 
ky do zvláštních fondu, znzenych za hm uoelem pn 
pozemkové~" úfadě, z nic~ž .ob~yšlení ,o9ě~i fondy 
byli by zvlaste podporovam, pn provadenl pozem
kové reformy. (§ 3.) . 

Poz1emkový úřad za souhlasu svého správního 
výboru se schválením vlády, ·· vydá pro své fondy, 
zvláštní stanovy. 

§ 19,.. 

V'eškerá podáni stran k úřadům ve věcech, u
pravených tímto zákonem, "jsou mi-mo soudní řízení 
prosta poplatku. 
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..§ 20. 

Zákon tento nabý~á účinnosti vyhlášením. 

§ 21. 

Provésti tento zákon náleŽÍ všell! ministrům. 

Zákon ze dne 8. dubna 1920 
o převzetí a náhradě za zabraný majetel< poz l~m

kový (zátwn náhl'adový). 
Sbírky zákonů a nařízení č 329. 

Aby provedeny byly §§ 5., .,,~., ll., 12. a 13. 
zákona ze dne 16. dubna 1919, CIS. 215. Sb. z. a 
nař. (zákona záborového), vydávají se tato ustano
vení: 

č ást 1. 
a) O přípravných pr",cích. 

§ 1. 
Pozemkov)T úřad má právo vykonati na zabra

ném poz'emkovém majetku všechny přípravn~ prá~e, 
Ideré mají sloužiti k tomu !,. aby byl vypra~ovan pian 
pro př,ejímání a přidělování zabraného majetku. 

\ b) O vyrozum,ě,ní vlastn,íka a poznámce 
př,evzetí. 

§ 2. 
Vykonávaje právo uróené v § 5. záborového ,zá

kona, oznámí pozemkový ~ř.ad vlastník.u ~braneho . 
majetku pozemkového, ktere Jeho nemo~ltostl ~ozhod l 
se právě převzíti podle svého pracovmho planu. 

Oznámení to podá pozemkový úřad u soudu, 
v j'ehož knihách nemovitosti přejímané jsou zapsány. 

Jsou-li přejí~ané n~movitosti z~p~~ny v kn}hác~ 
, u několika soudu, poda pozemkovy urad oznamenl 
toliko u jednoho z nich a připojí pro ostatní 'soudy 
potřebné stejnopisy. 

§ 3. 
SDud, u něhož bylo podáno oznám1enÍ po?le 

§ 2., nařídí poz9~mku z~mýšl'eného. pře~zetí ve s~ych 
knihách a dorucl vlastmku nemovitostI pod le pred
pisů o doručování žalob oz~ámení s vyzván[m, , aby 
se u téhož soudu do 30 dnu ode dne dorucelll Pl" 
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sem n ě \'yjádřil , zda II plaUí uje u nemovitos~í ku ~re~ 
vzetí určel1)r ch své právo podle § ll . zaboroveho 
záko na, jinak že se bude míti za to, že souh lasí se 
zam)ršleným převzetím. . ,.'., , . VI 

Je-li více souv~ův kJ1lhovn~ch , doda ~oud! jem:~z 
oznám'ení bylo ucmeno, po je?nom ~teJnoplsu ,l?rh 
slušn)rm soudům, a by vykonal! poznamku V z.amys le
ného převzetí ve svých knihách a vyrozumeh o tom 
strany. , 

Vyj ádře ní vlastníkovo dodá soud bez usnesem 
pozemkoyému úřa,d u . ., , , " _ 

ProtI usn'esem pOVOIUjlClmU poznam ku a vyzyva 
jí címu vlastníka k vyj ádř,ení není o.pravn,ého pro-
s tř,edku. 

§ 4. 

Nem ůže-li soud doručiti oznámen í pozemkové
ho úřadu vlastníku nebo jeho zákonnému zástupci , 
ze jmé na z důvodů, že pobyt jejich není znám nebo 
že se zdržují v cizině , ustanoví jim na jich vrub op~
trovníka (opatrovníka n epřítomn ého)" pokud ~~ozn a
mí pozemkovému úřadu plnomocnlka, bydiIclho v 
obvodu Československé republiky. 

Ustanovení opatrovníka vyhlás í soud vývěs!<e I21 
na úřední desce a uveřejní . jednou v úředním lI ste . 

Doruoením oznámení opatrovníkovi jest vlastn ík 
pl atně vyrozum ěn o zamýšleném převze~! . , 

Lhůta k vyjád ř,e ní (§ 3., odst. 1.) pocma tu ,dnem, 
kdy oznám'ení bylo d oru čeno soudem opatrovnlku . 

§ 5. 

Poz,em kov)r úřad rozh,od uj e o v'y j ádře ~ í vlas,tn íko
vě , přihlédá k ~stano~,~m § ll. ~~?oroveh<? za~ona, 
k mí stní potřeb e a k ucelu, pro neJZ nemovltosh roz-
hodl se převz íti . 

Pozemkov)r úřad může bez dalšího šetře ní za-
m ítnouti žádost-: 
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1. jestliže nemovitosti přejíman é od té ložvlast
níka př,esahují v)rm ěru uvedenou v § 2. zaborového 
I.~ikoil a a v žáclosti vykon á se právo na v)TJl1 ě ru pod 
150 h2 z'em ědě l s ké půdy neb 250 ha půdy vů bec s 
v)rhradou, že právo na zbytek do 150 ha zem ědělské 
půdy neb 250 ha půdy vů bec uplatňováno bude poz
ději neb u jiného majetku pozemkového téhož vlast
níka; 

2. jestliže již jednou vlastník (užívate l, opatrov
ník) vykonal právo dl'e § 11. záborového zákona u ji
ných nemovitostí než právě př'ejímaných a pozemkov)r 
úřad vyhověl žádosti a rozhodl, že ponechává vlast
níku do svobodného vlastnictví jiné zvol'ené n'emovi
tosti o výměře nejmén ě 150 ha zem ěd ě l ské půdy neb 
250 ha půdy vůbec; 

3. j-estliže pozemkov)r úřad již dříve a u jiných 
nemovitostj ponechal vlastníku po rozumu § 11. záb. 
zákona do svo bodného vlastnictví sioe výměru men ší 
než 150 ha zem ědě lské púdy neb 250 ha půdy vůbec, 
avšak vlastník vzdal s'e u pozemkového úřadu ná
roku na zbytek, doplňující výměru právě uvedenou . 

§ ·6. 
Spoluvlastníci přejímaných nemovitostí jsou po

vinni nejpozději ve sv,ém vyjádření jmenova ti pozem
kovém u úřadu zmocněnce pro doručení dalších vy
říz'ení , bydlícího v Ceskoslovenské republice, jinak 
doručí poz'emkový úřad další vyřízení pro n ě pbtn ě 
jednomu z nich v tuzemsku byd lícímu . 

" § 7. 
Vyhoví-Ii pozémkový úřad vlastníkově žádosti ve 

pří čin ě všech nebo někter)rch nemovitostí, jež hodlal 
převz íti , vyrozumí kromě vlastníka také soud, v je
hož knihách jsou tyto nemovitosti zapsány, s ná
vrhem, aby poznámka zamýšleného převzetí byla vy
mazána nebo omezena na nemovitosti, které mají býti 
př,evzaty . 

107 



· § 8. 

Jest liže nema jí b),ti převzaty všechny nemovi
tosti , tvořící knih ovní t ě l 'es o, dlužno v poznámce vy
jmenova ti nemovitosti přejímáné , le č že by šlo o 
vš,echny poz,emky knihovního tělesa, ležící v jedné a 
téže katastrální obci . V tomto případ ě postačí, jestli
ž,e poznámka obsahuje označení katastrální obce a 
okolnost, že všechny pozemky ma jí b)rti převzaty . 

