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PRE·DMLUVA.
Rozmach hospod~řského života a dalekosáhlé změny
sociální · a hospodářské . v prvních letech ,republiky česko
slovenské přin.esly mnoho změn též judiciální části právního
řádu. Není pro,to ani třeba zdůrazňovati potřebu přehledné
sbírky zákonů justič!1ích, Ikterá by po skytla bezpečnou a
rychlou orientaci o platných právních předpi~ech. Tomuto
úkolu chce sloužiti tato kniha .
. Při sestavování zákonných textů b'ylo třeba jednak pře
vzíti doslovně autentioké znění zákonů. vydaných zákonodárcem československým, jednak upraviti ve vhodném
českém znění zákony kdysi rakouské, récipované revo lučním zákpnem z 28. října 19~ 8 ~ís. 11 sb. z.. a n. do právního řádu československého. V tOmto směru byly vzaty za
základ hlavně oficiální překlady~ uveřejněné v českém vydání říšského zákoník 9 , upravené však podle nyní obvyklého užívání zákOnného ' téxtli. Při · tom byla všestranně použita dosavadní naše právnická literatura, která již obsahuje
řadu vydání téměř všech zákonů, podaných různými autory.
Mezi nejlepšími komentáři, podávajícími texty judiciálních
zákonů, sluší uvésti univ. prof. dr. Františka Roučka: Obecný
zákoník občanský, univ. prof. dr. Karla Hermanna-Otavského: Všeobecn.ý zákoník obchodní, univ. prof. dr. Rudolfa Dominika a univ. prof. dr. Karla Kizlinka: Obecný
zákoník obchodní, dr. B. štědrého a dr. R. Bucht.ely:. Živnostenský řád, univ. prof. dr. Václava Hory: Ciyilhí řád
soudní a jurisdikční norma, odb. předn. Antonína Hartmanna: Nesporné řízent Obecný knihovní záikon
Exekuční řády, univ. prof. dr. Jaroslava Kallaba 'a sen. pres.
Viléma Herrnritta: Tréstní ,řád a Trestní zákony. Při úpravě
sporných míst zákonných textů se řídili . v=davátelé l é:t0 ;.
sbírky výklady spisovatelů pwávě uvedených. Za laskavě
projevený souhlas k tomuto použití jejich děl jim vzdávají
na tomto místě své díky. Za milou spolupráci a provedení
1korektur děkují panu JUDr. Otakaru Peterkovi, asistentu
právnické fakulty Masarykovy univelrsity, a členům semináře této fakulty.
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Autorská práva k novým překlad ~~ právních předpisů a k poznámkám
jsou výlfrazena.
-Tisk: Concordia: Bratislava.

Příruční sbírka justičných zákonů platných v z~ ích
české a mo,ravskoslezské sleduje· též další , cíle: šíření vzájemného poznání právních předpisů ' platných v obou

právních oblastech republiky československé. Jest vhodným protějškem právě vydané Príručné sbiefky justičných
zákonov platných na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, sestavené advokátem dr. Josefem Singerem, za spolupráce
univ. profesora dr. A. Miloty, senátního presidenta nejv.
soudu J. Spolrzona a rady nejv. soudu A. Turnera, nákladem Concordie v Bratislavě. Obě sbírky - Iknižně stejně
vypravené - mají sloužiti právníkům obou oblastí k praktickému poznání právních předpisů t sblížiti je tímto poznáním různých předpisů Jediného právního řádu a připraviti
tak půdu konečnému sjednocení všech nOlrem právního
řádu československého.

. Rozsáhlost materiálu, který bylo nutno pro sbírku zpracovati, zapříčinila snad na některých místech určitá nedopatření. Vydavatelé prosí, aby byla laskavě omluvena a
s povděkem přijmou každý podnět, kterým by se mohla
praktická upotřebitelnost díla zvýšiti. Vydavatetstvo uči
nilo opatření, aby spis nezastaral a bude občasně dodávati odbělratelům díla doplňky, v kte·rých budou vyznačeny
všechny zákonodárné změny.
Stav zákonodárství byl ve spise uzavřen ku dni
1. září 1933.
B r n o, v září 1933.
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I. ÚSTAVNí PŘEDPISY.
Ústavní Listina Československé Republiky.
Pozn. Uvo zená zákonem
ze
dne
29. února 1920 č ís . 121 sb . Z. a n.

VI. Sazby poplatků a odměn.
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MOC ZAKONODARNA, SLOŽENI A pOSOBNOST NARODNIHO SHROMAžDĚNI
A JEHO OBOU SNĚMOVEN.

§ 6. (1) Moc zákonodárnou vykonává pro cele území Českosloven
ské republiky Národni shromáždění
skládajicí se ze
dvou
sněmoven;
sněmovny poslanecké a senátu.
(2) Sidlem obou sněmoven jest
Praha. le:l! to však nezbytně nutno,
mohou byt I svolány přechodně
do
jiného místa republiky Českosloven
ské .
§ 7. (1) Zákonodárná a správní
činnost zemských sněmů zanikla.
(2) Pokud zákon Národním shromážděn!m usnesený neustanovuje jinak , platí pro celé území Českoslo
venské republiky.
§ 23. Čle nové Národního shromáždění nemohou býti vůbec stíháni pro
své hlasováni ve
sněmovně - nebo
ve sněmovnich výborech. Pro výroky
učiněné
ta m při výkonu mandátu
podrobeni
jsou
jen
disciplinárn!
moci své sněmovny.
§ 24. (1) K jakémul<oli trestnimu
nebo disciplinárnlmu stihání člena
Národn!ho shromážděni pro jiné činy
nebo opomenutí jest třeba souhlasu
příslušné

sněmovny.

Odepře-Ii

sně-

. movna sou hlas, jest stíhání na vždy
vyloučeno.

(2) Tato ustanoveni nevztahují se
na trestni odpovědnost, kterou člen
Nál'odn iho shromážděni má jako odpovědný redaktor.
§ 25. Byl-Ii člen některé sněmov
~;.y dopaden a zatčen při trestném
ell1u samém , soud nebo jiný pří 
slušný úřad je povinen ihned oznámi!i zatčeni předsedovi
příslušné
snemovny.
Neprojeví-Ii
sněmovna

nebo

nezasedá-Ii Národni shrovýbor, zvolený podle
§u 54, do 14 dnů ode dne zatčení
souhlasu s další vazbou, vazba pře
stává. Souhlásí-li tento výbor s dalši vazbou, rozhodne o ni sněmovna
do 14 dnů ode dne svého sejiti.
~ 26 .. Člen?v.é ob.ou sněmoven maji.
pravo odepritl svedectvl o věcech.
které jim byly svěřeny jako členům
sněmovny, a to i když členy jejich
býti přestali. Vyňaty jsou případy,
kde jde o svádění člena některé
sněmovny k zneužiti mandátu.
§ 32. Každá sněmovna jest způso
bilá usnášeti se pokud neni v
tomto zálconě jinak stanoveno za přítomnosti aspoň třetiny všech,
členii. Ku platnosti usneseni je tře
ba nadpoloviční většiny přitomných.
§ 33. K usneseni o vypovědění
války, ke změně této ústavni listiny
a jejích součástí je třeba třípětino
vé . většiny všech členů v každé sně
máždění

movně.

§ 34.
(1)
Usneseni poslanecké
sněmovny
na obžalobu presidenta.
republiky,
předsedy
vlády a členů
vlády může se státi toliko většinou
dvou třetin za přitomnosti dvou tře
tin poslanců.
(2) Rizení před senátem jako trest-o
nim soudem upravuje zákon.
§ 41. (1) Návrhy zákonů mohou vycházeti bud' od vlády nebo od kte-'
I'élcoli sněmovny .
(2) Ke každému návrhu zákona, podanému
členy
některé
sněmovny,
budiž přiložen rozpočet o finančním
dosahu osnovy a .. návrh na úhradu:
potřebného nákladu .
'
(3) Vládni návrhy zákona rozpoč-'
tového i branného musi býti před
loženy napřed sněmovně poslanecké .
§ 42. K ústavnimu zákonu je vždy
potřebí souhlasného usnesení
obou
sněmoven. Totéž plati · o jiných zá-

2

I. ústavní předpisy.

konech, pokud §§ 43, 44 a 48 ne§ 45. Má-Ii se některá sněmovna
ustanovují jinak.
znovu usnášeti o osnově zákona, na
§ 43. (1) Senát je povinen usnésti které se již jednou usnesla, anebo
sea návrhu zákona, přijatém po- znovu jednati o osnově zákona v
slaneckou sněmovnou, do šesti ne- druhé
sněmovně přijaté
(§ 44,
. děl o návrhu zákona rozpočtovéhO 2. odst.), a byla-Ii ona sněmovna
a 'branného do jednoho měsíce. rozpuštěna, neb uplynulo-Ii mezi tím
Sněmovna poslanecká povinna J~st její volební období, nežli mohla se
usnésti se o návrhu zakona, prlJa- usnésti po druhé, pokládá se nové
tém senátem, do tří měsícu.
její usnesení za druhé usnesení po(2) Lhuty tyto počítají, s~ od~ dn,:, dle § 44.
kdy vytištěné usnese~1 Jed~e sn~§ 46. (1) Zamítlo -Ii Národní shromovny bylo dodáno snemovne dr.uhe, máždění vládní návrh zákona, může
a mohou býti dohodou ob,OU snem<?- se vláda usnésti, aby hlasováním
ve.n prodloUženy nebo zkracerlY. Lhu- lidu bylo rozhodnuto, má-Ii se zata jednoměsíční daná senátu. pr,o mítnutý vládní návrh státi zákonem.
vyřízení osnovy zákon.~ roz~~ctove- Usnesení vlády musí býti jednoho a branného nemuze by tl pro- myslné.
dloužena.
(2) Hlasovací právo má každý, kdo
(3) Uplynulo-Ii z~ příslušné ,Ihuty \ jest oprávněn voliti do poslanecké
volební obdob i snemovny, ktera m,a sněmovny.
jednati o usnesení sněmovny druhe,
(3) Podrobnosti upravuje zákoli.
nebo byla-Ii ona sněmovna
roz(4) Hlasování lidu není přípustné
puštěna, odročena, nebo bylo-Ii jej! o vládních návqích zákonu, jimiž
zasedání ulcončeno, plyne
pro
ni má býti
měněna .neb.o doplněna
Ihllta nová od nejbližší její schuze. ústavní listina čl její součásti (čl. \.
.
(4) NeučinHi druhá sněmovna ve uvoz, zák.).
lhůtách v, ·předcházej,ících, odstavcích
§ 47. President republiky má prá~tanovenyc~ usneseni, ma se. za to, vo vrátiti s připomínkami zákon usneze ~ouhlasl s usnesením snemovny sený Národním shromážděním do mě
prvn!.
,
,.
síce . počítajíc ode dne, kedy usne§ 44. (1) Usneseni, poslanec_ke sne- sení Národního
shromáždení bylo
movny stane s~ zako!,em p1e~ od- dodáno vládě.
chyl ne usneseni
senatu, kdyz se
",.
•
•
sněmovna poslanecká usnese nadpo§ 48, (1), setrvajl"ll. obe snem~vny
loviční většinou všech svých členů při hla~ovani podle Jm~.n, na .v!?cena tom, že setrvává na svém původ- n~m zak?nu • nadpolo,vlCnl ve~~lnou
ním usnesení.
Zamítl-Ii však senát vs~.ch svych clenu, zakon budlz vytříčtVl'tinovou většinou všech svých hlasen ,
.•
'
členu osnovU v poslanecké sněmov(2) ,Neb'yI.~-1I dosazeno ta~kove ~ouně přijatou, stane se osnova. záko- hl,asne \}et~~ny v ?bO!l sne!!l0vnach,
nem, setrvá-Ii poslanecká snemov~a zč!kon .~udlz . vY,hlasen, kdyz. se na
na svém usnesení třípětinovou vet- ~em pn opetne~ hlasovanl podl~
šinou všech svých členů.
J~e~ usn,:~la. ~nem_ovna p,osla~eckoa
(2) Návrhy senátu dodávají se po- vetsmou tr! petl!' vsech ;svyc~ c~~nu:
slanecké sněmovně. Zamítne-Ii je, . (3). Jde-II ~.,zak_on, k je~o: ep;!Jell
u
a setrvá-Ii senát na svém .puvodním u- J~ :.reba vY'!s~ prito~no~tl .cl • :
snesení nadpolovični většinou všech vetsll1Y, zvl~ste, vyznacen,:: . atje tre~ ,
svých členu, dodá své usnesení zno: aby.,vra:,eny . zal(~lI1 byl pnt
za te.t~
vu poslanecké sněmovně. Zamítne-Ii ~yssl pntomnostl a vyznacenou vet
poslanecká sněmovna usnesení se- SIl10U,
,
'
•
nátu
nadpoloviční většinou všech
(4) Ustanoveni § 45 pl.atl ?bdObn~.
svých členu po druhé, nestane se
• §' 49. (1) K plat,n.ostl zakona , l~
o
usnesení senátu zákonem.
treba, . aby byl vyh~ase~ a to zpus
(3) Osnovy takto zamítnuté nemo- bem, Jal(, ustanovuje zak?n.
hou býti v , žádné sněmovně před • Pozn. VIZ dále zákon c. 139/19
uplynutím jednOhO roku znovU po- c , 500/1J21 ab . z. a n~ .. .
•
dány. .
.
(2) Za~ony ,se vyhl~~UJ-' ,touto v~(4) Změní-Ii některá sněmovná usne- tou: "Narodili sh~omazdenl repubhsení sněmovny druhé, rovná se to kY , Če~l<?slo~er.ske usneslo se na
zamítnutí.
tomto zakone ,
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(3) Zákon budiž vyhlášen do osmi
všedních dnu po' uplynutí Ihuty stanovené v § 47. Užije-Ii však presi.dent republiky svého práva tamže
. lIvedeného, zákon
budiž
vyhlášen
do osmi všedních dnů po té; kdy
opětné usnesení Národního
shromáždění (§ 48) bylo vládě oznámeno.
§ 50, V každém zákoně sluší uvé-'
-sti, kterému členu vlády se ukládá
Jeho provedení.
§ 51. (1) Záko'n podpis~je presi<lent republiky, předseda vlády
a
ministr výkonem zákona
pověřený.
·Nemá-li zaneprázdněný nebo churav ý president
náměstka,
podpisuje
-zaň předseda vlády.
(2} ,pře,dsed.a vládyj,; při podpi$ovalll zakonu zastupovan zpusobem
u r čeným v § 71.
§ 54. (1) V době od rozpuštěni
.!1ě.~teré sněmovny neb od uplynutí
J«:Jlho v~!«:bnih? období až do opět
neho seJltl snemoven, dále po do'bu, po kterou zasedání .jejich jest
odroceno neb ukončeno, činí neodl<ladná opatření, i když by · k nim
Jinak bylo třeba zákona,
a
koná
dozor na moc vládní a výkonnou
14členný výbor, do něhož zvolí ze
sebe 16 členu a tolikéž náhradníku
sněmovna poslanecká a 8 členu
a
~Olikéž náhra~níku senát vždy
na
Ju~~~~h~o~.le~:~radník se volí , pro
(8) Výbor ' je příslušný ve
všech
náležících do zákonodárné
správní
pusobnosti
Národniho
-shromáždění, ale není oprávněn:
a) voliti presidenta republiky nebo jeho náměstka; .
b) mě,niti zákony ústavní (čl.
I.
1Jvoz.: zak.) a příslušnost úřadu ·Ieč
by
.~ rO,zšíření pusobnosti' úřa
du uz zr~zen.ych ~oyými úkoly; ,
,cl ukladatl svyml opatřeními ·no. v~ trvalé• . !inan.ční povinnosti obča
num, rOZSlrovatl brannou povinnost
tr~ale zatěžovati srátni finan·ce neb~
zCizovati státní majetek '
d) dávati souhlas k' vypověděni
války,
věcech

a

s.!0

HLAVA TŘETI. _
MOC VLÁDNI A VýKONNÁ,
§ 55. N,aříz!.ní, vydávati lze jen ku
~r:z~~~.enl urclteho zákona a v jeho

PRESIDENT REPUBLIKY.
§ 64. (1) President republiky:
,1. zastupuje stát na venek. Sjednavá a ratifikuje mezinárodní smlo·uvy. Smlouvy obchodni, dále smlouvy, . z k~erých pro stát neb občany
plynou Jakákoli · břemena ·majetková
~eb~ ~sobní; zejména
i vojenská,
Jakoz I smlouvy,
jimiž
se mění
státní území, potřebují souhlasu Národního shromážděni. Pokud jde o
změny
státního území, -souhlas Národního shromáždění se · dává . formou ústavniho zákona (čl. I. uvoz.
zák)'
.
přijímá a pověřuje vyslance;
,3 . pro.hlašuje válečný stav, vypovída s predchozim souhlasem Národního shromáždění válku a předkládá
mu sjednaný ·mír k vysloveni souhlasu;
.
,4. svolává, odročuje- a ' rozpoušti
Národ~i . shromáždění (§§ 28-31)
a
pr.o hlasuJe zasedáni sněmoven
za

-2:

ukončené;

- 5. má právo. vra~eti s připomin
usnesené zá~ony (§ 47) a podpisuJe zákony Narodniho
shromažd.ění (§ 51), sněmu Podkarpatské RuSI (§ 3) a opatřeni výboru podle
§ 54;
~6. p<?dává ústně
nebo ·písemně
Narodnlmu shromáždění
zprávu
o
~tavu republiky a doporučuje mu k
k~m!

~~~:: aO~~~~~í: kte~á pO~ládá

za

7. jmenuje a' propoušti ministry a
stanoyí jejich počet;
8, Jmenuje vysokoškolské profesor~ vubec: d~lE! soudce, státni úřed- ·
I1Iky a dustoJnlky, počinajic VI. hodnostní třídou;
.
9. uděluje dar.y a p,ense z milosti'
k návrhu vlády; _
10. má vrchní velitelstvi veškeré
branné moci;
11. uděluje milost podle § 103
(2) Veškerá moc vládni a výko~ná
pokud ústavní listinou nebo zákoný
Československé republiky vyáanými
po 15. listopadu 1918. není čl nebude vý~lovně vyhrazena presidentovi ·
republiky, přísluší vládě (§ 70).
§
President republiky l1e~r odpov.ed~n . z výkonu svého úřadu .
Z
proJ~vu Jeh? · souvisích
s
úřadem
presldentovym odpovídá vláda.
. § 67 . (1) Trestně může býti stíhán
Jen pro velezradu a to před senátem na obžalobu sněmovny posla1

!6.
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necké (§ 34). Trestem může býti je,n
ztráta úřadu . presidentského a zpusobilosti tohoto úřadu později znovu
nabýti.
(2) Podrobnosti upravuje zákon.
§ 68. lakýkoli
presidentův _úkon
moci vládní nebo výkonné potrebuje
k
své
platnosti spolupodpisu
odpovědného č,lena vlády.

Přísahou
služební
soudcové
přislibtež, že budou zachovávati zá-

(2)

kony .
§ 99. (1) Soudcové z povolání j so U'
ustanovováni na
svá místa
vždy
trvale; . proti své vůli
mohou býti
přeloženi, sesazeni nebo
do
vý~
služby dáni jen v případech nove
organisace soudní po dobu zákonem
stanovenou nebo na základě pravoplatného disciplinárního nálezu; do
HLAVA ČTVRTA.
výslužby mohou býti dáni na, záklč!,:"
\ dě pravoplatného nálezu take, kd~Z
MOC SOUDCOVSKA.
§ 94. (1) Soudnictví vykonáv~ .. se dosáhnou stáří zákonem stanovenestátními soudy; zákon st~noví J.eJlch ho . Podrobnosti ustanovuje zvláštní
organisaci, příslušnos! vec.~o~ I mí- zá.kon, jenž též stanoví, za jakých.
podmínek mohou býti soudcové sustní jakož i řízení pred nimI.
,
Nikdo nesmí b.ýti odňat sve- spendováni z ú ř adů.
(2) Senáty u sborových soudů I; !~
mu zákonnému soudcl.
II. stolice jsou po celý rok
st ale ;
(3) len ' v řízení tre~.t.ním. !'l0hoU
výjimkY
stanoví zákon.
.
býti zavedeny soudy vYJlmecne. a to
§ 100. Soudcové z po v olán í nepouze v případech lákonem predem
smějí zastávati jiných_ fu~kcí place ~
stanovených a na dobu obmezenou .
ných stálých neb obcasnych, pokud
. § 95 . ~ (1) Soudní moc v ci~ilníc~
právních věcech příslu~í soudum C!- zákon nestanoví ' výjimky.
§ 101. (1) Rozsudky vyhlašují sevilním a to buď řádnym, nebo mlrepubliky.
mořáďný'm a rozhodčím! sO,!-l,dní ',!I0c jménem
(2) Ličení před soudy Jest
ústn f
ve věcech trestních príslusl obcanr.es) -'
veřejné;
rozsudky
ve
'vecech
a
ským soudům trestním, pokud není
ních
prohlašují
s,;.
vždy
,ve.r~Jne;
zvláštním zákonem přikázána
trestním soudům vojenským, nebo pok.ud veřejnost pří přeli cení sml ~yt l vy_o
zako ne m:
věci tyto nemají býti
podle, vse- loučena jen v případech
obecných předpisů p~ojednávany '! stanovených.
(3) V řízení před soudy tres tní mi
trestním řízení policejním nebo fiplatí zásada obžalovací.
nančním.
§ 102. Soudcové mají právo, ř eší:
(2) Pro celé úzc;mí ~es~o,slov~ns.!<.é ce určitou
právní
věc,
zkoumati
republiky zřízen Jest Jedmy neJvyssí platnost nařízení; při zákoně mohou
soud.
jen zkoumati, byl-Ii řádně vyhlášen
(3) Příslušnost a působnost po r.ot
(§ 51).
upravují zvláštní zákony.
§ 103.
(1)
Presi~entu
re.l,>u b liky
(4) Působnost poroty může býti na přísluší právo udíleti amnestII, pročas zastavena v případech zákonem
míjeti nebo
zmírňovati
t resty
astanovených .
právní následky odsouzení trestn ! mi
(5) Pravomoc
soudů
vojenských
soudy, zvláště též ztrátu v~!e~nI,ho
mů že býti rozšířena na obyvatelstvo
práva do Národního s h r0n:'azd~!1 1 ~
civilní podle zákonných. u.stanove.~í
jiných zastupitelských sbor~,
Ja.~o ~
jen v době války a to Jen pro CI- i _ s vyloučením tr e~~nych. cm u
ny spáchané v této době.
soukromožalobních - narlZOvatl, a.by
§ 96. (1) Soudnictví jest ve všech
soudní trestní. řízení n e~ylo zahalOstolicích odděleno od správy.
váno nebo nebylo v nem pokraco(2) Řešeni sporů o příslušnost 'm~
.
I
zi soudy a úřady správními upravuje váno.
'. (2) Tato práva n,: p řís!ušeJ í ~r es zákon .
o
clenv
§ 97. (1) Zákon stanoví podmínky ' dentovi repUbliky, Jde-II
vlády
obž210vané neb odsouzene
nutné k dosaženi úřadu
soudce z
podle § 79.
,
povolán i.
§ 104. lak ručí stát a . soudc,? v e
(2) Služební poměry soudců upraví
za náhradu škody, kt erou tito zpu~o-.
zvláštní zákon.
bili tím, že porušili práv~ u k~naní
§ -98. (1) Veškeří soudcové. vykosvého úřadu stanoví · zvlástní zakon.
návají svůj úřad neodvisle, Jsouce
§ 105. (1) 'Ve všech případech, ve,
v.ázáni jen zákonem.

d)

.t
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Jazykový zákon .
ikterých úřad správní p o~le zákonů
,o tom vydaných rozho duje o nároc ích soukromopr áv n í c ~ , voln.o Jest
s tr aně tímto rozhodnut lm dotcene po
vyče r pání op ravnýc h pr.ostředků ,dovolávati se nápravy poradem prava.
(2) pod r obn os ti upravuje zákon~ •
Pozn . Viz zá kon c. 217/1925 otlste.n ý v o ddíle IV . této sbírky .

HLAVA ŠESTA.
OCHRANA MENŠ.IN NARODNIC H,
NABOZENSKÝCH A RASOVÝCH.

§ 129. Zásady jazykového práva v
republice
Českoslo.ve~ské
určuje
zvláštní zákon, tvořící součást této
ústavní listiny.

Z áko n ze dne 29. února 1920 čís. 122. sb. z. a n. podle
§ 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového
,práva v republice Československé .
§ 1. lazyk československý jest stát- i
ním, oficielním jazykem republiky
{čl. 7. smlouvy mezi čelnými mocno stm i spojenými a ' přidruženými a
mezi č es k oslovenskem, podepsané
v St . Germain en Laye dne 10. září
191 9).
l est tedy zejména jazykem,
1. v němž s výhradou toho, co
u sta novuje se v §§ 2 a 5 a s výj im kou toho, co bude. ' podle § 6'
u stanoveno pro Podkarpatskou Rus,
d ěje se úřadování všech . soudů, úřadů, ú s t avů, podniků a orgánů repu. bliky, konají se jich vyhlášky a zevní oz načení,
.
2. v němž ' upraven j~st h'lavní text
stát ovek ' a bankovek,
3. j ehož používá branná moc při
velen í a jako jazyka služebního; ve
styku s mužstvem jazyka toho ' neznalým užíti lze také jeho jazyka
m a teř s k ého.
.
Podr obnější předpisy o povinnosti
úředník ů a zřízenců státních, jakož
i úřed ní k ů a, zřízenců státních ústavů
a stát ní ch podniků, aby uměli česko slo v ensky, upraveny Qudou nařízenfm .
§ 2. O národních a jazykových
menš i nách
(hlava 1 . smlouvy St.
Germa inské) plati tato ustan_ovení ;
Soudy, úřady a orgány republiky,
jichž půso bnost vztahuje se na okres
s oud nf, li němž podle posledního
-soup i su l idu obývá alespoň 20 proc en t stát nfch občanů téhož, však jiného j azyk a než československého,
jsou ve všech věcech, jichž vyřízení
n ál eží jim na základě toho, že působnost jich vztahuje se na tento
okr es, po vinny př ijímati od přfslušn !k ů. lazyka této menšiny podání v
t emz Jazyku a vy d ati v y řízení těchto
podá ní nejen v jazyku českoslove n -

ském, nýbrž i v jazyku podání. Pokud v území jedné obce je zřízeno
ně k olik o kresních soudů, pokládá se
celá obec za jediný soudní okres.
Nařízením bude ustanoveno, pokud
a při kterých soudech 'a úřadech ,
jichž působnost obmezena jest na
jediný okres, a sice . okres s· takovou národní menšinou, jakož i soudech a . ~řadech itm instančně bezprostředně . nadřízených, lze obmeziti se na ' vydání vyřízení pouze v
jazyku strany.
Za stejných podmínek jest veřejný
žalobce povinen trestní žalobu proti
obviněnému jiného jazyka i v tomto
jazyku, po případě jen v tomto jazyku vznésti.
.
. .
Moc výkonná ustanoví, kterým jazykem v těchto případech bude projednáváno.
.
Nepředchází-Ii podánf strany, budiž
jí, jsou-Ii tu ostatn! podmínky odst.
2., dodáno podle týc!1ž zásad vyří
zení i v jejím, -po případě jen v
jejím jazyku, pol<ud jest tento znám,
jinak na její žádost.
V okresích s národní menšinou
podle odst. 2. použíti jest při vyhláškách státních soudů, úřadů a orgánů a při jich zevních označeních
také jazyka národní menšiny.
§ 4. Užívajíce jazyka státnfho, oficielního, úřady v onom území republiky,
jež před 28. říjnem 1918 náleželo ku
královstvím a zemím na říšské radě
zastoupeným,
nebo
ku
království
Pruskému, úřadují zpravidla po če
sku, na Slovensku zpravidla po slovensku.
Slovenské úřední vyřízení k podání českému nebo . úřední vyřízení
české k podání slovenskému pokládá se za vyřízení, jež stalo se v jazyku podá ní.

I. Ústavní předp i sy ~
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§ 7. Spory o užiti jazyka při soudech, . úřadech, ústavech. podnicích
a orgi;lnech státních, jakož i při úřa- '
dech samosprávných a korporacích
veřejných, vyřizuji příslušné státni
orgány dohlédací jako věci státní
správy odděleně od věci státní sprá:
vy odděleně od věci, ve ktere
vzešly.
§ 8. Zevrubnější provedeni tohoto
zákona stane se nařízením státní moci výkonné, jež upraví v duchu to- o
hoto ' zákona také užíváni jazyků pro
úřady
samosprávné,
zastupitelské
sbory a veřejné· korporace (§ 3), jakož i pro ony úřady a veřejné orgány, jichž působnost vztahuje se na
menší obvody než jest soudní okres,
anebo jež nemají svého zvláštniho
obvodu.
V nařízeni bud'tež •obsaženy také
předpisy o tom, co opatřiti jest k
usnadněni úředního styku se stranami neznalými jazyka, v němž při tom

kterém soudu, úřadu nebo orgán u;
po rozumu tohoto zákona se úřa
duje, jakož i k ochraně stran před
škodami právními, jež by jim z neznalosti jazyka vzejíti mohly.
. Nařízením mohou také pro dobu.
prvnich pěti let ode dne, kdy zákon tento nabude účinnosti, připuště
ny býti výjimky z jeho ustanoven (
potřebné v zájmu nerušené správy.
Konečně obsahuje nařízení
také
předpisy potřebné k tomu konci,
aby se zabezpečilo úspěšné jeho.
prováděni.

Pozn. Zákon pro v eden vládním na řízením ze dne 3. února 1926. čí s .
17 . sb. z . a n.
§ 9. Zákon tento nabývá účinnosti.
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Vy hlašování záko n ů .
t . j. československém. (§ í zákona
z.e dl1e 29. února 1920, Č. 122 Sb.
z. a n.)
Právnl ustanovení
vyhlášená ve
Sbírce zákonů a nařízení ve znění
českém uveřejňuji se ve zněni slovenském v Oradných Novinách; právni
ustanoveni vyhlášená ve Sbírce zák onů a nařizení ve znění slovenském
uveřejňuji se v~ zněni českém
v
Úřednim
listě
Ceskoslovenské republiky. Avšak pouze zněni české
nebo slovenské uveřejněné ve Sbirce (odst. 1.) jest původni.
Sb irka vycházi také, pokud . možno současně s původnim zněnim, v
ú ř ednim
překladu německém,
polském, maďa r ském a v úředním pře
k ladu do onoho jazy ka, kte r ý usta-

noví sněm Podka rpats ké Rusi pod l e
§ 6 zá kona ze dne 29. února 1920,
Č . 122 Sb. z. a n.
Sbírka vydává se v pos t upně číslo
vaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne,
kdy
bylo I'ozesláno původní jej i znění;
tento den platl za den vyhlášenI.
Jednot-livé vyhlášky ve Sbirce se
opa tř ují běžnými čisly, jejichž ř ada
se uzavír á koncem každého kalendářního roku.
ČLÁNEK II.
Zákon tento nabude účinnosti dnem
vyhlášení ; ustanovení § 3 o úředRím
přek l adu do jazyka polského a maď a r s k é h o dnem 1. l edna 1922.
Pr ovede j ej ministr vn itra .

dnem vyhlášení.
Jim zrušuji se
všechny předpisy jazykové, jež byl V
v platnosti před 28. řijnem 1918.
Výkonem tohoto zákona pově řuj i
se všichni ministři.

Zákon ze dne 13: března 1919 (čís. 139) jímž se upravuje
vyhlašování ;z:ákonů a nařízení.
§ 1. K veřejnému vyhlášení ' nově \ text od zúčastněný~h _ostatn!ch mi:
vydávaných

právních

ustanoveni v
jest určena
Sbirka zákonů a nařlzení státu če-

československém státě
~'koslovenského".

§ 2. (1) Do Sbirky zákonů a nařízeni se zařad'uji:
a) zákony,
b) státní smlouvy,
c) · nařlzeni,
vydávaná
ústředními
úřady státnimi, pokud obsahují obecně závazná pravidla právni nebo pokud takovéto jejich vyhlášeni zákon
nařizuje,

d) nařízení zemských úřadů za
stejných podmlnek.
,
. ,
(2) Zařadění do Sblrky nevylucuje
jinakého ještě vyhlášeni (v úřednlch
listech, veřejnými vývě.š.kami a !;I0d.)!
které se snad ze zvlastnlch duvodu
doporučuje.

nisterstev.

lemu nalezi take vyda tt
ustanoveni o dodáváni
Sbírky úřadům státnim a jinakým, o
podmínkách odběru, jakož i o t om.
á
kde Sblrk_a zákonů. a''- nařizení
býti vy.lozena k ~erejnému nahlednutl.
(2) Zásilky "Sbírky zákonů a naří zení státu československého" jsou
prosty poštovného.
(3) Obce jsou povinny opatřiti si
za . cenu, ministerstvem stano v enou ,
aspoň jeden · výtisk Sbírky.
§ 6. Zákon tento nabude účinnosti
dnem vyhlášenI. Zároveň pozbývá
platnosti zákon ze dne 2. listopadu
1918 čís. 1. Sb. z. a n.
§ '7. Provésti tento zákon náleií
ministerstvu vnitra.

podrobnější

:n

Zákon ze dne 20. prosince 1921.
§ 3 (změněn; viz níže).
§ 4. Pokud v zákoně nebo nařl~ení čis 500. sb. z. a n., kterým se mění
částečně § 3 zákona ze dne 13. b ř ez
nenl nic jiného stanoveno,
pociná
na 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se
se jeho účinnost 30 dnů po vyhláše'u pravuje vyhlašování zákonů a nani (§ 3, odst. 2.) a vztahuje, 'se na
řízeni.
celé ' území státu československého.
ČLANEK I.
§ 5. - (1) Redakce Sbírk'y zákonů a
Zákon ze dne 13. března 1919,
nařízení přísluší ministerstvu vnitra, č. 139 Sb. z. a n., mění se takto :
které opatřuje samo
zařaděni
ve§ 3 zní: Sbirka z?k~nŮ a. n?ř1zeni
škerých vyhlášek, pro Sbírku urče vychází v jazy ku statnlm, oflcleln ím.
ných, a přijímá k tomu koncí jejich

cr

Občanský

zákoník §§ 1- 24.

d) Výsady .
§ 13. Výsady a osvobozeni, propůjčená jednotlivým osobám nebo i
celým tělesům, buďtež
posuz;ována
stejně jako ostatní práva, pokud o
tom politic ká
naři~eni
neobsahují
zvláštniho ustanoveni:

II. OBČANSKÉ PRÁVO.
Obecný zákoník občansk~f .
Vyhlášen cís . patentem z 1. června
1811 č. 946 Sb. z. s.
ÚVOD .
O OBČANSKÝCH ZAKONECH VŮBEC .
POlEM OBČANSK~HO PRAVA .
§ 1. Souhrn zákonů, kterými se určují soukromá
práva a povinnosti
obyvatelů státu vespolek, jest jeho
občanským právem .
§ 2. lakmile byl zákon řádně vyhlášen, nemůže se nikdo omlouvati,
že mu nebyl znám.
POČATEK PŮSOBNOSTI ZAKONO .
§ 3. Poznám ka: Nyn í zi, kony Č,
139/1919 a Č . 500/1921 , kt eré JSou
otištěny v oddílu I.

děti

k podobným případům v zákozřejmě rozhodnutým, a k dů
tím příbuzných záprávní při pad ještě
pochybný, musí býti rozhodnut podle
přirozených zásad právních, se zře
telem k okolnostem pečlivě a zrale
uváženým.
§ 8. len zákonodárci náleží moc
vyložiti zákon způsobem obecně zá vazným. Takovým projevem nutno se
říditi ve všech právních případech
dosud nerozhodnutých, pokud záko nodárce nepřipojil, že jeho prolev
nemá býti vztahován na rozhodování
takových právních případů, jej i chž
předmětem jsou konání učiněná. a
práva uplatňovaná před onim proJevem.

nech

vodům jiných, s
konů. Zůstane-Ii

DOBA PLATNOSTI ZAKONA .
DOSAH ZAKONA.
§ 9. Zákony podrží tak dlouho
§ 4. Občanské záko,n y zavazují všechny státní občany těch zemí, pro které svou moc, pokud nejsou zákonodárbyly vyhlášeny . Státní občané i při. cem změněny l1ebo výslovně zrušeny.
činech a jednáních, jež sjednávaj í
llNAKÉ ZPŮSOBY PŘEDPISŮ, lAKO:
mimo státní územ i, jsou vázání tě
mito zákony, pokud jest jimi jejich
ci) Zvyklosti.
osobní způsobilost je podniknouti
§ 10. K zvyklostem lze hleděii jen
omezena a pokud tyto činy a jed nání mají miti právni účinky záro - v připadech, ve kterých se jich záveň v těchto zemích. Pokud jsou kon dovolává.
cizinci vázáni těmito zákony, ustanob) Provinciální statuty .
veno je v hlavě následující.
§ 5. Zákony nepůsobí nazpět; ne§ 11. len talcové statuty jednotlimají tudíž vlivu na jednání, která vých [provincií a [obvodů zemí mají
se zběhla dříve, a na práva dříve moc zákona, které po vyhlášení to nabytá.
hoto zákoníka byly [zeměpánem] výslovně potvrzeny.
VÝKLAD.
§ 6. Zákonu při používání nesmí
c) SoudcoVSké výroky.
býti dáván jinaký smysl, než jaký
§ 12. Nařízení vydaná v jednotli ,
vychází z vlastního smyslu slov v
jejich souvislosti a z jasného úmyslu vých připadech a rOIsudky vynesené soudními stolicemi ve zvláštních
zákonodárcova.
§ 7. Nelze-Ii právní případ roz- právních rozepřích nem,aj! nikdy '!I0hodnouti ani podle slovani z při ci zákona nemohou by tl vztahovany
rozeného smyslu zákona, jest hle- na jiné případY nebo na jiné osoby.

HLAVNI ROZTŘIDENI OBČANSKÉHO
PRAvA.
§ 14. Předmětem předpisů, obsažených v občanském zákoníku, jest
osobní právo, věcné právo a ustanoveni těmto společná.
Di I

prvý.

O OSOBNIM ~RAvu.
HLAVA PRvA.
O PRAVECH, KTERA SE TÝKAli OSOBNIcH VLASTNO~Tí A POMĚRŮ.
OSOBNI PRAvA .
§ 15. Osobni práva jedna~ se t~
kaj í osobních vlastností a poměrů,
jednak se opíraji o rodinné poměry.
I.

Z

POVAHY OSOBNOSTI.
PRAvA VROZENA,
...§ 16. Každý člověk má vrozená,
JIZ
rozum em poznatelná práva, a
nutno jej tudiž považovati za osobu.
Otroctví nebo nevolnictví a k tomu
se vztahující výkon moci nejsou ~
těchto zemích dovoleny.
PRAvNI DOMNĚNKA TECHZE.
17. Co je přiměřeno vrozeným
přirozeným právům, o tom se má
potud za to, že tu jest, pokud se
neprokáže zákonné omezení těchto
práv.
NABÝVATHNA PRAvA.
§ 18. Každý je způsobilý nabývati
,práv za podmínek, ustanovených zcí'kony.
VYMAHANI PRAv.
§ 19 . Každému, kdo' se citl zkrácen ve svém právu, je volno vznésti
svoji stížnost na ' úřad, určený zákonv· ~do ~šak jeho opomíjeje, pornáha SI sverno cně, nebo kdo překročí
hran.ke nutné obrany, je za to zodpoveden.
§ 20. I taková právn í jednání, kte-
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rá se týkají hlavy státu, ale vztahuji se k jejímu soukromému vlastnictvJ n,ebo k nabývacim způsobům,
za!ozenym na právu občanském, buď
tez soudy posuzována podle těchto
zákonů.

II. OSOBNI PRAvA z VĚKU NEBO NEDOSTAvAllclHO' SE uZlvANI ROZUMU.

§ 21 . I Kdož . pr.o nedostatek ' let
pr«;, duševn,í ,va.du neb«;, . ~iné pOll1ěrý
neJsou zpusoblli sami své záležitosti řádně spravovati, jsou pod
zvláštni ochranou zákonů. Sem náležejí: děti, které ještě nedokon.aly
!o~u. , sedmého;
nedospěl ci,
kteří
Jeste nedokonali
roku
čtrnáctého :
nez letilci, kteří
ještě
nedokonali
roku dvacátého prvého svého Zlvota; pak : zuřiví,
šílení
a
blbi
kteří jsou uživání svého rozum~
bu~' zcela , zbaveni, . neb
alespoň
neJsou s to poznati následky svých
činů; rovněž ti, jimž, jakožto osobám
prohlášeným z-a marnotratniky, soudce
zakázal dalši správu jejich jměni'
konečně nepřítomni a obce .
.,
§ ' 22. I nezrozené děti maji od
doby svého ' početí nárok na ochra~.u zákO~ů : .Pokud jde o práva jeJich a nikoliv o práva třeti osoby
hle~í se k nim, jako ku zrozeným;
dite mrtvé narozené však se pokládá, se ' zřetele'm ku právům zůstave
ným mu pro případ života, jakoby
nikdy ·nebylo počato.
§ 23 . le-Ii pochybno, zda se dítě
narod!lo živé nebo' mrtvé,
plati
domnenka pro první. Kdo tvrdí opak
mu si jej dokázati.
.
'
lIJ.

Z POMĚRU NEPŘITOMNOSTI.

§ 24. Plati domněnka, že nepřítomný zemřel:
.
'
1. jestliže uplynulo sedmdé'sát ,' let
od jeho narození a pět let od poslední zprávy o jeho životě' nebO'
třicet let od jeho narození .; deset
let od poslední zprávy počítajíc
lhůty , pěti a deseti let od konce posledního roku, v němž podle zpráv
které Jsou, ještě žil;
,
2. byl-Ii těžce zraněn ve válce nebo stal-Ii se nezvěstným jako účast
ník války a od konce roku, ve kte:
rém se válka skončila, uplynuly tři
roky, aniž došla ,do té doby zpráva
o jeho životě;
3. byl-Ii na lodi, která se ztrosko-

II.
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tala, nebo v jiném bliz~ém nebezpečenství smrti a počítajíc od konce
roku, ve kterém se tato u~álo~t
sběhla,
je po tři , léta nezvestny.
Platí domněnka, že se loď . ztroskotala, když nedospěl.a místa svého
určení
nebo, nemaJíc pevného cestovního cíle, se nevrátila, a od poslední . zprávy uplynuly tři roky. Za
den, 'kdy se ztros.kotala, platí poslední den této Ihuty.
,
_
Ve všech těchto případech ' lze zádati o prohlášení za mrtvého.
§ . 25. Je-Ii p~chybno, ,která , ze
dvou nebo několika zesnulych osob
dříve zemřela, musí ten, k_do tvrdí,
že ta neb ona dříve zemrela, své
tvrzeni dokázati; nedovede-Ii toho,
platl domněnka, že všec.h~y ze'!'řely
současně, a nelze mluviti a prenesenl práv jedné na druhou.
IV. Z POMERU PRAVNICKe OSOBY .
§ 26. Vzájemná práva členů dovolené
společnosti
jsou
určována
smlouvou nebo účelem a zvláštními
předpisy o nich_ vy.danými. N,aproti
jiným osobá.m pozivaJí dovolene spo'
lečnosti zpravidla stejných práv ja:
ko jednotlivé osoby." Nedo.vole~e
společnosti jak? tako~e nem~Jí JJr,av
ani proti členum . ani
proh J,"ym
osobám a nejsou způs'obilé práv nabývati. ' Nedovolené společnosti jsou
však ty, které jsou po~itickým_i. zá:
kony zakázány, nebo ' přící se zreJme
bezpečnosti, veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.
§ 27. Pokud jsou obce co _dO
svých práv postaveny pod _ zvlást~[
péči
veřejné
správy, obsazeno Je
v zákonech politických.
V. Z POMĚRU STATNIHO OBČANA.
požívání ob~anských
práv nabývá se státním obcans_tvim.
Státního občanství v tomto státe nabývají děti československého státního občana narozením.
§ 29. Cizinci nabývají českosloven
ského státního občanství [nastoupením
veřejné
služby;
nastoupenim
živnosti, k jejímuž provoz,ování je
nutno řádné usazení se v zemi;] desetiletým nepřetržitým bydlištěm
v
těchto státech dovršeným" leč
pod
podmínkou, že cizinec po tuto dobu
neuvalil na sebe žádného trestu pro
, § 28. Plného

lločin.

§ 30. I bez nastoupení živnosti ne-

Občanské

právo_

bo řemesla a před uplynutím desíti
let může býti u politických
úřadů
žádáno o propůjčení občanství
čl
týmiž propůjčeno se zřetelem ku
[jměn[]
výdělečné
schopnosti
a
mravnému chování žadatele. ,
§ 31. československého ',' státního
občanství nenabývá se jen tím, že
někdo má nebo dočasně užívá zemského statku, domu nebo pozemku;
že zřídí obchod, továrnu nebo j~st
účasten z obou,
nejsa osobně v
některé zemi státu usedlým.
JAK SE pozBývA .
O ztrátě státního občanství
vystěhováním nebo provdáním státní
občanl<y za cizozemce ustanovuje, se
v zákonech vystěhovaleckých,

§ 32.

PRAVA CIZINCŮ.
§ 33. Cizinci mají vůbec stejná
občanská
práva a povinnosti
jako
tuzemci, nevyhl'edává-li se k požívání těchto práv výslo,vně vlastnosti
státního občana. Cizinci musí také,
aby požívali stejného práva s tuzemci v pochybných případech dokázati' že stát, k němuž náležejí, co do
p;áva, o které se jedná, zachová.v á
se stejně ku zdejším státním obcanům jako ke svým.
. II 34, Osobní způsobilost cizinců k
právním jednáním budiž posuzována
vůbec podle zákonů místa, kterým je
cizinec podroben podle svého bydliště nebo, nemá-Ii vlastního
bydliště: podle svého narození jako poddaný; po!{ud pro jednotlivé připady
není v zákoně něco jiného nařileno.
§ 35. Jednání v tomto státě cizozemcem podniknuté, jímž propůjčuje
jiným osobám práva, aniž tytéž v,zájemně zavazuje,
budiž posuzovano
bud' podle tohoto
zákoníka, ne~o
podle zákona, kterému je cizinec Jako poddaný podřízen; podle toho,
zda jeden nebo druhý zákon platnosti jednání nejvíce přeje.
§ 36. Sjedná-Ii cizoz~mec v t~~hto
zemích se státním obcanem vzaJemně zavazující jednání,
budiž
toto
bez výjimky podle tohoto zák?nik~
posuzováno; pokud .,.vš.ak se sledna
s cizozemcem, budlz Jen tehdy podle téhož posuzováno, nep~?k~.že-li
se, že při sjedn ání bylo pnhllleno
k jinému právu.
§ 37. Učiní-Ii cizozemec s cizozemci nebo poddanými tohoto státu

Občanský
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právní jednání, bud'tež posuzována podle zákonú místa, kde
jednání byla sjednána; pokud
při
sjednáni nebylo patrně za
zá~la~
položeno jiné právo a n!odporuJe-11
předpis shora v § 4 obsazeny.
§ 38. Vyslancové, veřejní zmocněn
,ci a osoby v jejich službách postavené požívají osvobození, zakládájících se na mezinárodním právu a na
veřejných smlouvách.

budou žíti v ne!ozlučném společen 
ství, děti ploditi, je vychovávati a
poskytovati si vzájemnou pomoc.
§ 45. Zasnoubení čili zatímní slib
vstoupiti v manželství, nechf byl dán
nebo přijat za jakýchkoliv okolnostf
nebo podmínek, nezpůsobuje právního závazku" ani uzavříti manželství
samo, ani plniti, co pro případ odstoupení bylo , vymíněno :

y.

cizině

VI. OSOBNI PŘ~WA Z NABotENSKeHO
, POMERU.
§ 39. Rúznost ' náboženství nemá vlivu na soukromá práva, leč
by to
bylo u jednotlivých předmětů zákony
zvláště

nařízeno.

PRAvNf ÚČiNEK , ODSTUPU OD ZASNOUBENI.
§ 46. Jen strana, s jejíž strany ne- '
byla zavdána důvodná příčina k odstupu, má nárok na náhradu skutečné
škody, o které může dokázati, že jí
u_trpěla tímto odstoupením.

VII. Z RODINNeHO POMERU. RODINA, PRAVIDLO O ZPŮSOBILOSTI UZAvŘln
pjUBUZENSTVI A ŠVAKROVSTVI.
'MAN,ŽELSTVI.
II 40. Rodinou se 'rozumějí kmeno§ 47. Manželskou smlouvu
muze
ví rodičové se všemi svými potom- sjednati každý, pokud mu ' nevadí záky. Poměr mezi, těmUo osobami na- konná překážka.
zývá se příbuzenstvím, poměr však,
který vzniká' mezi jedním manželem PŘEKAŽKY MANŽELSTVI: I. NĚDOSTAa příbuznými druhého manžela, švaTEK PŘIVOLENI.
krovstvím .
a) pro nemohouc'nosť k přivolení;
§ 41. Stupně příbuzenství
mezi
§ 48. Zuřiví, šílení, blbí a nedodvěma osobami se určují podle pospělí nemohou učiniti platnou ,mančtu zplození, jimiž
v řadě
přimé želskou smlouvu ,'
j edna z nich pochází od druhé a v
§ 49. Nezletilí aneb i zletili, kteH
řadě nepřímé obě od svého nejbližz j.akýchkoli příčin sami o sobě nešího společného kmene. V, jaké řadě mohou se platně zavazovati,
jsou
a ve kterém stupni je někdo příbuz také nezpůsobilí bez přiv'olení své ..
ný s manželem jedním, v takové řa ho manželského otce platně sňate k
dě a v tom stupni sešvakřen s manuzavříti. Není-Ii již otec na " živu aneželem druhým.
bo nenHi k za stupování způ sobilým,
§ 42. Názvem rodiče se rozumějí jest k platnosti manželství potřebí
zpravidla bez rozdílu stupně všichni kromě prohlášení řádného zástupce
přibuzní v řadě vzestupné a názvem
také přivolení soudu.
děti všichni příbuzní
v
řadě
se§ 50. Nezletilí nemanželského Pllstupné.
;
vodu potřebují k platnosti
svého
manželství kromě prohlášen!
svého
VIII. OCHRANA JMeNA.
poručníka svolení soudu .
§ 43. Upírá-Ii se někomu
právo,
§ 51. Nezletilému
cizinci,
který
aby užíval svého " jména, nebo je-Ii chce v tomto státě uzavříti manželpoškozen neoprávněným užíváním je~ stvl a nemůže se vykázati potřebným
ho jména (krycího jména)" může ža- svolením, budiž zřízen zdejším soulovati, aby toho bylo zanecháno, a
dem,' k němuž by podle svého (stavu
je-Ii zavinění, aby byla škoda
naa) pobytu patřil, zástupce, který tohrazena.
muto soudu prohlásí své svolení k
manželství nebo své nesvolení.
HLAVA DRUHA.
§ 52. Bylo-Ii nezletilci nebo chráO MANZELSKEM PRAvu.
něnci svo,l ení k manželství odepřeno
POJEM MANZELSTVI.
a pokládají-Ii se tím snoubenci za
§ 44. Rodinné poměry zakládají se stižené, mají právo
dovolávati
se
smlouvou manželskou.
V manželské pomoci řádného soudce.
sm'?uv~, dvě osoby různého pohlaví
§ 53. Nedostatek nutných příjmů;
proJevuJI podle zákona svoji vůli, že prokázané nebo obecně známé špat-

II. Občanské právo.
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né mravy; nakažlivé nemoci
nebo
vady, které jsou na překážku účelu
manželství toho, s nímž má
býti
manželstvi uzavřeno; jsou řádnými
důvody, odepříti svoleni k manželstvl.
' § 54. Vojenské zákony ust~novuji,
s kterými vojenskými osobami, " nebo
s kterými osobami k vojsku náležejícfmi nelze bez písemného do'!.o,l,e- :
ní jejich pluku, sboru. neb~ vubec ,
jejich představených sjednati p l atnou
manželskou smlouvu.
b) z nedostatku skutečného přivolení.
§ 55. Přivolení k sňatku ne"!á právní moc í, bylo-Ii vynuc.eno duvod ~ OU
bázn\. Byla-Ii bázeň duvodná, dluzno
posouditi podle velikos,i a pravděpodobnosti
nebezpečnosti a podle
tělesné a duševní povahy
osoby,
které bylo vyhrožováno .
§ 56. Přivolení je neplatno
tak~
tehdy bylo-ll dáno osobou, ktera
byla 'unesena a jíž nebyla ještě vrácena její svoboda.
~
§ 57. Omyl činí přivole.."í k. snatku
neplatným jen tehdy, sbehl-II se v
osobě budoucfho manžela.
§ 58. Shledá-Ii m.anže! . yo s~atku,
že jeho manželka Jest JIZ od jinéhO
těhotnou, může, vyjímajíc případ,~ o
němž jest ustanoveno v §u 121,~ zádati, aby manželství bylo prohláseno
za neplatné .
, § 59 . Všechny ostatní omyly .manželů jakož i jejich zklamaná ocekávání' předpokládaných nebo i smluvených podmínek, nebrání platnosti
manželské smlouvy.
'

dokázati nast avší roz l uku, "to jest
úplné zrušení manželského svazku.
§§ 63 a 64 zrušeny §em 25 manželského' zák . z 22. května 1919 č. 320
Sb. z. a n.
přibuzenstvi ;
§ 65. Mezi příbuznými v řadě vzestupné a sestupné;, mezi plnorodný:
mi a polorodnýnii sourozen ci; mezI
dětmi sourozenců; jakož i se souroienci rodičů, totiž "s ujcem a' s tetou
se strany otcovy i matčiny, nemůže
býti , platné manželstvi
uzavřeno,
nechť příbuzenství pochází ze zrození manželského nebo ,n emanželského .
c
§§ 66 a 67 zrušeny~ §em 25 m~nžel
ského zák. z 22. kvetna 1919, c. 320
Sb. z. a n.
záPozn , Celé znění manželského
ko na viz dále ,
nebo vraždy manžela.
§ 68. Když dvě ~soby~ tře~as ~e
cizoložství nedopustily, SI slibl,ly, ze
se vezmou, a když i jen je'dna "z
nich, aby úmyslu toho ~osáh!y, ~st~ojila úklady životu manzela, Jenz Jejich manželství překážel;
nemůže
mezi týmiž býti uzavřeno platné manželství ani tehdy, když vražda nebyla
skutečně provedena.

II. NEDOSTATEK MOHOUCNOSTI K
ÚČELU .

a) mohoucnosti tělesné;
§ 60. Trvalá nemoho.ucnos~ k,~nati
manželskou povinnost J~~-' prekazko~
manželství, byla-Ii tu JIZ v
dobe
sjednání manželské sml?uvy. Nem~
houcnost toliko dočasna, nebo DrIhodivší se teprve během manžels-,ví,
třebas nezhojitelná, svazek manzelský zrušiti nemůže.
b) mohoucnosti mravní; následkem
odsouzení trestu těžkého ži!láře;
§ 61 . neplati.
následkem manželského svazku;
§ 62. Muž smí býti současně oddán
jen s jednou ženou a že~~. pouz~ s
jedním mužem. Kdo byl JIZ ,od~an ~
opět se chce oddati,
musl
rádne

NEDOSTATEK POD~TATNÝCH OBŘADNOSTf. TAKOVYMI JSOU:
§ 69. K platnosti manželství se vyhledávají ohlášky a slavnostně prohlášené přivolení.
a) ohlášky;
§ 70 . Ohlášky pozů'stávají ve vyhlášení budoucfho manželství s uvedením jména, rodinného jména, místa na r ození, stavu a bydliště obou
snoubenců, s připomenutím: že každý, komu je známa nějaká pře kážk~
manželství, má ji oznámiti.
Ta kove
oznámení budiž učiněno duchovn ím u
správci, jemuž přísluší .odd.ávati,
bezprostředně nebo prostred mctvím
duchovního správce, který manželství
ohlašoval.
•.
§ 71, Vyhláška musí se státi po tu
dny nedělní nebo sváteční v obvy klém cfrkevním shromáždění f arního
okresu a, bydli-Ii každý ze snoubenců v jiném okresu, v o,bou f~rní~~
okresech. [Při manželstv l ch mezI puslušníky nekatolického. ná~ožens~~í
křesťanského musí býti ohlašky YCIněny netoliko v jejich
bohosluzebných shromážděních, nýbrž i v oněch

III.
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katolických farních chrámech, v jejichž okresu bydli; a při manželství
mezi
katolickými a nekatolickými
příslušníky křesťanského náboženství
netoliko ve farním kostele strany kato lické a v modlitebně strany nekat olické, nýbrž i v katolickém farním
ch rámě, v jehož okresu strana byd li.]
§ 72. NebydlHi snoubenci nebo
jeden z nich ještě šest neděl
ve
farním okrese, ve kterém má býti
manželstvr uzavřeno; buďtež ohlášky
konán y t aké v místě jejich posledniho pobytu, kde bydleli déle než po
právě ustanovený čas, anebo
snoubenci musí po šest týdnů pokračo
vati ve svém bydlení v místě, kde
žiji, aby vyhlášky 'jejich manželství
byly t am postačujícL
§ 73. Nebude-Ii manželství běhe'm
še sti měsíců po ohláškách uzavřeno,
mu sí tyto tři ohlášky býti op~kovány.
§ 74. K platnosti ohlášek a k platno sti manželství, od toho odvislé,
sice p os t ači, když jména snoubenců
a jejich nastávajícf manželství byla
a l es p oň jednou jak ve farním okresu
ženic hově, tak i nevěstině vyhlášena, a nedostatek, který se sběhl ve 10rmě nebo počtu vyhlašek,
nečiní
manželství neplatným; ale
jednak
snoubenci nebo jejich zástupci, jednak d uchovní jsou povinni pod při
měřen ým trestem postarati" se o to,
aby všechny zde předepsané vyhlášky byly vykonány v náležité formě.
b) slavností prohlášení přivolen\.
§ 75. Slavnostní prohlášení přivo
lení mu sí se státi. před řádným duchovním správcem jednoho ze snoubenců, nechť již
podle rozdílnosti
náboženství sluje farář, pastor -- nebo
j akko li jinak, nebo před jeho. zástupc em, v přítomnosti dvou svědků.
§ 76. Slavnostní prohlášení přivo
leni k manželství může se státi prostřednict v í m plnomocnika; musi , však
k tomu b ýti dosaženo povolení zem" ského úřad u a v plné moci musí býti určena o soba, s níž má býti manželství uz avřeno. Manželství uzavře
né bez takové zvláštní plné moci je
ne pl atno . By1 a-li plná
mot
před
" uzav řením manžels tv[ odvolána, je
sice manželstv [ neplatno, ale zmocni tel je zodpově den za škodu odvolán[m zp ůsoben o u.
,
~ 77. [zru šen čl á nk em III. zákona
z 31. prosince 1868] Č . 1. ř. z. z r.
1869.] Na jeho mís tě pl atí čl. ' II. zá-
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kona z 31. prosince 1868, č. 4. ř : z.
z r. 1869: "Při
s,ňatku
příslušn[~ů
různých křesťanských vyznání
budiž
slavnostně prohlášené přivolen[ uči
něno za přítomnosti
dvou
svědků
před řádným
duchovním správcem
jednoho z obou snoubenců
nebo
před jeho zástupcem.
To se může
státi také v " případě, . když ohlášky
pro zdráhání se ducht!yního správce
byly v,ykonány , politickým
úřadem.
Snoubenci mají vždy na vůli vymoci
si cfrkevní požehnání svému manželství, které bylo uzavře'no před duchovním správcem jednoho ze snoubenců, u duchovního správce druhé
strany."
.
~ 78. Nemohou-Ii se vykázati snoubenci písemným vysvědčením, že byly ohlášky řádně provedeny, nebo
osoby uvedené v §§ 49, 50, 51, 52 a
54 dovolením potřebným k jejich
sňatku, rovněž ti, jejichž
zletilost
není zcela zřejmá, křestným ' listem
anebo písemným ' vysvědčením jejich
zletilosti, nebo objeví-Ii se jiná pře
kážki! manželství" jest. duchovnímu
pod těžkým trestem zakázáno vykonati oddavky, dokud snoubenci nepředloží nutných vysvědčení a neodstraní všech závád.
§ 79 neplatí.
§ 80. Pro trvalý důkaz
uzavřené
manželské smlouvy jsou farni před
staveni povinni- tuto
vlastnoručně
zapsati do knihy ' oddavků, zvláště k
tomu určené. Zřetelně musí býti zapsáno jméno a , rodinné jméno, stáří,
byt, jakož i stav manželů s poznámkou, byli -Ii již v manželství či nikoliv; jm~no a {odi!iné, jméno, ' pak
stav jejich rodičů a svědků; rovněž
den, kdy bylo ma" želstv ( uzavřeno, '
"konečně i musí býti uvedeny jméno
duchovního správce, před nímž ,bylo přivolení slavnostně prohlášeno, a listiny , jimiž byly odstraněny naskytnuvší ' se překážky.
§ 81. Má-Ii býti manželstvr uzavře
no na jiném místě, do kterého žádný ze snoubenců farou nenáleží, musí
řádný duchovní správce hned, kdyl:
vydává list inu, kterou někoho jiného
jmenuje za svého zástupce, tuto
okolnost zapsati do knihy oddavků
své fary s pojmenováním místa, kde
a před kterým duchovním správcem
manželství má býti ,uzavřeno.
§ 82. Duchovní správce toho místa,
kde
manželství je uzavřeno, musí
nastavši sňatek rovněž zapsati
do
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knihy oddavků své fary s dodatkem,
kterým farářem byl jmenován za zástupce, a uzavření sňatku během
osmi dnů oznámiti faráři, kterým byl
zmocněn.
.

II. Občanské právo.
manželů;
naproti tomu v díle druhém práva věcná, vzcházející
ze
svatebních smluv.
Společné;

§ 90 . Obě strany jsou především
PROMINUTI PŘEKÁŽEK MANŽE'LSTV(
stejně zavázány ' k manželské povi§ 83. Z důležitých důvodů může. se nosti, věrnosti a slušnému zacházenl.
žádati o prominutí překážek manželZvláštní manželovy;
ství u zemského úřadu,
který
má
další zaříditi .podle povahy okolností.
§ 91. Muž je hlava rodiny. V této
§ 84. Před uzavřením manželstv[ vlastnosti přísluší mu obzvláště pr!'ibudiž o prominutí překážek manžel- vo vésti domácnost; náleží mu však
ství žádáno od samých stran a vlast- také závazek, aby poskytoval manním jménem. Objevila-Ii by se však želce podle svého jmění slušnou výpo uzavřeném již manželství dřív,e živu _a zastupoval ji ve všech případ
neznámá prominutelná překážka, mo- nostech.
hou se strany také prostřednictvím
svých duchovních správců a se zamlManželčiny;
čením svého jména obrátiti na zem§ 92.. Manželka obdrží Jmeno mužovo [a požívá práv jeho
stavu].
ský úřad o prominutL
~ 85. V místech, kde není zemské- Jest povinna následovati muže ,c;lo
ho úřadu, je [krajským úřadům] udě jeho bydliště, pomáhati, seč " jest; v
lena moc, z důležitých příčin promi- domácnosti a ve' výdělku a, pokud
toho vyžaduje domácí pořádek, sanouti druhou a třetí ohlášku.
§ 86. Jsou-Ii tu nutkavé okolnosti, ma plniti i dáti plniti opatření mumohou býti vyhlášky zcela prominu- žem učiněná .
1y zemským úřadem [nebo krajským
úřadem] a, nedovoluje-Ii potvrzené ZRUŠENI MANŽElSK~HO SPOLEČENSTV1·
blízké nebezpečí smrti průtahu, také
§ 93. Manželům není nikterak domístním úřadem,
snoubenci
musí voleno, aby zrušili o své újmě manvšak potvrditi, že jim není známa želský svazek, třebas by byli mezi
žádná překážka, vadící jejich man- sebou o tom za jedno; nechť I již
tvrdí neplatnost manželství,
nebo
želství.
§ 87. Prominutí všech tří vyhl ášek chtějí provésti
rozluku
manželství
budiž po složeni zmíněné přísahy neb i . jen rozvod od stolu a lože.
uděleno také tehdy, když chtějí býti
oddány dvě osoby, o nichž se již t. ZDÁNLlV~: PROHLÁŠEN 1M POVODNI
NEPLATNOSTI.
před tím vůbec mělo za to, že jsou
spolu oddány. V tomto případě může
ZPOSOB ZAHÁJENI:
o prominutí býti žádáno u zemského
§ 94. [zrušen §em 25. manželského
úřadu duchovním správcem,
se zazákona z 22. května 1919, Č. 320, Sb.
tajením jmen stran.
§ 88. Bude-Ii prominuta překážka, z. n.] .
§ 95. Manžel, který věděl o sběkterá tu byla při uzavření manželství, musí býti bez opakování pro- hnuvším se omylu v osobě nebo o
bázni,
ve kterou byla druhá strana
hlášek znov!! prohlášeno přivolení
před duchovním správcem a dvěma uvedena, jakož i manžel, který zamlčel
okolnost,
že sám nemůže podle
důvěrnými svědky a tento slavnostní
úkon poznamenán v knize oddavků. §§ 49, 50, 51, 52 a 54 uzavříti platné
manželství,
nebo
klamně předstíral
Bylo-Ii tohoto předpisu dbáno, buď
takové manželství pokládáno za ta- proň potřebné svolení, nemůže z
důvodu
svého
vlastního
protiprávníkové, jako by bylo ·od počátku plaho jednání odpírati 'platnosti
mantně uzavřeno.
žel ství.
'
§
96. Vůbec jen nevinný má právo
ÚČINEK PLATNÉHO MANŽElSTVI: PRÁ- žádati, aby manželská smlouva byla
VA A POVINNOSTI MANŽela;
prohlášena za neplatnou; toho práva
§ 89. Práva a povinnosti manželů však pozbývá, když, zvěděv o pře
vzcházejí z účelu jejich spojení, ze kážce, pokračoval v manželství. Odzákona a ze sjednaných úmluv . Zde porovati manželství, jež uzavřel
o
ustanovují se toliko osobní práva

Občanský

zákOník §§ 83~1 09.

své újmě nezletilec nebo' chráněnec
může otec nebo poručenstvo" je~
pokud trvá otcovská moc nebo poruČenství.

A PROJEDNÁNi;
§ 97. projednávání neplatnosti manželství příslušl jen krajsk.ému soudu
v jehOŽ obvodě manželé měli své
poslední společné bydliště.
§ 98. Může-Ii býti . překážka odstraněna, má se ' krajský soud o to při
činiti opatřením k tomu nutným a · dohodou stran; nebylo-Ii by to snad
možno, má krajský soud o platnosti
manželství rozhodnouti.
§ 99. Vždy_ platí
d~mněnka
pro
platnost manzelstvL Udavaná překáž
ka r.n~nželstv[ r.nusí tedy býti úplně
dokazana a ani souhlasné , doznání
obou manželů nemá zde moci důka
zu, ani nelze dopustiti, aby manželé
na to př[sahali.
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[f aráři]

své

rozhodnutí k rozvodu
7polu ~ : pohn~.tkami oznámiti [farář]
J~ . p~vll1en prrpomenouti
manželům
prr _ s~atk.u , vzáj~mně učiněný slavnos~~! !llb · a dutklivě na srdce jim
VIOZltl skodlivé následky ' rozvodu.
Tyt~ d,o~luvy musí býti po třikráte
~ _.ruzny cas, . opakovány. Byly-Ii
bez
uCll1k~, musl [farář] dáti stranám píser.nn~, vys~ědčení, že setrvávají při
~.ve ~.adc;>stl, aby byli rozvedeni, ač
Jim tnkrate bylo domlouváno.
ROZVOD.
~ ,§ 105. Oba manželé mají , podati
zado,:;t .0 ,rozvod, doloženou tímto
vysvedcel1lm! ~ svého řádného soudu .• So~d m~ Je osobně obeslati a,
kdy~ pred nim potvrdí, že jsou navzajem srozumělli i o rozvodu i o
p'o~mín~ách zřetelem ku jmění a výzlve ma bez. ~alšt~o šetření žádaný
rozvod povoliti a tyž v soudních spi sech poz~amenati. Jsou-Ii tu' děti je
s~ud p~vlllen o tytéž pečovati p~dle
h[:::'sU
obsaž~ných v následujíci

ZVLÁŠTĚ PRO NEMOHOUCNOST.
§ ,1 DO; Zv~áště v případě, když se
tvrdl predeslá a stálá nemohoucnost
kon ati manž~lskou povinnost, budiž
~: 1~6. je-Ii manžel nezletilý nebo
proveden dul<az znalci, totiž zkuše- chran::,nc~~, může sice sám k rozvonými lé~áři ~ ranhojiči,
a
podle du !:1rI~olltl, ale k dohodě o jmění
okolnosti take porodními bábami.
man:elu a o výživě, jakož i o za§ ~ 01. Nelze-Ii s jistotou určiti, opatr~ní d~tí je třeba přlvolení zázda-II nemohoucnost je stálá nebo ~~~~~~o zastupce ' a poručenského
je~ _dočasná, jsou manželé
povinni
J~ste rok spolu bydleti a, potrvalaII nemohoucnost po tuto dobu budiž
Bez srozuměllí.
manželství prohlášeno za nepl~tné.
. ~ 107. [NeChce-ii jedna strana svo,§,102. O.bjeví-Ii se při projedná- ~IJI ~ I ro.zvodu a má-Ii ' druhá strana
~an! ro~epre ~ pl atnost manželství,
radne d~vody.' z nichž může o roze Jedne strane neb oběma stranám zvo~ u!llova~l; r.nusí i v tomto , pří
by!a pře~áž~?, manželství . před tím pade JH~d,cha.zetl farářovy domluvy.]
zn.?m~ a, ~e J!_ u~ysln,ě zatajily; buď Ne~aJ}-I! uspechu nebo zdráhá-Ii se
t~z V111 ni CI Stl zem trestem ustanoveobv!~e_n~ strana k _faráři se dostaviti
ny~ v. t!estním zákoně
o [těžkých budlz zadost sa farářovým vysvědče:
pollceJnlch] přestupcích. Je-Ii jedna ~ím _a.;; p~třebnými doklady předlo
str~ na ~ez v!."~, zůstavuje se jí žáze~~ . ra?nem~ soudu, který má věc
dati odskodnel1l. Byly-Ii konečně v z uredn! r.n0CI vyšetřiti a 'o tom roztako,vé~ . manželství
zplozeny
děti,
hodn~u~I . . ~~udce
může
ohrožené
mu,:; I byt! o tytéž " pečováno podle s tr~n.e I J:ste, před r ozhodnutím poonech zasad, které jsou ustanoveny volit! oddelene slušné bydliště
ve hl avě o povinnostech , rodičů.
§ 108. ~Roze'pře, které vznikn~u při
rO,zvod!-', za ~terý bylo žádáno bez'
II. SKUTEČN~ ZRUŠENI. ..
svo!en} ,druheho manžela, ' o odděle
a) dočasný rozvod; ve srozumění.
ní lm:n'
nebo, o zaopatření dětí,
§ ,103; . Rozvoď od stolu
a
lože b~dte~ . po~uz~v~ny podle stejného
~USI by tl manželům, jestliže se oba
p~~dplsu, Jaky Je dán níže v § 117
. ohodnou a o podmínkách jsou za prl rozluce manželstvf.
'
!~~no, soudem povolen za následu~. 109., ~ůležité důvody, ze kterých
JICI opatrnosti.
~u~e byt I ,rozvod - při;znán, jsou: By§ 104. Manželé mají nejprve ~vému Ii zalovany uznán vinným ' cizoložství

II.
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nebo zločinu; jestliže zlomyslně opustil žalujlcího manžela
nebo vedl
nepořádný život, člmž značná
část
jměnl žalujlclho manžela nebo dobré
mravy rodiny byly vystaveny nebez:
pečenstvl; rovněž životu nebo zdr~v~
nebezpečné úklady; kruté nakládan!
nebo podle postaveni osob velmi
cítelné, opětované ubliž.ovánl; tr'!a lá, s nebezpečenstv!m nakazy spoJená tělesná vada.
Způsob

Občanské

právo_

I ihned

oznamováno, nýbr!. předloženo
vrchnlm soudem k nejvysslmu rozhodnutl.]
•
§§ 115 a 116 zruseny §em 25. mano ,
želské~o zákona ze ,dne 22. května
1919, c. 320. Sb . z. a n.

opětného spojeni.

§ 110. Rozvedeni manželé mohou
se opět spojiti; spojeni musl však
býti řádnému soudu ozn~meno . C~tě
jHi manželé po takovem
spojeni
opět býti rozvedeni, musl dbáti té:
hož, co je předepsáno pro prvy
rozvod.
b) úplná rozluka; u . katoliků smrtí.
§ 111. [zrušen §em 25 . manželského zákona z 22. května 1919 č. 320
Sb. z. a n.].
Prohlášenlm za mrtva.
§ 112. Pouhé projitl času, určené
ho v § 24 pro prohlášeni za mrtva,
během něhož bVI jeden manžel nepřítomen, nedává sice druhé straně
ještě práva manžel stvi pokládati
za
zrušené a v nové vstoupiti; jestliže
však tato nepřítomost je doprovázena takovými okolnostmi, že není pří
činy pochybovati a smrti nepřltomné
ho, může se u krajského soudu, v
jehož obvodě měl nepřítomný svoje
poslední bydliště" a neměHi bydli ště, svůj poslednl pobyt, žádati
~
soudní prohlášení,
že
nepřltomny
pokládá se zii! mrtvého a manželství
za rozloučené.
§ 113. Po této žádosti zřldí
s.e
opatrovnlk k vyhledání nepřltomného
a nepřítomný obešle se vyhláško.u na
celý rok vydanou a třikrát ve veřej 
ných, podle okolnosti i v cizozemských, novinách uveřejněnou s dOdatkem, že soud prohlásl jej
za
, mrtva, jestliže během této doby se
neobjeví nebo jiným způsobem soud
o svém žití nezprav!. '
.
§, 114 . .,rojde-Ii tento čalj bezv'isledně [ustanoví se na opětnou zadost pozůstalého
manžela
fiskální
úřad nebo jiný počestný a věci zna lý muž k obhájení manželského svazku a], po skončeném řlzenl vydá se
nález zda se žádosti vyhovuje či
nikoltv.
[Povolení nebudiž straně

ROZDELENI JMENL
§ 117. Vzejde-Ii při
rozlučováni
manželstvl rozepře, která se vztahuje na nějakou dále sjednanou smlouvu, na odděleni jiněnl, ' na zaopatře
ni děti nebo na jiné pohledávky a
vzájemné
pohledávky, _má
řádný
soudce vždy zatlm učiniti pokus, aby
narovnánlm odstranil _ tuto
rozepři.
Nelze-Ii však strany k narovnáni pohnouti, má je odkázati k řádnému'
řízeni, načež budiž rozhodnuto podle předpisů, obsažených v hlavě o
manželských smlouvách, zatlm
však:
budiž manželce a dětem vyměřena
slušná výživa .
ZPŮSOB OPETN~HO SPOJENI.
§ 118. Chtějl-Ii se rozloučení manželé opět spojiti, -je spojeni pokládati za nové manžel stvl a musí býti
šetřeno všech obřadnosti, jichž
je
podle zákona potřeb I
k
uzavřeni
manžel ské smlouvy.

OMEZENI A PŘEDPISY V PŘIČINE
OPETNEHO SJ\lATKU.
§ 119. [zrušen §em 25. manželského zákona ze dne 22 . května 1919, č._
320 . Sb. z. a n.]
§ . 120. Bylo-Ii manželství prohlášeno neplatným, rozloučeno nebo zru-šeno smrti mužovou, nemůže žena,
je-Ii těhotnou, vejlti v nový sňatek
před slehnutím a je-Ii pochybno, zda
je těhotnou, před uplynutím
180.dne; jestli ale podle okolností nebo_
podle vysvědčenl znalců těholenstvl
není pravděpodobným, může býti P?
uplynutí tři měsíců uděleno pro.~I-
nutí [v hlavnlm městě zemským ura-dem a na venkově krajským úřa-dem.]
.
~ 121. Přestoupeni tohoto
zakona
(§ 120) nemá sice ~a ná,;;ledek ~e:
platnost manželstvl; ale -zena ztracl
výhody, které jí přede~lý mu~ ~činil
svatební.mi
smlouvami,
dedlckou smlouvou, poslední vůli .nebo do~o:·
dou při rozluce; muž vsak, . s, !lI~Z:
druhé manželství uzavre, ztracl pravo které jemu mimo tento j)řlpaď
§e:n - 58 nálež!, dáti manzelství prohlá-v

(

Občanský

zákoník §§ 110- 139.

sitl za neplatné a oba manželé buďtež
stiženi trestem oKolnostem priměřeným . Narodl-,Ii se v taltovém manželstvl drtě a je-li alespoň pochybno, zdali nenl zplozeno od předešlého muže, budiž ,mu zřízen opatrovník k obhájení jeho práv.
§ 122. Bylo-II
manželství uznáno
neplatn~m ne~o prohl.áše.no za
ro doučene; budiž tako~y vysledek poznamenán v knize snatku na mls~ě,
kde je ~~atek zapsán, a za Um úcelem. budlz od soudu, ~ nehož
se
prOjednáváni neplatno~~1 ne,bo ro~~uky kona~o, ~ydan!, pr.lpomlnka, uradU! kte!y ,!,a pecovatl o spravnost
knihy snaUcu.
v

VfllMKY PRO ZIDOVSTVO:

li 123. Pro židovstvo majl

průchod

se zřetelem k jejich náboženskému
poměru
následujlcí
odchylky
od
obecného manželského práva v této
h l avě obsaženého.
§§ 124 a 125 neplati.
b) vyhlášky;
§ 126. Vyhláška židovských manželstvl musi se stáU v synagoze. nebo
ve společné modlitebně; kde však
takové nenl, musl se státi místnlm
úřadem v [hlavní a
zvláštní] obci,
do které jeden i druhý snoubenec
jsou přičleněni, ve třech po
sobě
jdoucích sobotních nebo svátečních
dnech se zachováním předpisů
daných v §§ 70-73. Prominuti ohlášek
~~':....8~~sáhnoUti podle předpisů §§
c) oddavků;
§ 127. Sňatek musl býti vykonán
rabínem nebo učitelem náboženství
[hlavni] obce jednoho nebo druhého
snoubence, když se prokázali potřebnými vysvědčeními, za pHtomnosti dvou svědků. Rabín neb učitel
náboženstvl muže také k oddavkům
, ustanoviti rablna neb učitele náboženstvl jiné obce.
§ 128. Řádný rabln neb učitel náboženstvl má do knihy sňatkll způso
bem předepsaným v §§
80-82
v
' zemském jazyku zapsati, že oddavky
byly vyk~nány, potřebná vysvědčeni
snoubencI předložená pořadovým čl
slem, pod kterým byli oddani v knize s~atků zapsáni, označiti a ke kni ze snatkll připojiti.
§ 129. tldovské manželstvi, které
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bylo uzavřeno bez zachování zákonných předpisů, je neplatné.
§ 130. Snoubenci nebo rablni a
učitelé náboženstvl,
kteřl
jednajl
proti zmlněným předpisům, dále U
kdož nejsouce řádně zřlzeni oddav:
ky provedli, budou potrestáni podle
[§ 252 druhého dílu]
trestnlho zákona.
§ 131. Rablni neb učitelé
náboženstvl, kteřl nevedou knihy sňatků
podle předpisu zákona, bud'tež stiženi př!měřeným
peněžitým
[nebo
tělesným trestem], s jejich úřadu se, sazeni a k témuž navždy za nez ůsobílé prohlášeni.
p
d) rozvodu;
§ 132. P ři rozvodu od stolu a lože
platl I o židovs~ých manželech obecné předpisy; mají
se tedy také
obrátiti k rablnovi neb učiteli náboženství a tento má
dbáti nařizeni
shora daného (§§ 104-110).

e) rozluky;
§§ 133. až 136 zrušeny §em
25
zák. manželského ze dne 22 . května
1919, č. 320. Sb. z. a n.
'
HLAVA TŘElI.
O PRÁVE_CH MEZI RODiti A DUMI.
VZNIK PRAVNIHO POMERU MEZI MANZELSKYMI RODiti A DETMI.
§ 137. Když se z manžel stvl na rod i
děti, vzniká nový právnl poměr': zakládajl se tím práva
a povin~osti
mezi manželskými rodiči a dětmi.
ZÁKONN~

URČENI

SPOLEČNÁ

PRÁVA A

MANŽELSKÉHO
ZROZENI.
§ 138. O těch dětech, které manželk<! porod I po uplynuti 180 dni po
IIzavreném manželství a před
uplynutim 306. dne buď po mužově smrti
neb po úplném zrušeni manželského
svazku, platí domněnka manželského
zrozeni.
POVINNOSTI

RODIČO .

§ 139. Rodiče jsou vůbec zavázáni
své manželské děti vychovávati
to
jest pečovati o jejich život a j~jiCh
zdravl, opatřovati jim slušnou výživu, jejich tělesné a duševnl slty vyvljeti a vyučováním v náboženstvl a
v užitečných vědomostech klásti záČ. 2
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II. Občanské právo.

z"lAšTNí PRAVA OTCOVA: OTCOVSKA
klad k jejich budoucímu blahobytu.
MOC.
§ 140. POlitické předpisy ust?~ovu
§ 147. Práva ; která příslušejí zvláji, v jakém náboženstvi má by tl . vyště
otci
jako
hlavě
rodiny, j sou mochováno dítě, jehož rodičové, JSou
nestejného náboženského vyzn~ni,_ a cí otcovskou.
v kterém věku je dítě ,opr_avnen?
NASlEDKY TÉŽE:
přihlásiti se k jinému
na,bozenstvl,
a) se zřetelem k volbě povoláni děti
než v kterém bylo vychovano.
§ 148. Otec může vychovávati své
§ 141 . . Jest především_ po.vinnos!i ještě nedospělé dítě" ku stavu, jejž
otcovou tak dlouho pecovatl o vy- pro ně uzná za přiměřený; ale po
živu dětf dokud nemohou samy se dosažené
dospělosti
může
dUě,
vyživovati. Na matce
jest
~vláště předneslo-Ii otci bez úspěchu svou
pečovati o jejich tělesnou vychovu žádost o jiné povoláni, jež se spíše
a o jejich zdraví.
sro vnává s jeho náklonnostmi a jeho
schopnostmi, vznésti svou žádost na
§ 142. Jestli manželé při rozvodu řádny soud, kterýž o tom z úředni
nebo rozluce manželství neshodli se moci rozhodne, přihlížeje ke stavu,
za . souhlasu soudu o péči a výchově jmění a námitkám otcovým.
dětí, rozhodne soud, přihlížeje ku
§ 149. Vše, čeho děti jakkoli zázvláštním poměrům případu se zře
telem k zájmům dětí,
k povoláni, konným způsobem nabudou, jest jevšak
osobnosti a vlastnostem manželů a k jich vlastnictvím; pol<ud jsou
přísluší ~tC!
příčinám rozvodu nebo rozluky, maji- pod moci otcovskou,
li všechny nebo které děti otci ne- správa. Jen kdyby otec ke sprave
bo matce býti
ponechány.
Druhý byl neschopen, anebo z též_e byl vy:
manžel je však přece oprávněn .s loučen těmi, kdož jeho detem dali
dítětem osobně se stýkati. Soud mu- jměni, jmenuje soud jiného správce.
že tento styk blíže upraviti. Nákla§ 150. Z příjmů ze jmění"
poku,d
dy . na výchovu nese otec.
postačuji, buďtež · zapr.a v~v?ny
n,!:
klady na výchovu.
ObJevHI se prl
Změní - Ii se poměry,
může
soud. tom přebytek, musí býti uložen
a
nehledě ku svým dřívějším
naříze ročně vyúčtován. Jen
kdyby
tento
ním nebo k dohodám manželů, vyda- přebytek byl nepatrný" !:"ůž':
býti
ti nová nařízeni; nutná v zájmu dětf . otec osvobozen od
vyuctovaní
a
přenechán,
§ 143. Je-Ii · otec nemajetný, musi přebytek může mu býti
aby
jim
volně
nakládal.
BUde-ii
otC!
především matka o výživu a, zemře
díte
li otec, vůbec o výchovu děti pečo povoleno požívání tím, jemuž
vati. Neni-Ii tu ani matky nebo je-Ii vděčí za jmění, ručí přece příjmy v
nemajetná, připadá tato. péče ~C??i každém případě za výživu sta,,:u. díčům otcovským a po nich
rodlcum těte přiměřenou a nemohou by tl na
újmu téhož otcovými věřiteli
zabase strany matčiny.
veny.
§ 144. Rodiče maji právo v doho§ 151. Tím, čeho svou píli nabude
dě mezi sebou vésti jednáni svých
děti; děti jsou jim povinny účtou a dítě třeba nezletilé, ale jež není Llrodičů
v zaopatřeni, jakož i věcmi,
poslušností .
které byly odevzdány dí~ěti _po
§ 145. Rodiče jsou oprávněni, po- saženi dospělosti k potrebe, muze
hřešované děti vyhledati, uprchle nazpět žádali a prchnuvši
s vrchno- volně nakládati.
§ 152. Děti v otcov ské m<?ci nestenskou pomocí zpět přivésti; jsou
platně zavazovat~
be~
také oprávněni děti nemravné a ne- mohou se
otcova
přivoleni, daného
vyslovne
poslušné nebo rušicí ,domáci p.ořá:
dek a klid trestati zpusobem nikoli ne aspoň mlčky. Dítě, .i.~ž není _ u
sa vsak
přehnaným a jejich zdraví neškod- I'odičů v zaopatřeni, muze uv
k službám samostatně smlo .ou ~a:
ným.
vazovati. Na takové závazky, Jakoz I
§ 146. Děti nabývaji Jména sVé,hO na závazky nezletilců ~ů~~c,
jes~
otce [jeho znaku] a vsech. ostatnlc,h použíti toho, co je v . neJl;lhzšl ~Iave
nikoliv jen osobních práv Jeho rodi - (§§ 246 až 248) ustanoven? .0 zavazny a jeho stavu.
ných jednáních osob, ktere JSou pod .

?.?-

Občanský

zákoník §§ 140-162.

poručenstvím.

Otec je také povinen
své nezletilé děti zastupovati.
§ 153. Předpisy, který ch je nutno
dbáti pro platné manžel stv í nezle1ilé osoby, obsaženy jso~ v před
cházející hlavě (§ 49 a nasL) .
§ 154. Náklad vynaložený na výchovu dětf nedává rodičům žádného
nároku na jmění, jehož děti později
nabudou. Upadnou-Ii však rodiče v
11ouzi, jsou jejich děti .povinny slušně je opaiřovati.
PRÁVNI POMĚR MEZI NEMANŽelSKÝMI
ROD iČi
A
DETMI. . BlIžšl UR'ČENI
POlMU NEMANŽelSKÝCH DETí.
§ 155. Nemanželské děti nepožívají
stejných práv s man~elskými. Právní
do mněn !ca nemanželského zrození pla11 o těch dětech, které byly sice
zrozeny manželkou, avšak p,řed nebo po zákonném čase ustanoveném
sho r a (§ 138) se zřetelem k uzavře 
nému nebo zrušenému manželství.
§ 156. Tato pl'ávni domněnka platí
však při dřívějším zrození teprve
1ehdy, když muž, který před šňatkem
o těhot enství nevěděl, ·n ejdéle ve
1řech měsícich po obdržené zprávě
o nal'ození dítěte odpírá před sou~em otcovství.
§ . 157. Pořádnost dřívějšího nebo
pozdějšíhO porodu, která byla mužem během této lhůty po právu popře n a, může býti prol(ázána jen znalci , kteří po důkladném vyšetření povahy dítěte a matky jasně ud ají pří 
činu

mimořádného

případu.

§ 158. Manželskému původu dítěte
zrgzeného v zákonné lhůtě může odpí rati muž nejdéle do tří měsíců po
obdržené zpl'ávě tím, že dokáže !HO ti opatro vníku, který se má ustanoviti k obhájení manželského zrození
že neni možno, aby dítě od něh~
bylo zplozeno. Ani cizolož ství matči
no, ani její tVl'zení, že jejl dítě je
nemanželské, nemohou o sobě zbaviti dítě práv manžeiského zrození.
Stal-Ii se muž před uplynutím popěrné lhůty duševně chorým; může
vykonati popěrné právo jeho zákonný zástupce do tři měs íců po ob. držené zprávě nebo, věděl-Ii o nar?z~ni ditěte již dříve, do tří · mě
SICU po svém ustanovení.
. § 159. Zemřel-Ii muž před uplynu11m popěrné lhůty nebo je-Ii jeho
pobyt od
narozen í
dítěte
trvale
neznám, může i dítě se souhlasem
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ma~ky, .lestli

ta_to j-:ště žije, odpífatl svemu manzelskemu původu. Za
11m účelem musí POdél ti žalobu na
opatrovníka, který má býti ustano~en k obhájení manželského zrození.
Zalobní právo zaniká uplynutím roku po dosažení zletilosti. Zemře - I i
muž před uplynutím popěrné lhůty,
mohou r o vněž dědicové, jimž by se
stala újma na jejich právech
ve
třech měsicích . p. omužově s~rti z
uvedeného důvodu odpírati manželskému zrození dítěte.
§ 159 a. P opěrné právo zákonného
zástupce mužova nebo . dítěte sama
zan iká, uzná-Ii před soudem manžel
k jednání způsobilý manželské zrození dítěte dříve, než rozsudek nabude pr~vní moci.
LEGITIMACE NEMANŽelSKÝCH DETI:
a) zánikem

překážky

nezaviněnou

manželství nebo

nevědomostí

manželů;

§ 160. Děti, které byly zplozeny
v ~lanželstvi sice neplatném, ale ni koli v tal<ovém, kterému vadí pře
I<~žky uvedené v §§ 62[-64], poklád~~y buďte za manželské, když pře
kazka manželství později odpadla
nebo když alespoň jeden z jejich
rodičů bez viny o přel<ážce manÚIství nevěděl.
b)

dodatečným

sňatkem;

161 . Děti, které se narodily mimo manželství a pozdějším sňatkem
svých rodičů .vstoupily do rodiliy,
pokládaji se stejně jako je·jich po'·
tomstvo za manželsky zplozené; nemohou však manželským dětem, které byly zp lozeny v manželství mezitím stávajícím, bráti v odpor vlastno~t prvozenství a jiná již nabytá
prava.
c) milostí [zeměpánovou].
§ 162. Nemanželské zrození nemů
že býti dítěti na újmu ani občanské
vážnosti ani budoucího zaopatření.
Za lim , účelem tedy nepotřebuje
zvláštni milosti [zeměpánovy], kterou
se prohlašuje dítě za manželské.
Jen rodiče mohou za takovou žádati
chtějí-Ii, aby dítě stejně jako man:
želské
bylo
účastno
stavovských
přednosti nebo práva k volně děti
telnému jmění. Se zřetelem k ostatním členům rodiny . nemá tato milost
účinku.

Č.

2*
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II. Občanské právo.

otcovstvi bude podle § 163 osvě~
čeno aby složil u soudu částku ~y
živy,' která má býti dítěti v. prv~lc~
třech měsícich poskytnuta, l?kOI .!
obvyklou částku útrat, ktere maJl
býti matce podle § 167 na~razeny.
§ 169. Dokud matka svoJe ne~an
želské dítě podle budouciho ~rceni
sama chce a může vychováva~l, nesmí ji otcem býti odňato; pres to
musí otec zapravovati náklady vna
výživu. Hrozi-Ii vv~a~ blahu di!ete
vychováváním matcmym nebezpecenstvi, jest otec povinen .~itě ,~d matky odděliti a je k sobe VZltl, ne~o
na jiném bezpečném a slušnem le
chovati.
.
§ 170. Rodiče mohou spolu učiniti
narovnáni o výživě, výcho~ě a zaopatřeni nemanželského o~ltěte,;. takové narovnání však nemUle by tl na
POVAHA PRAVNIHO POMĚRU MEZI NE- újmu práva dítěte.
MANŽElSKÝMI RODiti A DUM\.
§ 171. povinnost ~~ma~žels,k~ děti
§ 165. Nemanžel~ké ?ě~i nemaji vyživovati a zaopatrltl ~r~cllazl jako
nároku ani na rodmné Jmeno o~~o: jiný dluh na otcovy dedlce. ,
vo [ani na šlechtictvi, erb ~ .I me
Bylo-Ii otcovství otcem uznano nepř~dnosti rodičů]; obdrži rodne Jmé- bo soudně zjištěno, mohou nemanželské děti, které v v. čas v. otcova
noM~~~~in~~!lŽel může dáti ditěti s~é úmrti v jeho dome JSou zlveny, a
jméno prohlášením před zemskym vychovávány, požadovati I , ..I~adale
úřadem se svolením matky a dUete touž měrou jako doposud vyzl\'u a
nebo, je-Ii toto nezletilým" v~ákon: výchovu až do doby, kdy s~my se .
ného zástupce a soudu. K, ucmnostl budou moci !iviti, nikoli vsak o~e
t.ěchto prohlášení je p<:?t~ebí, aby větším rozsahu, ~ež ~e t.oh~, muze
byla předložena ve vereJ~~ neb? dostati podle pozustaleho Jmenl mansoudně nebo notářsky overené li- želským dětem.
stině.
,
'
§ 166. I nemanželské dítě ma pr~- ZANIK OTCOVSKI: MOCI NAD DETMI.
vo žádati na svých rOdičíCh'v. aby J~
§ 172. · Otcovská moc zaniká ihned
přiměřeně svému j.!!'~ní vyz!vovall:
se zletilosti dítěte, pokud ~-:bylo
vychovali a zaopatrlll, a prava ro
dičů k němu vztahují se potud, ,P~ další její trvání na. ~tco~u,. zadost
kud toho účel vychov~ní vyh)edava. soudem ze spravedhve pricmy poJinak nemanželské díte nenl . pod voleno a veřejně vyhlášeno.
§ 173. Spravedlivé příčiny, ze kteotcovskou moci
svého
zp~o~ltele,
rých lze u soudu žádati o prvodlo~
nýbrž jest zastupováno, poru,cnlkem .
K výživě ·jest zavázan. predevší,!, žení otcovské moci, jsou: Kdyz díte,
pro vady
tě~~ .. nebo
otec' nenHi to však v Jeho mOCI, ač zletilé,
přlp~dá povinnost ta matce a po ni mysli není s to samo se Z!Vltl neb
pečovati; nebo
jejím rodičům. . '
.. o své záležitosti
§ 167. Otec Je povmen. nahra~I!1 když za nezletilosti zapletlo se ve
matce útraty slehnuti i .utraty )eJ! značné dluhy nebo dOPvu.stllo ~e t,a:
výživy po dobu prvých sesti tydnu kových přečinů, pro nez mUSI by tl
po slehnuti a, budou-Ii ná~ledkem ještě dále cho~áno pod bedllvym
slehnutí další výlohy nutny, I tyto.
dohledem otcovym.
pohledávka promlči se uplynutím
§ 174. Děti mohou b}ti i, před dotři let po slehnuti.
v
vršením dvacátého [ctvrtehol .r0~u
§ 168. Již před narozen!!1' dí~et~ zproštěny otcovské moci, k~yz J!
může soud k návrhu matcl.nu, Je-II otce se schválením soudu vVsloyne
toho potřebna a nevede-II n~cud: propusti nebo když dvacetlletemu
ného života, přidržeti toho, Jehoz

DOKAZ OTCOVSTVI K NEMANŽHSKI:MU
DITETI.
§ 163 . O kom bude prokázáno, zp~
sobem předepsaným v soudnim rád~,
že s matkou ditěte obcoval v ~~be,
od které neprošlo až do JeJih~
slehnuti méně než 180 ~ .vice .I)ez
300 dni; nebo, kdo to I Jen mimo
soud dozná, o tom plati domněnka,
že ditě zplodi\.
. •
§ 164. Zápis otcovského J"!ena d~
knihy křtěncu nebo zrozen~u, kt~ry
se stal na matčin údaj, Jest J~n
tehdy úplným důkazem, k~yž ~ápls
se stal podle zákonného pre~'plsu s
přivolenim otcovým a toto pnvoleni
bylo potvrzeno vysvědčením ~uc~ov
niho a kmotra s dodatkem, xe Jest
jim osobně znám.

Občanský zákoník §§ 163-191.
synovi dovoli, aby vedl vlastní domácnost.
§ 175. Provdá-Ii se nezletilá dcera,
přejde sice se zřetelem ku své osobě pod mužoVU moC (§ 91 a 92);
se zřetelem však ku jm,ě!1 i má ot~c
až do její zletilosti pr~va. a P~VIn
nosli opatrovnika. ,~.emre-II .muz za
jeji nezletilosti, pnJde opet pod
otcovskoU moc.
§ 176. pozbude-Ii otec užívání ro zumu, bude-Ii prohl~šen za marnotratníka nebo bude-II odsouzen pro
zločin k trestu na svobodě na dobu
delši jednoho roku, vystěhuje - Ii se
o své újmě, nebo je-Ii přes ro.k nepfíl omen , aniž podal o svém pobytu
zprávu; přestává otcovská moc a
zřfdi se poručník; pominou-Ii však
tyto překážky, nabude otec opět
svých práv.
§ 177. Otcové, kteří výživu a výchovu svých děti zcela zanedbávají,
pozbývají otcovskou moc na vždy.
§ 178. Zneužívá-Ii otec své moci
nebo neplnHi povinnosti s ní spojených nebo stane-Ii se vinen nečestným nebo nemravným chováním,
může nejen ditě samo, nýbrž každý,
kdo o tom ví, zvláště nejbližší pří
buzní, dovolávati se pomoci soudu.
Soud má vyšetřiti předmět stížnosti
a učiniti opatření okolnostem při 
měřená; zvláště může naříditi, že
otec co do správy jmění nebo co
do péče o osobu dítěte je podřízen
dozoru soudu a na roveň postaven
poručníku.

§ 178 a. Převzal-Ii ústav nebo spoJek pro ochranu děti nebo pro péči
o děti ošetřováni a Yýchovu trýzně
ného, opuštěného nebo zanedbaného
dítěte, nebo dítěte, jemuž rodiče
nevěnuji potřebného dozoru a výchovy, može poručenský soud k návrhu
ústavu nebo spolku vyšetřiv případ
a vyslechnuv rodiče vyřknouti, že
dítě před dokončenhn své výchovy
může býti odňato ústavu nebo spolku proti jejich vůli jen se soudním
svolenim.
§§ .179-185 jsou zrušeny.
Pozn . Viz zákon ze dne 28. března
1928, Č. 56. Sb . z. a n. o osvojení
níže otištěný.
PŘEVZETI

VE SCHOVANSTVI.
§ 186. Práva a povinnosti osvojitelů a osvojencu nelze llltahovati na
děti, které byly vzaty jen ve scllovanství. Toto :schOV.?ltlstvi jP. každé-
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mu volným, . chtějHi
však
strany
sjednati o něm smlouvu, musí tato
býti, pokud maji býti
schovancova
práva ztenčena nebo témuž zvlálltni
závazky uloženy, soudně potvrzena.
Na náhradu schovanecký·ch výloh nemaji pěstounové nároku.
.
HLAVA ČTVRTA.
O

PORUČENSTVECH

A
CtVECH.

OPATROVNI-

URtENr PORUČNICTVI A OPATROVNICTVI.
§ 187. Osobám, které nepožívají
otcovské péče a které jsou
ještě
nezletilé nebo z jiného důvodu nezpusobilé, aby své záležitosti samy
obstarávaly, poskytuji zákony zvláštni ochr·any pomoci poručnika nebo
opatrovnika.
ROZDlL MEZI PORUtENSTVIM A OPATROVNICTVIM .
§ 188. Poručnik má zvláště o nezletilou
osobu · pečovati,
zároveň
však její jměni spravovati . Opatrovníka jest potřebí, aby pečovalo
záležitosti těch, kdož jsou z jiné pří
činy nežli pro nezletilost nezpůso 
bilí, aby sami o ně pečovali.

1. O PORUČENSTVL PODNET ZŘIZENL
§ 189. Když nastane připad, kdy
musi býti nezle1ilému, nechť je manželského nebo nemanželského zrození, zřízen poručr.ik, jsou nezletilcovi přibuzní nebo jiné osoby k němu
v blízkém poměru slojící pcd
při
měřeným
trestem zavázáni
učiniti
oznámení tl soudu nezletilci příSlUš
ného. Také politické úřady, světští a
duchovni představení obcí musí o to
pečovati, aby soud byl o tom zpraven .
KDO V PRVÉ ŘADE ZŘIZUJE PORUČNI
KA.
§ 190. Jakmile soud o tom nabude
vědomosti, musi z úředni moci ustanoviti zůpsobilého poručníka.
NUTNÉ OSVOBOZENI OD PORUČEN
STvl VŮBEC;
§ 191. Nezpůsobilými k poručenství
vůbec jsou ti, kdož nejsou s to pro
svoji nezletilost, tělesné nebo duševní vady nebo z jiných příčin obstarávati své vlastni věci; kdož [by-

, n. ' Občanské
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li uznáni vinnými zločinem] nebo od
nichž nelze očekávati řádnoU výchovu sirotka nebo
užitečnou správu
jmění.

§ 192. Také řeholníkům čl cizozemcům nebudiž zprav'i dla žádné poručenství

svěřováno.

§ 193. Manželky potřebují ku převxetí poručenství
souhlasu
svéhO
manžela, leč že by šlo
o
jejich
vlastní dítě nebo manžel byl prohlášen za choromyslného,
jeho pobyt
neznám, nebo manželství rozvedeno.

právo_

2. ZÁKONNÉ; ,
li 198. Nebyl-Ii posledním pořízením
povolán žádný nebo způsobilý poručník, budiž
svěřeno _ poručenství
přede - všemi manželské matce, pak
dědovi s otcovy strany, potom bábě
s otcovy strany, konečně nejbližšímu
příbuznému, mezi ' někOlika
stejně
blízkými však zpravidla staršímu.

3. SOUDili\.
§ 199. Nelze-'I i uvedeným Zp lISObem poručenství zříditi" záleží na
soudu, koho ' chce jmenovati poruční
kem se zřetelem ke
způsobilosti"
stavu, jmění a bydlišti.

NEBO OD URČITÉHO PORUČEN STVl.
§ 194. K určitému 'poručenství , nebud'tež připuštěni ti, jež otec nebo
FORMA SKUTEČNÉHO ZŘíZENI PORUČ
matka o.právněná povolati poručníka
NIKA.
(§ 196) výslovně z poručenství vyloučili; kdož, jak je známo, žili s rodi§ 200. Každého jmenovaného poči nezletilého nebo s ním samým v ručníka bez rozdílu má poručenský
nepřátelství nebo kdož jsou s nezle- soud ihned poukázati, aby poručen
tilým v rozepři. Soud posoudí, ne- ství převzal. Poručník, byť i
svojí
hodí-Ii se osoba ku převzetí poru- osobou příslušel pod jiný soud, ječenstvl proto, že jsou tu nevyrovna- povinen poručenství převzíti [a poné pohledávky ·mezi ni a, nezletilým. droben je poručenskému úřadu
ve
všech záležitostech k tomuto úřadu
DOBROVOLNÉ DŮVODY OSVOBOZOnáležejících] .
VACI.
FORMA, JAK ODMIl'NOUTI ZŘíZENI.
§ 195. Proti své vůli nemohou ku
převzetí poručenství býti přidržáni:
§ 201. Má-Ii ten, koho soud k poženy kromě matky a báby, dále du- ručenství povolal, za to, že se k to chovní, v trvalé činné službě se na- muto úřadu nehodí; nebo, že jej zácházející vojen ské osoby a veřejnl kon od něho sprošťuje, musí se bě
úředníci, rovněž ten, kdo jest šede- hem čtrnácti dnů , od doby; kdy mu
sát let stár, komu náležl pečovati o bylo soudní naříiení oznámeno, 0pět děti nebo vnuků, nebo kdo ob- bl'átiti na poručenský soud nebo,
starává již jedno obtížné nebo troje nenHi .témuž svou osobou podroben,
menší poručenstvl, konečně kdo by na svůj osobní soud , který má opatento úřad pro
vzdálenost
svého třiti jeho důvody svým dobrozdáním
bydliště od poručenského soudu jen a předložiti poručenskému soudu k
těžce nebo se značnými výlohami rozhodnuti.
mohl zastávati.
.

ZPŮSOBY

POVOLÁNI K PORUČENSTVí: \ ZODPOVEDNOST PORUČNIKA A SOU1. TESTAMENTÁRNI;
OU CO DO TOHOTO PŘEDMĚTU.
§ 202 . Kdo zatají svoji nezpůsobi
§ 196. Především náleží poručen lost k poručenství, jakož i sourl, ktestvl tomu, koho otec nebo, nepoři rý poručníka podle zákona nezp ůso 
di I-Ii o tom, matka k tomu povolali , bilého vědomě ustanovl, zodpovídá
nenHi mu na závadu žádná z překá nezletilci za veškerou tím vzešlou
žek, uvedených v §§ 191 až 194.
škodu i ušlý zisk.
§ 197 . lestli~e matka kromě přípa 
§ 203. TakovoU zodpovědnost uv adu !o!vedeného v § 196 nebo
jinfl luje na sebe i ten, kdo se bez podosoba zanechala nelletilému dědický sta tné příčiny zdráhá
poručenství
podíl a zároveň jmenovala poruční převzíti; a kromě toho má býti při
ka, musí býti tento přijat pouze ve měřenými donucovacími prostředky
vlastnosti
opatrovníka
zůstaveného k tomu přidržen.
jmění.

Občanský

SLIB.
§ 205. KaŽdý, poručník, kromě dě
d~, .":lat~y a baby, musí rukou dánlm
sll~ltl: ze. ch~e . nezletilce vésti
k
pocestnos.tl, bazO! boží a ctnosti
ž
nc:h':l stavu.
chc.e
yatl. uZllecneho . o.bcana, před soudem
I • ml~o sc:'ud. Jej zastupovati, jměnl
verne a pllne spravovati a zach ov r
se ve všem podle

~.
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zákoník §§ 192-211.

NASTOUPENí PORUČENSTVI.
. § 20~ .. poručens~?ho ' úřadu lze se
ujmouti jen po prlkazu
obdrženém
od. přísl~šnéh.o sou,du: Kdo se v por~censtvl vetr~. o sve újmě, je po~lnen
nahradl!1 ·nezletilcí . veškeru
skodu Hm vzes!ou.

přiměřeně vÝchO~
předpisu zákol~Ů~

LISTINA O TOM.
§ 206. !,oru,čníka takovým způso
bem ,zava~a~emu vydá soud o tom
fo!mal~~ listinu, aby byl v jeho úřa
de ,ove!en a. mohl se. podle potřeby
vv-kazat!.
Prevezme-II
poručenství
d*:~, mat~a nebo bába, ' musí
jim
by tl ~orucena .~odobná listina a do
ni pOJato, co Jiní poručníci slibuji.

PORUČEN STvl

HROMADNÉ.
~ 208. Pokud tu nenl vhodn' ch
by byli ochotni y
ent~ ,.~ra~, nebo, pokud je to nutno k. lIcl,nnemll ~á!enr práv a zájmů
nema)etnych chranenců, může
býti
por~censt~í. ~řeneseno
na
vhodn'
orga.n verejne správy nebo někter~
s~ruzení pro ochranu mládeže
Tot
pre~esení . ~ůže ,býti také o~ezen~
na. jednotllva prava a povinnosti 0rucnlkovy. ,Bliž~í ustanovení o t~
budou vydana nařízením. '
m
• So~d .m ůže přeneseni odvolati v' zaduje~1I toho zájem chráněncůV: · y

~ť~."lkŮ, ~!eří

•

"t-

i

SLOUČENI

Pře~z~:

'

PORUČENSKÝC~

HLAVNlcH
POVINNOS]I, V~CHOVY
A
SPRAVY
, JMENl V JEDNÉ OSOBĚ.
. § 209. !ak j~ko poručník otcem
~m~novany ,povinen je pečovati nei ollkc:' o ':ls'?b~ nezletilého, nýbrž
o jeh.o jmenl; tak má se také za
to, kdyz ot.ec. někoho' ustanovil ' opatro'yníkc:~ . Jmeni, že chtěl mu zároven SV~rlt~ dohled na osqbu. Nejmenc:!val-II vsak otec poručníka všem
~e~e~ ne,bo opatrovnlka
pro celé
J'!l~nl, m~ soud ostatním ' dětem zří
~It~ porucníka nebo pro ostatní .' I
Jmeni opatrovníka.
cas

PORUČEN STVl .OSTAVNí. .
§ ~1 o Bylo-Ii . jmenová'no několik
§ .2~7. Od zří~ení poručníka . lze u- po~u<;nlku, mohou . sice spravovati
Jme~1
n:zletilcovo společně
nebo
PUStl:l, ~okud Je ~t, nezletilec, který
o~delene. ~P!ayujHi je však společ
nem~ , ani. n,:m,ovlteho ani značného
movl~eho jmeOl , v donucovací
pra- ne nebo de II-II mezi sebe správu
~ez sc~v,álení
soudu,
ručl
každ'
~ov,ne nebo polepšovně nebo v ně
J,akem veřejném nebo soukromém Jed!;o)lIvy za celou škodu, která - ne~
zletl!emu _~z.ešla . Vždy
musí
také
~sta':.u
věnované m péči o výchovu
jeh?: stan~vy jsou státem schváleny: soud opatrltl, .aby jen jeden pečoval
Totez platl. o chovancích, kteří pod ~pr~~~~U nezletilcovu a o
hlavní
dozore~ ,p:edstavenstva ústavu jsou
vych.ovaya~I.~ rodině . V tomto
ří
PODPORA PORUČNICE SPOLU PORUČ
nalezel l
a
stl porucníkovy přednostovi
ústavu
NIKEM .
~sou-li tu důvody, které by ho pr~
§ 211 . Soud má ženě, která b I
jeho osob.u, podle zákona z ustano- ustano~en? poručnicí, přidati něja~é~
vení por~cnlkem. vylučovaly, má soud ho mUle j~ko spoluporučníka:
~o~le sve_ho uvázení rozhodnouti je1. bude-II. povolána manželská mali. !ako. pr*:~stavený ústavu nezpůso . tka za poručníka a nařidiHi
otec
bily. prevzltl tato oprávnění a tyto poslednim. ~ořízenlm, aby byl zřízen
povinno sti.
spolup.?rucn.lk,
předpokládajic,
že
. ~ou~ .. může přesto, že byl nezle- mku, v case jeho smrti náležela otcov~lly Prlj~t do některého ústavu
v s a moc nad nezletilým·
j«:~o ~áJmu poručníka zříditi ~ebo
2. když poručnice o · t~ žádá·
~~zeneho již. poručnílta v jeho úřa
03. k~yž soud ze zvláš'tních 'důvo
h
po~e.chall. lia výc hovu nezJetilé- du, zeJ~éna. násl*:dkem rozsahu neo v ustavu nesmí tent
. bo ~btlznostl spravy jmění v zá·mu
vykonávati žádného vlivu~ porucnlk porucence za nutné to považUje/

q.

p~de

oprávnění

povin~o

Občanský zákoník
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hoto úřadu · dovolávej se. také 'poruč:
4. bude-Ii povolána
neman~elská nik když není s to mocI k vychove
matka %a poručníka a spoIUpus?be- mu' poskytnuté ,učiniti přitrž poklesní spoluporučnika k .hájeni ~ájmu ne- kům ne%letilcovym.
manželského ditěte Je nutnym.
Při volbě spoluporuční~a buď hloej KDO V PRV~ ŘADE OBSTARA V'iCHOVU.
děno pi'edevšim ku proJevené vul
§ 218 . Osoba sirotkova bu~lž svě
otcově, pak k návrhu por~čnlce, ko- řena především matce, a to I tehdy,
nečně k přibu%ným ne%leUlého .
když se tato neuvá%ala v poruče~stvi
nebo když se opět provdala ;.. lec • by
POVINNOSTI A PRAVA SPOLUPORUCprospěch dítěte vyžadoval Jmakeho
NIKA.
opatřeni.
§ 212. Také spoluporučnik !,!u.sí dostati od soudu pověřovaci listinU a URCENI v'iŠE A PRAMEN O V'iDAJO NA
VÝCHOVU.
slíbiti, že chce c~ ~ejlépe pečoy~ti
o prospěch ne%letllcuv a %a tim. u~e
§ 219. Vydržovaci náklady stano~i
lem musi pomáhati radou porucnlci. poručenský soud a při stanoveni pnZpO%ol'uje-li důležité závady, !'lu~í se hlédne k nařízeni otcovu, k posudku
snažiti o jich nápravu a, Jeli treba, poručnikovu, ku jmě~i, ke, stavu a
o%námitl je poručenskému soudu.
jiným poměrům poruce.ncovym.
§ 213. Jinou podstatnou povl,!'nosti
§ 220 . NestačHI přlJmy na %apraspoluporučnikovoU jes.t, ~by prl ta: vení těchto výloh nebo na. %apravekových jednánich, k lichz platnosti ni nákladu, který'!1 ~~. b~tl n~~letll
je třeba svoleni poručenského s.?u- ci opatřena trvala vy%lva, muze se
du, spolupodpls~val. žá?~st P?ruc.~I schválením soudu sáhnouti také na
ce nebo své %vlaštnl mmeni pnpoJll,
jmění kmenové.
.
•
jakož i aby na žádost soudu po~al
§ 221. V případě, ž? jsou slrotc!
přimo
svůj
posudek o
ta kovem
%cela nemajetní, hledlz p~ruč~nskV
jednáni.
. •
soud k jejich výživě přiměti maJetne
§ 214. Spoluporučník, Je~1Z splnil
nejbližší příbuzné, ~okud .podle .§.u
tyto povinnosti, nemá dalsi zodp~
143 nejsou k tomu J}ž prav!.'ě %avavědnosti; byla'-Ii však sp~lup~ru~nl
Kromě toho ma poruoc~ík ':.k
kovl uložena současně sprava Jmení, %áni.
dlouho spravedlivý nárok VUCI vel_jorev%al s touto správou veškeré po- ným nadacim a stávajicím ústavflm
vinnosti opatrovnikovy.
.
chudých, pokud nezletilý nenl s. 10,
§ 215. Vystoupí-Ii poručOlce % .poabY se sám uživil vlastni pracl
ručenstvi, budiž poručenstvi %pravld!a
přičiněním .
uloženo bývalému spoluporucnikovl.
A PRAVA PO- ZVLAšTNI POVINNOSTI PORUČENSTVA:
"NIKA
Bl POKUD JDE O SPRAVU MA1ET1<U.
RU \ , . :
.
ZJlŠTENI A ZA"ŠTENI MAJETKU;
Al POKUD JDE O VÝCHOV~ .OS<?BY;
ě
§ 216. poručnlk m~ steJne . . Jako
§ 222. Péče o sirotkovo jmě~í s~ otec povinnost a prava st!lra.t! .se o fená poručenském.u :oud~ vyzaduje:
výchovu nezletilcovu; v dul~zltych a aby bylo nejprve jmeni Sirotkovo
pochybných záležitostech vsa.k mu_~ i pátráno a zajištěno dánim pod % sl vyžádati především svoleni a pn- věr, soupisem a odhadem.
kazil poručenského soudu.
\.
ZAVEROU A SOUPISEM;

ZVLAšTNI

POVINNO~TI

"X

§ 223. Soudní závěrou budou .svr:
šity vzaty v úschovu jen. tehdy, Je-.II
toho potřebí
k
zajlštenl;
SOUpiS
§ 217. Ne%letilec jest svému .po- však to jest zevrubný seznam ~eš.ke
ručnikovi povinen. úcto~ a. poslus~o- rého' sirotkovi náležejíciho Jmeni,
stí· jest však ta ke opravnen u svych musi býti %řizen vždy, nehledic a~1
n'e jbližších přibu%ných nebo u. sou~u na zákaz otce nebo jiného %ůstavl
si stěžovati, jestliže by. poruc~ik Ja- tele.
kýmkoli způsobem %neuzív~1 S\l~ moci nebo %anedbával povlnn.osU IiU- PAK ODHADEM JMENl BUĎ piHMO
tně ochrany a péče . iaktéz ",!o~ou
PORUCENSK'iM SOUDEM;
učiniti oznámení příbu%ní. n~zletllcl a
§ 224. Seznam jmění a odhad mokaždý, kdo by o tom %vedel. U toTOMU ODPoVIDAJICI POVINNOST
CHRANENCOVA.

vitých věcí musí se státi bez pro~le
ní, třebas i před zi'i%enim o poručOlka.
Soupis se uschO~~ u, po%~stalostnic~
spisu a jeho overeny Opl~ ,se ~yda
poručníkovi. Odhad nemov.lteho jmě
ní musi se státi, jakmile Je to možné' milže však také · %cela odpadnouti, ' jeví-Ii se hoodnota % jiných spolehlivých pramenu.
NES

PROSTŘEDNICTVIM
OŘADU.
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§§ 212-234.

REÁLNIHO

§ 225. Leží-II ne%letilcův nemovitý
statek v jiné zemi nebo dokonce v
cizím státě; musi poručenský
úřad
požádati řádný soud oné jiné země
nebo onoho cizího státu o soupis a
odhad a o jejich sdělení; musí však
zůstaviti tomuto soudu zřízeni opaHovníka tohoto statku.
§ 226. Leží-Ii nemovitý statek
v
téže zemi, ale pod jiným
úřadem,
přísluši sice tomuto veškerá
práva
ku statku se vztahující, tedy , I soupis a odhad: musi však poručenské
mu soudu na požádáni netollko opis
toho sděliti, nýbrž i pVenechati poručníkovi volnou správu statku a neosobovati si nad jeho poručenským
jednáním nějaké soudní moci.
KAM NÁLEZI MOVITI: JMENL
§ 227. Ty movitosti, které jsou na
nemovitém statku, aby trvale na něm
%ůstaly, bud'te pokládány
%a
část
tohoto statku; všeliké jiné movitosti, také dlužní úpisy a i jistiny na
nemovitém statku váznoucí náležeji
pod poručenskou soudní moc.
VŠEOBECN'i PŘEDPIS O SPRÁV~ JMENL
§ 228. Jakmile poruční!t nebo opatrovník převezme jmění, jest povinen je spravovati s veškerou péčí
řádného a pilného hospodáře a ručiti %a své zavinění.
ZVLAšTNI PŘEDPISY: O BEZPROSTŘED-

tolik; kolik je potřebí na vychováni
sirotka a k fádnému provozu hospodářství; zbytek musi býti
použit v
prvé řadě na %apravení dluhů, JsouII tu jaké, nebo k jiné užitečné potřebě a, nenHi prospěšnějšího použiti, budiž úročně uložen u veřejných
pokladen nebo proti zákonnému %ajištěni i u soukromých osob. Jistota
však Je jen tehdy zákonnou,
když
%ajlštěním pfipočitajíc předchá%ejíci
břemena, JSOU-Ii tu jaká, nen! dům
zatížen přes polovici, venkovský statek nebo pozemek však přes
dvě
třetiny

své

skutečné

ceny.

O OSTATNIM MOVITt:M JMENl;
§ 231. Ostatní movité jmění, které
se .nemá uschovati ani k potřebě. ne%Ietilcově, ani na památku rodiny nebo podle otcova nařízeni, aniž mů
že býti jinak prospešně ,použito, musí býti vůbec veřejně vydr<!ženo . Domácí náradf může se % volné ruky
přenechati rodičům a spoludědlcilm
za soudně odhadnutou cenu. Kusy,
které při veřejné dražbě nebvly %ci%eny, může poručník
s povolením
poručenského soudu i pod odhadni
cenu prodatI.
O NEMOVITÉM;
§ 232. Nemovitý statek mUle bý11
zcizen jen v případě nouze nebo k
patrnému prospěchu nezletilcovu se
schválenim poručenského
soudu a
zpravidla jen veřejnou dražbou, z
důležitých přičln však může býti soudem povoleno i zcizení z
volné
ru\<y.

NI SPRAvE JM~NI, ZVLAsiE O DRAHOCENNOSTECH;
§ 229. Klenoty, jiné drahocennosti
a dlužní úpisy, jakož i všeliké důležité listiny přijdou do soudní úschovy; o prvých obdrží poručník se%nam, od posléze uvedených opisy
nutné k jeho potřebě.

MAJI-LI SE UCINITI DOLEZIT~ ZMĚNY;
§ 233. Poručník nemůže vůbec nic
vykonati bez soudního
svolení ve
všech věcech, které
nenáležeji
k
Vádnému
hospodařeni a které jsoll
zvláště důležity. Nemůže tedy svémocně vzdáti se dědictví nebo be%podminečně je přijmouti, zciziti věci
jemu svěřené,
uzavříti
pachtovní
smlouvu, vypověděti jistinu uloženou
se zákonnou jistotou, postoupiti pohledávku, srovnati právní spor; ' to- ·
várnu, obchod a živnost bez soudního schválení započíti, v nich pokračovatl nebo je zrušiti.

O HOTOVÝCH PENEZlcH;
§ 230. Hotových peněz budiž v rukou poru~níkových ponecháno
jen

PŘI VYBRANf JISTIN;
§ 234. Poručník nemůže nezletilcovu jistinu, má-Ii býti splacena, o své

,II.' Občanské právo.
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moci převziti. Dlužnik, jemuž je taková jistina vypovězena, m usi... :u
svémů zajištěni dáti si od. poru:~ .. ~
předložiti soudní povolen~ . .k Prl J: _
u
jistiny a nesmi se SpOkO)~tl ~ ~aké
hou poručníkovoU kVitanCI, ma
•
na vůli jistinu splatiti přimo u same ho soudu.

PŘI DALŠIM POUŽITí TĚCHŽE;
235. Kdykoli se má ul o!.e~~ jisti §
I titi má poručnik UCll11tl op..~
na sp a
,
.. chem POUZItřeni, aby byla .. s. prospe "'H opatřiti
ta a ku skutecnemu -po UZl
si' schválení soudu.
K

ZAJIŠTĚNf

uplynuti musi býti ~čty se v..šemi .pot" bnými
přilohaml
porucen~~emu
sr~udU odevzdány. , V ~ěchto ... , uctech
musi býti zevrubně urcen pr..l)em .~
vydáni, přebytek nebo .zmensen.i )1:
stoty . Je-Ii do • nezle:~~~v: p/:d~~~
pojat ObC~?:~o~a ~~etni
uzávěrkou,
zenou over
•
kOJ' iti a
čili s tak zvanou bilancI, s.po
.. 1_
chovati ji v tajnost! . P~Otl porucn _
e
kovi, který v · určenem c,!s.e oPO~to
nul vyúčtování, musi byt~ pouz
okolnostem přim~řenÝoch pravnlch donucovací,ch prostredku .
MISTO VYÚČTovANI.
§ 240 . Drži-li nezletile~.y r..ůzných
zemích nemovité statky, )eJlchz .. sl?~á
va je svěřena jedinému porucnl o:
vi musi poručník pro ka~dou .:em l

J

NEKRYT"tCH
POHLEDAVEK .
§ 236 O dlužných pohledávkách, k
jichž p~ůkazu neni listin, mus! ... pOé
'I'štni účet vé sti a tamnlmu ur~du
ručnik opatřiti listiny .. a n~za)lst~~f ~~:dkládati: zů stavuje .se.. !,!U . v~a~
ohledávky podle moznostl. _ hle a .1
vůli aby přebytek jmenl ~ je ne
~ajlstiti nebo při splatnosti vX mocl . ~:mi l~žlcíhO použil ve druhe k doRodičům však nebu~iž n..ezletllco~~
jistina vypověděna, I . kdy~ .. neni p .. _ bru nezletilcovu.
dle zákona zajištěna, )!stllz e• pr~~d:.
podobně neni nebezpecenstvl neJa e
ZPŮSOB VYŘIZENI ÚČTŮ.
ztráty pro poručence, p.okud
byl~
§ 241. poručensk~ .. soud je po~\~~~
b
jim za těžko splaceni nebo ZCl
z!ni jejich nem?v.i~éhO ... statk~ aneb dáti poručníkovy ucty. po~I"~o:ánl " a
• h ředpisů osobami v uc
..
odstoupeni od )eJlch zlvnostl.
~~c vfci sběhlými zkou~e!i a. opr~~I!1
a
vyřízeni
o
,
tom
]l0rucnl.,,:oVI
sdelltl
:
ZARUKA.
§ 242 . Bylo-Ii neco v uctec~ z~po.
237. Poručnik není ~ovinen dáti
nebo sběhla- Ii ~e ja~a~oll
Zá~UkU, nastupuje-Ii po~ucenst~~: Jes~ menuto
jiná chyba, n~~ůže, !O ani•. porucnlkood záruky osvobozen I pozd':jl, ,?o. vi ani nezletllcl by tl na ujmu.
kud přesně dbá, záko~ných .. pre~~s~
o zajištění jměnl a vcas úcty ra ne
ZVLAšTNI PŘEDPISY PRO .P<?RUČNjKf
podává.
PŘI BEZPRO~TŘ~DNI SPRAVE ?MEN.
POVINNOST PODAVATI OČTY.
IVLAšTE PRI ZASTUPOV ANI.
238 Každý poručnik a každý 0 § 243. Nezletilec nemůže p~ed sou pa~rovnik je st zpravidla povinen ,podem vystupovati ani ja~o zalo,b~e!
dávati účty ze svěřené m..u, sprav y : ani jako žalovaný; porucnlk . ~~Sl )~)
Zustavitel může sice poruc~lka sp~~_ bud' sám zastupovati nebo jll1ym :z stiti podáváni účtů, pokud jde o ca
stupovati dáti.
stku jim ,dobrovolně zůstaven<:,u; tr~O
může i poručenský ~oud, ..les ~~~ PŘi SMLOUvACH CHRANĚNCOVÝC~ .
" " my pravděpodobne
nepresa j
§ 244. Nezletilec je sice, opra~=
~~I~ladů na zaopatření a výc~?V~d:~~
zletilcovu; leč ve všech, p.np
_ něn bez spolupůsobeni sveho P,
ručnlka něčeho pro sebe dovoleny~
'e oručník povinen vykazatl kmen~
~é ~měni a jistinu, poj~!é do SOU~I~ jednánim nabývati, al~.. bez. sCh..v..ao
. a o stavu svého sverence, nas a. lení poručenstva ne,!!uz,:. an! nec_
~~:Ii v něm důležitá změna, podati ze svého zciziti, ani neJaky záva
zek na se vzíti.
'
. .
zprávu.
245 Zvláště nemohou nezletll~!
DOBA VYÚČTovANI.
b:Z přivoleni por~č';.nstva ~StOUPltl
§ 239. V každém roce nebo nejpoz- v platné m,anželstvl (g§ 49 az 51.).
ději během dvou měsíců po jeho

Občanský

KONEC PORUČENSTVI.
a} smrti;

249. Poručenství úplně končí
nezletilcovou.
Zemře-Ii
však
poručnik anebo
bude-Ii propuštěn,
jest ustanoviti jiného podle předpi
sů zákona (§ 198 a 199).
smrti

b)

pominutím překážky
moci otcovské;

výkonu

Poručenstvi
končí
rovr-ez,
převezme-Ii
opět
otec výkon své
moci, kterého po nějaký čas vyko-

§ 250.

Mávati nemóhl (§ 176) .
skutečnou

zleti lost!;
§ 251 .
Poručenstvi
zaniká
také
ihned, jakmile chráněnec nabyl zletilosti; poručenský soud může však
na žádost nebo slyšení poručníka a
přfbuzných
další trvání poručenství
naříditi na delši a neurčitou dobu,
pro tělesné nebo duševní vady chráněncovy,
pro marnotratnictvl nebo
z jiných důležitých přlči~. Toto opatřeni musl však býti veřejně vyhlášeno v přiměřené době před Ilastoupenim :zletilosti.
c}
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zákoník §§ 235- 258.

VE t<TERÝCH PŘIPADECH JE NEZlETILEC BEZ PORUČNIKOVA PŘIVOLENI
ZAvAzAN.
§ 246 . I bez přivole!li svého poručnika múže se nezletllec , smlouvou
samostatně :zavázati. k službám, a toliko :z dúleži~ých příčin.... může poručnik před casem :zrUSltl _smlouvu,
kterou nezlétilec sjednal. Ceho nezletilý takto nebo jinak nabude svou
pfli tim múže svobodně nakládati a
se ;avazovati, právě tak, jako věcmi,
které mu k vlastni potřebě budou
vydány, když dojde dospělosti.
§ 247. Nezle~lému, .1en~ dokonal
osmnácty rok veku, muze vrchni por učenstvo přenechati přebytek jeho
správě, jest oprávněn o své moci se
zavazovati.
§ 248. Nezletilý, který dokonav
osmnáctý rok vydává se při jednání
za zletilého, je zodpově~en za veškeru škodu, nemohla-Ii druhá strana
prve, než věc byla sjednána, ziskati
zpráv o pravém stavu.
I)bspělý ne:zletilec odpovidá veš kerýln svým jměnim také za jiné zapovězené činy a za škodu, . kterou
způsobil svým zaviněnim.

d) právně předpokládanou zletilostí,
nastavši prominutim let;
§ 252. Nezletilci dokonavšimu osmnáctý rok může poručenský soud,
vyžádav si posudku poručnlkova a
třebas i nejbližšich přibuzných, prominouti léta a prohlásiti jej za zletilého. Je-Ii nezletilci provoz obchodu nebo živnosti úřadem povolen, je
tim zároveň prohlášen za :zletilého.
Prohlášeni zletilosti má stejný práv ní účinek jako skutečně nabytá :zletilost.
e)

úředním
nebo vyžádaným
puštěním poručníka.

pro-

§ 253. Propuštěni poručnlka naři
zuje soud v některých případech z
úředni moci, v jiných, když se za to
požádá.
PŘIPADY

ÚŘEDN!HO

PROPUŠTĚNI.

§ 254. Poručník ~usí býti z úřední
moci propuštěn, spravuje-Ii poručen
stvi proti svým povinnostem, ukáželi se neschopným nebo vyjdou -Ii
stran něho na jevo takové okolnosti,
které by jej po :zákonu vylučovaly
z převzet( poručenstvi.
§ 255 . Poručenský soud může naříditi, aby žena za poručníka povolaná byla propuštěna, když se provdá. Za poručnlky povolané provdané
ženy buďte propuštěny, bude-Ii odv,olán souhlas manželův, aby poru česlví vedly.
. § 256 '1 Ustanovil-Ii zůstavitel nebo
soud poručnika jen na čas anebo vyloučil - Ii ho pro určitý případ, musí
býti propuštěn, jakmile tento čas
prošel nebo onen určitý při pad nastal.
PŘIPADY PROPUŠTĚNI, KTERe PO
PRÁVU ŽÁDA PORUČNIK.
§ 257. Nas ~a nou-li během poručen
stvi takové důvody, které by poruč
nlka od jeho převzetí podle zákonů
osvobozovaly nebo vylučovaly, jest
v onom případě oprávněn, v tomto
však povinen žádati za propuštění.
§ 258. Poručník, jemuž jako domněle nejbližšimu pHbuzllému nezletilcovu bylo poručenslví uloženo,
má na vůli na místo sebe navrhnouti
později objeveného bližšího a IpŮ
sobilého příbuzného; příbuzný bližš í
nemá však práva žádati, aby mu pří-

II. Občanské právo.
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PODPORNÉ RUČENI PORUČENSKÉHO
buzný vzdálenějsi postoupil poručen- !
SOUDU.
stvl jit převzaté, leč ie by se dříve I
§ 265. I poručenský soud, který
nebyl mohl hlásiti.
zanedbá na újmu nezletilcovu
svůj
úřad, jest za to zodpověde~ ~ ~a
NEBO liNA OSOBA.
vázán nahraditi škodu, není-II Imych
§ 259. Matka nebo bratr, byli -Ii ,v pro střed kil k náhradě.
době, kdy bylo poručenství zřizova~
no, sami ještě n~zletllí, ":,ohoU, I<dyz
ODMENA PORUČNIKOVA:
dosáhli zletilosti, vznésti nárok na
poručenstvi. Také se můle každý
a) ročnl;
pfibuzný, povolal-Ii soud k ,pc;>~učen
§ 266. Pilným poručníkům může
ství osobu nepříbuznou, hlaslll
do soud z uspořených přljmů přiřknouti
roka, že poručenství převezme.
přiměřenou roční odměnu; tato od§ 260. Provdá-II se nezletilá žena, měna však nesmí činiti více než pět
záleží na posudku soudu, má-!i bý~i ze sta ryzích přljmů a smí ročně
poručenstvi postoupeno manzelovl. nejvýše [čtyř tisíc zlatých} dosá(§ 175).
hnouti.
PODMINKY

PROPUŠT~Nf PORUČNIKA:

a) obyčejný čas;
§ 261 . poručník milže zpravidla
teprve koncem poručenského roku
složiti poručenslvi, když
jeho nástupce správu jměnl řádně převza~.
Shledá-Ii to však soud pro bezpecnost osoby nebo majetku
nutným,
může mu je také ihned odejmouti.
b) zaverecny (Ičet;
§ 262. Poručník je povinen nejdéle
ve dvou měsících po skončení poručenství podati soudu svůj závěrečný
účet a obdržl od něho, vypořádav
se fádně, lisl, fe svůj úřad poctivě
a fádně spravoval. Tímto
listem
však nezproš ťuje se závazku z jednání obmyslného, které později na jevo vyjde.

c) ' odevzdáni jmění.

§ 263. Při skončení poručenství je
poručník povinen osobě, která dosáhla zletilosti, nebo nově ustanovenému. poručníkovi odevzdati
jmění
na potvrzení a o tom u soudu se
vykázati. Zřízený seznam jmění
a
ročně schválené účty slouží pN takovém odevzdání za směrnici.

/

b) nebo při vystoupeni.
§ 267. 'Je-Ii nezletllcovo jmění tak
skrovné, že nelze ničeho nebo jen
málo do roka uspořiti; může se poručníkovi který jmění neztenčené
zachoval' nebo nezletilému slušné zaopatření zjednal,. ~Iespp~ ku konci
poručenství uděliti odOlena okolnostem přiměřená.

PORUČNIKOV PRAVNí PROSTŘEDEK
PŘI STltNOSTECH.

§ 268. Poručník, který se pokládá
za postižena nařízením poručenské
ho soudu, má nejprve podati ~tižnost
II téhož soudu, a jen, byla-II
tato
bez úspěChU, rekurs II vyššiho soudu.

2.

O

OPATROVNICTVI. POJEM OPATROVNICTVI.
§ 269. Osobám, které nemohou
svých záležitosti obstarávati a svý,c~
práv samy hájiti, má ~oud, ne~I-!1
moci otcovské ani porucElnské, zndl ti kurátora čili opatrovníka.

PŘIPADY OPATROVNICTVI:
§ 270. Tento případ nastane: u nezletilců, kteří drží nemovité )m~ní v
PORUCNIKOVO RUČENí ZA Clzl
jiné zemi (§ 225); nebo, kterí v ně
ZAVINěNI.
kterém zvláštním případě nemohou
§ 264. Poručník má ručiti vůbec býti zastupováni otcem nebo poruč
jen za své zavinění a nikoli za za - níkem; u zletilých, kteří upadnou v
vinění osob jemu podřízených. Zří šílenost nebo blbost; u osob za
dil-Ii však vědomě osoby neschopné, marnotratníky prohlášen'jch; u nen~ 
podržel-Ii je nebo nenaléhal-li na rozených; někdy také u hluchonc;náhradu škody jimi způsobené, zod- mých; u nepřítomných a u trestancu.
povídá i za tuto nedbalost.

Občanský
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zákoník §§ 259-282.

ješt~ nel:námým účastnfkům nějaké
h~ Jednání nastává tehdy, jestli neIustavlli fádného zástupce, bez ně

a) pro nezletilce;
§ 271. Při jednánich, které jsou
mezi rodiči a nezletilým dltětem nebo mezi poručnfk~m a nezletilcem,
musí býti soud dozádán, aby nezletild jmenoval zvláštnfho opatrovnfka .
§ 272. Vzniknou -Ii právní rOI.epfe
mezi dvěma nebo více nezletl/ci
kteří majf jednoho a téhož poruční~
ka, nesmf tento poručník zastupovati
žádného z nezlelilců,
nýbrž
musí
žádati u soudu, aby každému ' zvláště ustanovil jiného opatrovnlka.

hož by však jejich práva byla prodlenlm ohroiena nebo práva třetí
osoby ve svém běhu stavena. Je-II
známo mlsto pobytu! osoby nepří
tomné, musí jl jejl opatrovnfk zpravovati o stavu jejfch záležitosti
a
pečoyati o . ty.'o l:áleiltosti, nebyloli UČiněno line opatřeni, jako o záležitosti nezletllcovy.
§ 277. Žádá-Ii ně kdo po Sp1i1ění
podmínek rákonem v § 24 stanovených o soudili proh l ášeni nepfitomněho
mrtva, má soud' 'nepfítomnému prede~š[m . op2 ~rovrJka jmenol/atl, pal:: jeJ vyhláškou na celý rok
~tan.o~enoL.l
předvolat i s dodatkem,
ze Je, soud, neobje'lHí se během
toho času nebo nezví-Ii soud jinak
o Jeho životě, prohlási 1<1 mrtva.
§ 278, [Den , kterého prohlášeni za
mrtv~ naby lo ~vé právni moci, pokládá se pfáve za den smrti ne pří
tomného;} prohlášen f za mrtva však
nevylučuje
důkazu ,
že nepřítomný
zemřel dříve ~leb(ll
později'
nebo
že je ješt.ě na živu. ProvecÍe-li s~
takový dúkaz, j es t se k tomu kdo
se na zák~adě soudního prohíášení
~a m rtva .. u!.a! d ržby jmění, zachol/ati
Jako k rmemll po.ctivému držiteli.
g) pro tresfance.

.za

b) pro šílené nebo blbé;
c) pro manotratníky;
§ 273. Za šfleného nebo blbého
mů.že býti pokládán. jen ten, kdo byl
lan soudem prohlásen po zevrubném
vyšetřenf jeho chování a po slyšení
lékařů, soudem k tomu ustanovených.
Za marnotratnfka musi
však
soud
prohlásiti toho, o němž po předcho
zím oznámeni a po šetřeni o tom
vykonaném vyjde na jevo, že svým
jměnim nerozvážně mrhá a sebe nebo svoji rodinu svévolnými nebo za
škodných podminek sjednanými půj
čkovými smlouvami vydává
v šanc
budoucí nouzi. V obou
přlpadech
mus! . býti soudní prohlášení veřejně
oznameno.

d) pro nenarozené;
§ 274 .•. Ce;> se týče nenarozených
osob, zrlzuJe se opatrovník buď potomstvu vůbec nebo plodu v mateřském životě již počatému (§ 22). V
prvém připadě má opatrovník o to
pečovali aby potomstvo při pozůstalosli jemu určené nebylo zkráceno'
~ d~uhém připadě však, aby práv~
Ješte nenarozeného dítěte byla zachována.
.
f

e) pro hluchoněmé;
§ 275. Hluchoněmí, jsou-Ii zároveň
blbi, z~stávaji ,!vale pod poručen
stvfm; .Isou-II vsak
po nastoupeni
dvacáteho druhého roku ' způsobili,
~by s~~ obchody spravovali,
nesmí
Jim byt! opatrovník proti jejlcli vůli
ustanoven; jen nemajl pfed soudem
bez opatrovníka vystupovati.

fl pr~ nepřitomné a pr'o neznámé

úcastníky nějakého jednánf;
.§ 276., Ustanovenf opatrovnfka neprftomnym nebo toho času
soudu

279 nep'la ti .

Z~lnNI OPAlROVNICTVL
§ 280, Soud, iemtlž pHsluší jmenovaH poručnrka .. miii :qHavidla se s!ej"OU opatmost~ ar pod le stejných iásad zfidi!i i o.pal.rovliíka.
ledná-Ii
se však o sprá vu něíaké věci nebo
~ěíakéhQ obchodu, Uetil
náleží k
Jinému soudů , ma f.a:'é tento soud
jmenovati opa ! ro~nika .
.
or"'UJ\!N~ DŮVODY.

§ 2&1. Kdo mápHslušné vlastnosti
pro poručenský úřad,
může
také
pťevzlti <!'palr.?vnictvi.
Pfi opatrov"',ctvi mall téz místo stejné omluvné
~~čV:Ii)~;Y~ p f ednos tllí práva jako po-

PRAYA A. ZÁVAZKY.
§ 282. Práva a povinnosti opatrovnlko, kt?ři_ mají pečovati buď jen o
~právu Jmenl nebo tároveň o osobu
,eJich chraně",ce. bucftei posuzová-

Občanský zákoník
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ny podle pře~pisů pro . poručníky o
tom vydaných.
ZÁNIK TÉHOŽ.
§ 283. opatrovnictví zaniká, kdy~
se skončí záležitosti
opatrov."ik~VI
svě řené nebo když zaniknou du~o y,
pro které chráněnec nemo~1 sv!: za:
ležitosti obstarávati. Zda -II
slleny
nebo blbý nabyl užívání rozumu nebo zda se zlepšila marnotra~l~ikova
vůle důkladně a trvale, budl~ po
zevrubném vyšetření ~kolno~tl roz~
hodnut o po delší, zku~enostl a
_
rvém případě za roven podl: _vY,
~v ědčení lékařů soudem k vyselrel1l
ustanovenýd•.

ně

4. podporovati zákonitého zá~tupce
při volbě povolání opatrovanc~, kteří dokonaji svoji školní pOVinnost.
Nařízením buď ustanove!,o, .I~okud
školní úřady majl za tlm
ucelem
zpraviti poručenskou _ radu o vystoupení nezletilých ze skoly.
.
_
§ 33. Soud může poručenske rade
naříditi, aby přijímala a . ~o~v~zovala
slib poručníkŮ, spoluporucnlku a 0patrovnfků; rovněž může soud vyzva~
ti poručenskou radu, ~by p~~a~~ do
bré zdáni o účelnosti a prt~ere~o
sti navrhovaných nebo z.amysI7n'(c~
opatření ' co do osoby nebo Jmenl
pOl'učence.

0

_

~

_.

§ 34. poručenské ra?ě· m,uze byt I
soudem svěřeno porucenstv!, n':ld .~e:
zletilými, pro něž nebyl Zrlzen II n y
PORUČENSKÁ RADA:
poručník .
,
'
§ 284. Poručenské rady jsou pov~:
§ 35. Bez újmy jin-a~'ých, zakonnx~~
lány aby podporovaly . soudy . pr~ na'řízenl může se nanzenlm _ SV~rltl
výk~nu poručenské a. o.l;latrovn~cke
oručenské radě dozor nad d~tml ve
soudní pravomoci. O Jejich s~~zeni ~táří pod čtrnácti léty! ktere byly
a úkolech bude ustanoveno zvlastnim dán soukromým osobam na st~av~ <!
zákonem.
ošefřování (schovanci)!. a .,:>P!avnel~~
_ "mati schovance byt I uClneno za
DILČI NOVelA I. I{ OBČ. ZÁK.
~r:Nm na povolení poručenské ~adY.
TITUL 6.
§ 36. poručenská rada pod,řlzena
PORUČENSKÁ RADA.
jest soudu svého obvod~. V mlstech
§ 30. Ku podpoře soud~ p,ři _výko- kde se nacházi sborovy soud pry~
nu poručenské a opatrovnlcke ~oudn! stolice, má okresni . soud, a !,achazl:
pra v omoci bud'te zřizeny porucenske li se v místě několik okre~nlch S?U,
d O okresní soud obvodu Jednotll ve
rady.
.
p~'ručenské rady vykonávati dozor
§ 31. Úkolem poruče~ské ~rady Jest,
nad poručenskou radoU.
,
sdělovati soudu skutec~l<:~stl, pro za:
poručenská rada má vzhledem
hájení a vedení porucnlckyc_~ pracl
opatl'ovancům
v
jejim
ob~o~,U
so~
důležité, podporovati soud pn, dOZOJeJI
P,u
ru na poručníky ' a , opatrovnlky
a zdržujícím všem v oboru
sobnosti
na
ni
docházející",?
.soudnlm
oznamovati jemu nedostatky a, nepřístojnosti, které při tom . shl~da ~ příkazům a dotazům vyhovetl. ~oud
může poručensk?U radu dle potreby
které poučenim a napomenutlm ne
svolati k poradam.
může odstraniti.
§ 37 . Bude-Ii pobyt opatr~vanc~
§ 32. Zejména náleží poručenské
radě:
,
d· přeložen do obvodu jiné p~rt~~~~~
d
budiž to od jeho za oni e _
1. učiniti k soudu oznámeni, k. yz
má se zříditi poručník, spolup~rucnl~ ~:sr~pce oznámeno poručenské t~au~~
neb
opatrovník nebo porucenstvl dosavadního místa pobyt~ a , radě
poručenskou radoU porucens k e
prodloužiti;
;,
2 učiniti soudu
oznamenl,
kdy,ž nového mista pobytU.
nás'iedkem zanedbání výživy. _~ vy§ 38. Za účelem provedení svxc~
chovy nebo zneuž~tí I;lráv rO~lc~ ne: úkolů může poručenská rada v.eJI~~
bo nesplněni spoJenych s ,nimi; po
ve styk s veřejnými ~~.rl;lo!~<;em" u
vinností nebo za příčin',:>u ~a;t~le ne- stavy a Spolky a pove~ltl clnltele.. :
bo hrozící zanedbanosti delt J~vl se členy takových spolku ne~o JIn
nutným, aby soud učinil nějake opa- osoby, aby pod jejím v.~den~m a ~.o
obstarávali
jedn~tllvé, JI~
tření;
o bT
.' oby zorem
5. pojménovati zpus o I.e ~~ po,: 'svěřené úkoly nebo skUpinY ukolu
které prohlá~ily ochot~ pr~vzltl
(opatrovatelé) sirotků, opatrovatelkyručenstvi. ne~ opatrovnl,ctvi,

i

sirot ků).

§§ 283-284.

Těmto

osobám buď vydána ustanovovací list ina.
Těchto opatrova telů, m~že se
zejména užívati k poptavkam a k periodické prohlídc~ a, dozoru. Dozor
na děti pod sedmi lety a dohled na
žensl(é opatrovance ~uď ~ver~n zpravidla opalrovatell{Vnlm sirotku.
opatrovatelé sirotků (opat rovatelkyně sirotk Ů) moh ou býti
přibíráni
k jednánim poru čenské rady s hlasem poradním.
§ 39. Členové poručenské rady
mají šetř i t i mlčenlivosti o tom , co
při výkonu svého úřadu shleďaji, pokud splněni jejich úkolu ničeho jiného nevyžaduje.
§ 40. Obvod poručenské rady má
zaujimati zpravidla území obce (statkcvého obvodu); v téže obci může
se však zřiditi též několik poručenských rad.
Pro sousední obce téhož okresního soudního obvodu, neb~ pro části
1akových obcí, pak
pro sousedni
statkové obvody (části
statkových
obvodů) a obce (části
obcí) může
bý ti zřízena
společná
poručenská
rada.
Obvody poručenských rad
bud'te
ustanoveny po vyslechnutí zúčastněných obcí (statkových obvodů) . politickými úřady v dohodě s presiden1em zemského (krajského) soudu a v
zemském zákoníku a věstníku nařízení vyhlášeny. Totéž plati pro změny obvodů. Při různostech
míněni
mezi politickými úřady a presidentem zems!r.ého (krajského)
soudu
rozllo'dne náče l ník zemského politického úřadu v dohodě s presidentem vrchního zemského soudu .
Za politický úřad bud' považováno
okresni hejtmanství, je-Ii však v poručenské radě zúčastněna
obec
s
vlastním statutem, zemský politický
úřad.
Náčelník politického úřadu zemského může v dohodě s presidentem
vrchního zemského
soudu ' naříditi,
aby bylo v některém soudním okre su nebo v jednotlivých částech některého soudního okresu pro nedostatek nutných předpokladů dočasně
~~~I~těno od
zřizení
poručellských
.
§ 41. Členy poručenské rady moh~u
býti, svéprávné osoby obojího pohlaVl, které mají rakouské státní obča nství a požívajl občans'kých práv.