§ 9. 

Poznámka zamýšleného př,evzetí působí ja ko po
zpámka zamýšleného odepsání nemovitostí, pokud 
nezahrnuje všech nemovitostí ve vlažce . zapsaných, 
a spolu ja ko poznámka vyvlastnění. 

§ 10. 
-

K návrhu pozemkového úřadu vyslechne sDud , 
u něhož bylo podáno oznámení dle § 2., osoby jemu 
označené o "jejich nárocích vůči vlastníku nemovitostí 
přejímaných z poměru služebního neb zaopatřovacího 
a vlastníka nemovitostí a sdělí výsledek pozemkovému 
úřadu. 

§ ll. 

Př,ejímá-li pozemkový úřad jen jednotlivé nemovi
tosti knihovního tělesa, vyzve na jeho návrh knihovní' 
soud věřitd'e a oprávněné usnesením, jež doručí se 
dl'e předpisů o doručování žalob, aby se do 14 dnLl 
vyjádřili, souhlasí-li s odepsáním bez závad . 

Vyjádř,ení oznámí soud pozemkovému úřadu; ne
ní-li sám soudem, který jest povolán rozvrhnouti pře
jímací cenu, sdělí také jemu výsledek vyzvání. 

K pohledávkám věřitelů, kteří buď svolili k ode
psání bez závad anebo ve lhůtě se nevyjádřili , nepři 
hlíží s,e při rozvrhu přejím a cí cen y za tyto nemoviťo sti. 
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c) ~ výpov,ědi. 

§ 12. 

\.ol:ud t~nto z~kon neu s~anovuj~ jinak, budiž před 
skutecnym prevzetlm zabra neho ma jetku pozemkovým 
úřadem d ána osobám na n ěm hospodařícím výpověď 
aspoň 6měsíční. 

Zpravidla budiž dána výpov.ěď ta k, aby osoba 
na př,ejímaném maJetku hospodařící mohla skončiti 
práce s klizňové. Byla-li d ána výpověď až do skončení 
s klizňových prací , Jest posledním dnem výpovědní 
lhůty 30. září téhož roku . 

§ 13. 

Z moci úř,ední může pozemkový úřad zkrátiti do
bu v)rpovědní (§ 12.), j'estliže na nemovitostech, jež 
ma jí býti převzaty, bylo úředně zjištěno špatné hospo-:" 
dař,ení a když pro krátkost do-by, ve které povza tá. 
půda má býti přiděl'ena, není záhodno uva liti úřední 
správu . 

§ 14. 

Výpovědi není zapotřebí: 
1. jde-li o ma}etek, na "němž hospodaři stát; 
2. dohodne-li se pozemkový úřad s vlastníkem 

a osobami, oprávněným' i hospodařiti, o převz,etí bez 
výpovědi ; . 

3. tde-li o nájemce neb pachtýře na majetku, jenž 
má býtI převzat , jestliže smlouvy nájemní neb pach
tovní jsou proti státu bez právních následků (bezúčin
ny) dle §§ 7. a 18 . záborového - zákona; 

~'. :oz.hodl-li s~e poz~mko:rÝ ~řad převzíti spolu 
s urcltyml nemo\ntostml ta ke zavazky a práva ze 
smluv pachtovních. Avšak i v tomto případě zacho
v~vá s,: poze~~~)V,ému "úřadu právo: kdykoliv pozd.ěj} 
vypovedl zrusltI pom er pachtovl11 podle predplsu 
tohoto zákona bez ohledu na smlouvu pa chtovní. 
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§ 15. 

Bez výpovědi nastane skutečné převzetí zabraného 
majetku, j'estliže na nemovitostech k převzetí urče
ných hospodaří již osoby, jir::ž mají s'e dostati pří-
děJ.em. ,-

Postačí, bude-li vyrozuměn vlastník pozemkovým 
úřadem o tom, ldepe nemovitosti se přejímají a který 
den platí za den převzetí. 

§ 16. 

V)rpovědí danou dle předchozích ustanovení není 
dotčeno provádění zákona ze dne 12. února 1920, č. 
118. Sb. zák. a nař. o hospodař,ení na zabraném po
zemkovém majetku a zůstávají v platnosti všechna 
opatření pozremkového úřadu učiněná před výpovědí. 

§ 17. 

Výpověď dává pozemkový úřad anebo příslušná 
obvodová úřadovna. 

Stížnost podaná proti výpovědi obvodové úřa
.dovny k pozemkovému úřadu nezastavuje běh lhůty 
výpovědní. 

§ 18. 

V)Tpověď osobě hospodařící doručujre se okres
ním soudem, v jehož obvodu leží '{ypovězené nemo
vitosti. Jsou-li nemovitosti v)rpovědí postižené v ob
vodu několika okresních soudů , jest příslušný ten 
okresní soud, v jehož obvodu má osoba hospodařící 
své řádné bydliště , jinak okresní soud , v Jehož ob
vodu jest podstatná část nemovitosti (dvůr a pod.). 

Soud doručí ihned v)r pověď osobě hospodařící 
do vlastních rukou, a je-li tato rozdílná od vlastníka, 
také jemu, pak poz,emkovému úřadu s označením 
dne doručení osobě hospodařící. 

Výpovědní lhůta běží ode dne doručení hospo-
dařící osobě. I 

110 

o doruQení výpovědi opatrovníku platí obdob
n ě ustanovení § 4. 

§ 19. 

Hospodaří-li vlastník na přrejímané nemovitosti, 
může pozemkový úřad sloučiti vyrozumění vlastníka 
o zamýšlreném převzetí spolu s výpovědí. 

§ 20'. 

Proti rypovědi přísluší osobě hospodařící do 
14 dnů ode dne doručení výpovědi stížnost k nad
řízenému soudu z důvodů, že nebylo šetřeno usta
novrenÍ tohoto zákona. Soud rozhodne v řízení ne
sporném s konečnou platností. 

Stížnost podává s'e u soudu, jenž výpověď do~ 
ručil. 

§ 21 '. 

Po poznámce převzetí oprávněn jest pozemkov)T 
úřad vypověděti také osoby, jež mají práva k nemo
vitosti, přejímané z důvodu poměru nájemního nebo 
služebnosti bytu, bez rozdílu , zda jmenovaná práva, 
zapsána jsou v knize veřejné 'čili nic. 

VŠreobecné a zvláštní předpisy, vydané o výpo
vědních lhůtách k zrušení nájemního poměru, platí 
pro v)Tpovědi dle odst. 1. ' 

§ 22. 

Je-Ii vedena na nemovitosti výpovědí postižené 
exekuce vnucenou správou, budiž vyrozuměn o vý
povědi také vnucený správce a 'exekuční soud. Exe
kuční vnucená správa skončí uplynutím lhůty výpo .. 
vědní také trehdy, jrestliže uvalena byla na dotčené 
nem'ovitosti po doručení výpovědi osobě hospodaříc~. 

§ 23. 
Dokud nebylo vloženo vlastnické právo pro stát 

nebo pro osobu, které byla nemovitost přidělena neb 
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směnou zcizena, muze býti dána výpověď jen, když 
byla poznámka záboru neb zamyšl·eného převzetí vy
konána neb aspoň současně s výpovědí se vykoná. 

§ ~k 
Každou výpověď, vyjímajíc výpovědi dle § 21., 

vyhlásí soud na desce soudní a na návrh pozemko
vého úřadu uveř,ejní v úředním listě . 

Vyhláška musí obsahovati: 
1. oznaoenC že jde o výpověď danou státem za 

úoelem skutečného převzetí dle § 13. záborového zá
kona, 

2. označení nemovitostí výpovědí postižených po
dl'e jeji·ch místního názvu, 

3. oznaoení počátku a skončení doby výpovědní. 

§ 25'. 

Úřady vymerUjICI a ukládající osobní a věcné 
daně přímé jsou povinny sděliti pozemkovému úřadu 
vš<echna daňová data, týkající se nemovitostí přejí
manj'rch a vypověděné osoby hospodařící. 

Týká-li se výpověď cdého knihovního těl~sa, vy
rozumí soud o výpovědi také příslušný úřad v od~ 
stavci prvém jm'enovaný jedním stejnopisem výpo
vědi. 

Č á s t II. 

o převzetí. 
§ 26. 

Kde bylo podle tohoto zákona poznamenáno za
mýšlené př,evzetí zabraného majetku státem, prove
dou na návrh poz'emkového úřadu soudy vklad práva 
vlastni-ckého pro stát Československé republiky s od
voláním na § 1. záborového zákona a na toto zá
konn~ ustanovení. 
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Právo nakladati tímto maj,et~em jménem státu 
náleží pozemkovému úřadu v mezích . záborového zá-
kona. ,. , v 

Zároveň s vkladem prava vlastl1lckeho vymaze 
soud z moci ' úřední všechna knihovní břemena a 
dluhy, pokud pozemkový úřad neučiní, jin~ho ná~ 
vrhu, z'ejména se zřetelem na pozemkove sluzebnostI 
a na ustanovení § 70 . 

§ 27. 

Není-li předmětem převzetí ~elé .knihovní těle,so, 
odepíší soudy přejímané nemOVItostI< }polu s pravYi 
a zapíší je bez přenesení dluhů a bremen kl1lhov
ních do nových knihovních vložek zřízených ~ so~du 
podle místní příslušnosti povolaného za soucasneho 
vkladu práva vlastnic~ého pro Československ?u,,,,re
publiku dle odst. 1. § 26., pokud poze~k,ovy urad 
neučinil jiného návrhu, hledíc k ustanovel1l odst. 3. 
§ 26. 

§ 28:. 

Rozhodl-li pozemkový úřad již dří~e o přídělu, 
směně neb zcizení převzatých nemovitostí do vlast
nictví osob jiných, není potřebí provésti dříve pří
slušný vklad práva vlastnic~ého pro stát, a soudy, 
př,evedou na návrh pozemkového úřa?u ~~ávo vl~?t
nické přímo na nabyvatele pozemkovym uradem JIm 
označené . 

Ustanovení § 26. o výmazu knihovních břemen a 
dluhů a závad prostém odepsání platí stejně i pro tyto 
případy. 

§ 29·. 
Dnem vkladu práva vlastnického přecházejí drže

ní, užitky a nebezpečí, jakož i veřejnoprávní. poyin
nosti a př'evzatá břemena (§ 26., odst. 3 .) stejně Jako 
práva spojená s držením převzatýc~ n~movitostív r n~ 
stát nebo nabyvatele (§ 27.). Od tehoz dne pocma 
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povinnost pozemkového Llřadu úrokovati pohledávky 
vlastníka a věřitdů za.psané ať současn ě neb pozd ějil 
v náhradové knize jako dluh státu . 

. . 
§ 30. 

UstanoViení §§ 26. až 28. platí též o majetku do
sud vázaném, bez .ohledu na platná dosud omezení 
nakládati takovým majetkem. 

§ 31. 

Po uplynůtí 30 dnů od výkonu poznámky za
mýšleného převzetí nelze se domáhati žalGbou uznání 
'práva vlastnic~ého k nemovitostem převzatým ani vůči 
státu ani vůó 'osobám, jimŽ se dostalo nemovitostí 
těch přídělem . N,erGzhoduje při tGm, zda proveden 
byl ihned po uplynutí této lhůty vklad práva vlast
nic~ého čili nic. 

§ 32 . 

V případech, ~de na nemovitostÍ' výpovědí po
stižel1'é .za'fedena byla exekuční vnucená správa, zruší 
soud exekuční z moci úřední tutG vnucenou správu 
dn'em, kdy vlGž,eno bylG právo vlastnic~é pro stát 
CeskGslovenswé republiky nebo pro nabyvatele dle 
§ 28., nebo bylo-li vlGženo pozdějil, než byly nemovi
tosti skutečně převzaty, dnem tohoto převzetí. 

§ 33'. 

Přlevezme-li pozemkový úřad celé statky, ať po 
částlech nebo najednou, převezme zárGveň jako pod
statnou část statku bez zvláštní úplaty archivy a 
registratury patrimoniální a hospodářské správy. 

Písemnosti rodinné zůstanou v držení dosavad
ních vlastníků, podrobí-li se podmínkám stanoveným 

. pozemkovým úřadem v dohodě s ministerstvem 'škol
stvÍ ,a národní osvěty, pokud jde o umožnění studia 

l. 

\ 
\ I 

j'ednotliv)'ch li stin nebo knih majících v)'7. l1 am vše
obecn v hi storick)r. 

§ 34 . 

Pozem kový úřad nen í povinen převzíti stavby 
nadbytečné neb s převzatými zemědě l skými neb les
ními podniky nesouvislé, má však právo v dohodě 
s vlastníkem nebo správním opatřením, dle potře bYl 
v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty 
a s ministerstvem financí, pokud bude zapotřebí 
podpory ze státních prostředků, zaříditi vše, čeho 
je potřebí k zachování neb udržení takových budov. 

č á s t lIla. 

o př,evzetí bez náhrady. 

§ 35'. 

Předpisy o poskytování náhrady vlastníku př'e~ 
vzatých nemGvitostí dle tohoto zákona neplatí, hledíc 
k § 9. záborového zákona, pro majetek příslušníků 
nepřátelských států a majetek příslušníků b)rvalé 
panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, pokud tom Ll 

neodporují mírov,é smlouvy uzavřené mocnostini 
spoj-en)rmi a pfidruženými ve světové válce . 

Zvláštním zákonem bude rozhodnuto o selské 
pLldě bezprávně svedené a případech podobných. 

§ 36. 

Bez náhrady př,ejímá stát Československé re
publiky do svého vlastnictví majetek nadací, spočí
vajících na právech ze šlechtictví zrušeného zákonem 
ze dne 10. prosince 1918, Č. 61 Sb. zák. a nař. , 9ylo-li 
příslušným k tomu minist,erstvem jako nadačním 
úřadem vysloveno, že určitá nadace se zrušuje. 

115 



část IIlb. 

o převzetí za náhradu. 

1. Majetek'státu. 

§ 37. 

Souhlasu vlády jest zapotřeb'C aby pozemkov)r 
úřad převzal státní majetek pozemkový, počítajíc 
k něm u i ma}dek státu b:ez náhrady připadlý, k 
úoelům zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb'. z. a n. 
(zákona přídělového) . 

§ 38. 

Zvláštního finančního zákona jest zapotřebC 
převyšuje-li přejímací cena -státního majetku v jed
nom kalendářním roce pozemkovým úřadem pře
vzatého o částku 5 milionll Kč nabývací c'enu pře
vzatého majetku.! jejž si stát trvale pro sebe podržÍ 
podl'e § 10. záborového zákona a § 1. přídělového 
zákona. . 