I
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Pozbude-Ii některý člen poručenské rady zákonité způsobilosti ke
členství, úřad jeho zanikne.
§ 42. Za členy poručenské rady
bud'tež ustanovovány kromě zástupců
zákonitě uznaných církví a náboženských společností, šlcoly a zúčastně 
ných obd (statkových obvodů) takové osoby, které · maj-íce" dostatečnou
znalost místnfch poměrů projevují
trvalý zájem pro otázky péče o mládež a jsou s to na sebe vzíti práce
s úkoly poručenské rady spojené.
Při tom buď
zejména hleděno !cu
příslušníkům , sdružení neb institucí
věnovaných péči o sirotky nebo jiným odvětvim ochrany mládeže.
~~enové poručen.s~é rady .. pov,~láyaJI ~.e na, dob,~ petl let. Jejich urad
~est ce~lnym ura,de,!". Po., do~u . své
TU~kce_, JSou ,~pravnelll uZlvatl titulu
"SirotcI !ada .
§ . 43. Cleny poručenské rady, kteří svoje povinnosti trvale zanedbávají, může soud prohlásiti za zbavené č·lenství. ~9kud jde o zástupce
církví a náboženských společností
nebo škol, má soud v takovém pří
padě u místa, ku jmenováni povolaného, navrhnouti, aby vyslalo jiné
osoby,
§ 44. Zástupcové zákonitě uznané
drkve nebo náboženské společnosti
nebo školy, nemqhou povolání do
poručenské rady odmítnouti. Všechny ostatní osoby mohou vstup do
poručenské rady odmítnouti, jsou-Ii
oprávněny odmítnouti poručenstvi nebo byly-Ii již po jedno období čin
nými jako členové poručenských rad .
Nastane-Ii dodatečně nějaký odmitad důvod, může členství býti složeno .
O přípustnosti odmítnutí nebo složení rozhodne soud, jemuž poručen
ská rada je podřízena.
§ 45. Vysísáni zástupcův obcí děje
se v přeneseném oboru působnosti
obce usnesením obecního zastup i t.;lstva.
§ 4,6. Počet členů pOI'učenské rady
a míst vyhrazených zůstupcům drkví
a náboženských společností, škole a
obci, o'rgány a korporace, které jsou
oprávněny jmenovati, a způsob jejich
výběru, doplnění poritčenské rady při
předčasném odchodu jednotlivých Clenů, předpisy pro ustaveni se a pravidelné obnovovánI' poručensl(é rady,
rovnež i předpisy o vedení pracf v

II. Občanské právo.
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poručenské radě

a JeJlm styku se '
soudy bud'te stanoveny
§ 47. Obce (statkové obvody) jsou
povinny, poskytnouti poručenským radám potřebné úřednl místnosti.
Zřidl-ii se společná poručenská
rad a pro několik obcí (statkových
obvodů), ustanovl,nedojde-\i k dohodě, politický úřad ~§ 40, odst. 4.),
která obec (statkoVY obvod) má úf
která obec
(statkový obvod)
má
útedni mistnostl poskytnouti.

Ofl

nařlzenlm.

druhý.

O PRAvU K VECEM.
O VECECH A JEllCH PRAVNIM ROZ-

DěLENI.

PŘEDPIS

TĚCHTO

VŠEOBECNÝ
O
ROZNýCH DRUZlcH STATKO.
. § 290. Předpisy obsažené v tomto
soukromém právu o způsobu, jak lze
věci po právu nabývati, udržovati a
na jiné převáděti, buďtež zpravidla
zachovávány I od správců státních a
obecních statků nebo státnlho a
obecnlho jměnl. Odchylky a zvláštní
předpisy, vztahujlcl se na správu a
upotřebeni těchto statků, obsaženy
jsou ve státnim právu a v politických
nařlzenlch.

ROZDELENI věci PODLE ROZDILNI:
lEllCH POVAHY.
§ 291. Věci děli se dle rozdflné
povahy své na hmotné a nehmotné,
na movité a nemovité, na zuživatelné a nezuživatelné, na cenitelné a

POlEM věci V PRAVNIM SMYSLU.
necenitelné.
§ 285. Všechno, co 'od osoby "je \
HMOTNI: A NEHMOTNI: VěCI;
rozdflné a slouži k potřebě lidi,
292. Věci hmotné jsou ty, které
sluje věc v právním smyslu.
lze smysly vnimati, jinak slují nehmotné; na př. právo loviti, ryby
ROZDELENI vECI PODLE ROZNOSTI
chytati a všechna jiná práva.
SUBlEKTU, lEMUZ NALEZEl\.
§ 286. Věci ve státnim územi jsou
MOVITÉ A NEMOVITÉ .
buď stánim nebo soukromým stat§ 293. Věci, které bez porušeni jekem. posléze uvedený náležl oso- jich podstaty s jednoho místa na
bám jednotlivým
nebo právnickým, druhé lze přenášeti, jsou movité,
menšlm společnostem nebo celým jinak jsou nemovité. Věci, které o
obcfm.
sobě jsou movité, pokládají se v
právním smyslu za nemovité, tvoH-li
VĚCI NIČI; VEŘElNÝ STATEK A STATNI na základe zákona nebo vlastnikova
lMEN\.
určeni přlslušenst\lí nemovité věci.
§ 287. Věci, které jsou všem čle
PŘISLUSENSTVI VOBEC;
nům státu ponechány ku přivlastňo
váni, slovou věci ničí. Ony, kterých
§ 294. př!slušenstvim rozum i se t o,
se jim dovoluje jen upotřebiti, jako: . co jest s věcí trvale spojeno. Sem
silnice, veletoky, řeky, přistavy a patří nejen přírůstek věci, pokud
břehy mořské, sluji obecný ' čili ve- není od ní oddělen; nýbrž i vedlejřejný statek. Co je určeno ku krytí ši věd, bez nichž hlavní věci nelze
státnich potřeb, jako: mincovni nebo upotřebiti nebo o kterých zákon nepoštovni a jiné regály, komomi stat- bo vlastnik určil, aby se jich trvale
ky, ' horní a solné doly, daně a cla, k hlavni věci upotřebilo.
'
nazývá se státni jmění.
ZVLAšTĚ PŘI POZEMCICH
A RYBN.!CICH;
. OBECNI STATEK; OBECNI lMENI;
§ 295. Tráva, stromy, plody a
§ 288. Stejně věci, které ' podle
zemského zřizeni slouži k potřebě všechny upotřebitelné věci, které ·
každého člena obce, tvoři [obecni země na svém povrchu plodi, zůstá
statek];
ty však, ze kterých jsou vaji tak dlouho nemovitým jměnim,
prfjmy určeny ku hrazeni obecnich dokud nebyly od země a půdy odděleny. I ryby v rybnice a zvět v
výdajů, obecni jměnl.
'I ese stanou se teprve tehdy movitým
statkem, když byl rybnik vyloven a
SpUKROMÝ STATEK ZEMEPANOV.
zvěr polapena nebo skolena.
§ 289 . neplati.
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Občanský zákoník §§ 285-307.

296. Také obilí, dříví, . píce pro ži; všeliké jiné věci však· podlédobytek a všeliké jiné třebas již haji stejným zákonům jako osoba
sklizené plodiny, jakož i veškerý do- jejich vlastníl<a.
bytek a všeliké nástroje a nářadi k
SPOTŘEBITElNÉ A NESPOTŘEB\TElŇ~
nemovitému statku náležející, pokláVECI.
daji se potud za nemovité věci, pokud jich k dalššímu řádn ému provo§,301. Věci, _~teré bez jejich znizováni hospodářství je potřebi.
čeni ,n~bo ~UZlti obvyklého užitku
neskyta.li, sluji spotřebitelné; ty pak,
A PŘI BUDOvAcH;
~řt:~tteIJ:~.u opacn~ povahy, nespo§ 297. Rovněž tak patří k nemovitým věcem ty, které byly na zemi
HROMADNA VEC (UNIVERSITAS REa na půdě zřizeny s lim úmyslem
RUM) .
aby tam trvale zůstaly, jako: domý
a jiné budovy se vzduchovým prosto.§ , 302 . Oh~n několika věci jednorem v kolmé čáře nad nimi; ' rov- !lIyych, ktery se za věc jednu povaněž : nejen vše, co do země je za- :uJe a bývá označován
společným
puštěno, ve zdi upevně no, přinýto Jménem, tvoří věc hromadnou a poliáno a přibito, jako: kotly na vaře kládá se za celek.
ní piva, na páleni kořalky a zazdě
t'é skřině, nýbrž i takov é věci, kteCENITElNÉ A NECENliElNÉ'
ré jsou určeny, aby se jich při něja .. § _303. Cenilelné
jsou t'y, jekém celku stále upotřebovalo: na
JIC!,Z . hodnola může býti pro obchod
př. u studni okovy, lana, řetězy haurce,!'a" srov nán ím s jinými; , k nim
sicí nářadi a podobně.
'
ná!ezeJI také služebni úkony, práce
rucni a hlavou. Věci však jejichž
STROJE.
hodnota nemůže býti určen~ srovná§ 297. a. Spojí-Ii se s nemovitou nim s jinými věcmi v obchodě se
věcí stroje, nep?kládají se za pří nalézajicími, slu jí necenitelné .
slušenstvi, bude-II se svolením vlastníka nemovitosti ve veřejné knize
MEŘITKO SOUDNfHO ODHADU.
poznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho jiného. Nahradí-li se . ~,3.04. Určitá hodnota věci slove
JeJI cena. Má-Ii býti nějaká věc soutěmito stroji jiné, které bylo podem oceněna, mu'si se odhad státi
k ládati za příslušenstvi, vyhledává
podle určité sumy peněz.
tato P?,známk~ přivol 7 ní těch, jimž
byla ,drlve prava v knihách zapsána.
ŘADNA A MIMOŘÁDNA CENA.
Poznamka pozbude svého účinku
305. Odhadne-Ii se věc podle
když uplY~,e p,ět let po zápisu; kon:
ku r snim flzenlm a vnuceným dra- uZlt ku, který se zřetelem k době a
mistu
obvykle a všeobecně skýtá
žebn l m řízenlm stavi se běh lhůty.
slanC?v! se tádná a obecná cena;
PRAVA SE MAJí VŮBEC ZA MOVITÉ ,h!edl-h se vsak ku zvláštním pomě
.rum a ku zvláštni oblibě, založené
VECI POKLÁDATI;
§ 298. Práva počítaji se k movi- na náh,odných vlastnostech věci, kterou ma te n, jemuž hodnota se musi
tým věcem, nejsou-Ii spojena s držnahraditi, vzniká cena mimořádná.
b~U ~emovité y_ěci
nebo zemským
zr!zenlm prohlasena za nemovitou
KTEROU lEST VZITI PŘI SOUDNlcH
vec.
ODHADECH ZA SMERNIC\.
I ZAZNAMENANÉ POHLEDAVKY.
§ 306. Ve všech případech kdy ne,§ 299. Dlužné pohledávky zajiště ni nic jiného ani vyminěn~ ani zánIm na nemovitém statku nezmění se konem _n~řizeno, musi býti při odhadu vecl vzata za směrnici obe.cná
v nemovité jměni.
cena.
PODLE KTERÝCH ZAKONO MAli SE POSUZOVATI _NEMOVITÉ A PODLE KTE- POlMY VĚCNÝCH A OSOBNlcH PRAv
RYCH MOVITÉ VEC\.
K VĚCEM.
.
,zeny
§ 300.
Nemovité
věci jsou p d-'
zákonům
okrsku
ve kte ' o IfI - k § _3~7. Práva, která náležej i osobě
,
rem e- , veCI, nehledic k určitým osobám,

věci

J

č.

:;

II. Občanské právo.
nazývají se práva věcná. Práva, kte- I
rá v%nlkaji k věci jen proti určitým
osobám pUmo %e zákona nebo %e
zavalujícího jednání, sluji osobnl
práva k věcem.
§ 308. Věcná práva k věci jsou
právo drženi,
vlastnictví, zástavy,
služebnosti a dědlcl<ého práva.

BEZPROSTŘEDNI A PROSTŘEDEčNÝ

Občanský zákoník §§ 308- 333.

j

!ÚČINEK POUHÉHO PRÁVNIHO DOVODU.
§ 320. Platným právním titulem nabývá se toliko právo k držbě věci,
nikoli však držba sama . Kdo má jen
právo k držbě, nesmí se svémocně
'v držbu uvázati, je-Ii mu to odpíráno' musí ji na řádném soudci s udání';' svého právního ' důvodu pořadem
,práva žádati.

ZpOSOB NABYTI DRŽBY.
§ 314. Držby práv i hmotných věcí
nabývá se bud' bezpro středně, ujmeli se kdo ničich práv a věcíi nebo
prostředečně, ujme-Ii se kdq práva
nebo věci, jež náležl jiné osobě.
ROZSAH NABYTí.

SKUTEČNÉMU PRÁVU
DRŽBY.
§ 321. Kde jsou zavedeny tak zval1é zemské desky, městké nebo po:zemkové knihy nebo jiné podobné
veřejné rej střiky, nabývá se pořádná
držba věcnéhO práva k nemovitým
věcem jen řádným zápisem
v tyto
veřejné knihy.
§ 322. Byla-Ii movitá věc postupně
-odevzdána několika osobám, náleží
právo držby té, která ji má ve své
moci. Je-Ii však věc nemovitou
a
jsou-Ii veřejné knihy zavedeny; při
sluši právo držby výlučně tomu, kdo
je zapsán jako její držitel.

POŽADAVEK

Odd I I p r v ý;
PRAVA K VECEM.

§ 315. Be%prostřednim a prostře
dečným svémocným uchopením se
držby nabývá se k držení jen tolik,
O VECNÝCH PRÁVECH.
kolik skutečně bylo uchopeno, %astoupeno, upotřebeno, označeno neHLAVA PRvA .
bo v úschovu vzato i při prostředeč
ném, když majitel ve svém nebo ciO DRŽ B Ě.
Jím jméně přenechá nám právo nebo věc, nabývá se vše, co dřívější
MAJITEL. DRŽiTEL.
§ 309. Kdo má věc ve své moci majitel měl a zřetelnými znameními
odev%dal, aniž je nutno, aby každá
nebo úschově, sluje JeJI majitel.
Má-II majitel věci vůli jl %a svou část celku byla %vlášť převzata.
podržeti, jest jejim držitelem.
POŘADNE; NEPOŘÁDNE DRŽENí.
NABYTI DRŽBY. ZPOSOBILOST OSOBY
§ 316. Drženi věci sluje pořádné,
K NABYTI DRŽBY.
kd ž se %akládá na platném právnim
§ 310. Osoby, které nemaji !lžíván! dŮ~odU, to jest na právní~ ~ůvo~u
rozumu, jsou o sobě nezpusoblle způsobilém k nabyti. V opacnem prio - \ padě sluje nepořádné.
drženi se ujmouti. Je zastupuje
ručník nebo opatrovnlk. Nedospeli"
kteři dovršili léta dětstvi, mohou se
I
AVNI DOVOD POŘADNEHO
sami o sobě držení věci ujmouti.
HLAVN PR
DRŽENI.

I

DRŽiTEL NEMOŽE BÝTI VYZVÁN K
UDANI PRAVNIHO DOVODU.
§ 323. O držiteli věci platí právní
domně nka, že má platný právní dů
,yo.d i nemůže tedy býti vyzván, aby
Jej uvedl.
§324. Toto vyzvání nemá ani tehdy
místa, když někdo tvrdí, že držení
jeho odpůrce nedá se srovnati s jinými právnimi domněnkami, na př. se
-svobodou vlastnictví. V takových pří 
padech musi odpůrce, který to tvrdi
žalovati před řádným soudcem a své
domnělé, slnějši právo prokázati.
V
,pochybnosti náleži držiteli přednost .

e

PŘEDMĚTY DRŽBY .
§ 311. Všechny hmotné a nehmotné'
věci, které jsou předmětem právniho
obchodu, mohoU býti vzaty v drženi.

ZPOSOBY NABYTI DRŽBY.
§ 312. Hmotné movité věci berou
se v držbu tysickým uchopenim, odvedenim nebo schováními' nemovité
však vstoupenim na ně, ome%enim,
ohrazenim, o%načenim nebo %pracovánim. V držbu nehmotných věci nebo práv vchá%i se jejich upotřebe
ním ve vlastním jměně .
ZVLAšTE O lISTIVEM, zAPORNEM,
NEBO ZAPovlDACIM PRAVU.

§ 311. Právní důvod při věcech ničich zakládá se ve vrozené svobodě
činiti to, čim se právům jiných ' neubližuje; při jiných věcech ve
vůli
dřívějšihO držitele nebo v soudcovském výroku nebo konečně v zákoně, kterým se někomu uděluje právo
k držbě.
MAJITEL NEMA JEŠTE PRAVNIHO
DOVODUi
§ 318. Majitel, jenž chová věc ni koli ve svém, nýbrž v cizim jméně,
nemá ještě právního důvodu, aby tuto věc vzal v držbu.

VÝJIMKA.

§

~25. Pokud držitel věci, se kle-

Jest obchod zakázán nebo která
'Zdá se býti odcizena, je povinen
oznámiti právni důvod své držby
o
tom rozhodují zákony trestni a' politické.
TOU

A NEMOŽE HO SVEMOCNĚ NABÝTI.

§ 319. Majitel věci neni oprávně~ _
§ 313. Právo jest upotřebeno, když důvod jejího opatrován.i o své ~OCI
někdo na jiném něčo jako povin- měniti a tlm si - osvoJovati pravni
nost žádá a tento mu to pinii roV- důvodi avšak ten, kdo až dosud věc
něž, když někdo věc jinému náleže- vlastnim jménem pořádně držel, mů
jici s jeho dovolenim použije. ku že držitelské právo jinému
přene
,svému užitku; konečně, když Jiná chati a budoucně jeho jménem jl
osoba na cizí zákal opomene toho,
chovati.
' co by jinak byla oprávněna činiti.

KE

.

POCTIVÝ A NEPOCTIVÝ DRŽiTEL.
§ 326. Kdo z pravděpodobných dů
vodů ,?okládá věc, kterou drží, ' za
'5VO~, Je poctivým držitelem. Nepoctlvym držitelem je ten, kdo vi nebo z okolností musi se domnívali
fe_ v~c, která je v jeho držbě, ná=
Jezi Jiné osobě . Z omylu · 0 skuteč-

35

n?sle~h .

nebo % neznalosti ,zákonných
predvPlsu lze býti nepořádným (§ 316)
a prece poctivým držitelem.
JAK ~E STAvA SPOLUDRŽITEL NEPOCTIVYM NEBO NEPOŘADNÝM DRŽITELEM.
§ 321. Držl-Ii jedna osoba věc samu, jiná však právo ku všem nebo
~ěkterým u_žitkům této
věci i
může
Jedna a táz osoba, překroč i-Ii hranice svého práva, v různých směrech
býti poctivým a nepoctivým, pořád
nym a nepořádným držitelem.
ROZHODNUTI O POCTIVOSTI DRŽBY.
~ 328. Poctivost nebo nepoctivost
drzby v musi býti v případě právnl
rozepre rozhodnuta soudcovským výrokem. V pochybnosti platí domněn
ka pro poctivost držby.

DA~ŠI DRtENI. PRAvA POCTIVÉHO
DRŽiTELE;
a) co do podstaty věci i
§ 329. Poctivý držitel muze věc,
kt«:rou drži, již z důvodu poctivé
~rzby! nezo~povídaje za to, podle
:lbz~~~liti~potrebiti, spotřebovati, ano
b) užitků; \
§ 330. Poctivému držiteli náležejí
všechny plody věci, jakmile
byly
od věci oddělenYi jeho jsou také
všechny Jiné již vybrané užitky, pokud za Jeho klidné držby již dospěly.

c) nákladu.
331. Učinil - Ii poctivý držitel na
vec náklad bud' pro stálé zachován{
p.?ds!aty nutný nebo pro rozmnožení
uZltk,!!. dosud
plynoucích
užitečný,
nálezl mu náhrada podle přftomRé
hodnoty, pokud skutečně učiněného
nákladu n ,epřevyšuje.
§ ~3~. Z nákladu učiněného loliko
ze. zallby a .pro _okrasu hradi se jen
tolik, o kolik vec na obecné ceně
tím s~utečně získala i dřivějši držitel
m_á vsak volbu, a!>y pro sebe sňal
vse, co ,lze bez poškozeni podstály
od toho odděliti.
'

J

NAROK NA NAHRADU CENY.
_ , § _3.33: Ani p<;,ctivý držitel nemůie
zádatl , z~ , vě,c, Jež mu . ~yla ph~n.e-

ll.
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chána, cenu, kterou dal svému před
§ 340 . )e-Ii držitel nemovité věd
chůdci. Kdo však cizí věc, kterOU nebo věcného práva prováděním noby jinak vla stnik těžce opět ziskal, 'vé budovy, vodnlho díl a nebo jinépoctivým způsobem na sebe převedi ho díla ve svých právech ohrožen"
káza
a ' tím zjednal vlastnikovi pro
- aniž se byl stavitel podle předpisu:
telný užitek, může žádati přiměřenou obecného soudního řádu proti němu
ochránil; je st ohrožený oprávněn žánáhradu.
§ 334 . Zdali poctivému majiteli ná- dati na soudě zákaz takové novOty'
leží právo věc pro svoji pohledávkU a soud je povinen věc tu co nejrychpodržeti, ustanoveno je v hlavě o leji rozhodnouti.
§ 341. Až do rozhodnutí o věci neprávu zástavním.
ZAVAZEK DRŽITELE
má
zpravidla
váni soud
ve stavbě
. lenpovoliti
v případě bliz-

NEPOCTlV~HO.

§ 335. Nepoctivý držitel je povinen aby vydal nejen všechen užitek,
kte:ého držboU cizi
nabyl, nýbrž
i ten, I(terého by byl zkrácený došel!
a aby nahradil všechnu škodu, ktel'a
vzešla jeho držboU. V
že
nepoctivý držitel získal držbu
za!{~.~a~ým v, trestních. zákonech,
se. nahrada az na cenu
zvlastnl obliby .
§ 336 .
držitel
náklad na vec, pOUZltl Jest toho, co
jest v hlavě o zmocnění nařízeno o
nákladu, jejž
jednatel nezm o -

věci

připadě,

činem

roz;~rul,e

Uči~iJ-li n.~~o~tivý

cněný.

učinil

posuzovANI

pOCTIVOSTI
OBCE.

_
DRZBY

pOkračo, 

kého, zjevného nebezpečenství, nebo I(dyž dá stavebník přiměřenou;
Jistotu, že
chce v
slavuvésti a škodu nahraditi, zákazce
však v
žádllé
podobné jistoty za následkY své!"OI"
zákazu neposkytne, povolí se zati m!'J i
pokračováni stavby .
. , clt
§ 342. Co jest v
paragrafech
novém vedeni stavby
\
jest
i
stare budoVy nebo Imeho dlla.
-'
'
NEBEZPECENSTVI ZE ZRIZEWÉ
A
STAVBY.
\ § 343 . Může-Ii držitel věcného prá.va dokázati, že již
cizí stavba nebCl jiná cizí věc je na spadnut f

věc

poslednějším připadě

členům,

tak

pouŽ.í~i, př~ boře'n~
zřízená

Je~u

:jevn~ šk~da, je~!.~

~sl.I.~vatl .~ z~J1,~te
nepostara~-I~
~olltlCky ura~

a
hrozí
pravnen soudn:
ni,
SI JIZ_
jinak dostatecne o vereJnou bezpecSl
i \ nO .
' PRÁVNí
K ZACHOVÁN i
STAVU DRŽBY:

POI<UD SE DRŽENI STANE ŽALOBOU
NEPOCTIVýM .
§ 338 . I poctivý držitel, je-Ii
covským výrokem odsouzen ku..
ceni
pokládán v
náhrady užitku a škody, jakož 1 v
nákladu od okamžiku
mu žaloby za nepoctivéhO drIl tele;
však za náhodu, která by
věc u vlastnika nestihla, jen tehdy,
I{dyž navráceni věcí protáhl svévolnoU právni rozepří.

věci, buď
přičině
čené
ručí

předcházeJicl

PŘI

čle-

vidy jak poctivým
vlastníkovi škodu nahraditi.

při

naří~eno,

§ 337. Drženi obce posuzuje se
podle poctivosti nebo
nepoctivosti
jednajících jménem
Nepoctiví držitelé musi
však

plnomocníků
nů.

předešlý

sou~~.ra:

pfl~me
dor.~-

PROSTŘEDEK

při

nebezpečenství;

a)
hrozícím
§ 344. K právům držitelovým patří
také právo ve svém držení se
e
ti a v
že. by
pomoc pnsl a pozde, náslll pnmer :
eOl
ným násilím zahnati (§ 19).
má politický
o U,drz
klidu, jakoŽ i trestnl soud:
o potrestání
násilí.

háii~
.S?Ud_~ov.s.ka'
ost~tn~
úřad pečovati
veřejných

př.í.eadě,

veřejného

b) proti nepravému držiteli;
345. )estn se někdo v držbu vetře nebo potajmu lsti nebo prosbo~
vloudí a hledí-Ii to, co se mu, povoDRŽITELŮV PRAVNI PROSTŘEDEK PŘI lilo z ochOty bez podrobeni se stáRUŠENI nHO DRŽBY;
lé povinnosti, v trvalé právo přemě
§ 339. Ať je držba jakákOliv, nikdo niti, jest držba o sobě nepořá~ná a
neprava;
v
není oprávněn, abY ji svémocně ru- nepoctivá t aké ještě
!íil. Kdo byl rušen, má právo na sou- opačných připadech pokládá se drž'dě žádati, aby byl zásah zapovězen ba za pravoU.
a : prokázaná škoda nahrazena.

37

Občanský zákoník §§ 334-357.
§ 346. Proti
kaž dé mu nepravému
držiteli může býti podána žaloba ne,toliko na navrácení v předešlý stav
,nýbrž i na odškodnění. Obojí musí
naříditi soud po právním projednání, nehledě ani k silnějšímu právu
.které by žalovaný mohl k věci míti:

cl je-Ii pochyb na pravost držby;
§ 347; Ne,n~-li ,hned zjevn?, kdo je
v pravem cm:enl a pokud Jedna ne-'
bo druhá strana má nárok na soudní
podporu; svěří se věc, o kterou je
.spor, tak dlouho do úschovy ' soudu
nebo třeti osoby, až se rozepře o
držbě projedná a rozhodne.
Kdo
podlehne, může i po tomto rozhodnutí podati žalobu z domnělého silnějšího práva k věci.

ho 0eomenu.la, již nedbá, držitel pak
V! v~e~h techto případech na tom
pr:stava • a . za
účelem
uchování
dr~by nezaluJe. Pouhým neuživáním
prava nezani~á ~ržba, vyjimajic pří
~:~I. promlceOl v zákoně
ustano§ 352. Pokud má někdo naději že
ztracenou věc obdrží může se po hou
v jejím drŽení
Nep~ltomnost: dr.žitelova nebo na:
stavsi. ,nezpusobilost držby nabýti
nezrusuJe držby již získané ;

.,vŮIí

zachova~

HLAVA DRUHÁ .
O VLASTNICI(ÉM PRÁVU .
VI.ASTNICTVf. VLASTNICTVI V
OB1EKTlVNIM SMYSLU '
353 . . Vše, co
náleží,
v~e~hny }~h.o hmotné ,nebo nehmotné
vecl, slUJI Jeho vlastnictví.

POleM

někomu'

J

Co má činiti majitel proti několika
:zároveň se hlásícím
uchazečům
o
držbu .
§ 348. Žádá-Ii
současně
několik
uchazečů. o dr~b~ po~hého majitele
V SUBJEKTIVNíM.
a odevzaáni vecl a Je-Ii mezi nimi '
ten, jehož jménem byla věc uscho§ 3~4. V!astnktví, jako právo pována;
budiž v prvé
řadě tomuto suzovan?! Jest oprávněním, s podstaodevzdána
a odevzdání'
ostatnim to~ a .uZltky věci podle své vůle na~~ná'!1e no. Není-I~ tato okolnost u ~la~?~1 a každého jiného z toho vyz~dneho, bude vec svěřena ,k úscho- OllCltl.
ve sO,udC~ n~boo třetí osoby. Soud,ce. ma pravOl. duvody uchazečů
o OBJEKTIVNí A SUBJEKTIVNí MOŽNOST
<CIrzbu zkoumati a o tom rozhodnouti.
NABYTI VLASTNICTVL
' \
ZÁNIK DRŽBY'
' , .§
Všechny
.
p~edmety vlastnického prava a kaža) hmotných věcí;
~y, koho, zá.kony výslovně ' nevylučují
§ 349. Držení hmotné
Jest op,ravn,en nabývati ho svým
:zani~~, ~~yž ~áž se ztrati, aniž je nem sam , nebo prostřednictvím jiné '
nadeJe JI opet nalézti; když byla osoby .
..,
'
d?b.r ovolné. opuštěna
nebo
když
§ ~56 ... ~~o' ,tedy Ivr'dí, že osobě
prejde v Cizí držbu.
ktera,
chce nabýti, vadí
konna, preokazka, pokud jde o
'e'í
nebo o
b) práv zapsaných ve veřejných kni - rv m~ by tl nabyto, má to dokázali.
hách;
_ § 350. Držba těch práv a nemoviROZDĚLENí VLAS!NiCTVI V ÚPLNÉ A
~V~h ,věci, které jsou předmětem veNEUPLNÉ.
reJnyc~ knih, zaniká, když byly ' ze
:zemskych desk, z městských
nebo
§ .357. )e-Ii ,právo k podstatě věci
pozemkových knih vymazány' nebo, spo!:no s pravem k užitku v jedné
když byly zapsány na jmé~o
jiné ~ te~e o s obě, je vlastnické právo
osoby.
'
uplnym, a n~děl,eným . ,Má-Ii však _ jed.na osoba Jen pravo k podstatě v ě
c) jiných práv .
CI; druhá .nap,ro~ !omu kromě práva
§ _351. U jiných práv končí držení, ~ .I?odslate . vylucne právo k užitltům
kdyz.. druhá strana prohlásí,
že to, I~jlm, pak Je vla stnické právo děle
~~yP ~?_k kona!a, ,nech ce již konati; ne a pro. obě neúplné. Ona nazývá
~ liZ netrpl vykonu
-práva Jlne s'7 vrchnlm, vlastníkem; tato užit!to'
osooy; nebo když zákazu, aby něče- vym vla stOlkem.

I
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věci vůbec js~u

věci vůbec

jmé~

ne5eh,~

O:Ob~1 zp~sobilosti

zá~

věc, ~tL
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řem, plyny, teplem, zápachem, hřmo
§ 358. Všeliké jiné druhy omezeni tem, oHesy a podobným, pokud to·
zákonem nebo vůli vlastnlkovou ne- převyšuje míru podle mistních porušl úplnost vlastnictvl.
měrů obvyklou a podstatně ztěžuje
§ 359. Oddělení práva k podstatě užívání pozemku v místě
obvyklé _
od práva k užitkÍlm nastává jednak Přímé přivádění bez zvláštního pránaflzenim vlastníkovým; jednak naři vního důvodu je za všech okolnosti
zením zákonným. Podle různosti poměrů, které jsou mezi vrchnimi
a nepřípustno.
§ 364 . a) Je-Ii však
obtěžovánf
užitkovými vlastniky, nazývají se sta- způsobem tuto mlru převyšujíclm vytky, u nichž vlastnictví je děleno, voláno horním zařízením nebo úřed
statky lenni, statky dědičného pachtu ně schváleným zařízením na sousea dědičného nájmu. O lénu bude dově pozemku, je držitel pozemku
pojednáno ve zvláštnim právu len- oprávněn jen požadovati na soudě
nim; o statcich dědičného pa~htu a náhradu způsobené škody,
i
když.
dědičného nájmu však v hlave o ná- škoda byla vyvolána okolnostmi, ku
jemnich (pachtovnich) smlouvách.
kterým při úředním jednání nebylo
§ 360. Z pouhého odváděni stálého
úroku nebo ročnich důchodů z něja přihlíženo.
§ 364. b) pozemek nesmí býti prokého pozemku nelze ještě usoz ovati hlouben tak, aby půda nebo staven í
na rozděleni vlastnictvl. Ve
všech sousedovo pozbyly náležité
opory .
připadech, ve kterých odděleni prá- leda že držitel pozemku postará se
va k podstatě od práva k užitkům
dostatečné upevněnI.
zřejmě nevysvitá, budiž každý pocti- o §jinaké
364. c) Smluvený nebo posledním
vý držitel pokládán za úplného vlapořízením daný zákaz zcizení nebo
stnika.
zavazení nějaké věci nebo nějakého
SPOLUVLASTNICTVf.
věcného práva zavazuje toliko první§ 361. Náleii-Ii věc ještě nerozdě ho vlastníka, nikoli však jeho dědice
lená
současně
několika
osobám, nebo jiné právní nástupce. Proti tře 
vzniká společenské vlastnictvl. Hle- tim osobám působí tehdy, byl-Ii dán;
di-Ii se k celku, pokládaji se spolu- mezi manžely, rodiči a dětmi, osvo-·
vlastnici za osobu jedinou;
polcud jenci nebo opatrovanci nebo jejich'
však jsou jim přiděleny určité tře manžely a byl-Ii zapsán ve veřejné
bas neoddělené části, má
každy knize.
spoluvlastnik úplné vlastnictví části
§ 365 . Zádá-li toho obecné dobro,
musí člen státu za přiměřené
odjemu náležejícl.
PRAVA VLASTNIKOVA.
škodnění
úplné vlastnictví věd

li 362. Následkem práva nakládati postoupiti.
volně svým vlastnictvím může úplný . ŽALOBY Z VLASTNICK~HO PRAVA;
vlastnik zpravidla své věci
podle
libovÍlle uživati nebo bez užitku nechatl; může ji zničiti, zcela nebo z
části na jiné osoby převésti nebo
bezpodminečllě se ji vzdáti, to jest
ji opustiti.

JEJICH OMEZENI.
§ 363. Týchž práv požívají také neúplni vlastníci, jak vrchni tak i užitkovi; toliko nesmí jeden něco podnikati, co se přlčl právu druhého.
§ 364. Vlastnické právo lze vůbec
vykonávati jen potud, pokud se tím
áni nesahá v práva Heti osoby, ani
nevystupuje z mezí zákony předepsaných k zachování a zvelebení
obecného blaha.
Vlastník pozemku může sousedovi
zakázati, aby ho z jeho pozemku neobtěžoval odpadkovými vodami, kOu-

a)

Vlastni žaloby vlastnická; komu
a proti komu náleží?
6 366 . S vlastnikovým právem každé-hO jiného z drženi své věci vyloučiti je spojeno také právo svoji
zadržovanou věc od každého majitele vlastnickou žalobou soudně požadovatl.
Tohoto práva však nemá
ten, kdo věc v době, kdy ještě nebyl vlastníkem, ve svém vlastnlm
jméně zcizil, později však vlastnictvf
jeji získal.
§ 367. Vlastnická žaloba ne,!,ůže
se vznésti na poctivéhO držItele
věci movité, dokáže-Ii, že této věcí:
nabyl bud' ve veřejné dražbě, nebo
od živnostnlka k tomuto obchodu
oprávněného anebo za plat od toho komu ji žalobce sám k užíváni, k
, us~hovánl nebo v kterémkoli ji ti ém

Občanský zákoník

co NALEZl ŽALOBCI DOKAZATI?
§ 369. Kdo vznáši vlastnickou žalobu, musi dokázati, že žalovaný má
zažalovanou věc ve své moci a že
tato věc je jeho vlastnictvim.
§ 370. Kdo movitou věc soudně
žádá napzět, musí ji popsati znaky,
kterými se rozezná od všech podobných věci stejného druhu.
§ 371. Věci tedy, jichž takto rozeznali nelze, jako hotové penize
s jinými hotovými penězi
smišené
nebo dluhopisy majiteli svědčicí,
zpravidla nejsou předmětem vlastnické žaloby; leda že jsou tu takové okolnosti, z kterých žalobce mÍlže dokázati své vlastnické právo a
z kterých žalovaný musil věděti, že
neni oprávněn si věc osobovatI.
b)

Žaloba

domnělého

vlastnická z právně
vlastni ctvi žalobcova.

KTER~MU DRŽiTELI TATO
DOMNENKA PLATI?
§ 372. Nepodařil-Ii se sice žalobci
důkaz,
že nabyl
vlastnictví věci
která je mu zadržována, ale doká~
zal-Ii platný důvod a pravý zpÍlsob
jimž jeji držby nabyl; pokládán buď
nicméně za pravého vlastnika proti
každému držiteli, ktel'ý nemůže udati
~~e~:h~I:~;tdU držby aneb udá jen

PROTI

Drii-Ii tedy žalovaný věc
n.epoctivě nebo nepořádně; nemÍlŽeII Jmenovati předchůdce žádného
nebo jen podezřelé ho aneb obdrželII věc bezplatně, žalobce však za
plat; musi žalobci ustoupiti.
§. ~74. Maji-Ii žalovaný a žalobce
st':Jny P!áv_~í _ důvod jejich pravé
d~zby, naleZl zalovanému moci držby
prednost.
§ 373.
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§§ 358-382.

úmyslu svěřil. V těcht o
připadech
nabývají poctiví držitelé vlastnictví
a predešlý vla~tllik .~~ ~rávo na
náhradu škody Jen VUCI tem, kdož
jsou mu za to zodpovědni.
§ 368. Dokáže-Ii se však, že držitel mohl mrti důvodné podezření co
do poctivosti své držby bud' již z povahy věci, kterou na sebe převedl,
nebo z jej! nápadně přlliš nepatrné
ceny, nebo ze známých osobnich
vlastností svého předchůdce, z jeho
živnosti nebo z jiných okolnosti,
musi jako nepoctivý držitel
věc
vlastnikovi postoupiti.

§ 375. Kdo drži věc jménem jiného!. může ~e proti vlastnické žalobě
hápti tim, ze pojmenuje svého před
chudce a prokáže to.
ZAKONN'f NAsLEDEK:
a) zapirané držby;
§ 376. Zapírá-Ii kdo před soudem
držbu věci a prOkáže-ii se to na
něho, musi již · proto žalobci drženi
postoupiti; má však právo potomně
svoji vlastniclcou žalobu podati.
b) předstirané držby;
§ 377 . Předstirá-Ii kdo, že drži věc
ktel'ou v držbě nemá, a uvede-Ii tin:
žalobce v omyl, ruči za všelikou
škodu, která z toho vzejde.
c) puštěné držby sporné věci.
§ .37~. Kdo byl v drženi věci a
pustIl JI po doručení žaloby musi
j~. ~alobci sv~m. nákladem zas~ opatrltl anebo Její mimofádnou cenu
nahraditi, nechce-II se tento držeti
skutečného majitele.
CO NAHRADf DRŽiTEL VLASTNIKOVI.
§ 37?. Co }:ná jak poctivý tak I
nepoctI vy drzltel nahraditi vlastníkovi, hledic k ušlému užitku nebo
k utrpěné škodě, ustanoveno je v
předešlé

hlavě.

HLAVA TŘETI.
O NAB'fVANI VlASTNICTVI PŘIVLAST)
NENIM.
PRÁVNI POIADAVKY NABYTI.
§ 380. Bez právniho důvodu a bez
právniho . nabývacího způsobu nelze
vlastnictví nabýti.
PRAVNf

DOVOD

A

STŘEDNfHO

ZPOSOB BEZPRONABYTI:

PŘIVLASTNĚNI.

§ 381. U věcí ničích záleží právní
důvod
ve vrozené volnosti
ulmouti se jejich drženi. Nabývac!m , způsobem je přivlastnění, kte~ym se někdo ničí věci
zmocní
úmyslem nakládati
s ni jako
vlastni.
§ 3~2. Věci ~ičí mohou býti pfivlastnenim nabyvány
všemi
členy
státu, pokud toto
oprávnění
není
omezeno politickými
zákony nebo
pokud některým členům státu ne-

II. Občanské právo.
., I
. oznámiti a, má -Ii nalezená věc, hoprávo
pnv a- dnotu větší nežli [dvanáct zlatyc: h ],
př~dnos tní
příSluš\
stněn!.
případ oznámiti úřa~~.. ,
,
§ 390. Ořad má uClnene .?z~ame~í
1. CHYCENíM ZVIŘAT;
neprodleně způsobem v kazde~ ~I'
ned,otyk_aj~
§ 383 . To platí zvláště . ~ chycení stě obvyklým vyhlásiti,
se zvláštních znaků nalez ene vecl]
zvířat. Kdo má právo homtl n.~~ o
nebude.li
však
vlastník
v.e
Ihůte
by l oviti; jak se má \?!edeJI.'1 pn:
ODje~en. ~
lišnému vzmáhání se zvere ~ Jak ma okolnostem přiměřené
býti škoda zvěř[ způso~c:na na hra: převyšuje-Ii hodnota n~l.e~ene ~~CI
zena' jak se má zabrániti
krade~1 [dVacet pět zlatých], U~I~I vyhlasku
med~, které se děje cizími včel a~I.; třil<rát ve veřejných novlllach .•Nelze:
jest ustanoveno v zákont;c~ pO~lt! li nalezenou věc bez nebezpecenstv ~
ckých. Jak mají ~ýti trestalll p~tlaCI, ponechati v rukou nálezcových, mUSI
tuto bez
jest určeno v zakonech. trestnlc~: , býti věc nebo, nelze-Ii
§ 384. Domáci roje vcel a pna patrné škod y usc~o'!.ati, .hod,nota z~
krotká nebo zkrocená zvi~at,a neJ,~ou ni ve veřejné drazbe strzena soud n~
předmětem volnéh? c~ytan! , zvlra~: uložena nebo třetí osobě k úschove
.. •.•.
..
naopak vlastník ma. prav,o J: na ~!_ odevzdána.
§ 391. Přihlásí-Ii se drl~ejsl. ':'laji"
zím pozemku stíhati; ma vsak drzl
teli pozemku nahraditi škodu
sna~ tel nebo vlastník nalez~ne .V~~I do
způsobenou. Jestliže vlastník m~ter: roka od doby provedene vy,!laskY a
ského úlu ro je po dva dny !1!'ls!!hal! prokáže -Ii náležitě svoje prav?, butl de mu věc vydana nebo. pemze za
nebe zkrocené zvíře
do
dvou dnů sa'm o se nevrátil?" muze ni stržené. Je však pov!nen ..",ah!a:
je na obecném pozemku kazdy, na diti výlohy a dáti nálezcI, pozada-II
svém pozemku vlastník pozemku so- toho na nálezném deset ze. sta ceny ~becné. Dosáhla-Ii by vsak. .o~
bě vzltl a podržeti.
měna dle tohoto výpočtu sumy [IISIC
zlatých], vyměřena bud' z
ostatku
2. NÁLEZEM VEcl NIČlcH.
pěti ze sta.
.
'
§ 385. Žádná soukro,!,~ o.soba ne- jen§ 392.
Nehlásí-Ii se nikdo pravem
ní oprávněna přivlastmtl ,S I ,p~odY,
k
nalezené
věc~,
d~
r~k.a,
nabud~
I(teré jsou politickými nařlzelllml vynálezce práva UZIV~~I vec!. n~~o. to
hrazeny státu.
'k ho, co se za ni, strzll.?:. Pnh.'élsl-1I <;e
§ 386. Movité věci, je.ž . vl astni
dřívější majitel pozdeJl, vra~ena ,mu
nechce již jako své podrzetl .. a t:~y
budiž po srážce útrat a•. nalez,neho
opustí, může . ~i
každý
pnslu sllIk
věc anebo to, co se strzllo s urc:.ky
státu přivlastnitI.
. .
§ 387. Pokud je pokládati pc:'z~m z toho branými. Teprve po pr~m.lce
cí době nabude nálezce stt;Jne, jako
ky pro naprosté
opomenuti Jejich
držitel práva v~st.~ lck,:ho ..
vzdělávání nebo budovy .P!O, opome~ poctivý
§ 393 . Kdokoli by nesetni pr!~pl
nuté udržování za
opustene
neb ..
sů uvedených v §§ 388-392, ru.cl .~a
pokud mají.. bý!i odňaty, ustanovuJI
veškeré škodlivé následky . ~es~trll
zákony pohtlcke .
li by jich nálezce, pozbude I ~ale~ného a bude podle trestního :ak.olllPŘEDPISY O NÁLEZU:
ka nad to ještě dle okolnosti vmen
a) ztracených věcí;
podvodem.
•
§ 388. V pochybnosti nem,á se ,za
§ 394. Několi\( osob, které
~,:c
to že někdo se chce vzdatl sveho současně nalezly, má
stran
teze
vl~stnictví; proto nálezce nes,!,í_ na- stejné závazky a práva. Za spolun~
lezenou věc pokládati za 0l?u~teno~ lezce pokládá se tak~. ten, k.do ve~
a ji si přivlastniti. Tím men~. sml nejprve spatřil a . snazll . ~e jí d~SI
si ' někdo osobovati právo pobre~nr.
ci, třebas jiný dříve se Jí uchopil.
§ 389. Nálezc,:)e tedy. P?vl.n:~
b) skrytých předmětů;
vrátiti věc předeslemu drzlteh, Je II
ze znaků věci nebo z jiných okolno§ 395. Naleznou-Ii se ,věci nez.."á:
stí zřejmě poznatelný . Není-Ii. mu mého vlastníka ~akopa~.e,
zazde~~
předešlý držitel znám, ~usi, ~revy nebo jinak skryte,. b~dlz o _~om, UCIšule-li hodnota nalezeneho o [Jeod en něno oznámení taK, jako pn nalezu
zlatý], nález během osml dnu, zpus.o: vůbec.
bem v každém mistě obvyklym datl

ry-

ctync:;,c:

Občanský

c)

pokladu .

§ 398. Záležejí-Ii odkryté vecl v
penězích, šperku, nebo jiných drahocennostech, které tak dlouho
v
úkrytu ležely, že jejich dřívějšíhO
vlas tníl(a nelze se
dověděti,
pak
slují poldad. Nález pokladu budiž
úřadem oznámen zemskému úřadu.
5 399. Z podkladu se vezme [třetin·a p r o státní jmění]. Ze zbývajících dvou třetin obdrží jednu nálezce d ruhou vlastník pozemku. Je-I I
vl~stllictví pozemku dělel1o ; připadne
třetina vrchnímu a užitkovému
vlastníkovi rovným dílem.
§ 400. Kdo se při tO'm dopustil nedovoleného jednání; ' !edo bez vědo
mí a vůle užitlcového_' vlaslníka po kJad vyhledal; nebo nález zatajil;
toho podll má připadnouti
uda'/ači
nebo není-Ii udavače, státu.
§ 401. Naleznou-Ii dělníci poklad
náhodou, náleží jim z něho jakožto
nálezcům [třetina]. Jsou-li však vlastníkem zjednány ku vyhledání pokladu, musí se spol(ojiti svou ř ádnou
mzdou.

3. O KORISTI.
§ 402. Nařízeni o právu I<e kořisti
a k věcem nepříteli zpět ukořistě
ným jsou obsažen3 v zál(onech váJečných.

o

PRAVU ZE ZÁCHRANY clzl MOVITÉ
VECI.
§ 403. Kdo cizí movitou věc zachrán í o.d nevyhnutelné . ztráty nebo
zkázky, jest oprávněn
žádali
od
vlastníka, požaduje-Ii ji nazpět, náhradu svého nákladu a přiměřenou odměnu nejvýše deset ze sta.
HLAVA ČTVRTÁ .
NABYTI VlASTNICTVI PŘIRŮSTKEM.
PŘIROSTEK.
.
§ 404 . Přírůstkem se nazývá vše,
co z věci pojde nebo nově k ní při-

O
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zákoník §§ 383-412.

§ 396. Je-Ii vlastník poznán z vně j
ších znamení .n ebo z jiných okolností budiž mu věc dodána; je však
po~inen, nemůže-Ii dokázati, že o
ní již věd~~, ~áti nálezci nálezné v
§ 391 vymerene .
§ 397. V případě, že se vlastník
nemuže hned poznati, musí úřad po- I
slUpovati podle předpisů §§
390392.
I

I

bude, an iž to bylo vlaslnikovi
od
někoho jiného odevzdáno. Přírůstek
nastává způsobem přirozeným , umě
lým nebo obojím záro veň .

1.

PŘIROZENY PŘIRŮSTEK:'
a) přirozených plodin;
'

..

b) narozeni zVlrat;
§ 405. Přirozené plody pozemku
totiž užitky takové, jež pozemek ze
sebe vydává, nejsa vzděláván, jako :
byliny, houby a podobné, přibudou
vlastníkcvi pozemku, tak jako
vše ..
chny užitky pochá zejicí od zvířete,
přibudou vlastníkovi lvířete.
§ 406. Vlastník zvířete, které bylo
dobytčetem jiného oplodněno, není
tomu t o povinen odměnou, nebyla-li
vymíněni! .