§ 39. 

Zákonná m'ez ročních 5 milionů Kč (§ 38.) v 
období 1920 až 1924 v někkrém roce pozemkovým 
úřadem nevyužitá zvyšuje se o částky v předchá
z'ejících letech nevyčerpané. 

§ 40'. 

Přejímací cenu státního majetku stanoví vláda. 
P'enÍz příslušný plyne do státní poklaqny. 

O placení této pfejímací ceny platí předpisy 
částky IV. tohoto zákona. 

Př,ejímací oenu převzatého zabraného majetku, 
jejž si stát pro sebe trvale podržC vyúčtuje pozem
kov)! úřad spolu se všemi výlohami k získání jeho 
vynaloženými jako cenu nabývací _(§ 38). 
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Náhrada za zabraný majetek. 
§ 41. 

Náhradou (př,ejímací cenou) za převzatý po
zem kov)! majetek jest cena jeho vyplývající z prů
měru c'en docilovaných v letech 1913 až 1915 při 
prodeji statků z volné ruky v rozloze přes 100 ha. 

Vláda se zmocňuje, aby nařízením vyhlásila zá
vazné stupnice cen se zřetelem na CenOV)T průměr 
vyšetřený pozemkov)Tm úřadem dle zásady odst. 1. 
pro n'emovitosti stejného způsobu užívánC druhu, 
kultury, jakosti (třídy dle katastru) a polohy. 

Pokud nebudou vyhláš<eny tyto stupnice cen, 
stanoví pozemkový úřad přejímací cenu podle od
hadu převzatých nemovitostí přísežnými znalci na 
místě samém dle zásady odst. 1., hledíc k ustanovení 
§§ 42. a 43. 

Se zřetelem na zákon ze dne 10. dubna 1919, 
č. 187 Sb. z. a n., počítá se ve všech případech jedn<1 
koruna měny rakousko-uherské za jednu . korunu 
oeskoslovenskou. 

§ 42,. 

Při souborech přes 1000 ha budiž celková pře
jímací cena snížena a to v poměru ku snížení obec
nirch c'en vyplývajícímu z hospodaření na velkých 
pozemkových rozlohách , a to při souborech 

přes 1000 ha do 2000 ha až o 5 0;0 
přes 2000 ha do 5000 ha až o 10 % 

přes 5000 ha do 10000 ha až o 150/0 
přes 10000 ha do 20000 ha až o 20 % 
přes 20000 ha do 50000 ha až o 30% 
př'es 50000 ha až o 40 % 

§ 43. 
Ocenění převzatých nemovitostí podle předpisů 

tohoto zákona provede pozemkový úřad přihlédaje 
k osobitým vlastnostem převzatých nemovitostí a 
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stavu, v jakém byly převzaty. Zejména budiž vzat 
zř'etel při oceňování na investice provedené po 24. 
dubn u 1919, j<estliž-e užitek jejich v době převzetí 
j,eště trvá nebo pravděpodo9,rrě se dostaví, a jestliže 
investice ty jedině sledovaly, aby docílena byla větší 
výnosnost nebo udržen í byl dobrý stav majetku při 
intensivním způsobu hospodaření. Investice takové 
buďtež oceněny dle nákladů stavebních neb pořizo
vacích s odpočtením příslušného úmoru dle počtu 
l'et a druhu zaříz'ení. 

Celková př,ejímací cena při celých statcích ne
budiž zpravidla vyšší než nabývací cena po 1. ledn u 
1900, I -eč že by vyšší přejímací cena odůvodněna 
byla užitečny'rmi in\~esticemi, pokud investice takov~ 
}eště v den převzetí celkovou cenu nemovitostí pod. 
statně zvyšují. 

Při převzetí a oceňování jednotlivých pozemků 
bez budov budiž vzat slušný zřetel na škodu vzni
kající vlastníku nevyužitkováním nákladů na stavby 
hospodářsky'rch budov. 

§ 44 . 
Pozemkový úřad vyrozumí o určené náhradě 

(př,ejímací ceně) vlastníka převzatých nemovitostí a 
knihovní věřitele a oprávněnce prostřednictvím soudu, 
j'enž jest povolán rozvrhnouti přejímací cenu a to, 
dle předpisů o doručování žalob. 

Jestliže přejímací cena byla sjednána dohodou 
mezi pozemkovy'rm úřadem a vlastníkem, závazná jest 
dohoda pro stát teprve okamžikern. kdy podepíše 
sml9uvu předseda pozemkového úřadu. 

§ 45. 
'Jsou-li př·evzat'é nemovitosti zapsány ve dvou 

nebo několika knihovních vložkách téhož neb růz
ných soud{L stanoví pozemkový Llřad přejím~cí cenu 
nemovitostí zvláště podle jednotlivých vložek i tehdy, 
jestliže došlo k přejímací ceně dohodoll vlastníkem . 

us 

§ 46. 
Do rozhodnutí poz,emkového úřadu o přeFmací 

c'eně lze si stěž-ovati vlastníku a oprávněným z kmhov
ních práv do 30 dnů ode dne jeho dor,učení k z~m
skému soudu v Praze pro obvod vrchnlho zemskeho 
soudu v Praze k zemskému soudu v Brně pro obvod 
vrchního zem~kého soudu v Brně a k sedrialnímu 
soudu v BratislavÍ' pro Slovensko a ~odka~p~~s~?u. 
Rus. Příslušnost řídí se dl'e toho, kde Jest vetsl cast 
př,evzatého maJetku. . 

Stížnost jest podati přímo u soudu ve dvou steJ
nopisech a můž,e se opírati', pokud ocenění .stalo v se 
podk vyhláŠoených stupnic, jedině o to, že při oceno
vání nesprávně bylo přihlíženo k předpisům ~ohotQ 
zákona, neb že nesprávně použito bylo stupmc vy
hláš'ených vládou. 

Soud dodá stížnost pozemkoV'ému úřadu, aby se 
do 14 dnů vyjádřil. l 

Pozdě podanou stížnost zamítne soud z úřední 
moci, jinak rozhodne o stížnosti v nesporném řízení 
v senátě. 

Z rozhodnutí jest přípustna stížnost k nadříze-
nému soudu. ' 

Proti potvrzujícímu rozhodnutí druhé stolice ne
ní dalšího opravného prostředku. 

§ 47. 
Soud v jehož knihách jest nemovitost zapsána, 

a jsou-li ~ knihách několika soudů zapsány nemovi
tosti t·émuž vlastníku patřící a jedním rozhodnutím 
nebo dohodou převzaté, soud, v jehož knihách jest 
zapsána podstatná část nemovitostí ~dvůr, převážná 
část pozemku a pod.) I rozvrhne k navrhu poze~ko~ 
vého úřadu přejímací cenu za převzaté nemOVItosti 
v nesporném řízení podle zásad o rozvrhu nejvyššího 
podún í za nemovitosti v dražbě prodané, pokud zákon 
tento nestanoví odchylek. 
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Rozvrh ' provede soud označený v odst. 1. podle 
stavu v den skutečného převzetí státem. 

O nařízeném roku vyrozumí soud kromě po
zemkového úřadu a vlastníka. úřady povolané vymá
hati veřejné dávky a daně -á všechny osoby, pro riěž 
jsou podle knihovního ~tavu v den poznámky převzetí 
zapsána práva na nemovitostech a vyhlásí jej na 
soudní desce s vyzváním, aby ohlásily své nároky na 
jistině a příslušenství také osoby,> které je činí ze 
smluv s1už'ebních a zaopatřovacích. 