Čl ostrovů;
§ -407. Vznikne-Ii
uprostřed
vody
ostrov, jsou vlastníci pozemků, letEm§
na obou březích pod~1 ostrova leží,
výlučně
oprávněni
přivlastniti
si
vzniklý ostrov dvěma stejnými dily a
rozděliti sobě pOdle
délky
svých
pozemku. Vznikne-Ii ostrov v jednépolivici vody, má naň vlastník bližšího břehu sám nárok.
Ostrovy
ve
splavných ř ekách zůstavají vyhrazeny
státu.
§ 408. Utvoří-Ii
se
ostrovy
jen
tím, že voda vyschne nebo se ro zdělí na několik ' proudů anebo
zaplaví pozemky; zůstávají práva př 'e
dešlého vlastnictví nedotčena.
d) opuštěným ře čištěm;
§ .409. Opustí-Ii voda s~é řečiště,
mají především
drži telé
pozemků,
kteří novým tokem vody škodu berou, právo, aby se jim z . opuště.ného
řečiště nebo z jeho ceny dala
ná·
hrada.
§ 410. Kromě případu takového odškodnění nále:U opuštěné řečiště hraničícim ' držitelům břehu, jakož je nařízeno o vzniklém ostrově:
e) naplaveninou;
§ 411 . Země, I(terou voda znenáhla
~~~~~~í na břeh, náleží vla5tníkov~
f) strží.
§ 412. Byl-Ii vš~k značný kus země
návalem řeky vrze" . na CIZI
břeh,
pozbude k němu dřívější držitel své-

II. Občanské právo_
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ho vlastnického práva jen tehdy,
když ho do roka nevykoná. .
.
§ 413. Každý držitel pozemku Jest
oprávněn upevniti svůj břeh, aby ho
řeka neprotrhla. Nikdo však nesmr
zřizovati taková dlla nebo .p~rosty,
které by řádný tok fe~~ menlIY"nebo které by mohly by tl na
uJn:'~
plavbě, mlýnům, rybá!stvi noebo JI"
ným cizím právům .. Vube~ .muže se
něco podobného zřizovati Jen s povolením politickéhO úřadu.

II.

níkovy na půdě cizi, připadne sta,!e~
ni vlastnikovi půdy. Stavitel poctlvy
může žádati náhradu nákladů nutných
a užitečných' !ce staviteli nepoctivému jest se 'zachovati jako k jednateli nezmocněnému. Věděl-II vlastník
půdy o stavbě a staviteli poctivému
ji hned nezakázal, může žádati za
půdu jen obecnou cenu.
§ 419. Bylo-Ii staveni vysta.~ěno nC!
cizi půdě a z cizí hmoty, pnbu~e I
v tomto připadě
vlastnictvi
Jeho
vlastníkovi půdy. Mezi vlastnikem
půdy a stavitelem vzej~ou tá~ práva
a povinnosti, jako v predešlem P:":
ragrafu
a stavitel musí nahraditi
předešiému vlastnrkovi hmoty cenu
obecnou nebo nejvyšši dle .toho,
byl-Ii poctivého nebo nepoctivého
úmyslu.

UMEL Ý piHROSTEK ZPRACOVANfM
NEBO SMfSENfM VOBEC;
6 414. Kdo cizi věci zpracuje, je
se- svými slouči, spoji nebo smi~i,
nenabude tim ještě nároku na clzr
vlastnictvi.
§ 415. MOhou-ii .. se takov~ ~praco
vané věci v jejich pfed~sly. stav
\II. SMfSENÝ PŘfROSTEK.
uvésti; věci sloučené, spoJene neb.o
smlllené zase odděliti;. tedy. se .kaz§ 420. Co potud ustanoveno bylo
dému vlastníkovi, což J~ho Jest, na- o staveni vystavěném z cizi hmoty,
vrátí a tomu, komu nálezi, šk~da na: plati také v připadech, bylo-Ii pole
hrad i. Není·li uv.edeni v. .pred.::šly cizrm semenem oseto nebo. c~zrmi
stav anebo ?ddeleni m~znym, lest rostlinami osázeno. Takový prir~ste~
věc podllnikum společna, tomu v~ak, náležr vlastnrkovi pozemku, Jestli
s jehož věci Jiný zavlněnim spoJen! rostliny již zapustily kořeny.
způsobil! zůstadv~jet' se ~~lbJ':~t c~~peš:1
§ 421. Vlastnictví stromu neustanocelou vec po rze I a,
'
dl k ' o které se v
\
í,
.
.
dl
dl
kmene který ze zeme vyrus .
na
I
nep~ctivý. Nemohlo·1i by se však vlastníkil, Je strom Jim spo ecny.
žádné straně zavinění přičitati, zilsta§ 422. Každý vlastník pozemku m~
vuje se volba tomu, čl podíl stoll že kořeny cizíno stromu .ze své puza vic
dy vytrhati a větve do Jeho vzdu§ 4Ú. Užije-II se clzl hm~ta
jen chového prostoru visici uřezati nebo
na opraveni věci, připadne clzl hmo- jinak jich užiti.
ta vlastníkovi věci hlavni a tento I
je povinen podle toho, jednal-Ii ,Po- ,
HLAVA pÁlA.
ctivě nebo nepoctivě, přede~!el!'u I
vlastnlkovi zužité hmoty zapraviti Je- O NABYVÁNI VLASTNICTVf ODEVZDÁNIM.
ji cenu.
'
PROSTŘEDEČN~
NABýVANf.
STAVBE;.
\

nzaahrnaa~~:~d:nep~S/~upťt~uh:mt~m~~v~:~ ~~~~e~~r~opo~e:~:nru~Zklá~aj n,ýbta~Ž
\~~~ v~~~I'i ~~~slsie~~c~~~~i~ý P:eb~ St~jHi km~n

hr~nicích n~k?lika

ZVLAŠT~ PŘI

II 417. Vystavil-Ii někdo na .s,!e pů- , § 423. Věci, které majl jl.ž .vlastnidě stavení a užil-Ii k tomu CI Zl hmo- ka nabývají se prostředecne tim,
ty je sice staveni jeho vlastnictvím; že' se ' právnim způsobem převedou

vš'ak i stavitel poctivý musl hmotu, od vlastníka na jinou osobu.
prevedHi ji na sebe jinak nežli uPRAVNI DOVOD TÉHOŽ.
stanoveno v § 367, škodujícímu dle
obecné ceny nahraditi, ~t~vitel pa.k
§ 424. právnr důvod prostředečné
nepoctivý musr ji nahraditi dle n":l: ho nabyti zakládá se na ~mlouvě; na
vyšši ceny a nad to ještě nahraditI pořízeni pro připad smrti; na :.oudvšelikou jinou škodu.
covském výroku nebo na nanzeni
§ 418. Naopak, stavil-Ii n~kdo ze
své hmoty bez vědomí a vule vlast- zákona.

Občanský

zákoník §§ 413-438.

PROSTŘEDEčNÝ ZPOSOB NABÝVACI.

§ 425. Pouhý právní důvod neskýtá
vlastnictví. V!astnictví a vš~
chna věcná práva vubec mohou, VYJImajic případy .ustanovené v zákoně,
býti nabývána Jen právnim odevzdánim a pfevzetim.
ještě

ZpOSOBY ODEVZDÁNI: 1. U MOVITÝCH vEcf:
a) hmotné odevzdáni;
§ 426. Movité věci mohou
býti
zpravidla na jinou osobu převedeny
jen hmotným odevzdáním z ruky do
ruky.
b) odevzdání znamenrmi;
§ 427. U takových movitých věci
však, které pro svoji povahu nepři
pouštějí hmotného odevzdáni,
jako
u dlužnich pohledávek, nákladů, u
skladiště zbožl nebo jiné hromadné
věci, dopoušti zákon odevzdáni znameními; lim, že vlastnlk odevzdá
příjemci listiny, jimiž se vlastnictvr
prokazuje, nebo nástroje, jimiž se
přijemce uvádí do stavu,
výlučně
se ujmouti držby; nebo tim, že se
věc opatři znakem, z něhož každý
může zřejmě poznati, že věc byla
někomu jinému přenechána.
c) prohlášenlm.
§ 428. PrOhlášením se věc odevzdává, když zcizitel prokázatelným
způsobem dá na jevo svou vůli, že
chce věc budoucně jménem přijem
covým chovati; nebo, že příjemce
věc, kterou dosud choval, nemaje
věcného práva, má budoucně držeti
moci věcného práva.
NÁSLEDEK CO DO VE cl ZASLANÝCH;
§ 429. Odeslané věci pokládají se
zpravidla teprve tehdy za odevzdané, když je přijemce obdržl; leda
že by tento způsob odesláni sám
určil nebo schválil.
NEBO NEKOLlKA OSOBAM ZCIZENÝCH.
§ 430. Zcizil-Ii vlastník tutéž mo~itou. věc dvěma
různým
osobám,
Jedne s odevzdáním, druhé- bez
odevzdání; náleži té, které bylo dří
ve odevzdána; vlastník však odpovidá poškozené straně.

2. PŘI NEMOVITÝCH VECECH A STAVBACH.
§ 431. Ku převodu vlastnictví nemovitých věci musí- býti nabývacf
jednáni zapsáno do veřejných knill
k tomu určených. Toto zapsáni nazývá se vklad (intabulace).
OBZVLASTE pRI NABYTI:
a) smlouvou;
§ 432. Proto buď o nabývaclm jednání zřizena ověřená listina ve formě předepsané k platnosti jednání
nebo veřejná listina;
§ 433. Listina obsahujž přesné
označení osob, které vlastnictví odevzdávají a je přijrmajl; nemovitosti,
která se odevzdává, i jejich součásti:
právnlho důvodu odevzdání;
rovněž mlsta a ·doby sjednáni smlouvy; a v této nebo ve zvláštnr listině
nechť
odevzdávajíc i výslovně
prohlásl, že ke vkladu přivoluje.
§ 434. Má-Ii býti ' převedeno vlastnictví k nemov-itostem, které nejsou
zapsány v pozemkové knize, musl
býtl - u soudu uložena listina opatřená náležitostmi §§ _432 a 433. Ná
místo povolení vkladu nastoupí prohlášení, že se přivoluje, aby listina
byla uložena.
!i 435. Totéž platí také pro pře
vod vlastnictví ke stavbám, které
jsou na cizim pozemku vystavěny s
úmyslem, aby na něm nezůstaly
trvale, pokud nejsou příslušenstvim
stavebniho práva.
b) rozsudkem a jinými soudnlmi
listinami;
§ 436. Má-Ii býti převedeno vlastnictvi nemovitých věci nebo stavby
podle právoplatného J ozsudku, soudního rozdělení nebo odevzdání pozůstalosti, je rovněž potřebí vkladu
(§§ 431-433) nebo uložení listiny.
(§§ 434, 435).
nebo c) odkazem.
§ 437. Stejně je potřebí k nabyti
vlastnictví odkázaného nemovitého
statku nebo stavby, aby věc byla
odevzdána odkazollníku podle §§ 431
až 435.
PODMINEČNÉ

VYZNAČENI VE VEŘEJ~É
KNIZE ČiLI ZÁZNAM.
§ 438. Drží-Ii ten, kdo si ClilI · nárok na vlastnictví nemovité věci , o
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tom

listinu

sice

věrohodnou,

avšak
náležitostmi v
vklad předepsaaby mu nikdo
práva
domopodmíněného zápisu ve ve-

ZÁNIK VLASTNICKÉHO PRÁVA.
§ 444. Vlastnictví vůbec může zaniknouti vůlí vlastníkovou; zákonem;
a soudcovským výrokem . Vlastnictví
nemovitých
však
zaniká
jen
výmazem z veřejných knih.

řejné knize, který se I~~zývá zá,zn_a"?

ROZŠíŘENí TĚCHTO PŘEDPISŮ NA JINÁ

neopatřenou všemi
[§§ 434 a 435] pro
nými; může přece,

přednostního
ci

se

neodňal,

(prenotace). "Tím ob~rzl 'podm!nene
'Jl as tnické právo, a Jakmile nasledkem soudcovského výroku záznam
sprav il, pokládán, bU~7 od dO~y,
kdy podle zákonneho r~du podal ,zadost
záznam, za praveho vlastnlka.
li 439. Učiněný záznam musí býti
oznámen nejen tomu, kdo ho vymohl
nýbrž i jeho odpurci doručení~ k vlastnim rukám. Uchazeč
o záznam musí během čtrn.ácti dnů
ode dne obdrženého doruceni, ~odati řádnou žalobu .. ku . pro.~aza.l'!i
vlastnického práva;. )lnak Dudl! UClněný záznam na zadost odpmcoVU
vymaztm.

věci

V"EC"A- PRA-VA .

I~

§ 445. Podle předpisů, daných v
této hlavě o způsobu nabytí a zániku vlastnického práva I( věcem ne·movitým, dlužno se řídit.i i při ostatnich věc:nxch práv.e~h,
vztahujících
se na vecl nemovlte.

°

PREOPIS O

STŘETU

\

A OPATRNOSTI VKLADŮ.
§ 446. Jakým způsobem a s jal<ými
opatrnostmi vůbec při
vkladu vě
cných. práv sluší postupovati, obsaženo je ve zvláštních nařízeních, vydaných o zřízení zemských desk a
pozemkových knih .

KNIHOVN(CH ·

ZÁPISŮ.

FORMA

HLAVA ŠESTÁ.
O PRÁVU ZÁSTAVNIM.

iÁ-

§ 440. Př~necha~ -li vl~stn!k
touž POlEM ZÁSTAVNíHO PRÁVA A
nemov itou vec· dvema ruznym oso- 1
STAVY.
bám , případne tomu, kdo dříve za§ 447 . Zástavní právo je v~cné
žád .. 1 za kníhovní zápis.
pr·ávo, které je věřiteli propujčeno,
aby z věci, nebude·1i
závazek
v
určený čas splněn, d osá hl uspokojeNÁSLEDEK NABYTI:
ní. Věc, k niž 10to právo
věřiteli
přís luší, sluje vůbec zástava.
a) v pl'lčině držby;
§ 441. Jakmile .s,e listina. ~ ,VI?S~
nickém právu vlozl do veielne., Rnl:
hy, vstupuje nový vlastnik v poradne
držení.
b) s tím spojených práv;
§ 442 . Kdo nabude vlasyiic!ÍI.í v~ci,
získá lim také práv s ni spoleny~h.
Práva, která jsou omezena nčl OSOD~
Odevzdáv ajícíhO, nemůže odevzd~tl,
Vůbec nemůže nikdo jinému
Vice
práva po stoupiti, nežli ___má sám.
c) břemen.
6 443 . S vlastnictvím nemovitých
VÚí přejímána jsou také břemen~
na nich váznoucí, ve veřejných knihách zaznamenaná. Kdo do . těchto
knih nenahlédne, ponese ve všech
případech škodu za ,svou nedb~lost:
Jiné pohledávky a naroky, ktere ma
někdo vůči předešlému vlastníku, nepřecházejí na nového nabyvatele.

ZPŮSOBY ZÁSTAVY.

R 448. Za zástavu muze sloužiti
ki:lŽdá věc, která je v obchodě. leli movitou, nazývá se zástava ruční,
čili zástava v užším smyslu;
je-Ii
nemovitou, sluje hypoteka čili - zástava pozemková.
PRÁVN( DŮVOD ZÁSTAVNIHO PRÁVA.
§ 449. Zástavní I;lrávo vzt~huje s~
sice vždy k platne pohlsdavce, nikoli však každá
pohledávka skýtá
právní důvod k nabytí zást avního
práva. Tento zakládá se na zákon~;
na soudcovském výroku; na smlouve;
nebo na poslední vůli vlastníkově ..
§ 450. Případy, ve kterých o ~~k~n
někomu zástavní právo
propu)cUJe,
uvedeny jsou na příslušném mistě
tohoto zákoníka a v řízení konkursním. Pokud může soud zástavní prá:
v o propůjčovati, ustanovuje soudn l
řád. Má-Ii býti zástavní právo naby-

Občanský zákoník
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§§ 439- 460.

to přivolením dlužníkovým nebo Iře 
tí osoby, která svoji věc za něho
zastaví; pak slouží za směrnicí před
pisy o smlouvách a odkazech.
ZPŮSOB NABYTI ZÁSTAVNIHO PRÁVA :
a) hmotným -odevzdáním;

b) vkladem nebo soudí1im uloženim
listin;
§ 4~t. Aby věřitel, k~er'ý má právní duvod, nabyl skutecne zástavního ~r~va, ,~usí ~astavenou věc, je-Ii
movlta, VZltl v uschovu; a, je-Ii nemovitá, dáti svoji pohledávku vložit
způsobem, který je předepsán pro
nabývání vlastnictví k nemovitým
statkům. Sám právni důvod skýtá toliko osobní právo k věci níkoli však
věcné právo k věci.
Zástavní právo
k nemovitostem
které nejsou zapsány v knihách
434), nebo ke stavbám (§ 435) nabývá se soudním uložením ověřené li ·
stiny o zřízení zástavy. Listina obsa'
huje přesné označeni předmětu zástavy a pohledávky s číselně urče
nou peněžitou částkou, při zúročitel
né pohledávce i výši úroků; rovněž
zástavcův výslovný souhlas k soudnímu uložení.

ba

d~

od,:vzd~ti

nebo podzaslavení
~;c~a~~~~~1 · pravo zapsati do veřej-

§ 455. Bude·li v.lastník o dalším
může svůj
dluh
veptell o,dvestl Jen s vůlí toho, kdo
ma podzastavu, nebo musl dluh složiti k soudu, jinak zástava zůstane
zastavena majiteli podzástavy.
~~:!av~ní z~ray~n;

ZASTAVENí Clzl VĚCI.
§ 456. Zastaví-Ii se movitá věc cizí bez vlastníkova svolení má sice
te'!.to zpravidla právo pož~dovati ji
ZP!t; :'Ile tam, kde proti poctivému
drzltell nelze vznésti vlastnickou ža lob.~ (ij 367), musí
buď
poctivému
majiteli zástavy nahradili škodu nebo
od, zástavy upustiti a spokoji ti
se
pravem na náhradu ocr zástavce.

(§

c) symbolickým odevzdáním;
§ 452. Při zastavení těch movitých
věcí, které nepřipou štěj í
hmotného
odevzdání z ruky do ruky, musí se
jako., při přeyodu vlatnictví (§ 427):
POUZlt!. takov~c~ znamení, ze kterých
se muze kazdy o zastavení lehce
dověděli. Kdo opomene tohoto před ·
pisu, ručí za škodlivé následky.
d) záznamem.
§ 453. Nezapíše-Ii se pohledávka
do veřejných knih pro nedostatek
zákonné formálnosti v listině může
ji věřitel dáti zaznamenati (p~enoto
vati). Tímto záznamem nabude podr.níně~ého zástavního
práva,
které,
lak,mlle byla pohledávka
zpravena
z,?usobem shora §§ 438 a .439 uvede·
nym, stane se nepodmíněným
od
okamžiku,
kdy
podle
zákonného
řádu byla žádost o záznam podána.
NABYTI PODZASTAVY.
Majitel zástavy může svoji
p_okud k ní má právo, za staVIli opet třeli osobě a Um stane
se podzástavou, když si jr tato oso§ 454.

zást~~u,

OBJEKTIVNí ROZSAH ZÁSTAVIIIIHO
PRÁVA.
~ ~57. Zástavní právo vztahuje se
na vsechny části ·náležející k volnému vlastnictví zástavcově, na přírú
st,ek a příslušenství zástavy, tedy tak,: na plody, pokud nejsou ještě oddel~n,V ~ebo
vyb~~ny.
Jestli tedy
dluzl1Ik Jednomu veriteli zastaví svůj
state.k a druh~~u později jeho plc~y, Jest pozdeJs[ zastavení účinným
J':" co do již oddělených a vybra nych plodů.
PRÁVA A

ZÁVAZKY

ZÁSTAVNíHO

VĚŘI·TELE:
při objevení nepostačujicí zástavy§ 458. Objevl-Ii se, že hodnota zá:
stavy vinou toho, kdo zástavu dal
ne~o pro ..~adu věci, _která se teprv~
ukazala, JIZ nedostacuje k
úhradě
dluhu, je věřitel oprávněn žádatí od
toho, kdo zástavu dal, jinou přimě 
řenou zástavu.

b) před splatností ;
§ 459. Nesvolí-Ii zástavce
nesmí
věřitel užívati zástavy . nýb'rž musí
splše ji bedlivě opat;ovati a ručl
za to, ztratí-Ii se jeho vinou. Ztratili se ,bez jeho viny, nepozbývá proto sve pohledávky. _
§ 460. Zastavil-Ii věřitel
zástavu
dále, ručl za takovou náhodu kterou by se zástava J.I něho ne;niči la
nebo nezhorši la..
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cl co do splatnosti pohledávky.
§ 461. Nebude-Ii zástavni věřitel
po uplynutí určitého času
uspokoJen; Jest oprávněn na soudu žádati
o dražbu zástavy: Soúd má při tom
postupovati podle předpisu soudního
iádu.
§ 462. Před vydražením statku budiž každému na něm zapsanému Íástavnimu věřiteli dovoleno vyplatiti
pohledávku, pro kterou bylo o dražbu zažádáno.
§ 463. Dlužnici nemaji práva při
dražbě věci od nich zastavené spoludražiti.
§ 464. NeutržHI se ze zástavy dluiná částka, nahradi dlužnik, čeho se
nedostává; jemu připadá však také,
~o se nad dlužnou částku utrž\.

ll. Občanské právo.
ustupujicím i na svém původnim mistě.

§ 49. Vstoupi-Ii výměnou pořadu
současně zapsanou několik práv na
misto jiného, má, nebylo-Ii ujedná'no jinak, na tomto mistě přednost
ono, které mělo přednost dotud.
§ 50. Dodatečné změny, týkajicí se
bytí nebo rozsahu práva ustoupivšího, nepůsobi, není-Ii ujednáno jinak,
na pořad práva předstoupivšihO.
Předchozi ustanoveni nevztahuji se
na postoupeni pořadi, jež byla zapsána před 1. lednem 1917.
Ustanovení §-u 30 obecného zákona knihovniho a § 218, odstavec 2.,
exekučniho řádu se zrušuj\.
§ 465. Pokud je zástavni
věřitel
povinen držeti se své zástavy nebo
jest oprávněn sáhnouti na jiné jmění
svého dlužnika, ustanovuje soudni

III. DILČI NOVELA K OBČ. ZÁK.
řád.
TITUL 7.
§ 466. Převedl-Ii dlužnik vlastnictvi
O POSTOUPENI PŘEDNOSTI.
zastavené věci na jinou osobu v do§ 45. Vkladem nebo záznamem po- bě zastavení; může věřitel nejprve
:stoupení přednosti lze měniti pořadi své osobni právo proti dlužnikovi
-práv zapsaných na nemovitosti. K to- uplatňovati a pohledávati pak své
mu je potřeb i přivoleni oprávněné plné uspokojeni ze zastavené věci.
osoby ustupujíc i i předstupujicí rovněž, je-Ii ustupujici právo hypoteZÁNIK ZÁSTAVNIHO PRÁVA.
kou, přivoleni vlastníkova a, vázne§ . 467. Zniči-II se zastavená věc;
li •. na něm právo třeti osoby, také vzdá-Ii se věřitel po zákonu k ni
.pnvoleni této osoby. Rozsah a po- svého práva; nebo vráti-Ii ji dlužniřadi ostatnich zapsaných práv nebu- kov i bez výhrady; zaniká sice
zá,dou tím dotčeny.
stavni právo, ale dlužná pohledávka
§ 46. Předstupujici právo vstoupi
trvá dále.
bez omezení na misto práva ustupu§ 468. Zástavni právo zaniká rojicího, stoji-Ii v knihách přfmo za vněž uplynutim času, na který bylo
1ímto, nebo byla-II mu přednost po- omezeno, tudiž také s dočasným prástoupena ode všech, kteří maji prá- vem zástavcovým k zastavené věci;
va mezi oběma.
byla-II jinak tato okolnost věřiteli
§ 47. Jestliže byl vyměněn pořad znána nebo z veřejných knih mohla
.práv, která nejdou přfmo za sebou, býti známa.
bez přivoleni těch, kdož maji práva
§ 469. Zapravenim dluhu zástavní
mezi oběma, ziská právo předstupu právo zaniká. Zástavce však jest pojíci pořad i práv ustupujícíhO podle vinen dluh zapraviti jen tehdy, když
jeho rozsahu ' a povahy.
mu zároveň bude vrácena zástava.
Je-Ii ustupujíci právo
podmíněno Ke zrušeni hypoteky samo zaplaceni
nebo doloženo lhůtou, dostane se dluhu nestač\. Hypotekárni statek zů
před splněnim výminky neb uplynu- stane zavazen, pokud se dluh z ve·tím lhůty na předstupujici pohledá- řejných knih nevymaže. Až dotud mů
vku v exekuci jen tolik, kolik na ni že vlastnik statku
podle
kvitance
připadá v jejim původním pořadi.
nebo jiné listiny, prokazujici zánik
. Musi-li vydražitel ustupujici právo zástavniho dluhu, převésti zástavní
.podle jeho dřivějšiho pořad i převzi práVO na novou pohledávku, která
·ti bez srážky s nejvyššihO podáni, nepřevyšuje částku zástavni
pohleje při rozvrhu nejvyššího
podáni dávky zapsané.
přihlížeti k právu předstupujicimu na
§ 469 a). Při zfizeni zástavniho
jeho původ nim mistě.
práva nelze se vzdáti tohoto . práva,
. § .48. Právo předpisujici jde, ne- jim nakládati. Zaváže-Ii se. ,vl~stnik
oní-Ii ujednáno jinak, . před právem

Občanský zákoník §§ 461-472.
jinému, že dá určitou hypoteku vymazati, nemúže hypotekou nakládati
je-Ii tento závazek ve veřejné kniz~
při hypotece poznamenán.
§ 470. Jestliže po zapraveni dluhu
{§ 469) nebo po nastalém sloučeni
~§ 1446) bude hypotekární
statek
prodán vnucenou dražbou nebo bude-Ii povolena nad nim
vnucená
správa, a to dřive, než bylo z knih
vymazáno zástavni právo nebo než
byly převedeny nemovitost nebo zástavni právo, nesluši při
rozvrženi
vytěžku přlhližeti k tomuto zástavnímu právu. Jen pokud pohledávka zajištěná zástavnim právem pozůstává
ještě proti třetí osobě nebo nálež!
vlastniku n~.hr!l.da za jeji zapraveni
(§ 1358), pflkaze se dil na ni vypadajíci vlastnikovi.
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vn~ p~áv,~'. z~psané

v jeho pořadí
pravne ucmnym toliko za další pOd:
minky (§ 38), že bude závada vymaz~na nebo se souhlasem účastníků
~~=:a~~~.na na zapsané nové právo
Vá~ne:1i starši zástavni právo sim.uItan~e
na několika
knihovnich
predmete~h,. st_a.~e ~e nové zástavní

!?!ávo pravne ucmnym toliko za dalSI, podminky (§ 38), že bude starší
~~stavn! pr~vo ' vymazáno na veškeI ych predmetech knihovnich.
.
§ 41 .• Ust.?noven i §§ 37 až 40 buď
obdobne UZlto, má-Ii nová pohledávka nastoupiti na místo dvou nebo
vice hypotekárních pohledávek jdoucích v pořadi přfmo za sebo~
,§ 42 .•Článek XXVIII uvozo~aciho
za~ona rádu exekučnimu ze dne 27
kvetna 1896, č. 78 ř. z. se srušuje'
" § 43. Předchoz! ustanoveni vztahu:
JI ~e tak.é na zastavni práva, 'ež
vZ,nJkla yred 1. lednem 1917.
m.uze v_sak na újmu práva zapsaného
p~ed t~mto dnem nekládati právem
zastavn~m po, zaplacení dluhu
nebo
p.o spojeni zastavního práva s vlastnlctvim toliko potud, pokud zástavni
~!~~ 1. ledna 1917 nebyl ještě spla-

III. DJLčJ NOVELA K OBČ. ZAK.
,,§ ~? vymaže-Ii se zástavní práv~, m~ze sf vlastník vymoci součas
ne. knlhoynl po~námku, že se vyhra:zuJe zápis noveho zástavniho práva
v pořadi a do výše vymazného zástavniho práva do tři let po tom co
byla poznámka povolena. Tato vihra.da p~sobi, když dojde ku změně
vlastnlctvi,
ve prospěch
nového
1. lednem 1917 pozbude moci závlastnika. Při vnucené dražbě nemoMilosti se však k výhradě nepřihlfži
:~~. :.~' dne 22. února 1907,
č.
nebylo-Ii ji,. užl~o a~ do doby po:
:známky zahaJeneho rizení dražebniho.
ZADRŽOVACJ PRÁVO.
§ 38. Vlastnik_ nemovitosti může žádati, aby v po~adi a do výše zásta~. 47~: Kdo)~ .povinen vydati věc,
·vniho práva vaznouciho na nemovi- muze J~ k zaJlsteni svých dospělých
-tostl zapsáno bylo zástavni právo p~hle~~v.ek, vzniklých nákladem na
pro novou pohledávku s omezenim
vec uc!neným nebo škodou věči j"eze nabude právni účinnosti, bude-Ii ~u zp~sobe,nou, zadržeti s tfm účlnd~ roka_po tom, co byl povolen zá:m, .ze muže býti odsouzen k vy.p~s noveho zástavního práva, vložen
dani Jen za vzájemné plněni z ruky
.vymaz zástavniho práva staršiho
do ruky.
~pln~ní t.éto podminky budiž' ve _Výkon ~adržovaciho práva může
byt I odvr~cen poskytnutím jistot; pover~jne knize poznamenáno zároveň
.s vymazem staršiho práva zástavniho skytnuti Jistoty rukojmfmi nemá mf,§ 39 .• Nebude-Ii do této lhůty z~ sta.
vymaz zádán~ nebo nebude-Ii výmaz
:povolen, zanikne nové zástavni práHLAVA SEDMÁ.
-vo ~plynutfm lhůty a budiž z úředni
!"OCI vymazáno s veškerými zápisy
O SLU1.EBNOSTECH.
Jež se k němu vztahuji.
'
POJEM PRÁVA SLU1.EBNOSTI.
-ho1.ád~i z~ výmaz staršiho zástavni§ 472.
Právem
služebnosti
jest
dlUŽ~rk va Je kromě hypotekárniho
. a opr ávněn i věřitel, pro ně y.lastnik zavázán, aby ku prospěcllu
hož Je zapsáno zástavni právo pro Jiné oS,?by vzhledem ku své věci ně
novou pohledávku
.co trpel. neb.o opomijel. Je to vě
~ 40. Vázne-II n~ starším zástavnim cné. P!~tl kazdému držiteli služebné
pr vu závada, stane se nové - iásta- věCI uclnné právo.
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ROZDĚlENI

SLUŽEBNOSTI VE SLUZEB- I listí hrabatí; 5. honiti, ryby loviti.
NOSTI POZEMKOVÉ A OSOBNf.
ptáky chytati; 6. kámen lámati, pí473. Je-Ii právo služebnosti spo- ! sek kopati, vápno páliti.

i

jeno s držbO~. p.?~emku, aby se ~~ I DRUHY SLUŽEBNOSTI OSOBNICH.
mohlo prospesneJI nebo pohodlneJI
užívati, vzniká
pozemková
služeb!i 478. Osobní služebnosti jsou:
nost; jinak je služebnost osobnL
nutné uifvání věci; požívání; a bydlen!.

před-

V POLNI A DOMOVNI SLUŽEBNOST\.
§ 474. ' pozemkové služebnosti
NEPRAVIDElNÉ A ZDÁNLIVÉ SLUíEBpokládají dva držitele pozemkú,
z
NOSTI.
nichž jednomu jakožto zavázallému
§ 479. Služebnosti, které o sobě,
náleží služebnl statek; druhému jako jsou služebnostmi pozemkovými, mooprávněnému panujíc í statek. Panu- hou se však povoliti také jen osobě
jlci pozemek jest určen bud' k pol- -nebo výhody, které řádným způsobem
nímu hospodářství nebo k jiné po- jsou služebnostmi, pouze do odvolátřebě; pro to rozeznávajl se také ní. Nemá se však za t~, že j~ou to
služebnosti polni a domovn!.
odchylky od povahy sluzebnostl; kdo>
\ je tvrdí, tomu náleží dokazování.
OBVYKLÉ DRUHY:
NASYTI PRÁVA SLUŽEBNOSTI. PRÁVN[
a) služebnosti domovních;
DŮVOD K NABYTI.
§ 475. Obvyklé domovní služebno§ 480. právni
důvod služebnosti
sti jsou: 1. právo tíži svého staveni zakládá se na smlouvě; na poslední
na cizi stavení položiti; 2. trám ne- vůli; na právnlm
výroku
vydaném
bo krokev do cizí zdl zapustiti; 3. při rozdělení společných pozemků;
okno v cizl zdi zříditi; ať pro světlo nebo konečně na lvyd~ženi.
nebo vyhlidku; 4. střechu nebo arkýř do sousedova vzduchového prostoru vystavěti; 5. kouř sousedovým
ZPŮSOB NABYTI.
komr~e,m hnáti; 6. ok~povoU ro~'ru
§ 481
Vě éh práva služebnost í
na CIZI pozemek vésti; 7. teku tmy \
•
.
cn, ~
a sá
ve ve na sousedův pozemek líti nebo po ~ .v~cemr .ktere JSou z J: . ny . ,
'
Tyto a podobné služeb- r':Jnych
lze nabyti toliko zanosti domovní opravňuií driitele do- \ plsem do ~lCh.
. ,
mu, aby něco na sousedově pozemK, nemovitostem v knlh~ch nezapI sanY,m (§ 434! n~bo staybam (§ 4~5)
ku podnikl, co tento musí snášeti.
§ 476 . Jinými domovními služeb- nabJ vá se v.~cn~ho. ~rava sou~nlm
nostmi jest zavázán držitel služební- u~~zením oyerene. IIstIl1Y... ~ydan~ o·
ho pozemku, aby něčeho opomenul, z~lzení s,luzebnostl , k, I.'ny":,. vecem..
co by mu jinak bylo
podniknouti. vsa~ 7pusoby od~vzdanl vyse uve
Takovými jsou: ' 8. domu svého nezvy- denyml (§§ 426 az 429).
šovati; 9. nesnižovati ho; 10. neod nlmati panujíclmu stavení světla
a PRÁVN[ POMĚR PŘI SLUŽEBNOSTECH .
vzduchu; 11. an, vyhlfdky; 12. odlo- VŠEOBECNÉ PŘEDPISY O PRÁVU SLUku se střechy svého domu neodváŽEBNOSTI
§ 4,82. Všechny služebnosti v tom
děti s pozeml{U souseda, jemuž k
zavlažování jeho zahrady
nebo
k se shO,dují, že držitel služebné věci.
plněni jeho cisterny anebo jiným není zpravidla povinen, aby neco'
konal, nýbrž pouze,
aby
druhému,
způsobem může býti užitečný.
výkon práva povolí I aneb opomenul,
co by jako vlastník jinak byl opráb) služebností polních .
vněn činiti.
.
.,
§ 477. Polnl služebnosti jsou ze§ 483. Zpravidla musl tudiž oprávjména: 1. právo držeti
si
stezku, něný nésti také náklad na zachování
průhon dobytka nebo vozovou cestu a opravování věci, která jest
pro
na cizím pozemku a půdě; 2. čerpati služebnost určena.
Používá-Ii · vlak
vodu, napájeti dobytek, odváděti ne- této věci i zavázaný, musí na náklad
bo přiváděti vodu; 3. dobytek hUda- poměrně přisplvati a může se tohoto
ti a pásti; 4. dříví
káceti,
suché pflspěvku zbaviti jen postoupenlm.
větve a roští sbírati, žaludy sbírati,

něm sváděti.

knlh~chr

Občanský zákoník
věci

oprávněnému,

§§ 473-497.

třebas

bez jeho

přivolení.

§ 484. Držitel panujíclho statku mů
že sice své právo vykonávati, jak se
mu líbi; než služebnosti nesměji býti rozšiřovány, nýb rž spíše,
pokud
to jejich povaha a účel zřízení dovoluje, musejí býti zužovány.
§ 485. Služebnost nelze svémocně
ani od služebné věci odděliti ani na
jinou věc nebo osobu převésti. Rovněž pokládá se každá služebnost za
nedflnou potud, že nehledíc, ku pří
padu uvedenému v § 847 nelze práva na pozemku váznouclh.o ani . změ
niti ani rozděliti zvětšením, zmenšením nebo rozdělením pozemku.
§ 486. Pozemek může zároveň sloužiti několika osobám, nenHi to jinak na újmu starším
právům
třetí
osoby.

použITI NA POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI; ZVLÁŠTE NA PRÁVO MITI BIUME
TRÁM NA Zlcl BUDOVE NEBO Koud
HNÁTI.
~ ~87. pOdl,e ~ásad ~de u~.edených
urcuJI se pravnl pomery pn zvláštních druzích služebností.
Kdo tedy
má břímě sousedního stavení nésti
zakotvení cizího trámu · ve své zdí
nebo průduchu cizího kouře ve svém
komín~ trpěti~ m!1s} i poměrně při
~p!vatl na .udr.z~vaí1l k tomu určených
_dl, sloupu, st eny nebo komína. To\10 v.šak nelze n~ něm žádati, aby
panuJícl statek daval podepírati nebo sousedův komín spravovati.
PRÁVO OKNA.
§ 488. Právo okna dává jen nárok
Il a světlo a vzduch; vyhlídka musí
bý~i zvláště povolena.
Kdo
nemá
pr~va na vyhlídku,
může ' býti
při
drzen, aby n.a okno .dal mříž. S právem olena
Je
spojena
povinnost
otl/or opa trovati; kdo toho opatrování opomene, odpovidá za škodu
která z toho vzejde.
'
PRÁVA OKAPU.
§ 48? Kdo má právo okapu může
n~chatl_ stéka t i dešt'ovou vodu na
Cizí strechu volně nebo po žlabě'
svou s,!.e~~u může .také zvýšiti; musí
však UCI.nI tl taková opatření, aby se
Hm s.luzebnost nestala
Obtížnější.
Rov něz musl včas
odkliditi mnoho
n~p adlého sněhu, jakož i žlab urče
ny k odtoku udržovati.
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PRÁVO NA SVOD DEŠfove VODY.
_ ,§ 490. Kdo má právo sváděti dě
st<?~ou vodu se sousednl střechy na
svuJ .pozemek, jest povinen, aby sám
hradIl náklady na žlab kádě a .. á
JII1
k tomu náležející zařiz~ní.
§.. 491. J~-!i pro tekutiny, které se
maJI ~vádetl, potřebí struh a stok
musí Je .zříditi . vlast~lk panujícíh~
~.oz~!"ku, musí Je take řádně krýti a
CI,Stltl a lim ulehčiti břímě služebneho p~zemku.
PRÁVO

STEZKY, PROHONU DOBYTKA
A CESTY VOZOVÉ.

& 492. ' Právo stezky pojimá v sobě
pr~vo, po. této . .stezce choditi, lidmi
se davatl nOSIli nebo jiné lidi necha t k sobě přicházeti. S průhonem
d0!Jytka je spojeno právo jeti tra~ar.em a s vozovou cestou právo jeti Jednim nebo. několika potahy.
§ 493. Naproti tomu nemůže
se
bez.,~.v!áštního, svoleni právo stezky
rozstrl~! na pravo jezditi na koni nebo. zVlraty se dáti nositi; al1i právo
P!~honu • dobytka na
právo vláčeti
tezk~ b~emeno přes služebný pozemek, anI právo vozové cesty na prá~~át~~lně puštěný dobytek přes něj
,§ 494' ..K udržováni cesty, mostů a
lavek pnspfvají
poměrně
všechny
d ržitelé pozemků, jímž
pr~~lusi JeJIch
užívání,
tedy také
drIltel .sluze~.ného pozemku, . pokud
má z nICh uZltek.
o~?by_ nt;b.~

PROSTOR K TOMU.
§ .495. Prostor pro tyto tři služebn.ost~ . musi býti při měřen nutné potrebe a okolnostem . místa. Stanou-Ii
se ' cesty a stezky neupotřebitelnými
p':l~odní .nebo jinou náhodou,
musl
byli vykazán nový prostor, než · bud.ou. u~.~deny y předešlý stav, neuči
nrl-" JIZ opatrenl politický úřad.
PRÁVO ČERPATI VODU.
496 . S právem čerpati cizi vodu
dovolen i příchod _k nf.
PRÁVO VODOVODU.
§ .497. Kdo má právo sváděti vodu
z clziho pozeml\u na svůj anebo se
své~o pozemku na cizl,
jest také
opravnen, aby na svůj náklad zffdil
k tomu potřebné trouby, žlaby a. sta·
vldla. Míra těchto zařlzeni, která se
Č. 4
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Občanský

žito i na práva zvířata lapati, dřív~
nemá překročiti, určuje se potřebou
káceti kámen lámati a na ostat!"
panujiciho pozemku.
služebnosti. Má-Ii ně~dC? za to, ze
může tato práva zalozltl na spoluPRÁVO PASTVY.
vlastnictví, buďtež rozepře. o
tom
§ 498. NebyHi určen při
nabyti vzešlé rozhodnuty podle zasaud ob:
práva pastvy druh a počet dobytka, sažených v hlavě o
spolecenstvl
rovněž čas a míra _požitku, chrán! vlastni ctvl.
se pokojná třice~i~et~ držb~. Js~u-I~
pochybnosti, SIOUII oasledujlci pred
OSOBNI SUŽEBNOSTI; ZEJMÉNA:
pisy za směrnici.
1. PRÁVO UŽIVÁNI; ,
KONN'" USTANOVENI:
§ 504: Výkon osobních ~I~žebností,
ZÁ
o:::
nenf-Ii jinak ujednáno, urcuje use poa) a druhu dobytka:
dle ,následujících zásad: _Sluze~nost
§ 499. Právo pastvy vztau~uje. se, uživáni spočívá v t~m, .• ze _ .ne~do
pokud nepřekážejí ~omu ~arlzenl po: jest oprávněn užívati CIZI _VC:CI jen
litická a v lesnictvl dana, na ka~dy pro svou potřebu, . neporusuje poddruh tažného, hovězího a s~opoveh~ staty.
dobytka nikoli však na vepre a dru_
bež' v 'krajinách lesnatých stejně. niUSTANOVENI V PŘICINÉ UZITKO; .
koli~ na kozy. Nečistý, nezdravy a \ § 505. Kdo tedy -má právo už!vat.
cizí dobytek je povždy z pastvy vy- nějaké Věci" smí, nehl~~íc u~a . Je~~
Ioučen. •
ostatni jmění, z ni bratl u~~tel(, pn.r
u •měřený svému stavu, s'~é I.vnostl a
b) o jeho poctu,
své domácnosti.
u
§ 500 Měnil-Ii se počet honěného
§ 506. potřeba urcuje ~e podle ~~dobytk~ v posledních třiceti letech, su, kdy se užívanf pov~lllo. ~ozdělsi
buď vzat průměr z toho, co bylo v změny ve stavu nebo zlvnostl o~r.av
prvních třech letech vyháně~o. Nen!- něného nedávaji nároku na rozslře
li ani tento zřejmý, jest slusn~u me- nějši uživáni.
rou hleděti jednak k rozsahu, jednak
.
_
k jakosti
pastvy, a opráv~ě.nému
PODSTATY;
a
aspoň nedopustiti, aby na C~ZI Pu § 507. Oprávněný nesmi podst.atu
stvě choval více dobytka, nez muz~ věci, jejiž uživání se mu povolilo,
přezimovati pící, kte;rou mu, doda změniti; nesml také právo to převé
pozemek panujíc!. Sajici ml~~a~? se sti na jiného.
k ustanovenému počtu nepocltajl.
A BŘEMEN;
c) o době paseni;
§ 508. Všechny užitky, které lze
§ 501. Dobu pasení sice . stanovl z věci bráti bez poŠk~z~nl.• osoby
vůbec v kažné obci zavedeny nepok uživánl oprávněne! nalez~jl. vlastpřený obyčej; nikdy však ne~'!.'i s~ níkovi. Tento jest vsak .zav~zan, aby
pasením omezovati nebo zte~o.vat! nesl všechna řádná a mlmorádná na
hospodařeni, které nařizuji ,polltlcke věci váznoucí břemena a aby v~c
předpisy.
na svůj náklad udržov~1 -.v dobrem
stavu. Toliko přesahUji-II .nákl~dy
d) o rozsahu požitku.
onen užitek, který yla.stnikovl zbyvá,
§ 502. Požitek prá~? . pastv't ne- musi oprávněný nesti zbytek nebo
zahrnuje
žádného . Jmeho u u~lváni: užlváni pustiti.
Oprávněný nesmi ani trávu Zitl,
ani
2. POŽIVÁNI.
zpravidla vlastnlka pozem.ku. Z! S!?Olupastvy vylučovati, nanejm.ene vsa~
§ 509
poživánl jest právo , cizi
podstatu pastviny porušovati. Hrozi-" věc, še'třic podstaty, beze ' všeho
škoda, musí svůj dobytek dát hlidatl
omezeni užívati.
pastýřem.

poutrr.r TECHTO USTANOVENI NA
_
lINÉ SLUtEBNOS,T}.
•'
§ 503. Co bylo dosud . před-:psano
o právu pastvy, budiž připadne pou-

POKUD

SE

MŮtE

VZTA,!OVATI

SPOTŘEBITELNÉ VECI.

NA

' § 510. Spotřebitelné věc! .n~jsou
samy o sobě předmětem UŽlvaOl ne-
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zákoník §§ 498-521.

bo poživáni! ~ýbrž jc:n j~jich h~d
nota. Hotovyml pe.nězl ~uze. opravněný podle libosti u.na.kl~datl. By~~
li však dána .. ~ .1?0~lvanl o~ebo UZlvání uložená , jlZ jlstma, muze oprávněný žádati jen úroky.

strádal-Ii na požlvání,
protože se stavba neprovedla.
§ 516. S't avby, které nejsou nutny,
ačkoliv jsou
jinak zvýšení výnosu
prospěšny,
neni požívatel povine,n
povoliti bez úplného odškodnění.

PRÁVA A ZÁVAZKY POŽiVATELE.
§ 511. poživatel má právo na plný,
jak obyčejný, tak i kromobyčejný
výnos; jemu náleži teod,y .také. ryzi
užitek z hornfch pOdílu, zlskany. se
zachovánim platneho horniho radu,
a dři vl podle lesního hospodáření
skácené. Na poklad, který se naiezne v pozemku určeném k ' požívání, nemá nároku.

d) melioračních nákladů.
§ 517. Co požívatel vynaložil bez
vlastníkova přivolení na rozmnožení
trvalých užitků, ' může si vzíti nazpět;
náhradu však za užitky, které ze
zlepšeni tu ještě jsou, může žádati
jen, pokud jest oprávněn žádati je
jednatel nezmocněný.

aj co do

ZVLÁŠ1E :
váznoucích na vecl;

břemen

§ 512. Za čistý užitek může však
pokládáno býti jen to, co po srážce
všech nutných výdajů prebude. Poživatel přejimá tedy všechna bře
mena, která na věci vázla v době,
kdy poživánl bylo povoleno, proto
1aké úroky z jistin na ní zapsaných.
Na něho spadají všechny řádné i
mimořádné dávky, ' jež z' věci jest
platiti, pokud se mohou hraďiti z
užitků
braných za požívací dobu;
nese také náklad, bez něhož by se
plodů nedocílilo.

b) udržování vecl;
§ 513. Poživatel jest povinen, aby
jako dobrý hospodář udržoval služebnou věc v tom stavu, v jakém
ji převzal, a z výnosu opatřoval
opravy, doplňky a obnovy. Zmenší-Ii
se přes to pouhým řádným užívánim
bez viny požívatelovy hodnota služebné věci, není za to zodpověden.
cl provádění staveb;
§ 514. Obstará-Ii vlastník, byv požívatelem zpraven, na svůj náklad
stavby, které stářím budovy anebo
nějakou
náhodou staly se nutné,
je poživatel povinen zapraviti mu z
vynaložené jistiny úroky podle mír,y,
j ak se Um požíváni zlepšilo.
§ 515. Nemůže-Ii nebo nechce-Ii
se vlastnik k tomu odhodlati, je požívatel oprávněn , aby buď stavbu
proved l a žádal po skončeném požíváni jako poctivý držitel náhradu
nebo aby si požadoval přiměřené

odšl(odnění,

PRŮVODY O TOM.
§ 518. K usnadnění důkazu vzájemných pohledávek má vlastnik a poživatel dát poříditi ověřeny popis
všech služebných věcí. Nestalo-Ii se
tak, má se za to, že požívatel obdržel věc se všemi kusy potřebný
mi k řádnému j~jlmu uživánl, prostřední
jakosti , ,v upotřebitelnému
stavu.

~ŘIDĚL UŽITKO PŘI ZÁNIKU POŽIVÁNI.
§ 519. Po skončeném požíváni náležeji stojaté ještě plody vlastnikovi, který však musi požívateli nebo jeho dědicům jako poctivému
držiteli nahraditi náklady vynaložené na jejích docílení. Na jiné užitky
má poživatel nebo jeho dědicové
nárok podle toho, jak dlouho trvalo
požíváni.
'
POKUD lSOU

OSOBY K UZIVÁNI
NEBO ' POŽiVATELÉ
POVINNI DÁTI lISTOTU.
§ 520. Zpravidla může vlastník žádati od osoby oprávněné k užíváni
nebo od požívatele zajištění podstaty jen, hrozí-Ii nebezpeči. - Nebylo-Ii" dáno, budiž v~c přenechána
buď vlastnlkovi za slušné odbytné,
nebo podle okolnosti dána ' do soudni správy.
OPRÁVNĚNÉ

3. SLUŽEBNOST BYTU.
§ 521. Služebnost bytu je právo
uživatl obytných části domu k vlastni potřebe. Je to tedy služebnost
uživáni obytného staveni., Přenecha
JHI se však někomu všechny obytné
části domu, aby jich požival neobmezeně, šetře podstaty, je to poživáni obytného . staveni. Podle toho
č.4*
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pouzlJe se shora daných předpisů
na
právní poměr mezi oprávněným
a vlastníkem.
§ 522. Vlastník podrží v každém
případě právo, aby nakládal všemi
částmi domu, které nepatří k vlastnímu bytu; také nesmí mu býti .znesnad něn potřebný dohled na Jeho
d~m.

II. Občanské právo.
omezena, zaniká uplynutím tohoto
času služebnost sama sebou.
§ 528. ' Služebnost, která byla ně
komu propůjčena až do doby , kdy
třetí osoba dosáhne určitého stáří.
zanikne teprve v určený čas, třebas
třetí osoba
zemřela
před
tímto
stářím.

ZÁNIK OSOBNICH SLUŽEBNOSTí
ZVLÁŠTĚ .

PRÁVO V pŘič lNE SLUŽEB§ 529. Osobní služebnosti konči
NOSTI.
"!Omrti. Byly-Ii výslovně rozš ířeny na
"§ 523. Vzhledem k služebnostem dědice, jsou jimi v pochybnosti míje dvojí žalobní právo. Proti vlast- něni jen první děd"icové zákonni.
níkovi může býti právo ,služebnosti Právo propůjčené rodině přechází
tvrzeno; nebo vlastník může si stě však na všechny její členy. Osobní
žovati, že si někdo služebnost oso- služebnost nabytá obcí nebo jinou
buje . V prvém případě musí ž"a lobce právnickou osobou trvá potud, podokázati nabytí služebnosti, nebo kud trvá tato právnická osoba.
alespoň držbu její jakožto věcného
práva, v druhém případ~, .že si ~ě NEPOUZITELNOST NA STÁLÉ DOCHODY.
kdo služebnost k Jeho vecl osobUJe.
§ 530. Stále . roční důchody nejsou
ZÁNIK SLUŽEBNOSTI. VŠEOBECNE.
osobní služebností a mohou se tedy
§ 524. Služebnosti zanikají vůbec podle své povahy na všech~y ná·
tak, jak se podle třeH a čtvrté hla- stupce R,řeváděti.
vy třetího dílu vůbec zrušují práva
HLAVA OSMÁ .
a závazky.
O PRÁVU DĚDICKÉM .
POZOSTALOST.
ZVLÁŠTNI NAŘíZENí PŘI JEJIcH
§ 531. Souhrn práv a závazků zemZÁNIKU:
řelého, pokud se nezakládaj í na poa) zánikem služebného nebo panu- měrech pOllze osobních, naz ýv á se
jícího pozemku;
jeho pozůstalostí.
§ 525. Zkázou služebné!to nebo
panujícího poze.mku sice staví
se
DĚDICKÉ PRÁVO A O!:OICTVI.
služebnost; jakmile však pozemek
§ 532. Výlučné právo ujm outi se
nebo budova jest opět uvedelíla v
držby
celé pozllstalosti nebo její
předešlý stav, nabude služebnos t zapoměrné části
(na př.
pOloviny,
se své dřívější moci .
třetiny) nazývá se právem dědickým.
Jest to věcné právo, které úči nkuje
b) spojením;
proti každému,
kdo by si chtěl
§ 526. Spojí-Ii "se vlastnictví slu- osobovati pozůstalost. Komu náleií
žebného
a
panujícího
pozemku právo dědické, nazývá se dědicem,
v jedné osobě, zaniká
služebnost a pozůstalost ve vztahu k dědici
samá sebou. Bude-Ii však později je- nazývá se dědictvím.
den
z těchto spojených poz.emků
opět zcizen, aniž byla služebnost . PRÁVNI DŮVOD DEDICKÉHO PRÁVA.
mezi Hm ve veřejných knihách vy§ 533. Dědické právo zakládá se
mazána; je nový držitel panujícíhO na vůli :zůstavitelově, vyjád řené popozemku oprávněn služebnost vyko- dle zákonného předpisu; na smlouvě
návati.
dědické podle zákona přípustné (§
602); nebo na zákoně .
.
c) uplynuHm času.
§ 534. Uvede,n é . tři způsoby dě
§ 527. MOhlo-ii býti majiteli slu- dického práva mohou také ' trvati
žebnosti známo z veřejných knih ne- vedle ' sebe, takže poměrný díl pobo ji"nak, že právo toho, kdo slu- zůstalosti přináleží jednomu zdě·
žebnost zřídil, je jen dočasné, nebo dic\) podle poslední vule, druhému'
že je , čás, ·na který služebnost byla

ŽALOBNI

Občansk ý

53

zákoník §§ 522-551.

podle smlouvy a třetímu podle zákona.
ROZDlL MEZI DĚDICTVíM A ODKAZEM.
§ 535. Je-Ii na, někoho 'pamatováno nikoli tak ovymto poměrným díJem celé p_ozů st~losti, nýbrž jen jednotlivou ve d, Jednou nebo něko
lika věcmi určitého druhu , částkou
nebo právem, nazývá se to, čím je
pamato váno , odkazem (legátem), i
kdyby to odle ho~noty bylo největší
částí pozustalostl, a ten, komu to
bylo zů_s!~veno! ~e~ude posuzován,
jako dedlc, nybrz Jako odkazovník
(Ieg atář ) .

DOBA DĚDICI(ÉHO NÁPADU.
§ 536. D ědické právo nastupuje
1eprve po smrti zůstavitelově. Zemře
li domllěly dědic před zůstavjtelem,
nem ůže ani na svoje dědice pře
vésti dědické pl'ávo, jehož sám dosud nenaby l.
§ 537. Přeč kal-li dědic zůstavitele
přechází dědické právo na jeh~
dědice i před lim, než se -dědictvi
ujal, jako jiná
volně
zděditelná
práva, jestli jinak ještě nezaniklo
:zřeknutím se nebo jiným způsobem.
DĚDICKÁ ZPOSOBILOST.
§ 538. Kdo jest oprávněn nabývati
majetku, můž e zpravidl a také děditi.
Zřekl- Ii se někdo vůbec práva ně
čeho nabývati nebo zřekl-Ii se ně
kdo p latn ě určitého dědictví pozbyl
1ím dědického práva vůbe'c nebo
práva k určit ému dědictví
§ 539. Pokud jsou způsobilé dě
dili duchovní obce nebo jejich čle
nové , ustanovu jí předpisy politické.
piHčlNY

NEZPOSOBILOSTI.
§ 540 . Kdo se proti zůstaviteli dopustil zJočinu, jest potud dědické
ho práva nehoden, pokud z okolnost! nevychází na jevo, že mu zů
st aVitel odpustil.
541. Potomci toho, kdo se stal
n~hodným dědické ho práva, jsou při
:zak?n.né po~l~up~osti dědické poyolanl k dedlcke posloupnosti na
::~~ mfstě, i když přežil zůstavi§ 542. Kdo zůstavitele k proje~ení
P?sledn! vůle donutil nebo podvodny~ zpus obem svedl, překazil protdasení nebo změnu pos lední vůle,

n~bo potlačil
r~ ~d něho

.p_oslední pořízení, kte·
JIZ bylo zřízeno, je z
dedlckého práva vyloučen a zod·
povídá za veškeru škodu která tím
byla přivoděna třeH osobě.
§ 543. Osoby, které se k cizoložství nebo krvesmilstvu na
soudě
dO~!1aly _nebo byly usvědčeny, jsou
vzaJemne vyloučeny
z dědického
~t:~~í ~gle.Základě prohlášení po-

§ 544. Pokud "pozbývají dědického
práva osoby v zemi narozené které
opustily svoji vlast nebo voj~nskou
službu bez řádného dovolení ustanovuj í nařízení politická.
'
DLE

KTERÉ

DOBY lEST POSUZOVATI
ZPOSOBILOST.
. § 545. Dědická způsobilost ř!dí se
le_n . po~le doby skutečného n"á padu
dedlctv!. T<;,uto dobou je zpravidla
smrt zustavltelova (§ 703).
_§ .54~. Později získaná způsobilost
~e~~c~a neposkytuje práva odejmouti Jmym,
co" jim již právoplatně
napadlo.
ÚČiNEK
pŘIJETI
DEDICTVI.
547 . _ Dědic,
jakmile
dědictví
prlJal, predstavuje se zřetelem k
_~.

němu zů stavitele .
p~važuE. se oba

Vůči

třetí

osobě

za osobu jedinou.
Pred prlJeHm od dědice hledí se na
pozůstalost tak, jako
kdyby dosud
byla državou zemřelého.
§ 548. Závazky, které by byl měl
z~s~~vi!el. plnit~ ze svého jmění,·
p~eJlma Jeho dedic. Peněžité tresty,
zakonem stanovené, k nimž zemřelý
~:b~~dl~!~ě odsouzen, nepřecházejí
§ 549.

břemenům
n_~le~:jí, také

váznoucím na
náklady na
místn! zvyklosti
stavu a jmění zemřelého .
'
§ 550. Několik dědiců pokládá se
v~hl~d,:m k jejich společnému právu
dedlckemu za osobu jedinou. V této vlastnosti ruč! před soudním odevzdá ním (přiřknutím) dědictví všichni
za jed~oho .. a jeden za všechny.
Pokud Jest Jim po provedeném odevzdání ručiti, ustanovuje se v hlavě
jednající o přejímání dědictví.
'
§ 551. Kdo může platně nakládati
svý'!' I?ráv~m
dědickým,
je
také
opravnen predem se ho zříci smlouvou se . zůstavitelem .
K platnosti
smlouvy Jest třeba notářského spisu
dědictví
pohřeb,

K

pnmereny

II.
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nebo zápisu v soudním protokol~.
Nebylo-Ii smluveno nic ji~éh~!. pusobí takové zřeknutí se I VUCI potomkům.

HLAVA DEVATA.
O PROJEVECH POSLEDNI VO!E. VŮBEC
A O zA VETECH ZVLAsTE.
PROJEV POSLEDNI VOLE.
§ 552. Pořízení, který~ z.ůstavitel
zůstavuje jedné nebo nekollka oso:
bám pro případ smrti .~dvolate!ne
svoje jmění nebo jeho cast, nazyvá
se posledním pořízením.
NALEŽITOSTI: J. VNITŘNI fORMA.
§ 553. Je-Ii v posledním pořízení
ustanoven dědic, nazývá
se
toto
závětí; obsahuje-Ii však _ pouze jiná
opatření, nazývá se dovětkem.
PŘJDELENI DEDICTVf:
a) je-Ii jen jeden dědic;
§ 554. Ustanovil-Ii zůstavitel jediného dědice bez určení podílu, neomeziv jej na dll pozůstalosti, dostane se mu pozůstalosti celé. Byl-!i
však jedinému dědici vyměřen toliko poměrný dll dědický, připadnou
ostatní díly dědicům zákonným.

b) . je-Ii jich několik bez rozdělení;
§ 555. Bylo-Ii ustanoveno někol~k
dědiců a nebylo-Ii předepsáno n,ejaké rozdělení, I' ozdělf se rovnym
dílem.
cl jsou-Ii všichni s určitými podíly;
§ 556. Je-Ii něko l ik dědiců ust~i10veno a to tak, že všem jsou urceny
dědické podíly, které však
c:elk~
nevyčerpávajr, připadnou ostatnl dlly
dědicům
zákonným.
p~volal-,Ii
však zůstavitel dědice k cele pozustalosti, nemají zákonn! dědl~ové ~á
roku, by( i byl zůstavitel neco pr,::
hlédl při výpočtu částek nebo pn
uvádění

l{Usů

dědictví.

d) jsou-Ii ustanoveni jedni s podily,
druzí bez podllů.
§ 557. Jestliže mezi několika US!~
!lovenými dědici jedněm se vymed
určitý dll (na př.
třetina,
šestina),
druhým pak nic určitého, dpstane
se těmto ostatku pozůstalosti rovným
dilem.

Občanské

právo_

§ 558. Nezbude-Ii. nic:, srazí ~: poměrně se všech urcenych podllu pro
dědice, ustanoveného bez určení podllu tolik aby se mu dostalo rovného pOdllu s Um, je,!!už bylo z~
staveno . nejméně. Jsou-II podlly dediců
stejně veliké,
odvedou
pro
dědice ustanoveného bez určení podllu tolik, aby se mu dostalo podllu
s nimi stejného. Ve všech ostatních'
případech, kdy zůstavitel se přepo
četl
budiž dělení provedeno tak.
aby' vůle zůstavitelova splněn~ byla:
pokud možno nejlépe v pomeru k
tomu, co bylo vyjádřeno o celku.
I<TEŘI

DEDICOVt: SE POKLADA}!
ZA.
JEDNU OSOBU.
§ 559. Vyskytnou-Ii se mezi P<?vo.:lanými dědici takové osoby, z ~Ich:
některé musily by se pokládal! při
zákonné posloupnosti vů.cI ~s~atnim
za osobu jedinou (na pro detl bratrovy vůči bratru zůstavl!el.?~u), bu- .
dou i při dělení podle zavetl pokládány jen za osobu jedinou. Spolek,
obce, souhrn osob (na p~. ~hudí;)
bude vždy čítán za osobu JedinOU.
PRAvo PŘIROSTKU.
§ 560. Jestliže všichni dědic~v~
povoláni jsou k dědíctví bez urcenl
podílů anebo všeobecným výrazem.
znamenajícfm rovné
podělení,
a
jestliže nělcterý z dědiců nemůže
nebo nechce svého dědického práva
užíti, přibude ,uvohl~n.ý, podíl o statním ustanovenym dedlcum.
§ 561. Je-Ii jeden nebo několik
dědiců ustanoveno s určením dědic 
kého podllu, jeden
nebo
několik
bez určení, přibude uvolněný podH
jen jednomu nebo
něk?lik.a
ještě
zbývajícfm dědicům, kterí JSou
ustanoveni bez podllu_
§ 562. Dědicovi, ustan~ven~r.nu , k
podllu, nepřlslusí v zadnem
právo přírůs~ku. Není-Ii. tedy dědice lIstanoveneho !>e~ ul'cení
podílu, nepřibude uV?I~e~lY
po.d!'
dědický zbývajícímu
jeste dedlc!,
povolanému s určitým podílem, nybrž dědicům zákonným.
určitému
případě

§ 563. Komu se dostane uvolně
ného podllu dědického, na
toho
přejdou i břemena s
ním spojená,
pokud se neomezují na osobní úkony ustanoveného dědice.

Občanský

zákoník §§ 552-578.

PROJEV MUSI BYTI ROZVAŽNY, URČI
TÝ A SVOBODNY.
§ 564. Zůstavite} ,!!usí sá.m dědice
ustanoviti, nesml jeho
jmenování
přenechati výroku třetí osoby.
§ 565. Vůle .~~staV!tel?va- mU,si býti
projevena urclte, n.. ko~1 pouhyn při
takánlm k návrhu, Jenz mu byl uči
něn, musl. býti 'projevena ve stavu
úplné přlcelnostl,
s rozvahou
a
vážně, bez dC?nucenf, bez pOdVOdu a
bez podstalneho omylu.
PŘfČINY NEZPOSOBILpSTI ČiNITI POSLEDNI PORIZENf;
1. NEDOSTATEK ZDRAVt:HO ROZUMU;
§ 566. DOkáže-ii · se, že prohlášeni
slalo se ve stavu zuřivosti, šílenosti,
blbosli nebo opilství, jest _neplatné.
§ 567. Tvrdl-Ii se, že
zůstavitel,
který pozbyl užlvání rozumu, byl v
době posledního pořízení úplně při
smyslech, třeba tvrzení to prokázali znalci nebo úřednlmi-:-- osobami,
kteři řádně vyšetřili duševní stav zů
stavitelův, nebo jinými , spolehlivými

důkazy.

PROHLAšENI ZA MARNOTRATNI:HO.
NEDOSTATEK VEKU.
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§ 571. Ukáže-Ii se, že obmY§lená
osoba. n,:bo ~dkáza~á věc byla jen
nesp.ravne pOjmenovana nebo popsána, jest ustanoveni platno.
§ 572. Také tehdy, ukáže-Ii pohnutka zůstavitelem uvedená mylnou
jest ustano~enf platno, leč by
s~
dalo dokázati, že vůle zůstavitelo_
va spočívala výhradně jen na této
omylné pohnutce. .
-

5. ŘEHOLNf SLIBY;
§ . 57~ .. Ř~~OI~íci nejsou zpravidla
opr~vne!ll cmltl poslední pořízeni;
dosahl-II . však řád zvláštnlho povolení, že jeho členové mohou poslednl poHzení činit!; byly-Ii řeholní
o~Ob'( ze slibů propuštěny; vystouPilY-II, ze svého stavu, protože jejiCh
rád, ustav nebo klášter byl zrušen'
~ebo, zaujímají-ii takové postaveni'
ze podle politických nařízení nepo~
kládaji se již za příslušníky
řállu
úStCl,vU .ne!,o kláštera, nýbrž mOho~
~.abyvatl up.lného
vlastnictví;
jest
Jim dovoleno prohlášenlm poslední
vůle o něm pořizovati.

6. JEŽKY KRIMINALNI jREST;
§ 574 neplati.
2. PROHLAšENf ZA MARNOTRATNt:HO;
POKUD;
DOBA PLATNOSTI POŘfZ!'Nf.
§ 568. Soudně prohlášený marno-§ 575. Právoplatné prOhlášení potratnlk může v poslední vůli pořizo- sl~dní vůle nemůže pozbýti platnovati jen o polovině svého majetku, stl následkem překážek, které nadruhá polovina
připadne
dědicům sta nou později.
zákonným.
§ 576. Je-Ii poslední pořízeni neplatno od původu, nenabude platno3. NEDOSTATEK VEKU;
sti, zanikne-Ii překáŽka později. Nepřípadě učiněno
§ 569 . Nedospěli nejsou způsobili bUde-ii takovém
pořizovati. Nezletili, kteří nedokon- nové pořízeni, nastane zákonné práčili ještě osmnáctého roku, mohou vo dědické.
pořizovati jen ústně před
soudem.
Soud musl se snažiti, aby se přimě II. VNEJŠf FORMA POSLEDNICH POřeným šetřením přesvědčil, že proŘfZENf;
jev poslední vůle stal se svobodně
§ 577. Pořizovati lze mimosoudně
a s rozvahou. O pořízení sepiše se
zápis a k němu se připojí, co še- nebo před soudem, písemně nebo
úsině, plsemně pak před svědky nelřenlm vyšlo na jevo. Po dokončení bo
bez nich.
.
osmnáctého roku lze pořizovati bez
jakéhokoliv omezeni.
1. MIMOSOUDNICH PISEMNYCH.
§ 578. Kdo chce pořizovati pl_
4. PODSTATNY OMYL;
•. § 570~ Podstatný omyl zůstavitel,ův s~~ně a beze svědků, musí napsali
cml porlzení neplatným . Omyl jest zaveť nebo dově·tek vlastní rukou a
Podstatným, zmýlil -Ii se zůstavitel v vlastnoručně podepsati svým jméoS~bě, na niž chtěl něčím pamato- nem. Připojení dne, roku a místa,
vati, nebo ve věci, kterou chtěl od- kde byla pOSlední vůle - zřlzena není
sice nutno, ale je radno prC: zakázati.
mezení sporů.

I
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II. Občanské právo.

nebo každý zvláště zůstavitelův pro§ 579. Poslední vůli,
kterou dal jev pro usnadnění paměti buď sami
zůstavitel napsati osobou jinou, musí si Iaznamenali anebo dali pokud
vlastnoručně podepsati. Rovněž musí možno nejdříve zaznamenati.
před třemi způsobilými
svědky,
z
§ 586. poslední pořizeni ústní munichž alespoň dva musí býti souča si býti na žádost kohokoli, jenž má
sně přítomni, výslovně prohlásiti, že na tom zájem, potvrzeno shodnou
spis obsahuje jeho poslední ' vůli. přísežnou výpovědi těchto třl svědků
Konečně musí se také svědkové po- nebo, jestliže by jeden z nich nedepsati s doložkou, která poukazuje mohl býti přísežně vyslechnut, alena jejich svědecké poslání, ' buď spoň ostatních dvou, jinak jest toto
uvnitř nebo zevně, ale vždy na listi - poslední pořízeni bez účinku (§ 601).
ně samé a nikoli snad na obálce.
Není třeba, aby svědek znal obsah
3 ~ SOUDNICH.
závěti.
§ ~80. Zůstavitel,
který
nemuze
§ 587. Zůstavitel může pořizovati
psáti, musí, splně náležitosti, přede také písemně nebo ústně před soupsané v §u předchozím, připojiti dem. Písemné pořízení musí býti zů
vlastnoruční znamení ruky na místě stavitelem alespoň vlastnoručně popodpisu a to za přítomnosti všech depsáno a soudu osobně odevzdáVí svědků. K usnadněni důkazů, kdo no . Soud jest povinen upozorniti zů
je zůstavitelem, jest také opatrné, stavitele, že musí, býti připojen jeaby jeden ze ' svědků jako podpiso- ho vlastnoruční podpis, pak soudně
vatel připojil jméno zÍlstavitelovo . ' zapečetiti písemnost a poznamenati
čísti, na obálce, Ci poc;!ední vůle jest '/
, § 581. Nemůže-Ii zůstavitel
jest nutno, aby si dal listinu přečí ní o!?sažena. O jednání tom 'sepíše
sti jedním ze svědků za přitomnosti se protokol" a písemnost se soudně
druhých dvou svědků, kteří nahlédli uschová, o čemž se vydá stvrzenka.
do jejího obsahu, a aby potvrdil, že
§ 588. Chce-Ii zůstavitel svoji vůli
táž se shoduje s jeho vůli. Pisatel projeviti ústně, pojme se prohlášeni
poslední , vůle může vždy býti záro- v protokol a ten se pak stejně zaveň svědkem, ale nemůže-Ii zůstavi pečetěný uschová, jak bylo uvedeno
tel čísti, je vyloučen z předčítá'ní v §u předchozím o písemném pořípísemnosti.
zeni.
§ 582. Zůstavitelovo pořízení, uči
§ 589 . Soud, který přijímá písemné
něné se vztahem k nějakému listku nebo ústní prohlášeni posledni vůle,
nebo k nějakému spisu, má jen te- musí se skládati nejméně ze dvou
hdy účinek, když takový spis jest přísežných úředních osob soudních,
opatřen všemi náležitostmi nutnými z nichž jedné v m{stě, kde se proku platnosti poslední vůle. Jinak lze hlášení přijímá, přísluší úřad soudtakových písemných poznámek, ku covský. Svědectvl druhé soudnl osokterým zůstavitel poukázal,
použiti by mimo soudce mohou
nahraditi
jen k vysvětlení jeho vůle.
také dva jiní svědci.
§ 583. Zpravidla platí jeden a týž
§ 590 . V případě nutnosti mohou
spis jen pro jedinéhO zůstavitele. se zprvu uvedené osoby odebrati do
výjimka, hledíc k manželům,
obsa- bytu zůstavitelova, jeho poslední vůli
žena je v hlavě o
manželských písemně nebo ústně přijmouti a pak
smlouvách.
jednáni pojmouti v protokol s připo
§ 584. Zůstavitel, který nemůže ne- jením dne, roku a mlsta.
bo nechce zachovati formálnosti pro
písemnou záveť nutné, může zříditi Svědkové nezpůsobilí při posledních
ústní záveť.
poříze'ních.
§ 591. Osoby
nemafícl 18
let,
2. MIMOSOUDNICH, ÚSTNICH.
smyslu zbavení, slepí, hluší
nebo
§ 585. Kdo pořizuje ústně, . musí němí, pak ti, kdož nerozumějí jazyku
prohlásiti svoji poslední vůli vážně zůstavitelovu, nemohoU býti svědky
před třemi zpŮSObilými svědky, kteposledních pořizení.
ří současně 'jsou přítomni a jsou s
§ 592. [Zrušen dílčí
novelou
I.
to potvrditi, že nepřihodil se v osobě zůstavitelově podvod nebo omyl. § §57.]593 neplatí.
Není sice nezbytné, ale jest opatrné,
§ 594. Dědic nebo odkazovnlk jest
aby svědkové bud' všichni společně ..

Občanský zákoník §§ 579-609.
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vzhledem
k ' O
tom~, co se. mu zÍls.tavuje,
a právě
DAROVÁNICH NA PŘíPAD SMRTI.
tak
manzel,
souro- I
ODKAZ.
zenCI nebo osoby ve stejném stupni ! § ,603. Pokud darování na pnpad
sešv.akřené a placení domácí pomo- I smrti považovati jest za smlouvu ne·
cnlc! , ~~y ~stan~vení bylo platno, bo za .posledni yůli, ustanovuje se
musl. by tl zustavltelem vlastnoručně v hlave o darovaní.
'
napsano .• n~b~ potvrzeno třemi svě<lky, odhsnyml od obmyšlených osob.
HLAVA DESÁTÁ.
§ 595. Zůstavuje-li zůstavitel něco I
O DĚDIClcH NAHRADNI
plše, nebo
CH A O
Jeho manzelu, detem,
sou.
H.
rozencům nebo osobám které' jsou
NAHRADNICTVI OBECNÉ.
ve stejném stupni sešv~křeny
jest I j 604. _ Každý zůstavitel může pro
pořizeni zbaviti pochybnosti 'zpuso- prlpad, ze ustanovený dědic dědictví
bem uvedeným v §u předešlém.
I lJe~abude, povolati jiného, a když
§ 596. Co se nařizuje o ne řod- i ~~~'I::~ ho;.nen~but!e,. druhého, a ve
pojato~ti a. způsobilosti svědrO~ě jeŠ{ě llěk~~!~ad~h tret~ho n:~o o také
aby zustavltelova osoba byla nepo: to ustano I o na r~d~vch de.dlcu. Tochybnou, toho jest
užíti
také
u vím , obec~~11I ;azyva se .nahradnictsoudních osob, které poslední vÍlIi v řadě ne
en, kdo je povolán
přijimaji.
§ 605
J lze,. s.tan~ se dědicem.
,
. ~~tanovll-h zustavitel z uvenezpůsobilým

~eho

svědkem

rodiče, děti,

~omu, kd~ posle~ni vůli
rodičům

SVĚŘENSTVIC

I

r:;::.

O ÚLEVAcli

PŘI NICH.
P.OSLEDNICH

d~nyc~ pnpadů, kdy ustanovený dědlc dedlti nemůže, nebo děditi nechce, .pouze jeden, fest druhý připad
vyloucen.
'

POR- 'IZE-

§ ,597. Př!. posledn.ích pořízeních,
ktera se UCIllI za namořskě plavby
a v mistech, kde panuje mor nebo
ji,ně. po~obné. nákazy, jsou způsob;r~~~ ~~r~~~ré~O.OSObY, které dosáhly
§ 598'0 K tě.mto _posl.edním ' por-I'ze-

PRÁVA Z NEHO.
§ 6~~'. Břemena, ul.ožená
dědici
vztahUji se..
na nahradniho
~ed
na jeho
místo,dědipou vst~pujlclho
nejs~u ~meze~a
na osobu

t~ké

ni~ s. ulev?m~ pozadují o se jen dva

dědi:

covu bud vyslovne vyjádřenou vůlí
nebo povahou okolností. ,
,§ 607 .. B~li-li vzájemně povoláni k
n~hradl1lc.tvl.
spoludědicově
sami,

svedcl, z nlchz Jeden muže psáti záv_ěť.
nebezpečí
nákazy
treba Přiaby
byl
b
· není ani
I o a soucasně
přítomni'.

§ 5?9 . . Posledni pořízení s úlevami porv~~pokl~da se! že zůsta",itel rozpozbyvaji
é I t
.
I SIrIII chtel podl ly, vyměrené pf
•
_,
o sv
p a nostl uplynutfm šetaké na
stl meslcu od doby, kdy plavba ne- mctvl.
Povol a-Ir se však k
bo nákaza skončila.
nictví k
•
náhrad§ 600. Úlevy vojenských závětí ob- kdo j.. !om-:.bsPOIUdědicŮ ještě ně
ud~ uv~lněný
dědický
. saženy jsou ve vojenských zákonech . POďl I lily,
vsemprlrovnym
dilem.

s~ano.veni děd}ců.,

NEPLATNOST BEZFOREMNíCH POSLEDNIcH POŘíZENI.
§ 601 . Neplatno jest poslední ořízení, jestliže zůstavitel zanedbať někt.erou z náležitosti zde předepsany~h ~ ni~oli výslovně pouze do porucenych jako opatrnost.
DĚDICKÉ SMLOUVY lSOU

PlATNY JEN
MEZI MANŽELY.
§ . 602 . Smlouvy dědické
o ce l é
P?zustalosti nebo o poměrném . ..
dllu. moh~u býti platně Sjednán~ef~~
:e~: m.anzely. Ustanovení o tom jsou
ave o smlouvách svatebních.

II

o

náh~a~-

...

SVERENSKE .

: di~' 603 .• ~~stavilel'!lůže t svému dě·
diC:Víul~:~t~ ze:.. alpOVI!1nos , aby dě
st"
r PrI.J. ! prenechal po své
d~~~ ~e~o. v Jmych urč!tých při paT

0.10

ru

~mu ust~n~venemu dědici.

o~~treni nazyva se náhradnic~verenským. V náhradnictvi svě
r~ns~em obsaženo jest mlčky náhrad-

!\Ilm

mctvl obecné.
SMĚJI RODiČE
URČITI
NAHRADNfKY SVÝM DĚTEM.
.§' 609 . Také rodiče mohou
svým
detem ustanoviti dědice nebo ná-

POKUD
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hradníka, ba i v připadě, jsou-Ii tyto nezpůsobilé učiniti závet', toliko
vzhledem ke jměni, které jim zůstavujL
.

MLČKY UČINENl: SVEŘENSKl: NÁHRADNICTVf.
§ 610. Zakázal-Ii zůstavitel dědici,
aby netinil posledniho pořizeni o
tom, co mu zůstavuje, jest to svě·
řenské náhradnictvi a dědic jest povinen, co bylo zůstaveno, uchovati
pro svoje zákonné
dědice. Zákaz
zciziti věc nevylučuje práva o
lií
poříditi.

II. Občanské právo.
právo svěřenského dědice i tehdy
na jeho dědice (§ 537), když se nedožije uskutečněni případu náhradnictvL
§ 616. Zejména pozbude své moci
svěřenské nahradriictvi (§§ '608--609),
ustanovené nepříčetnému,
dokáže· li
se, že v době svého posledního poHzeni byl úplně příčetným,
anebo
jestliže soud mu pro nabyté už!váni
rozumu vyhradil volnou správu jmění,
a -náhradnictvi neožije, jestliže by
I pro návrat choroby byl dán znovu
1 p.od opatrovnika a~, v n~ezidobí neuč iOll posledniho porlzeOl.
§ 617 . Náhradnictvi, které zůstavi
tel ustanovil svému ditěti v době,
kdy nemělo potomstva, zanikne, zanechalo-Ii toto ditě potomky způso
bilé děditi.

SVEŘENSKl:HO NÁHRADNICTVf.
§ 611. Řada, ve které maji po sobě následovati dědicové svěřenšti,
neni nikterak omezena,. jsou-Ii všiSVEŘENSTVf.
chni zůstavitelovými součastniky; mů
že se vztahovati na třetfho, čtvrtého
§§ 618.-645 . jsou zrušeny.
a ještě další.
Poznámka: Viz záko n č. 179/1924
§ 612. Nejsou-Ii to současnici, ný- o zrušení svěrěnství níže v této Sbírbrž t akovi náhradn! dědicové, kteH ce otištěný.
v době zřfzeni závěti ještě nejsou zrozeni, může se svě řenské náhradnfctvr ROZDlL MEZI SVEŘENSTVIM A NADAvzhledem k peněžitým částkám a k jiCEMI.
ným movitým věcem vztahovati
až
§ 646. Od náhradnictví a svěřenství
na stupeň druhý. Se zřetelem k nerozeznávají
se
nadace,
jimiž se pří 
movitým statkOm plati jen pro stupeň prvý, při určováni
stupňů
se jmy z jistin, pozemků nebo práv I,Irvšak počítá jen ten náhradni dědic, čuji na všechny budouci časy ústa·
vům obecně užitečným jako: na dukterý nabyl držby dědictvL
chovní prebendy, školy, nemocnice
nebo chudobince; nebo k výživě urPRÁVA DEDICOVA PŘI SVEŘENSKl:M
čitých osob. Předpisy o nadacích obNÁHRADNICTVf.
saženy jsou v nařízenfch politických.
§ 613. Dokud nenastane případ svě
řenského náhradnictvi, náleží povolanému
dědici omezené
vlastnické
HLAVA JEDENÁCTÁ.
právo s právy a závazky požívate:le.
O ODKAZECH.
I KDO, )AK A KOMU MŮŽe ODKAZATI;
VÝKLAD NÁHRADNICTVf.
I § 647. K platnosti odkazu (§ 535) :
§ 614. )e-Ii náhradnictví neurčitě jest nutno, aby byl zůstaven platným
vysloveno, budiž vykládáno tak, aby poslednfm pořizenim od způsobilého
dědicova svoboda nakládati vlast- zůstavitele osobě, která je zpúsobinictvrm . byla co nejméně omezena.
lá děditi.
§ 648. Zůstavitel může také jednomu
nebo
několika
spoludědic ům
ZPOSOBY ZÁNIKU NÁHRADNICTVI
předem
určiti odkaz; vzhledem k toOBECNl:HO A SVEŘENSKl:HO.
muto bud'tež posuzováni
jen jako
§ 615. Obecné náhradnictvi zanikne, odkazovnici.
jakmile ustanovený dědic nastoupil
dědictvi; svěřenské náhradnictvi zaA KOHO LZE OBTIŽI1l TIM, ABY ODnikne, nezbývá-Ii již žádný z povoKAZ ZAPRAVIl.
laných dědiců náhradnich, nebo pře
§ 649. Odkazy připadajr zpravidla
stane-Ii pffpad, pro který bylo zři
k trž i všem dědicům dle poměru je·
zeno.
Pokud nelze mrti za to, že vůle jich dědického podilu, i v tom pří
jiná,
přecház.i padě, byla-Ii odkázána věc, patřici
zůstavitelova
byla

OMEZENí

Občanský

zákoník §§ 610-662.

jednomu spoludědici.
Přes to, záleži na zůstaviteli,
chce-Ii
zvlášte
přikázati odevzdáni odkazu jednomu
spoludědici nebo i odkazovniku.
§ 650. Odkazovnik nemůže se vzepřUi úplnému splněni dalšiho
jemu
uloženého odkazu, z důvodu, Íe pře
sahuje hodnotu odkazu, jemu zůsta 
veného. Nepřijme-Ii však odkazu
jest povinen ten, komu odkaz při:
padne, vziti na se přfkaz nebo - pře
nechati odkaz, který mu připadl odkazovl1iku, jenž naň jest poukázán.
§ 651. Zůstavitel, který pamatoval
odkazem ncr určitou skupinu lidi jako:
na přibuzné, služebné nebo chudé mů
že ponechati dědici nebo třetl 'osobě · rozděleni, kterým z těchto osob
a co každé má připadnouti. Neurčil
li zůstavitel o - t~m ničeho, zůstává
volba vyhrazena dědici.

~ěkoli~~
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věci

jednu vzal nebo volil, muze zvoliti i nejlepšr.
§ ~57. Odkázal-Ii zůstavi~el výslovně ,en_ ze. svého vlastnictvi jednu
nebo nekollk věci
určitého
druhu
toho
a nenajdou-Ii se vůbec věci
druhu v pozůstalosti, pozbude od·
ka~ svého úč!nku. Nenajdou-Ii se
v
urceném mnozství, musí se odkazevník spokoj iti těmi; které tu jsou.
§ 658~ O~káže - Ii zůstavitel jecinu
n~bo n~kollk _věci . určitého
.druhu
nlkon vyslovne ze svého vlastnictví
a. nenaj~ou-li se takové věci v po:
zustalostl, musi dědic
opatřiti
je
0t!~azov~ikll v jakosti, jaká jest při
merena ,-:ho ~tavu a potřebám. Od·
kaz penězlté cástky zavazuje dědice
k j~ji vÝjllatě bez ohledu, zda ho~~~~Ii:enize v pozůstalosti jsou, či

§ 659. Zůstavitel . může také tre tí
~one.chati, aby zvolila, kte rou z nekollka věci má dostati odkazovnlk. Odmitne-Ii tato osoba nebo zemř~la-li p.řed vykonanou 'volbOIl, určI odkaz soud, hledě ku sta, vu a k p~třebě odkazovnikově. Toto
_
"
I s~ud~1 u!!=eni nastane také v přfpaPRED~I:T! ODK~ZU .
; de, les!lIze odk.azovnrk zemřel před
§ 653. , Odkazatl lze vse, co jest vyvolen lm, ktere mu bylo ponecháv ,obecne.,!, ,Ob chodě: . věci, práva, no.
k~~lceho~n~~u~ konáni, Jež mají nějab) odkaz věci určité'
NAHRADNICTVI PRI ODKAZECH.
§ 652. Zůstavitel může při ód kaze
ustanoviti náhradnictvi obecné nebo
svěřenské; při tom se použije předpi~ů ustanovených v hlavě předchozf.

osobě

. § 660 . Odkaz určité věci, 'je_Ii v
Jednom nebo v různých ustanoveních
opakován, nemůže býti od odkazovnlka požadován zárov·eň v přiroze
ném odevzdáni a v hodnotě.
Jiné
odkazy, byť i obsahovaly věc téhož
VŠEOBECNl: VYKLADACI -PRAVIDLO - PŘI druh~ neb~ t?UŽ částku, patři odkazov~lku tohkl'ate, kolikráte byly opa·
ODKAZECH.
kovany .
§ 655. Slova chápou se i pfi od§ 661. O,!kaz jest neúčinný, jest lika~ech ve svém obvyklém významu
že
_odk~zany ~~s v době posledního
lec by se dokázalo, že zůstavitei
nav,ykl si s určitými výrazy spojo- porízenl byl Jiz vlastnictvim odkazo ·
vnlkovým.
NabyHi ho později
zavati zvláš tni, sobě vlastni
smysl'
nebo, že by jinak odkaz neměl účin: plati s~ .m~ řádná cena předmětu.
005tal-1I
Jej
však
od
zůstavitele
saku.
ma, a to bezplatně, má se Za t o
že odkaz byl zrušen.
'
ZVLAšTNI PREDPISY ODKAZU;
a) věci určitého druhu;
c) věci cizi;
§ 656~ Odkázal-Ii zůstavitel jednu
§ 662 . Neúčinný jest odkaz věci cinebo nekollk věci určitého
druhu zí! kt~rá nenáleží ani zůstaviteli ani
al_e ~ez bližšiho ustanoveni, a je-Ii dedicl ne~o .odkazovniku, jenž jl má
nekollk takových věci v pozůstalosti poskytnouti tretl osobě. Maji-Ii uvemá V~lbu_ dědic. Musi však zvoliti dené osoby na věci podíl nebo ná·
kus, Jeho~ odkazovnik může použiti. rok, rozumí se odkaz jen tohot o ná Ponechá-II se odkazovnfku, aby si z roku nebo podllu. Je-Ii
odká zaná
. § 6~4 . )sou·1i okd.áz-ány věci, které
~I:e J~ou. v obecnem obchodě, ale
Jez drzetl odkazovnik jest osobně
~:~~:S~:~I!: nahradi se mu jejich
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věc zastavena nebo zatížena, př:ve

zme . pfijemce také břemena, Jez na
ní váznou. NařídHi však
zůstavitel
výslovně, že má býti určitá věc cizí
zakoupena a poskytnuta odkazovni·
ku, kdežto vlastník nechce ji zciziti
za cenu odhadni, zapraví se odkazovnilulJ tato cena.
d) pohledávky;
§ 663. Odkaz pohledávky, kterou
má zůstavitel vůči odkazovníku, zavazuje dědice, aby vrátil dlužní úpis,
nebo, aby
odkazovniku vyhotovil
potv rzeni sprošťujíci jej dluhu a
zadrželých úroků.
§ 664. Odkáže-Ii z\lstavitel něko
l!Iu pohledávku, která mu náleží vů
či \řeti osobě, musí dědic přenechati
pohledávku s úroky zadrženými a
diile plynoucími odkazovníku.
§ 665. Odkaz dluhu, který má zůstavitel zaplatiti odkazovníku, má
účinek, že dědic musi dluh, zůstavitelem určitě vyjádřený nebo odkazovníkem vykázaný, uznati a zaplatiti ne)'později ve lhůtě určené
pro odevzdáni ostatních od!<azů, beze zřeni k výminkám nebo lhůtám,
obsaženým v dlužnim úpisu.
Ale
ohroženým věritelům zůstavitelovým
nemůže býti jeho uznání na újmu.
§ 666. Prominutí dluhu rozum i se
jen u dluhů přítomných, nikoli i u

těch , které. vzn!knoU po zřizení ~d-
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důkazu a beze srážky nákladů, jež
na ni byly vynaloženy. Platí tu před
pisy, ustanovené pro jiné odkázané
pohledávky.
§ 670. Odkáže-Ii zůstavitel třetí
osobě neurčité věno, rozumí se tím
beze zřeni k vlastnímu majetku jejímu
takové věno, jaké by této osobě byl
povinen zříditi otec podle svého
'stavu za prostředních poměrů majetkových.
§ 671. Odkáži-Ii rodiče dcerám věno, vpočte se toto do dědického
podílu podle zákona nebo podle
posledniho poHzení, pokud výslovně
nebylo prohlášeno za odkaz přednostnL

zaopatřeni;

výchovy; nebo stravy ;
§ 672. Odkaz zaopatřeni zahrnuje
výživu, ošacení, byt a ostatni potřeby, a to doživotně, jakož i potřebné vyučováni. To vše rozumi se
také vychováním.
Vychování končí
zletilosti.
Stravou' rozumí se po- o
krmy a nápoje na dobu života.
§ 673. NenHi mfra odkazů uvedených v předešlém §u patrna z vůle
zůstavitelovy, ať již . projevené výslovně nebo mlčky dosavadní pod,
porou, musí býti určena dle stavu,
k němuž odkazovník přísluší nebo k
jakému byl připraven zaopatřením,
jehož se mu dostávalo.

f)

1

k~IU . Promine-II se. odka~·em pravo i
g) svršků' domáciho zařízení'
zastavni nebo rukolemstvl, neplyne \
: '
' .,
z toho, že také dluh byl prominut.
§ 674.
ro::un;eJi
Prodlouži-li se lhůty platebn í, musí I se ~~'. k~erych Je treb,a, k s!u~.."emu
býti přes to úroky dále placeny.
pouzlvan~, b~tu, dom!'lclm ~aradím
§ 66í . Je-Ii
zůstavitel někomu nebo zanzenlm rozuml se, ceho ' je
dlužen částku a odkáže-Ii. mu 5t~jnou třeba k ved~~í d0J!lácnosti. Nástroje
částku nemá se za to že odka- k provozu zlvnostl se tim nerozuzem c'btěl dluh zapraviti: Dědic za- !",ěj}, pokud to
nenf jasněji
vyplati částku v případě tomto dva- Jádreno.
kráte.: jednou jako dluh a pak jako
odkaz.
h) schránky;
§ 668 .• pod odkazem vš~~h p.ohle:
§ 675. Byla-Ii někomu odkázána
dáve,k prece s.e. n~roz~meJl ~nt po- I schránka, která tu není sama o 50hl.e?avky. ~. v?relnY,ch uvěrovych pa- bě, nýbrž jest jen částí celku; má
P! r~. ani lIstinY va:znouci pa nem~- se zpravidla za to, že byly odkázávlt~m, statk~ neb.o \?Ohledavky vznl- ny jen ty kusy, které se v ní při
ka)lel zprava vecneho.
zůstavitelově smrti nalézaji a k jejichž úschově byla schránka podle
své povahy určena nebo zůstavite
e) věna;
lem obyčejně používána.
§ 61.'9. Věno může . býti odkázáno,
§ 676. Je-Ii však schránka movitou
bu ď aby manžel byl osvobozen od nebo aspoň věci o sobě; má odkajeho vr ácení, nebo aby dedic byl zovník nárok jen na schránku, nikoli
zavázán vrátiti manželce částku ne- take na věci v ní se nalézající.
bo věc , přinesenou jako věno, bez

Sv~sky. (na~ytkem)
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§ 677. Byla-II odkázána skříň, skřínka
nebo truh1a . se všemi věcmi v ni se
nalézajícimi; počítá se k tomu také
zlato a střibro, šperky a hotové peníze, ano i dlužni úpisy, které odkazovnik zůstavitelovi vydal.
Jiné
dlužni úpisy nebo listiny, na kterých
se zakládaji pohledávky a práva
zůstavitele, počítajf se k tomu jen
tehdy, když kromě nich není ve
schránce nic jiného. K odkazu tekutých věci ná ležeji také nádoby určené k jejich odváženi.
i) klenotů, šperků nebo ozdoby;
. § 6~8. Klenoty rozuměji se zpravIdla Jen drahokamy a dobré perly'
šperkem také nepravé kameny ~
skVOSty ze ~Iata nebo střibra zhotove!'é nebo jimi potažené, které
slouzi k okrase osoby; a ozdobou
to; č_eho so _ kr?mě šperků, skvostů
a odevu pouzfva na okrášleni osoby.
kl zlata nebo stříbra;
ekvipáže;

prádla'
,

§ 679. Odkaz zlata nebo štřibra
zahrnuje tyto kovy zpracované i nezpracované, nikoli však ražené ani
to, co je jen části nebo okráš{enfm
jiného předmětu poz!istalostního na
př. hodin nebo krabičky . Prádlo' nepočitá se k oděvu a krajky k prádlu
nýbrž _ k, ozd~bě. ~kvipáži rozumějí
se tazne kone a vuz, které byly urien~ k pohodli zůstavitelovu s postroJem k tomu náležejícím ' nikoli
také. jezdecké koně a jezde~ký postroJ.
I) hotovosti;
§ 680. K hotovosti patří také veř,:jné úvěrové papíry, které v řád
nem oběhu nahrazují hotové peníze.
m) O pojmenováni: děti;
681. ~Iovem: děti, zahrnuji se
sy"..o.~e a dcery, jestliže zůsta
VItel neclm pamatoval na děti ' n'e 'o~o jiného, pamatoval-Ii však na
sve vl~stnf dět!, zahrnuji se v to
potomcI, vstupulici na jejich místo
k!eřl ~yli již zplozeni v době úmrtí
zustavltelova.
.
.

I ~n

Ši~O 682._

n)

přibuzni;

nosti jsou nejbližší a i př i odkazech použije se p~avidla, vysloven~hc;> s~ora ·v §u 559 pro rozdělení
dedlc!vl mezi tako.vé osoby jež pokládaJi se za jedinou.
'
o) osoby služebné;
~ 683. Zanechal-Ii zůstavitel odkaz
~vym
osobám služebným, označil-Ii
Je pouze služebným poměrem
má

to,. že má se ho dostati' těm,
v době jeho úmrtí ve
sl~~ebnem poměru.
Přes to může
byt I v tomto připadě jako v ostatl1I.ch domněnka vyyrácena silnějšími
duvody pro domnenku opačnou .
se

~a

kd~z

b~1I

DEN NApADU PŘI ODKAZECH .
. § 684. Odkazovník nabývá zpravidla • (§ 699) hned po smrti zůstav i
telove 'prá~a na odkaz pro sebe a
pro sve nastupce . Vlastnického právč! . k . odkázané věci může vš~k naby tl , J,en p~dle předpisů vydaný ch
v pate hlave o nabývání vlastnictví.
DEN SPLATNOSTI.
685. Odkaz jednotlivých kusů pozu~!a!ostnrch a práv na ně se vztah~JICICh, menší odměny pro služebnE! . osob_y a zbožné odkazy mohou
by tl pozadovány ihned, jiné však
teprve po roce od smrti zů stav ite
lovy.
§ .686. Je-Ii odkázán jednotlivý kus
P,?zu~talo.stní, patří odkazovn fk u take uro~y, •.od . smrti
zůsta vit elovy
pl'tn~uc!! !-lZIt~y,. které vzejdou, a
k~zdy ,JI~y prfrustek. Naproti lomu
prechazell naň také všechn ,a bře
me!,a, yázn.~uci na odkaze , ano i
ztrata, Jesthze se předmět odkázaný
bez ,zavi~ění j!né osoby zmenší nebo uplne zmarL
_ ,§ 687. Je-Ii
někomu
odkázána
castka! splatná v opakujicích se lhů
tách, Jako: po všechna léta, měsice
ne~o podobně, nabývá odkazrovník
pr~va n~ ce~c;>u. dávku _této lhů ty,
byt se I ••dOZII, .len, pocátku lhůty.
Pres to ~ muz_e by tl davka požadována
teprve,_.kdyz Ihuta prošla. První Ihů
t~ p~cll1a, plynouti
úmrtn im dnem
zustavltelovym.

.§

ODKAZOVNIKOVO

PRAVO

NA

ZA-

O,dkaz, vyměřený bez bližJiŠTĚNI.
• urcenl pro přibuzné, poskytne
§ 688 V
se tem, kdož dle zákonné ' posloup- . ventel
•• ,
:
e opravnen
vs~ch.
· připad~(;h,
Je.s.t
požadovati kdy
na
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dlužníku zajištěni, muže i odkazovník
žádati zajištěni svého odkazu. la.k
se má státi vklad odkazu, aby vznlklo věcné právo, ustanoveno j~st
vy'še § 437.
KOMU PŘIPADNE
§ 689. Odkaz,

UVOLNĚNÝ ODKAZ?

jehož odkazovn!.k
přijmouti nemůže nebo nechce, ~rI:
padne náhradnikům , (§ 652) . Nem-II
nc:iilradníka a je-Ii celým
odkaze~
pamatováno na něk,ol~k o,sob n~dilne
nebo výslovně rovnyml dl ly, pn bude
podíl jehož některý z nich nenabude ~statnim stejně jako dědictví
sp~ludědicům. Kromě, těchto dvou
p'řípadů zůstane uvolněný odkaz
v
pozůstalosti.
PRÁVO DEDICOVO, JESTLIŽE BŘEMENA
VYČERPÁVAJI PODSTATU;

J

závěti

k podpoře chudobinců Invalidoven a nemocnic a veřejného vyučováni nebuďtež pokládány za odkazy; j~ou státnimi pl,aty, m~si .býti
zapravovány i zákonnyml dedlcl a
nemohou býti posuzovány podle zásad soukromého práva, nýbrž
jen
podle politických nafizen\.
HLAVA DVANÁCTÁ.
O OMEZENI A ZRUŠENI POSLEDNI
VOLE.
'

ZŮSTAVITELOVO PRÁVO OMEZITI NEBO ' ZMENITI SVOJI POSLEDNI VOLI.
§ 695. Zůstavitel může svoje ustanovení omeziti výminkou, určenim
času, příkazem nebo projeveným úmyslem. Může také svoji závěť nebo
dovětek změniti nebo je zcela zru-

§ 690. Je-Ii celé dědictvi vyčerpá- šitI.
no odkazy, nemůže dědic ž~dati n!-' ZPŮSOBY OMEZENI POSLEDNI VOLE:
čeho , vice než náhradu
svych nakladů kte:é ' učinil ve prospěch pod1. VÝMINKA.
staty 'a odměnu přiměřenou
jeho , § 696. Vim.ink~~ _se n~~ýv~
u~á
liám~že. Nechce-Ii pozůstalost sám lost od níz Je clReno nelake pravo
spravovati, musi žádati za lIstanove- odvislým. Výminka je jistivá
nebo
ni opatrovníka.
'
záporná, podle toho, vztahuje-Ii se
§ 691 . Nelze·li z pozůstalostni P,o~- na připad, že událost nastane, nebo
staly uspokojiti všech odkazovmku, na případ, že nenastane. Jest odkl,á:
uspokoj i se přede všemi ostatni~i dací, má-Ii odkázané právo
n~~ytl
odkaz zaopatření a odkazovni~u ,na- I své působnosti
teprve
po. JeJI'J'I
leží zaopatřeni ode dne d!dlckeho splněni;, je rozyazovi!.cí! ~dyz 0t!.kanápadu.
zané pravo zamkne prl JeJim splnení.
NEBO DOKONCE PŘEVYŠUJI.
,
PŘEDPISY:
§ 692 . Nestači-li pozílstalost k, u- \
'
.
'.
jiných povinných vyloh
a) o nesrozumltelnych,
a k vyřizenl všech odkazů, učiní se
§ 697. Na zcela nesrozumitelné vý- ,
odkazovníkům poměrné srá~~y. Proto 1\ mlnky hledi se tak, jako by nebyly
dšdic není povinen , zapra~lh odkazy připojeny.
bez zajištěni, ~dokud panuJe takové
nebezpečí.
. \ b) o nemožných nebo nedovolených;
§ 693. Jestliže však odkazovn!~1
§ 698. Ustanoveni kterým se něodkazy již přijali, provede _se sraz- \ komu uděluje právo' s nemožnou výka podl~ hodnoty, kterou !'lel odkaz minkou
odkládaci
jest neplatno,
v době přijetí, a podle UŽitků, které třebas by splněni' výminky teprve
byly z něho vyzi~k~~y. Přece vša~ I ' pozdějl stalo se nemožným a nemožjest odkazovniku Jeste vž~y volno. I nost byla
zůstaviteli
známa.
Na
po přijetí odkazu vyhnouti se ph- , rozvacovacf výminku nemožnou hledí
spění tim, že odkaz nebo sh,ora u.ve- se tak, jako by nebyla připojena.
denou hodnotu a vyziska~e ,užitky To vše prali také o výminkách ne·
vráti podst,atě; co do zle~sem nebo dovolených.
'
zhoršeni jedná se s nim Jako s poctivým držitelem.
c) o výminkách možných a dovoleO ZÁKONNÝCH PŘISPEVclCH PRO
ných;
VEŘEJN~ OSTAVY.
§ 699. Jsou-II výminky možné
a
§ 69'4,. Příspěvky, které zůstavftel , dovolené, lze pr.áva ,na ."I~h závlsléuf'čil 'podle politických předpisů v I. ho nabýti jen presnym JeJIch splně-

hradě dluhů

Občanský zákoník §§ 689-712.
ním' ať již závisejí na náhodě, na
villi' odbařeného dědice, odkazovníka, nebo třetl osoby.
d) o výmince, vylučující sňatek;
§ 700. Výminka, že dědic
nebo
odkazovnfk nemá vstoupiti v manželství, byť i po dosaž.«;né. zletilosti,
považuje se za nel?rI'p0.Jenou. Jen
ovdovělá osoba, ma-II Jedno nebo
několik děti, musí splniti
výminku.
Výminka, že dědic nebo odkazovník
S určitou osobou nevstoupi v manželstvi, může býti platně uložena .
e) když se

~g~~~~~els:"I:.ila

za života
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výminky nemozne. Jen stane-II' se,
že zůstavitel pravděpodobně toliko
se zmýlil ve výpočtů času, urči se
čas dle pravděpodobné , vůle zůstavitelovy.
'
PRAvNI POMĚR PŘI VÝMINCE NEBO
URČENI ČASU MEZI OSOBOU OBMYŠlENOU A JEJIM NÁSTUPCEM .
§ 707 . DOkud právo dědicovo nebo
odkazovníkovo zůstává odsunuto následkem nesplněné
ještě
výminky
nebo nenastavšího ještě času, dotud
panují v prvém přfpadě mezi zá, konnými a ustanovenými dědici a v

~~~~:~ik~ř.!i~:t~ž mper~v:ěadl~::z~y 0cd~

§ 701. Splnila-Ii se výminka v po- do zatímnfho drženi a uživání dě
sledni vůli předepsaná již za života dictví nebo odkazu, jako při náhradzůstavitelova; musí se jeji splnění nictví svěřenském.
po smrti. zůsta.vite!o~ě jen ote~dy I § 708. Komu se dostalo dědictví
opakovati, k~y~ v~mlnka pozustavá nebo odkazu se zápornou nebo ro ·
v jed.náni d~dlc?ve .~ebo ,?dka~ov- zvazovad výminkou anebo jen
na
níkove, ktere muze Jim by tl opeto- určitý čas, má vůči ' tomu, komu dě
váno .
dictví nebo odkaz připadne,
uskutečnHi se vým'lnka nebo určený čas,
ZDA VÝMINKU DLUŽNO VZTAHOVATI I tatáž práva a závazky, jaké ,náležeNA NAHRADNIKY.
ji dědici nebo odkazovniku vúči náhradníku svěřenskému (§ 613).
§ 702. Výminku, uložená dědici nebo odkazovníku, nebudiž bez výslov3. PŘIKAZ.
ného projevu zůstavitelova vztahována na dědice nebo odkazovnika
§ 709 . Zanechal-Ii zůstavitel něko
náhradniho,
povolaného
zůstavite mu něco s příkazem,
posuzuje se
lem .
tento příkaz jako rozvazovad výminka, že zůstavené má se zmařiti ne·
OČINEK MOŽNe ODKLÁDACI lHOTY.
splněnfm příkazu (§ 696).
§ 703. K nabyti toho, co bylo zů
§ 710. Nelze-Ii přikazu
přesně
staveno s výminkou odkládad, jest splniti, jest nutno se snažiti, aby
třeba, aby osoba, na níž bylo pamaalespoň přibližně, pokud možno, bytováno, přežila splněni výminky
a lo mu vyhověno. NenHi ani to možbyla při jejim uskutečnění dědicky no, podrží obtižená osoba to, čim
způsobilá.
byla pamatováno, pokud z vůle zů
stavitelovy nevysvítá opak . Kdo sám
se učinil neschopným splniti přikaz,
2. URČENI ČASU.
pozbude tohQ, co mu bylo
zůsta
§ 704. Je-Ii nejisto, zda nastane CI veno.
nenastane čas, na nějž zůstavitel o§ 711 . Vyjádřil-Ii
sice zůstavitel
mezil zůstavené právo, považuje se
úmysl, k čemu určil, co zůstavitel,
1010 omezeni za výminku.
ale
neuložil-Ii
to
za
povinnost, ne§ 705. Je-Ii čas takového druhu,
že nastati musi, přecházr zůstavené lze nutiti obmyšlenou osobu, aby
dle
tohoto
úmyslu
užila,
co bylo zůprávo, jako jiná nepodminěná práva,
'
i na dědice osoby, na niž bylo pa- staveno.
matováno, a jen odevzdáni odloží
§ 712. Neplatno jest ůstanovení,
se na určenou lhůtu.
kterým zůstavitel svému dědici uklá§ !_06. Bylo-I! by zřejmo, že nikdy dá jednání nemožné nebo aedovolenemuze nastati doba
vyměřená
v né s dodatkem, že, pokud nesplni
posledn im pořizeni, bude určeni to- příkazu, má poskytnouti odkaz třeti
hoto času posuzováno jako připojeni osobě .
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dětí kromĚj zplozených oběma nebo
jejich potomků, rozděli se stejně o
obé poloviny. Jsou-Ii tu však mimo
ně také děti, které byly otcem nebo matkou nebo každým z nich zplozeny v jiném manželství, dosfane
se dětem od otce a matky společně
zplozenÝm nebo jejich potomkům i
se strany otcovy i se strany matčiny
náležejicího jim podnu, rovného podílu sourozenců polorodých.
§ 737. NezanechaHi některý ze
zemřelých rodičů zůstavitelových ani
dětí ani potomků, připadne celé dě
dictví druhému, dosud žijícímu rodiči. NenHi ani tento na živu, rozděli se celé dědictví mezi jeho dě
ti a potomky podle zásad právě
uvedených.
3. TŘIOA: DěDOVÉ A BÁBY A JEJICH
POTOMSTVO;
§ 738. Zemřeli-Ii rodiče zůstavite-

dědictví rovným dílem. Není-Ii již
na živu jednotlivý člen této dvojice,
připadne tomuto náležející osmina
dědictví druhému členu této dvojice,
je-Ii živ. Chybí-Ii jedna tato dvojice,
jest k její čtvrtině povolána druhá
dvojice téže rodičské strany zůsta
vitelovy. Nejsou-Ii tu dvojice jedné
rodičské strany zůstavitelovy,
jsou
povolány k polovici pozůstalosti jim
připadajlcí dvojice druhé rodičské
strany v tomtéž poměru, v jakém
jsou povolány k polovici pozůstalo
sti, která jim napadá přímo.
§§ 742.-749. jsou zrušeny.
§ 750. Je-Ii kdo se zůstavitelem
příbuzný s více než jedné strany,
má s každé strany totéž dědické
právo, které mu náleží jako při
buznému s té které strany o sobě
(§ 736).

I~vi b~z poto".'~ů, napa~ne d,ědict~i
tridě
totlz: zůstavltelovym de- \
dům atretl,
bábám a jejich ' potomstvu.

dělí

Dedlc!ví
se pak na dva stejné
dily. polovina náleží rodičům otcovým a jejich potomkům, druhá ro dičům matčiným a jejich potomkům.
§ 739. Každá z těchto polovin děli
se rovním dílem mezi dědy a báby
jedné a druhé strany, jsou-Ii oba
dosud na živu.
Je-Ii mrtev ně
který z dědů nebo bab, nebo jsou-Ii
oba mrtvi na té či oné straně, rozděli se polovina této straně při padajlcí mezi děti a potomky těchto
dědů a báb podle oněch zásad, podle nichž jest děliti ve druhé třídě
celé dědlctvl mezi děti a potomky
rodičů zůstavitelových (§§ 735-737).
§ 740. Jsou-Ii na straně otcovské
nebo na straně mateřské děd I bába mrtvi . a ani po dědovi, ani po
bábě této strany nezůstali potomci,
pak připadne celé dědictví ještě žijícímu dědovi a bábě druhé strany,
nebo po jejich smrti jejich pozůsta
lým dětem a potomkům.

~

VYLOUČENI VZDÁLENEJŠICH
PŘiBUZNýCH.

• ....
•
751 .• Na tyto ctyn
tn~y manzelskeho. p.rib~zenstvi omez~Je se právo de~lcke. I?oslo,upno~tl. vzhledem
k volne zdedltelnemu Jmenl.
ZÁKONNÉ PRÁVO DEDICKÉ DĚTI
LEGITIMOVANýCH.
§ 752. Děti, narozené mimó manželství
a
legitimované
dodatečným
sňatkem svých rodičů, jakož i ony,
které mají zvláštní výhodu §u 160
přes to, že při sňatku jejich rodičů
byla tu překážka, mají také vzhledem k zákonné dědické posloupnosti
práva děti manželských s omezeními
obsaženými v témž § 160 a v § 161.
§ 753. Dítěti nemanželskému, legitimovanému dobrodinim zákonodárcovým, náleží zákonné právo dě
dické k pozůstalosti
otcově jen
tehdy, bylo-Ii legitimováno na žádost otcovu, aby k volně zděditelné
mu jměni mělo stejná práva s dětmi
manželskými.

II.

III. NEMANŽELSK)'CH DEYl.
4. TŘIDA: PRADEDOVÉ A. PRABÁBY.
§ 754. Co se týče matky a příbuz
§ 741. Jestliže úplně zanikla třida ných matčiných, majl děti nemanželtřetí, jsou k dědické posloupnosti ské při zákolllté dědi.cké poslouppodle zákona povoláni zůstavitelovi nosti ku jměnl volně zděditelnému
pradědové a prabáby. Dědům a bábám stejná práva jako. manželské. K poxůstavltelova otce připadá polovina zůstalosti otcově a ' otcovských pHdědlctvl, dědům a bábám matčiným buzných nemaJi nemanželské . děti
druhá polovina. Obě dvojice těchto žádné zákonité posloupnosti dědické.
dědů a báb děli se o každou polovici

Občanský zákoník
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§§ 737-767.

IV. OSVOlENCO.
§ 755. zrušen výslo v ně §em 13. zákona ze dne 28 . III . 1928 Č. 56 Sb .
z. a n., o os vojení nízě v této Sbírce otištěným.

POZOSTALOST BEZ DĚDICO.
_§ .760. Není-Ii nikdo oprávněn k
ded~ck~ posloupnosti nebo nenabude-II nI~do dědictví, připadne pozů
stalost Jako odúmrt státu.

v

ODCHYLKY· OD OBECNÉ DEDIC'KÉ
POSLOUPNOSTI.
§ 761. Odchylky od zákonné posoup!'osti dědické, o níž je v této
hl,!ve usta~oveno, týkajíci se sels~ych statku a pozůstalosti duchovn.'ch, oso~, jsou obsaženy v politlckych zakonech.

DEDICKÉ PRAVO RODIČO PO DĚ
. TECH UVEDENýCH v §§ 752-754.

§ . 7?6:. Rod!čům ~á.leži k pozůsta10511 Jejich det[ legitimovaných nebo
nemanželských, kterým se podle zá.kona uděluje zvláštní výhoda totéž
vzájemné právo, jaké těmto' dětem
bylo určeno k pozůstalosti jejich
rodičů (§§ 752-754.) Ku jmění dltě!~, j:ž. z~stalo nemanželským, nález! .~edlc_~a pO,sloupnost jen matce
-čl JeJlm prtbuznym. Otec a jeho pří
bUlní jsou z ní vyloučeny.
VI.

HLAVA ČTRNÁCTÁ.
O DILU POVINNÉM A O VPOČTENI DO
DlLU POVINN~HO NEBO DĚDICK~HO.
KTERÝM _ OSOBÁM JAKOŽTO NEPOMINUTELNYM DĚDICOM PŘI NÁLEŽ I DlL
POVINNÝ.

ZÁKONN~

PRÁVO DEDICKÉ
MANŽELA.
§ 757. Manžel" jen,ž
zůs~a~itele
~řeč~á
jes!
zakc;>nnym
dedlcem,
ctvrtlny pozustalostl vedle
a j,:jich
poiovtny pozustalostl vedle rodičů zůaa
nebo
•
.. sou ! t~ vedl.e
.dědu a báb potomcI zemreleho de<ta a báby,
obdrží
'toho
manžel
druhé polovice
díl, ktery by podle §§ 739 a 740

sta~itelovýc;,h

dětí zůpotomků,

!~:i!el~~~Oh J:lic~ pO~I~mků
kromě

~
dědictví
připa,dl potomků,!'l zem!~lého děda

I

§ 762. ' Osobami, na něž zůstavitel
v poslednim pořizení musí dědick 'm
dílem pamato f '
.
. .y
nenHi jich,
detl a,
§ 763 Ná
ď"
.,

j~ah~ ~~~L:č!ehO

podl~ o'becn~~~mpra:it~laro(§u~:rta~~

vnUCI , a pravnuci,
názvem
rodiče
všichni dědové a b 'b
Ni'
mezi m"
• a y', en rozdllu
mezi
Zl'ozením jak'l
b
y
by vznikio
ay
posloupnosti dědické
•. '
"
,
§ !64. Dedl~ky. dll, kt:ry tyto osoby .Jsou opra~ne."y pozadovati, nazyva se, pov.mnym dílem: tyto v
.t omto pflpade slovou nepominutelnými dědici.
V JAKÉ tÁSTCE.
, § 765. Jako povinný dll určuje zákon pro každé dítě polovinu toho
co by mu připadlo při dědické po'
slo,:,pnosti podle zákona.
. ~ ~66. V řadě. vzestupné náleží
~azd:mu
nepominutelnému
dědici
Jakozto povi~.ný díl. třetina toho, co
by ,dostal pn dědické posloupnosti
podle zákona.

;:~~!~k;m ze:sk~:mfnož~~~i~
pr~~: P~:~díty!~k:ns:é

a .baby.
Ve 'ys~ch, pnpadech za.p octe se do dedlckeho podílu manželova to, co mu náleží ze jmění
zůstavitelova podle svatebnfch smluv
nebo dědické smlouvy.
.
.
."
.
Ne,ni-ll tu, an_1 zakonnych dědiců
prvnl a druhe tridy, ani děda a bá~.y, obdr~í '!Ianžel, který zůstal na
ZIVU, cele dedictvL
§ 758. Kromě dědického podílu
náležeji pozůstalému manželu jako
přednostni odkaz movité věd pa1ř,ícf k man~elské domácnosti, ~edle
zust.avltelovych dětí však toliko to,
co Je nutno pro jeho vlastni potřebu.
§ 75,9. Manžel z vlastni viny rozvede,ny nemá zákonného práva dě
dlckeho,
ani nároku na zákonný" odkaz pfednostnL
A S JAKÝMI OMEZENIMI.
Obé
jest
manželu
767. Kdo ' se
odepfe~? i. tenkráte, když zůstavitel pr~va" kdo jest podle předpisů obp odal JIZ zalobu na rozluku nebo sazenych v osmé hlavě z dědické
rozvo~ manželstvi z viny druhého " h? - pr;áva vyloučen nebo po právu
a kdyz se žalobě Vyhovl.
zustaYlt.~le!" vyděděn, nemá nároku
na· p.ovmny dll a pfl vyměřeni Jeho

pozůstalému

z'řekl dědickéh~

Č.5*

II.
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hledi 'se

naň

tak,

jako

'kdyby

ho

vůbec nebylo.

POŽADAVKY VYDĚDĚNI PO PRAVU.
§ 768. Dítě může býti vyděděno:
[1. odpadne-Ii od křesťanstvi;}
2. když nechalo zůstavitele bez
pomoci v nouzi;
3. bylo-Ii pro zločin odSouZen?
k žaláři doživotnimu nebo dvacetlletému;.
.'
."
4. vede-II vytrvale ~IVOt, kte! y se
přlčí veřejn? '!lravc;>sti. ,
" '
§ 69 . ~. tectlze d~,,~du moh~u ~ytl
take rodlce. vylouc,enl z po~m."~~o
dílu, a zelme~a ~ tehdy, "}.~ ~t1lze
úpl n ě za~edball o vyc ~~vu dh~te .
§ 770. _ v~~ec muže ~ytl n~.!?om!l1l1tel-

Občanské

Občanský

právo.

žadovati plný dil povinný, který mll
náleží
čl byl- U . zkrácen na čisté
částce' povinného dílu, žádati jeho

doplněni.

b) při úplném opomentí.
§ 776. Jestliže jedno z několika
děti, o nichž zů staviteli bylo známo, že jsou na IIVU, jest úplně
mlčky opomenuto, může rovněž požadovati jen povinný díl.
- § 777 . Dá-Ii se všal( z okolností
I dokázati
že opomenutí jednoho z
1někOlika' dětí, pocházi jen z toho,
že zůstavi teli nebylo známo, le tot ?
jest na žilJu, není opomenutý POVInen spokojiti se s dílem povinným,
nýbi'ž může požadovati dědický podil, ja!<ý připadá tomu z nepominu němu de~lc! po;le~nlm ponze~i~ .od- talných dědiců, jemuž neiméně bylo
ňat pO.~I~nv. d~1 I pro ta!!..ove c l~Y. dopřáno; je-Ii však ustanoven jedi kt eré c!nl d~dl,ce" podle §g 54(}-S42 ný ještě zbývající nepomi nutelný dénehodnym .~~dl ckeho. P!áya..,
' f, '
dic nebo jestliže všichni ost a~f1 i jsou
J 711: ~rlcll1a vy ?edenl ":lU~\ b!:~ povoláni r o vným cHlem, může povzdy cted.,.cem ..d~~azá~1.a, ~i I!- "n
íaclollati ste j ný podíl dědický.
stay itel .Jl vYladn!
CI
t1IkOI~~,
a
§ 173. Má-Ii zů stavitel
jediného
oduvodnena sl.~vy ! smy~l~m zaKo~a. nepominutelného dědice a opome § 172. Vyd~de~ , " zrusUt~ .. sE! len ne-l i jej z omylu výše uvede~ého
výslovným oc:volamm, ucmenym v mlče n ím nebo dostane·1i lie:úfětný
zákonité formě.
zlIstal!ite'1 teprlle potom,
kd\{t
byl
§ 77 3. Je-Ii při ve lmi zél.dIL!ien~m p rojevil posledni vůli, nepom i nLltelnebo mamotratném nepommutel nem ného děd i ce, na nějž nebylo p f eďem
dědici pí"é~vděpoc~Obná o,~a~ a •• že ~V tJamatován~, z~pi'aví se .P ?~ěr ~ ě. jen
povinný dll, ktery .m~~ ~rm~lezi , ~)'I od(azy, ~rcene piO ver?l ne . us,,,vY .
zcela nebo z nelvetsl cás!1 pro Je- pro odmenu ;;;a vykOll ane slm.bll ne110 děti ztracen , může mu býti zi'!- bo pia zbožné úmysly, v č ástce, nestavitelem povinný dil odňat , . ale přesahující čtvrtiny čisté po;; Ů s\.al o
ien tal<, že bude zůstav en detem .sU ; vše chna ostatni nařízeni posledtohoto nepominutelného dědic e.
ní vůle ",šak úplně pozbudou moci.
Zemřel-Ii však nepomini.!lelnV dě dic
před zůstavitelem, nabudou své, moJAK MA BÝTI POIlINNÝ Dll ZOSTAVEN.
ci znovu.
§ 779 . Zemře-Ii dítě před z.ust.avi§ 774 . povinný' dil. ~ůž~ býti ~ů
staven v podobe c!ed! ck eho podllu te-lem a zane chá-Ii potomky, naslouI'ebo odkazu i bez výslovného Gz n ~ pí vzh ledem k dědickému právu tito
iení jai(o povinný .dll. A~e .n~usi zů mlčky opomenutí p otom ci nCl mi sto
'stati nepomii'lutelnemu ~e~iCl" z~<:la dítěte.
§ 7110. potomci vyděděného dítěte
volný. Neplatna jest kazda vY,mlllka
nebo závada jej omezuji<:.í.. ~ust~v.! jsou opr áv něni žádati ie~
p~vi~n~
li se nepominutelnému dedlel vetsi d ll 10 však i tehdy, kdy! vydedeny
dědický čHl, <mllže se omezeni vzt~ př~žiI zůstavitele.
hovaii j en na část, která . přesahuJe
§ 781. Bude-Ii mlčky opomenut
pomínutelný dědic z řady vz.e:stup~,e,
po vinný ctíl.
může vždy žádati z podstaty lel·l 10 0 PRÁVN( , ' PROSTŘEDEK NEPOMINUTEl- vinný dil.
.
.
_" NÉHO DĚDICE.
§ 782. Může-Ii dědic do~ázi'it:!. _ze
2) při be~právném vyděděni nebo nepomi nut 7lný ' dědic, . ktery by ~ mlcezkráceni " na díle povínném ; • \ ní,m ~pomll1~t,. d;>pustll s~ nece'ho I
§ 775. Nepominutelný dědic, ktery duvoau vydede:nl! . uvedenycll_ '" §§
byl vyděděn bez splněni p.o dminky 768~-770; •. p.ok~ada . se OPC~I~iJ.\fi za
p řepepsiiné . v § 768-773, může po- I mlclly uCll1ene prav"! vyd~cleml,

.1

11:-

§ 783 . Ve všech případech, kdy
nepominutelnému dědici patřičný dil
dědický nebo povinný nebyl vymě
ře" vůbec ·nebo !lí!,oliv úplně, musí
jak ustan~yen! .dědic~vé~ t ak.i o~ k a
zovnici pnspetl pomerne k uplnemu
vyrovnání.
ZPŮSOB
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zákoník §§ 768-792.

KDO MA PŘISPĚTI K ÚHRAD!: DEDICKÉHO A POViNNÉHO DILU.

VY fvlĚŘ ~N í

ViNNEHO

A

VýpOčTU

PO-

DItU .

§ 784: A~y b y l_~ .. mo~no • povinný
díl spravne vv mentr , presne sepíší
se a řá dně odhadnou všechny movité i ne movité v ě ci, náležející
k
pozůstalosti, všechna p ráva i pOhledávky, jež z{lstavilel byl
oprávněn
vo lně zanech ati svým n ás tu pcům, ano
~ všechno, co některý
dědic
nebo
odkazovník podstat ě · dluhuje . Nepominutelní dědicové mají na vůli býti při odhadu a činiti při něm své
připomínky. Nepom i nutelní dědicové
nemohoU naléhati na vydražení pezů 
stalostních kusů proto, aby byla vyhled ána slcutečná cena. Dluhy a jiné
závady, které vázly na jm ění již za
života zůst avitelova, odečtou se od
podstaty.
§ 785 . Na -žádost dítěie, Jez: má
nárok na povinný díl, bud'lež při výpočtu pozůstalosti vpočtena- darování, která zůstavilel uči nil mezi živými. Předmět darování vpačte se do
pozůstalosti
hodnotou, která
jest
rozhodna pro vpočtení podl~ § 794 .

Nehledí se k darováním, ' která zů 
stavitel učinil v době, kdy
neměl
dě tí , oprávněných i< povinnému dílu,
ani k darováním, která byla učině
na z příjmů dárcových, bez ztenčení
jeho kmenového jmění, ani k darovánim, kterými bylo vyhověno
povinnosti mravní nebo z ř etelllm slušnosti, nebo k darováním na účely
obecně prospěšné, konečně k darováním, která, poskytnuta osobám, nemajfc lm náro k~ na povinný díl, st ala se déle nez dva loky před smrti
zůst avHelcvóu . Při darováních
mezi
manžely nepočímí tato
lhůta
před
r ozloučením nebo rozvedením
manžels tvf.
§ ?86. Povinný díl vyp očítá se beze zretele na odkazy a na j iná bř e
mena, vznikající z poslední vůle. Až
do s kut ečného přidělení jest pozů 
stalost pOkládati co do ziskll a ztrát

sta t ek poměrně společný hlavnim
a nepominelným dědicům.

Z2

VPOČTENI

DO POVINNÉHO DILU.
Vše, čeho nepominuteln í
dědicové z pozůstalosti skutečně nabyli odkazy nebo jinými opatřeními
z ů stavitelovými, započte se při určování jejiCh povinného dílu .
Mají-Ii se při určení povinného dilu vpočísti da r ováni, musí si každý
!1epominutelný dědic do takto způ
sobeného zvýšení svého povinného
(j ílu dáti vpočísti da r y, podle § 785
do pozůstalosti vpočltatelné
které
sám od zů sta vitele dostal. '
§ 788. Co dal zůstavitel za života
své dceři nebo vnučce jako věno
svému synovi nebo ' vnuku jako
bavu n.llbo přímo k nas.t oupeni úřa
du nebo jakékoli živno sti,
anebo
čeho použil k zaplaceni dluhů zletilého dítěte, vpočie se do povinného podílu .
§ 789. Do povinného dílu rodičů
budiž započten.a záloha, pokud nebyla poskytnuta jako zákonitá podpora. (§ 154).

§ 787.

'I"ý:

NEBO DO PODiLU DĚDICKÉHO PRI
ZÁKONNÉ POSLOUPNOSTI DEDICKÉ.
§ 790. Při
dědické
posloupnosti
dětí podle poslednf
vůle
nast'lne
vpočtení jen tehdy, je-Ii zůstavite
lem výslovně nařízeno. Naproti tomu
mus~ si dítě i při dědické posloup-.
nostl podle zá kona dáli vpočísti to
:~ od zů~tavitele přijalO za jeh~
Zlvota k vyše (§ 788) uvedeí1ým úče 
lům . Vnukovi vpočte se do dědické
ho podílu nejen to, co' sám přímo
dostal, nýbrž ~ to, co takovým způ
sobem dostali jeho rodiče, na jejichž mlsto vstupuje .
§ 791. Co rodiče kromě uvedených
případů dítěti poskytli, považuje se
když rodiče si výslovně nevyhradili
n~vrácení. za darování a nevpočítá 
va se.
§ 792 . Rodiče mohou dítěti při dě
dické posloupnosti podle zákona výslOl/ně prominouti vpočlení. Jestliže
by však nutné vychován í a zaopatře
ní ostatních dětí nemohlo býti
ani
z jejich vlastního ,j měnf , ani ze jmě
ní rodičíl uhrazováno, musí si dítě
'lO, co předem při j alo k účelům uvedeným v § 788, dáti vpočlsti v té
míře, p o l(Ud to jest nezbytno
pro
v ychování a zaopatření sourozenc ů.

§ 793. Vpočtení tohO, co b~~O při
jato do dědického podllu dele se
tak,' že každé ditě ještě. před děle
ním dostane částku stelnou. NeslačHi k tomu pozůstalost, nemůže, sice
dítě, jemuž se dřrve dostalo vyhod,
ucházeti se o dědický podll, ale ..nemůže také býti přinuceno, aby necO
vrátilo .
'
§ 794. Při každém vpočtení, nezaleželo-Ii to co bylo přijato, v hotových peně~ích, nýbrž v jin.ý~h
vě
cech movitých nebo nemovltych, určuje se hodnota poslednějších podle
přijeH, prvnějších naproti tomu podle doby dědického nápadu .
NÁROK

Občanský

II. Občanské právQ_
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PROKÁZÁNI PRÁv~IHO DOVODU:
PŘIHLÁŠKA DEDICKÁ.
§ 799. Kdo chce dědictví vzíti v
ďržbu, musí soudu prokázati právnt
důvod, zda mu připadá podle
posledniho
pořfzeni,
podle
platné
smlouvy dědické nebo podle zákona, a výslovně se vyjádřiti, že dě
dictvi přijímá.
§ 800. Nastoupení v dědictví čili
přihláška dědická '!.l~ s i záro~eň ob:
sahovati, zda se deJe bezvyhradne
nebo s výhraďou právniho dobrodin[
soup'i su. ' .

OČINEK PŘIHLÁŠKY BEZVýHRADNÉ.