§ 48'. 

Hodnotu knihovně zajištěných služebností, pokud 
nebudou převzaty, výměnku a jiných věcných břemen, 
určí soud, přibera jednoho nebo dva znalce, a to dle 
průměrné 'hodnoty oprávnění nebo plnění v letech 
1913 až 1915. 

§ 49. 

Za posledního půl roku ode dne převzetí zadržené 
služební platy a mzdy osob výhradně neb převážně 
zaměstnaných na převzatých nemovitostech, přikáží 
se v přednostním pořadí za daněmi a veřejnými dáv
kami k hotovému placení. ' 

§ 50. 

Nároky ze smluv služebních a zaopatřovacích, 
počítajíc k tomu pravidelně poskytované pense a dary 
z milosti', buďtež při tř'ech ze sta kapitalisovány a 
úroky z uhražovacího kapitálu přikázány v pořadí 
knihovního zápisu anebo, nejsou-li knihovně zajištěny, 
v pořadí, které by jim příslušelo podle data smlouvy 
nebo písemného sdělení o poskytnutém prvním pla
tu, neb není-li listiny, podle dne prvního platu, neb 
není-li listiny, podle dne prvního platu, vždy však 
za věřiteli jmenovanými v § 70. 

120 

§ 51. 

Nevyčerpaná část přejímací ceny přikáže se na 
starší daně a dávky, jež nemají přednostního práva 
a nebyly v knihovním pořadí přikázány, a na osobn,í 
přímé daně a dávky v'eřejné vlastníkem dluhované. 

§ 52. 

Proti soudnímu usnesení o rozvrhu přejímací 
ceny přísluší pozemkovému úřadu, vlastníku .a knihov
ním věřit,elům právo stížnosti do 14 dnů ode dne do
ručení usnesenÍ. 

část lIle: 

O piíevzetí živého am.rtvého zařízení. 

§ 53. 

Právo státu dle § 12. záborového zákona, poža
dovati od vlastníka živého a mrtvého zařízenC slou
žícího k hospodař,ení na převzatém majetku, poměr
nou jeho část, vykonává pozemkový úřad. 

Toto právo musí vykonati pozemkový úřad nej
později jeden měsíc před skutečným převzetím ma
jetku. 

§ 54. 

Poměrnou částí nerozumí se jen zařízení zby
tečné neb přebytečné. 

§ 55. 

Ode dne doručení výpovědi osobě hospodařící 
jest zcizení živého a mrtvého zařízení potřebného k 
hospodaření na zabrané~ majetku bez souhlasu po
zemkového úřadu vůči státu bezúčil1no. 

Souhlasu toho není zapotřebí, jestliže prošla 
lhůta, do které měl pozemkový úřad právo státu dle 
§ 53. uplatniti. 

121 



§ 56. 

Jestliže osoba hospodařící na majetku výpovědí 
postiženém nemůže se dohodnouti. s pozemkovým ú
radem o množství neb počtu živého a mrtvého zaří
zení požadovaného pozemkovým úřadem, rozhodne 
k návrhu jedné strany místně příslušný ,okres'ní soud 
přibera znalce v řízení nesporném. Do rozhodnutÍ 
okresního soudu přípustna jest stížnost, o níž roz
hodne sborový soud · 1. stolice s konečnou platností. 

§ 57. 

Za převzaté živé a mrtvé zařízení povinen jest 
pozemkovy'T úřad zaplatiti vlastníku jeho obecnou cenu 
v době převzetí hotovými, pokud nepoužije svého 
oprávnění dl'e § 47., odst. 3. Tato obecná cena. ne
nastane-li dohoda, určí se soudním ' odhadem. ú 'traty 
soudního odhadu hradí obě strany polovicí. Soudní 
odhad budiž prov1eden za přítomnosti úředníka nebo 
odborníka vyslaného poz'emkovy'Tm úřadem. Proti 
soudnímu odhadu prov,edenému podle posudku aspoň 
dvou přísežných znalců není dalších opravných pro
stř,edků. 

§ 58. 

Peníz z náhrady na vlastníka vypadající můŽe po
zemkovy'T úřad požaduje přenechání mrtvého a živého 
zaříz,ení pro ty, jimž půdu podle přídělového záko
na ihned nebo později přidělí. 

č á s t IV. 

Jak se platí náhrada (přejimací cena). 

§ 59. -

Náhrada za převzatý majetek, jakmile jest pra
voplatnť ur6ena. tvoří, pokud není vyčerpána při roz
vrhu soudním pohledávkami ~e zákonného zástavního 

práv.a. knihovní~h vě~itelů a oprávněnců a pohledáv
kamI l 'e zaopatrovaclho pomeru, pohledávku býva
lého vlastn íka proti státu. Stát jest povinen ji zúroko
v~ti třem i_ ze sta ročně a zaplatiti dle lJředpisů tohoto 
zakona, Uroky platí se pololetně pozadu. 

§ 60. 

Jakmile rozvrhové usnesení (§ 47.) nabylo moci 
práva, povin'en 'jest pozemkový úřad v rozvrhovém 
usnesení k placení přikázané pohledávky veřejno
práv:lí"p~k pohledávky z poměru služ,ebního (§ 49.), 
zadrzde uroky a umořovací splátky s příslušenstvím 
~'~ soukromoprávních pohledávek, zadrželé renty, vý
ž~Y0 ,é a za~'pa.třovací požitky hotově vyplatiti a opa
tntl, ,aby Jlstl~y k převzetí přikázany'Tch pohledávek 
zapsany byly Jako dluh státu do náhradové knihy. 

útraty úřední správy dle zákona ze dne 12. února 
1920. Č. 118. Sb. zák. a nař., požívají při rozvrhu 
př,ejímací ceny stejného pořadí jako útraty exekuční 
vnuoené správy, a buďtež stejně hotově zaplaceny. 

§ 61. 

Peníz z náhrady na vlastníka vypadající může po
zemkový úřad vyplatiti vlastníku hotově anebo dáti 
jej zapsati jako pohledávku do náhradové knihy pří
slušného soudu a umořovati nejméně půlprocentními 
splátkami ročně. Pohledávka ta jest vůči státu a ná
hradové banc'e nevypověditelna, banka může ji však 
čtvrtletně vypověděti a zaplatiti buď hotově nebo 
umořiklny'Tmi dílčími dluhopisy ve stejné jmenovité 
hodnotě a se stejnou mírou úrokovou. 

§ 62. 

Núhréldová kniha je ' t soupis núhradových po
hledč\vek (§§ 60. a 61.) a práv k nim se vztahujících. 



Jest vedena pro Čechy u zemsk,ého soudu v Pra
z,e, pro Moravu a Slezsko II zemského soudu v Brně, 
pro Slov'enskou u ~edrialních soudů v Bratislavě a 
Košicích a pro Podkarpatskou ·Rus u s,edrialního sou-
du v Užhorodě.,.J . 

Příslušným jest vždy ten soud, v jehož obvodu ' 
leží nemovitost převzatá neb její větší část. V pochyb- o 
ných případech určí náhradovou knihu pozemkový 
úřad v'e svém návrhu. 

§ 63. 

Náhradová kniha skládá s'e ze svazku vložek a 
sbírky li~tin. Vložka skládá se z lístu náhradového 
věřit'ele . a náhradové pohledávky .. (list A.) a z listu' 
závad (list B.). Náhradová kniha Jest vedena dle zá
sad práva knihovního a Jest knihou veřejnou. 

§ 64. 