. _
I § .801. Bezvýhradná přihláška
NEPOMINUTElNÉI!0 DEDICE NA dická má za následek, že dědic

dě-

muNUTNÉ ZAOPATRENI.
sí ručiti všem věřitelům zůstavitel 0§ 795. Nepominutelnému dě~ici,
vým za jejich pohledávky a všem
kdýž byl podle zákona vylo~cen _ze odkazovníkům za jejich odkazy, byť
svého povinného dllu, musl
vzdy i pozůstalost nestačila.
přece býti vyměřeno nutné
zaopa A PŘIHLÁŠKY PODMINENÉ .
třenI.
§ 802. Nastoupí-Ii se v pozůstalost
A " MANŽElA NA SLUŠNÉ ZAOPATŘENI. s výhradou právního dobrodini sou§ 796. Manžel nemá sice práva na pisu, bude soudem ihned proveden
povinný díl, ale náleii mu, pokud soupis. na účet podstaty. Takový dě
neuzavře druhého manželství, slušné dic je věřitelům a odkazovnikům jen
pozůstalost
zaopatřeni, jehož se mu nedostá~á, potud zavázán, pokud
pokud není uhrazeno jeho zákonnym stačí na pohledávky jejich i jeho
vlastní,
jež
mu
náležejí
kromě
práva
podilem dědickým
ne~o zaop.at!~:
nim, vymíněným pro prípad
pre~I~1 dědického.
anebo poskytnutým v poslední vuh.
V při pad ech označených v § 759 ne- OPRÁVNĚNI K PODMINENÉMU NEBO
NES
má ani nároku na zaopatřeni z p.o- NEPODMINENÉMU NASTOUPENI
ODMITNUTI DĚDICTVI.
zllstalosti.
§ 803.' Zůstavitel
nemuze ~ě,!ici
odepřiti
výhrady tohoto
pravnlho
HLAVA PÁTNÁCTÁ.
dobrodini, ani zakázati zřrzení soupiO UJETI SE DRtBY DEDICTVL
su . Ano ' ani vzdání se ho, učiněné
PODMINKY PRÁVNIHO UJETI SE DRŽBY v dědické smlouvě mezi manžely,
DEDICTVL
nemá účinku .
§ 804. Zřízení soupisu může . býti
§ 797 . Nikdo nesmí dědictví své- požadováno také tím, komu naleži
mocně vziti v drženI. Dědické právo
musí se před soudem projednati. é! povinní díl.
jim musí býti provedeno odevz~anl
§ 805 . Kdo může svá práva
sám
pozůstalo sti, t. j. převedení v pra-vni spravovati, má na vůli ujmouti se
držbu .
dědictvi bezpodmínečně nebo s vý§ 798. Pokud má soud v případ~ hradou shora uvedeného právního
úmrH jedn at i z moci úřední a jake dobrodiní, anebo se ho i vzdáti. Polhůty a opatrnosti při tomto projed- ručníci a opatrovníci mají dbáti
návání mají se zachovávati, us~ano- předpisů daných na příslušném mivlijí předpisy zvláštní, vydan~
o stě (§ 233).
soudním řízenI. Zde se stanOVl, co
§ 806. · Dědic nemuze SVOJI soudili
jest činiti dědici nebo tomu,
kdo dědickou přihlášku ani odvolati, ani
jinak má nárok vůči pozůstalosti, bezvýhradnou změniti a vyhraditi si
aby dosáhl držby toho, co mu ná- právní dobrodiní soupisu.
několika
ležL
§ 807. Pfihlásí-li se z
0_

..

zákoník §§ 793- 817.

spoludědiců za dědice někteří podmínečně, jiní však nebo i jen jeden
z nich s výhradou zmíněného právního dobrodiní; budiž zřízen inventár
a dědická přihláška, omezená na tu-

•
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před

odevzdánlm žádati, aby dědic
tvi bylo od jměni dědicova odděle
no, soudně uscho·v áno nebo opat rovnikem spravováno, jeho nárok
na
něm byl zaznamenán a zapraven. Ale
v takovém přlpadé neruč I mu již dě
dic vlastnlm jměnlm, i když se při
hlásil jako dědic bezvýhradně.

to v·ýhradu, budiž vzata za
základ
pozůstalostního řízenI. V tomto, jakoŽ i ve všech přfpadech, kdy mu sí
býti zřízen soupis, požívá právního
d) Svoláni větilelů pozůstalosti.
dobrodiní soupisu i ten, kdo se při 
hlásil k dědictvi bezpodmínečně, po§ 813. Dědici · nebo ustanovenému
kud mu nebylo dědictvi odevzdáno .
opatrovnlku pozůstalosti
je
volno
§ 808. Je-Ii za dědice ustanoven požádati, aby k vyhledání stavu dluněkdO, komu by náleželo i bez po- hů vydána byla vyhláška, kterou
se
sl edního
pořízení
právo
dědické všichni věřitelé svolajl na dobu při
zcela nebo z částí, není oprávněn měřenou okolnostem, aby ohlásili a
dovolati se dědické
posloupnosti doložili svoje pohledávky, a až do '
podle zákona a lim zmařiti projev uplynuti lhůty zastaviti
uspokojení
poslední vůle, anebo úplně se ho věřitelů.
zUci. Osoby však, jimž náleží povinný díl, mohou odmitnouti dědictvi s
OČINEK SVOLANI;
výhradou jejich povinného dílu.
§ 814. Očlnek
tohoto
soudnlho
svoláni
jest,
že věřitelům, kteři se
PŘECHOD DĚDICKÉHO PRÁVA .
ustanovené
lhůtě
nepřihlásili
nev
§ 809. Zemře-Ii dědic dříve, než
nastoupil nebo odmítl dědictví, jež náležl vůči pozůstalosti, byla-Ii' tato
vyčerpána
zap'lacenlm
ohlášených
mu napadlo, vstoupí jeho dědicové
v právo dědictvi přijmouti nebo od- pohl~~ávek, _žádný dalši nárok, pomítnouti, jestliže jich zů s tavitel ne- kud Jim nepríslušr právo zástavni.
vyloučil nebo neustanovil jiných náNEB OPOMENUTI TÉHOŽ.
hradníků. (§ 537).
81 S. Opomene-Ii dědic povolenou
mu
opatrnost soudního svolání
OPATŘENI PŘED ODEVZDÁN 1M
nebo uspokojl-Ii ihned
některé
z
DĚDICTVI:
hlá slcích se věřitelů, bez ohledu na
a) Správa;
práva ostatnich,
čl
zůstanou-Ii ně
§ 810. Jestliže dědic při nastou- kteřl věřitelé nevyplaceni, protože
peni dědictví dostatečně
prokáže pozůstalost nestač I, ručl
jim
bez
svoje dědické právo, po nechá se mu zřetele na dědickou přihlášku s výopatrováni a používání pozůstalosti.
hradou celým svým jměnim tou mérou, pokud by byli dostali zaplaceb} Zajištěni neb uspokojení věřitelů; ni, kdyby bylo bývalo použito pozů
§ 811. O zajištění nebo uspokoje- stalosti k uspokojeni věřitelů podle
ni věřitelů zůstavitelových
nebude zákonného pořádku.
soudem pečováno více, než oni sami žádaji. Věřitelé však nejsou po- e} Výkaz o splněn! poslednl vůle
buď od vykonavatele závěti;
vinni vyčkati přihlášky dědické. Mohou podati svoje nároky vůči pod§ 816. Ustanovl-Ii zůstavitel vykostatě a žádati, aby k jejímu zastupo- navatele (exekutora)
své poslední
vání ustanoven byl opatrovník, ·proti vůle, záležl na n.?m, zda se uváže
němuž mohou své pohledávky
pro- v tento úkol. Převzal-Ii jej, jest povésti.
vinen buď sám jako zmocněnec nařizení zůstavitelova provésti,
nebo'
cl Odděleni pozůstalosti od jměni pohnati
otálejícího dědice k jejich
dědicova;
provedení.
§ 812. Obává-Ii se věřitel dědict
nebo od dědice.
vi, odkazovník nebo nepominutelný
§ 817. NebyHi výkonavatel posleddědic, že by mohl býti ohrožen
na
své. pohledávce sloučením pozůsta  ni vůle jmenován nebo nepodrob Hi
losti se jměním dědicovým,
může se jmenovaný tomuto úkolu, jest při-
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mo na dědici, aby vůli zůstavitelovu
pokud možno splnil nebo splnění zajistil, a aby' se o tom vykázal souduo Pokud se týče určených
odkazovn rků, má pouze d~lo.~ili, ~~ j:
zpravil o odkazu ktery Jim pnpada
(§ 6 8 8 ) . '
§ 81 a. Co má dědic, dříve než m.ů:
že získa t i držby dědictv í, zapraviti
na dávkách a co má plokáz8ti v případě, že jeho zůstavitel měl nějaké
účty vyrovnati se státním erárem, o
tom zvláštní předpis obsahují na ř ízeni politická.

pozů,stalostr;í, S?Ud.

doVOI.i!.- ~~dicov,
,1ednotl!VVl.ll
sou·
I č~StJ?11 . pozustalostl,
a _ oP.' s od~_vzda
, CI ~!stmy . !oto _ dorucen~ b~dlz vy' ~on?no _ s~~~?sne s dorucemm usnesenl dedlcl.
§ 75: "K zajištění poilladáve~ za
dědicem lze za podm}nek ~?nychJ :V
§u 379 o d st. 2. exekucniho radu L! Ciniti před odevzdáním ve
prospech
dědicových věřitelů pr,ozatí~n~ opatření co do napadnuvšlho dedlcl{eho
statku. Podle účelu, ,k~erého m~ býti
dosaženo, mohou byli
prozatlmnlm
opatřením nařízeny potřebná zajišťoKDY SE MÁ DEDICTVI ODEVZDATI.
vací prostředky (§§ 379 a 389 exe§ 819. Jakmile na základě došlé ! kučního řádu)."
pi'ihláš!{y dědické bude soude m uŽALQB'f DĚDICKÉ . . '
znán dědic po právu a budou jím ,
splněnv povinnosti , odevzdá se mu i § 823. Také po obd rženém ?devzdědictví a projednání se uzavře . ' dáni pozůst~los~ .mu~e se, ten, kd_~
Ostatně jest na dědici, c,h.ce..-li, se · tvrdi,
~a dedl~lce. pravo I~PSI
domoci převodu vlastnlctvl vecl ne " ! nebo steine, domahatl na ~om, Kdo
movitých aby zachoval předpis § 436. : pozůstalost vzal v držbu, odstoupe,
. ni nebo rozdělení dědictví.
Vlast·
RUČENI SPOLUDĚDICŮ.
I nictví jednotlivých dědických
kusů
§ 820. Několik dědiců, kteří
na- l nelze se domáhati dědickou, nýiHž
stoupili ve společné dědictví
bez I vlas~nickou žalobou.
pl'ávnlho d?~ro~ini SOL~~!SU, o ručí _i I
ÚČIN KY T~CH1E .
po odevzdanl vsem
ven1elum
de'
,
_. dictvi a ' odkazovníkům
všichni
za
§ 824. Bude-Ii žalollany prtdrzen k
jednoho a jeden za všechny.
Vzá- 1\ postoupení pozůstalosti cel,e nebo z
jemně však jsou si povinni přispě- části, budou posouzeny naro,ky na
ním dle poměru svých podílů
dě- vráceni plodů d~žltel~Hn vzaty~h ~e
dických.
'.
bo na náhradu nakladu, vynalozenych
§ 821. Jestliže spoludědicové užili ~ od něho na pozůstalost, dle onéch
právního dobrodiní
soup isu~
j~~.u zásad, _které jsou vůb-:C ustanoveny
povinni ručiti před odevzdánlm ven- I v hlave o drzbě se .zr~telem ~ . p~
telům dědictví a odkazovníkům po- ' cllvému nebo nepocllvemu ~rlItel!.
dle § 550. Po nastavším odevzdání : Třeti poclivý držitel nezodpovldá ~I
ručí 'každý jednotlivec o sobě z_a I komu za dědické kUSy, jichž mezltlm
bi'emena, nepřesahujlcí podstaty de' I ziskal.
dictví,' jen dle poměru svého podr- I
HLAVA ŠESTNACTÁ.
lu dědického.
O SPOlEČENSTVI VLASTNICTVí A
JINÝCH vECNÝCH PRÁV.
ZAJIŠfOVACI PROST~EDKY VĚŘITElŮ

I volne.

nak'~dam

:e .

DĚDICOVÝCH.

VZNIK S~OLEČENSTVI.
§ 825. Kdykoli vlastnictví téže věci
nebo jedno a totéž právo nedílně
náleží několika osobám; je 1u spo'
lečenstvi. Zakládá se na náhodné
události; na zákoně;
na _posledním
pořízení; nebo na smlouve .
§ 826. Podle rozdílnosti pramenů,
III. DILČI NOVElA K OBČ. ZAK.:
z nichž společenství vzniká, dostáva·
§ 74: .. Věřitelům dědicovým, kteří jí i práva a povinnosti
účastníků
osvědčlvše svoji pohledávku, zažá- své bližší určení. Zvláštní předpisy
dali za to již před odevzdánim, bU- o společenství statků, které vzniká
diž doručen opis usnesení, kterým

§ 822. Přeli odevzdáním pozůstalosli mohou dědicovi věřitelé vésti
exekuci jen na ty jednotlivé součástky pozůstalosti, u nlchi bylo ponecháno dědici pozůstalostním soudem volné nakládání.

'

Občanský zákoník

§§ 818-843.

smlOUVOU, jsou obsaženy \fe dvacátésedmé hlavě.
§ 827. Kdo si činí nárok na podíl
ze společné věci, musí dokázati své
právO, jestl iže je ostatní
účastnici
popiraji.
SPOL EČNÁ PRÁVA PODILNIKO.
§ 828 . Pokud se všichni podílnici
shodujr, představují jen jednu osobu
a mají právo společnou věcí podle
libosti vlád nosti. Jakmile se neshodují, fíe:!1ů.ž e _~á~~ý p~dllník na společné vecl UCll11tl zmenu, kterou by
se dotýkal podflu druhého.

PRÁ VA PODILNfll:A K JEHO PODILU.

§ 829. Každý podilník jest úplným
vlas tníl<em svého podílu. Pokud neporušuje práv svých společníků, mů
že podíl nebo užitky z něho podle
své vůle a neodvisle lé1staviti, odl(iÍ li1ti nebo jina!< zciziti (§ 361) .
§ 830 . Každý podílnik jest oprávněn naléhati na vyúčtování a na 1'02dělení výnosu. Zpravidla může žádat i zrušeni
společenstvi;
nikoli
však nevčas nebo na újmu ostatnlch.
Proto musí si dáti líbiti okolnostem
přimě řený odklad, jemuž nelze
se
snadno vyhnouti.
§ 831. Zavázal-Ii se podílnik,
že
ve společenství dále zů s tane, nemů
že sice před uplynutrm času vystoupiti, ale tento závazek zrušuje
se
jako jiné závazky a nevztahuje se na
dědice , když tito sami k tomu nesvolili.
§ 832. Také nařízení třetí
osoby,
kterým je věc určena pro společen
ství, musi sice býti
zachováváno
prvými podílníky, ale nikoliv jejich
dědici. Závazek ku stálému společenstvi nemůže obstáti.
.
PRÁVA PODíLNIKO KE SPOLEČNÉ VĚCI:
aj se zřetelem k hlavní věci,'
§ 833. Držba a správa
společné
přfsluši všem podilníkům
vespolek . V záležitostech, které se týkají jen řádné správy
a
řádného
užíváni hlavní věci, rozhoduje vělšina hlasů, které se · nepočitaji po~le ú~!~'~'fk~~brž podle poměru podí-

věci

§ 834. Př i důležitých změn;:;ch všal<,
které byly navrženy pro
zachováni
nebo ~epší uživání hlavní věci, mohou p rehlas ovaní žádal i zajištění pro

případ budoucf škody; nebo
budeti tolo odepřeno, vystoupení ~e společenství.

§ 83.5. Nechtějí-li vystoupiti; nebo
stalo-II by se
vystoupení
nevčas '
má rozhodnouti los, rozsudí nebO:
pokud ~y se na tom jednomyslně
neshodli, soudce, zda-Ii změna má
nastati bezpodmínečně, nebo na zajištění, či
nikoliv.
Tylo
způsoby
rozhodování nas.távaji také při
rovnosti hlasů společníků.
§ 836. Má-Ii býti
zmen sprá vce
společných
věci, rozhodne o
jeho
~~~~~!. většina hla sů a, nenHi
jí,
§ 837. Správce společného statku
poldádá se za zmocněnce. Jest je·
dnak povinen ~lásJi řádné účty, jednak ale
opravnen
odpočítati
si
všechny užitečně vynaložené výlohy.
T?_ platl i _te,nkráte, spravuje-Ii podflnlk spolecny statek bez příkazu ostatních účastniků.
.
§ 838. Přenechá-Ii se správa něko 
lika osobám, rozhoduje také
mezi
nimi většina hlasů.
b) k užitkům a břemenům;
§ 839. Společné užitky a břemena
se podle poměru podílů.
Vzejde -Ii pochybnost, p.okládají
se
všechny podrly za stejně vellté; kdo
tvrdí opak, musí jej dokázati.
§ 840. Zpravidla bud'tež docílené
užitky rozděleny v původním stavu.
Neni-II však tento způšob rOldělová
ni .možným; je každý oprávněn nalehati na prodej
veřejnou
dražbou.
;~~ŽS~~?kŮ~~na r ozdělí se poměrně
vym.ěřui~

c) k rozdělení.
§ 841. Při
rozdělování
společné
věci, které nastává . po
zrušeném
společenstllí, neplatí většina
hlasů.
, Roz~ělení musí -se státi ku spokojeI nostl každého společníka. Nemohouli se shodnouti; rozhodne los nebo
rozsudí nebo, neshodnou se jednomyslně na určeni jednoho nebo elruhého z těchto rozhodovaclch způso·
bů, soudce.
.
§ 842. Rozsudi nebo soudce roz·
h?dne také, má-Ii při děleni pozemku nebo staveb některý podílník zapotřebí nějaké služebnosti, aby mohl
svého podílu používati, a pod j ak:ou
podmínkou se mu má toto !lol/oliti.
§ 843. Není-Ii
mo:tno s'polečnou

74
věc

buď vůbec nebo bez značného
znehodnoceni rozděliti, budiž, a to
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právo.

byl soudem . Výkon buď upraven hle·
dic k povaze a k účelovému určení
práva, jakož i k poměru velikosti
a hospodářské zvláštnosti jednotlivých části nemovitosti bez ztíženi
břemena tak , aby to slušně vyhovovalo veškerým zájmům.
§ 849. Toho, co až dosud bylo
ustanoveno o společenstvi
vůbec,
použiti lze také na práva a
věci
rodině jako společenstvu náležejíci,
na př. nadace, svěřenstvi a pod.

i když jen jeden podilnik to žádá,
prodána soudni dražbou a
stržený
peniz rozdělen mezi podílniky.
§ 844. Služebnosti, mezniky a listiny, nutné ku
společnému
uživáni,
nelze děliti. Listiny uloži se, nenHi
nějaké závady, u nejstaršího účast
nika. Ostatni účastnici
obdrži
na
svůj náklad ověřené opisy. NenHi
dohody, trvaji pozemkové služebnosti ve prospěch všech části dále,
O OBNOV~ A OPRAVl: HRANIC.
služebnost však nesmí se tim rozšiřiti nebo státi se pro služební sta§ 850 . Byly-Ii mezní'ky mezi dvěma
tek obtížnější. Prospivá-li výkon slu- pozemky čímkoli porušeny tak, že
žebnosti toliko jednotlivým částem, by se mohly státi naprosto neznazanikne právo pro ostatni části.
telnými, nebo jso'u-Ii hranice sku~ 845. Při
rozdělováni
pozemků tečně neznatelny nebo sporny, jest
musi býti obapolné hranice podle každý ze sousedů oprávněn žádati,
rozličné polohy zřetelně a. nezměni aby hranice byly soudem obnoveny
telně vyznačeny sloupy, mezniky ne- nebo opraveny. Proto buďte sousebo koly. Řeky, hory a silnice jsou dé obesláni k jednáni v řizeni nepřirozenými hranicemi. Aby se pře sporném s upozorněnim, že hranice
dešlo podvodu a omylu, mají býti bude stanovena a vymezena i tehdy,
do kamenů, sloupů nebo kolů, které když by obeslaný se nedostavil.
skutečně k označeni slouži, vtesány
§ 851. Staly-Ii se hranice skutečně
nebo pod nimi zakopány křižky, erjiž neznatelnými nebo spornými, buby, čisla, nebo jiná znamení.
dou stanoveny podle poslední po§ 846.
O , vykonaném rozděleni kojné držby. Nelze-Ii jl zjistiti, rozbuďte
zřizeny
listiny.
POdilnik dělí soud spornou plochu podle
nemovité věci nabude věcného práuvážení.
va ku svému podilu také teprve tim, slušného
Pokud každé straně nadále jest
že se listina o tom zřizená vloží do vyhrazeno uplatniti své lepši právo
vefejných knih (§ 436).
v řizeni sporném, bude zvláště usta§ 847. Pouhé rozděleni jakéhokoli noveno .
společného statku nemůže třeti osobě 'býti na újmu; veškerá této osobě II. D i I čin o vel a k ob č. zák.:
pfislušejicí práva
zástavni,
práva
§ 4. "Je-Ii hranice stanovena poslužebnosti a jiná práva věcná vykonávají se po rozděleni jako před dle §u 851 ob. zák. obč., má soud
zároveň vysloviti, zda hodnota spornim. Týká -Ii se však výkon pozemkové služebnosti toliko části věci, za- né plochy převyšuje částku sta korun. Je-Ii tomu tak, jest vyhrazeno
nikne právo k ostatnim částem.
§ 848 . Také osobní práva, která každé straně, <lby své lepši právo
přislušeji třeti osobě proti spole- uplatnila v řízeni sporném.
Stižnosti proti rozhodnutím soudu
čenství, zachovaji si přes nastalé
vystoupení svoji moc. Rovněž ne- ' druhé stolice v řízeni o obnovu a
může ten, kdo spolenčenstvi něčo opravu hranic 'nejsou připustny."
§ 5. "Na projednáváni o obnově
dluhuje, plniti placeni jednotlivým
společníkům. Takové dluhy musi býti neb opravě hranic, která byla již
odvedeny celému společenstvi nebo započata před počátkem působnosti
tomu, kdo společnost řádně před  tohoto cisařského nařízeni podánim
žádosti nebo žaloby u příslušného
stavuje.
§ 848 a. Poskytuje-Ii služebnost ne- soudu, nelze ' použiti předchozích
bo jiné věcné břemeno nárok na ustanovení." [to j. ustanoveni §§ 850,
užitky, může, když se panujíci po- 851, 853 o. z. 0·1.
§ 852. Nejdůležitějši pomůcky při
zemek děli, každý oprváněný, a když
se zatížený pozemek děli, každý ob- úpravě hranic jsou: vyměření a po·
psáni
nebo také okreslení sporného
Užený žádati, aby výkon upraven
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pozemku; pak k tomu se vztahujíci ve stej.ném směru pokračující, stejně
veřejné knihy a jiné listiny; koneč vysokou a tlustou.
§ 858. Zpravidla nemusi výlučný
ně výpovědi svědků věci znalých a
dobré zdáni, dané znalci po ohle- držitel svoji rozpadlou zeď nebo
plaňku
znovu postaviti;
jen tehdy
dání.
§ 853. Náklady řizení bud'te za - musi ji v dobrém stavu udržovati
bylo-Ii
se
obávati,
že
otvore~
praveny sousedy dle miry jejich pomeznich čar.
Navrhovatel ponese vzejde sousedovi škoda. Každý vlastnáklady řizeni, vyjde-Ii z jednáni na nik je však povinen pečovati o
jeVO, že obnova nebo oprava hra- nutné uzavřeni svého prostranství po
nic nebyla nutna, poněvadž hranice , pravé straně svého hlavniho vchodu
nebyla popirána nebo byla dosta- a odděleni od ciciho prostranství..
tečně znatelna, nebo poněvadž ostatOdd i I d r u h ý.
ni účastníci byli ochotni dáti ji vyO OSOBNlcH PRÁVECH K VECEM.
meziti mimosoudně. Náklady zastupováni ponese zastoupený sám.
HLAVA SEDMNÁCTÁ.
Byl-Ii podnět k fizení dán rušeO SMLOUVÁCH A PRÁVNICH lEDNÁnim pokojné držby, může soud uloNIcH VOBEC.
žiti náklady zcela nebo částečně
ZÁKLAD OSOBNlcH PRÁV K V~CEM.
straně, jež spor způsobila.
§ 8~9. O~ob.ni práva k věcem, poDOMNENKA SPOLEČENSTVf.
dle nichž Je Jeden zavázán druhému
§ 854. Brázdy, ploty dělané i sa- něčo plniti, zakládají se buď přimo
morostlé, ohrady, zdi, soukromé po- na zákoně; nebo na právnim jedtoky, stoky, místa a jiné podobné náni; nebo na utrpěném poškození.
rozhrady, jež jsou mezi sousednimi
VEŘEJN~ PŘISLfBENf.
pozemky, pokládají se za společné
vlastnictví, ač
nedokazují-Ii
opak . §, 86~ . ' Přípověď odměny za ně
znaky, nápisy, nebo jiné známky a Jaky _yykon ,!1e~o výsledek, jež nepomflcky.
svědclla
urcitym osobám (veřejné
§ 855. Každý podflnik může spo- přislib_e~í)! stáv.á se závaznou, když
lečné zdi uživati na své straně až se vereJne oznaml. Veřejné přislíbe
do polovice tlouštky, i udělati sJe- ni, jímž se vypisuje
cena,
jest
pé dvéře a skříně ve zdi tam, kde platno toliko tehdy, je-Ii v oznámení
na druhé straně dosud žádných ne- stanovena lhůta, ve které lze se o
ní. Staveni však nesmí se komínem, cenu ucházeti.
ohništěm nebo jinými zařízeními vy§ 860 a. Až do provedeni výkonu
dávati v nebezpečí, ani jakkoli pře lze veřejné pftsllbeni odvolati touž
~~I~~ti sousedovi v uživání jeho po- formou, kterou bylo oznámeno, ne-.
bo ,~ormou stejně působivou, nebo
§ 856. Všichni spoluvlastníci při zvlastním sdělen lm, když se přisli
spivaji poměrně na udržováni tako- bltel _toho v oznámenJ nezřekl vývých společných rozhrad. Kde jsou slovne nebo doložením lhůty. Odtyto dvojité, nebo kde vlastnictvl voláni vš~k nepůsob i proti tomu,
je rozděleno, zapravi každý udržo- kdo výkon provedl, hledě k veřej
vacl výlohy za to, co náleži jemu nému přislíbení, prokáže-Ii, že o
samotnému.
odvolání v této době neměl bez své
§ 875. le-li postaveni rozhrady ta- viny vědomosti.
.
kovým, že cihly, latě nebo - kameni
§. 860 b . Byl -Ii ' výkon proveden ně
jen na je.dnu stranu vyčnívaji nebo kolika
osobami,
náleži
odměna
svah ma(i, anebo
jsou-ii
pilíře
nejde-Ii z veřejného přislibení ji:
sloupy, kůly, podpěry na jedné naká vůle n.a jevo, tomu, kdo výkon
st~aně za,puštěny, jest v pochybnop~ovedl nejprve, a byl-Ii proveden
S~I na teto straně nedělené vlastnekollka současně, všem rovným dímctvi rozhrady, ač nevycházHi opak lem.
z ?b~uslranného zaHženi, zapuštění,
SJEDNÁNI SMLOUVY.
z o Jlnych známek nebo jiných důka
§ 861. Kdo projeví, žé chce na
zu: . Také se pokládá za výlučného
drzltele zdi, kdo nesporně drži zed' někoho převésti své právo, t. j., že
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chce něco dovoliti, dáti nebo přijmouti.
Jiné osoby pak, které
pr-oň něco učiniti nebo se své závisej i na otci, por.učniku •.. neb~
stran y něčeho opomenouti, .~in.í na- o~atl·o~~líkU,. mohou. . ~Ice prlJ~OUtl
bidku' jestliže však onen Jlny na' Slib, uClněny jen k Jejich prospechu,
bídkU' platně přijme, je shodnou vůli jest!iže. však přejimaj! bři~ě .~ ti~
obou stran skutkem smlouva. Pokud spoJene nebo samy neco slibuJ}, z~ '
vyjednávání trvá a nabidka není visí platnost smlouvy p~dle .predpl:
ješ tě učiněna, nebo není p ředem sů daných ve třet.í a ctvrte•. hlave
ani potom přijata, nevzniká smlouva . prvého dílu zp~avldla na pnvoleni
§ 862. Slib (nabídka) musi býti při- '\ zá~tupce neb~. I soudu. ~~kud ne~
jata ve li'llllě nabízečem určené. dOjde toto pny?leni!. nem.uze .druh:,
Není-li lhůta u rčena, musí bý~i na- s,!.an~. od stou~ltl, muze v.s.ak záda _I
.
bi-dka, učiněná přítomné osobe, ne- pnmerenou Ihutu. ~ p~ohlasenr..
bo telefonem mezi smlouvci, přijata
~ 866: . Kdo l~tlv7 predstlrá, ze )e
ihlled, j i naká nabídka, učiněná ne- zpusoblly uz~vHatl s":,louvy, a tlm
přítomné osobě, nejdéle do okam- ol{lame druheho, ~ter~ ~~. ~ .. tom
žiku, ve kterém nabízeč, předpoklá- n~mohl snadp~ . ~r~svedcltl, J- podaje, ie jeho nab í dka došla včas, vinen zadost!UCI~enlm. _
mÍlle při včasném a řádném ode§ 867. Čeho Je potrebi. k~ platslání odpovědi očekávati ' její dojití, nosil smlouvy s obci, ktera Je pod
jinak nčlbídl{a zanikne. Před uplynu- zvláštní péčí Veřejné správy (§ 27),
tím ořijímad lhůty nelze nabídku nebo s jejími jednotlivými členy a
od'loiati.
Nabídka
zanikne
také, zástupci, vyrozuměti lze
z
jejiho
jestliže jedna strana v přijímací Ihů- zřízení a z politických zál{onů
(§
tě zemře nebo se stane nezpůso- 290).
bBou k právnim činům, pokud ne- . § 868 neplatí.
vychází z okolností jinaká vůle na2. PRAVÉ PŘI VOLENI.
bízečova .
§ 869. Přivolení ke smlouvě musi
§ 862 a. Přijeti plati za včas UClprojeveno
svobodně,
váž~ě,
něné, jestliže projev došel nabízeče býti
Je-Ii prolev
ve lhůtě přijimaci. Ač se opozdí, určitě a srozumitelně.
nesrozumitelný,
zcela
neurčitý,
nebo
je přece smlouva skutkem, když nabízeč musil poznati, že projev o stane-Ii se přijetí za jiných podmínek,
než
za
jakých
se
stala
napřijetí byl včas odeslán . a přece
druhému bez prodlení neohlási, že bídka, nevzniká smlouva . Kdo, aby
se obohatil na úkor druhého, užívá
odstupuje.
nejasných výrazů nebo učiní jednání
§ 863. Vůli lze projeviti nejen vý- na oko, je
povinen
zadostučiněslovně slovy nebo znameními v(lbec
obvyklými, nýbrž i mlčky tal{ovými nim.
§ 870. Kdo byl druhou stranou pfi čiflY, kt eré, uváží-Ii se všechny okol- veden ke smlouvě lstí nespravedlinosti, nedávajf rozumné příčiny, o vou a důvodnou bázni (§ 55), neni
ní no chybovati.
do významu a účinků činů a povinen státi ve slově.
§ 871 . Byla-Ii jedna
strana
o
opomenuti hleděti jest k . obyč~jům
a zvyklostem, které platí v poctivém obsahu projevu, který učinila, nebo
který
došel
druhé
straně, na omyobchod u.
§ 864 . Jestliže podle povahy jed- lu, týkajícim se hlavni věci neb~
ke ktere
nání nebo zvyklosti obchodu nelze podstatné její vlastnosti,
očekávati výslovného projeliu přijetí, úmysl po výtce se nesl a byl proni
závazek,
smlouva je s!(ulkem, když podle na- jeven, nevznikne pro
bídky b'llo skutečně
jednáno
ve když druhá strana zavdala k omylu
Ih.ůtě k tomu určené nebo okolno- podnět, ,nebo ji z okolností patrně
musil býti nápadným,
nebo
ještě
stem · přiměřené.
zavčas byl vysvětlen.
NÁf.EZITOSTI PlATN~ SMLOUVY:
§ 872. Netýká-Ii se však omyl ani
hlavní věci, ani podstatné jeji vlast1. ZPŮSOBILOST OSOB;
§ 865. I(do nemá užívání rozumu, nosti, nýbrž okolnosti. !~dlejši; zů
jakož i dilě mladší sedmi let, je ztává smlouva vždy Jesle platnou,
nezpůs;;,hi!ý slib učiniti neb o jej , pok u::! obě strany se dohodly o hla-

I

mu
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Občanský
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MOŽNÝ A

DOVOLENÝ

OBSAH.

§ 878. Co je přímo nemožné, nebýti předmětem plainé smlouvy. Je-Ii vymí llě no zároveň možné i
nemožné, bude sm louva, pokud se
týká prvého, platn a , nejde-Ii
ze
smlouvy na jevo, že nelze žádný
článek od druhého odděliti. Kdo při
uz avře ní sml o uvy
nemo,Žnosl
znal
nebo zná t i musi l, je povinen druhé
straně, pokud o nr neplaťí totěž, nahraditi škod u, kt erou utrpě!a,
dů
věřujic v platnost smlouvy.
§ 879. Smlouva, jež se příčí zákon nému zákazu nebo dobrým mtavům , jest neplc:tna.
Neplatny jsou zejména tyto smlouvy:
1. bude-Ii něco vymíněno za vyjednání manželsl{é smlouvy;
2. když právní zástupce převede
na sebe zcela nebo z části věc
spornou jemu svěřenou, nebo dá si
slíbiti určitý dll částky, která bude
straně přisouzena;
.
3. bude-Ii dědictví . nebo odkaz,
může
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zákoník §§ 862-883.

vní věci a vedlejši
okolnost
neorohlásily za rozhodnou; osobě uvedené v omyl budiž všall původcem
omylu dána přiměřená náhrada.
§ 873. Stejných zásad budiž použito také na omyl v osobě toho, komu byl slib dán; pokud bez omylu
bY smlouva vůbec nebyla sjednána
nebO aspoň nikoli takovým
způso 
bem.
§ 874 . V !:aždém připadě musí ten,
kdo dosáhl smlouvy lsti nebo nespravedlivou bázní, za škodlivé následky dáti zadosiučinění.
§ 815. Jestliže třetí osoba někte
rého ze smlouvců přivedla ke smlouvě lstí nebo nespravedlivou a dů
vo dnou bázní, nebo přiměla k omy!nému
projevu, je smlouva
platna.
Jen tehdy, když druhá strana měla
účasl na ' jednánf třeti osoby, nebo
o něm patrně musila věděti, uplatní
se §§ 870 až 874.
.
.
§ 876. Předchozích ustanovení (§§
869 až 875) budiž přiměřeně použito na jinaké projevy
vůle, . které
mají býti uči něny vůči jiné osobě.
§ 817. Kdo se domáhá
zrušení
smlouvy pro nedostatek
přivoleni,
musf naproti tomu vrátit i
všechno,
co z takové smlouvy obdržel ku svému prospěchu.

očekávají od osoby třetl,
~cizel1 ještě za jejího života;
4. když někdo kořistě z lehkomyslnosti, tisně, slabosti rozumu, nezkušenosti nebo vzrušeni mysli ně
koho jiného, dá sobě nebo třetímu
za plnění slibiti nebo
poskytnouti
plněni vzájemné, jehož
majetková
hodnota je v patrném nepoměru k
hodnotě plnění.

které se

předmět, o kterém
učiněna smlouva,
byl vzat z
oběhu před jeho odevzdánim, jest
t~. s~ejné, jakoby
smlouva
nebyla

§ 880. Jestliže

byla

uCll1ena .
§ 880 a. Jestliže někdo druhému
slíbil plnění třetího, platí to j a ko
přípověď jeho přímluvy
u tř etiho;
jestliže však. projevil, ~e stoji za
výsledek, je také
povinen
plným
zadostiučiněním, když třetí nepln !.
SMLOUVY

VE

PROSPĚCH TŘETICI-!

OSOB.
§ 881. Dal-Ii .si něl{do slibi!i, že
bude plněno třetí osobě, může žádati, aby bylo plněno třeli osobě.
Zda-Ii a kdy také třetí osoba nabývá přímo práva žáda'!i od slibujfcíht? plnění, bud' posuzováno podle umluvy a povahy Cl účelu smlouvy . V pochybnosti nabývá tř eli osoba tohoto prá va, kdyŽ plnění
má
hlavně jí býti ku prospěchu.
Práva na plnění, které slíbi!
při
postoupení sta tku přejímatel ve pro'spěch třeH osoby, .nabývá třetí osoba, není-Ii jinak umluveno, odevzdáním statku.
§ 882. Odmítne-Ii třetí osoba právo nabyté ' ze smlouvy, pl atl o právu tom, jakoby nebylo nabyto.
Námitky ze smlouvy má slibuj icí
také proti osobě třeti.
FORMA SMLUV.
§ 883. Smlouva může býti sjednána ústně nebo písemně; před soudem nebo mimo týž; před
svědky
nebo bez nich. Tato různost formy
nezpůsobuje
vzhledem k
závazku
žádného rozdílu, vyjímajíc
případy
.v zákoně ustanovené.
.. Pomámka : Forma · sm.lu v byla
upravena zejména
nlze
o ti štěnými
předp'i sy I. dílč. nov. a zákona
Č.
76/1871.
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NOVELA K OBČ. ZÁK.:
\
,,2. TITUL.
Zpusobilost žen jako svědku slavnostnlch aktu listinných a totožnosti.'
,
§ 3. leny mohou býti svědky při zřizení pisemních listin a při poslednich
pořizenich a mohou býti přivzaty pfi
zřízení notářských spisu jako svědci
áktu a při soudnich
a notářských
ověřovánich nebo jiných notářských
listinách jako prvý nebo jediný svědek totožnosti. Jejich spolupodpis
jako svědku na soukromých listinách
v nepatrných knihovních věcech muže nahraditi spolupodpis
mužských

I.

DILČI

svědku."

jich

ruky,

II. Občanské

Občanský

ověřeného soudně

plnil věřiteli celek, nemuže již tento
nic pohledávati na ostatních spoludlufnicich, a jakmile jeden spoluvě
řitel .byl .. ~lužníke'!l zcela uspokojen,
nemaJi JIZ ostatnl spoluvěřitelé nároku.
§ 894. Spoludl užník nemůže
tim
že smluvi s věřitelem
Obtížnější
podmínky, způsobiti ostatnfm újmu a
úleva nebo osvobození, které dostane jeden sp,ol.udlužnik pro svoji osobU, neprospi va ostatnim.
§ 895. Pokud z několika spoluvě
řitelu, kterým .te'!týž celek byl slíben
k ruce nerozd llne, ten, který obdržel
pro sebe celou
pohledávku
ruči
ostatním věřitelům, jest rozh~dnouti
pod!e ZVlášt,!1!.ch. právni,ch
poměrů
mezI spoluventell . Nenl -Ii takového
poměru, neni jeden druhému
ničim
povinen.
§ 896. Spoludlužnik, zavázaný rukou nerozd!lnou,. který zaplatil , celý
dluh ze sveho, Jest oprávněn i bez
nastavšiho postupu práva žádati na
ostatnich náhradu a to, není-Ii mezi
nimi jiného zvláštniho poměru rovným dílem. Byl-Ii některý z ni~h nezpůsobilý se zavazovati nebo neni-Ii
s to, aby svému závazku dosti uči
nil; musi takový nedostávající
se
podíl rovněž všichni
spoluzavázani
převziti. Osvobození,
kterého
se
dostalo některému ze
spoluzavázaných, nemůže býti ostatnim při pohle,dáváni náhrady na újmu (§ 894).

nebo
notářsky, nebo připojenim znamení
~uky před dV!m<l; syědky, z n.ichž
Jede.n podepise Jmeno strany. ~rize
ni lI~tlnY soud,!i neb~ n.otárske nahrazUJe pisemne uzav~enl
smlouyy.
Napodobeni vl.astnorucn~~o. podpisu
cesto.u mechanickou stacl. Jen tam ,
kde Je v obchodu obvykle.
§ 887 neplati.

SPOLEČNÝ ZÁVAZEK A OPRÁVNĚNí.
§ 888. Jestliže dvě nebo několik
osob slibi někomu stejné právo k
věci nebo od
někoho
to přijme:
jsou jak poh,l edávka, tak dluh rozdě
leny podle zásad
o
společenstv i
vlastnictvi.
§ 889. Kromě případu ustanovených
v zákoně ruči tudiž každý z několika
spoludlužniku dllné věci jen
za
svOj podíl a podobně musi se každý
% několika
společniku
dllné věci
spokojiti náležejícím mu podllem.
§ 890. Jde-Ii však o nedílné věci ,
může je věřitel, je-Ii sám, pohledávati na každém spoludlužniku. Je-Ii
tu však několik věřitel u a jen jeden
dlužník, neni tento povinen vydati
věc jednotlivému spoluvěřiteli,
pokud nedostane jistoty; muže se do·
máhati, aby se všichni spoluvěřitelé
dohodli nebo žádati soudní uloženi

Zákon z 25. července 1871, č. 76
ř. z.: § 1. "Platnost následujících
smluv a právnich jednáni je podmíněna zřízením notářského spisu
o
nich:
a) manželské smlouvy;
b) mezi manžely uzavřené trhové,
směnné, duchodové a zápujčkové
smlouvy a uznáni dluhu, která byla
jedním manželem druhému učiněna;
c) potvrzeni o přijeti věna, i když
se tato vydávaji jiným osobám nežli
manželce;
d) darovací smlouvy bez skutečného odevzdáni;
e) všechny listiny o právních jedn~nich mezi živými, které jsou zři
zeny od slepých, nebo od hluchých,
kteři nedovedou čisti, nebo od ně
mých, kteři nedovedou psáti, pokud
titiž právní jednáni sjednávají vlastni
osobou.
Na ostatnich zvláštnich ustanoveních, týkajicích se požadavku soudního nebo notářského zřízení právního jednáni, se timto zákonem ničeho neměni."
§ 884. Když strany si vyhradily pro
smlouvU užiti určité
formy,
plati
domněnka, že před splněnim této
formy nechti býti vázány.
§ 885. Nebyla-Ii sice ještě zřizena
formálni listina, byl-Ii 'Jšak zUzen
spis o hlavnich bodech a stranami
podepsán (punktace), zakládaji
se
již takovým spisem ona práva a ' závazky které jsou v něm vysloveny.
§ 886. Smlouva, pro niž .zákon nebo \ture' stran nařlzuji pisemnou formu, bude skutkem podpisem
stran
nebo, neuměj i-Ii nebo pro vadli nemohou psáti, připojením znamenl je-

věci.

KORREALlTA.

§ 891. Slibi-Ii několik osob týž celek rukou nerozdilnou tak, že se výslovně zavazuji jeden za všechny a
všichni za jednoho, ruči každá jednotlivá osoba za
celek.
Věřitel
pak má na vuli, chce-Ii žádati celou věc nebo podlly, které si zvoli,
buď na všech spoludlužnícich nebo
na .někt~rýc.h" anebo chce-Ii t~ žád!ltl na Jedlnem. I. P,? podáni zaloby
zustává mu, upustil-II ~d ni!. tato
volba vy.hrazena; a kdyz tim ~I o,!im
sp~lud.luzni~.em bude usp.okoJen Jen
z CáStl, muze pohledávati zbytek na
ostatnich.
§ 892. Slibll-Ii však někdo týž celek několika osobám a byly-Ii tyto
výslovně oprávněny, že jej mohou
požadovati ruhou
nerozdllnou,
je
dlužnik povinen piniti celek tomu z
těchto věřitelu, kdo jej nejprve za
to požádá.
§ 893. Jakmile jeden spoludlužník

I

USTANOVENI PŘI SMLOUVÁCH:
1. VÝMINKY;
§ 897. O výminkách pfi smlouvách
plati vubec st~jn~ předpisy, jaké
JSou dány o vymlnkách připojených
k posledním pořízenim.
.§ 898. Omluvy pod takovými výminkami, jaké při posledni vůli plati
za nedoložené, jsou neplatny.
§ 899 . Vyplnila-II se výminka pře
depsaná ve smlouvě, již před ~mlou·
vou, m~sf býti po smlouvě vyplněna
znovu Jen tehdy, když záleži v jednán!. to.ho, kdo má nabýti práva,
a muze Jim býti opakována.
.§ 900. Právo, přlpověděné pod vý:~~~~~. odkládacf, přecházi také na
VEDLEJšl
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zákoník §§ 884-905.

2. POHNUTKA;
§ 90!:. Polo~ily-li strany pohnutku
nebo ucel sveho při voleni výslovně
z~ výminku, buďtež pohnutka
nebo
úcel posuzovány jako jiná výminka.
J}nak .lakové projevy
na
platnost
ul?latnych smluv nepůsobí. Při sml ouvach bezplatných však použíti dlužno
~!~f!~.sŮ daných o posledních poříČAS, MlsTO A ZPŮSOB SPLNENI.
§ 9.0 2. Lhůta určená smlouvou nebo zako~.em počítá se, není-Ii ustanoveno Jinak, tak, že při lhůtě určené
P?dl~ dni, nepočftá se den, na kte~rnt:;ěaž~~i. událost, od níž lhůta po-

3.

.!<on;c lhůty určené podle týdnu,
mesicu nebo let připadá na onen
den po~ledniho týdne nebo posledniho ~esice, který
pojmenovánim
ne~o cislem se shoduje se dnem
~d~losti,

o~

něhož

lhůta

počíná bě

zeti, neni-II však takového
pOSle?nim měsíci, připadá
slednl den tohoto měsice

dne v
na po-

Po~ovinou. mě.sice ro~u'měti jest
dni, stredem mesíce patnácty Jeho den.
.§ .903. Právo, jehož nabyU
jest
~~zano na určitý den, nabývá se pocatkem tohoto dne. Právní následky
nesplněnf závazku
nebo
zmeškání
nastanou teprve uplynutím posledniho dne. Ih~ty.
Pflpadne-li posledni
den, ur~«:ny k projevu nebo plněni
na nedell nebo uznaný svátek nastoupi na j,:.ho misto, POkUd' neni
~~~a:n~~eno Jinak, nejbliže přišli den
pa.ln~ct

§ 904. Nebyla-II stanovena určitá
doba... kdy se má smlouva splniti
Iz: zadati za její splněni hned, to=
tiz bez zbytečného odkladu. Zůstavll
!' dlužník čas splněni své libovuli
Jest buď vyčkati jeho smrti a držeti
s~ pak. dědiců; nebo jde-Ii o povlnno~t Jen osobni, která nepřecházi
na dedice, jest ponechati soudci
aby podle slušnosti určil dobu plně~
nI. Toto nastává i tehdy, když dlužnik sli~iI splniti
podle
možnosti
ne~~ a~ se dá. Ostatně jest I t~
dbatl vyše (§§ 704--706)dariých ustanoveni ? určeni času připojeném k
posledlllm pofizenfm.
§ 905. Nelze-II misto splněnf zjistiti ani z úmluvy, ' ani z povahy nebo
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I

účelu jednáni, je plniti v mistě, I(de
dlužník měl v době uzavření smlouvy sv é bydliště, nebo, jestlile závazek 'Jzn!~1 p.ř! provozováni dlužníkova podniku zivnostenského nebo obchoániho, v místě závodu.
Co
do
m(ry, váhy a druhu
peněz , hleděti
jest !( místu plněni.
Platy peněžité je dlužnil< v
pochybnostech povinen dodati na své
nebeIpečenství a útraty věřiteli do
jeho bydliště (závodu). Jestliže po
vzniku pohledávky toto bydliště se
změnilo, nese věřitel zpúsobené tím
zvýšení nebezpečenstvi a útrat.
§ 906. lze-Ii slib splniti několike
rým zpúsobem, přísluší volba dlužníku; avšak od volby jedenkráte vykonané nemůže o své újmě odstoupiti. .
§ '907. Byla-Ii smlouva učiněna výslovně s výhi'adou volby a byla-Ii
volba zm a řena nahodilou zkázou ně
které nebo několika věcí, není strana, které pHsluší volba; ,smlouvou
vázána . Sběhlo-Ii se však zavinění
dlužníkovo, odpovídá
oprávnenemu
za to, ' že volba byla zmařena.

no, nemúže již ods~oupi1i, ani kdyby zaplatil odstupne.
§ 910. Byl-Ii dán závdavek a bylo li. ~polU .•vymlněno .?právněl1!. odstoupiti, alllZ bylo urcellO zvlastn! odstupné, jest pokládati závdavek za
odstupné. Při odstoupení tedy pozbude závdavku, kdo jej dal, nebo ten,
kdo jej obdl'Žel, vrátí dvojnásobně
tolik.
. §' 911. I(do nemůže splniti smlouvu
nikoli pouhou náhodou, nýbrž svým
zaviněním, musí rovněž zapraviti odstupné.

6. VEDLEJŠI PŘíSlUŠNOSTl.
§ 912. Věřitel jest oprávně n na
svém dlužníkovi žádati kromě hlavního dlllhu někdy . také příslušnosti
vedlejší. Tyto záležejí v přír ů stku a
v plodech hlavni věci; v úrocích
určených nebo z pl'od!ení; nebo II
náhradě způsobené škody; nebo to110, co druhému na tom záleží , že
dluh nebyl náleÍitě ' splněn ; k O:1ečně
v částce, kterou si strana pro tento
případ vymínila.
§ 913. Pokud s p r ávem věcným
spojeno je právo na to, co přibude,
nebo na plody, jest u's tanoveao v
prvé a čtvrté hlavě druhého dílu.
Právo jen osobni nedává opr á vně
nému nároku na vedlejši příslušno 
sti. Po!<ud na ně věřitel právo má,
lze vyrozuměti jednak ze zvláštních
'zpúsobů a ustanoveni smluv, jednale
z hlavy o právu na náhradu škody
a zadosti-učinění.

4. zA VDAVEK;
§ 908. Na ' to, co se dává při uzavření smlouvy napřed, jest hleděti,
vyjímajíc případ zvláštní úmluvy, jen
jaKo na znameni, že smlouva
byla
uzavřena, nebo jako na jistotu, že
smlouva bude splněna, a nazývá se
to závdavek. Nesplní-Ii se smlouva
vinou jedné strany, může strana ne- VY!(lÁDACI PRAVIDLA PŘI SM(OUVÁCH.
vinná závdavek, který od ní obržela,
§ 914. Při výk~adu smluv nelpí se
si podržeti nebo může nazpět žá dati dvojnásobnou částku závdavku, na slovním znění výrazu, nýbrž vyšetří
se úmysl stran, a rozuměti jes\
jejž dala. Nechce-Ii však
se
tím
spokojiti, může žádati
za
splnění smlouvě tak, jak toho žádá obyčej
nebo, není-li to již možno, za ná- poctivého , obchodu.
§ 915 . Při smlouvách jednostranně
hradu .
závazných pokládá se v pochybno5: ODSTUPNÉ;
stech, že zavázaný chtěl na sebe
§ 909. Byla-Ii při uzavřeni smlouvy vložiti břímě spíše menši, než větší.
určena částka, kterou ta nebo ona Při smlouvách dvoustranně zá vazných
strana musí ' zapraviti v případě, že budiž nejasný \týraz vyložen na škochce od smlouvy před splněním od- du tohó, kdo ho použil (§ 869).
stupiti, , je smlouva uzavřena s vý§ 916. Projev vúle, který byl uč ihrad,ou odstupného. V takovém pří- něn na oko vůči jiné osobě ve sropadě budii bud' splněna smlouva zumění s ni, je neplatný. Má-Ii tím
nebo
zaplaceno
,odstupné.
Kdo býti zakryto jilié jednání, budi'i toto
smlouvu splní i jen z cásti, nebo posuzováno podle své pravé popřijal ·to, co dru~ým bylo ' i jen k vahy .
částečnému splněni smlouvy plněTřetí osobě, která dťlvěřujíc v pro·

I

Občanský zákoník §§ 906-930.
jev, nabyla práv, nelze namítati led-I
nánl na oko.

VSEOBECNA USTANOVENI O ÚPLATN'fCH SMLOUvACH A JEDNANlcH.
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SPRAVA_
§ 922. Jestliže někdo jinému pienechá věc úplatným způsobem odpovldá za to, že věc má vlastnosti
vř,slovně _vymíněné nebo obyčejné
pn ni predpokládané, a že jí lze
~živati a
použivati podle povaby
Jednáni, nebo podle učiněné úmluvy.

§ 917. Pfl úp!atné ~mlouvě opláceJI se buď věCI věcmi nebo jednánimi, k nimž , náležejl i opomenutí,
PŘIPADY SPRAVY.
jednániml, nebo konečně věci jednánlmi a jednáni věcmi.
§ 923. Kdo tedy věci přikládá
§ 918.
NesplnHi
jedna
strana vlastnosti, kterých
nemá
a kleré
úplatnOU smlouvu bud' v náležité do- byly vyminěny výslovně nebo podle
bě, na náležitém místě nebo tak, povahy jednáni mlčky; kdo zamlčí
jak bylo
smluveno,
múže
druhá . ~r~mobyčejn~, v~dy nebo břemena
strana žádati bud' za splnění a ná- Jt;Ji; kdo ZC.UI V!C, .které tu jii nehradu škody pro opOŽděni, nebo n~! !,ebC? zCI~I, v~c Ja~o svoji; kd.o
může, stanovic přiměřenou Ihútu k ,kn.~e. pred~tlr.a, ze vec se hodí k
dodatečnému plněni, p,rohlásiti, 'že I ~rclle,!,u. ~zívani, nebo že je prosta
od smlouvy odstupuje.
I o~yceJnych ~ad a břemen, odpo. '
vida za to, VYJde-ii na jevo opak
Jde-II o splneni pro obě strany
§ 924. neplat!.
.
~~Iné,. I,ze pro pr~dlení, s pl~~.~í".:'
§ 925. Nařízenim bude uslanovello,
~astecn'y~ odstouPI~ bu~ v. pnclne pokud plat! domněnka, že zvíře bVlo
jed~otIlVy~h n.e~o vsec~ J,ešte dluho- nemoéno již před odevzdánim ke! Ž
vanych castecnych plnenl.
do
Ihúl objevl se
§ 919 . Bylo-Ii vyminěno splněni v nemoci a vady.
p~esn~ ur~eném ~ase neb.o během
~ 926. Práv~.í. domněnky, je zviře
presne • urcené Ihuty tak! z.e by ji- melo v~du JI.Z .. přeď odevzdáním,
nak dOs~o. na odst?up.elll, Jest oso- m.~z.e vs~k preJlmatel
jen
tehdy
ba, kt.era Je.st opravnena, odstoupiti, UZltl! kdyz o.devzdateli nebo v jeho
chce-II trvati na splněni, povinna nepritomnostl obecnímu předsta v e
ohlásiti to po uplynutí času bez nému dá ihned věděti o shledané
prodlení osobě druhé; opomene-Ii vadě, nebo dá zvíře prohlédnouti
to, nemúže již později
trvati na znalcem, nebo navrhne soudni prosp lnění. Totéž platí, lze-Ii usouditi vedeni dúkazu k zajištění dúkazu.
z povahy jednáni nebo z účelu plně§ 927. Zanedbá-Ii přejímatel této
ni, • známéhC? .p~vinovanému, že na ~patrn,~sti, je na něm" aby dokázal ,
plnenl opozdenem nebo, jde-Ii
o ze zVlre bylo vadné již před ode- '
op?ž~ěnl se. s"p~l1ění"! částečným, na v~dánim.
Avšak
odevzdateli
jes~
~byvaJici,~h Jeste plnenich nemá přl- v~dy volno, aby dokázal, že "'(Iýkajemce zajmu.
na ,vada vznikla
teprve po ode-

určitých

§ 920. Bude-Ii plněni zmařeno zapovinovaného nebo náhodou, za, kterou odpovídá, může ,
há strana bud' žádati náhradu škody
pro nesplnění, nebo odstoupiti od
smlouvy. Při částečném zmařeni může
odstoupiti, když lze usouditi z povahy jednání nebo z účelu plněni
známého povlnovanému že na čá~
stečném plněni nemá zájmu.
921
. Ods,toupeni od smlou~y ne§.

viněním

ně!(teré

vzdan!.
.
§ 928. J~ou-I~ v~dy věci nápadny,
lze-II sezna!l. b!emen~ na \tě ..
~I ~aznou~1 az ve.r,eJnych k_l'!lh, nemá
s,?fava mls.t , vYJlmaJIc pnpad Istiv,;ho ~amlc:nl ~adv ne'bo výslovné ,
prfp~vedi, ze vec Je všelikých vad
a bremen prosta. (§ 443.). Dluhy a
nedopla~~y,. ktere na věci v,áznolJ,
musl by tl vzdy .. vypořádány.
§ 929. Kdo prevede na sebe věc
věda, že je cizí, nemá nároku z~

érU- I n~bo,

~;J~~te~; n~~~~~~;:ý~áh~~~~I~~~~~: :r~:~l' t;I~VV~ j::~al~en,
~Plata

Jlz

prlJata

buď .v,l'ácena

ne-

§ 930.

Odevzdají-Ii

se

n~m~~:r~f:kn!!a z~akh~~~ :t~~~yá ~:~~~a
~emš'
totiž _It~k, jak ,. s.tojí
,
"
yv e poc tany, mereny

Vv-

kdo se
věd úhrn·
a
a

leŽ!~
nevazeny.
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není odevzdávající zavazan z vad,
které se na nich shledají, vyjímajíc
případ, že nedostává se vlastnosti,
kterou křivě pfedstíral, nebo kterou
sl pfijemce~ vymínil.
'

byvateli vyhražello, když v této' lhůtě
oznámil vadu odevzdateli.

ODŠKODNĚNI PRO ZKRACENI PŘES

j)OLOVICI.
§ 934. Neobdržela-Ii jedna strana
na
obecné
hodnotě
při dvoustranně
PODMINKA SPRAVY.
§ 931. Chce-Ii přejlmatel užíti ' sprá- závazném jednáni ani polovici toho,
co druhé straně dala, skýtá zákon
vy, protože třetí osoba činí si názkrácené straně právó žádati zrušení
rok na věc, je povinen svému před
a uvedeni v předešlý stav.
Avšak
chůdci opovědětl spor. NeučinHi todruhá strana může jednání zachovati
ho, nepozbude tím sice ještě práva
v platnosti lim, že jest ochotna na·
na ' odškodnění, ale jeho předchůdce
může proti němu už,íti všech námi- hraditi, čeho se do obecné hodnoty
nedostává. Nepoměr hodnoty se ur·
tek, kterých proti třetí osobě nečuje podle času, kdy bylo jednání
bylo užito a může se tím ' odškodnění sprostiti potud, pokud bylo uzavřeno.
§ 935. Tohoto právního prostředku
uznáno, že by tylo námitky, kdyby
jich náležitě bývalo užito, byly způ nelze užíti, když se ho někdo vý'
že
sobily jiné rozhodnuti proti
třetí slovně vzdal, nebo prohlásil,
věc převzal za zvláštní záliby
za
osobě.
mimořádnou cenu; když, ač mu byla
pravá cena známa, přece se uvolil
OČINEK.
dáti nepoměrnou cenu, rovněž když
§ 932. Je-Ii- vada, jež zakládá sprá- z poměru mezi osobami lze 'lyro'
vu', taková .. že ji nelze již odstra- zuměti, že chtěly učiniti
smlouvu
niti, a že řádné užívání věci zne- smíšenou z úplatné a bezplatné; když
možňuje, může přejimatel žádati za pravou cenu nelze již vyšetřiti; ko·
úplné zrušení smlouvy, nepřekážHi nečně, když byla soudem vydražena.
však vada řádnému užívání, nebo
lze-Ii ji odstraniti, může žádati bud'
O OMLUVĚ O BUDOucl SMtOUVE.
za přiměřené snižení úplaty nebo
§ 936. Dohoda, že teprve v ~ buza opravu nebo za doplnění toho,
co scházi. Ve všech případech ručí doucnosti má býtí učiněna smlouva,
je
závazna jen tehdy, když byl u~
odevzdatel za zaviněnou škodu.
K nepatrnému zmenšení hodnoty se čen i čas uzavření i podstatné kusy
smlouvy, a když se mezi tím okol'
nepřihliží.
nosti nezměnily tak, že by lim byl
§ 932 a. Během právni rozepře o zmařen výslovně ustanovený nebo
zrušení smlouvy pro vadu , dobytka z okolností vysvítající účel, nebo
má soud k návrhu ' některé strany, důvěra jedné nebo druhé strany
jakmile není již třeba ohledáni, na- byla ztracena. Vůbec jest pak na·
říditi prozatimním opatřením, aby léhati na to, aby takové přípovědi
zvíře bylo soudně proďáno a výtě byly provedeny nejdéle do roka od
žek uložen u soudu.
vymíněného času; jinak právo za·
ZANIK PRAvA ZE SPRÁVY.
nikne.
§ 933. Kdo chce žádati za správu,
O VZDANI SE NAMITEK.
musí své právo soudně uplatniti,
937. Všeobecná neurčitá vzdáni
jde"li o věci nemovité, do tří let,
jde-Ii o věci movité do šesti mě se námitek proti platnosti smlouvy
síců, á jde-Ii o vady dobytka, do nemají účinku.
šesti týdnu, jinak žaloba zanikne.
HLAVA OSMNAcTA.
Lhůta se počiná dnem předáni věci;
pro správu pro takové vady doO DAROVANlcH.
bytka, o nichž platí lhůta domněnky,
dnem, kdy tal0 končí; pro sp rávu
DARovANI.
však pro nárok vznesený na věc tře 
§ 938. Smlouva, kterou s~ někomu
tí osobou dnem, kdy nabyvatel zvě
bezplatně přenechá věc, slove da'
~ěl o nároku.
'Iplatňování Il,á mitkou zůstává na- rování.

Občanský

zákoník §§ 931-951.
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:PO KUD ZŘEKNUTI SE JEST DAROVANíM' j
VÝJIMKY: 1. ' PRO NOUZI :
§ 939. Kdo se zřekne práva oče·
§ 947. Upadne-Ii dárce pozd-'"
'
Úlkovou nouzi, že by se mu
lcávaného nebo
neb'!, pochyb~ého, an.lz Je, Jmemu stávalo na nutnou výžiÝu jest oprá'v·
iřád~e po st~upll, ~ebo Je ~avazanému něn žádati na obdarova'ném, není-Ii
s ~ )e,ho pnvolelllm prominul, nepo- l~nto sám ve stejné nouzi, ročně
klada se za dárce.
zákonné úroky z darované částky,
pokud. ~a~ovaná věc nebo její hO,dnota
Jeste tu jest a pokud se ,m'u
DAROVANI ODMENNÉ.
nedostává nutllé výživy. Z několika
§ 940. Nemění to podstaty daro- o,bdarovaných zavázán jest ten, kte'Vání, bylo -Ii učiněno z uznalosti ry byl obdarován dříve, jén potud
nebo hledíc k zásluhám obdařeného' pokud, příspěvky těch, kteří byli . Ob:
nebO j ako zvláštní odměna téhož: darovani později, nestačí k výživě.
jen nesmí míti ?bdarovany dříve n~
to žalobnlho prava.
2. PRO NEVDEK;
§ 941. Měl -Ii obdarovaný právo žalovati o odměnu, buď, že mezi
§ 948. ~ol?ustí-li, . se obdarovaný
stranami již byla' vymíněna, nebo 'že na dobrodmcl hrubeho nevděku ' lze
byla předepsána zákonem, ' přestává darování odvolati. Hrubým nevdfhem
býti jednání darováním a pokládá se rozumí se, bylo-Ii takovým způsobem
ublíženo na těle, ~ cti, svobod ě nebo
za sm louvu úplatnou.
jmění, že by bylo možno proti pachateli zakročiti podle trestního záDAROVÁNI OBAPOLNÁ.
kona z moci úřední nebo na žádost
942. Byla-Ii
darování předem poškqzeného.
lak vy m íněna" že darující musí býti
§ 949. Nevděk činí nevděčného co
zase obd arovan, nevzniká pravé darování v celku, nýbrž jen co do do jeho osoby nepoctivým držitelem
a dává i dědicovi poškozeného i
převyšuj í cí hodnotv-.
proti dědici poškozovatelovu právo
dar žalobou odvolati, pokud ' oárc~
FO RMA DAROVACI SMLOUVY
n~vděku ."eprom!nul a z daru ještě
§ 943. Z pouhé ústní darovací neco tu Je v puvodním stavu nebo
sml ouv y, sjednané bez skutečného v hodnotě .
odevzdání, nevzniká
pro
příjemce
3; PRO ZKRÁCENí POVINNÉ VÝŽiVY;
daru žalo b ní právo. Toto právo musí
býti založeno písemnou listinou .
§ 950. Kdo je povinen~ někomu dáČ,
76/ vati výživu, nemůže jeho právo
Poznámka : Srovne j zákon
1871 osti š těný shora u § 883 obč, zkrátiti darováním třetí osobě. Ko zák,
~.u by. se takovým způsobem stala
uJma, Jest oprávněn žádati, aby mu
A MIRA DAROVÁNí.
obdarovaný doplnil, čeho mu dárce
§ 944. Neobmezený vlastník může, již nyní nemůže plniti. Při několika
dbaje zákonných předpisů, darovati ~.bdarovaných d.lužno použíti horej'
třebas
celé své
nynější
jmění. Slho (§ 947.) predpisu.
Smlo~va však, kterou by někdo rozPoznámka: Srovnej ta ké zá kon alidal Jměn í budoucí, platí jen potud, , mentační , otištěný niže v této sbírpokud nep ř esahuje poloviny tohoto ce, čís , 4/1931, ,

skuteč~~ .nap?dl~ho

jmění.

POKUD DÁRCE Ručl ZA DAROVANÉ.
. § 945. Kdo vědomě daruje věc
Clzl . a obdarovanému tuto okolnost
zatají , ručí za škodlivé následky.
NEODVOLATELNOST DAROVÁNI.
§ 946. Smlouvy o darování nelze
zp ravidla odvolati.

:~~o~

4. POVINNÉHO DILU;
951. Jestliže při určení povinné'
ho
dílu
připočtou
se
darování
(§ 785), avšak pozůstalost nestačí k
j~ho krytí, může zkrácený nepominutelný dědic žádati na obdarova·
ném vydání daru na krytí schodku
Obdarovaný může vydání odvrátiti
zaplacením schodku.
Má-Ii obdarovaný sám právo na
č.6 *

II.
povinn.ý dll, ručf druhému jen potud, pokud by darová nim obdržel
vrce než povinný dll který mu při

1

započteni darů připadá.

le-Ii obdarovaných několik, rutr
ten, který byl obdarován dříve, jen
potud, pokud ten, který byl obdarován později, k vydáni neni povlnen. ne~o s to. O,:;o~y ob~arované
soucasne ruči. p~~erne.
,v
§ 952. Nedrzf-h Již obdar~v~ny veci darované nebo ceny JeJi, ruči
jen potud, pokud ji obmyslně pustll z drženi.
I

I

, 5. vERITELO.
953 neplatl.
6. PRO DETI POTOMNE NAROZENe.
§ 954. Tim, že se bezdětnému dárci po sjednáni darovaci smlouvy na,
radl děti, nevzejde a-ni j,emu,
ani
dětem
potomně narozenym
právo
darování odvolati. Avšak v _ čas nouze může on nebo drtě potomně narozené jak proti obdarovanému, tak
proti ieho dědicům uplatňovati shora uvédené právo na zákonné úroky
z darované částky (§ 947).
KTERA DAROvANI NEPŘECHAZElf

Občanské

právo_

al,e neni to ještě smlouva o scoovani.
§ 958. Schovaci smlouvou nenabývá přij.emce ani vlastilictv!, ani držby,. ani uživacih~ práva; Je p.ouhým
maJltel.em, _ktery
má • povmnost.
ochrániti vec Jemu sverenou od
škody.
KDY PŘECHAzl VE SMLOUVU O zAPŮJČKU NEBO O PŮJČKU'
,
§ 959. Bylo-Ii schovateli na jeho
žádost nebo dobrovolnou nabidkou
toho, kdo věc složil, uživáni dovoleno; přestává smlouva býti smloltvou schovaci, v prvém připadě hned
po dovoleni, v druhém však _od okamžiku, kdy byla nabídka
pi'ijata
nebo, kdy uschované věci bylo skutečně užito; při zuživatelných věcectl
změni se ve smlouvu
o zápl'ljčku,
při nezuživatelných
ve smlouvu o
půjčku a vzejdou práva a povinnosti s tim spojené.
NEBO VE ZMocfílOVACI SMLOUVU.
§ 960. V opatrováni se m"i1ou dáti věci movité i nemovité.
Vloži-Ii
však na příjemce zároveň
jinaký
úkol, vztahujíci se na svěřenou věc,
buď pokládán za zmocněnce.

NA

DĚDICE.

POVINNOSTI A PRAVA SCHOVATelE_
§ 955. SlibiHi dárce obdarované§ 961. Hlavní povinnosti schovatemu podporu v určitých lhůtách, ne- lovou jest, aby věc jemu s v ěřenou
vzejde jejich dědicům
ani
právo, po ustanovený čas bedlivě opatro ani povinnost, leč
by v darovad val a ji, když čas projde, právě v
smlouvě bylo
výslovně
vyminěno tom stavll, v jakém ji přenal, a se
' vším, co k ní
přibylo,
ukladateli
něco jiného.
vrátil.
DAROvANI NA piHpAD SMRTI.
§ 962. Schovatel jest povinen věc
,
.
_
_
i ještě před projitím _ času ukladate~ 95~:. Darovani, k Jeho.z ~plne~i li na požádáni vrátiti a může žádati
ma ,d~lltI teprve po :mrtl. darco~e: toliko za náhradu škody jemu snad
platl Ic;ko odkaz, líe!rilo-h se pre
zpusobené. Naopak nemůže ' věc mu
dep~vanych .formálnostl. -]en
tehdv \ svěřenou v-ráUti dříve, leč že
by
budlz pokl,a~áno ~~.a sml~uvu_ ,
kd~z nenadálá okolnost mu .znemožnila
obdarovany Je pflJal! -,da.rce - se - vy: věc bezpečně nebo bez vlastn i ško slo\'ně zfekl opráv,!leni Je odvola~1 dy míti v úschově.
a byla o t?m. d.orucena obdarovane§ 963 . Není-Ii doba úschovy
ani
mu pisem!lé! IIstma.
výslovně určena, ani ji ne~z7 z Y:VATENAcTA.
dlejšich okolnosti vyrozumetl, muze
HLAVA DE
se ze schováni dáti výpověď podle
O SMlOUVĚ SCHOVACL ' libos?i._
SMLOUVA SCHOVACI.
, § 964. Schovate~ ruč,í ukladaleli ~a
_ § '157 . Když někdo převezme ' cizí škodu, kterou zpu~o~11 opo~en~ltlm
věc aby ji opatroval, vzniká smlou- po vinného opa.tl'olfanl, ale nikoli ~a
va ~ scho vání. Přijatý slib převziti v ná~?du; to. alll tehdy ••. _~d1!by
vec
opatrování cizi, ještě _neodevzdanou slIereno.lI! tre~as c~nneJsl! byl m.ohl
věc, zavazuje sice _ slibujici st-r anu, zachrániti obetoválllm slle vlastn!.
-I

Občanský

zákoník §§ 952- 973_

§ 965. Užil-Ii však schovatel věci
uložené; dal-II Ji bez nutné potřeby
-4 bez dovoleni
ukladatelova třetí
osobě do úschovy; nebo obmeškal-Ii
se s navrácením a věc sti.hla ško da které by nebyla
vystavena
u
ukiadatele, nemůže _namítati náhodu
a přič\lá se mu poškozeni.
§ 966. Byly-Ii uloženy věci zamče
né nebO zapečetěné a později byly
zámek anebo pečet' porušeny; budiž
lIkladalel, tvrdHi, že něco scházi,
podle předpisu soudniho řádu při
puštěn k odpřisálmutl
své
škody,
pokud táž Je podle stavu, živnosti,
lměni a ostatních okolnosti pravdě
podobna; leda že by schovatel mohl
dokázati, že porušeni zámku
nebo
pečetě se stalo bez jeho zaviněni.
Totéž má platiti i tehdy, když
se
všechny věci lakovým způsobem ulo:ž.ené ztratí.
A UKLADATELE.
§ 967. Ukladatel je povinen schovateli nahraditi škodu zaviněně , zpusobenou a nahraditi niiklady učiněné
na udrženi uschované věci nebo k
rozmnoženi trvalých užitku.
Oběto
val-Ii schovatel v nouzi své vlastní
věci, aby uschovaný statek zachránil:
muže žádati za přiměřenou náhradu.
Vzájemné pohledávky schovatele a
ukladatele věci movité mohou však
:býti vzneseny jen během třiceti dnů
.od doby navráceni.
SEKVESHl.

§ 968. Dá-Ii se věc, na kterou si
Tlilkdo činí nárok, spornými stranami
nebo soudem někomu v
úschovu;
sluje schovatel: sekvestr.
Práva a
po vi nnosti sekvestra posuzuj í se po dle zásad zde ustanovených.

ZDA·lI NALEZl SCHOVATELI MZDA.
§ 969 . Mzda za schován í , muže býti
žádána jen tehdy, když byla výslovně nebo podle stavu schovatelova
mlčky

vyminěna.

PŘIJETI

HOSTA.

, § 970. Hostinští, kteří poskytují ci-

zlllcúm bydlo, ruči jako schovatelé
za vě ci, které byly vneseny od při
!atých hostů, pokud nedokáži,
že
skoda není ani zaviněna jimi nebo
někým z jejich lidí, ani
způsobena
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cizimi osoblfmi, jež z domu od1:házeji a do něho p~lcházeji.
- Spolupusobilo-II při vzniku škody
zaviněni poškozeného,' rozhodniž soudce podle okolnosti, zda a ' v jaké
výši přísluši náhrada. Za vnesené plati věci, Jez .byly
hostinskému nebo některému z jeho
lidí odevzdány nebo přineseny
na
místo jimi vykázané, nebo k tomu
určené. Právě tak ručí podnikatelé,
kteři maji stáje a úschovné mistnosti, za postavená Ir nich zviřata, vozidla a věci na nich se nalézajíci.
Hostinským za rovny pokládají se
držitelé lázenňských ústavů vzhledem
k věcem lázeňských hostů, které podle zvyku se vnášejí.
§ 970 a. Odmitnuti ručeni vyhlálkou
nemá právniho účinku. Za věci drahocenné, peníze a cenné papiry ruči hostinský jen do částky 1000 K,
leda že tyto věci převzal v uschováni, znaje jejich povahu, nebo že
škodu _lavinil sám nebo jeho lidé.
§ 970 b. Nárok o náhradu
ze
smlouvy o přijetí
hosta
zanikne,
jestliže poškozený zvěděv o ikodě
neučiní hostinskému
bez prodleni
oznámení. To však neplatí, když vě
ci byly vzaty hostinským v úchovu.
§ 970 c. Osobám označeným v §
970. přisluší právo zadržeti vneseni!
věci k zajištěni
svých pohledávek
za ubytování a stravováni, jakož
i
svých vydáni za hosty.
HLAVA DVACATA.
O SMLOUvE O PŮlCKU.
SMLOUVA O PŮlČKU.
§ 971. Odevzdá-Ii se někomu věc
nezuživatel ná
jen
k bezplatnémtJ
užlvání na určitý čas, vzniká smlouva
o půjčku. Smlouva, kterou někdo
slíbi, že někomu věc půjčí, aniž jl
předá, je sice závaznou,
ale není
ještě smlouvou o půjčku.
A POVINN'OSTI VYPOJČITElE:
1. POI<UD SE TÝKÁ užiVANI;
§ 972. Vypůjčitel nabývá práva vě

PRAvA

ci užívati řádně nebo blíže určeným
způsobem. Po uplynutí času j~ po·
právě tutéž věc navrátiti.

vinen

2. VRÁCENí;
§ 973. Nebyla-Ii doba
navrácení
ustanovena, byl-Ii však určen
účel

II. Občanské prá,v o.
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užíváni, je vypůjčitel povinen s uži' , Uiceti dnů jeji zneužití nebo prílišné
vánim neprodlévati a věc
pokud opotřebeni; nebo
neohláslHi
vy,možno brzy vrátiti.
půjčitel po vráceni během téhož ča§ 974. Nebyla-Ii určena ani doba su
kromobyčejný náklad na věc:
ani účel užlvánl, nevzniká skutečná učiněný.; žaloba pomine.
smlouva, nýbrž n~závazná
výpros a
(p~ekarium) a půjčitel může žádati
HLAVA DVACATA PRVA.
~i~~v.rácenl věci půjčené, kdy je mu
O SMLOUVE O ZAP01ČKU.

§ 975. Vzejde-Ii spor o trvání užívací doby, musí vypůjčitel dokázati,
že má právo na delší uživáni.
§ 976. Měl-Ii by půjčitel sám půj-

čené věci nevyhnutelně zapotřebl
dříve, než prošel čas a než se skončilo užívání, nemá nicméně práva,
nebylo-Ii to výslovně umluveno, vzíti
věc dříve nazpět.

§ 977. Vypůjčitel je sice zpravidla
oprávněn vypůjčenou věc vrátiti i
před určeným
časem;
bylo-Ii
by
však půjčiteli obtižno dflvějš! vráceni, nemůže se státi
proti
jeho

ZAP01ČKA. '
§ 983. Odevzdají-Ii se někomu věci spotřebitelné s podmínkou, že sice může jimi podle libosti nakládati, ale že má po určitém čase
vrátiti stejně téhož druhu a jakosti.
vzniká smlouva o zápůjčku. Nelze jr
zaměňovati se smlouvou, třebas také
závaznou (§ 936), zápůjčku budoucně
poskytnouti.

vůli.

3. POŠKOZENI;
§ 978 . Užívá-Ii vypůjčitel věci půj
jinak, než bylo vymíněno, nebo, dovolí-Ii o své újmě třeti osobě
jejl užívání, je půjčiteli zodpově
děn a tento je 'také oprávněn žádati věc ihned nazpět.
§ 979. Bude-Ii půjčená věc poškozena nebo zmařena, je vypůjčitel
povinen tak, jako schovatel
věci,
nahraditi nejen škodu, kterou způso
bil svou vinou, nýbrž i
náhodnou
škodu, ke která dal podnět protiprávním jednáním (§ 965).
§ 980. Tím, že
vypůjčitel
složí
za ztracenou vypůjčenou věc hodnotu, nemá ještě práva, když se věc
zase najde, ji proti vůli vlastníkově
pro sebe podržeti, je-Ii tento ochoten vrátiti přijatou hodnotu.

čené

4. UDRŽOVAClcH VÝDAlO.
§ 981. Náklady, které jsoll zpravidla s užíváním spojeny, musí nésti
vypůjčitel ze svého.
Kromobyčejné
náklady na zachování nechť sice prozatím zapraví, nemůže-Ii nebq nechce-Ii věc postoupiti půjčiteli, aby
si ji opatřil sám; budou mu však
jako poctivému držiteli nahrazeny.
OMEZENI VZAlEMNÝCH ŽALOB .
§ 982 . NevytknuHi půjčitel, když
vzal půjčenou věc nazpět ,
během

DRUHY TeŽE.
§ 984. Zápůjčka poskytuje se buď
v penězi ch nebo v jiných spotřebi
telných věcech a sice bez úroků nebo na úrok. V poslednějším případě
nazývá se také úročnou smlouvou.
ZAP01ČKA PENEŽITA:

§ 985. Zápůjčka peněžitá může míti za předmět kovové mince nebo
papírové peníze nebo veřejné dluho'
pisy (obligace).
a) v kovové minci nebo v papírových penězích;
§ 986. Pokud vůbec
muze
býti
sjednána zápůjčka v kovové minci a
v jaké měně (valutě) má býti taková
zápůjčka nebo zápůjčka v paplrových penězích splacena, ustanovuj[
zvláštnl předpisy o tom vydané .
§ 987 . Vymíní -Ii si zapůjčitel placení ve zvláštním druhu mincí, který
dal; musí se placení státi právě v
t omto druhu mincí.
§ 988. Zákonné změny mince bez
změny vnitřního obsahu jdou na účet
zapůjčitelův. Týž obdrží placení v ur·
čitém daném druhu minci, na
pi.
1000 kusů císařských dukátů nebo
3000 kusů dvacetníků,
nehledíc k
tomu, zdali jejich vnější hodnota se
v mezidobí z výšila nebo zmenšila.
Změní-Ii se však
vnitřní
hodnota;
musí se placení státi v poměru k
vnitřní hodnotě, kterou daný druh
mincí měl v čase zapůjčení.
§ 989. Nejsou-Ii II době splacení v

Občanský zákoník §§ 974- 1008.
oběhu

takové penlze ve státě, je
dlužnlk , povinen uspokojiti
věřitele
penězi nejvíce podobnými, takovým
počtem a druhem, aby týž , obdržel
y doj)ě zápůjčky
stávající
vnitřní
hodnotu toho, co dal.
b) v dlužních úpisech;
§ 990 . Ve veřejných dlužních Uplsech mohou býti
zápůjčky
platně
sjednávány tak, že bud' splaceni dluhu .stane : se zcel? stejným veřejným
d'uzní~ upisem, J~ko byl ,zapůjčený,
nebo ze se nazpet zaplati částka
podle hodnoty, kterou dlužní úpis
měl v době zapůjčení.
§ 991. Byl-Ii ' na mlstě peněz dán
soukromý dluhopis anebo zboží, je
dlužn ík jen zavázán bud' v n.porušeném stavu vrátiti dluhopis
nebo
přija té zbož í anebo nahradili věřiteli
škodu, kter ou tento prokáže.
c) zápůjčka v jiných spotřebitelných
předmětech.

§ 992. Při zápůjčkách, které nejsou
uzavře ny v penězích, nýbrž v jiných
spotřebitelných předmětech,
pokud
jen navrácení bylo vymlněno ,v témž
druhu, jakosti a množství,
nečiní
rozdflu, zda -Ii v mezidobl v
ceně
stouply či klesly.
§§ 993---:998 o úroclch neplati.
§ 999. Uroky ze zápůjček peněži
tých se plall ve stejné měně (valutě) jako jistina sama.
§ 1000 neplati.
FORMA DLUHOPISU.
§ 1001. Má-Ii dluhopis býti úplným

důkazem smlouvy o zápůjčku, musl
v něm býti [poctivě a] zřetelně určen jak vlastní zapůjčilel čili
věři
tel, tak i vlastní vypůjčitel čili dlužník; předmět a částka zápůjčky; a,
je-Ii dána v penězích, druh
jejich,

jakož i všechny podmínky vztahující
se jak ku placení hlavního dluhu, tak
i k úrokům, mají-Ii se ja!<é platiti.
Vnější formu dlužní listiny, jaká
je
:~~ndaní křá~~kazní moci, ustanovuje
HLAVA DVACÁTÁ DRUHA.
O ZMOCNENI
A lIN'ICH ZPŮSOBECH lEDNATELSTVI.
SMLOUVA ZMOCŇ OVACI.
§ 1002. Smlouva
kterou
někdo
přejlmá k obstará~í věc na něj
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vznesenou 'j ménem
jiného
smlouvou zmocňov.acf.
'
§ 1003. Osoby, které jsou

slove
veřejně

usta~oveny

~bstarávati určitá jednání, JSou povinny o přfkazu na to se
vztahujlcím vůci při kazateli se bez
prodlení výslovně prohlásiti
zda-Ii
jt;j přijl~ajl, čili nic; jln~k jsou
prl,kazatell zodpovědny za újmu 11m
zpusobenou.

ROZDELENr ZMOCNENr V BEZPLATNE
NEBO OPLATNE;
§ 1004. le-li za obstaráni cizí vě
~i bud' výslovně nebo podle stavu
!ednatele .i jen mlčky vymlněna. ně
Jaká odmena, náležl smlouva k úplatným, jinak však k bezplatným.
OSTNI NEBO prSEMNE;
zmocňovací mohou
b.ýti. sjednány ústně nebo ' plsemně.
Listina, kterou zmocnitel zmocněné
~~c.o tom vydá, nazývá
se
plná

§ 1005. Smlouvy

VSEOBECNE NEBO ZVLAšTNr;
§ 1~06. Plné moci jsou všeob~cné
a. zVlaštní, podle toho, svěřeno-Ú
nekomu, aby obstaral všechny nebo
jen některé věci. Plné moci ;vláštni
se moh~u vztahovati všeobecně k
věcem jen soudnlm nebo jen mimos0.ud~ím; n~bo mohou mrti za před~r~~~::n~:~I~;. záleillosti prvého či
NEOMEZEN~ NEBO OMEZENE.
1007. Plné moc i se dávajl bud'
s neomezenou aneb s omezenou
voln.osl! jed_nání. Prvou je z.mocněný
opravnen vec provésU dle svého
nejle~š[ho vědomi a svědoml;
posled~ejšl však se mu předpisují meze, J~k. ~alece, a způsob, jak má to
provadeh .
~ 1008:~ Následující jednání
vyžadUJí zvlastní plné moci, znějícl na
!yt~ druh.'( !ednáni: Mají-Ii býti věci
Jmenem Jlne osoby zcizeny nebo úplatně př~~~aty; sjednány
výpůjčky
nebo zápuJcky; vyzdviženy peníze
nebo peněži tá hodnota; rozepře na
~oud vzneseny; přísahy uloženy, při
Jaty nebo vráceny, nebo učiněna naro~n~ni. v.~á-Ii však býti bezpodmínecne prlJato nebo odmítnuto dě
dictví; sjednány spo lečenské s'mlou-

II.
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\ty; učiněna darevání; zřízene 9právnění veliti rezsudíhe;
nebe práva
bezplatně vzdána; jest nutna zvláštnl
, plná moc na jednetlivé jednáni vystavená. Všeebecné, byť i neemezené plné meci pestačuji V těchte
případech jen tehdy, když jest uveden v plné meci druh jednáni.
PRAvA A POVINNOSTI ZMOCNĚN

COVY;

§ 1009. Zmocněnec je povinen_ po:
d l e svého slibu a podle obdrzene
plné meci pilně , a poctivě obstarati věc a veškeren užitek z věci pecházejici přenechati zmecniteli. Jest
eprávněn, maje i plnou mec emezenou, uHti veškerých prostřed~ů! kterých si nutně žád~ p~vaha v.ecl, n,ebo které se srevnavaJl s preJevenym
ilmyslem zmecnitelevým. Vyk~očl-Ii z
mezí plné meci, ručí za ná sledky.
, § 1010. Vznese-Ii zmecněnec bez
nutné petře by věc na třetí es.ebu,
ručí zcela sám za výsledek. Je-Ir mu
však v plné meci výslevně develeno
nebo je-Ii okelnostmi nevyhnutelne!
alby si zřidil
náměstka,
edpevrda
jen za zaviněni, sběhlé při
velbě
osoby,
§ 101'1. Vznesena-Ii věc záreveň
na někelik zmocněnců, je
petřebi,
1T'.á-1i býti jednáni platné a vázati
zmecnitele, seučinnesti všech, nebyle-'i jed nemu nebo někelika z nich
v plné meci
výslevně
prepůjčene
úplné eprávnění.
'
§ 1012. Zmocněnec jest pevinen
nahraditi zmocniteli
škedu, ktereu
způsebil svým zaviněním, a předle 
žíti účty při jednánr ,se vyskytujici,
kdykeli tente za to pežádá.
§ 1013. Zmecněnci nejseu eprávně
ni, k r omě pHpadu uvedenéhe v §
1G'fi4, žádati edměnu za své přičině
ni. Nenl jim develene bez
vůle
zmecnitelevy vzhledem k obstaráváni věci ed třeti
esoby
přijmeuti
dary, Přijaté prepadneu
chudinské
pekladně.