Úoetní a pokladní službu při placení náhrado
vých pohledávek a úroků vykonávají náhradov,é Dan
ky (ústavy), po rozumu § 15. záborového zákona. 

Náhradová/ banka vede účet náhradové pohle
dávky, Jenž tvoří součást náhradové knihy vedené u 
soudu. 

Soud náhradové knihy a náhradová banka zpra-' 
vují se navzájem z 4řední povinnosti o změnách tý
kajících se náhradové pohledávky. 

§ 65. 

Správní výlohy náhradov)Tch bank uhr~dí se 
správním příspěvkem, který platí osoby, jimž při 
přídělu půdy pozemkovým úřadem poskytne náhra
dová banka drž,ebnostní úvěr dle zákona úvěrového. 
Výše příspěvku správního podléhá schválení pozem
kového úřadu, a nesmí býti vyšší než půl procenta 
ro~ně z nesplaceného úvěru držebního . 
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§ 66. 

Podíly spoluvlastníků a spoluoprávněnců se vy
počtou a zapíší do náhradové knihy pro každého 
spoluvlastníka zvláště. Předpisy, jimiž dřívější spo
luvlastníci byli navzáj'em vázání při nakládání svými 
podíly; trvají dále a poznamenají se v náhradové 
kniz'e. U pohl,edávek majetku vázaného poznamená se 
vázanost pohledávky a vyznačí se osoba oprávněná 
bráti důchod z pohl,edávky. 

§ 61. 

Úplné nebo částečné uvolnění uhražovacích ka
pitúlLl zapsaných v náhradové knize může se státi 
pouze se souhlasem pozemkového úřadu, jestliže o
právněné osoby zemrou neb nároků sV)Tch se vzdají 
nebo jich pravoplatně pozbudou. 

§ 68. 

Jistiny dočasných zá~azků, jako zaopatřovacích, 
alim'entačních a pod., mohou k návrhu. pozemkového 
úřadu b},ti vypočteny soudním znalcem dle zásad po
jistné mat'ematiky a vyplaceny za souhlasu všech 
účastníků určité pojišťovně, aby převzala nezkrácené 
plnění těch závazků. Tak může se již státi v rozvrho
vém usnesen í. 

§ 69. 

Pohledávky bývalých knihovních věřitelů a opráv
něncLl, vyjímajíc pohledávky jmenované v § 70., mo
hou po dobu pěti let od zápisu do náhradové knihy 
býti vypovězeny čtvrtletně pouze náhradovou bankou, 
po uplynutí pěti let půlleti1ě také věřitelem neb opráv
něncem, jemuž náhradová banka vyplatí vypovězenou 
pohledávku dle své volby buď hotově neb dílčími . 
dluhopisy v kursu v den výplaty.. 
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70. 
Při pohl'eclúvkúch ú stavů a fondCt , jež dle zá

kOI~~ .~l11ějí po skytO\~at} hypo!,ečnÍ úvěr pOl/ze na si
r?tcI JIstotu (h ypote~~:I, banJRy, regulativn í spořitelny, 
sIrotcI pokladny, PO]lsťovny a pod.), zůstává zacho
váno smluv,ené právo výpovědi a ostatní smluvní 
oprávněnC a buďtež na žádost takového ústavu za
jištěny vedle zápisu v náhradové knize zástavním 
právem, pokud se pozemkový úřad nedohodne s vě
řit:le~ na / jiném zpŮSOb~l knihov,ního zajištěnC po
n:er:nym ~Il'em na nemovItostech zapsaných v jedno
tlrvych kl11hovních vložkách, jež utvořeny budou z ne
movitostí př,evzatých, na nichž dosud byly pojištěny 
a to v 'dosavadním pořadí. . , 

§ 71. 
Z~vrubnější předpisy k §§ 61., 62., 64., 69. a 70. 

budou vydány nařízením vládním. 

Č á s t V. 

Zabezpečení la.mě'Stnanců na zabraném a přejíma
né'm pozemkovém majetku. 

§ 72. 
Pozemkový úřad provede ke dni 4. března 1920 

!,oupis všech zaměstnanců na zabraném velkém po
zem~ov~:n, majetku,.'p?kud 0áležejJ do kategorie osob 
podl'eha]IcIch penSIJl11 pov1l1nostr podle zákona ze 
dne ~. ún/ora 1929, č. 89. Sb . / zák. a nař., a byly 
v sluzebnIm pomeru na takovem maJetku před 1. 
srpn:em 1914, a d~le so~pis osob, kterým vlastníci 
v,~lk~ho pozemkoveho majetku neb všeobecný pensij-
111 ustav neb náhradní pojištění jiné dne 4. března ~ 
1920. poskytovali zaopatřovací požitky, ať již jako 
penSI nebo dar z milosti z důvodu služební činnosti 
na tomto majetku. 

]26 I 

S.oupis obsahuje II všech t ěchto osob Llhrnnoll 
dobu služební na velkých pozemkových majetcích v 
úz'emí Českosloven s ké republiky strávenou, jakož i 
úda}e 'Ú sl užebn ích požitcích, zaopatřovacích nárocích 

. a čákách jejich. 
Do služební doby započítá se příslušníkům Čs. 

r'epubliky doba ztrávená ve službě na zemědělských 
podnicích v cizině, pokud jich zaměstnavatelé v té 
době měli velk)T pozemkov)T majetek v území Česko
slovenské republiky. 

§ 73. 

Vláda se zmocňuje, aby řídíc se zásadami o pen
sijním a úrazovém pojištěnC určiLa míru zaopatřova
cích požitků a čák osob jmenovaných v § 72. a jich 
pozůstalých dle výše jich služebních 'požitků, doby 
služební a druhu služby. 

K zabezpečení takto stanovených nároků a čák, 
pokud nebudou zajištěny zákonem, smlouvou nebo 
při rozvrhu přejímací cenou (§§ 50. a 74.), zřizuje 
s'e u Všeobecného pensijního ústavu v Praze fond 
pro zaopatř,ení zaměstnanců vdkostatku. 

K fondu tomu přispěje stát jednou pro vždy část
kou pět milionů Kč, která bude zařazena do státního 
rozpočtu na rok 1921. 

K tomuto fondu povinni jsou přispívati všichni 
vlastníci zabraného avšak dosud nepřevzatého velkého 
majetku pozemkového a to ročním příspěvkem pře
dem splatným tři koruny z každého hektaru půdy. 

Vlastníci zabraného majetku jsou oprávněni, pře
sunouti příspěvek ten na své pachtýře po dobu trvání 
pachtovního poměru. 

Příspěvek splatn)T }est předem každého roku vždy 
dnem 1. ledna. 

První příspěv,ek za rok 1920 splatn)! jest dnem 
1. oervence 1920. 
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Část majetku zabraného d ?SO 1 
jest odv,toh~to příspěvku. o ~ 1a osvobozena 

Nanzel1Im vládním může b'ť t ov, 
zv)r§en nebo snížen až o 2 KV .ť Iv ento pnspěvek 

,-' c rocne z hektaru. 

§ 74. 

Pense a dar '1 t' dl . 1920 . .y z ml os I ' e stavu ze dne 4. března 
JSou povIl1ny osoby J'e v. k . 

jejich právní ' t . " ' z. J,e pos ytovah neb 
vati hledíc k zastaupCI, ~ale platItI, zajistiti a zlepšo-

, us novel1I §§ 3 a 21 ák d 
12. února 1920 č . 118 Sb 'k ' ,; z ona ze ne 
na za~.ran~m r'najetku' po~e~k~~é~~r., o hospodaření 

o úh~~~fr~~~~et~ ~?Ú:k~kOVéthO maj,etku státem platí 
K' v . aro u, us vanovenI §§ SO. a ·S7 

dit i n~roo~e ~~ho J~st oprc:vne~ pozemkový úřad uhra-
počítajíc ! tom~~r~~iJ~~~b;~~~y~eb z~opatřovacích, 
~t~~tosti, .z c~~y pl~~ené. za živý a ~~t~feFus~d~~d%~ 
závazl~;: JestlIze majItel Jeho převzal nebo plnil tyto 

§ 7S. 