ZMOCNITELOVY;
§ 1014. Zmocnitel je povinen nahraditi zmecněnci
veš~erý
náklad,
j ejž učinil nutně nebo užitečně na
obstarání věci, a když se výsledek
nedestavil, a na pežádánr jej přimě
řeně zaležiti k zapraveni
hetových
výleh; revněž musí nahraditi veške-

Občanské

právo.

Občanský

zákoník §§ 1009- 1037.
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reu škedu, ktei'á vze šla jehe zavině
ním nebe je ve spejeni se splněnim
přfkazu. ,
§' 1015. Vzal -Ii zmecněnec, ebstarávaje věc, škedu jen náhodeu; může
v př í padě, že převzal ebstaráni vě 
ci bezplatně, žádati takeveu částku,
která by mu náležela k úhradě námahy pedle nejvyššihe edhadu při
smleuvě úplatné.
§ 1016. Přesteupi - li zmecněnec meze, své plné ' med, je zmecnitel vá z'án jen petud, pekud jednánr schváli anebe pre sebe peužije užitek,
který nastal z je,dná~i.

SMRTI;
§ 1022. Zpravidla se plná mec rušr
jak smrti zmecniteleveu, tak zmecněnceveu.
Nedá-Ii se však začatá
věc přerušiti bez zřejmé újmy dědi
ců, nebe vztahuje-Ii se plná moc i
má
na případ zmecnitelovy smrti,
zmecněnec práve i pevinnest
věc
skencevati.
, '
§ 1023. Plné moci vydané a přijaté
korpe rací (spelečenstvem), zrušují 5e
zánikem spelečenstva.

POKUD SE TÝKA OSOBY TŘElI.
zmecněnec
podle
ebSahu plné mecl před s tavuje zmecnitele, může preň nabývati práv a
vklád ati naň závazky. Sjednal-Ii tudíž v mezlch zjevné plné mecl s tře 
tí e sebe'u smleuvu, vznikneu Um založená práva a povinnesti zmocniteli a esobě třeti, nil(oli však zmocněnci. Tajná
plná moc,
udělená
zmecněnci, nemá vlivu
na
práva
třetí eseby.

PO KUD ZÁVAZEI{ TRVA DÁLE.
§ '1025. le-Ii plná mec zrušena edvoláním, výpevědí nebe smrti zme cniteleveu nebe zmecněnceveu, buď
tež přece věci, které nesnášej I edkladu, vedeny dále
petud,
pekud
zmecni tel nebe jehe dědicevé nic
jinéhe nezařídili, nebe aspoň zaří 
dili nemehli.
SOUDNí A ZÁKONNÉ ZMOCNENI.
§ 1026. Také zůstaneu Íávazny
§ 11l34. Práve peručníků a epasmleuvy sjednané s třetím, který betr.?vníků spravevati věci svých chráze své viny nevěděl 00 z.rušenr' plné
něnců zakládá se na nařízenr seudu,
meci, a zmecnitel může se ve své
kt,el'Ý je zřidlI. Otci a manlelevi
škodě hejili jen ná zmocněnci, ktepřiznává
záken eprávnění zastuperý zrušení zamlčel.
'
vati drtě a manželku. Předpisy 00
tem jseu obsaženy
na náležitých
MLČKY UČI N Ě N e ZMOCNĚNI SLUŽEB- místech.
NÝCH OSOB.
lEDNATELSTVJ BEZ PŘII(AZUi
§ 1027. Předpisů ebsažených v té§ 1035. Kde ani smleuveu učiněnotJ
te hlavě budiž peužite také na vlavý~levně
nebe mlčky, ani seudem,
stníky ebchedu, ledi, kupeckéhe krámu nebe jiné živnosti, kteři správu alll zákonem neebdržel eprávněnr,
svěřl fakterovi, plavci,
krámskému, nesml se zpravidla mísili de věci
druhéhe. Byl-Ii by si ,te esebil , odnebo jiným jednatelům .
§ 1028. Práva t a:<ových jednatelů pevrdá za všechny následky.
buďte pesuzevána v prvé řadě pedle listiny jejich
zřízení,
takeveu
V PŘIPADE NOUZE;
jest u ebchednlků řádně vyhlášené
§ 1036. Tomu, kdo, ač nebyl peeprávnění k pedpisu (firmy).
v.elán, ebstará cizí věc, 'aby, edvrá§ 10:<9 , Nebyla-Ii plná moc dána pf- tl l hrezrcí škedu, jest enen, čr věc
semně; budiž rezsah peseuzen
z byla ebstarána, pevinen nahraditi
p ř edmětu a povahy
jednání.
((de vynaležený náklad nutný a užitečný'
ji nému svěřil správu, 00 tem se má i když přičinění bez viny zůstal~
za te, že mu talcé prepůjčil mec, bezvýsledným (§ 403).
aby činil vše, ce správa sama vyžaduje a co je s ' ní ebyčeji1ě spoNEBO K UŽITKU DRUHÉHO;
jene , (§ 1009) ,
§ 1037. Jestliže ně!<de chce na se§ 1030, Dovolí-Ii vlastník obchodu be vzíti cizí věci jen, aby podpenebo živnesti svému zřízenci neb řil prespěch druhéhe, má se doucnl , aby predával zbeží v ebchedě žádati jehe přivelení. Jestliže jednebe mime něj; platí domněnka, že natel sice nešetřil tehote předpisu,

§ 1017. Pekud

§ 1018. I tehdy, když zmecnitel
ustanevil takevéhe zmecněnce, který je nezpůsebilý sám se zavázati,
jseu jednání ,v mezích plné meci
sjednaná závazna jak pro zmocnitele,
tak pre třetí osobu.
§ 1019 neplatí.
ROZVÁZÁNI SMLOUVY ODVOLÁNIM.
§ 1020. Zmecnitel může plnou moc
edvelati podle libesti;
musl však
zmocněnci nahraditi nejen náklady,
které mezi tím měl, a škodu, ktereu jinak vzal, nýbrž i zapraviti část
edměny,
přiměřeneu
námaze. Te
platí i tehdy, když skenceváni věci
byle překažene , náhedeu.
V'lPOVEDI;

§ 1021 . I zmecněnec může přIja t eu
plneu mec vypevěděti. Jesiliže však
ji vypevl před skenceváním
věci,
která naň byla zvláště vznesena, ne·
boo ktereu začal pedle všeebecné
plné moci, musí nahraditi
všechnu
škodu z tehe vzešlou, pekud nena·
stala nepředvídaná a nevyhnutelná
překážka,

NEBO KONKURSEM.

1024 neplati.

jseu zmecněni přijímati zaplaceni a
vydávati 00 tom kvitance.
.
§ 1031. Plná mec predávati " zbežr
jménem
vlastníkevým
neebsahuje
však, v sebě práve
jménem
jehe
nakupevatl zbežr; a peveznlcl
nesměji ani přijímati cenu za statky
jim svěřené, ani si na ně , penize vvpůjčevati, nebyle-li te v nákladnlch
listech výslevně ustanevene.
§ 1032, · Zaměstnavatelé a předne
stevé domácnesti
nejseu
pevinni
plaliti, ce jejich
služebné
eseby
nebe jiní členevé demácnesti jejich
jménem vezmeu na dluh. Kde dá na
dluh, musí ' v takevých případech
prekázati, že te byle přikázáne.
§ 1033. Je-Ii však mezi tim, kde
na dluh béře, a tím, kde dává, zavedena řádná zápl snr knržka,
de
které se zapisují
věci
vzaté
na
dluh; plati demněnka, že ten,
kde
tute knlžku přinese, je zmecněn vzBi
zbeží na dluh.

II. Občanské p ráv o_
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ale provedl věc na svůj náklad_ ke
zřejmému,
převážnému. prospechu
druh'ého
musi mu býti timto nahrazeny' náklady na to učiněné .

I

SMĚNA.

1045. Směna je smlouva, kterou
se přenechává věc za jinou věc .
Skutečného odevzdáni neni potřebf
ku zřizeni; nýbrž jen ke splněnf
směnné smlouvy a k nabyti v lastnictvi.
§ 1046. Penize nejsou . předmětem,
směnné
smlouvy, avšak zlato
a
střibro může se potud směniti jako
zboži, ba i jako druh mince, pokud
se maji vyměniti jen za mince jiného druhu, totiž zlaté za stříbrné,
menši kusy za větši.

§ 1038. NenHi vlak jasno, ž~. ~ro:
spěch je převážný,
nebo uCInII-1I
jednatel svémocně na cizi, věci ~~k
důležité změny,
že druhX nemuz~
věci upotřebiti k účelu, k, Jakému Ji
dosud užival, neni tento zavázán k
náhradě,
může spiše
žádati, aby
jednatel na vlastni náklady uvedl
věc v předešlý stav, nebo, ne.ni:!'
to možno, aby mu dal zadostluclněni.

§ 1039. Kdo vzal na sebe cizi věc
bez přikazu, musi ji dovésti až ke
konci a učiniti o ni zevrubný počet
jako zmocněnec .

PRÁVA A POVINNOSTI SMEIíIUl fc lcH_
§ 1047. Směňujíci jsou dle smlouvy povinni, věci směněné dle úmluvy s jejich součástmi i se všim při
slušenstvim v pravý čas na mistě
náležitém a v témž stavu, ve kterém
byly při sjednáni sml~uvy, _v e ,s.vobodné drženi odevzdati a prevzltl.

PROTI vOU DRUH~HO;

§ 1040. Vetře-Ii se někdo proti
platně projevené vůli
vlas~ní~ově
do 'cizi věci, nebo zabráni-II tlmto
vmišenim
se řádnému
zmocněnci,
aby věc obstaral; odpovidá nejen
za škodu z toho vzniklou a ušlý
zisk, nýbrž ztráci i učiněný náklad,
pokud nemůže býti vzat nazpět tak,
jak je ve skutečnosti.

UPOTŘEBENI

VĚCI

HLAVA DVACÁTÁ TŘEli
O SMĚNN~ SMLOUVĚ .

ZE1M~NA CO DO NEBEZPEčENSTV I.
§ 1048. Byl-Ii vyminěn čas, kdy se
má státi odevzdáni, a byla-Ii v me·
zidobi směněná určitá věc buď zákazem obchodu odňata, nebo náho·
dou zničena zcela nebo aspo~ přes
polovici ceny, má se za to , Ja koby
směna nebyla sjednána .
§ 1049. Jiná zhoršeni věc i, kt,:rá
se v mezidobí náhodou stala, a b re·
mena jdou na vrub držitelův. Bylo·
li však s věcmi nakládáno úhrnkem,
postihuje nah~~i1á zkáza jed.not.'i.
vých kusů přeJlmatE:ile, ne~yH I 11m
. jinak celek znehodnocen pres polov i ci ceny .

I

K PROSPĚCHU

DRUH~HO.

§ 1041 . Upotřebilo-Ii se vecl mimo připad jednatelstvi na prospěch
druhého; může vlastník žádati nazpět věc, jak je ve skutečnosti, nebo nemůže-Ii se již t o státi , hodnotu kterou měla v době použiti ,
třeb~s byl pak prospěch zmařen.
§ 1042. Kdo učini za druhého náKlad, který tento podle zál(ona by!
by měl uč i niti sám, má právo , žádati
náhradu . ,
§ 1043. Obětoval-Ii někdo své
vlastnictvi v připadě nouze, aby
odvrátil od sebe i jiných větši škodu,
jsou všichni, kterým z toho vzešel
prospěch, povinni jej poměrně odškodniti. Zevrubnější použiti tohoto
předpisu na námořní nebezpečenstv í
je předmětem námořních zákonů.
§ 1044. Rozdělení válečných škod
určuji podle zvláštních předpis ů politické ú ř ady.

A UŽITKO PŘED ODEVZDÁNIM .
§ 1050. Držiteli náležejí u}i~ky smě
věci až do vyminene doby
odevzdání. Od tohoto času náležeji
s přirůstkem přejímateli, tře bas věc
nebyla ještě odevzdána.
§ 1051 . Nebyla-Ii vy miněna d oba
pro odevzdáni určité věci a ne~o
stihuje-li žádnou stranu nedopatreni; bud'tež použity ho_ř.ejši předpisy
o nebezpečenstvi a uZltcich (§§ 1048
- 1050) pro dobu samého ?de vz.d.áni, pokud strany neustanovi ly neco
jiného.
§ 1052. Kdo se chce dožad ovati
něné

Ob čanský

zákoník §§ 1038-1066.

odevzdáni, musi závazek ' svůj miti
spl n ě n, nebo býti hotov jej splniti.
I te,n , kdo je povinen , plniti napřed,
může své plněni odepřiti až do té
doby, kdy bude poskytnuto nebo zaj išteno plněni vzájemné, je-Ii toto
ohroženo špatnými poměry majetkovými strany druhé, jež mu v době
sjednáni smlouvy, nemusely býti známy,
HLAVA DVACÁTÁČTVRTÁ .
O TRHOV~ SMLOUVĚ.
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§ 1058. Také cena, která byla vyminěna pf; dfivějiim zcizeni, může
sloužiti k určení ceny . Byla-Ii pOložena řádná tržni cena za základ,
rozum i se Um prostřední tržni cena
mista a času, kde a kdy smlouva
musi býti splněna .
c) nikoli proti 'zákonu.
§ 1059. ' Je-Ii pro zboži taxa, je
vyšší cena proti zákonu, a kupující
může za každé sebemel1ši zkráceni
žádati u poli t ického úřadu odš,kodněni.

SMLOUVA TRHOVÁ.
, § 1060. Kromě toho případu může
§ 1053. Trhovou smlouvou přene koupi odpirati jak kupec, tak i ' prochá vá se věc Úl určitou částku pe- davač jen pro zkráceni přes poloně z ji né osobě.
Náleži tak jako vici (§§ 934, 935). Tato stížnost má
smě n a k právnim důvodům nabyti
pruchod ! tehdy, ' když ustanoveni
vlastnic tvi. Nabytí nastává teprve kupní ceny bylo přenecháno třetí
odevzd ánim
koupeného
předmětu.
osobě.
Až do odevzdáni podrU prodavač
vlastnick é právo.
POVINNOSTI PRODAVAČE,
NÁ LEŽ ITOSTI TRHOV~ SMLOUVY .
§ 1054. Jaké musi býti svoleni
kupce a prodavače a které věci
směji býti kupovány a prodávány,
to ur čuj e se pravidly o smlouvách
\rubec. Kupni cena musi záležeti v
hotových penězích a nesmi býti ani
neur čitá, ani proti zákonu .
TRHovA CENA Musl
a) býti v hotových penězich;
§ 1055. Zcizi-Ii se věc dilem za
penize , d ilem za jinou věc; považu j e se smlouva za kup nebo za
smě nu, podl e toho, čin i-Ii ,cena v
pe n ěz í ch
vice
nebo
méně
než
obecná cen a dané věci, při stejné
ce ně v ěci za kup.
b) býti určitá;
§ 1056. Ku pec a p r odavač mohou
také pře nec hati určeni ceny určité
t ř eli osob ě. Nebude-Ii touto ve vym iněném
č ase
nic určeno, ' nebo
chce-Ii jed na strana v připadě, kdy
nebyl čas vym iněn, odstoupiti dříve,
než byla cena urče n a, má se za t o,
j akoby kupni smlouva nebyla sjednán a.
§ 1057 . Bylo-Ii u r čení ceny pře
nechán o několi k a osobám, rozhoduje
většina hlasu.
Hlasujili tak různě,
že cena se ne ur čí ani skutečnou
většinou hl a sů, budiž koupě pokládána za nesjedna nou.

§ 1061 . Prodavač je povinen věc
pečlivě opatrovati až do doby odevzdáni a odevzdati ji kupci podle
týchž předpisů, které byly ustanoveny shora při směně (§ 1047).
A KUPCE.
§ 1062. Kupec je naproti tomu povinen převziti věc ihned .ve vymíněný čas, zároveň však také hotově
zapraviti kupni peniz; jinak je prodavač
oprávněn
odepřiti
mu odevzdání věci.
§ 1063. Bude-Ii
věc
odevzdána
kupci prodavačem, aniž tento obdržel kupni peníz; je věc prodána na
úvěr _ a vlastnictví
k
ni
přec h ází
ihned na kupce.
'
NEBEZPEČI

A UŽITKY TRHOV~HO

PŘEDMĚTU.

§ 1064. O nebezpečenstvi a užitcich věci sice koupené, ale ještě
neodevzdané, platí ty též předpisy,
které byly dány při smlouvě směn
né (§§ 1048 až 1051).
KOUPĚ OČEKÁV AN ~ VECI.
§ 1065. Koupí-Ii se věci, které se
očekávaj[, použito budiž naří 
zeni daných v hlavě o jednánFch
odvážných.

ještě

VŠEOBECN Y PŘEDPIS.
§ 1066, Ve všech připadech v y skytujících se p ř i trhové smlouvě, kte-
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té nejsou v -zá k oně výslovně rozhodnuty budiž použito předpisů daných
v hl'avách o smlouvách vůbec a o

chtěl-Ii by ji opět prodati, má před

kupni právo_
§ 1073. Předku pni právo je zp'ravidia osobnim právem. Co do nemovitých statků může býti zápisem
do
zVLASTNr ZPOSOBY NEBO VEDLEJSf veřejných knih přeměněno v právo
SMLOUVY PŘI TRHO'Vl: SMLOUvE.
věcné.
§ 1074. Předkupni právo také nelze
§ 1067. Zvlášiní způsoby trhové ani postoupiti třeti osobě ani pře
smlouvy nebo ved~ejši smlo':!vy p!i vésti na dědice oprávněné osoby.
nI jsou: výhrada zpetné koupe, zpe§ 1075. Oprávněný musi movité
tného prodeje, předl!:.upniho práva; věci do dvaceti čtyř hodin, nemoviprodej na zkouiku; prodej s výhra - té však do třiceti dnů po učiněné
dou lepšího kup<:e; a !příkaz ku pronabidce skutečně vykoupiti. Po uplydejI.
nutí této lhůty zaniká předkupni prásměnné smlouvě zvláště.

PRODEJ S VYHRAiDOU ZPĚTNÉ KoupE.
§ 1063. Právo prodanou v ěc zase
vyplatitI nazývá se pl'ávem zpětné
. koupě. Bylo-Ii t oto právo prodavačl vůbe<: a b ez bližšího určení poskytnut o, v'Táll jedna strana koupenou
..,ěc .1 nezhoršeném stavu,
druhá
str ana vsak zaplacený !(IIpni peníz,
a obapolné užitky m·e zitim z peněz
a věci d oclJ ené se viájemně vyrovnávaji.
§ 1069. Zlepiill-ll kupec koupenou
yěc svým n~k!adem neb,? .u~inil:" na
I~P za.chovalll. kromo~ycel ny n~k~ad,
pnslušl mu. nahrada I~ko poctlve~u
držiteli, ruČI však take za to, zmenila-Ii se hodnota jeho zaviněním
nebo zmařilo-li se vrácení.
§ 1'070. Výhrada práva zpětné koupě má misto jen u nemovitých _~ěci
a přísluší prodavači toliko dozlvotně. Nemůže svého práva
převésti
ani na dědice ani na někoho jlného. Je-Ii práv~ vl oženo do veřej ných knih může býti věc požadována i od tfeti osoby a tato bude posuzována dle povahy své
poctivé
nebo nepoctivé držby.

1076. Předkupni právo nemá, nastane-Ii soudní dražba věci,
které
jsou timto právem . zatiženy, Jiného
účinku, než že
oprávněná
osoba,
vložená do veřejných knih, musí býti zvláště k dražbě obeslána.
§ 1077. Kdo jest oprávněn k výkupu, musi zapraviti
úplnou cenu,
která byla třet[ osobou nabidnuta,
vyjimajic případ jiné úmluvy. Nemů
že-Ir splniti
vedlejšrc~
'p odminek,
nabidnutých kromě obyčejné
kupni
ceny, a nelze-Ii je vyrovnati ani odhadni cenou, nemůže býti předkupnl
právo vykonáno.
_
.
§ J078 .• Predkupni pravo. nelze .,?e~
zvloástni um.luvy. vztahovati na line
zpusoby ZCizeni.
.
_.
.
_§ .1079. N_ena!Jidne-1I ~rzI~?1 opravnene osobe vykupu!. ruc~ II z!1 v.šechnu škodu.
~ prlp~de •. vec.neh o
předkupniho prava muze byli zCizená
věc na třeti .osobě požadována 'a ~
touto nakláda se podle tohO,. je-II
jejl držba poctivá nebo nepoctivá.

VO§

I

KOUPĚ NA ZKOUŠKU.
§ 1080. Koupě na zkoušk!l Jest ujednána pod pod!'1lnkou ~avlslou .na
PRODEJE.
libovuli kupce, ze zbozi
schval!.
§ 1071 . Stejným omezenim podléhá Podminka jest v pochybnosti odkla·
právo, vymíněné kupcem! věc proda- daci; kupec neni př~d • sch.vá.'enl.m
vači . zase nazpět prodati; a pro tokoupf vázán, prodavac prestava byli
též bl!diž použito předpisů daných vázán, když kupec nedá
schváleni
pro zpětnou koupi. Bvla-Ii však ~od do uplynuti zkušebni doby.
§ 1081. Byla-Ii věc již odevzdána
mlnka zpětného prodeje nebo zpetné
koupě užita na oko a vlastně, aby ku prohlédnuti nebo zkoušeni, platl
se zastřelo zástavni právo nebo vy- kupcovo mlčeni přes zkušebni dobu
dlužení, platí předpis §u 916.
za schváleni.
§ 1082. Nebyla-Ii zkušební doba
VÝHRADA PŘI:DKUPNíHO PRÁVA.
úmluvou určena, má se za to, že u
věčí
movitých je tři dny; u nemovi'
§ 1072. Kdo prodá věc s výminkou,
že mu kupec má nabídnouti výkup, 1ých však jeden role

KOUPĚ

S VÝHRADOU ZPETNfHO

Občanský

zákoník '§§ 1067-1096.
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HLAVA DVAC.ATÁ pATA.
. O SMLOUvAcH PACHTOVNlcH (NADI:DIČNeHO
PACHTU
A
§ 1083. Smluví-Ii se koupě s výhra- JEMNrCH),
DI:DIČNeHO OROKU.
doU že prodavač, pfihlásl-Ii se v
určité době lepši kupec, jest opráSMLOUVA NAJEMNf (PACHTOVNr).
vněn tomuto dáti přednost; zůstane
uskutečnění smlouvy .v přlpadě,
že
§ 1090. Smlouva, kterou někdo obkoupená věc nebyla odevzdána, od- drži uilvánl nespolfebitelné věci na
sunuto až do splněni výminky.
určitý čas a za určitou cenu, nazý§ 1084. Byla-Ii koupená věc ode- vá se nájemnl (paclltovnl) smlouvou
vzdána; jest kupni ' smlouva ' sjedná- vůbec.
na' splněnim výminky se vlak opět
ro~váže. Nedostává-Ii se výslovného 1. NAJEMNr A PACHTOVN( SMlOUVA.
§ 1091. Lze-Ii uilva ~i p ronajaté vě
určeni času, plati
domněnka
doby,
ci bez dalšiho vzdě~á",ánf, nazývá se
stanovené při koupi na zkouiiku.
taková smlouva sm l ouvou nijjemnf;
§ 1085. Zda nový kupec je lepli, lze-Ii ji však uživati jen piH čll přič iposoudi prodavač. Mdže dáti pfed- něnfm , nazývá se sm!ouvou pachionost druhému kupci, třebas
prvý vnl. By.ly-Ii smlouvou současné prochtěl i vice
platiti. Rozváže-Ii se najaty věci prvél10 i druhého druhu,
smlou va; vyrovnávají se navzájem budiž smlouva posuzována pod~e použi tky z věci a z peněz. Co
do vahy hlavni věci.
zlepšeni nebo co do zhoršenf považuje se kupec za poctivého držitele.
. NAlEZnOSll.
§ 1092. Nájemnl čll pachtovní s,mlouvy mohou býti . sjednány o týchž
PŘIKAZ K PRODEJI.
předměteCh čll týmž způsobem, jako
kupni smlouva. Nájemné a pachtovné
§ 1086. Odevzdá-Ii někdo svou mo- zapravuje se jako kupni peniz, nevitou věc někomu jinému na prodej byla-Ii učiněna jiná úmluva.
za určitou cenu s výminkou, že mu
§ 1093. Ylčlstni~ může prollajmouti
má pfijemce ve stanovené
době
(propachtovati ) jak své movIté a nebuď dáti určený kupni peniz, nebo
movité věd, tak i svá práva; může
vrátiti věc, neni odevzdávajici
o - se mu však také p řihod iti , že l1'ajme
právněn před uplynutim
oné doby (spachtuje) ulívání sv é vlastn! " ěci,
věc nazpět
požadovati;
přijemce když toto náleIl třeli osobě.
však musí po jejím uplynuti zapraviti určený kupni penlz.
OCINfK.
§ 1087. Po stanovenou dobu zůstá
§ 1094. Doh~HH'!i- li se sm l'u\I»i slravá odevzdáva jíci vlastníkem. Přijem . ny o tom, co jé při nájmu (pachtu)
ce ručí mu za škodu způsobenou podstatné, toHi /) věci a. ceně ; . "je
vlastnim zaviněním a nahrazeny mu smlouva úplně dojednána a IIlu\fánf
budou při vrácení věci jen takové věci pokládá se za ko·upené . .
náklady, které jsou na
prospěch
§ 1095. Byla-Ii nájemní (pachtovní)
odevzdávají crho.
smlouva zapsána. d o veřejných Imuh;
budiž
nájemcolJo (pachtýřovo) právo
§ 1088. le-Ii věc nemovitou, nebo
pokládáno za věcn é právo,
I!~er é
neni-li určena cena nebo
pla~ebni
musí
si
dáti Hbltl i následujicf držilhůta, pokládá se přijemce za zmoc n ěnce. V žádném
připadě
. však tel po dobu ~e~tě Ioývajfci.
nelze věc svěi'en ou ku prodeji požadovati na třeti osobě, která ji po- 1. VZHLEDEM li( PŘ'H~ECH.ANi, ~!)I II1:ŽOclivým způsobem od příjemce pře\rANi i,. ILIIniÁ~f;,
vedla na sebe (§ .367) .
§ 1096. Prot1'~iimate~é a propacMo§ 1089. Předpisy, dané o smlou- vatelé jsou
pov[llni .. odevzda ~n
a
vách a o smlouvě směnné a . kupni udržovati věc p ronajatou (propachtozvláště, plati zpravidla i o soudnich I vanou) na své 6tFa~\í li upoli'elb,i~el 
prodejích, pokud v tomto zákoně ném stavu čl nerušiti ' ná j emce «pa~!ebo v soudnim ř ádu nejsou. obsa- chtýře) ve vymínělllém u:1:lvání lIe~ o
zena zvláštn f nařízen r.
p,ožitku . Je·!ř .věc pronajatá
(propachtova~á) pn 0'clev:rdánf ta~
'l/a-
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dná, nebo, stane-Ii se za trvání ná- úhrnkem, přejímá pachtýř kromě hyjmu , (pachtu) bez
viny
nájemcovy potekárnich zapsaných břemen všechna ostatní; byl-Ii však pacht sje(pachtýřovy) tak vadnou,. že se nehodí k vymíněnému užívání, je ná- ,dnán podle rozpočtu, nese ona bfejemce (pachtýř) po dobu neupotřebi mena, která byla od výtěžku odečte
telnosti a podle jejího ' rózsáhu
o- na nebo která musí býti zapravovásvobozen
od placení
nájemného na toliko z plodů a nikoli z pozem,( pachtovného) ,
Tol1oto
osvobo'zení ku samého.
nelze se p řed e m vzdáti při nájmu
3. člNíl;
nemovitých věcí.
§ i 100. Není-Ii ujednán'o nic jiného,
Pachtýř musí sám nésti obyčejné 'nebonenHi jinakého místního obyopra vy hospodá ř ských budov jen po- čeje, bud' činže zapravována, když
tud, pokud je lze opatřiti hmotami věc byla najata, (pachtována) na jeJsoucími na statku a' službami, které den ,rok nebo více ' let,
pololetně,
jest oprávněn požadovati podle po- když jde o kratší dobu
nájemní
vahy stat ku.
(pacht ovrií) po uplynuti této.
§ 1101. K zajištění nájemného má
§ 1097. Jsou-Ii nut ny opravy , které
náležejí na pronajimatele (propach- pl'onájemce věci nemovité zástavní
tovatele), je nájemce (pa'chtýř) , po- právo , k zařízení a svrškům nájemvinen ohlásiti to bez prodlení pro- covym nebo členů jeho rodiny, žijínajimateli (propachtovateli),
ježt o cích s ním ve společné domácnosti,
nejsou
by jinak byl povinen nahradi t i ško- které byly vneseny, pokud
du. Nájemce (pachtýře) po.kládati je vyloučeny ze zabavení. Zástavn í práodstraněním
předmětů
z a jednatele bez p ř ikazu, učinil-Ii na vo zanikne
náklad, p ř ed jejich zájemným popsánim , lenajat ou (pach tovano u) věc
náležející na pronájemce (propachto- da že by odstranění stalo se z nava tele) (§ 1036) nebo náklad užiteč ř.í zení soudního a pronájemce ohlá·
ný (§ 1037); za náhradu škody musí sil své právo na soudě do tří dnů
však u soudu žádati nejdéle do 6 po výi' onu·.
StěhiJje-1i se nájemce nebo zavléměsíců po navrácení ved v nájem
(pacht) dané, jinak právo žalobní za- 'k ají-Ii se věci, ač nájemné není zapraveno nebo zajištěno, může prolli kne .
nájemce věci zadrželi na vlastní nebezpeči, musi však do tří dnů zažáII I. DlÍ-č i NOVELA K OBČ. ZAK.
dati za zájemné popsáni, nebo věci
§ 149: "Ustanovení §§ 136; , 137, vydati ,
139, 141, 142, 143, 144 a 146 vztahuPropachtovatel pozemku má zástaje se také
na
smlouvy
nájemní vní právo stejného rozsahu a stejné(pacht ovní), jež by ly sj ednány před ho účinku k dobytku, který je na
1. l ednem 1917, s výjimkOU, že ' ob- propachtovaném statlcu, i k hOSpomezení §u 139 co ~ o p ř edmětů, jež dá'řskému nářadí i k plod ů m, kt eré
jsou podrobeny zákonnému zástavní- tam ještě jsou.
mu právu pronájemcovu (pr opachto§ 1102. Pronájemce (propachtujíci)
vat e l ovu), pla tí t oliko pro činžovní může si sice vymíniti placení činže
pohledávky, kt e r é vznikly po ,u plynu- . předem.
Jestliže
však
nájemce
ti doby , v níž po 1. lednu ' 1-917 ná- (pachtýř) zaplatil předem více než
jemní (pachtovní) poměr mohl býti jednu lhůtu, může to namítati věři·
nájemcem (pachtýřem) zrušen ."
teli později zapsanému nebo novému
jsou vlastníku jen tehdy, když je vyzna§ 1098. Nájemci a pachtýři
o pr ávněni věcí najatých a pachtova- čena v'e veřejné knize.
n ých podle smlouvy po určený čas
ČINíE Y PLODECH.
up otřebiti a užívati, nebo je i
v
podnájem dáti, může-Ii se to státi
§ 1103. Přenechá-Ii
vlastní k svůj
beze škody vlastníkovi a nenHi , to statek s výminkou, že příjemce má
ve smlouvě vý slo vn ě zapovězeno .
hospodařiti a odevzdávajícímu dávati poměrnou část veškerých užitků,
na př. třetinu nebo polovici plodů;
2. BŘEMENOM;
--..
nevzniká pachtovní, nýbrž společen·
§ 1099. P ř i p r onájmech nese VŠeská smlouva, která se posuzuje po·
clm a břemena a dávky pronajimatel.
Při ' vlastních 'p ach t ech, staly-Ii
se dle pravidel o tom daných.

O bčan ský.

zákoník §§ 1097-111 4.

piHPADY A PODMINKY PROMINUTI
ČINíE.

§ .11 04; Když věci najaté (pachtovan e) vubec nelze upotřebiti
nebo
užív~ ti ~ro mimořádné náhody, jako
ohen, valku nebo nákazu, povodně
žive ln i pohromy nebo
úplnou
ne:
úrodu, n~ni pronájemce (pro pachtujíci) p o_vinen k.u Z!~ovuzřízeni, neplaff se vsa k take najemné nebo pachtovné.
'
§ 11 05. Podržl-Ii nájemce přes takO VOU náhodu omezené užívání věci
najaté, . slev~ se mu také poměrná
čás t náj emn:ho. Pachtýři náleží sleva
z pachtovneho, když užitky statku
pac:h.tov?n~ho )en na rok, klesly mi:
moradnym l nahodami více
než
o
polovi nu obyčejného
výnosu . Propachtovat el je po vinen sleviti tolik
kolik se timto úbytkem nedostává
na pachtovném.
§ 1106. oYzal-li. nájemce (pachtýř)
na .sebe vu!'.~c vse!=hna nebezpečen
stVl, ro zu mejl se 11m jen škody pož~rní,. v~~ní .a živelní pohromy. Jine mll,Tlorad~: neh~~y nejdou na jeho n:be ~p ecl. Zavaze-Ii se však vý510 vne, ze ponese i všechny jiné
krOmObyč ejné nehody, neplatí přece
ještě dom něnka, že chtěl také ručiti za nahodilou zkázu celé pachtované v ě ci.
.
I
§ 1107. Nelze-Ii najat é (s achtovaněj věci u potřebili nebo u~ívati ni_~oli pro. její poškození nebo pro
J.nak vZllI klou neupotřebitelnost, nýbrž
pro překáž ku nebo neštěstí
které
se sběhl y nájemci' (pachtýři) nebo
byly-Ii v d obě poškození pl~dy od
pozemku již odděleny postihne nepřízniVá udá lost. jen n'ájemce (pachlýřeJ . Mus í přece zaplatiti činži. Pronájemce (propachtovatel) musí si
však zapo č ísti uspořený náklad a
výhody, kterých
dosáhne jinakým
užiHm věd _ najaté (spachtované).
§ 1108 .. Zádá-Ii pachtýř, aby mu
.byl o promllluto celé pachtovné nebo
část bud' podle smlouvy nebo
p odle zákona , musí propachtovateli
bez odkladu oznámiti nastavší ne~odu a ?áli . v~šetřiti událost,' neni" '! zemi ~~ am.a . soudně nebo aspoň
dvema m.u zl vec l znalými; bez této
opatrnost. nebude vyslyšen.
Je ho

. § 1109. Po
Jem (pacht)

4. YRA CENr;
skončení smlouvy o náje nájemce (pachty' r-)
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povinen vrátiti věc podle soupisu
snad zřfz.eného nebo aspoň v tom
st.avu, v jakém ji převzal, pachtova~
ne poz~mky však se zřetelem k roč
ni ~obe! v~ které pacht skončil, tak
vz~elane, Lak té doby bývají.
Ani
pravo zadrzovací nebo námitka komP!!".sace, ~ni konečně námitka dří
vejsího prava vlastnického nemohou
ho ochrániti před vrácením.
'
§ 11.~0. t;'ebyHi při pachtovní nebo naje,!,nl smlo~vě zřfzen soupis,
pla!i stelná domnenka jako při pozivaní (§ 518) .
'
§ .11'!. Je-Ii najatá nebo pachtov~n? vec poškozena
nebo zneuží, valllm . • opot ř ebena, ručí nájemce a
pach~ y r za .~avinění jak své vlastní,
ta.k I podn ajemcovo, nikoli však za
nahodu.. Pronajimatel musí však u
so~du zádati za náhradu z tohoto
ruc~ní ~ejpozději do roka po vráceni najate (spachtované) věci' jinak právo to zanikne.
'
5. RoivAzANi NAJEMNI (PACHTO VNI)
SMLOUVY:
a) zánikem v· ' .
..
'
eCI,
§ 1 11~ .. Nalemnf (pachtovní) smlouva. z~llIka sama s~bou, zmaří-Ii se
najata (spa.ch.t0v~na) věc.
Stane-Ii
se to zavm~nll~ jedné st rany, náleži
druhé strane. ~ah!?da! stane-Ii se t o
~eh~dou, ;enl _ zadna strana druhé
a o zo povedna.
. '"
•
b) .. prolltlm casu;
§ 111.3 . • Naje.mní. (pachtovní) smlouv? ~a7lka tak,; .uplynut.ím doby, ktera. y a ~ym,"en.? vyslovně nebo
ml~.ky , bud tim t ~~ byl. plat podle
~rclt'; hdOby" ~y~eren, jako při tak
vany_c
svetnlclch ~a den,
týden
a ":I esic , ne~_o proje.veným nájemCOVtm (pa~htyroyym) umyslem, nebo
z o olnostl na jevo vycházejícím.
Nestane-Ii se obn'oveni'
'
§ 11o~4. Náje"!ní (pachtovní) sml ouv~ muze se vsak obnoviti netoliko
vyslovn.ě, nýbrž i mlčky . Byla-Ii ve
s,!!l?uve vymíněna předchozf výpo ved, obnovuje se smlouva mlčky
opomenut!m náležité výpovědi. Neby~a-Ii vypověď vymíněna, nastává
micky •• obnoveni,
když
nájemce
(pac~tyr) po uplynutí nájemni (pachtOVIll) doby pokračuje v uživání nebo poživání věci,
a pronajimatel
(propachtovatel) to dopouští.
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II.

§ 1115. Obnoveni nájemní (pachtovnl) smlouvy nastává mlčky . za
týchž podminek, za jakých byla před
tim sjednána. Při pachtech vztahuje
se yhk jen na rok; může-Ii se však
řádný požitek
bráti teprve v pozděJii době, na tak dlouhou dobu,
pokud je nutno,
aby tyto 'užitky
mohly býti jednou vybrány. Nájmy,
za něl bývá plat zaplacen teprve po
celém roce nebo po půl roce, obnovuji se mlčky na půl roku; všechny
kraUi nájmy . však na takový čas,
který byl pled tim určen nájemni
smlouvou. O opětovném obnoveni
plati totéž, co zde bylo předepsáno
o prvém obnoveni.
c) výpovědi;
§ 1116. Pokud doba trváni nájemni
(pachtovni) smlouvy nebyla určena
ani výslovně, ani mlčky, ani zvláštními předpisy, musi ten, kdo chce
smlouvu zrušiti, druhému vypověděti
pacht na šest měsiců; nájem nemovitých věcí na čtrnáct dni a movité
věci na dvacet čtyři hodiny, dřfve
než postoupení ' má nastati.
§ 1116 a. Smrtí jedné smluvni strany smlouva nájemni (pachtovni) se
neruš i.
Nájmy bytů . mohou
však,
zemře-Ii nájemce, býti rozvázány beze zřetele k smluvené době jak dě
dici nájemcovými, tak pronájemcem,
s dodržením zákonné lhůty výpovědni.

Nájemce (pachtýř) jest
oprávněn, odstoupiti od smlouvy bez
výpovědi i před uplynutim vymfněné
doby, když najatá (spachtovaná) věc
byla odevzdána ve stavu nebo bez
jeho viny octne se ve stavu nezpůsobilém k vymíněnému uživáni,
nebo když značná část náhodou bude odňata nebo stane se neupotře
bitelnou na delši . dobu.
Jde-Ii o
najmuté mistnosti obytné, škodlivé
zdrav i, má nájemce toto právo i
tehdy, když ve smlou vě se ho zřekl,
nebo když znal povahu místnosti při
sjednáni smlouvy.
§ 1118. Pronajimatel (propachtovatel) může ze své strany žádati dří
vější zrušení smlouvy, když nájemce (pachtýř) věci užívá tak, že tím
nchází věci značná újma; když byv
upomenu! se zaplacením nájemného
(pachtovného) tak prodlévá, že do
projití období . zadržené
nájemné
(pachtovné) úplně nezapravil; nebo
když se musí pronajaté stavení zn 0§

1117.

Občanské

právo.

vu vystavěti. Nájemce není povinen
dopustiti, aby na jeho újmu byla
provedena užitečnějši
stavba, je
však povinen dopustiti nutné ·opravy.
§ 1119. Musela-II býti pronajimateli
nezbytnost nového provedení stavby
známa již v době sjednání smlovy;
nebo nevznikla-Ii nezbytnost déle
trvajicfch oprav zanedbáním menšich
oprav, musi býti nájemci dáno při
měřené

odškodnění

za

poilřešenÉ

uživáni.
d) zcizením věci.
1120. Zcizl/-ii vÚstník pronajatou (propachtovanou) věc někomu jinému a již mu ji odevzdal, musí nájemce (pachtýř) po náležité výpovědi novému 'držitell ustoupiti, nenili jeho právo do veřejných knih zapsáno (§ 1095). Jest však oprávněn
žádati od pronajimatele (propachtovatele) úplné zadostlučiněni co do
utrpěné škody a ušlého zisku .
§ 1121. Při nuceném soudním zci zeni
budiž
nakládáno
nájemnfm
(pachtovnfm) právem, je-Ii zapsáno
do veřejných knih, jako služebnosti.
Nemá-Ii vydražitel nájemní (pachtoYni) právo převzíti, musí mu nájemce
(pachtýř)
ustoupiti po náležité vý·
povědi.

Pozn .

Srovnej

ochraně nájemní ků

dále

zákony o
v oddíle

otištěné

IV. této sbírky.
II. DĚDičNÝ PACHT.
§ 1122. Smlouva, kterou se ně
komu dědičně přenechává užívacl
vlastnictví statku s podminkou, fe za
roční užitky má platiti roční v po·
měru k výnosu určenqu dávku v penězich, v plodech nebo také v při 
měřených službách, sluje smlouva o
dědičný pacht.
III. SMLOUVA O DĚDičNÝ ÚROK.
§ 11·23. Plní-Ii držitel nepatrnou
dávku jen jako uznáni pozemkového
vlastnlctvi, nazývá se pozemek úroč
ním statkem a smlouva o tom uči
něná smlouvou o dědičný úrok.
. § 1124. Je-Ii pochybno, zda užitkové vlastnictví, je statkem dědič
ného pachtu nebo statkem dědičného
úroku, budiž přihHieno k částce
ročního platu a k jiným závazkům.
Nellf-li tato částka v žádném po·
měru s čistými ročnimi užitky;
jest
užitkové vlastnictvf ~tO!.tkem dědičné-

Občanský zákoník

§§ 1115-1138.

ho úroku; lze-Ii však alespoň z dávných časů a při zcela pustých pře
vzatých yozE7mcich souditi na něja
ký pomer; Je tu statek dědičného
pachtu (§ 359).
ÚROK Z PODY.
§ 11?5 .. Je-Ii vlastnictví tak rozdě
leno, ze Jedné straně patří dědičně
podstata pozemku s užfvánim toho
co je. pOd_,P?vrchem, druhé straně
však je~ uZlvani povrchu, nazývá se
roční davka, zapravovaná tímto posledněj šim držitelem, úrokem z půdy.
NABYTI UŽiTKOVÉHO VLASTNICTVr.
§ 1126. Děleného vlastnictvi nef!1ovi!é věci nelz~ ~abýti, stejně jako
up.lneho, bez. Z~PI~U do veřejných
knih nebo rejstriku .
Platný právni
důvod zakládá
jen osobni právo
proti zavázané osobě, nikoli však
věcné právo proti třetí oSo~ě (§ 431':

SPOLEČNÁ PRÁVA VRCHNfHO A UŽITKOVÉHO VLASTNrKA.
§ 1127. Práva vrchniho a utitkového vlas tník a se ,shoduji vůbec v
každý může potud vládno'uli
tom!
SVOJí ca sti, pokud se tím neporušují práva drUhého (§ - 363).
§ 1128. Jeden jako druhý . jest
oprávněn domáhati se svého pOdhu
soudně, jej zastaviti a mezi živými
nebo 'p.osl~dnim pořfzením zciziti.
Kdo nejake omezeni tvrdí musi ta kové dokázati náležifými' li stinami
~a~ zvanými záručnými. listy neb~
uplsy.
'

že:,

ZVLÁŠTNI PRAVA A POVINNOSTI
VRCHN fHO VLASTNrKA
§ ,1 12J. Vrchn í ' ~Iastník je' zvláště
opravnen
zapoveděti
užitkovému
vlastníkovi netoliko ztenčováni uži~.an,~ v~<:.i, n~b.rž i všechny změny,
)lmlI muze by tl Výkon jeho práv
zmařen nebo ztížen.
1. VZHLEDEM K UDRŽOVÁNI, ZPRACOVAN! A ZMĚNÁM STATKU;
J 11~O, Můž e tedy žádati, aby
u~ltk ovy vla stník pečoval o udržová~I a v~dělá_vání pozemků. ZanedbáI! splnenf techto povinností ač byl
v~rován, nebo . nenHi s 'to nésti
bremena na pozemku váznoucí může
vr~h~i vlastnik domáhati se 'Přene
cha,n}o statku jiným
dědičným pachtyrum nebo úročnikům.
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2. DĚDiČNÉHO ÚROKU.
,§ 1131. Hlavni právo pánů dědič
~~h,o pachtu a dědičného úroku spoclva ~ ~raní ročního úroku - a jiných
v~":1inenyc~, poplatků. Tyto nemohou
by tl pod zadnou záminkou zvýšen'y
pa~ !1emohou býti vůbec brány z~
~vrs~u . k .p~zemku nenáleže.jlcich
Jakoz I z JlI1ych movitých věcí.
'
KDY SE MÁ ' ÚROK PLATITI.
§ 1132. Není-Ii nic umluveno nebo
pro~inc!á.lnim! Zákony . ustanoveno
musl .bytl r?c,nf úrok odváděn . v prvé
polOVICI meslce listopadu.
KDY NASTANE PROMINUTI?
§ !133. Zpravidla neručí jeden neúplny vl.ast~ík dr.!'h.~mu za náhodu:
Nemohl~1I v~ak dedlcný pachtýř pro
poyodne, valku nebo nákazy užívati
s.ve~o pachtovaného statku musi býti temu~ přiměřeně sleven~ na úroku za cas' pohřešovaného užíváni
§ 1134. Uročník nemá nároku 'na
po~obnou slevu'; dokud je · tu část
majetku dědičného úroku musi u'
sta .... oven.ý dědičný úrok 'úPlně zapravovatl.

PRÁVO PŘI ZA~EŠKANÉM ZAPRAVENI
UROKU.
§ 1135. _ N,eOd~~dl-li úročník úrok
v~_ ~ymin:nem case, může pán dě
dlcneho uroku žádati, aby uživáni
~ylo ~abaveno a on z něho odskodnen ;
§ 101~6. Dě~ičný propachtovatel má
~~ V~II, byl-!I úrok přes rok zadržen,
zadali buď.' zabaveni užitků nebo
s?.!'d,ni dražbu statku, daného do dě
dlcneho pachtu,
aby byly nedoplatky zapraveny.

VZHLEDEM ' K BŘEMENOM A ZLEPŠENIM.
§ 1137. Vrchní vlastnik je povinen
zastup.ovati, užitkového vlastníka co
d~ UZltko_veho vla~tnictvi bezprostřed
n~. od .neho obdrzeného, a když se
uZltkove. právo opět spoji s podstato,u.. je:!11~ nebo jeho nástupci nahrad!tl, uCI.ne'!.~ zlepšeni jako Jinému
poctlvemu drzlteli a ručiti .za správnost veřejných knih a. rej střiků které vede o. svých úročných sta'tcřch
§ 1~38. Za jiná břém~na . užitkový~
vl,astnlk~m propůjčená 'a do ve'řej
nych kll/h nevložená vrchni vlastjlik
3.

Č.

7

II. Občanské právo.
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neručL

Užitkový

vlastnik

nemůže

vůbec na jinou osobu převésti více

práva, než má sám. Právo jednoho
zaniká tedy s právem druhého.
PRÁVA

A

POVINNOSTI UŽiTKOVÉHO
VLAS1NIKA VOBEC.
§ 1139. Práva a závazky užitkového
vlastníka jsou vůbec úměrny ustanoveným závazkům a právům vrchniho
vlastnika.

Občanský zákoník §§ 1139-1156 a.

4. ZÁRUČNIHO LISTU.
1145. Každý nový užitkový vlastník je zpravidla zavázán opatřiti si
od vrchního vlastníko ověřovacf list
nebo listinu na obnovené užitkové
vlastnictví.

pokud je s lim spojeno obstaránr
věd (§ 1102), bud' šetřeno také před
pisů o smlouvě zmocňovacf.
§ 1152. NenHi ve smlouvě stanoven plat ani umluvena bezplatnost,
přiměřený plat platí za vymrněný.

ZVLÁŠTNI POMĚRY MEZI DRŽiTELI
STATKO A PODDANÝMI.
§ 1146. Pokud užitkoví vlastnici
jsou ještě v jiných poměrech vůči
vrchním vlastníkům, a jaká práva a
závazky jsou zvláště mezi držiteli
statků a poddanými, budiž vyrozuměno ze zřízení každé provincie a
z politických předpisů.

1. SLU%EBN( SMLOUVA.
§ 1153. Nevyplývá-II ze služebnr
sml ouV '( nebo, z o~.olnosti nic jiného,
je zamestnany povinen konati služby
osobně, a nárok na služby nelze
,převésti. Pokud. o způsobu a r.ozsahu
služeb nenr nic umluveno, Je konali služby, přiměřené okolnostem.

ZVLÁŠTĚ

1. CO DO ZCIZENI;
§ 1140. Užltkov'ý vlastník nepotře
buje ku scizeni svolení vrchniho
vlastníka; musi však mu oznámiti nástupce, aby posoudil, zda týž je s
to statek spravovati a břemena , na
něm váznouci zapravovati. Na před
kupní nebo výkupni právo vrchni
vlastník nároku nemá.
§ 1141. Vyhradil-Ii si však vrchní
vlastnik výslovně toto svolení a tato práva, musi se prohlásiti do tři
ceti dnů po řádném, jemu učiněném
oznámenL Po této lhůtě pokládá se
jeho svoleni za udělené.
Nemaje
výkonu předkupniho nebo výkupního
práva, může odpirati svolení jen pro
patrné nebezpečenství podstaty a
práv s tim spojených.
§ 1142. Dávka, kterou vrchní vlastník někdy má žádati od nového
užitkového vlastnrka, sluje, stane-Ii
se změna mezi živými, lennr plat
(Iaudemium); stane-Ii se však na pří
pad smrti, odúmrtné. ~bojr nazývá
se také poplatky ze zmeny. Zda-II a
jak tato práva jsou z,a ložena, roz~o 
duje zemské zřizenr, veřejné I knihy
a listiny nebo třicetiletá pokojná
držba.

2. CO DO POKLADU A ZMENŠENI
PODSTATY;
1143. Užitkovému vlastniku náleží také poměrný díl nalezeného
pokladu (§ 399).
lest i oprávněn
zmenšiti podstatu, může-Ii vrchnimu
vlastnrkovi dokázati, že jinak nelze
užrvati pozemku (§ 1129).
3. BŘEMEN; .
§ 1144. Užitkový vlastnik nese
všechna řá'dná i mimořádná břeme
na ' váznoucf na statku; zapraví daně,
desátky a jiné élávky zvláště zaznamenané. Za břemena, která se
týkaji úroky, ruči vrchní vlastník.

PRÁVA PŘI OROKU Z PODY.
§ 1147. Kdo zapravuje jen úrok z
půdy, má nárok jen na uživánr -povrchu, jako: stromů, rostlin a staveni
a na dll pokladu na něm nalezeného,
Zakopané poklady a jiné podzemni
užitky náležejí vrchnímu vlastníkovi.
ZÁNIK UŽiTKOVÉHO VLASlNICI-VI
§ 1148. Co bylo ustanoveno o zrušení úplného vlastnictvr (§ 444), platí
vůbec i o děleném.
, § 1149. Statky dědičného pachtu a
dědičného
úroku
přecházej i
na
všechny dědice,
kteři
nebyli vý·
slovně vyloučeni.
Nemá-Ii užitkový
vlastnrk řádného nástupce, spoj í se
užitkové vlastnictvr s vrchnim vlastnictvím. Vrchní vlastnrk musí však,
chce-Ii tohoto práva užrti, zapraviti
všechny dluhy užitkového vlastnika,
jež nelze z jiného jměni zaplatiti.
Pokud vrchní vlastnik je zavázán odumřelý statek jiným přenechati, ustanovují politická naffzenL
§ 1150 Zničenrm rostlin, stromů a
budov neztrácf se užitkové vlaslnictvr povrchu. Pokud zbývá ještě
část pozemku, může ji držitel osá'
zeti novými rostlinami, stromy a bu·
, dovami, odvádí-Ii jinak svůj úrok.
HLAVA DVACÁTÁ ŠESTÁ.
O SMLOUVÁCH O SLUŽEBNI VÝKON Y.
SMLOUVA SLUŽEBNI A O DllO.
§ 1151. Zaváže-Ii se někdo jinému
konati po určitou
dobu
služby,
vznikne služebni smlouva; převezme
li někdo závazek zhotoviti nějaké
dllo ia plat, vznikne smlouva o dílo.
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tivních smluv nebo pracovních
(služebnrch)
řádů již platných
která• .isou pro dělnrky příznivější. '
Pozltky uvedené v odstavci druhém
plati pro dobu tamtéž uvedenou také tehdy, když zaměstnanec byl propuštěn, protože
trvala
nezaviněná
' nezpůsobilost ku práci čtyři neděle
(§ 82 h) živnostenského řádu).
§ 1155. Také za služby, jež nebyly
vyk~nány, nálež( za!'1ěstnanému plat,
kdyz byl ochotem Je konati a bylo
!,!U v tom zabrá.něno o~olnostml, jeŽ
JSou na
strane
zamestnavatelově'
musr si však započísti, čeho ušetřií
Um, že služba nebyla vykonána nebo co vydělal jinakým zaměst~áním
nebo yydělatl úmyslně zameškal.
Byl-II, konaje
služby,
pro
tyto
okolnosti ztrátou času zkrácen náleží mu přiměřená náhrada.
'

NÁROK NA PLAT.
§ 1154. NenHi nic jiného umluveno, nebo nenHi při službách takového druhu jiného obyčeje, buď plat
zapraven po výkonu služeb.
Je-Ii plat vyměřen podle měsíců
POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELOVY
nebo kratšrch období, bud' zapraKDYŽ ZAMĚSTNANf ONEMOCNI:
ven koncem jednotlivého obdobr·
je-Ii vyměřen podle delšrch Obdobi: • § ~ 156. By~-Ii zaměstnaný při sluzebnlm
pomerll, který je hlavním
buď zapraven koncem každého kalendářniho měsice.
Plat vyměřený p~.~obištěm jeh,o výdělečné činnosti,
,prlJat
do
do!,!acnosti službo dárcovy,
podle hodin, kusu nebo jednotlivých
výkonů, buď zapraven za výkony již Je tento .PC?vlnen , jemu v případě
provedené koncem každého kalen- onemocnenl, ktere nebylo přivoděno
ani úmyslně ani hrubou nedbalosti
dářniho týdne, jde-Ii však o služby,
peněžitých
vyššího druhu, koncem každého ka- poskytnouti vedle platů
potřebnou výživu a pomoc lékařskou
lendářnrho měsice.
V každém připadě plat Již vydě a nutné léky až po čtrnáct ' dnr
Janý stává se 'skončenim služebního trval-Ii služebnr poměr již čtrnáct
d~i a až po čtyři týdny, trval -Ii již
poměru splatným.
§ 1154 a. Zaměstnaný, jenž jest od- pul roku.
výživ~.. a pomoc
lze poskytnouti
měňován podle kusu nebo jednotlivých výkonů, může žádati před do- take prlJetrm do nemocnice nebo
souhlasr-Ii
zaměstnaný,
u osob tře:
spělosti platu
zálohu, přiměřenou
vykonaným službám a jeho výlohám. Uch. Pokud toho vyžaduje povaha
žádati,
§ 1154 b. Zaměstnanci přisluší po nemoci, m.ůž,: zaměstnaný
aby byl osetren v nemocnici.
čtrnáctidennrm zaměstnáni nárok na
Povinnosti, jež zaměstnavatel má
mzdu nejvýše týdennr i tenkráte
když z důležité příčiny, týkajícr s~ podle těchto ustanovení, nevzejdou
sjedná~
jeho osoby, nemohl vykonávati práci když služební poměr byl
nebo službu, pokud si toto nepři jen na dobu přechodné potřeby a
netrval
ještě měsíc.
vodil úmyslně nebo hrubou nedba. § 1156 a. Hotové výlohy za lékař
losti.
'
'
~kou. ~omoc a opatření nutných léků,
Nemůže -Ii zaměstnanec vykonávati
práci nebo službu proto, že one- Jakoz I za náklady na ošetřenr v nemocnici
nebo u tř'etich osob
lze
mocněl anebo že utrpěl úraz
při
sluší mu místo mzdy uvede~é v započitati do peněžitých platÓ zadobu
odstavci 1. až v třetím a čtvrtém městnaného připadajrcrch na
týdnu, nem05i ~o 10%
jeho mzdy, onemocnění.
Platy, které dostává zaměstnaný po
v pátem a sestem týdnu nemoci po
20%
mzdy, v sedmém a osmém dobu onemocnění na základě veřej
~ ýdnu nemoci po 30 b/o mzdy. "
, noprávnrho pojištění, lze započísti
Ustanoveni předchozích ' ods,tavců do peněžitých platů takovou části,
netýkaji se těch ustanovení kolek- ~terá odpovídá ~oměru 'skutečného
Č.
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přispěvku

službodárcova k celému
VÝPOVED~, I lHOTY.
poíistnému. Ostatni -povinnosti služ§ 1159.
výpověd' se připouští ~
bodárcovy, jmenované v §u 1156, 'kdykoliv pro nejbližši den, když při
odpadaji potud, pokud se dostane služebnlm poměru,. . jehož předmězaměstnanému stejných plněni na tem nejsou služby vyšši, je plat vyzákladě pojištěni. .
měřen podle hodin nebo dnů, podle
kusu nebo jednotlivých úkonů; nej. ZÁNIK NÁROKO~
později prvého všedniho dne pro
§ 1156 b. Závazky, jež zamě stna- konec kalendářnlho týdne, když tavatel má podle §§ 1154 a 1156 za- kový služebnl poměr je hlavnlm pů
niknou ' skonči-Ii se služebnl poměr sobištěm výdělěčrié činnosti zaměst
uplynutlm doby, na kterou byl ujed- naného a již tři měslce trval, nebo
nán, nebo , dřivějšl výpovědi nebo když plat je vyměřen podle týdnů.
propuštěnlm, jež neb.vl~ . ~pů~ob_~n? V připadě mzdy kusové nebo podle
onemocněnim, nebo jmyml dulezlty- jednotlivých výkonů nestane se vými důvody, . které se týkají osoby pověd' účinnou před skončením výzaměstnaného ve smyslu §u 1154 b. konů, započatých v době výpovědi.
Bude-Ii zaměstnaný propuštěn, pro:
§ '1159 a. Když služební poměr, jeto že némůže konati
služeb :
nebo hož předmětem jsou služby vyšši,
bude-Ii mu dána v době této nemo- je hlavnlm působištěm
výdělečné
houcnosti výpověd', zůstane způso- činnosti zaměstnaného, a trval ' již
bené tím skončeni služebnlho pomě- tři' měsice, budiž dodřžena výpově
ru bez vlivu na ozna,čené nároky.
dni lhůta aspoň čtyřnedělni bez zřetele ke způsobu, jakým je plat vyPOVINNOST ZAMESTNAVATELÓVY PÉČE. m~řen.
§ 1157. Zaměstnavatel j~ povinen
' Totéž plati vůbec, je-Ii plat vyměslužebni úkony upraviti tak 'a v při- řen podle let.
' .
čině místnosti a nářadí, jež má o§ 1159 b. Ve všech ostatnich při
patřiti nebo jež opatřil, na vlastni .padech lze rozvázati služební ponáklad pečovati o to, aby byly chrá- . měr dodržením ' aspoň čtrnáctidenní
něny život a zdravi zaměstnanéhO, výpovědni lhůty .
pokud
služby . je to možno podle povahy
§ 1159 c. výpovědni lhůta musi býti vždy pro obě strany stejná . BylyJe-Ii zaměstnaný přijat do domác- li ujednány nestejné ' lhůty, plati pro
nosti zaměstnavatelovy, je tento po- obě strany lhůta delši.
vinen, co do obývací a spaci místnosti stravováni jakož i pracovní a
VYHLEDÁNI NOVÉHO MlsTA.
odde'chové doby zařiditi, čeho je za§ 1160. Je-Ii zamě stnanec přijat do
- potřebi vzhledem ke zdraví, mrav- domác.nosti zaměstnavatelovy
nebo
nosti a náboženstvi zaměstnaného.
brání-Ii mu služebni poměr, aby si
mohl vyhledati nové místo, bud' mu
za tím účelem po výpovědi na žáSKONČENI SlUŽEBNIHO POMERU.
§ 1158. Služebni poměr se konči, .dost dán přiměřený volný čas bez
'když uplyne doba, na kterou
byl sníženi platu.
ujednán.
.
Služební poměr smluvený na zkoušku nebo na dobu přechodné potře
by může býti rozvázán v prvním mě
sici oběma stranami kdykoliv.
Služebni poměr smluvený na dobu
života nějaké osoby nebo na dobu
. delši pěti let může býti rozvázán
zaměstnaným, když uplyne pět let se
zachováním výpo'vědní lhůty šesti měsíčni.

Sjedná-Ii se služebni poměr nebo
pokračuje-Ii se v - něm tak, že doba
neni určena, lze jej zrušiti výpově
dí

podle

následujicich

ustanoveni .

KONKURS.
§ 1161. Jak působ i na služebni poměr vyhlášení konkursu na jmění zaměstnavatelovo, ustanovuje konkursni
, řád.

PŘEDČASNÉ ZRUŠENI
§ 1162. Služebni poměr může býlí
rozvázán, byl-Ii sjednán na určitou
dobu, před projitim této doby, jinak
ale bez dodrženi výpovědni lhůty %
důležitých důvodů každou stranou.
§ 1162 a. Vystoupi-Ii zaměstnanec

Občanský zákoník §§ 1156b-1168a.
;pfedčasně bez

důležitého

důvodu,
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~:~:stnanému kdykoliv na žádost vy-

může zaměstn avatel žádati
bud' za
jeho opětné nastoupeni do služby
DONUCOVACí PŘEDPISY.
vedle náhrady škody nebo za náhradu škody pro
nesplnění
smlouvy.
§ 1.164. , Práva zaměstnancova, ply·
'Sude-Ii zaměstnaný předčasně pro- noucl z ustanovenf §§ 1154, · odst . 3.,
-puště n pro nějaké zavinění, je povi- 1154 bl, 1155, 1156-1159 bl, 1160, 1162
nen dáti náhradu škody pro nespl- -1163, ' nemohou
býti
pracovní
něni smlouvy. Za provedené již vý- smlouvou ani zrušena ani omezena.
konY, za_ něž I?lat neni ještě splatný,
'má zamestnany nárok na přiměfenou
2. SMLOUVA O DllO.
část platu jen potud, pokud ony výkony předčasným zrušením služebni- . ~§ .1 165. Podnikatel je povinen pro·
ho pomě ru nepozbyly pro zaměstna v 7st! dllo osobně nebo 'je dáti pro'
vatele hod noty zcela nebo z nejvě- vestl za osobnl zodpovědnosti.
§ 1166. Má-Ii ten, kdo převzal zho·
lšl části.
. .
tovenl nějaké věci, dodati k tomu
§ _1162 b: Pro~ust!-II , ~aměstna~atel ,látku, budiž smlouva v · pochybno'
zamestnaneho predcasn.e bez a\lležl- stech pokládána za trhovou smlouvu '
téhO důvodu nebo zavinil -Ii předča dodá-Ii látku objednatel, budiž ~
sné vystoupeni zaměstnaného, podrží
zaměstnaný bez újmy nároku .na ná- e~C~y~~~os.'ech pOklá,dána 'J za smlou'
hradu jinaké škody smluvni nárok na
pla t za dobu, která by musila pro'SPRÁVY PRQ VADY.
jiti až do skončení služebního po1.167. Při podstatných vadách,
měru uplynutím smluvní - doby nebo .
jez
čmi
·dUo
neupotřebitelným nebo
řádnou výpově dí, ale vpočte se ' to;
co ušetřil nevykonávaje služeb, nebo !ež odporuji výslovné podmíncé mů·
čeho nabyl jinakým zaměstnáním ne- ze objednatel ustoupiti od sml~uvy.
bo nabýti úmyslně za·meškal. Pokud Nechce·l.i tak učiniti, nebo nejsou-II
však doba výš e jmenovaná není del- vady ,am. podstatné, ani proti vý'
ší tří měsíců, může zaměstnaný ihned slovne vymlnce, může žádati · za O·
žádati celý plat, náležející mu za pravu, nevyžaduje-Ii tato nepoměrné·
ho nákladu, nebo za přiměřenou sle- '
1uto dobu, beze srážky.
vu platu. K opravě ' mus! zaměstnáné·
§ 1162 c. Jsou-Ii obě strany vinny mu ustanoviti přiměřenou
lhůtu
s
-předčasným zrušením služebniho po- prohlášenlm, že po j~jim uplynuti
měru, rozhodne soudce podle volné- opravu odmltne. Osta,tně platí před'
lIo uvážení, zda a v jaké výši pří- plsy dané o správě při smlouvách
sluší náhrada.
.
úplatných vůbec.
§ 1162 d.
Nár'oky pro předčasné
vystoupeni nebo pro předčasné proO ZMARU PROVEDENi.
puštěni ve smyslu §§ 1162 a, . 1162 b
§ 1168. Přes to, že .dílo nebylo
musl býti soudně uplatňovány do šesti měslců po uplynuti dne, kdy mo- 'provedeno, náleží podnikateli smlu·
hly býti vzneseny, jinak jsou vylou- vený' ~Iat,. když · byl ochoten plniti, a
zabran~ly·11 mu v tO_ffi- okolnosti, jež
čeny.
se sbehly na strane objednatelově'
musi si však započítati . čeho ušetři
. VYSVEDČ ENI.
Hm, _že práce nebyla p~ovedena, ne·
§ 1163. Při
sko nčeni
služebního bo ce ho nabyl jiným ' zaměstnáním
poměru bud' zamě stnanému na· jeho n.ebo nabýti úmyslně zameškal. Byl·
žádost vydáno pisemné vysvědčeni I! pro takové okolnosti ztrátou času
náleži
o době a druhu služby. Zádá-II za· při provádění dlla zkrácen
'
m~stnaný ;a _ t~váni služebniho
po' mu přiměř""n;' ~~hrada .
N!pósky~Hi
objednat,el
.
potřebné
!"eru yysvedceni, bud' mu vydáno na
Jeho _ u~raty. Zápi,sy a poznámky ve so~clllnostl k · provedeni dlla, je po'
vy_svedcenl, ktere by znesnadni ly za· dmkatel také oprávněn ustanoviti mu
!'1estnanému ziskáni nového
mls,ta, k tom_u přiměřenou lhůtu s prohlášenim, 'ze smlouva plati za zrušenou
JSou nepřipustny.
uplyne-Ii lhůta marně.
'
Vysv~dčenf zaměstnaného, jež jsou
§ 1168 a. Zkazi-li se dílo pouhou
uschovana u zaměstnavatele, bud'te

i
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jednáni, nemůže požadovati opět nanáhodou dřive než by·lo převzato, zpět. Pokud je fiskus ' oprávněn to
nemůže podnikatel požadovati. pJat~: niti, ustanovuj I naři%enl
politická_
Ztráta hmoty stihá tu stranu, 'Je% JI Bylo-Ii však něco, aby se %abránilo
dodala. Ne%daři-li se však dilo pročinu nedovolenému, dáno tQmu, kdCt
to, že hmota objednatelem ~odaná
chtěl se tohoto činu dopustiti,
I%e
je zřejmě nepotřebná, nebo %e ob%a vráceni.
jednatel dal přika%y zřejmě nesprá- žádati
Byla-Ii dána zápůjčka pro %aká%avné, odpovidá %a škodu podnikatel,
nou hru, nel%e žádati vráceni.
když objednatele nevaroval.
HLAVA DVACATA SEDMA.
POVINNOST peCE.
§ 1169. Ustanoveni § 1157, vyjmouc O SMLOUvE O SPOLECENSTV( STATKO_
ustanoveni o úpravě služeb a o dO:
bě práce i oddechu, bud' obdobne
VZNIK výDELECNe SPOLECNOSTI.
užito na smlouvu o dilo.
POJEM.
§ 1175. Smlouvou, kterou dvě neZAPRAVEN( PLATU.
bo několik osob svoluje, aby jell
§ 1170. Plat buď %pravidla %apra- jejich přičiněni nebo také jejich vě·
ven po skončeni dila. Koná-Ii se ci byly spojeny ke společnému UZlvšak dilo po částech nebo jsou-Ii s tku, ustano'luje se společnost na spoHm spojeny výlohy, kterých podnika- lečný výdělek.
tel na se nev%al, je tento oprávněn
ROZDELENI.
žádati již dřive %a poměrný dil platu a %a náhradu učiněných vý loh.
§ 1176. Podle toho, věnuji-Ii spo§ 1170 a. Byla-Ii smlouva opřena o lečnici společnosti
jen jednotlivé
rozpočet nákladů s výslovnou %áru- věci nebo sumy, nebo celý druh vě
kou %a jeho správnost, nemůže po: ci, na př. všechno %božl, všechny
dnlkatel žádati %a %výšenl platu, anI plody, všechny ležici pozemky nebo
při nepředvldané výši nebo náklad- konečně celé své jměnl bez výjim·
nosti rozpočtených praci.
ky, jsou také druhy
společnosll
Byla-Ii smlouva opřena o rozpočet různé a společenská práva širši ne.be% záruky a nel%e-Ii se vyhnouti bo užši.
značnému překročeni, může objedna§ 1177. Znl-Ii společenská smlouva
tel, dada přiměřenou
náhradu
%a na celé jměnl, ro%umi se Um přece
práci podnikatelem vykonanou, ustou- jen přitomné. pojme-Ii se však i bupiti od smlouvy. Jakmile však takové douci jměni, ro%uml se Um jen napřekročeni objevl se nevyhnutelným, byté, nikoli zděděné; leda, že bylo
je podnikatel povinen
ohlásiti
to oboji výslovně vymíněno.
neprodleně objednateli, jinak %t,raU
všeliký nárok na náhradu %a VIceFORMA ZŘ(ZENI.
práce.
§ 1178. Společenské smlouvy, které se t}'kaji jen přitomného nebo
ZANIK SMRTl.
jen budouciho jměnl, jsou neplatny,
§ 1171. Smlouva o dilo, týkajic,l se
když statek jednou nebo
druhou
praci, při nichž %áleži na %vláštnich
stranou vnesený nebyl řádně popsán
osobnich vlastnostech podnikatelových, ruši se jeho smrU a jeho dě a §sepsán.
1179. Jak se společenská smloudicové mohou žádati toliko cenu %a
do
va mezi obchodniky sjednává,
pfichystanou upotřebitelnou hm~tu a
přislušných rejstřfků zapisuje a večást platu, přiměřenou hodnote vyřejně oznamuje, ustanovuji %vláštni
konané práce. Zemře-Ii objednatel,
obchQdni a politické zákony. Provo%ůstávajl dědicové smlouvou vázáni.
%ujl-li se jen jednotlivé
obchody
společně, postač i, když smlouva o
3. SMLO,!VA N~KLADATElSKA.
tom učiněná je v obchodnich knl,
§ 1172.,' 1173 %m'ěněny zákonem %
11. května .1?23. č. 106 Sb. %. a n. hách.
_§ 1180. Smlouva o společenstvi ce4. PLNEN( K ÚCELU NEDOVOLENeMU. lého jak přitomného, tak i budoucl·
ho jměni, která se sjednává obyčej
§ 1174. Co někdo dal vědomě, aby
ně jen mezi manžely, budiž posouzpůsobil nemožné nebo nedovolene
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§§ 1169-1193.

zena podle předpisů daných o tom
v hlavě o svatebnlch smlouvách.
při!omné předpisy vztahuji
se
na
os tatni druhy
společenstvi
statků,
sjednaného smlouvou.
OCINEK SMLOUVY A SKUTECNeHO

bil

jiným

způsobem

ku

společnému

výdělku.

§ 1188. Při poradě a rozhodováni
o společenských záležitostech, nenili jiné úmluvy, bud'tež použity pfedpisy dané v hlavě o společenstvi
vlastnictvi (§§ 833-842).

PŘ(SpEVKU.

§ 1181 . Společenská smlouva patři
sice k právnlm důvodům nabyti vlastnictv i; ale nabyti samo a spoleéenstvi statků nebo věci nastává jen
jejich odev%dánlm.

DOPLATEK KE KMENOVeMU JMENL
§ 1189. Společnici nemohou býti
nuceni k většímu přispěvku, než k
jak~~u ,se zavázali. Nelze-Ii však při
zmenenych okolnostech bez zvětšeni
příspěvků vůbec dosáhnouti
společenského účelu, může zdráhajicí se
společník vystoupiti
nebo býti
k
vystoupeni přidržen.

KMENOVe JMENL
§ 1182. Vše, co bylo výslovně urku provozováni společného obchodu, tvoři jistinu čili kmenové PRovozovAN( svEŘENÝCH OBCHODil.
jměni společnosti. Ostatni, co každý
§ 1190. Svěřl-II se provozováni obspole čnik držl, pokládá se %a oddě
chodu jednomu nebo několika spolený statek.
lečnlkům, buďtež pokládáni za zmo§ 1183. Vložl-Ii se penl%e, čl věci
cněnce. Na jejich porady a rozhodospotř ebitelné nebo sice nespotřebi
váni o společenských záležitostech
tetné, ale v peně%fch oceněné; pobudiž rovněž použito shora (§§ 833
kládán buď nejen užitek % toho na- -842) zminěných předpisů.
bytý, nýbrž i kmenové jměnl vůči
spole čnikům, kteřf k tomu přispěli,
RUCEN( ZA ŠKODU .
za spol ečné vlastnictvi. Kdo slibl
vynaložiti ku společnému užitku jen
§ 1191. Každý společnik ruči %a
své přičiněni, má sice nárok
na škodu, kterou způ sobil společnosti
zisk, nikoli však na kmenové jměni svým zaviněnim. Tuto škodu , nelze
(§ 1192).
vyrovnati užitkem, který jinak společnosti opatřil.
Způsobil-Ii
však
PRAvA A POVINNOSTI SPOLECN(KO; společnik společnosti novým, o své
pŘlspEVEK
KE
KMENOVeMU
JMEN( újmě podniknutým 'jednánim jednak
(FONDY) .
škodu a jednak užitek,
má nastati
§ 1184. Každý společnlk, Ýyjimajic poměrné vyrovnáni.
připad zvláštnl úmluvy, je ' zavázán
přispěti stejným podilem ke -spoleROZDELEN( ZISKU.
čenskému kmenovému jměni.
§ 1192. Jměni, které po srážce
všech výdajů a utrpěných ztrát zbýSPOLUPOSOBENI.
vá nad kmenové jměni, jest ziskem.
§ 1185, Zpravidla jsou všichni spo- Kmenové jměni samo zůstává vlastlečnici zavázáni, nehledlc k jejich nictvi!!, těch, kdož k němu přis'pěli;
většimu nebo menšimu- podilu, spo- leda ze hodnota pfaci byla připočtek jistině a vše prohlášeno
%a
lupůs obiti
stejně
ku
společnému
společn ý statek.
užitku.
§ 1193. Zisk se rozděll podle po§ 1186. Zádný společnik nenl oprávněn pověřiti třeli osobu
spolupů měru přfspěvků k jistině a práce vysoben im; nebo přijmouti někoho do ~onané všemi společníky se navzáspoleč nosti; nebo podnikati vedlejši Jem v.yrovnávaji. Jestliže jeden nebo
zaměst náni pro společnost škodlivé. někteřf společnicI jen pracují, nebo
_ ~ 1187. Povinnosti společniků ur- kromě přfspěvku k jistině vykonávaji
cUJi se přesněji smlouvou. Kdo se zároveň práce, urči se soudem
za
z ~vá z~1 jen k práci,
neni povinen přičiněni, nenl-li úmluvy a nemohoup.d,sp evkem. Kdo sllbll toliko peně li se společníci dohodnouti, částka
zl,ty nebo j~ný přispěvek, nemá ani úměrná důležitosti obchodu, vynalozavaz ku, anI práva, aby spolupůso- žené námaze a zjednanému užitku.
čeno
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kterým jest oprávněn nakládati podle libosti. Práva
a závazky, které má třetí vůči společnosti, musí se tedy
rozeznávati
od práva . závazků vůci jednotlivým

ROZDELENI ZTRAlY.
§ 1197. Ztratila-Ii společnóst svůj
vklad zcela nebo z částí, r ozdělí se
ztráta v poměru, jal< by byl v opač
ném případě rozdělen zisk. Kdo nedal ' jistiny, ~trácf svá přičinění.

§ 1203: Co tedy ' má někdo na jednotlivém společnlku a
nikoli
na
společnosti pohledávati
nebo
mu
platiti, může také jen na tom jednotlivém společnlku a nikoliv na společnosti, žádati nebo mu platiti. Rovněž však má při . společenských pohledávkách nebo dluzích každý spo·
lečník jen podle svého podnu právo nebo závazek platiti,
vyjímajíc
případ, o němž se má za to, že jest
u obchodníků, že všichni za jednoho
a jeden za všechny něco slfbili nebo · přijali.
§ 1204. Tajní společníci obchodní
společnosti, totiž takoví, kteří jí část
fondu 'pro zisk a ztrátu zapůjčili, ale
~ a společníky n~byli ' prohlášeni, ne!'učí nikdy vice, než zapůjčenou jistinou . VyhlášeníspolečnJci ručí svým
celým. jměním .

vých penězích,
sobech užitků/
podle předpisu
o společenství
843).
§ 1195. Společnost může
povoliti
společníku pro jeho výtečné vlastnosti nebo přičinění větší zisk, než by
mu náležel podle jeho podnu; z takových výjimek nesmí však se státi
protizákonné úmluvy nebo zkrácení.
§ 1196 neplatí.

. SÚČTOVÁNI.
§ 1198. , Společníci, . jimž je sverena správa, jsou zavázáni řádně - liěsti
jl vydati účet o společenském k'menovém ' jmění a o příjmech a vydáních k tomu náležejících :
§ 1199 . Závěrečný účet a rozděle
ní zisku nebo ztráty nemůže býti žádáno před skončením obchoďu. Provozují-Ii se však obchody, které maJí trvati po několik let a ročnl užitek dávati, mohou společníci, netrpíli tím jinak hlavni obchod, žádati
ročně jak účet, tak i rozdělení zisku . Ostatně může každý společník
kdykoliv na své útraty nahlédnouti
do účtů.
§ 1200. Kdo se spokojil s pouhým
předloženlm uzávěrky (bilance) nebo
kdo se zřekl i svého práva žádati
účet, může, dokáže-Ii podvod i jen
v jedné části správy, domáhati se
úplného účtu ' jak 'za minulý případ,
tak i za všechny budoucí případy.

ského

oddělené,

zisk v hotonýbrž v jiných způ
stane se rozdělení
obsaženého v hlavě
vlastnictví. (§§ 840-

§ 1194.

společníkům.