Trvalí zaměstnanci lk ' h ku k d b ye e o pozemkového majet-

s l€'dť~ p~,ev~~tí z~t~~ný~~h~e~:~t~~~n!tlf~~nt ': ,df-
fr~~:~~~tPozemkové reformy, požívají těchto vÝ~~~ 

1. bude v prvé řadě na ně b' Vtl V' . 
zování míst na t't' r~n zre e pn obsa-

~ ~ l1Im pozemkovem majetku; 

jmén; i~~~~~ý~htlst!f~&;atř€ni' přídělem půdy a ze-

sP'odifťkýzcehm~~~~ Ú~~d ~lůže ~ložitivpřejí!l1atelům ho
vaIi a do služeb přijí~ali;e sve potreby Je zaměstná-

daříc~~poz.emkový úřa? může uložiti oso'bám hospo
na neprevzatych zabraných nemovitostech 

. I 
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aby v prvé řadě přijímali do svých služeb zaměst
nance jim pozemkov)rm úřadem jmenované a z těchto 
sobě volili; 

S. pozemkový úřad sprO'středkuje umísťování ta-
kových zam ěstnan ců ; 

6. dl'e finančního stavu fondu (§ 73.) a se sou
hlasem ministerstva sociální péče mohO'u býti posky
továny podpory v nezaměstnanosti z tohoto fondu, 
pokud účel fondu nebude tím dotčen. 

U kategorie úředníků dlužno rozuměti, trvale za
městnanými po rozumu tohoto ustanovení ty úřed
níky, kteří byli ji'ž dne 1. srpna 1914 zaměstnáni na 
velk,ém pozemkovém majet}<:u v pO'měru služebním. 

Č á s t VI. 
Př,echodná ustanovení. 

§ 76. 
_ Přeyezme-li pozemkový úřad zabraný majetek do 

30. září 1921, může zkrátiti lhůtu výpovědi osobám 
hospodařícím i pod šest měsíců, jest však povinen 
náhradou škody z důvodu předčasného převzetí, jest
liže zkrác,ení lhůty v)rpovědní odůvodněno jest jedině 
potřebou půdy. 

N,edohodnO'u-li se strany o náhradě, rozhodne 
místně příslušný okresní soud, přibera po případě 
znalc'e v řízení nesporném. 

Proti usnesení okresního soudu přípustna jest 
. stížnost k nadřízenému sborovému soudu I. stolice, 

jenž rozhoduje konečně. 

·Čá s t VII. 
O ceně přídě!ové a pachtovném. 

§ 77. 
Náhradu (cenu přídělovou) za přidělené nemo

vitosti osobám jmenovan)1' m v § 1. zák. ze dne 30. 
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l'edna 1920, Č. 81. Sb. zák. a nař., stanoví pozemkový 
úřad a to tak, aby náhradou touto uhrazena byla 
náhrada daná za pJ'evzatou půdu (cena přejímacíL 
jakož i inkrkalární úroky a výlp;liy spoJené s výku
pem a jiné nLitne a užitečné náklady na nemovitosti 
vynaložené. 

Př'evzatou půdou nerozumí se určitá nemovitost 
nebo její část, jež má býti přidělena a její přídělová 
cena stanovena.. nýbrž úhrn nemovitostí získaných 
k účelu provádění zákona přídělového. 

Při stanoViení přídělové ceny budiž vzat zřetel 
na jakost, druh a poloh u nemovitosti, jakož i na 
účel přídělu, aby ceny přídělové byly navzájem při
měřeny a v celkovém souboru poskytly náhradu na 
náklady shora jmenované. 

Byla-li získána nemovitost bezplatně, budiž hod
nota její a cena přídělová určena stejným způsobem, 
leč by byla získána pod tou podmínkou, že bude při
dělena bezplatně neb za cenu nižší. 

§ 78. 

Pokud pozemkový úřad převzaté nemovitosti ne
přidělí do vlastnictví, nýbrž propachtuje neb pro
najme, rozhoduj,e pozemkový úřad od případu k pří
padu o výši pachtovného (nájemného), přihlížeje k 
ustanovení § 77. 

Č á s t VIII. 

Finanční prostř,edky. 

§ 79. 

K provedení úkolů vytčených zákonem záboro
vým a zákony k jeho provedení vydanými, povoluje 
se zálohou peníz 50 milionů Kč, kter)! vrátí se do 10 
let· z přebytků fondu (§ 80.). 
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Vláda se zmocnuj'e, aby tento peníz opatřila dle 
potřeby úvěrem. 

§ 80,. 

Peníz tento tvoří zvláštní fond při pozemkovém 
úřadě. Slouží především k tomu, aby závazky na 
převzatých nemovitostech váznoucí a hotově splatné 
byly uhraženy, dále aby byl z něho placen fundus 
instructus, pokud se hotově platí nebo doplňuje, 
jakož aby z něho byly hraženy všechny investice, jichž 
je třeba k úpravě převzaté nemovitosti za účelem pří
dělu. 

§ 81. 

K do,plňování a po případě zvětšování tohoto 
fondu budiž použitO' oné části · z peněz, jež pozemko
vý úřad trží za nemovitosti přidělované za hotové, 
jíž není třeba k udržení . rovnováhy bank náhrado
vých. 

. Č á s t· IX. 

Ustanovení poplatková. 

§ 82. 

Listiny a právní jednání pbtřebná k ocenění a 
převodu věcí, na něž se tento zákon vztahuje, a to 
listiny, pokud se jich k jiné,mu účelu nepoužije, jsou 
osvobozeny od kolků a poplatků. 

§ 83. 

Kromě toho jsou od kolků a poplatků osvobo
zeny: 

1. podání, protokoly a jiná úřední vyhotovení 
v řízení před soudy a úřady tímto zákonem uprave
ném, a první zápisy do náhradových knih, 
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2. knihovní zápisy k zajištění pohledávek a bře
men dle § 26. , odst. 3., a § 70. , podání , li stiny a 
právní j'ednání k tomu potřebná".a to listiny, pokud 
se jich nepoužije k jiném u účelú. 

Ustanov,ení závěrečná. 

§ 84. 

Zákon tento působí ode dne vyhlášení. Provésti 
jej ukládá se všem ministrům . 
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K doplnění knihoven soukromých i veřejných 

doporučujeme záb~vné knihy: 

Dejmek Petr : Svatí erotikové. Novely. Cena K 4' - . 
V několika variacích líčeny žhavými barvami hýřící epi
sody ze života bohabojných mužl1, kteří stanovili si úkol 
téměř nadlidský: naprosté uniknutí všem vášním těles
ným a zejména důsledné vyvarování se ženy, dle jejich 
domnění nástroje to ďáblova a jich svůdných kouzel. 

Dýma Josef: Otřesy. (Chvíle hrůzy). Cena K 3'60. 
Autor - česko-slovenský legionář - snaží se nalézti 
odpověď na mučivé otáxky vlastního svědomí : je bůh, 
je spravedlnost? Děj a líceň živých scén napíná čtenáře 
až do konce a zvláště druhá scéna »Po boji «, v níž 
autor na bojišti řeší otázku války. 