ZRUSENI SPOlEČNOSTI A VÝSTUP Z NI.
§ 1205. Společnost se sama sebou
rozejde, když podniknutý obchod byl
dokonán, nebo nelze v něm pokračovati, když celé společenské kmenové jmění přišlo na zmar;
nebo
když uplynula doba ustanovená pro
trv ání společnos~i.
, § 1206. Společenská pr.áva a závazky . nepřecházej I zpravidla na dě
dice společníkova. Tito .jsou však
oprávněni, nebu'd e7li s nimi ve společnosti pokračováno, žádati a dáti
zapraviti účty až do smrti zůstavite·
lovy. V opačném případě jsou však
také zavázáni účty vydati a zapraviti.
POMER VŮČI SPOLEČNIKŮM.
§. 1207. Skládá-Ii se společnost jen
§ 1201. Bez výslovného
nebo ze dvou osob, zaniká úmrtím jedné.
mfčky učiněného
právního
svolení S.kládá-Ii se z několika, platí o
společníků
nebo jejich zmocněnců ostatních společnícfch domněnka, že
chtějí jestě mezi sebou ve společ
nemůže se společnost
třetí
osobě
zavá,zati. U obchodníků vyhlášené, nosti · pokračovati. Tato domněnka
jednomu nebo několika společl"!íkům platí také vůbec o dědicfch obchodudělené právo vésti firmu, totiž pod- níků_ .
§ 1208. ~nHi společenská smlouva,
pisovati všechny listiny a spisy jménem společnosti, poi.ímá v sobě již sjednaná od osob, které nejsou obchodníky, výslovně také na jejich
všestrannou plnou moc (§ 1028).
§ 1202. Společník, který se účastní dědice, jsou tito, když se dědictvl
ve společnosti jen část[ svého jmě ujmou, povinnr říditi se vůli zůsta
ní, může držeti jmění od společen- vitelovou; na dědice dědiců tato vů-
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le se nevztahuje; Hm . méně je s to nost, nebo doživotní požívání jmění,
založiti stálou společnost (§ 832) .
u.rčené pro případ .smrti, a vdovský
.
§ 1209 . NenHi dědic s to vykonati plat.
služby, které zemřelý převzal pro
spole čn ost, musí se podrobiti
po1. ' VENO.
mě rné srážce z . vyměřenéHo podílu.
§ J218. Věnem · rozumí se ' jmění,
§ 1210. Nesplní-li společník pod- ktere . bylo mužovi odevzdáno či zastatných podmínek smlouvy, upadne- jištěno manželkou, nebo za ni třetf
li do konkursu, je-Ii soudně prohlá- osobou, na úlevu v nákladech, spošen za marnotratníka, nebo vůbec jených s manželským ' společenstvím.
dán pod
opatrovnictví,
pozbude-Ii
důvěry zločinem,
může
býti
před
JEHO ZŘfZENr: '
upl ynutfm času ze společnosti vy§ 1219. Drží-Ii nevěsta vlastní Jmeloučen .
.
§ 1211. Společenskou smlouvu lze ní a je-Ii zletilá, záleží na ní a ževypo vědět i
před
!lplynutfm
času, nichovi, jCjk se chtějí dohodnouti o
když onen ' společnlk, 'o d něhož pro- věnu a ' o jinych obapolných. darech .
nezletilá;
VOl obcho du hlavně záležel, zemřel Je-Ii však nevěsta ještě
mu sí býti smlouva sjednána otcem
nebo vy stoup il.
§ 1212.' Jestliže doba trvánl spo- nebo poručníkem se schválením polečnos ti nebyla ani výslovně určena, ručenského soudu'. .
ani n emůž e' býti určena z povahy vě
§ 1220. Nemá-Ii nevěsta vlastního
ci může každý společnlk smlouvu jmění,
postačujícího na přiměřené
libovol ně vypověděti; . jen nesml se věno, jsou .. rodičové nebo dědové a
to státi ls tivě nebo v nevčas (§ 830). báby podle - pořadí, jak jsou ' povinni
§ 1213. Účinky vyloučení nebo vy- vyživovati či zaopatřovati děti, . zapovězen !, kt~ré bylo j odpíráno,
ale váz,án h dce.rá,m nebo vnučkám při jepřiměřené
později 'prohlášeno za pořádné, vzta- jich sňatku dáti · věno,
hují se nazpět ke dni, kdy se stalo. svému stavu a . jmění, nebo · k tomu
poměrně
přispěti
(§§
141
a
143). Ne§ 121 4. Zrušen í obchodní společ
nosti; přijetí a vystoupení jejích ve- manželská dcera může žádati věno
jen
od
své
matky.
řejných společníků . musí býti právě
tak, jako zřízeni, veřejně oznámeno .
§ 1221. DOVOlávají-ii se rodiče neZ tohoto oznámení posuzuje se také bo dědové a báby své nemóhoucnoúčinnos t a trvánl plných mocí.
sti, zř(ditl 'slušné věno, má soud na
ž"ádost ' 'snoubencu vyšEÚřiti okolnosti,
DĚLE NI SPOLEČENSKEHO JMENl.
ale bez přfsného ' vypátrání
stavu
§ 1215. Při dělení společenského jmění, a podle toho · ur'čiti přiměře
jmění, kter é má býti vykonáno
po né věno, nebo rodiče. a dědy a
rozejití se společnosti, budiž kromě báby od toho . osvoboditI. "
hořejších ustanoveni
šetřeno
týchž
. § 1222. Provdala-Ii se 'dcera bez
předpisů , které byly vůbec dány o vědomí nebo proti · vůli svých rodičů
dělení společenské věci v hlavě
o a shledá-Ii soud přfčinu odporu za
společens tví vlastnictví.
důvodnou,l)ejsou rodičové . povinni
§ 1216. N ařízeni obsažených v této dáti jí věno ani v případě ; když pohlavě budiž použito i na obchodnl tom manželství schválí.
společno sti, pokud o tom není zvlá§ 1223. Obdržela-Ii dcera již své
štnlch př edpi sů.
věno, a je, třebas bez svého zavinění, ztratila, není již oprávněna ani
HLAVA DVACATA OSMÁ.
v přfpadě druhého manžel stvl žádati
O SVATEB NlcH SMLOUVÁCH.
nové.
'
SMLOUVY SVATEBNI.
§ 1224. Je-Ii pochybno, zda věno
§ 1217. Svatebnlmi smlouvami na- bylo vydáno ze jmění _rodičů nebo
zývají se smlouvy, které byly sjed- nevěsty, předpokládá se posléze ře
nány o jmění, hledíc k manželskému čené. Vyplatili-Ii však již rodičové
svazku , a mají především za před věno své nezletilé dceři b'e z vrchnomět věno; obvěnění; jitřní dar; spo- poručenského schv,ál~nr-, pliltí
domlečenství statků; správu a požívání něnka, že to rodičové učinili z vlastjmění. .
vlastnlho jméní; dědickou posloupA
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ODEVZDÁNI.
§ 1225. NevyminlHi si manžel před
uzavřeným manželstvim věna, nenl
také oprávněn je žádatI. Odevzdáni
vyminěného věna, nebyl -Ii jiný čas
ustanoven, může býti žádáno ihned
po úzavřeném manželstvl.
A DOKAZ O NEM.
§ 1226. Byl-Ii na jměni manželovo
uvalen konkurs, tvoli jeho pisemné
nebo ústni potvrzeni, které se stalo
p'řed uvalenlm konkursu,
že ' přijal
věno, důkaz proti každému. ' Stane;1i
se však potvrzeni teprve po uvaleni
konkursu, nemá důkazni moci proti
věřitelům.

PŘEDMĚT

VENA A PRÁVA MAN ZELA
A MANZELKY VZHLEDEM K NEMU.
§ 1227. Vše, co lze zciziti nebo
uživati, hodi se za věno. Pokud je
pokračováno v manželském .společen
stvi, náleži poHváni věna . a toho, co
k němu přibude, mužovi. Spočivá-li
věno v hotových penězich r ,v postoupených dlužnich pohledávkách nebo
v spotfebitelných věcech, náleži mu
úplné vlastnictvi.
'
§ 1228. Spočivá-Ii věno v nemovitých
statcich,
v
právech
nebo
svršcich, jichž lze užlvati se zachovánim podstaty, pokládá se manželka tak dlouho za vlastnici a muž za
jeho poživatele, až se dokáže, že
manžel převzal věno za určitou cenu
a zavázal se jen k vráceni této peněžité částky.
,
§ 1229. Podle zákona připadne vě
no po smrti mužově' jeho manželce,
a zemře-Ii tato před nim, jejim
dědicům. Má-Ii býti ona nebo jeji
dědicové z toho vyloučeni, musi to
býti výslovně ustanoveno. Kdo dobrovolně zřidi věno, ' může si vyminiti, aby po smrti mužově mu opět
p'řipadlo.

2. OBvENĚNI.
§ 1230. Co ženich nebo třetl osoba dá nevěstě na rozmnoženi věna,
sluje obvěněnl. Z toho nenáleži sice
,manželce během manželstvi žádný
požitek: přežije-Ii však muže, náleži
ji bez zvláštni úmluvy také volné
vlas~nictvi,
třebas
mužovi nebylo
věno připsáno pro připad jeho pře
žitI.
§ 1231. Ani ženich ani jeho rod i-
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čové nejsou zavázáni ustanoviti obvěněnl. Týmž způsobem v!'iak, jakým
jsou rodičové nevěsty povinni jl
vydati věno, náležr i rodičům ženi-

chovým,
měřenou

aby mu dali výbavu, pfijejich jměni (§§ 1220- 1223).

3. JITŘNI DAR.
§ 1232. Dar, jejž muž slibl dáti
své manželce prvnlho jitra, sluje
jitřnl dar. Byl-Ii týž sllben, v pochybnosti platl domněnka, že byl již
předán během prvých třl let manželstvl.
4. SPOLECENSTVI STATKO.
§ 1233. Manželský svazek sám nezakládá ještě společenstvi statků
mezi manžely. K tomu je potřebi
zvláštni smouvy, jejiž rozsah a právni forma posuzuje se podle §§ 1117
a 1178 předchozi hlavy.
, § 1234. Společenstvi statků mezi
manžely rozum i se . zpravidla jen na
při pad smrti. Manželovi dává právo
k polovici toho, co tu po smrti druhého manžela ještě jest ze statků,
daných obapolně do společenstvl.
§ 1235. Při společenstvi, které se
vztahuje na celé jměni, bud'tež před
dělenim sraženy všechny dluhy bez
výjimky; při společenstvi však, které má za předmět jen přítomné nebo jen budouci jměni, jen ty dluhy,
kterých bylo použito k užitku společného statku.
§ 1236. Drii-li manžel nemovitý
statek a je-Ii právo druhého manžela
ku společenstvi zapsáno do veřej
ných knih; obdrži tento zápisem
věcné právo
k pOlovici podstaty
statku, dle něhož onen manžel o
této polovici nemůže činiti pořizeni;
na užitky dak během manželstvi neobdrži vkladem nároku . Po smrti
mani'ela náleži na živu pozůstalé
straně ihRed volné vlastnictvi jejiho
podllu .
Takový vklad však nemůže
býti na ' újmy- věřitelům na statku
dřive zapsaným.
5. SPRÁVA A POZIVÁNI POVODNIHO
NEBO NABYTEHO JMENL
§ 1237. Neučinili-li manželé zvláštni úmluvy o upotřebeni svého jmě
ni, podrži každý manžel své dřivějši
vlastnické právo a druhý nemá ná'
roku na to, co každá strana během
manželstvi ziská a jakýmkoli způso '
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bem dostane. V pochybnosti platl
domněnka, že nabyti se stalo mužem.
_
§ 1238. Pokud manzelka neodporovala, plati .pr~vnl do,!!něnka, že
svěřila mužovI Jako svemu zákonnémU zástupci správu svého volného
jměni.

§ 1239. Na manžela hledi se sice
se zřetelem k takové správě vůbec
jako na jiného zmocněného správce
věci; ruči však jen za kmenový statek nebo jistinu. Neni povinen účto
vánim o užitcich, braných během
správy, nebylo-Ii to výslovně vymlněno; toto se spiše pokládá za spořádané až do dne zrušené správy.
§ 1240. Také manželka neni povinna v yúčtovati požitky, které svému
muži postoupila, ale během manielstvi sama vybrala; manželé maji
dak na vůli takové mlčky povolené
správy zastaviti.
§ 1241 . V naléhavých přfpadech
nebo při nebezpečenstvi újmy může
býti manželovi správa jměni odňata,
I když by mu byla výslovně a na
vždY povolena. Naproti tomu je také oprávněn učiniti přftrž nepořád
nému hospodařeni své manželky a
dokonce podle zákonných předpisů
ji dáti prohlásiti za marnotratnici.

6. VDOVSK'f ' PLAT.
§ 1242. Co jest určeno manželce
na připad vdovstvi na výživu, sluje
vdovský plat. ~ento náleU vdově
Ihned po smrti ' mužově a má býti
vždy zapraven na tři měsice napřed.
§ 1243. V dově náleži ještě po šest
týdnů po smrti mužově obyčejná výživa z pozůstalosti a, je-Ii těhotná,
až do uplynuti šesti týdnů po jejim
slehnutf. Pokud však této výživy poživá, nemůže bráti vdovský plat.
§ 1244. Vdá-Ii se vdova, ztráci nárok k vdovskému platu. ,
ZAJIŠTĚNI VĚNA,

OBvENENI A VDOVSKEHO PLATU.
§ 1245. Kdo věno odevzdá, jest
oprávněn žádati přiměřené zajištěni
od toho, kdo je přijimá, při odevz dáni nebo když nastane později
ne bezpečenstvf. Poručnici a opatrovnicI svěřené nevěsty nemohou prominouti bez schváleni vrchnoporučensk ého soudu
zajištěni
věna
a
rovněž tak vymíněného obvěněni a
vdovského platu .
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DAROVÁNI MEZI MAN ZELY A SNOUBENCI.
§ 1246. Platnost nebo neplatnost
darováni mezi manžely posuzuje se
podle zákonů ' daných o darováni
vůbec.

§ 1247. Co muž dal své manželce
na špercich, drahokamech a jiných
drahocennostech p~o okrasu, nepokládá se v pochybnosti za půjčené,
nýbrž za darované.
Jestli ale zasnoubená strana druhé, nebo také
třetl osoba jedné nebo druhé straně
se zřetelem k budoucimu manželstvi
něco připovi nebo daruje, může, nedojde-Ii k manželstvi bez dárcova
zaviněni, darováni býti odvoláno.
VZÁJEMNE ZÁVĚTI.
§ 1248. Manželům je dovoleno v
jedné a téže závěti ustanoviti za
dědice sebe obapolné, nebo také
jiné osoby. I tak,ová záv .ěť jest odvolatelná; z odvoláni jedné strany
nelze však usuzovati na odvoláni
druhé strany (§ 583) .
DEDICKE SMLOUVY. NÁLEŽITOSTI
PLATNOSTI OEDICKE SMLOUVY:.
§ 1249; Mezi manžely může býti
sjednána také dědická smlouva, kterou se budou ci pozůstalost, nebo
jeji dll slibuje a slib piijimá (§ 602) .
' pro platnost takové smlouvy je však
nutno, aby' byla zřizena pisemně se
všemi ná.ležitostml pisemné závěti.
§ 1250. Manžel, který je chráněn
cem, může sice přijmouti jemu 'slíbenou, neškodnou pozů'stalost; pořizeni
o vlastni pozůstalosti v!'iak
může bez schváleni soudu jen potud obstáti, pokud je platnou závěti.

PŘEDPIS O PŘIPOJENYCH VYMINKÁCH.

§ 1251. Co bylo řečeno o výminkách . při smlouvách vůbec, toho musi býti použito i na dědické smlouvy mezi manžely.

ÚČINEK DĚDIci<E SMLOUVY.
§ 1252. Dědická smlouva, třebas
vložená do veřejných knih, nepře
káži manželu, pokud žije, nakládati podle
libosti svým jměním.
Právo, které z ni vzniká, předpoklá
dá zůstavitelovu smrt; nemůže býti
smluvnim dědicem, nepřeŽije-ii zů
s.tavitele, ani na jiné převedeno, ani

II.
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býti žádál'o . zajištění ' h.ledíc k budoucfmu dědictví.
.
§ 1253. Dědickou ,smlouvou nemůže
se ' manžel docela' vzdáti práva či
niti poslední pořizenf. Čistá čtvrtina,
na ' které nesmi ' váznouti ani povinný dll někomu náležejícf, ani jiný
Ciluh, zůstává podle z~kona vždy vyhrazena k volnému poslednímu pořízenf. Nepořídil-Ii zůstavitel. o ni,
přece nepřipadne smluvnimu dědici,
třebas by byla slibena celá pozů
stalost, nýbrž zákonným dědiců").
ZÁNIK TÉŽE.
§ 1254. Óědická smlouva : nemůže
býti- odvolána na újmu dn!hého manžela, s nimž byla sjednána, nýbrž
jen podle předpisu zákonů zbavena
moci. Nepominutelným dědicům zustanou vyhrazena jejich práva jako
vuči jinému poslednímu , pořízení.
POŽIVÁNI NA PŘIPAD SMRTI
(PRÁVO ADVITALlTNI) .
_ § 1255. Uděli-Ii jeden manžel druhému požíváni svého jměni ' na při
pad přežiti, není tím omezen ve
volném , pořizování jednáními mezi
živými;
právo požívání
(§§ 509520) vztahuje se jen na p<;lzůstalost
volr,ě zděditelného jmění.
.
§ 1256. Je-Ii však požívání nem\?vitého statku se svolením propůjči
telovým vloženo do veřejnych knih,
nemůže býti co do tohoto · statku již
·z kráceno.
,
§ 1257. , Uz avře-Ii pozůstalá strana
opět manž~lství · nebo chc~-Ii požíváni postoup.iti jinému, mají ~ěti
zemře lého manžela právo žádati, aby
jim bylo požíváill přenechán~ za při
měřenou

ročni

částku.

§ 1258. Manžel, kte rý ,. činí nárok
na požívání celé pozllstalosti druného manžela nebo jeji části, nemá
prá\la žádati podíf vyměřený ' jemu
zákonem v případě zákonné posloupnosti dědické (§§ 7,57~759).
SPOLČENI

DĚTI.

§ 1259. Spolčení dětí, to je smlouva, kterou mají" býti děti z různých
man'želství pokládány v dědické posloupnosti
za sobě rovné,
nemá
právniho účinku. '
'ODDĚLENI JMĚNí V. PŘIPADE:
1. KONKURSU;
§ 1260. Byly-Ii na jmění mužovo
za jeho života prohlášen konkurs, n~-

Občanské

právo_

sice ještě manželka naproti
věritelům žijdati vrácení věna a vydání obvěnění, nýbrž jen zajištěni
pro , případ rozvázáni manželství. Je
kromě toho oprávněna od doby prohlášeni
konkursu
žádati
požíván!
vdovské výživy a, 'nebyla,- li, vymině
na, poživání věna. Tento nárok na
jedno nebo ' druh,é požívání nemá
však místa, bude-Ii dokázáno, že
manželka je ', příčinou úpadku majetkových poměrů mužových.
§ 1261. Upadne-Ii manželka · se
sV.ým jměním do konkursu, zůstanou
svatební smlouvy nezměněny.
§ 1262. Je-Ii mezi manžely spolemuze

čenstvi ' ' statků

vymíněno,

př~stane

totéž ·konkursem jednoho nebo druhého manžela a jměni mezi nimi
společné se rozděli ' jako , p.ři smrti.

2. ', DOBROVOLNÉHO;
,.§ 1,263. Shodnou-Ii se manželé, že
rozvedeně žíti, záleží také na
jejich srozu.měni, které se ma vždy
státi zároveň (§§ 103-105), zda své
svatebni smlouvy dále ponechaj i nebo jakým , způsobem , je ' chtějí změniti.
. '
chtějí

3. NEBO SOUDNIHO ROZVODU;
§ 1264. Bylo-Ii však soudcovským
rozsudkem uznáno ,na rozvod a nemá-Ii žádná nebo má~1i -každá strana vin'u · na rozvodu, může jeden
nebo druhý manžel žáda'ti,. aby sv aiebni smlouvy . by.ly prohlášeny za
zrušeny; při tom má · se soud vždy
pokusiti o ' narovnání (§ 108). Je-Ii
jedna stra,na bez viny, má' táž na
vůli, žádati
pokračování nebo ,zrušení svatebních smluv, nebo podle
okolností přiměřenou výživu. '
4. PROHLÁŠENI NEPLATNOSTI;
§ 1265. J~Hi manželstv! prohlášeno
za neplatné, pominou i svatebni
smlouvy, jměni, pokud tu je, navrát( ' se v, . předešlý stav.
Strana
však, ,která . má ,vinu, má nevinné
straně dáti· odškodnění (§ 102).
5. ROZLU 'KY MANŽELSTVí.
§ 1266.
Je-Ii .rozluka manželství
(§§ 115 a 133) povolena na žádost
obou manželů , pro jejich nepřeko
natelný odpor; svatební s.m louvy, pokud o tom nebylo učiněno narovnání (§ 117), zaniknou pro · obě strany.

Občanský zákoník
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Je-Ii na rozluku manželství uznáno nebo zvláštním třídám zapovězeny,
osoby,
které
rozsudkem, nenálež! nevinnému man- jak se mají trestati
želu jen plné zadostiučiněni, nýbr.i zapovězené hry provozují, a ,ti, kteod okamžiku uznání na rozluku vše, ří jim v tom nadržují,. ustanovují po' .
co mu bylo ve ~vat~bní~h_.s~l~uV~C.h litické zákony.
vyml něno pro prípaď ~rezltl: Jmen!,
při němž tu bylo spolecenstvl statku;
L LOS;.
rozdělí se jako při smrti a právo , z
§ 1273. Los mezi soukromými' osodědické zůstane vyhrazeno nevinné- bami, směřujícl ,k sázce
nebo ke
mu na případ smrti. ' Na zákon(lou hře, p,osuzuje s.e. podle ', předpisů
dědickou posloupnost (§§ 757-759)
ustanovených pro sázky a hry. Má-Ii
nemůže si rozloučený třebas nevin- však býti 'Ios,em rozhodnuto o děle
ný manžel činiti nárok.
ni, volbě neb,o rozepři, uplatní se
při tom práva ostatních smluv.
,
HLAVA DVACÁTÁ DEVÁTÁ .
_ § 1274. Státní
loterie
nebuďtež
O SMLOUvAcH ODVÁŽ~ÝCH.
posuzovány podle pova·hy sáz~y 11
ODVÁŽNÉ SMLOUVY.
hry, nýbrž podle plánů o nJch po§ 1267. Smlouva, kterou se slibuje každé vyhlášených.
a přijímá naděje ještě~ nejisté vý4. K0UPĚ NADĚJE;
hody, jest s~louva. odvá-žná. Náleží
k smlouvám uplatnym nebo bezplat1275. Kdo , slí·bl za určité množným, podle. toho, _~yl~-Ii .naproti to - ství budouclho
výtěžku ' -poměrnóu
mu něco sllbeno CI nlkoh.
cenu, sjedná řádnou kupní smiouvu.
§ 1268. j)ři , odvážných smlouvách
§ 1276. Kdo koupi budoucl ' užitky
nemá místčl právni . prostředek pro věci úhrnkem, nebo k.d o koupí 'nazkráceni přes polovici ceny. '
'ději · na ' ně . za určitou cenu, Hní odvážnóu smlouvu; . nese nebezpečen
DRUHY ODVAžNÝCH SMLUV,:"
ství, že bude očekává'ní zcela zm a§ 1269. Odvážné
smlouvy
jsou: řeno; nálež! mu však také všechny
sázka; hra a los; všechny kupnl a dosažené řádrié užitky.
jiné smlouvy zřízené o očekávaných
právech n'ebo o budoucf ještě neZVl:ÁŠTĚ KUXU;
určité věci; rovněž doživotní
dů
§ 1277. ' Podíl na hornim díle nachody; společenské zaopatřovacl ú- zývá se kux. Koupě kuxu náležf k
stavy; konečně smlouvy pojišt'ovacl odvážným smlouvám, Prodč!vač ručí
a o zápůjčku na loď.
jen za pravost kuxu a kupec má _si
počinati podle zákonů o hornictví.
1. SÁZKA;
§ 1270. Smluví-Ii ·se o' událósti,
.- NEBO DĚ!>ICTV(;
oběma stranám ještě neznámé, urči
tá cena mezi nimi pro ~oho, jehož , § 1278. ' Kupec dědictví,prodava
tvrzení výsledku odpovidá, vzniká čem přijatého nebo . aspoň mu při
sázka. Měla-Ii vyhráv ajfcí strana o - padlého, nevstupuje jen v : práva,
tom, jak věc dopadne, jistotu a za- nýbrž i v závazk,y prodav,ače jako
tajila-Ii ji druhé straně, do poušti se dědice, pokud tyto nejsou , jen osoblsti a sázka je neplatna. Prohrávají- nf. Nebyl-Ii tedy při koupi , vzat za
dě
cl strana však, jíž bylo předem zná- základ soupis, je ' ta.ké k,oupě
mo, jak věc dopadne, budiž poklá- dictvi odvážným jednáním :
Koupě
dědictvl
vyžaduje
'_
ku
,
své
dána za dárce.
spisu
§ 1271. Poctivé a' jinak dovolené platnosti zřízeni notářského
sázky jsou potud
závazné,
pokud nebo sepsáni soudního protokolu ,
. § 1279. Kupec dědictvl nemá návymí něná cena nebyla jen slíbena,
nýbrž skut ečně zapravena nebo slo- 'roku na .v.ěci, které . náležejí prodažena. Soudně nemůže býti cena po- vači z pozůstalosti nikoliv jakožto
dědici, nýbr'ž z jiného důvodu, na
žad ována.
př. jako
přednostní , , odkaz, · [ja~o
, svěřenství], jako n'áhradnic.tvíi jako
2. HRA;
§ 1272. Kažná hra je druhem sázky. dlužní pohledávka, a které by mu
Práv a ustanovená p'r o ' sázky
plati náležely i bez dědic!<ého práva. Nata ké pro hry. Které hry jsou · vůbec proti tomu obdrží Vše, co přibude k
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samému dědictvi,
ať odpadnutlm
odkazovnika nebo spoludědice nebo
jakýmkoliv jiným způsobem, pokud
by byl měl prodavač na to nárok.
§ 1280. Vše, co obdrži dědic dě
dickým právem, jako na př. vybrané
plody a pohledávky, počltá se spolu do podstaty; naproti tomu vše,
co vynaložil ze sv'ého pro nastoupení dědictvi nebo na pozůstalost,
odečte se od podstaty. K tomu náležejí zaplacené dluhy, již vydané
odkazy, dávky a soudni poplatky, a
nebylo-Ii ' jinak výslovně umluveno, i
náklady pohřbu.
§. 1281. Pokud prodavač spravoval
pozůstalost před odevzdánim,
ruči
za to kupci jako jiný jednatel.
§ 1282. Věřitelové dědictvi a odkazovnici mohou však pro své uspokojeni se držeti jak kupce dědictvi,
tak i dědice samého. Jejich práva,
jakož i ona dlužniků dědictvi, nezměni se prodejem dědictvi a ujmuti
se dědictvi jednim platí i pro druhého.
§ 1283. Byl-Ii vzat při prodeji dě
dictvi za základ soupis, ruči prodavač za něj. Stala-Ii se koupě
bel
takového seznamu, ruči za pravost
svého dědického práva, jak je uvedl,
a za veškerou škodu způsobenou
kupci svým zaviněnim.

na podle povahy a účelu takového
ústavu a podminek o tom stanove·
ných.

5. D021VOTNI DOCHOD;
§ 1284. SlIbi-1i se někomu za pe-

.niz~, nebo za věc v penězich oceněnou na dobu života- určité osoby
určitý ročni plat, je to smlouva o

doživotni důchod.
§ 1285. Trváni doživotniho důcho
du může záviseti na životě jedné
nebo druhé strany nebo také
třetl
osoby. V pochybnosti zapravuje se
čtvrtletně. předem, a konči se
ve
všech připadech životem toho, na
němž

spočivá.

.§ 1286. Ani věřitelé, ani děti toho,
kdo si vymini
doživotni důchod,
nejsou oprávněni
smlouvu
zrušiti.
Prvni maji přece na vůli pohledávati své uspokojeni z doživotnich
důchodů, posledni však žádati uloženi postradatelné části důchodu,
aby mohli si na ni dáti pojistiti výživu, náležejici jim podle zákona.

6. SPOLEČN~ ZAOPATŘOVACI OSTAVY;
§ 1287. Smlouva, kterou se zřizuje
'pomoci vkladu společný zaopatřova
cr fond pro společnikY, jejich manželky nebo sir.otky, budiž posuzová-

7,. POJIŠfOVACI SMLOUVA;
§ 1288. Převezme-Ii někdo na sebe nebezpečenstvi škody, která mů
že jiného bez jeho zaviněni stihnouti, a slib i-Ii mu za určitou cenu plniti vyminěnou náhradu, vZl1iká
pojišťovaci smlouva. Pojišťovatel ruči
při tom za náhodnou škodu a
pojištěný za sllbenou cenu.
§ 1289. Obyčejně předmětem této
smlouvy je zboži, které se rozváži
po vodě nebo po zemi. Mohou však
býti pojištěny také jiné věci, na
př. domy a pozemky proti nebezpečenstvím požárnim, vodnim a jiným.
§ 1290. Nastane-Ii náhodná škoda
za niž odškodněni bylo ' pojištěno'
musi pojištěný, nevyskytneli
se ~
tom nepřekonatelná překážka, nebo
'nebylo-ll nic jiného umluveno, poda·
ti o tom pojišťovateli zprávu do třf
dnů, jsou-Ii v .témž mistě, jinak ale
v oné lhůtě, která byla určená k
oznámeni přijeti .. nabídky, učiněné
osobou nepřrtomnou (§ 862).
Opo·
mene-Ii oznámeni, nemůže-Ii nehodu
prokázati, nebo může-Ii pojišťovatel
dokázati, že škoda vznikla
zavině
nim poJištěného, nemá tento nároku
na pojištěnou částku.
§ 1291. .Bylo-Ii poj ištěnému známo
již v době sjednáni smlouvy, že věc
vzala zkázu, nebo pojišťovateli, že
jest mimo nebezpeči, jest smlouva
neplatna.
Pozn, Srovnej také pojišf. zák.
Č, 501/17 v odd. III.

POJiŠTĚNI ZÁPOJČEK

NA LODI A

NÁMOŘSKÁ.

§ 1292. Ustanoveni ' o pojištěnich
na moři, jakož i předpisy o smlouvě
o zápůjčku na lodi jsou předmětem
námořských

zákonů.

HLAVA TŘICÁTÁ.
O PRÁVU NA NÁHRADU ŠKODY A
ŠKODA.
ZADOSTlUČINENI.

§ 1293. Škodou nazývá se každá
újma, která byla ,někomu učiněna na
jměni, právech anebo jeho osobě.
Od toho se rozeznává ušlý zisk,
jejž může někdo očekávati podle
obyčejného běhu věci.

Občanský zákoník §§ 1280-1306 a.
PRAMENY POŠKOZENf.
§ 1294. Škoda vzchází buď z protiprávniho činu nebo opomenutfm jiné
osoby, nebo z náhody. Protiprávni
poškozeni je způsobeno buď samovolně nebo bezděky. Samovolné poškozeni však zakládá se z části na
zlém úmyslu, byla-Ii škoda způso
bena vědomě a s vůli; z části nedopatřenim, byla-Ii způsobena
ze
zaviněné nevědomosti, ' nebo z nedostatku náležité pozornosti
nebo
náležité pile. Oboj( se nazývá zavlněnim.
.
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~v~ .nutné pili a potřebným neobycej~y~ znalostem;
musi tedy státi

za Jejich nedostatek. Věděl-Ii
však
ten, kdo. ~u jednáni svěřil, o nezkuš:~o~tl jeho, nebo mohl-Ii
při
obyc~jne opatrnosti . věděti, je zároven posleze ' uvedený vinen nedopatřenim.

J 1.300. ~nal!"c jest i tehdy zodpovedny, udelf-II nedopatřenim za odměnu škodlivou . radu v záležitostech
svého uměni nebo vědy. Kromě tohoto připadu ručí rádce jen za škodu, kterou jinému způsobil udělením
rady vědomě.

o

POVINNOSTI K NÁHRADE ŠKODY:
b) nebo několika účastniků.
1. O ŠKODE ZE ZAVINENI;
§ 13.01. ~~ šk~du způ'sobenou proti§ 1295. Každý jest oprávněn žáda- ~rávne muze byli zodpovědno něko
ti na škůdci náhradu škody kterou II~ osob, když k ni přispěly společ
mu způsobil zaviněnim, nechť škoda n~, bezprostředním nebo prostředeč
byla způsobena přestoupenim povin- nym způsobem, sváděnfm, hrozbou
nosti smluvni či bez vztahu k něja rozkazovánim, pomáhánim, zatajeni~
ké smlouvě.
a pod.; nebo i jen opomenutlm
I ten, kdo způsobí úmyslně škodu zvláštniho závazku, zameziti zlo.
způsobem, příčfcim se dobrým mra§ 1302. V takovém připadě každý
vům, odpovidá za ni; stalo-Ii se to Z!lkládi3-1i se poškozeni na nedopa:
však při výkonu práva, jen tehdy tr.en.i . a lze-I! podfly určiti, zodpokdyž poškození jiného bylo patrně Vida Je~ za skodu způsobenou svým
účelem výkonu práva.
nedopatrenim.
Byla-Ii však škoda
pozn . Srov . zákony: automob. Č. způsobena úmyslně,
nebo nelze-Ii
162/1908 o.t~~tě~ý níže, a dále proti určiti podlly jednotlivců na poškonek. soutezl Co 111/1927, železniční zeni, ruči všichni za jednoho a jeČ. 27/1869 a o letectví Č. 172/1925 den za všechny. Tomu
však
kdo
otištěné v odd , III.
škodu nahradil, zůstává
výh'razeno
§ 1296. V pochybnosti platí dom- 'zase žádati náhradu na ostatnich.
něnka, že ' škoda vznikla bez zavině . § 1303. Pokud několik spoludlužni jiné osoby.
niků. má ručiti jen
z opomenutého
§ 1297. Platf však také domněnka
spln.eni svého závazku, budiž posuže každý, kdo má uživání rozumu' zovano z povahy smlouvy.
je schopen takového stupně pile ~
§ 1304. Je-Ii při poškozeni záropozornosti, jakého může býti použito veň , zaviněni se strany poškozenépři obyčejných .schopnostech.
Kdo h~, nese škodu se škůdcem poměr
tohoto stupně pile nebo pozornosti
~f{e':. nelze-Ii poměr určiti, rovným
opomene, při činech, jimiž nastává
zkráceni práv jiného, je vinen nedopatřením .
2. Z u21vÁNI PRÁVA;
§ 1298. Kdo předstírá, že mu ve
§ 1305. Kdo. užije svého práva v
splněni jeho smluvniho nebo zákonmezich
právnrch (§ 1295
odstavec
ného závazku bez jeho zaviněni brá2), neodpovidá ' za újm~ která z
ni/a překážka, tomu náležf důkaz.
toho vzejde jinému.
'
ZVLÁŠTĚ.

a) znalců,
1299. Kd.o se veřejně hlásf k
uradu, k umeni, k živnosti nebo ře
meslu, nebo kdo bez nutnosti dobrovolně • pře~ezm.e jednáni,
jehož
provedeni vyzaduje zvláštních umě
leckých znalosti nebo neobyčejné
pile , dává tím na jevo, že důvěřuje

.J

3. Z NEZAVINEN~HO
NEBO . NEVOLNIHO ČINU;
§ 1306. Škodu, kterou někdo způ
sobil bez zaviněni nebo nevolnim
činem, 'lení ··zpravidla povinen
nahraditi.
-'
§ .1306a .. Způsobr~1i kdo ŠkocÍu v
nOUZI, aby odvrátil od sebe nebo
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jiných nebezpečenství přímo hrozící,
rozhodni soudce, zda-Ii a jakou mě~
rou je škodu nahraditi, uváže, zdali poškozený n'ezanechal - obrany se
zřetelem k nebe'zpečenství
, jinému
hrozícímu, jakož i poměr výše poškození
k
tomuto - nebezpečenství
nebo konečně jmění škůdce a- poškozeného.
§ 1307. Uvedl-Ii se však
někdo
vlastním zaviněním ve -stav pomateni
smyslů nebo ve stav
nouze, sluší
přičísti i škodu
v těchto stavech
způsobenou jeho
zavinění.
Totéž
platí i o třetí osobě, která svým
zaviněním dala podnět
k takovým
škůdcovým

stavům.

§ 1308. "oškodi-li šílené, blbé nebo nedo~pělé oso!>y někoho,
kdo
sám jakýmkoli zaviněním dal k tomu
podnět, nemůže _ si činiti nárok
na
náhradu .
§ 1309. Kromě tohoto případu náleží mu náhrada od těch osob, jimž
lze přičísti škodu proto, že zaned baly dohled, svěřený jim na tako,vé
osoby.
§ 1310. Nemůže-Ii poškozený takovým způsobem obdržeti náhradu, uzná
soudce na celou náhradu nebo alespoň na slušnou její
část,
uváži v
-okolnost, zda-Ii
škůdcovi,
třebas
obyčejně nebývá při rozumu, v tom
určitém případě přece nelze nějaké
zavinění přičítati; nebo zda poškozený opomenul se brániti ze šetrnosti ke škůdci; nebo konečně hledě
ku jmění škůdce a poškozeného.
4. NÁHODOU;
§ 1311. Pouhá náhoda stihá toho,
v jehož jmění nebo osobě se udála . Dal-Ii však někdo náhodě svým
zaviněním
příčinu,
přestoupil-Ii
zákon, který se snaží předejíti náhodným poškozením nebo pletHi se bez
nutnosti do cizích jednání, ručí za
veškerou újmu,
která by se jinak
nebyla stala.
§ 1312. Kdo někomu v
případě
.nouze vykonal službu, tomu nepřičítá
se škoda, které nezabránil, leda že
by byl jinému, kdo by ještě
vice
byl vykonal, svou vinou v tom pře
kážel. I v tomto případě však může
jistý zjednaný užitek vyrovnati
se
způsobenou škodou .

dech, kdy zákony nařizujf 'opak, zustává mu vyhraženo žádati na tom
kdo je vinen, vrácení náhrady.
'
§ 1313 a. Kdo je povinen jinému
plniti, ručí mu za zavinění svého
zákonnéh,o zástupce, - "jakož i osob
jichž ke splnění použije, jako za své
v,lastní zavinění: § 1314. Kdo přijme služebnou 'o sobu bez vysvědčení, nebo vědomě
podrž,í ve službách, nebo, přechová.
vá osobu nebezpečnou jejími - vlastnostmi těla nebo mysli, ručí domácímu a domácím - ,idem za náhradu
škody, zpu sobené nebezpečnými' vlast.
nostmi oněch osob .
§ 1315. Vůbec ruči, kdo užívá oso.
by neschopné nebo vědomě osoby
nebezpečné" k opatřerii svých zále·
žitostí, za škodu, kterou ' tato osoba
v této vlastnosti způsobí osobě třetí.
§ 1316. Hostinští, kteři poskytuji
cizincům bydlo, jakož i ostatní osoby, označené v § 970, rovněž plavci
a povoznici ruči za škodu, kterou
způsobí služebné osoby jejich vlastní nebo jimi p_ řikázané - na věcech
vnesených nebo
převzatých
hostu
nebo cestujícímu v jejich domě, jejich ústavu nebo jejich vozidle.
§ -1317. Pokud u veřejných zasfladch ústavů je převzato ručeni
za
škodu, ustanovuji ' zvláštní předpisy.
§ 1318. Je-Ii někdo p_oškozen - pádem v,ěci nebezpečně pověšené nebo po stavené, nebo vyhózením ně
čeho nebo vylitím z bytu, ručí za
škodu ten, z jehož bytu bylo hozeno
nebo lito, nebo věc spadla.
6. STAVBOU;
§ 1319. Bude-Ii někdo poraněn nebO
o bude-Ii způsobena jinaká škoda
tím, že se zříti nebo odděli části
budovy nebo jiného díla, vyvedeného na pozemku, je držitel
budovy
nebo díla povinen náhradou, stala-Ii
se událost následkem vadné povahy
-díla a nedokáže-ii, že užil veškeré
péče, nutné pro odvráceni nebezpečenství.

7. ZVIŘETEM.
§ 1320. Poškodilo-Ii někoho zvíře,
odpovídá za to ten, kdo je k tomu
popouzel, dráždil, nebo
opomenul
je opatrovati. Kdo zvíře chová, odpovídá, nedokáže-Ii, že se postaral
o potřebné opatrováni a dohled.
_
5. CIZIMI ČINY;
§ -1321. Kdo zastihne na svém po§ 1313. Za cizí protiprávní CinY, na
nichž někdo neměl účasti, není zpra- zemku a půdě cizí dobytek, neni
vidla také zodpov:ědný . I v přípa- proto ještě oprávněn jej zabíti. Mů-
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zákoník §§ 1307- 1334.

že jej vhodným násilím zahnati; nebo utrpěl ·1i tím škodu, může VVkonati právo soukro,!!ého zájmu tolika
kuSŮ dobytka, kolik postačí k jeho
o dškodněnf. Ale mus, se do osmi
dnu s vlastníkem dohodnouli ne';o
podati soud ci svoji -žalobu,
jinak
v"ak vrátiti zabavený dobytek.
. § 1322. Zabavený
dobytek
mllsí
býtI ta k! ~r_ácen, ~~yž vlastník
dá
jinou pnmerenou JIstotu.
ZPOSOBY NÁHRADY SKODY.
§ 1323 . Aby byla n,a!H a~ena ZpllSObená škoda, mu si by tl vse uvedeno
v předešlý stav, nebo, nenf-li to
možno, na,hrazna .odhadní cena. Týká·1i se nahrada Jeli utrpěné škody,
nazývá se vlastn ě odškodněním; pokud však se vztahuje také na ušlý
zisk a na shlaz,ení způsobené urážky,
nazývá se plnym zadostuči n ěním.
§ 1324. V - příp adech škody, způ~o
bené ze zlého úmyslu nebo z nápadné nedbalosti, je poškozellý oprávněn žádati plné zadostiučinění; v
ostatních přfpadech však jen vlastní
odškodnění. Podle toho
budiž
v
přfpadech ,
kde v zákoně přichází
všeobecný výraz: náhrada, posouzeno, jaký způsob náhrady má býti
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mom.anžels~kou soulož, má jí nahraditi

utrpenou skodu a ušlý zisk.
2. NA OSOBNI SVOBODĚ;
§ 1329. Kdo někoho
připraví
o
sV~bOdu. násilným únosem,
soukromY,m zajetí~ ~ebo
úmyslně
protipravni~ uve~nenim, je povinen poskoz~~emu ~jed~ati dřivějši svobodu
a datl mu uplne zadostiučinění. Nemůže-Ii mu již
zjednati
svobodu
m_~sí dáti n,áh radu pozůstalým jak~
pn usmrceni.
3. Na CTI;
§ 1330. Byla-Ii někomu urážkou na

c~i z~ůsobena skute_č!1á škoda, nebo

~~~~:il -n~~ral~~.

zisk; jest

oprávněn

platí také" rozšiřuje-Ii
někdo
s~utečnosti, jež oh rožují úvěr,
výdelek nevbo. b~doucnost někoho jiného, a vedel-Ii nebo musil-Ii věděti
o j~jich n~pra~divos.ti . V tomto pří
pade lze -zadati __ také za odvoláni a
ho uyeřejn~ní. .ía svděleni neveřej
ne ~ p~?nesene" jehoz nepravdivost
s~elujJci nezna, neruči, měl-Ii
na
nem on ne,b o přijemce
sdělení
oprávněný zájem .
To

ic:

plněn.

4. NA JMENL
někdo poškozen
na
svem jmeni umyslně nebo patrnou
nedbalostí jiného, je oprávněn žá§ 1325. Kdo poškodi někoho
na da!i také U~!ý zisk, a byla-Ii škoda
těle, zapravi léčebné- náklady
po- zJ;lu s o~ena cinem, zakázaným
trest'kozeného, nahradí mu ušlý nebo
nIm zakonem, nebo ze svévole a
stane-II se po!lkozený neschopen , vý~ škodolibosti, cenu zvláštní záliby.
dělku, také budoucně ucházejici vý§ 1332. Škoda, která byla způso
dělek, a zaplati mu na žádost kro-' bena nižším
stupněm
nedopatření
mě toho bolestné,
přiměřené
vy- nebo nedb~losti, bude nahrazena po~etřeným okolnostem.
dle obecne ceny, kterou měla - věc
§ 1326. Byla-Ii poškozená
osoba v _době poškození.
zlým nakládánim zohyzděna, musi
se, zvláště je-Ii ženského pohlavi, ZVlASTE PRODlENIM PLACENI. OROKY
Z PRODlENI.
potud .k. této o~~lnosti .přih!ížeti, pokud muze to by tl na prekázku jejímu
§v 1333. Škoda,
kterou
způsobil
lepšimu zaopatřeni.
dluznik
svému
věřiteli
prodlenIm
§ 1327. Nastane-Ii z ubliženi
na vymině~ého pl,aceni dlužné
jistiny,
těle smrt, musí býti nahraženy ne- nahrazuje se uroky, určenými
zákotoli~o v~echny výdaje, nýbrž
také nem (§ 995).
pozustalym, o jejichž výživu se měl
§ 1334. Prodlenl zatěžuje vůbec
usmrcený podle zákona starati
10
dlužníka, nedodrží-II platebnlho dne
co jim Hm ušlo.
"
určeného zákonem nebo
smlouvou'
_ § 1328. Kdo. přiměje ženu trestným nebo jestliže se nevyr:>vn'-1l
kdyi
cinem nebo Jinak lstí, výhrůžkami neni pla,tební doba určena, ~ veřlta
nebo. zneužitím jejiho poměru -odvi- lem po dni učiněné so ... dni nebo mi,'osll k tomu, aby mu dovolila mi- mosoudni upominky.
ZVLASTE
1. P~I POSKOZENlcH NA TELE;

~ 13~1.~ Je-!i
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§ 1335. Dal-Ii věřitel, aniž soudem
upomínal,
úrokům
vzrůsti
až na
částku hlavního dluhu, pomine právo
žádati z jistiny další úroky. Ode
dne však podání žaloby mohou býti
úroky žádány znovu.
VÝMINKA SMLOUVY O NÁHRADU
(KONVENCIONÁLNI POKUTA).
§ 1336. Strany, které sjednávají
smlouvu, mohou učiniti zvláštní dohodu, že na místě újmy, která by
se měla nahraditi, má býti zapravena určitá částka peněžitá nebo jiná, jestli slib nebude splněn
buď
vůbec, nebo nikoli náležitým způso
bem, nebo příliš pozdě
(§
912).
Dlužník nenabude,
neni-li
zvláštní
úmluvy, práva
osvoboditi
se
od
plnění zaplacením náhradní . částky.
Byla-Ii konvencionální pokuta slíbena pro případ, že nebude dodržen
čas nebo místo plnění,
může
býti
požadována vedle plnění.
Ve všech připadech budiž náhradní
částka, prokáže-ii dlužník, že je při
lišná, zmírněna soudcem po případě
po slyšení znalců.
ZÁVAZEK ŠKŮDCOVÝCH DEDICO .
§ 1337. Závazek k náhradě škody
a ušlého zisku nebo k zapravení vymíněné částky náhrady
vázne
na
jmění a přechází na dědice.
PRÁ VNl PROSTŘEDEK K ODŠKODNĚNI.
§ 1338. Právo k náhradě škody musí býti zpravidla, jako každé jiné
soukromé právo, uplatňováno u řád
ného soudce.
Přestoupil-Ii
škůdce
zároveň trestni zákon, stihne ' jej také uložený trest. Projednávání o náhradě škody však přísluší i v tomto
případě civilnimu soudu, pokud nebylo uloženo trestnimi zákony trestnímu soudu nebo politickému úřadu.
§ 1339. Poškození na těle, protiPrávni ublíženi na svóbodě a urážky
na cti jsou ' vyšetřovány a trestány
podle povahy okolnosti, buď
jako
zločin trestními
soudy nebo
jako
[těžké] policejni přestupky a, nenáležejHi k žádné z těchto tříd, jako
poklesky politickým úřadem.
§ 1340. Tyto úřady maji, lze-Ii odškodněni bezprostředně určiti, ihned
vydati nález o tom podle předpisů
daných v této hlavě. Nemůže-Ii však
býti náhrada škody bezprostředně

II.
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určena,

budiž v nálezu vůbec VYSl o.
veno, že poškozenému zůstává vy.
hrazeno pohledávati odškodnění po.
řadem práva. Tento pořad je vyhra.
zen také v trestních případech po.
škozenému a v jiných
případech
oběma stranám tehdy, nechtělY'li se
spokojiti určením náhrady, učiněným
od strestního úřadu.
§ 1341. Proti zavinění
soudcovu
lze si stěžovati u vyššího
úřadu.
Tento stižnost vyšetří a posoudí z
úřední moci.
DH

třeti.

O USTANOVENlcH SPOLEčNÝCH PRÁ.
VOM OSOBNIM A K VĚCEM.
HLAVA PRVÁ .
O UTVRZENI PRÁV A ZÁVAZKŮ.
USTANOVENI PRÁVOM SPOLEČNÁ.
§ 1342. Jak osobní práva, tak i
práva k věcem a z nich plynoucí závazky mohou býti stejně utvrzována,
měněna a zrušována.
ZPOSOBY UTVRZENI PRÁVA:
§ 1343. Právní způsoby zajistiti zá·
vazek a utvrditi právo, kterými se
oprávněnému zřizuje
nové
právo,
jsou: závazek třetího za dlužníka a
zastaveni.
I. ZÁVAZKEM TŘETIHO.
§ 1344. Třeti osoba se může zav á·
zati věřiteli za dlužníka způsobem
trojím: předně, když . se svolením
věřitelovým převezme dluh jako sao
moplátce; pak, když přistoupí k zá·
vazku jako spoludlužník;
když se
zaváže věřitele uspokojiti pro při·
pad, že by první dlužník nesplnil zá·
vazku.
§ 1345. Převezme-Ii někdo s přivo·
lením věřitelovým všechen dluh ně
koho jiného; nenastává tim utvrzení,
'nýbrž změna závazku, o čemž bude
jednáno v hlavě následujíCÍ;
. a) Jako rukojmí;
§ 1346. Kdo se zaváže k uspOkojení věřitele pro případ, že prvý d luž·
ník nesplní závazku, nazývá se rukoj·
mi a dohoda, učiněná mezi ním a
věřitelem, smlouva rukojemská. Prvý
dlužník zůstává tu vždy ještě hlav·
ním dlužníkem a rukojmí přistupuje
jen jako náhradni dlužník.
K platnosti rukojemské smlo~vy je
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potřebí, aby p.rohlášení, ~terý"!

se
rukojmí zavazuJe, bylo dano p.semně.

b) jako spoludlužník;
§ 1347. Přistoupí-Ii někdo
k zá~alku jako spoludlužnrk bez pOdmín~y přich ázej rci k dobru
rukojmim;
vl~jde tím
společenstvi
několika
spoludlužníků, jehož právnr následky
buďtež posuzovány podle
předpisů
daných v hlavě o smlouvách vůbec
(§§ 888-896 ).
RUKOlMI POSTlŽNÝ.
§ 1348. Kdo rukojmrmu pro případ,

že by byl týž rukojemstvím poškozen, p řis!í~í odškodnění, sluje rukojmí postlzny.
KDO SE MŮŽE ZARUČITI.
§ 1349. Cizí závazky může bez ro -zdilu pohlaví vzíti na se každý, komu přísluší volná správa jeho jmění.
ZA lAKl: ZÁVAZKY.
§ 1350. Zaručiti se lze nejen za
sumy a věci, nýbrž i za dovolená
konání a opomenutf, hledíc k užitku
nebo újmě, jež z nich
zajištěnému
mohou vzejíti.
.
§ 1351. Nelze ani
převzrti,
ani
utvrditi závazky, kterých podle práva nikdy nebylo nebo které jsou již
zrušeny.
.
§ 1352. Kdo se zaručí za osobu,
která, hledíc k její osobní vlastnosti, se nemůže zavázati, je zavázán
ačkoliv o této vlastnosti
nevěděl,
jako spoludlužník rukou nerozdílnou
(§ 896).
OBlEM RUKOJEMSTVf.
§ 1353. Rukojemstvr nemůže býti
než se rukojmr výKdo se záručr za
úročnou jisfinu, ručí jen za ony ' nezapravené úroky, které věřitel nebyl
ještě oprávnoěn vymáhati.
§ 1354. Rukojmi nemůže užiti námitky, již je dlužnrk oprávněn podle předpisů zákonů
žádati,
aby
p.o~ržel část svého jměnr ku své vý.l.ve.
rozš iřováno ' dále,
slovně prohlásil.

OČINEK.

§ 1355. Na rukojmího lze nastupova ti z~ravidla teprve tehdy, . když
nespl",1 svého záv.azku hlavni dluž-
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nik, byv věřitelem upomenut soudně
nebo mimosoudně .
§ 1356. Na rukojmího lze však i
když ~e výslovně zaručil jen na pří
pad, ze by hlavní dlužník platiti nemohl, nastupovati napřed když hlavní dlužník upadl v kon'kurs nebo
když je v době, kdy placeni mělo
býti plněno, neznámého pobytu
a
věfitel není vinen žádnou nedbalosti.
§ 1357. Kdo se zavázal jako rukojmi a plátce, ruči jako spoludlužník
rukou nerozdHnou za celý dluh' na
libo,vůli věřitelově závisí, chce-Ii' nastupovati napřed na hlavního dlužníka nebo na rukojmího nebo na oba
zároveň (§ 891).
§ 1358. Kdo zaplati cizi dluh za
který ~uči osobně nebo urČitým;' !cusy majetku, vstoupí v práva věřite
lova a může na dlužniku žádati náhradu zaplaceného dluhu.
K . tomu
konci jest uspokojený. věřitel povinen vydati plátci všecky právni pomůcky a prostředky zajišťovací které tu jsou.
'
§ 1359. JestliŽe se více osob zaručilo za tutéž celou částku'
ruc.
každá za celou částku. JestliŽe však
jedna z nich zapravila celý
dluh'
náleží jr stejně jako spOludlužník~
(§ 896) postihové právo na náhradu
proti ostatním.
§ 1360. Jestliže věřiteli před nebo
při převzetf rukojemství bpde ještě
kromě téhož dána hlavním dluž'níkem
nebo třetí osobou zástava; má sice
jiště na vůli nastupovati podle pořa·
du (§ 1355) na rUkojmrho; nenr však
oprávněn vzdáti se na jeho újmu zástavy.
§ 1361. Uspokojil-Ii rukojmí nebo
plátce věřitele; nedohodnuv se
s
hlavnrm. dl~užníkem; může tento jim
namítat. vse, co by byl mohl namí;
tati věřiteli.
§ 1362. Rukojmr. může žádati ' od
podpůrného rukoJmrho jen' tehdy odškodnění, jestliže si škodu nepřivodil vlastnrm zaviněntm.
.
ZPOSOBY ZÁNIKU RUKOlEMSTVf.
§ 1363. Závazek rukojmího zaniká
poměrně se závazkem ' dlužnrkovým.
~avázal:1i .se rukojmr jen na
určitý
cas; rucl Jen po tento čas. Propuště 
nr rukojmího prospívá mu sice vůči
věřiteli; nikoli vtak
vůci
ostatním
spolurukojmrm (§ 896).
§ 1364. Projde-Ii čas, ve
kterém
č.

s*
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dlužník by měl zaplutiti, nespr~šťuNEDOVOlHJÉ VÝMINKY.
je se ještě rukojmí svého - rukojem§ 1371. Všechny podmínky a vedlej_
stllí, byť i věřitel se nebyl_ do~áha! ší úmluvy, příčící se povaze smlou uspokojení; je však oprávnen zad~!1 vy zástavní a smlouvy o zápůjčku.
na dlužníku, zaručil-Ii ~~ s jeho e~~- jsou neplatny. Sem náležejí úmluvy~
volením, aby mu d.al. JistOtU. I ven- že zástava
připadne
věřiteli
po
tel zodpovídá rukojmlmu po~~d, p~- splatnosti dlužné pohledávky; že on
kud tento z jeho váhavosti prl vyma- může zástavu zciziti za cenu Iibovolhání dluhu vezme škodu při postil~u. nou nebo napřed již určenou, nebo
§ ď 1365. Je-Ii důvodná .o.bava,
~e si ji ponechati; že dlužník nesmí zádlužník nebude s to platiti nebo ze stavu nikdy vykoupiti, nebo nemovitý
se vzdálí z [děd.ičných] ~emí,. pro statek zapsaU jinému, nebo že věři
něž tento zákon jest vydan-; ma I'U- tel nesmí žádati za zcizení zástavy
kojmi právo žádati od dlužníka za- po splatnosti po hledávky.
jištěni zaručeného dluhu.
§_ 1372. -Vedlejší- úmluva, že věřlte§ 1366. Když se s!<ončí věc zaru- li má náležeti požívání zastavené
čená, m ůže býti žádáno účtování a v~~.i, ~emá ~r.~v}lího účin~u . ~ylo-I!
zrušení rukojemství.
ventell propuJceno pouhe
uzivál1l
§ 1367. Není· li rukojemská smlouva m_~v~té. zá~~avy 5~ 459), mus! se toto
utvrzena ani hypotekou
ani
ruční ~zlvan! dlll zpu_obem dluzníku nezástavou' zaniká do tří let od sm rti skodnym.
rukojiníh~, jestliže věřitel mezitím
JAKÝM ZPŮSOBEM JEST ZPRAVIDLA
opomenul dědice soudně nebo miDATl JISTOTU.
mosoudně upomen,outi o propadlý
dluh.
§ 1373. Kdo je povinen dáti Jistotu, musí tento závazek splniti ručnl
II. SMLOUVOU ZÁSTAVNL
zástavou nebo hypotekou. Jen kdy!
1368. Smlouvou - zástavní
slove není s to dáti zástavu, přijmou se
ona smlóuva, kterou dlužník
nebo způsobilí rukojmí-o
§ 1374. Nikdo není povinen věc,
za něho někdo jiný skute-čně propůj
přli
čí věřiteli zástavní právo
na - věci, která má sloužiti k zajištění,
mouti
jako zástavu v ceně vyšši té,
tedy mu odevzdá zástavu movitou
která
činÍ. při - domech polovinu, pll
nebo nemovitou zapíše v zástavních
pozemcích však a při movitých statknihách. Smlouva, že má býti zástacích dvě třetiny odhadu.
Kdo držl
va odevzdána, není ještě smlouvou
přiměřené jměni a může býti v zemi
zástavní.
žalován, je způsobilý rukojmí.
ÚČINEK ZASTAVNI SMLOUVY .
HLAVA DRUHA .
§ '1369. Co je při smlouvách vůbec
O ZMĚNĚ PRÁV A zAVAZKO.
právem, platí i při smlouvě zástaZMENA PRAV A ZAVAZKŮ:
vní; táž je dvoustranně
závpznou.
§ 1375. Věřitel a dlužnik mají na
Příjemce zástavy je povinen
ruční
vůli měniti svoje obapolná práva a
:zástavu řádně opatrovati a vrátiti ji
závazky, kterými
mohou nakládati.
:zástavci, jakmile tento jej uspokojí.
Změna se může státi bez přistoupe
Jde~1i o hypoteku, musí uspokojený
ni nebo s přistoupením třetl osoby,
věřitel uvésti zástavce v stav, aby
a to buď nového věřitele nebo nomohl
dáti závazek z hypotekárních
knih vymazati. O právech a povinno- vého dlužníka.
stech toho, kdo :zástavu dal a kdo
1. NOVACf;
ji přijal, spojených s držbou zástavy,
§ 1376. Změna bez přistoupeni tře
ustanoveno jest v šesté hlavě drutí
osoby
nastává,
když se
změnl
hého dflu.
předmět
§ 1370. Přijemce ruční zástavy je právní důvod nebo hlavni
povinen vydati tomu, kdo - zástavu pohledávky; když tedy starý závazek
dal, zástavni list a Popsati v něm, přejde v nový.
§ 1377. Taková změna sluje smlou·
čim se zástava od jiných rozeznává.
Také mohou býti v zástavním listě va o obnovu (novace). Touto smlou'
uvedeny podstatné podmínky zásta- vou zaniká dřivější hlavni závazek a
zároveň s~ počíná nový.
vnf Imlouvy. -

§ 1378. Práva, ruko(!~~~~, zástav.ní

. ,.

ká spojena s dnvejslm hlavnlm
pomíjejí smlOUVOU. _o ~b:
~ovu,
neustanoví-Ii
se
ucastnlcl
z.vl~šlní dohodou o tom na něčem

á~::kem

týká
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podstaty

osoby

nebo

před

mětu .

§ 1386. Narovnání poctivě učiněné
nelze bráti v odpor pro zkráceni
polovici.
_
§ 1387. Rovněž tak nově nalezený_. -.
d í k kde
J·lnem.
§ 1379. Zevrubnejs l , po m n y
, mi listinami, byt' z nich šlo i na jed a jak se má plniti závazek, kte- vo, že ta nebo ona strana žádnéhok, Vtu již je, a jinaká vedlejší usta- práva nemá, nemůže ' se odn!ti platry V en i jimiž co do věci hlavní n~b~, nost poctivě učiněnému narovnání.
§ 1388. Patrný početní poklesek
nO dO' právního důvodu
nenastava
co. a nesluší pokládati za smlouvu nebo chyba, kle'rá se při uzávěrce
zme~n~vu stejně jako pouhé vydání narovnání sběhla při sčitání . nebo
o o'hO diuhopisu nebo jiné sem ná- _ odečítání, není na - škodu žádné ze
no_v~ícf listiny. Takovou změnou ve smluvních stran.
JeZ~~jšICh _ ustanoveních nelze také
v~ žili nové břímě na třetího, který
OBJEM NAROVNÁNI.
~ °ní nebyl přibrán . Vzejde-Ii po§ 1389. Narovnání, které bylo , sjedchybnost, neb~ď: starý_ záv.az_e~ p~ náno o zvláštní rozepři, nevztahuje
kládán za. zruseny, pokud jeste mu- se na jiné případy. I kdyby byla
te obstáti s novym.
učiněna narovnání obecná o všech
rozepřích vůbec, nelze je vztahovati
2. NAROVNANIM.
k
takovým: právům,
která
byla
§ 1380. Smlouva o obnovu, kterou úmyslně zatajena, nebo na které
se práva sporn_á .nebo pochybn~. ur- strany, narovnání činící, nemohly pomýšleti.
'
čuií tak, že ~azda ~t~ana ~ .s,: .vzajemně zaváže neco -datl, UC!nI}1
nebo'
opominouti, slove narovn~nI .. Nar~v
ÚČINEK HLEDlc K VEDLEJŠfM
náni náleži ke dvo~stral1ne zavaz~y~
ZÁVAZKŮM.
smlouvám a posuzuJe se podle tychz
§ 1390 Rukojmí a -z ástavci, kteři
zásad.
,.
_ .
byli dáni pro pojištění celého práva
§ 1381. Kdo zavazanemu
s jeho posud sporného, -ruči i z-a část, ktepřivolenim prominenesp.?rn~. nebo rá byla ustanovena narovnáním. -Ru·
pochybné právo bezplatne, clni da- kojmímu a třetímu -zástavci, kteří nerování (§ 939).
přistoupili
!{ narovnání,
zůstávají
K však vyhrazeny všechny námitky vůči
NEPLATNOST N~ROV.NÁNI HLEDIC
věřiteli, hteré mohly býti namítány
PREDMETU.
proti pohledávce, kdyby se narov§ 1382. Jsou p~c~ybné věci! které nání nesjednalo.
se nesmí narovnanlm srovnati. Sem
§ 1391. O sinlouvě, kterou strany
náleži spor vzniklý mezi manžely o zřizují
rozsudího - pro . rozsouzení
platnost jejich manželství. Tento mů sporných práv, ustanoveno je
že rozhodnouti jen - soud podle zá- soudním řádu.
kona příslušný.
,
3. CESSí..
..
§ 1383. O obsahu posledního poří
§ . 1392. Je-Ii pohledávka jednou
zení nelze učiniti před - jeho vyhláosobou
převedena
na
druhou
a toušenim narovnáni. Sázka o tom učině
ná posuzuje se podle zásad
o to přijata; vzniká změna · práva při
stoupením
nového
.
věřitele.
Takové
smlouvách odvážných.
§ 1384. Narovnání o přestoupeni jednáni nazývá se postup (cesse) a
zákona jsou platna jen co do sou- může býti sjednáno za plat nebo
kromého zadostiučinění; zákonné vy- bezplatně .
šetřováni a potrestání lze jím jen
PŘEDMĚTY CESSE .
tehdy odvrátiti, jsou -Ii přes!~!pky ta kového druhu, že , úřad má býti čin
§ 1393. - Všechna zcizitelná práva
ným jen na žádost stran.
jsou předmětem postupu. Práva, která lpi na osobě, . tedy s ní zanikají,
NEBO HLEOlc K JINÝM NEDOSTATI<ŮM. nemohou býti postoupena. ' Dlužní úpi§ 1385. Omyl může narovnání jen sy, které znějí na toho, - kdo je
potud učiniti neplatným, pokud
se předloží, postupují se již odevzdá-

I
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ním a nepotřebl.ljí kromě držby . jiného důkazu o postupu.
ÚČINEK.

§ 1394. Práva přejimatelova jsou
co do postoupené pohledávky tatáž,
jako práva převodcova.
§ 1395. Smlouvou o postup vzniká
nový závazek jen mezi převodcem
(cedentem) a přijemcem pohJedávky
(cesionářem); nikoli však mezi posléze řečeným a převzatým dlužnikem (cesem). Proto dlužnik, pokud
mu přijemce neni znál)1~ jest oprávněn zaplatiti prvnimu věřiteli nebo
jinak se s nim vyrovnati.
§ 1396. To dlužnik nemůže již uči
niti, jakmile mu byl přijemce oznámen; zůstavuje se mu však právo,
uplatniti své námitky proti pohledávce.
Uznal -Ii
pohledávku
vůči
poctivému přfjemci za pravou; je
zavázán uspokojiti . ho jako svého
věřitele.

RUČENI CEDENTOVO.
§ 1397. Kdo postoupi pohledávku
bezplatně, tedy daruje, neruči za
ni dále.
Stane-Ii se však postup
úplatným způsobem; ruči převodce
přejimateli jak za pravost, tak i za
dobytnost pohledávky, nikdy však za
vice, než obdržel od přejimatele.
§ 1398. Pokud se mohl přijemce
o dobytnosti pohledávky z veřejných
zástavnich knih poučiti, nenáleži mu,
hledic k nedobytnosti, odškodněni.
Převodce neruč i také za pohledávku,
která byla v době postupu dobytnou
a stala se nedobytnou pouhou náhodou nebo přijemcovým nedopatře
nim.
§ 1399. Takového nedopatřeni dopoušti se přijemce, když pohledávku v době, kdy může býti vypově
zena, nevypovi, nebo po projiti platebni lhůty nevymáhá; když dlužnikovi shovivá; když zamešká v pravý čas opat~iti si možné ještě zajištěni nebo
opomene na soudni
exekuci naléhati.

4. POUKAzKOU (ASIGNACI).
§ 140Q. Poukázkou na plněni třeti
osoby zmocňuje se příjemce pouk.ázky (asignatář), vybrati plněni u
poukázaného (asignáta) a tento zmocňuje se plniti onomu na účet poukazatelův (asignantův). Při mého nároku nabude přijemce poukázky vůči

poukázanému teprve tehdy, až ho
dojde prohlášeni poukázaného , že
poukázku přijimá.
§ 1401. Pokud poukázaný již dluhuje poukazateli, co se má plniti,
jest vůči němu povinen poukázce
vyhověti. Má-Ii poukázkou býti splacen dluh poukazatelův u přijemce,
jenž poukázku přijal , je přfjemce
povinen poukázaného vybidn')uti, aby
plnil.
Nechce-Ii přijemce užfti poukázky,
nebo odpirá-Ii poukázaný přijmouti
poukázku nebo plniti, má to přfjemce
oznámiti neprodleně poukazatél i.
Není-Ii jinak umluveno, zanikne
dluh teprve plněním .
§ 1402. Přijal-Ii poukázaný poukázku vůči přfjemci, může mu činiti
jen takové námitky, jež se týkaji
platnosti přijeti, nebo vyplývaji z
obsahu poukázky nebo z jeho osob·
nich vztahů kil přijemci.
§ 1403. Dokud poukázaný nepřijal
ještě poukázky vůči přijemci, mufe
ji , poukazatel odvolati. NenHi mezi
poukazatelem a' poukázaným jiného
právního duvodu, platí pro , právnl
poměr mezi oběma předpisy o zmoc·
ňovací smlouvě; poukázka nezanikne
však smrti poukazatelovou nebo poukázaného. Pokud zrušení poukázky
je právně účinné také vůči přfjemci,
řidi se právnim poměrem, který je
mezi nim a poukazatelem.
Nárok přijemcův proti poukázanému promlčuje se ve třech letech.
5. PŘEVZETIM DLUHU.
§ 1404. Kdo přislíbi dlužnikovi, že
opatří plněni jeho věřiteli (převzeti
splněni), ruči dlužnikovi za to, že
věřitel naň nedokroči. Věřiteli odtud nevznikne přimé právo.

§ 1405. Kdo
jeho
nastoupí jako
ho, přivolHi
volení bude

prohlási dlužnikovi, že
dluh (převzeti dluhu),
dlužnik na místo onověřitel. Než toto při
dáno, neb když bude
odepřeno,
ručí
jako př i převzeti
splnění (§ 1404). Přivolení věři t elovo
může býti prohlášeno buď dlužníkovi nebo přfjemci.
§ 1406. Též bez úmluvy s dlužni'
kem může třeti osoba dluh převzlti
smlouvou s věřitelem.
V pochybnostech však buď převzeti
věřiteli
prohlášené pokládáno za
ručeni vedle dosavadniho dlužnlka,
nikoli však na jeho mlstě .

přejímá
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HLA VA TŘElI.
§ 1407. Závazky přijemcovy co do
' evzatého dl uhu jsou tytéž jako záO ZRUŠENI PRAv A ZAVAZKO.
pr zkY dosavadniho dlužnika. Přijem
m ůže v ěřiteli činiti námitky, jež
ZRUŠENI PRAv A ZAVAZKO.
cznika ji z právn i ho poměru mezi tim§ 1411 . Práva a závazky jsou spo~o a dosavadnim dlužnikem.
lu
tak
spojeny, že zánikem prá va
Výměna dlužnika nedotýká se vedlejšich práv s pohledávkou spoje- zrušuje se závazek a zánikem záných. Rukojmí a zástavci třetlmi oso- vazku práva.
bami zřizení ru či vša k nadá le jen
1. ZAP(ACENIM.
\ehdy, když . r'!,kC!.i mi ~ebo zást avce
§ 1412, Závazek se zrušuje pře
řiv o li l k vymene dluznika.
devšim
zaplacenim,
t. j. plněnim
p § 1408 . P řevezme-Ii nabyvatel při
zcizeni nemovitosti zástavni právo toho, co se dluhuje (§ 469).
na ni vázn ou ci, sluši tim v pochybJAK JEST PLACENI PLNITI;
nostech r ozuměti
převzetl
dluhu.
Zcizite l můž e, když byl převod vlast§ 1413. Proti své vůli nemůže býti
nictvi proveden,. v~~.idnouti. věřitel.e nucen ani vě ř itel , aby něco jiného
pis emn ě , aby zan pYlJal noveho dluzpřijal , než co má pohledávati, ani
nlka s účink em, že přivoleni platl dlužnrk, aby něco jiného poskytl,
za ~děl ené, nebude-Ii odepřeno do než co je zavázán plniti. Totéž platí
šesti měsiců.
i o čase, mistě a J působu splněni
K tomuto úč inku musi býti ve vy- závazku.
bidnutf výslov ně poukázáno.
§ 1414. Dá-Ii se, protože věřitel a
§ 1409. Přev ezme-II někdo jměni d.h;lžnik jsou dohodnuti nebo poně
nebo podnik, odpovidá, bez újmy v'a dž placeni samo je nemožné, na
dalšlho ručeni zcizitelova, věřitelům misto toho, co 'má býti zaplaceno,
přlmo za dluhy, náležejici ke jměni něco jiného, jest toto jednáni ponebo podni ku , které při odevzdáni kládati za úplatné.
znal nebo musil znáti. Ručenl jest
§
1415.
Věřitel
neni
povinen
však zbaven, . j akmile zaplatil na takových dluzich již tolik, kolik čin i přijmouti placeni dlužni položky po
hodnota p řevza tého jměni nebo pod- 'částkách nebo na srážku . Maji-Ii však
býti placeny různé položky; pok l ádá
niku .
Omluvy mezi zcizitelem a nab.y va- se ta za zapravenou, o niž dlužnik
telem, tomu se příčici na újmu vě výslovně prohlásil, že ji chce s při
volenim věřitelovým zapraviti.
řitelů, jsou naproti těm.t0 bezúčinny.
§ 1416. Je-Ii pochybno, jaký úmysl
III . Dfl či novela k obc. zák.- § 187:
dlužnik měl, nebo odpirá-Ii věřite l
"Převezm e-Ii blizký přibuzný zciziteúmyslu dlužnikovu; buďtež odečteny
l ův (§ 32 [nyn i 35] konkursniho řá
dU) jměn i nebo podnik, odpovidá nejprve úroky, pak jistina, z několika
bez újmy dalš iho ručení zcizitelova jistin však ta, která byla již pohlevěř itelum
za d l uhy náležejici ke dávána anebo aspoň' dospěla, a po
j měn í nebo podniku, přimo a bez ni ona, která je dlužniku nejobtížomezeni na hodnotu převzatého jmě nějši, aby zůstala dluhována.
ni nebo podni ku, pokud nedokáže,
KDY;,
že o dluzích př i převzeti ani nevě
§ 1417. NenHi platebni lhůta nijak
děl, ani nemu sil v ěděti. "
§ 188: ' " Ustanoveni §§ 166 (1409 určena; nastane povinnost dluh zao. z. o.) a 187 neplati o převzetí . platiti teprve toho dne, kdy se stala upominka (§ 904),
j mění nebo podniku v konkursu ne§ 1418. V některých přfpadnostech
bo v exeku ci."
§ 1410, Um luv i-li se vstup nového se platebni lhůta ustanovuje povahou
dl užnika na misto dosavadniho dluž- věci. Výživné se zapravuje aspoň na
nrka tak, že na misto zrušeného měsic napřed . Zemře-Ii v tom čase
dlužného pom ěr u postav i se závazek vyživovaný; nejsou jeho dědicové
novéh o dlužn ika ze samostatného povinni vraceti nic z toho, co bylo
právniho dův odu , nebo se změnou předem zaplaceno.
hlavního předmětu pohledávky, ne§ 1419. Jestliže věřitel váhal pia·
na stanou účinky př ev z etí dluhu, nýbrž ceni přijmouti, stihnou jej nepřizni
smlouvy o obnovu (§§ 1377, 1378).
vé následky.

v:
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V
kvitanci
jest
vyznačiti
jméno
dlužníkovo i věřitelovo,
jakož i
místo, čas a předmět zapraveného
dluhu a musí býti podepsána věřite
lem nebo jeho zmocněncem. NáklaKÝM;
dy kvitance nese, nenHi ujednáno
§ 1421. I osoba, která jina~ ~e~í nic jiného, věřitel.
zpúsobilá, aby spr~vovala _sv.e v}me;
§ 1427 . Kvitance o zaplacené jistiní, může dluh pravy a dospely. !adne nč zakládá domněnku, že z ní byly
zap~aviti a závazku se sprostltl. Zazaplaceny také úroky.
pravila-Ii by všale ' dluh dosud ne§ 1428. Drží-Ii věřitel od dlužníka
jistý nebo nedospělý, je .iej! ~~
dluhopis, je povinen kromě vydán í
ručník nebo opatrOVnlK opravnen zakvitance
týž vrátiti nebo po případě
dati nazpět, co bylo zap laceno.
§ 1422. Kdo ' zaplatí dluh jiné oso- plněnou splátku na tom ' dluhopise
dát
odepsati.
Nazpět obdržený dluby, za který neručí (§ 1358), může
kvitance
zakládá
pro
před zaplacením nebo při něm
n~ hopis bez
věřiteli
žádati, aby mu postoupil dlužníka právní do mněnka , . že pia·
svá práva; učinil- Ii tak, působi pla- cení bylo plněno; nevylučuje však
protidůkazu.
Ztraiil-Ij
se dluhopis,
cení jako výkup pohledáv ky . .
§ 1423. NabízHi se výkup za SOU v který má býti vrácen; jest plátce
hla'su dlužnikova, musí věřitel pla- oprávněn po žadovati jistotu nebo
cení ' přijmouti; neručí ·však za do- částku složiti u soudu, a žádati, aby
bytnost a pravost pohledávky,. vyjí: věřitel vymohl" podle soudního řádu
majíc případ podvodu. Bez prlvolenl um.ořeni ·dluhop.isu.
§ 1429. Kvitance, kterou věřitel vy.
dlužníkova nemuže Hatí osoba zpravidla .(§- 462) věřiteli placeni vnutitI. dal dlužníkovi n.a zapravenou novější
dlužni
položku,
nedokazuje
sice, že by byly zapraveny i jiné
KOMU;
starší položky: týká -Ii se ·to však
§ 1424. Dlužnou částku jest zapra- určitých důchodků, důchodů nebo ta·
viti věřiteli nebo jeho ' zmocněnci k kových platů, které se mají platiti
přijet[ způsobilému nebo tomu, . ko·-. z. téhož právního důvodu a v určitý
ko soud uznal za vlastnika pohle- čas jako - peněžité . úroky, platy z
dávky. Co někdo zaplatil osobě~ kt";- poz'emků, domů, nebo úroky z jistin;
rá nesmí své jméni sama spravovati, platí domněnka , že ten,
kdo se
jest povinen platiti znovu potud, prokáže kvitanéi na lhůtu posléz pro·
pokud to, co bylo zaplaceno, tu sk~ šlou, . zapravil. také lhůty dříve protečně neni, nebo to n~bylo obra- šlé.
ceno na prospěch příjemcův.
§ 1430. Rovněž tak platí o obchOdnicích a živnostnících, kteří se svými ' odběrateli (zál(azníky) v určitých
SLOUŽENI D~UHU K ,SOUDU.
1425: Nelze-Ii čilu h zaplatiti pro- Ihůtác'h účtují, domněnka, že jim
to, že věřitel je ' neznám, nepřito byly zaplaceny i dřívější _~~~y, kvi·
men ne bo s tím, co se mu nabizi, tovali-li účet z doby pozdeJsl.

Nejsou-Ii určeny místo a
způsob
plně n í, musí býti
použito
předpisú shora (§ 905) daných.

§ 1420.

nespokojen, nebo z jinakých důle
žitých důvodů, je dlužník oprávněn
dluhovanou věc složiti k soudu; nebo, nehodí-Ii se věc k tomu, žádati,
aby soud učinil . opa třen í k její
úschově. Každé z těchto jednání,
stalo-Ii se po právu a bylo-Ii oznámeno věřiteli, osv.o bozuje dlužníka
od jeho závazku a přenáší nebezpečí plněné věci na lIěřitele.

KVITANCE.
§ 1426. Plátce jest ve všech pří
padech oprávně n
požadovati
n~
uspokojeném kvitanci, totiž písem.."e
vysvědčení, že závazek !lyl splnen.

PLACENí NEDLUHU.
§ 1431. Byla-li n~komu omylem,
byt' i to byl omyl právní, plněna
věc nebo výkon, na něž vůči plnící·
mu nemá práva; lze zpravidla v
případě žádati věc nazpět, ve druhém však mzdu přiměřenou zjedna·
nému užitku.
§ 1432. Placení dluhu promlčeného
nebo takového, který je neplatný jen
z nedostatku formálnosti, nebo kterého jen zákon nedopouští sti hati
žalobou, nemůže býti žádáno zpěl,
právě tak, jako když někdo něco
zaplatí věda, že to neni dlužen.

Občanský

zákoník §§ 1420-1447.

§ 1433. Tohoto předpisu (§ 1432)
vŠak nelze použíti na případ, kdy
zaplatil chráněnec nebo jiná osoba,
která nemuže svým vlastnictvím volně nakládati.
§ 1434. Z.a vráceni zap_lacen~h.o lze
vádati take tehdy, kdyz dluzlll po~Iedávka je dosud jakýmkoli způso 
e !e~tě
bem nejistá; ' n_ebo v~dy~
závislá na splnení pnpoJene vymlllky. Zaplacení pravéh? a ~l~po?mín~
něho dluhu nelze vsak zadati zpet
I toho duvodu, že neuplynula ještě
platební lhůta.
§ 1435. Tak.é vě~i, které ' ~yly dány jako opravdovy d_l~h, .muze tevn,
kdo je dal, nazpet zadali od prijemce, ~d~ž odpadl
právni dflvod
je podrzetl.
.
.
§ 1436. Byl-Ji někdo povinen dáti
ze dvoU věci jen jednu podle své
libosti, ~ dal -Ii. o,!,yle,,:, obě, z.ále~!
na něm, chce:1I zad ati z~ _ vraceni
té či oné :
§ 1437. Na prlJemce zaplaceriého
nedluhu hledí se jako na
držite
poctivéhO nebo nepoctivého podle
10ho věděl-Ii nebo musel-Ii
se . z
okol~osti domýšleti, že · plátce je na
omylu, čili nic.
.

i.

v..

.
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ku za některou státni pokladnou, nemuze býti odpočtena
od
placení,
které je povinen plniti do jiné pokladny státní.
§ 1442. Byla-Ii pohledávka převe
dena postupně na několik osob; mů
že si dlužník sice odpočísti pohledávku, kterou měl v době postupu
na prvního jejího majitele, jakož i
onu, kterou má za
majitelem
posledním; nikoli .však také onu, kterou měl za některým z majitelů mezi těmito dvěma.
§ 1443. Proti pohledávce vložené
do . pozemkových knih lze uplatniti
nám itku kompensace vůči cesionáři
jen 'tehdy, když byla vzájemná pohledávka r ovněž, a to při . pohledávce samé, zapsána nebo
oznámena
cesionáři při. jejím převzeti:
. 3. ODŘEKNUTIM . .
§ 1444. Ve vŠ.ech -- pHpadech,
v
nichž je věřitel ..oprávněn ._vzdáti se
svého práva, může se . ho zříci také
k dobru svého . dlužníka a lim zrušiti dlužnikův . závazek:

4. SLOUČENíM.
§ 1445. Kdykoli se jakýmkoli způ
•. sobem sloučí právo se závazkem v
2. KOMPENSACf.
§ 1438. Setkají-Ii se navzájem .po- jedné osobě, pomine obé; ' leda že
hledávky, kter.é jsou pravé, stejného by mohl věřitel ještě žádati za oddruhu a takové, že věc, která jedné dělení svých práv (§§" 802 a 812),
poměry
zcela
osobě ja ko 'věřiteli náleží, -touto ta~ nebo že by nastaly
ké j ako dlužníkem může býti druhé zvláštního ' způsobu. Prolo se'. nástupnictvím
dlužníkovým
v
pozůstalost
osobě zapravena; " nastává,
pokud
pohledávky' se navzáj~m vyroynávaji, jeho věřitele nic nemění v právech
vzájemné zrušení závazku (kompen- věřitelů dědictví' , ' spoludědicll nebo
sace), které ii.~ o sob~ způsobuje odkazovníků a tím, že se dědi po
dlužníkovi nebo. rukojmí, neměni se
vzájemné pl'acení.
nic V· p"rávech věřitelových .
_
§ 1439. Mezi pohledávkou pravou
§ 1446. Práva a závazky, vlozené
a nepravou, jakož i mezi splatnou a do veřejných knih, nezaniknou ' slouještě nesplatnou nemá kompensace
čenim, pokud se z veřejných
knih
místa. Pokud má kompensace
prů nevymaž i (§ 526). Až · do
té ' doby
chod proti konkursní podstatě, usta- může .zapsané zástavní pr-ávo
býti
novuje ' se v soudnim řádu.
převedeno na třetí osobu vlastníkem
§ 1440. Rovněž nedaji se navzájem nebo exekucí. (§§ 469·' až. 470) , .
zrušiti pohledávky, jejichž
předmě
tem jsou věci různého druhu nebo
5. ZKÁZOU VĚCI.
věci urči té a neurčité. Kusy odňaté
svémocně nebo lstivě, vypůjčené, v
§ 1447. Náhodná úplná zkáza určité
uschování nebo v nájem (pacht) vza- věci zrušuje.. všech e n závazek, i záté nemohou býti vůbec předmětem vazele nahraditi její cenu. Tato zázadržován i nebo kompensace.
sada plali i pro případy, ' ve kterých
§ 1441. Dlužnik nemůže svému vě se stane spln'ěni závazku nebo plařiteli odpočisti, co tento - má platiti
cení ' dluhu jinou náhodou nemožným.
třetímu a třetl dlužníkovi. Ani část
Vždy však musi dlužnik to, co obka, kterou má někdo jako pOhledáv- držel, aby závazek byl splněn, vrá-
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právo.

tlti nebo nahraditi sice jako poctivý
držitel, ale tak, aby neměl zisku ze
škody jiného.

kdož jsou beze své viny nepřitomni,
dopouštěj I se jen za omezeni nlže
(§§ 1494, 1472 a 1475) uvedených.

6. SMRTI.
§ 1448. Smrti pomijeji jen taková
práva a závazky, jež jsou omezeny
na osobu, nebo se týkaji jen osobnich konáni zemřelého.

KTERe PŘEDMETY.

7. PRom 1M ČASU.
§ 1449. Práva a závazky pomijeji
také, když projde čas, na který jsou
omezeny posledni vúli,
smlouvou,
výrokem soudcovským nebo zákonem.
Jak se zrušuji promlčenlm, určeným
v zákoně, jest stanoveno v hlavě
následuj icl.
O UVEDENI V PŘEDESL'f STAV.
§ 1450. Občanské zákony, podle
nichž přfmo lze odplrati proti právnim činúm a jednánim, nenHi prom 1čenl na závadu, nep'řipouštějl uvedeni v předešlý stav. Přlpady uvedeni v předešlý stav, které patři k
soudnlmu řfzeni, ustanoveny jsou v
soudnlm řádu.
HLAVA ČTVRTÁ.
O PROMLČENI A VYDRZENI.
PROMLČENI.

§ 1451 . Promlčenl jest ztráta práva, jež nebylo vykonáno po čas určený zákonem.
VYDRZENI.
§ 1452. Převede-jj' se promlčené
právo následkem zákonné držby zároveň na někoho jiného; nazývá se
vydrženým právem a zpúsob nabyti
vydrženim.
KDO MOtE PROMLČETI A VYDRZETI.
§ 1453. , Každý, kdo je Jinak zpúsobilý k nabýváni, múže také vlastnlctvl nebo jiných práv nabýti vydrženim.
PROTI KOMU.
§ 1454. Promlčenl a vydrženi maji
prúchod proti každé soukromé osobě, která je ' zpúsobilá
svá práva
sama vykonávati. Proti poručencúm
a chráněncúm; proti cirkvlm, obcim
a jiným právnickým tělesúm, proti
správci veřejného jměnl a proti těm,

§ 1455. Čeho lze nabýti, to lze i
vydržeti. Věci však, kterých pro je·
jich podstatnou povahu nebo podle
zákona nelze držeti; rovněž věci a
práva, jichž nelze vúbec zciziti, nejsou předmětem vydrženI.
§ 1456. Z toho dúvodu nemúže býti
ani nabyto vydržen lm práv hlavě státu jako takové náležejlcich, na
př.
právo ukládati cla, raziti mince, vypisovati berně a jiná výsostná práva
(regalia), ani nemohou býti promlče
ny závazky, odpovldajici těmto prá,
vúm.
§ 1457. Jiná práva hlavě státu přl
slušejlci, nikoli však výlučně vyhrazená, na př. mýtěnl" honba, rybář
stvl a pod., mohou sice býti vydržena vúbec jinými státnimi , občany, ale
jen v čase delšlm než obyčejném
(§ 1472).
§ 1458. Práva manžela, otce, dftěte
a jiná osobnl práva nejsou předmě·
tem vydrženI. Avšak těm, kdo taková
práva vykonávajl poctivě, prosplvá
nezaviněná nevědomost,
že mohou
'svých domnělých práv zaHm hájiti a
vykonávati.
§ 1459. Práva člověka nad jeho
činy a nad jeho vlastnictvlm, na př .
kupovati zbožl tu nebo onde, užlvati svých luk nebo své vody, nepodléhajl promlčenl, vyjímajlc připad,
že zákon s opominutlm výkonu po
nějaký čas výslovně spojuje jejich
ztrátu. Zakázala-Ii však jedna osoba
druhé výkon takového práva, nebo
jí v tom zabránila; počlná držba zapovldaclho práva se strany jedné osoby vúči svobodě druhé osoby
okamfikem, kdy se tato zákazu nebo
zabráněni podrobila, a zpúsobuje se
Hm, sejdou-Ii se všechny ostatnl
náležitosti, promlčenl nebo vydrženi
(§§ 313, a 351.).
NÁLEtlTOSTI

VYDRtENI:

,.

DRtENI;

§ 1460. K vydrženi je potřebl krozpúsobilosti osoby a předmětu:
někdo byl ve skutečném drženi
věci nebo práva, jichž tfmto zpúsobem má nabýti; aby jeho drženi bylo pořádné, poctivé a pravé, a aby
v něm bylo pokračováno po všechen
mě

aby

O b ča nsk ý
čas , vyměř en ý

zákoník §§ 1448-1475.
zákonem (§§ 309 , 316,

326 a 345.) .
a sice a) pořádné;
§ 1461 . Každé drženi jes ť pořádné
a k vydrženi postačujlci, zakládá-Ii
se na takovém právnlm dúvodu, který by po stačil k převzetl vlastnictvl,
kdyb y bylo náleželo převodci . Takové j sou na př . odkaz, darováni, zápůjč k a , ko upě a prodej, směna, placen i atd. ,
§ 1462. V ěci zast avených, pújče
ných, do schováni nebo požlvánl daných nemohou věřitelé, vypújčitel~
a schovate l é nebo poživatelé nikdy
nabýti vydrženlm pro nedostatek pořádné hO právnlho dúvodu . Dědicové
jejich pře dstavuji zústavitele a nemaji vice právnlho dúvodu než tito.
len tře Hm u pořádnému držiteli múže
vydrže cf doba prosp 'ěti.
b) poctivé;
§ 1463. Drženi musl býti poctivé .
Nepoctivost předchozlho držitele nevadl vša k b ezelstnému nástupci nebo dědic i, aby počal vydrženi ode
dne jeho drženi (§ 1493) .
c) pravé.
§ 1464. Drženi musl ' býti
Zmocni-Ii se někdo věci
nebo lsti, nebo se v držeňl
vpllžf, nebo věc jen jako
dril; nemúie ji vydrieti a!1i
ani jeho děd icové.

pravé.
násilfm
potajmu
výprosu
on sám,
.

2. PROml ČASU .
§ 14~ 5. Pr9 vydrženi či promlčenl
je též po třeb i zákonem předepsané
ho projitl č as u . Kromě času, ustanoveného zákony v některých' při padech zv láštn i ch, určuje se tu vúbec
mlra času nutná ve , všech ostatnlch
přlpadec h k vydrženi nebo promlče
nI. Při Jom př icházi v úvahu jak rúz"
no st práv a v ěci, tak i osob.
DOBA VYD RZECI. , ŘÁDNÁ.
§ 1466. Vlastnické
právo,
jehož
př edmětem jest movitá věc,
vydržl
se IřI letým právnim držen lm.
§ 1467. neplat l.
§ 1468. Kde nejso u ještě zav edeny
řádné veř ej né knihy a nabyti nemovitých věc i jest prokazovati soudnlmi spisy a j i nými
listinami , nebo
nenHi věc zap sána na jméno toho,
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kdo držení ' práva nad ni vykonává ~
skoncuje se vydrženi teprve po tři -,
'ceti letech.
§ 1469 neplatl.
. § 1470. Kde nenl ještě , řádných veřejných knih nebo takové právo nenf
do nich vloženo, múže je poctivý
majitel vydržeti teprve po třiceti letech.
§ 1471. Při práve'ch, která mohou'
býti zřfdka vykonávána, na př .
při
právu zadávati prebendu nebo při
dJžovati někoho ,k pHspěvku při stavbě ' mostu, musl ten, kdo tvrdl vydrženi, prokázati kromě toho,
že
'prošlo třicet let, zároveň, že v tom
čase alespoň třikráte naskytla se přl
ležitost k výkonu a že pokaždé toto
právo vyko nal.
MIMOŘÁDNÁ .

§ 1472. Proti flsku, to jest proti
'správcúm státnlch statkú a státnlho
jměnl, pokud má
promlčenl
mlsto
(§§ 287, 289 a 1456-1457), rovnez
proti správcúm statkú cirkvl, obci a
jiných
dovolených
těles,
nestač'
! obecná
řádná vydržeci doba. V držbě věci movitých, jakož i v držbě
nemovitých nebo na nich vykonávaných služebnosti a jiných práv, jsouli vložena na držit~lovo jméno do
veřejných knih, musl býti po šest let
pokračováno. Práv takového
druhu,
~terá nejsou
na · drž,itelovo jméno
vložena do veřejných knih, a všech'
ostatnich práv proti fisku a uvede:
ným zde osobám, ' požlvajlcim výhody, nabýti lze jen drženlm čtyřiceti
letým .
§ 1473. Kdo je ve společenstvľ s'
osobou, která co do promlčeci doby podle zákona poživá výhody, tomu téže výhody se dostane. Výhody
delši promlčeci Ihúty účinkuji i proti jiným osobám, které v tomtéž rovněž požlvajl ' výhody.
§ 1474. Vlastnost [rodinného svě 
řenstvl), statku dědičného pachtu
a
dědičného nájmu pozbývá
se
jen
zpupným drženlm čtyřicetiletým.
, § 1475. Zdržuje-Ii se vlastnlk mimo
zemi, ve > které jest věc, překážl to
řádnému vydrženi a promlčenl
potud, že doba mimovolné a nezavině
né népřitomnos'ti se počitá jen za
polovici, tedy rok jen za šest mě
slcú. Při tom však neslušl hleděti,
na krátké doby nepřitomnosti, které
nepřetrženě netrvaly ' ani celý rok, a
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vůbec doba nesmí býti prodloužena
déle než na třicet let dohromady.
Zaviněná nepřítomnost nepožívá žá'
dné výjimky z řádné promlčecí doby.
§ 1476. Také ten, kdo nabyl věci
movité bezprostředně od nepravého
nebo nepoctivého držitele nebo není s to, aby jmenoval svého před
chůdce; musí vyčkati uplynutí dvojná·
sobné řádné vydržecí doby.
§ 1477. Kdo opirá vydržení 'o dobu
třiceti nebo čtyřicetiletou, nepotře
buje udávati ' pořádný právní důvod.
Vůči němu prokázaná
nepoctivost
držení vylučuje ' však vydržení i v
této delšf době.

II. Občanské právo.
právo, přislušející proti lisem
čle
nům obce jen proti určitým jejím
členům.

§ 1483. Pokud má věřitel zástavu v
rukou, ,:,elze mu namítati, že nevy.konal práva zástavního, a právo zástavní nemůže býti promlčeno. Taktéž dlužníkovo právo vyplatiti svoji
zástavu zůstává ·nep.ronilčeno·. Pokud
však pohledávka převyšuje cenu zástavy, může zatím promlčením zaniknouti.
.,
§ 1484. K promlčení takových práv
která lze jen zřídka vykonati, vyhle:
dává se, aby během' promlčed doby
třiceti let nebylo po~žito tří příleži
to.sti, takové právo vykonati (§ 1471).
§ 1485. Pokud se týká osob poži·
vajicích v §u '1472 výhod, vyhledává
se jako při vydržení i. při promlčenl
čtyřiceti let.
Obecného, prayidla, že právo, kte·
ré nebylo vykonáno, zanikne teprve
uplynutím třiceti . nepo čtyříceti let
použíti lze jen na připady, pro něi
zákon nevyměřil lhůty . kratší (§ .1465) .

PROMLČECI DOBA . OBECNA.
§ 1478. Pokud každé vyÚžení po"
jím ,čÍ v sobě promlčeni, dokonává
s.e obojí s předepsanými náležitostmi v . jéanoin čase.
K vlastnímu
promlčení však postači' 'pouhé Hice'
1i1eté neužíváni p.ráva,' které by ·mohlo býti vykonáno již o sobě.
' § 1479. Všeliká pr'áva proti
třetí
osobě, nechť jsou - do veřejn'ých knih
ZVLAšTNI DOBA PROtv1lČECI.
vlo~ena či. r nikoliv, zanikaj[
tedy
§ 1486. Ve třech letech se pro·
zpravidla nej<:jele třicetiletÝl11 neužíváním nebo mlčením po tutéž dobu. čují: pohledávky
1. za dodání. věcí nebo provedeni
§ 1480. Pohl'e~'ávky zadržených roč·
ních platíl, zvláště úroků, důchodů, praeí . nebo za jinaká plnění v živno·
stenském,
kupecl{ém nebo jinakém
vyživovacích příspěvků, výměl1Kových
dávek, jakož i smluvených annuit ·k obchodním provozování;
2.
za
dodáni
zemědělských
a
umoření. jis,t iny, zanikají ve třech
letech; právo samo se pťomlčf ne· lesnických výrobků při provozování
zemědělstvf nebo lesnictví;
užfváním RO třicet let .
3. za stravování, ošetřování, léče·
ní, vychovánf nebo vyučování osoba·
VÝJIMKY.
mi, které se tím zabývají, nebo v
§ 1481. Pi'omlčeny nemohou
býti ústavech, . které
slouží k
tomuto
závazky, zakládající se na právu ro·
dinném a vůbec osobním,
na
př. účelu;'
'4. nájemného a pachtovného;
pos!<ytovati dětem nezbytnou . výži-.
5. zaměstnanců, pokud se týče
vu, jakož i ty, které odpovídají prá- platů a náhrady výloh ze služebních
vu výše (§ 1459) · uvedenému, svým smluv pomocných pracovníků, náde·
vlastn ictvfm volně vládnouti, na př. níků, služebných a všech soukrozávazek, . dopustiti rozdělení společ' mých zřizenců, j~kož i pohledávky
né věci nebo určení mezí.
zaměstnavatelů co do záloh daných
§ 1482. Stejným způsobem se nena ony pohledávky;
.omezuje · ve svém právu ten,
kdo
6. lékařů~ zvěrolékařů, porodnich
mohl vykonati nějaké právo na cizlm bab, soukromých učitelů, advokátů,
pozemku 'celém,
nebo
rozličnv mi notářů, patentových ,zástupci'l a, všech
'způsoby podle libosti, jen tím, že je jiných osob veřejně ustanovených
vykonával po sebe delší . čas jen na k obstarávání některýéh . záležitosti,
části pozemku nebo jen určitým 7pU' co .do odměny' jejich výk onů a n.čÍ·
sobem; ' nýbrž omezení musl býti způ· hrady jejich výloh, jakož i pohle·
sobeno nabytím nebo vydržením za· dávky stran, co do záloh daných
povídacího nebo zabraňovacího prč1 těmto osobám. '
va (§ 351). Téhož budiž použito i na
§ 1487. Do tří let nutno uplatňovati
případ, kdy někdo dosud vyko'iával
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Občanský zákoník §§ 1476-1500.
zvrhno ut! . ~osl:d.ní pořízení;
za povinny dll nebo jeho
doplněk; odvolati darování pro ne.vděk obdarovaného, nebo dokročiti
na obdarovanéh_~ .pr? zkrácení povinného dUu; zrusltl uplatnou smlouvu
pro zkrácení přes polovici
nebo
odplra ti provedenému rozděl~ní společnéhO statku; a pohledáv!<u pro
bázeň při smlouvě vzniklou
nebo
pro omyl, _ při čemž druhá ~mluvnl
strana se I~t! l1eprovlnlla. Po uply'
nutl této Ihuty jsou promlčeny.
§ 1488. Právo služebnosti se proml čl neuživánfm, vzepře-II ' se zavá·
zaná strana výkonu služebnosti a
neup latnil-Ii oprávněný svého práva
po tři za sebou následující leta.
§ 1489. Každá žaloba za odškodněni promlčuje se ve ,třech letech
od té doby, kdy poškozený zvěděl
o škodě a o~obě škůdcově, nechť
byla škoda zpusobena porušením povinnosti smluvnl nebo bez vztahu k
nějaké smlouvě. NezvěděHi poškOzený o škodě nebo o osobě škůd'
cově, nebo vzešla·1i škoda zločinem
zanikne žalobnl právo jen po třiceti
letech .
. ~ 1490; ~aloby pro urážky na cti,
lez zálezelf toliko : v pohaněni slovy
spiSY nebo ·· posuňky, nemohou ,JiŽ
býti po uplynuti jednoho řoku vzneseny.
ZáležHI
však
urážka
ve
skutcích, trvá žalobnl právo na za'
dostlučin ěnl po třl léta.
~řl žalobách
~a
ná~radu ' škody,
zpusobené tlm, ze rozsfřovánlm ne~r~vdlv~c~ skutečností byl ' ohrožen
uver, vydelek nebo' budoucnost Jiné
osoby, buď použito předpisů §u 1489.
§ 1491. Nekterá práva jsou omezena zákony na· čas ještě ' kratší O
lom js~u předpisy na místech, 'kde
se o techto právech jedná. .
§ 1492. Jak dlouho směnečné listině přiná ležl směnečné právo
usta·
noveno ' je ve směnečném řádu.
práva.
žádati

promlčení, i · když tu ' není dobré
ry nebo nezaviněné nevědomosti.

vi-

ZASTAVENí PROMlÚNI.

.§ .1494.

Prot! tak ovým osobám, ktere, JSou nezpusobilé pro nedostatek
sv~ch d!-lševn!ch sil samy spravovati
~va prava, Jako. proti nezletllcům,
silenym ,nebo blbym, nem ůže počíti
vydrzecl _nebo p r omlčecí doba, pokud se temto osobám neustanoví záko,!'nf zástupci. Jednou započatá vy'
d.rzeci ~ebo promlčecí doba probíhá
~!ce ~ale;
nemůže se však skon·
c.tI drlve než
ve dvou letech po
odpadnutí překážek.
§ 149_5. Také mezi manžely, pak'
mezl_ detmi nebo chráněnci a jejich
rodlcl ne~~, p~rllčníky nemůže, pokud prvneJsl
JSou
v
manželském
svazku, P?slednější pod rodičskou
nebo poru_censkou mocí, vydržení ne·
~o p~omlcel11 ani počiti, ani' pokracovat •.
§ 1496. . Je-Ii někdo . nepřítomen
nás"ledkem civilOích nebo válečných
sluz~b! nebo je-Ii zastaveno přlslU
h~valll právem vůbec., na př. v do·
ba ch moru_ nebo války, stavl 'se net~lIkc:'_ pocá!ek.. nýbrž,
pokud tato
prel<azka trva, • pokračováni vydržení
nebo promlčení.
PŘETRŽENI

PROMLČENI.

§ 1497; Jak. vydržení, tak promlče·
ní se pretrhuJ I,. když ten, kdo se ho
chce _dovol_ávatl, dřfve než projde
pr~mlceci cas, buď výslovně
nebo
micky uznal právo druhého
nebo
jest " ?pr~vněným žaloyán a v"žalobě
se radne postupuje.
Nalezne-I'j se
však právoplatným výrokem, že ža·
loba "nemá mlsta; pokládáno buď
promlcenl za nepřetržené.

ÚČiNEK VYDRZENI NEBO PROMLČENJ.
§ 14!~. Kdo .vydržel věc nebo právo, "muze. proti dosavadnímu vlastni'
k~ , zádatl u soudu
přiznáni
vlastZAPOČTENI PROMLČECI DOBY PŘED- n~ctvf, _ a přiznané právo, pokud je
CHODCOVY .
.
p~edmet~m veřejných knih, dáti do
§ 1493, Kdo poctivě převezme věc llIc.h zapsati.
§. 1499: Stejným způsobem, kdy!
~d ~ržitele , pořádného a póctivéhO,
I.e ,lak.o nastupce oprávn.ěn za po' prol,dl! ca.s P10mlčení, !11ůže zavá·
zany
z~datl za výmaz svého závazku
cfS.t1 SI vydržecí dobu svého před,
ch~dce (§ 1463). Totéž plat! i o pro· zapsane~o do veřejných knih, neb~
mlc.ecl době. Jde-Ii o vydržen i Úi- domáhatl•. _se I?rohlášení, že právo
cetl neb? čtyřicetileté, nastává ·to· dosud pmknute oprávněnému a listito zapoctenl, i nenHi pořádného ny o nem vy~ané nemi!ljí platnosti.
§ .1500. Pravo, nabyté vydrženfm
právnlho důvodu, a jde-Ii o vl~stnl

II.
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Občanské

právo.

VZOANI SE NEBO PROOLOUZENI
nebo promlčenim, nemůže však býti
PROMLČENI.
na újmu tomu, kdo ještě před jeho
vloženim na sebe převedl věc nebo
§
1502.
Promlčeni
se nelze ani pře
právo, důvěřuje veřejným knihám.
§ 1501. K promlčeni bez námitky dem vzdáti, aniž lze ujednati pro·
mlčeci
lhůtu
delši,
nežli jest ustastran nebudiž z moci úřadu přihli
novena zákony.
ženo.

Zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320, kterým se ~ění
ustanovení občanského práva o obřadnostéch smlouvy
manželské, o rozluce a o překážkách manželství.
§ 1. K platnosti manželství se vyhledávaji vyhlášky a slavnos tně učiněné přivoleni k manželstvi, a . to
bud' občanské, bud' cirkevní.
§ 2. Vyhlášky, jež jsou oznámením ,
budouciho
manželství,
obsahujtež
jméno a přijmeni obou snoubenců,
jejich rodiště, stav a bydliště, jakož i připomenutí, aby každý, kdo
by vědel o nějaké překážce manžel stvi, ji oznámil.
§ 3. Vyhlášky občanské čini polilický úřad okresni a ve městech s
vlastnim statutem úřad obecní, pověřený politickou správou, na Sloven skll. matrikář.
Místně přislušný jest úřad, v jehož
obvodu maji snoubenci řádné bydlistě.

Má-Ii každý z ' nich řádné bydliště
v obvodu jiného úřadu, vykonaji vyhlášky úřady 9ba.
.
'
Vyhlášky je.' vyvěsiti veřej!lě na
úředni desce oznam.ovací ·a k dožá-.
dáni také na úředni desce' v obci,
ve které maji ' snoubenci řádné bydlistě.

Konaji-li se u politického úřadu
.okresního pravidelné dny úředni, bu,dlž manželstvi vyhlášeno také ústně
o jednom úřednim dnu nebo o vice
tak,ových dnech.
přivoleni k manželství lze prohlásiti teprve, když vyhlášky visely na
úřednich deskách přisluš,ných úřadů
politických i obecnich aspoň deset
dni.
'
§ 4. ' Nebydlí-Ii · některý 'ze snoubenců ve svém . bydlišti ještě šest
neděl, jest buď s vyhlášk am'i sečka.ti, až šest neděl se dovrši,
nebo
'musi manželstvi býti vyhlášeno také
'v obci, kde 'onen snoubenec nejpo'-sléze bydlil déle šesti neděl.

§ 5. K platnosti vyhlášek a na ni
závislé platnosti
manželstvi
staČi,
když vyhlášky visely na
úředních
deskách úřadů uvedených v § 3, a
to aspoň pět dní.
, § 6.
Nevejdou-Ii
snoubenci
manželstvi do šesti měsiců od po·
sledniho dne vyhlášky, nutno vyhláš·
ku opakovati.
§ 7. Snoubenci mohou žádati
za
zkráceni lhůty vyhlášek, nebo
za
jejich úplné prominutí. Zkrátiti lze
lhůtu z důležitých důvod~ . Vyhlášky
lze prominouti, jen když
věc je
naléhavá anebo jde-Ii o osoby, o
kterých se vůbec za to má, že jsou
již manžely. V obou t~chto připa·
dech musi vš ak strany potvrditi, že
jim není povědoma žádná překážka
zamýšleného manželstvi. , Nedostatek
tohoto potvrzeJ.1i neni na překážku
účinnosti prominuti ;·
Zkrátiti ·Ihůtu vyhlášek náleži na
politický úřad okresni (obecni); ' vyhlášky .prominol,lti na politický úřad
druhé stolice, a. je-Ii tu . blizké nebezpečenstvi smrti, na politický úřad
okresni (obecni), Na Slovensku pří
s'lušeji tato práva , županovi.
Vyhlášek neni třeba, když byla
prominuta
překážka
po
uzavřeni
manželstvi, ale přivoleni k manžel'
stvi je prohlásiti znovu. Bu.de-li šetřeno tohoto předpisu, jest k manželstvi hleděti tak, jako by bylo
platně uzavřeno hned od původu.
§ 8,' Přivoleni k manželstvi se
prohlašuje' ' před přednostou politic·
kého úřadu okresnlho (obecniho) nebo jeho zástupcem
(na Slovensku
před
matrikářem),
u
přitomnosti
dvou svědků a přisežného zapisovatele. Přislušný jest úřad, který vyhlá·
sil manželstvi. Před úřadem mistně
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Obč.

zák. §§ 1501-1502. Manžel. zák. §§ 1-14.

nepřlslušným lze přivolení prohlásiti
jen ke zmocněni úřadu mistně při

slušného.
§ 9. přivoleni k manželstvi může
se státi zástupcem. Potřebi je dovoleni politickéhO úřadu
II.
stolice
(Župana). Osoba, s kterou má býti
manže lstvi uzavřeno, musi býti
v
plné moci přesně označena. NenHi
plná moc takto vypravena, je manželstvi neplatné. Odvolal-Ii zmocnitel plnou moc dřive, než manželství
bylo
uzavřeno, je manželstvi
nepla tné, ale zmocnitel je povinen nahraditi všechnu škodu, kterou způ
sobil odvolánim.
§ 10. O uzavřeni manžel stvl je zři
diti zápis, jejž podepiši mimo manželY oba svědkové a obě úředni
osoby. Na zřizenl zápisu a na 'jeho
úpravě neni závislá platnost
manželství.
.
§ 11
Politické
úřady
okresni
(obecn i; matrikář i) vedou o vyhláškách a o sňatcích knihu vyhlášek a
knihu sňatků a výdávaji z nich .na
požádáni úředni vysvědčeni.
§ 12, Stranám občansky již oddaným je dáno na vůli, chtí-li se podrobiti také obřadům církevnim. Pře
jHi si snoubenci pouze sňatek .clrkevni, konají se vyhlášky a oddavky
u při slušného duchovního správce.
Při sm išeném náboženstvi snoubenců vyhlášky se konají u obou
duchovních správcův, oddavky u jednoho z nich neb u obou podle vůle
snoube nců.

Vyhlášky cirkevni

se

konaji

před

věřicimi při
bohoslužbě
o
třech
dnech zasvěcených. K platnosti manže lstvi je třeba aspoň jedné vy-

hlášky.
I při clrkevnich vyhláškách a oddavkách plati §§ 2, 6, 7, 9 tohoto
zákona a, pokud neni jinak v § 12
stanoveno, plati obdobně předpisy
§§ 3 (odst. 1. a 2.), 4, S, 10 a 11.
§ 13. O rozluku každého manželstvi žalovati lze: '
a) dopustil-Ii se druhý manžel cizoložstvi;
.
b) byl-Ii pravoplatně odsouzen do
ž aláře
ne jméně na tři léta,
nebo
na dobu kratši, avšak pro trestný
čl,n vyšlý z pohnutek, nebo spáchany za okolnosti švědčicich · o zvrhlé
povaze;
c) opustil-Ii svého manžela zlomyslně a nevráti-li se na
soudni vy-
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zváni do šesti měsiců. Neni-Ii pobyt
jeho znám, budiž . soudnl
vyzváni
učiněno

veřejně;

d) ukládal-Ii druhý manžel o manželův život nebo zdravi;
e) nakládal-Ii jim vicekráte
zle
ubližoval-Ii mu těžce, neb opětovně
ho na cti urážel;
f) vede-Ii zhýralý život;
g) pro
trvale
nebo periodicky
problhajici chorobu duševni,
která
trvá tři léta; pro těžkou duševní de~en~raci vrozenou
nebo z~kanou,
citaJe v ni těžkou hysterii, pijáctvi
nebo navyklé naduživáni nervových
jedů, jež trvá dvě léta; pro padouci nemoc, trvajici aspoň rok s nejméně šesti záchvaty v roce nebo
s přidruženou duševni poruchou;
h) nastal-Ii tak
hluboký rozvrat
manželský, že na manželich nelze
spravedlivě ' požadovati, aby setrvali
v manželském společenstvi. Rozluku
nelze vysloviti k žalobě manžela,
který rozvratem je převážně vinen;
, _i) pro nepřekonatelný odpor. Zalcibe. lze vyhověti jen tehdy,připoji-Ii
se k žádosti za rozluku třebas i dodatečně také druhý manžel. V tomto
případě netřeba . však rozluky ihned
povolovati, nýbrž lze napřed uznati
na rozvod od stolu a lože a to tře
bas i vicekráte.
Ve sporech' o rozluku budiž postupováno podle 'předpisů platných o
tom, jak vyšetřovati
a ' posuzovati
neplatnost manželstvL '
. § 14. a) Právo žalobn\. se promlču
je Y připadech § 13 aj d) do jednoho roku ode dne, kdy manžel se
dověděl o cizoložném neb úkladném
činu manžela druhého; v připadě §
13 b) do jednoho roku ode dne, kdy
se dovědělo, "jeho odsouzeni;
bl právo žalobni se promlčuje v
připadech § 13 a) dl, uplynulo-Ii ode
dne ' spáchaného činu pět let;
~) právo žalobni pomiji odpuště
nim. Provinil-Ii se však viJ.1ný manžel
poznovu, nebo dověděl-Ii se manžel
který odpustil, o jiné
skutečností
před odpuštěn lm nastalé a_ k návrhu
na rozluku opravňujici, může se k
odůvodněni rozlu~y dovolávati i skutečnosti

odpuštěných.

V připadech § 13 e) stači jediné
nové jednáni;
d) lhůty v . odst. a) b) uvedené - se
přerušuji žáďč)sti - nebo
žalobou o
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rozvod, bude.li v řízeni náležitě po- ství na podkladě provedeného
už
stupováno i Bude-Ii žádost nebo ža- sporu o I:ozvod. Dojde-Ii soud na
loba pravoplatně zamitnuta, slušl k základě konaných šetřeni, při nichž
věci hleděti tak, jako by lhůty pře- se mu je řlditi zásadami řízeni nerušeny nebyly.
sporného, ,k přesvědčeni, že by sku§ 15. Bylo-Ii
manže'lství
soudně I tečnosti ve sporu o rozvod na jevo
rozvedeno,
může každý manžel, vyšlé byly už tehdy odůvodnily výnechce-Ii žalovati o rozluku z jiného rok o rozluce, kdyby oň bylo bývadůvodu v § 13 uvedeného, žádati za 10 ,žalováno" vysloví r.?zl~ku _manželrozluku pro nepřekonat~lný
odpor. stVl usnesenam, do nehoz prevezme
Žádost tuto lze podati teprve, když výrok o vině z rozsudku, vydaného
uplynul
od provedeného }OZ,VOdU ve sporu o , rozvod tého~ .man~elst.~i.
soudního alespoň rok a manzele ne- Rozluky nelze tu VYSlOVItI, .Iesthze
obnovili ' manželského
společenstvi; stav uvedený v § 13 g) pominul.
jde-Ii o manželstvl před vydáním to§ 18. Ve sporech o rozluku manhoto ' zákona rozvedené, lze podati želstvi pro nepřekonatelný odpor
žádost za rozluku, ' když uplynulo od odpadá ' předchozí roz~od po~le §
provedeného soudního rozvodu šest 1~, od:t. ' .i) tohot,? zakona,. JSOU-Ii
měsíců a manželé neobnovili man- uz manzele soud ne rozvedenI a uplyželského společenstvi.
.
nul-Ii od té doby jeden rok, aniž
§ 16. a) Soud vyšetři věc postu- obnovili
manželské
společenstvi;
puje dle zásad řízeni nesporné~o. uplynula-Ii tři léta. od pr,?ve~eného
Na soudu je také, aby dal. manze- soudniho rozvodu, Je pokladatl tvrzelům poučeni o ,všech důsledcich roz- ný nepřekonatelný odpor za proká·
luky. Souhlasí-Ii oba manželé s roz- zaný, pokud výsle.dky ústniho jednálukou a soud nabude konaným še- ni tomu neodporUJi.
třenim přesvědčení, že je tu vskutku
§ 19. ,Ujednání stran a rozh.odn~1i
nepřekonatelný odpor vyslov i rozl u- soudnl podle §§ 106 a 108 obc. zak.
'
•
zůstávajl i po vyslovené rozluce
ku usnesen lm.
Jde-Ii o manželstvl před působno- manželstvi v platnosti, pokud
se
sti tohoto zákona rozvedené, stači, strallY nedohodnou jinak. Z důleži·
když soud nabude přesvědčeni, že tých. důyodů m~že , k!erýk?1i
z ronejde o čin nerozvážný. Uplynula-Ii zlou.c,en.ych m?nzelu, zádatl !-? noyé
od provedeného soudního rozvodu 3 sporada~í maJetkovych pomeru pora·
léta netřeba k
rozluce
souhlasu dem prava.
druhého manžela a neni třeba ani
§ 20. 1. Příslušným rozhodnouti o
nepřekonatelný odpor ani 'rozvážnost žádostech za rozluku ve smyslu §§
po činu zjišťovati.
1.5 a 17 jest sborový soud prvni sto·
b) Souhlas se žádosti za rozluku hce. •
. '
dlužno předpokládati, když manžel,
2. Pre~cházel-h. tut? zá.d~st spor o
proti němuž žádost za rozluku sm'ě- r~zvod, JI! ~Istne prislusnym sborořuje, na soud se nedostavl; na ten- v.y. soud, lenz rozhodoval v prvé stoto následek budiž upozprněno v ob- hCI ve sporu o r?zvod.
.
silce kterou je doručiti tomuto man3. V ostatnich pripadech Je mlstně
želu 'do vlastnich rukou zároveň se příslušným sborový soud, v
jehož
stejnopisem žádosti.
Právo
soudu obvodě má svůj obecný soud manpoužiti donucovaclch prostředků dle žel, proti němuž žádost za rozluku
§ 87 zák. o org. s. tím dotčeno směřuje. Nemá-Ii tento manžel svéneni.
ho obecného soudu v tuzemsku, je
c) Nejde-Ii o manželství před pů- příslušným sborový soud, v
jehož
sobnostl tohoto zákona rozvedené a obvodll má
žadatel
svůj obecný
nesouhlasí-Ii druhý manžel s rozlu- soud.
kou, nebo tvrdl-Ii jiné. důvody, než-Ii
§ 21. V řízení o žádostech za
nepřekonatelný odpor, soud odkáže rozluku ve smyslu , §§ 15 a 17 může
žadatele na pořad práva.
soud, shledá-Ii toho závažnou
po§ 17. Byl-Ii soudem
pravoplatně třebu, nařlditi i ústnl jednáni, jež je
vysloven rozvod podle §§ 107-109 neveřejné; toto ústnl jednáni může
obč. zák. a to z některého důvodu se konati, uzná-Ii to soud za nezbyuvedeného v § 13 tohoto zákona, tně nutné, před celým senátem. 11může každý manžel nehledě k před- nak plati ' ustanoveni § 38 z. o. org.
plsu § 15_, žádati za rozluku manžel- s. Nenl-Ii
některý z manželů .d-

Manžel. zák. §§ 15-32. Círk. sňatky (zák.) §§ 1-2.
prá vný, bU~iž ,k jednáni P9zván - i jeho zákonny zastupce.
'
§ 22. Manželé, jejichž manželstvf
bylo rozloučeno výrokem
so'udnlm
moh oU. uzavřiti nový sňatek teprv e'
když rozh o~nutl o rozluce
nal>yl~
právn l mocI.
,
§ 23 . Žalovati lze o rozluku podle
§ 13 tohoto zákona, i když důvod
itlerý je podle tohoto zákona důvo=
dem rozluky, vyskytl se za platnosti
dřlvějšlho práva .
'
§ 24. Ustanoveni tohoto
zákona
plati i teh dy, byl-Ii soudni rozvod
jenž předcházel žádost za rozluku'
vyslove." pra,voplatně před 28. řijnen:
1918 mImo ,uzeml tohoto
státu
v
královstvlch a zemlch zastoupených
v býval é_ řišské radě rakouské. V
těchto prlp adech rozhodnou : 0
žádosti za rozlu ku soudové jmenovanl
v § 20, odst. 3.
§ 25. 1. Ustanoveni .§§ 63 " 64 66
67, 94, 111, .115, 116, 119, 125,' 133: 134:
135, 136 obc. zák . adv. dekr. ze
dne 26. srpna 1814, č. 1099 Sb z
s., a ze dne 17. čer.vence 1835' čl'
61 S~. z. s., jakož i § 25,
;XxÚ.
zál(. c~. .uh c:r. z r. ; 1894, se zrušuj i.
2. Dedlcka nezpusobilost ustanovená jak~ následe~ .. ci~Oložstvl v
§
543 obc. z. pomlJI, Jestliže ti kdo
soudně se doznali k cizoložství nebo z něho' byli usvědčení, .stan'o'u se
manžely.
3. švagrovstvl je překážkou manželstv[ potud, že jeden manžel nemůže uzav řlti manželstvl
s přlbuz
!lým druhého manže la v pokolenl přl
~ém a s plnoro dým nebo polorodým
Jeho souro zencem .
§ 26. J~=-li .. o p~~kážku prominute.lnou,. muze JI.. k. zadosti stran pron:',"~ut~ . z důlez ltych
důvodů
poli\lCky urad d~uh é stolice (župan).
.§ 27. Smlrci pokusy, předepsané
prl r~zvo du. (§§ 1~4, 107 obč. z.),
~ona JI s~ . vy.h!adn e na soudě a slusf se tu rldltl předpisy zákona ze
~n~8:r prosince 1868, z. ř. Č. 3 z
_ §_.~8. Z úřednl povinnosti je vysetnI! nepl atnost manželství jsou-Ii
mu v _cestě překážky §§ 56,' 62, 65,
68 obc. zák. a § 8 (§ 12 odst 3)
tohoto zákon a.
. .
_ Ve .v še~h. ostatnlch přfpadech slusf .vyck at~ zádostl t ěch, kteři byli ve
svych ~ravech zkráceni
uzavřenfm
neplatneho manžel stv \.
~ 29 . Ve věcech manželských
lze
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si st~fovati do rozhodnuti politické~o. úr.adu okresnfho (obecnfho) k pohtlckemu úřadu druhé stolice
D
rozhodnuti politického úřadu . druh~
stC?\Ice jde stižnost k ministerstvu
vnitra. Na Slovensku lze si stěžovati
do .rozhodnutí matrikářova k župan?VI, do roz~odnuti županova k minlst~HStvu
vnitra.
Stížnosti · nejsou
v~zany na žádnou lhůtu a k 3. stoliél lze se odvolati i ze shodn'ch
rozhodnuti obou stolic nižšich y
§ 30. Ustanovenf §§ 1-12
§. 25
~ýkajlci se zrušen! § 25, lcÍc:XI. zák'
cl. uher. z r . ' 1894, jakož i § 29;
~~~~~~s:~~ona vztahuji se také na