Fingal Petr : Veselým pérem. Tři humor. povídky. 4 K. 
Fingal Petr: V reji života. Episody z lidské tragikomedie. 

Cena K 4'50. . 
Veselé črty; jejichj humor je účinný a nenucený. 

Frýs Karel: Tanec Zivota a Lásky. Povídky. K 4'- . 
O smutných, nešťastných a trpících milencích vypravuje 
autor ve svém cyklickém »Tanci< a teskné, tragicky 
vrcholící i pohnuté se na venek jevící jsou látky jeho 
hrdln ... 

Fučík Milan : Tajemství Gabriely W*** a jiné povídky. 
Cena K 6'-. 
Jsou to výseky z reálního žívota, milé tendencí i způ
sobem podání. 

Oarstecker Bedř.: Útěk přes Kordillery. Přeložil Em. 
Lešetický. Cena K 1'50. 
Historie útěku bohaté anglické rodiny přes zasněžené, 
nebetyčné jihoamerické horstvo před pochopy republi
kánské vlády Rossovy do sousedícího státu chilského. 

Hánek Viktor : Víry, které strhovaly. Cena K 3'60. 
Těchto deset eroticky založených novel zaujme rázem 
čtenáře plynností a elegancí slohu, kypícího krásnými 
obraty a obrazy. 

Imlauf Jindra: Pot) sedmi pečetěmi. Tři fantasmagorie. 
Cena K 5'-. 
Konflikt duchovnosti i tělesnosti řeší tu autor jemným, 
přiléhavým stylem kreslenými obrazy. 

Karas J. F.: Ďáblova bařina a jiné povídky. K 7'50. 
Z ovzduší novinářského vzat je děj poutavých těchto po
vídek. Někde se čtenář s chutí zasměje, nad jinou strán
kou zakleje nad před válečnou mizerií a bude si přáti , 
aby bylo v republikánských poměrech lépe 

Karas J. F.: Hněv i žal. Verše z let 1913-14 Cena K 6'-. 
Jsou tu nálady, zobrazující situaci vašeho národa ' v růz
ných obdobích zápasu našeho s Rímem. Je to kniha 
plná života a ohně a proto bude vždy hledanou po· 
můckou k recitacím. 

Karas J. F.: Kameni. Povídky a novely. Cena K 6'-. 
Autor líčí tvrdý život, hrubě dojímavé tragedie srdce 
i rozumu. 

Klíma st.: Převrat. Povídka ze života. Cena K 4'50. 
Povídka ze života učitele, jenž hledá pravdu a smysl 
svého života v překlenutí rozporu mezi dějinami a naší 
přítomností, jsa k tomu nucen i vlastní disposicí : ne
mocí, jež ho nutí hledati posilu v náboženství. 

Lešehrag Em.: Sedmnáct písní. Upravil grafik Q . Štáfl. 
Cena K 4'-. 
Je to poesie citlivé duše; stačí ponořiti se do těchto 
básní pozorně a prostě a ony odkryji vám své jemné 
a nekonečně tklivé hlubiny, ticho i lkání i zřídka úsměvy 
v sotva rozeznatelných odstínech a čarovné jako chvění 
strun. 

List Pavel : Kouzlo nálady. Novely. Cena K 4'50. 
Pět rozměrných, psychologicky podrobně propracova
ných novel, opravdových to výseků ze života. 

Matula Ant.: V začarovaném kruhu. Prósa. Cena K 6'- . 
Základní tón knihy vyznívá bolestí lásky. 

Parma O: Kniha desillusí. Cena K 3'60. 
Autor odhaluje způsob myšlení dneška v otázce poměru 
muže a ženy. 

Pulda Jar.: Bizarní novely. Cena K 3'60. 
Autor zavádí nás v této své knížce mezi kulisy vážných 
dramat životních, jejichž výjimečnost osvětluje pérem 
stejně originálním jako napínavým. Každá z povídek je 
podmalována tajemnou osudovostí, což činí jejich četbu 
tím lákavější. 

Skarlandt Jul.: Světla v samotách. Kniha lyriky. K 2'40. 
Jemně zamlžené, jakoby ze stříbrných vláken babího 
léta utkané podzimní nálady, ~třídají se tu s jiskřícími 
pohledy Ijdoucích roztoužení a nově zrozených sněni. 

Šebek Josef: Jak se stal Buchtička obchodníkem. 
Cena K 2'50. 
V knize nalezne každý obchodník kus vlastního života. 

Urban J. F.: Chvíle v přírodě. Kniha krajinářské a roz
jímavé prósy. Cena K 1 80. 
Ve velmi propracovaných a hlubokou láskou k přírodě 
provanutých obrazech ožívá před očima věčně mladá 
a krásná příroda . 



Valičová Bož.: Povídka letního večera. Cena K 6'-. 
Román, psaný slohem delikátním, pružným a plastic
kým, zvláště dámám se bude líbiti. 

Veselý Adolf: Kniha interieurů. B~sně. Se dvěma vině· 
tami a celostránkovým původním' dřevorytem Františka 
Koblihy. Cena K 4'50. 
V motivech, vesměs se sceneriemi vnitřků, interieurů, 
neb s průhledy na venek do krajin dominuje tichá radost, 
jemný život smyslův osvěžených a bystře vnímajících . 

Veselý Adolf: Letec. Kniha básní z r. 1914-16. Knihu vy
zdobil L. Hladovec. Cena K 3'-, na simiJijapanu s pod
pisem autorovým K 5'-. 
Jednotlivá čísla knihy vyznávají svůj obdiv a lásku po
slednímu triymfu lidského ducha: dobytí vzduchu. 

Veselý Adolf: Zivot v zákopech. Básně z roku 1914-16. 
Knihu vyzdobil L. Hladovec. Cena K 4'50, na simili
japanu s podpisem autorovým K 6'50. 
Ne bez dojmu odložíte tuto knihu psanou v poli a líčí ci 
citový i myšlenkový život českého člověka uprostřed roz
běsněných živlů světové války. 

Veselý J.: Drama Nového Světa. Román. Cena K 6'- . 
Román je pln úchvatných scén, obrazů z hnutí dělnického 
a příběhů ze života války a svojí napínavostí upoutá 
zajisté v českém světě politickém a čtenářském největší 
zájem. 

Veselý J.: Pod Hra()čany. Obraz malostranského života 
před 20 lety. Cena K 3'60. 

Veselý j08.: {:} jeřábků. Z kroniky malostranské rodiny. 
Cena K 4'50. 
Jímavý příběh, kreslený růžovými barvami a paprsky 
slunečními, nezarmoutí, nýbrž potěší srdce a rozehraje 
vzpomínky. 

Veselý J.: Zánik pražského Ghetta. Cena K 3.:60, váz. 
K 6'-. 
Rozvedené žánrové obrázky z Ghetta a to z toho ob
dobí, kdy mu krumpáč a motyka sahaly na život. 

Vodička Bedřich: Píseň o lásce Sulamitině a jiné 
biblické povídky. Cena K 3'60. 
Plnou měrou vylíčeny kouzlo rozkoše a vůně smyslných 
krasavic, obkličujících krále biblického. 

Vodička Bedřich: Satanské písně. Povídky o láskách, 
rozkoši a vášních. Cena K 4'-. 
Některé motivy vydechují stlumenou orientální smyslnost 
a žhavost barev. V nich to hraje, jásá, pláče -

Nakladatel F. ŠVEJDA v Praze-VII I. 
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