, § 31. Předpisy §§ 1-12 tohoto zákon.a nabývajl platnosti měsíc po vyhláse~l; ostatnl předpisy jeho dnem
vyhlásen\.
' Pozn , Zákon
byl ' vyhlášen
H,
červ na, 1919
Všechny dosavadnl předpisy o vě
cec.h . upravených timto zákonem se
zrusuJI.
, § .32. Pr~vedeiílin zákona pověřuji
se clenove vlády pro správu
spravedlnosti a vnitra.
ZAKO.N ZE DNE 15. RflNA 1925, Č. 219
KTERYM ~E PROMIlf PREKAžKA PLAT:
NOSTI SNATKO, PRI NICH! VYHLAŠKY
NEB ODDAVKY VYKONALI DUCHOVNf
CIRKVE. ČESKOSLOVENSKÉ NEBO
RECKOVÝCHODNf.

§ · 1. U sňatků, při nichž Od~ dne
9. Ic:dna 1920 ,až do účinnosti tOhoto zakona vyko,nal! . vyhlášky neb oddayky duchovnl clrkve českosloven
ske,. dokud v příslušné náboženské
obCI nebylo
duchovnfho správce
ustanoveného podle § 11 zákona ze
d~e 20; května 1874, Č. 68 ř. z., o
za~onnem uznáni ' náboženských spoI,:cno!ti, promljl se všeobecně tato
preká~ka elatnosti
sňatků
s účin
kem,. ze snatky tilkové prohlašuji se
za snatky od pocátku platné.
~ 2. (1). Se stejným účinkem promlJI se. vs~obe~ně obdobná překáž
ka ~ snatku, Jez byly až do účin
nostI. tohoto zákona vyhlášeny neb
uzavrc;ny n? S]ovensku a v Podk'arp~ts.ke RUSI pred osobami po kláda~yml ~becně
za duchovnl c~kve
reckc;lVychodnl, JSOU-ii tyto sňatky
zapsa.ny do oddacf matriky státnf neb
aspon do spolehlivě vedené matriky clrkevnl.
Č,

9
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(2)

Nebyla-Ii

' splněna

podminka
právě zminěná, mohou župni úřady
prominouti , zmíněnou překážku se
stejný.m účinkem v jednotlivých připadech tehdy, když vysvědčenim vydaným od obecního (obvodního) notáře a spolupodepsaným od starosty
obce, v níž manželství bylo uzavře- I
no, bude do tři měsiců po ,účinnosti tohoto zákona prokázáno, ,že·
snoubenci uzavřeli sňatek před osobou, jež byla obecně , pokládána za
duchovniho cirkve řeckovýchodnf.
§ 3. Ve všech těchto připadech
neni třeba vyhlášky neb oddavky
opakovati.
§ 4. Ustanoveni §§ 1, 2 a 3 p l atl
také tehdy, když snoubenci by li jiného náboženského vyznáni , nežli
duchovní,' kter ý sňate k jich vyhlásil
nebo je oddal.
. § 5. Ustanoveni §§ 1, 2 a 3 neplatí, byl-Ii
sňatek pravoplatným,
rozsudkem p~ohlášen za neplatný,
neb uzavřel-Ii
snoubenec
později
nový sňa t ek .
§ 6. Sňatky uvedené v § 2 nutno
ve smyslu § 1 zák. čl. XXXIII/1894 o
státnich matrikách zapsati do státní
oddaci matriky. Pokud se u sňatků
zmíněných v 1. odst. § 2 dosud tak
nestalo, jsou osoby vedoucl církev-

ni matriky o těchto sňatcich povin.
ny oznámiti je n, ~jpozděíi do čtrnácti
dnů přislušné matrični dozorči vrch.
nosti způso!Jem
předepsaným
pro
oznamováni sňatků clrkevnich. N euči.
ní-Ii tak, budou potrestány poli cejni
administrativní vrchností , I. stolice
pokutou do 500 Kč, při nedobytnosti
pak uzamčením do jednoho týdne.
§ 7. (1) Kdo po účinnosti t ohoto
zákona uzavře sňatek pouze clrkevnf
před osobou, kterou podle zákonu
státních nelze pokládati za duchovo
ního správce oprávněného k uzavf.
ráni sňatků, dopouští se přes t upku
a bude potrestán politickým úřadem
(policejní administrativní vrchnosti)
I. stolice pokutou do 500 Kč, při
nedobytnosti pak vězenim (uzamče.
ním) do jednoho týdne. Osoba, před
níž sňatek takový bude uzavřen, bu.
de potrestána pokutou do 2000 Kč
při nedobytnosti pak vězenim (uzam:
čením) do jednoho měsíce.
(2) Pokuty uložené podle §§ 6 a 7
připadajf státu.
, § 8. Zákon tento nabude účinnosti
dnem vyhlášení a provede jej mi.
nistr vnitra v dohodě se zúčastněný.
mi ministry.
Pozn , Zá kon by i vy hlá šen dne 31 ,
října 1925 ,

července 1919, čís. 447, kterým se snižuje
věk nezletilosti.
§ 1. Nezletilf jsou ti, kdož nedo§ 5. Nezletilého, kter~ do konal
končili dvacátého prvnlho roku svéosmnáctý rok, může poručenský úřad
ho věku. lim měnl se § 21 a § 275 s jeho ,s ouhlasem, vyžádav si po·
ob . z. obč. a uh. zák. čl. XX/1877 a ručníkova posudku a, třeba·li, též
XXIII/1874 § 1 a zák. čl. uher. XXXI . posudku nejb l ižších příbuzných , pro·
z r. 1894 § 129.
hlásiti za zletilého, prominuv mu lé·
ta . Prohlášení za zletilého má týž
§ 2. Nezletilf,
kteH
překroči
osmnáctý - rok svého věku , mohou se právní účinek jako skutečně nabytá
svým souhlasem a se schválen lm zletilost.
§ 6. V § 275 ob. z. obč. stůjž místo
úřadu od otce výslovně propuštěni
býti z otcovské moci.
dvacatého pátého slovo: "dvacatého
§ 3. Nezletilému, kt erý dokonal druhého," .
osmnáctý rok věku , může poručenský
V § 6 zák. čl. XX/1877, stůjž místo
úřad ponechati čistý p řebytek jeho
"dvacátého" slovo "osmnáctý rok".
přijmů do jeho vlastní volné spráV § 9 téhož zák . čl. místo ,,23"
vy; jest pak oprávněn sám se zava- slova dvacátý rok.
zovati penězi jemu do správy , svě
§ 7. Osoby, které dokonaly dva·
řenými.
cátý první rok svého věku dříve, než
§ 4. Vydával-Ii by se nezletllý, tento zákon nabude účinnosti, a po·
dokonav osmnáctý rok, při nějakém dle dosavadnlch ustanoven i nejsou
jednáni, za zletilého a nemohla-Ii ještě zletilé, ač nic nevadí jejich
by druhá strana ziskati zpráv o svéprávnosti, stanou se zletilými po·
pravém stavu dřfve, než věc dojed- čátkem dne, kterého zákon nabude
ná, bude nezletilý odpověden za účinnosti. lsou-Ii platna a jaké práv·
veškeru škodu.
'
ní účinky majl jednáni, jež před tou

Zákon ze dne 23.

Círk. sňa tky (zák.) §§ 3-8. Zákon o zletilosti
Zá k. o osvojení §§ 1-4.
.
.
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dobOU vyk onaly, budiž posuzováno ,d o 31. p'rosince 1920 osobám však
podl e práva dosud platného.
~teré dřlve dosáhn'ou dvacátéh~
§ 8. Tento zákon nedotýká se také ctvrtého 'roku, ~až do dne, kdy dosásmlu v a p rávnlch jednáni, učiněných hnou tohoto veku, pokud by pódle
před jeho vyhlášením, podle nichž rozvahy pohledávky
osob,
věkem
ísoU nabyti nebo zánik práv nebo starši~h~ nemohly býti postupně uhradosp ělo s t nebo zánik závazkC. pod- zeny~ Az do vydáni buďtež hotovosti
mlně ny tím, že někdo nabude lysické z,úroceny podle zá konné mi ry.
zletil Osti.
§ 10. Tento zákon nabývá účinno
§ 9. P oručenský úřad může odlo- sti d~e~ 1. řijna 1919. lim
dnem
žiti vyd áni hotových peněz, ulože~~t~~~VV~~f.PlatnOsti jemu odporujicr
ných v hromadné slrotči pokladně
osobá m, které nabudou podle před~
lej provésti ukládá se
ministru
chozích ustanoveni svéprávnosti, až spravedlnosti .

Zákon o osvojení ze dne 28. b řezn a 1928, čís . 56.
I. PODMfNKY OSVOlENf.
d,i čů, a SOUd~ (§ ' 9.). ' lsou-Ii rodiče
§ 1. (1 ) Kdo nemá vlastnlch dětí ruzneho mineni,
rozhoduje
miněni
manželských anebo jim na roveň po- otcovo. NenHI
osvojenec sVéprástavených ~ (!egitimo~aných ; osvoje- v~ým, jest třeba svoleni rodičů, po
ných, Jako z I v pomeru k matce ne- pripade zákonného zástupce a soumanželských), může jiného smlouvou du (poručenského úřadu) (§ 10). "
přijmou ti za vlastniho (osvojiti) .
(2) ,Svoleni n~může býti dáno plno(2) Os vo jitel (osvojitelka) musi bý- mocnl~em.. le-II ten, jehož svoleni
li slarší čty řiceti let, osvojenec ale- se vyzaduJe, pro choromyslnost nespoň o 18 let mladší než osvojitel. bo slabomyslnost úplně zbaven své(3) Chce-Ii muž osvojiti své ne- právnosti (dán pod opatrovnictvl) amanželské d rtě, nenl překážkou že ne,bo. je-Ii. jeho pobyt trvale neznámá děti uvedené v odstavci 1.,' ani my, Jest treba svoleni zákonného záže nemá stanoveného věku a že ne- stupce a soudu (poručenského úřa
ni pře deps aného věkového rozdflu dul.
'
mezi osvojitelem a osvojencem .
(3) OdpirajHI rodiče nebo jeden
(4) Ma nžel může toliko se svo'le- z nlC~~ bez závažného důvodu svole"
ním druhého manžela někoho osvo- ~í" muze je dáti misto nich přfslu
jitl neb osvojen býti . Byl-Ii manžel sny !ou~ anebo poručenský úřad
pro choromyslnost anebo slabomysl- / oznaceny v §§ 9 a 10.
nost úp l n ě zb.aven svéprávnosti (dán
pod opa trovnictví! <!neb~~ je-Ii jeho
II. PRAvNf OCINKY OSVOlENf.
pobyt Irvale neznamy, muze za něho
dáli svolení ustanovený opatrovnik .. § 3. ' Osvojenec obdržl jméno osvose schválen lm soudu (poručenského Jltel~~o ~~eb rodové (divčl) jméno
osvoJltelclllo. le-Ii osvojitelka proúřadu). Bylo'li manželství rozvedeno
nenl svol en i třeba.
' ydána, obdržl osvojenec smlouvou
(5) Pokud trvá poměr založený 0- , Jméno manželovo jen za jeho sousvojenlm , 'ne může býti osvojenec ji- hla.~u: Pro.vdaná osvojenka musl při
n~u oso b~ou osvojen než osvojitelo~ PO!ltl ke Jménu .osvojenlm ziskanému
vym manzelem. lako společné drtě sve dosavadnf Jméno, jiný osvojemohou ně koh o osvojiti jen manželé . ~:~o .pak, byl o- ,I t o sml ouvou sjedNikdo n emůž e
osvojiti
vlastniho
manžela, sou rozence o přlbuzné v . § 4. (1) Mezi os)/ojitelem a osvopUměm poko lení. Několik osob mů" Jencem a jeho potomky později naze býti souč asně osvojeno, ale jen ro~en~mi nastá~á po právu týž po~
lehd.y, nenf-li mezi
nimi
poměru, m~r, )ak.o mezI rodiči a manželskýkterv~ se nesrovnává
s přirozeným !Jl I. detml" pok~d zákon jin;;!k neustanO)f~Ie .. Osvojenec a tito
potomci
pomerem sour ozenců.
~abyvaJi naproti osvojiteli všech ma(1) _K osvojení svéprál(ných osob Jetkoprávnlch nároků jako manželské
j est Ireba svolen i osvojenc,ových ro:
děti. N~ osvojencovy potomky, kt eH
, č. 9 ·
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~u byli při ujednání smlouvy, vztahuJe se poměr ten, jestliže
d~li
~
tomu souhlas sami, nebo nejsou-II
svéprávnými, ustanoveným opatro:,níkem se schválením soudu (porucenského úřadu) .
(2) Není-Ii
osvojenec
zletil'ý~,
přijde P9d otcovskou moc oSVOJUJi:
cího muže .
(3) Vůči členům osvoji~~loyy rod}ny nevzniká osvoJen.im nlja~y porner
rodinný a nenabyvaji osvojenec
a
jeho potomci nijakých majetkoprávních nároků.
(4) Ve vlastní rodině ~epo~bývají
osvojenec a jeho potomcI pra,v . Narok na výživu mají, pokud- nenl osvojitel sám s to, aby jim poskytoval
slušnou výživu.
§ 5. Práva mezi osvojitelem
a
osvojencem a jeho potomky mohou
býti smlovou i jinak upravena, po:
kud se tim neměnl . účinek vytčeny
v § 3 ani se nezkracuji bez jeho
souhlasu práva někoho jiného:
§ 6. Osvojitel nena~ýv~ osvoj,enl~
nijakých
majetko-pravnlch
nar,?ku
naproti osvojenci a jeho potomkum.
PRAVNIHO. POMĚRU Z
OSVOJENI.
.
§ 7. (1) Dohodou všech účastnlků
právnlho poměru založeného. osv~
jenlm může býti tento, pc;>mer , ?pet
zrušen. Jsou-Ii tu nesvepravnl ucastnlci, jest ke smlouvě o zrušení zapotřebl svolení zákonného zástupce !
který se jim ustanovl, a schvalenl
poručenského (opatrovnického) soudu nebo úřadu.
(2) Ze závažných důvodů, zejména
z důvodů, pro které někdo se stává nehodným děditi ,nebo může bý.ti
vyděděn, může . býti . t«:nto , !?om~r
zrušen o žalobe proti vsem ucastnlkům anebo všech účastníků .
(3) Zrušením
osvojení ' pominou
do budoucna všechny jeho
účinky.
Osvojenec obdrží opět své dřívějšl
jméno , a není-Ii· svéprávným, vJátí
se pod moc otcovskou nebo poru III.

ZRUŠEN!

IV. NÁl.EŽITOSTI SMLOUVY.
§ 8. (1) K účinnosti smlouvy . (§§ \
a 7) vyžaduje se veřejné listiny nebo takové soukromé listiny, na níž
jsou podpisy stran soudné nebo notářem ' (veřejným

notářem)

ověřeny.

Je-Ii třeba
schválení
poručenským
(opatrovnickým) s.oudem neb úřadem,
může býti sepsána osvojovací smlouva také zápisem u tohoto
SOudu
(úřadu) . Totéž plati o svoleni účast
níků, jehož jest třeba podle § 1
odst . 4., § 2 odst. 1., § 4' odst. 1.
a § 7 odst. 1. a 4.
.
(2) Smlouva osvojovací musí míli
ustanovení o podstatném účinku o.
'svojení vytčeném v § 3, může míli
dále ustanovení odchylná od zákona,
pokud jsou přípustna,
ale
nesmí
býti podmíněna ani časem omezena.
(3) Osvojovacf smlouva' stává se
právně účinnou teprve, byla-Ii schválena
poručenským
(opatr·ovnickým)
úřadem anebo soudem (§§ 9 a 10).
Schválení lze odepříti
jen
t ehdy,
nenHi tu zákonné náležitosti osvojení, anebo, nenHi smlouva k prospěchu
nesvéprávného
osvojence
anebo může-Ii osvojeni nemanželského dítěte vésti k rozvratu manželství
osvojitelova. Schváleni nemá účinku,
jestli před schvál'e nlm smlouvy obě
strany od ni odstoupí, jedna z nich
zemře neb osvojitel pozbude zcela
neb částečně svéprávnosti.

v. KTERÝ SOUD (ÚŘAD) JEST PŘ I 
SLUŠNÝ SMLOUVU SCHvAlITI A PODLE KTERÉHO PRAvNIHO ŘADU SE
POSUZUJE OSVOJENI.
§ 9. Je-Ii osvojenec svéprávným,
jest příslušným osvojovací smlouvu
schváliti okresní soud, u něhož má
osvojitel své obecné
sudiště
ve
sporných věcech.
§ 10. (1) Není-Ii osvojenec svéprávným, přísluší schváliti
smlouvu
poručenskému (opatrovnickému) soudu (úřadu) první stolice, u něhož
jest poručenstvo (opatr ovnictví) za·
hájeno nebo který jest jina k podle
čenskou .
. (4) Právní účinky osvojení mohou zákona pro nesvéprávného příslušný.
Tento
soud (úřad) vyšetři
poměry
pro jednotlivé účastníky opět zaniknouti ' smlouvou mezi nimi a osvo- pro schválení rozhodné z úřednl po·
Jitelem anebo pod l e r ozsud ku vyda- vinnosti a rozhodne o žádosti. Usneného o žalobě osvojitelově na je- sení kterým o žádosti za osvojeni
dříve,
dnotlivého účastníka tohoto právního kon~čně rozhodne, předloží
poměru nebo tohoto na osvojitele z než je vydá, i se spisy v obvodu,
důvodů uvedených v odstavci 2. O pro nějž plati jurisdikční norma z 1.
srpna 1895, č . 111 ř. z. svému na·
smlouvě plati ustanovení odstavce 1.

Zá k.

O

osvojení §§ 5-14. Zákon alimentační §§ 1-2.

dřfzenému

sborovému soudu, na Slo-vens ku a podkarpatské Rusi poručen
skému úřadu druhé stolke ke koneč
'nému potvrzenL
(2) Rozklad nebo stfžnost (odvolání) proti tomuto
vyřízeni
podati
-es t do čtrnácti dnů u první stolice.
~O %kl ad jest pak předlóžiti sboro~ém u soudu prvnl stolice, pokud se
r'če poru čens k ému úřadu d ruhé stoIrCe . Stižnost (odvoláni) jd~' pak ke
sboro vému soudu druhé stotice příadně k poručenskému . úřadu
třeti
~tolice, nevy~ovl- Ii jí ji,ž ' ja~o rozkladu sbo rovy .soud prvnl stolice nebo por uče nský 'úřad dr"uhé stolice.
§ 11 . Sm louvu jest podati trojmo
s doklady (křestnrmi nebo rodný'm i
listy, domovskými ', Iisty a po~ . ). Byla-Ii sml ouva schvalena, zalo,z l soud
anebo p oru čenský úřad prvnl stolice
jedno vyhoto v ení do sblrky
listin,
zapsa v j i d o příslušných
seznamů,
dodá po jednom vyhoto.v enl
se
schvalovacf d oložkou straná.m, opat~í,
abY osvojen i bylo po.zn~~enán.? v
matrice o narození oSvoJencove, _ a
'e-Ii důsl edke m ' toho změna jména
jiných o so b (manžel,!.' 'děti), i ~ v
rodné neb o ddací mat,r lce .a,. vyrozumí domovskou . obec
osvoJencovu.
Totéž pla ti o · zrušeni poměru osvo:
' . .
j eneckého (§ 7) .
§ 12. Je-Ii př i osvojeni účasten cizinec řídí se osvojeni p ř ávnlm řádem
SlátU: j'i!h ož příslušnlkem jest osvojilel. otázku, j e-Ii nutno přlvolen.f dltěle, jeho, p říbuzných
a
zástupců

I
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nebo jiného úřadu, jest rozhodnouti
podle právnlho
řádu
státu, jehož
příslušnlkem jest osvojenec.
VI. ZAVĚR~ČN~ USTA,NOVENf. .
§ 13. (1) Dn'em úči"nnosti tohoto zákona pozbývajl platnosti ustanoveni
§§ 179 .až 1.85, § 755 a pos.lednl vě
ty § 756 ob. zák . obč., §§ 257 až
26'2 pat. 'ze dne 9. srpna 1854, č .
208 ř. z., pak ustanoveni dosavadního zvykového práva, z-ák . čl. XX. z
se
r . 1877 a nařlzenl na osvojení
vztahujlcf, na Slovensku a Podkarpatské Rusi platná.
, (2) Zákon nedotýká .' se právnlch
p9měrů
založený'ch
osvojovacfmi
smlouvami, které ' byly do dne jeho
účinnos.ti schválen'y již soudem aneb
úřadem prvnl stolice podle §§ 9 a
10. Ustanoveni § 7 plaH i při zrušeni osvojovacfch smluv
schválených
před účinnosti t9hoto .zákona.
(3) Smlouvy ujednan~ ' ná Slovensku
a Podkarpatské Rusi, a pokud jest
tře'ba, schválené
slrotčl
vrchností
neb poručenským úřadem první stolice do dne učinnosti zákona, a pokud není třeba tohoto schváleni, ' do
toHo ' dne došlé ministerstva sprá"edlnostl, přfslušl pótvrditi
tomuto
ministers:~u.

§ 14. Zákon " provésti- náležl . mispravedlnosti a ·vnitra . .
Pozn . Zákon byl vyhlášen 16. dub ,
na 1928 (srovnej § 4 zák. Č . 139/1919
na str. 6 této., sbí rky), · platí tedy ·od

nistrům

17 .

května

19.28 .

.

,

Zákon ze d ne J 6. prosince 1930, Čís .' . 4_ ' na ochranu osob
oprávně ný ch požad.ovati · výživu, vý.choýu nebo ,za;opatření.
§ 1. Kdo je právně zav ázán .' vyživovati, vycho" ávati nebo zaopatřiti
JIného a nem á· jměnl' nebo stálých
přljmů, aby .z ni ch mohl úpln-ě uhraditi potře bný náklad, 'je povl.!1en vykonávati 'pod l e možnosti a ~' podlé
svých sch opno stf takovou · ~in"ost,
aby z ' jej lho výtěžku mohl ' řádně
dostáti tomuto svému závazku.
§ 2. (1) Porušuje-II někdo povinnost uvedenou v § 1 a koná-Ii trvale
neb občas n~ práce nebo s'l užby osobě blrzké : platl pro stanoveni jeho
závazku a pro jeho vymáhánr, že
byla smluvena mzda neb odměna
podle p ředběžnéh o jeho vz~ěl!1nl a
scho pno sti, spl atn á v obvyklých obdoblth.
.
~.

,

(2) ' Za .ósoby blízké ' se pokláda'jl
manžela osoby, ~.teré s povinným
nebo s.. jeho manžerem jsou přfbuzriy
v pokolenl příniém nello ' 'ti pokolenl
pobočném včetně' _až do bratrance
(sestřenke) nebo které žiji s · nim
v životnrm společenstvr nebo jsou
v poměru o.svojitelů a ' osvojenc;ů nebo pěstounů a schqvan.ců.
.,
(3) Domněnka stanoven'á v d dstavci 1 . . neplatl pro ·dobu, o které zaměstnavatel. prokáže, ze nevěděl ani
vědeti neniusel o závazku zaměstna
ného .
(4) Práv.;r jednáni oďpo'rujlcl tomuto ustaf!ovenT jsou l proti oprávně
nému bezúčinná. Zaměstnavatel nem,ůž~ zejména 'namlfati, fe výplatil

- -- --
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osobě zavázané mzdu neb odměnu
napřed ani že má vzájemnou pohledávku zá nf.
;
§ 3. (1) Kdo nemaje zákonné povinnosti nebo kdo nad tuto povinnost podporuje poskytován lm výživy
nebo jiných prostředků jiné.ho, takže sl nehledl výdělečné činnosti
ulož~né mu v § 1, je zavázán s nim
rukou společnou a nerozdllnou oprávněné osobě 'za dávky přlslu§ejlcr jr
za dobu, po , kterou poskytoval tuto
podporu.
.,

Tuto odpovědnost nemá, kdo
ani věděti - nemusil o závazku podporovanéhC?- ani .0 ~.om, že
svou podporou , ·marf, ztežuJ! neb
omezuje stanoveni nebo sp,lnenf tohoto závazku.
. § 4. Jestliže ten, kdo má závazek
uvedený v § 1, v posle~nf~h nech
letech před Um, než ' opra."n~ná osoba se soudně domáhala stanovenf
tohoto závazku, se zfe!cl " právnfm
jednán lm neb opomi!1uthn jakýchkoli
majetkových práv · nebo výhod nebo
jestliže se '(zdal bez důl,ežité při činy
dosavadni výdělečné činnosti nebo
bez ta'k ové přlči"y " ,zaměnil svoji
činnost za méně výnosnou, přihlétlne
soud, když stanovi je.ho závazek a
plněni, k majetkovým a výdělečným
jeho poměrům v době, než tak uči
nil.
§ 5. Kdo se domáh~,. aby. soud
stanovil nárok na VYZIVU,. vycho-'~,U
nebo zaopatřeni nebo pln.enl z. neho jdoucr může navrhnoutI proti zavázanému' (§ 1) k zaJI§těni dávek,
splatných , v jednom roce, zaUmn~
opatřenf podle § 379 a d. exeklJcniho řád ,u ze dne 21. května 1896,
čis. 79 ř. z. nebo '· podle § 223 . a
d. exekučniho zákona , čl. . LX/18~1 _ ve
zněni § 50 zák. čl. LlV/1912 a' 'cl. V,
Č. 20 a 21 zákona ze dne 19. ledna
19.28, Č. 23 ~b . z. a n., an,l ž Je mu
třeba prokázati listinou svoji pohledávku a osvědčiti, ' že by se jinak
dobyti dáve'k zmařilo nebo ~načně
zUžilo.
.
'
Pozn , Exekuční řád a jeho novely
jsou otištěny v oddíle IV: této ,s,b írky,
§ 6. '(1) K zajUtěni nároku uvedeného v . § 5 může - býti povolen výkon exekučnlch úkonů (zajiUovacr
exekuce ic vydobyti některé dospělé
dávky: Zajištěni 'sml býti pokaždé
(2)

nevěděl

II.

Občanské

právo.

povoleno jen pro dávky, které dospěji v jednom roce.
(2) Zajišťovacr exekuci Izepovo.
liti podle kteréhokoliv exekučniho
titulu oprávňujlcrho k vymáháni dá.
vek z uvedeného nároku a nenl tře·
b~, aby bylo osvědČeno, že je ohroženo jejich dobyU (§ 5).
(3) Nastalou dospělosti jednotlivých dávek přeměňuje se zaji§ťova_
cl exekuce sama sebou v exekuci
uhrazovacf.
§ 7. Rizeni, ve kt~rém se někdl>
domáhá stanovenf nároku uvedeného v § 5 nebo plněni z něho jdoucrho, buď provedeno s největšhn
urychlenfm. Soudnf prázdniny nemaji
na ně účinku.
§ 8. (1) Kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neplni svoji povinnost
vyživovati nebo zaopatřiti jiného
takže oprávněr:'lÝ je vydán nouzi neb~
že. musf, aby nebyl , vydán
nouzi,
býti podporován odjinud, budiž potrestán soudem za. přestupek tuhým
vězenfm od jednoho týi;lne ' do šesti
měslců;
vedle trestu na svobOdě
budiž vyslovena ztráta volebnfho
práva do obcf.
(2) Trestný neni:
iI) . kdo mohl důvodně spOléhati,
že nouze bude odvr~cena ' podporou
jiné osoby" k tomu . způsobllejšf a
podle ustanovenf soukromého práva
alespoň podpůrně povinné,
. b) kdo nemohl nQuzi odvrátiti bez
ohrožen! výživy vlastnf nebo . výživy
osoby alespoň stejně bJfzké jako
osoba ohrožená, leč by porušeni své
pO,,!innosti zavlnil Um, že íimyslně
zanedbal výdělečnou činnost k jej(mu splněnf potřebnou, nebo Um
že . úmyslně možnost jejiho splněni
zmařiL , nebo ztižil.
..
§. 9. (1) Tr~s~ný čin', uvedený v
§ 8 · se ', rtlhá ve;~jf!o~ obžalobou,
a.le j~n na návrh:.
K, návrhu je
oprávněna osobll, ktl:!rá má právo
n~ ,výživu nebp zaopatře,nf. Nenl-ll
oprávněná osoba svéprávná, je mfslo
ni opr~vněn k návrhu poručenský
(oPiltrovnický) ~oud (úřad).
, (2) Dokud oprávněný neučinil návrh
na , stihánf, je jakékoli stih~ni vyloučeno . Návrh může býti odvolán,
dQkud soud prvnf stolicé nepočal
prohla§ovati ro.zsudek. ! ,ZfekHi se
opráv!1ě"ý svého p~áva k , návrhu neb
odvolal-Ii jej, ne!l1ůže pak již pro
tento čin návrh platně učiniti.
(3) Trestnost činu uvedeného v § 8

Zákon alimentační §§ 3-10. Ochrana dětí (zák.).
pomijf, jestliže čin. neměl trv ale nepřfznlvých následku a pachatel napravil ve§kerou skutečnou ~kodu z
něhO vzešlou dřive, než ,soud prvnf
stoli ce počal prohla§ovati rozsudek.
§ 10. Provésti tento zákon se ukládá ministrům spravedlnosti a národnf

--------
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obrany v dohodě
se zúčastněnými
ministry.
- Pozn. Zákon byl vy hlá šen dne 26_
ledna 1931 a podle § 4 zák , CIS,
139/1919 sb. z, a n, (viz str, 6 této
Sbírky) platí po uplynutí 30 dnů po
vy hlášení , t. j . od '26. února 1931,

Zákon ze dne 30. června 1921, t 256, o och raně dětí v cizí
péči a dětí nemanželských.
§ 1. Ministr sociálnf péče
se bylo. odv~Jáno n.ebo pozbylo již platzmocňuje, aby, nedotýkaje se jiných
,~~~tli aRlz o ne. znovu zažádal, jazákonných ustanovenf, nařiženim určil:
c) kdo podmfne'k v povoleni obsa1. že mohou býti děti do 14 let žených nedbá,
dány a přijaty do clzf péče (o§etřo . d) kdo poruš I povinnosti, ulo'žené
vanci, schovanci),
po
přfpadě
I Jemu podle § 2, odst. 1., tohoto zádále v ni ponechány a podrženy jen kona,
.
s odvolatelným povolen lm orgánu k
e) kdo opomene 'hlásiti, co bude
lomu ustanoveného;
nařfzeno ku ·prováděnl tohoto záko2. jak se má dozirati na výše uve- na, a kdo při ' tomto hlá§enl nebo
dené děti, jakož i na děti nemanžel- při vysvětleni dávaném osobám doské do 14 let v péči vlastnfch rodi- ' zorčfm učinf
vědomě
udaje
nečů, a jak děti ty mrti v patrnosti;
správně,
3. které osoby jsou způsobilé býti
f) tres'tán ' buďe; pokud to nenftrestdozorci děti v cizf péči a děti ne'nf čin, který d!užn9 trestati ' podle
manželských;
z.a~on.a
-,trestnfho, • pro, přestupek pO,4. kdo tyto osoby jmenuje;
Iltlckyml . správamI prvnl stolice po5. jaké odvol acf právo ' přislu§f kutou ' do . ·1000 korun nebo vězenim
pěstounů m a rodič'ům proti dozorčfm
d_o l ' měsfce. , Spojiti pokuty s treosobám .
'
stem l1a svobodě je přfpustno : Za§ 2. Osoby, ' pověrené dozorem měni-II se !1edobytná pokuta , V · trest
na děti v cizf, péči a, ,na děti ne- v~zenf, nesmf převy§ovati sazby přo
manželské, m.aji právo za t(m úče ne stanovené.
lem prohližeti byty pěstounů ,n ebo I § 4. Orgány sp'!ávy autonomnf ' jsou
rodičů, mistnosti
dětem k p,obytu
povinny spolupůsobit,i při provád~nf
určené, jakož I děti samy, a žádati
tohoto zákona.
'
na pěstounech, · rOdičich a členech
§- ,S·. Všechna právni jednánf, ' po'Jejich domácnosti, aby _ 'jim podle d~nf, listiny _a' . prot~koly, jichž je
pravdy podávali vysvětleni o pomě !řl!b~''- ku prováděnf tohoto zákona,
rech děU , .Q jejich umis~ěÍ1f, výži.vě, ISO u ,osvobozeny od kolků a poošetrovánf a vý~hově" jakož I aby platků přfmých.
děti jim, nebo · lékaři ' jimi 9znače
, § .6. Tento zákon nabývá účlnnošti
nému na určitém mfstě, pravidelně 'dnem prohlášenf.,- .
'"
předvád ěli. Děti do dvou ro~ů . je .• P ~)Z n. , Vyhlášen 4. ú 'pna 1921,
nulno předváděti lékaři ve lhůtách
dozorčr osobou stanovených'.
.VLADNI NARIZENI ZE DNE 14.' BŘEZNA
Soudy poručenské a jiné přfslu§né 1930; 'C. ,29., liM! SE PROVADI ZAKON
úřady jsou P9v1nny v mezlch své O OCHRANE " DETI V Clzl peČl A
pravomoci zjednati tomuto Ci/lrávně
DETI NEMAN!ELSKýCH.
nf. osob dozorčfch pod'le potře'by
ČAST I.
pruchod.
-. ,
USTANOVENI ORGANISAČNI.
§ 3. aj Kdo drtě své do dzi péče
d~ . nebo clzf drtě do. své péče Které děti po·žlvajf ochrany a ' kdo
' vykonává cizi péči.
~~16~e bez' předeps ané~o povol~n1',
.§ 1., (1) Dětmi v cizf péď (~§etřo
bl kdo v péči té drtě ponechá vanci, schovanci), p~žfvajfcfirii ochranebo podržf, ač dané mu povolenf ny podle zák. č. 256/1921 Sb. z. a
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n., jsou děti manželské . i nemanže lské do dokonaného 14. roku v ě ku,
jež jsou v jiné péči než u ot ce nebo matky, ať , za plat či bezplatně.
, (2) Nenáležeji sem však:
a) děti, které jsou v péči pod
veřejným dozorem, upraveným zvláštnimi zákony nebo nařizenimi, jako
na př. děti poživajicí státní péče
v zemi, Slov,enské _a Podkarpatoruské
a podobně,
,
b) děti, jež jsou v cizí péči jen
přechodně za zvláštnlmi účely, jako
je docházka do
školy
v
jiném
mistě, než v bydlišti rodičů, pobyt
za přičinou prázdninové zotavené,
pobyt v nemocnicích, (lstavech léčebných a podobně.
(3) Ci zl péči - může vykonávati:
a) osoba fyslcká (pěstoun),
,
b) ústav. Ústavem podle tohoto
vládnlho nařizeni rozumí se zařizení,
,jehož účelem je ,nahrazovati nedostatek řádné péče vlastnich rodičů
pro většl počet děti, než může pře
vziti ' do řádné péče pěstoun (§ '6),
nejmén'ě však pro 10 děti (slrótčin
,ce, vý~hov~y, d,ětské domovy, ú~ ulky a pod .).
,
'
(4) Nemanželskými dětmi v pěči
vlastnich rodičů, požlvajičlml ochrany podle zák . č. 256/1921 Sb. ',z. a n.,
jsou děti , nemanželské do dokonaného ' 14. roku, ať jsoú . v péči 'obo,u
'rod,lčů ,žijlcich
ve , společné domácnosti, či - j~n jednoho ,z nich : Oozorči

nad péči mimoústavnl
i ústavní .. ,.
_
. § 2. (1) Dozor " na děti uvedené
v § 1, odst. 1. , a 4., jsou-Ii v péči
mimoústavnl, přisluši: v zemi České
a Moravskoslezské okresnímu SOUdU,
'jenž má pravomoc , ve věcech p,o ručénských, v zemi Slovenské" a Pod,.
karpatoruské poručenskému (s ~rotči
mu) úřadu I. stolice, příslušnému
podle mlsta trvaléhp poby tu dUěte.
(V tomto nařizenl jsou zvany dozorčlmi úřady.) V této své činnosti je
podroben okresní soud (poručenský
úřad I. stolice) dohledu vyššlch soudů (poručenských úřádů) a ministerstva spravedlnosti.
(2) Dozor na děti v c1zi pěči
ústavní vykonává zemský úřad a v
nejvyššl stolice ministerstvo sociálni
pěče. Trmto dotorem na děti v ci zí
péči ústavnl nejsoll dotčena zákonná ustanoyeni' o pravomoci poručen
ských souCl1t' a ' poručenských úřadů .

, _

úřad

;

Přenositelnost

výkonu dozoru na
Okresní péči o mlád~ž.
§ 3. (1) Přednosta dozorčiho ú řadu
přenese vykonáv,áni náležejicího mu
dozoru' na Okresnl péči : 'o ml ádež
ustanovenou v jeho obvodu pOdl~
směrnic vydaných ministerstvem sociálnl péče, projevl-II s tim Okresni
péče svůj souhlas a lze-II
od ni
očekávati úspěšné plněni t oho to
úkolu.
(2) Jsou-Ii v okrese zřlzeny Okresní péče o mládež pro děti jednollivých národno'stl, jest , ' rozďěleni jejich působnosti
podle
národnosti
rozhodným i pro přeneseni výkonu
dozoru .
(3) Přeneseni výkonu dozoru na
Okresnl péči o mládež nedotýká se
ostatnlho oboru působnosti, který
ta t o vykonává na základě svých sta,
nov.
, (4) Nebylo-Ii
vykonáváni dOzoru
přeneseno na Okresni péči o mládež; přislušl ji oproti tomu právo
'dohlédací stížnosti.
. (5) Vyšši soudy (poručenské úřady)
rozhodujt mocí svého dohlédacího
práva 'také o tom, jsou-Ii tu pOdminky přenes~ni dozoru.
(6) Byl-Ii výkon qozoru přesesen
na Okresnl péči o mládež, omezí se
dozorčl úřad na všeobecný dohled,
schvalováni dozorčlch důvěrnlků (§ 4,
odst. 3.), na rozhodováni o stížnostech
podaných , proti
opa třenlm
Okresnlch péči o mlácJ~ž (§ 20,
odst. 1.) a na jiné úkony vyhrazené ' mu ' timto nařfzenlm. Všechny
ostatni ůkoly opstarávaji Okresní péče o mládež, ' na něž byl výkon dozoru ~ přenesen, za vhodné součinno
sti ostatnlc;h organl~,ac;1 pečujlcich o
'mládež v jejich obvodu • .
" '(7) ' V ' městech, kde v den vyhlášeni tohoto vládnlho nařizenl, jsou
zřizeny městské úřady pro péči o
mládež, přenese přednosta dozorčí
ho úřadu výkon dozoru nad dě tm i v
cizí péči a dětm i nemanželskými,
na generálnl poručenstva, zř í zená
obcl nebo jinými korporacem i v obvodu jejich působnosti podle §u 208
obecného občanského zákona , při
čemž má dbáti toho, aby dUě, nad
nimž se dozor přenášl, patři l o k
okruhu poručenců (opa t rovanců), pro
něž generálni' poručenstvl byl o
určeno .

(8)

Nelz-e-li

očekávaH

s j i stotou,

Och rana dět í (nař.) §§ 1-5.
•
by některá Okresnl péče o mlá~e . úspěšně plni la úkol dozoru, nebez nechce-I i úko l 't en převzlti, nebo
°ní_1i jl v okrese vůbec, zřídl doe
n rér úřad - po slyšeni přlslušného
ZO ms kého ú stře d l pé'če o mládež ;e úče lu to mu p OJllocnou komisi, jejl'ž č leny j menuje z ' řad sociálnlch
,"laco vnlkŮ o soby ' zvl á ště způsobilé
pr ochotné úko l ten plniti. Do ko~ise jest p řib r ati zejména zástupce
ems kého ústředl péče o mládež,
~ástuP Ce o kresnlh,o výboru a ' zátupce úřadů (organů) státnl školské
:právy v okre,se. ' Přibranl zástupcové
buďtež vzati ' pokud možno z ' osob
bydHclc h:~ obvodu; ~ozorčlho..úřadu';
Oo%orčl urad komiSI tu %rUSI, odadnou-n skute čnos ti , kter-é by ly př i 
~inou jejlhO zřlzenl.
(9) Vše chn a ustanovenI. tohoto nařlzenl týkajlci se Okresnlch péči o
mládež obdo bně o generálnlch poručenstv ech zř lzených obcemi nebo
jinými korpor,acemi v ~ obvodu jejich
působno sti pod le ustanoveni odst. 7.
a také o pomocných ' komislch zřize
ných po ~le odst. , 8.
Do%orčl důvěr nici pro přlmý vfkon
dozoru; jejich v ý~ěr a kdó je jmenUJe.
§ .4. (1) Při mj ,dozor n,a děti v
C1z1 péč i a ~ě ti .!I!!'lan.želské vykonávají dozorci duvernlcl.
(2) Do zorčlm důvěrnlkem může býti
ustanovena jen osoba svéprávná, .tě
lesně i duševn ě zdravá , mravně ', zachovalá, bezúhonné pověsti, která
má potř ebné k tomu schopnosti,
vzděláni a po rozuměnI., Ani zaměst
náni, ani ' jiné životnl ' poměry nesml
býti na ~ávad~ účinné~u v,Ykonávánl
této pov mnostl .
(3) Do zorčl d ůvěrn ! ky jmenuje dozor čl úřa d. Je: li výkon dozoru pře
nesen na Ok'r,e snl péči o mládež,
přfsluši jl také jmenovati
dozorčl
důvěrniky s výhr adou schváleni dozorčlho úřadu.
.
(4) Při
výbě ru , _jest
přlhllietl
z vlUtě k poručn l k ům z povoláni, socl álnlm pr acovnlků m, jakož i , úřednl
kům, člno vnikům a důvernlkům Okresnich péči o mládež i jiných , pOdobných sdruženi; v zemi Slovenské a
Podkarpatoruské tak é 'k veřejným poručnl'k ů m.
"
'
(S)Za dozorčl d ův'ěrnlky buďte ustanoveny pfedevšlm osoby, které bydli
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v témže mlstě a náležeji téže národnosti a témuž náboženskémU vyznáni, jako děti, nad .nimiž jest jim
vykonávati dozor.
, (6) Dozorči úřad ,vezme jmenované
dozorči důverniky do slibu a pO- '
tvrdi jeho vykonáni na legitimaci ,
která dozorčlm důvernikům bude vydána , aby se ji mohli prokázati při
výkonu své funkce.
(7) Ustanoveni dozorčim důverni
kem buď odvoláno, je-Ii změna v
osobě dozorčiho důvěrnika z vážných
důvodů nutná .
Státi se tak musl
zvláště t aké tehdy, pokládá-Ii to dozorčl úřad
za potřebné. Sproštěný
dozorčl důvěrnlk je povinen vrátiti
legitimaci.
Rovněž
je povinen ji
vrátiti , zře k ne-Ii se své působnosti .
Chce-I i tak učiniti, jest povinen ohl,ásiti to měslc napřed, leč, by mu dů
vody ' toh'o nebyly včas zná'my.
' (8) Jmenováni dozorčlch důvěrnlků
uveřejni se oj Úřednlm věstnlku ' 0kresnlho úřadu, vydává-Ii jej tento,
a ' vyhlásl obvyklým způsobem (vývěskem na obecnl desce a pod.) v
obci ch, n'a něž se vztahuje jejich pů ;
sobribst.
·
' ,
-O'ozor na péči ústavn!.
5. (1) Dozor na ústavy, které maH ve své . péči děti, požlvajlcl
ochrany Roc;lle tohoto nařízeni, vykonává zemský úřad . . '
(2) K výkonu tohoto dozoru přibe
re si ~emský úřad zemská
ústředl
pro , pé,čl 0 - mlád~ž,. , zřlzená v obvodu jeho působnosti podle vzoru stanov, schváleného minlsterstvein ,sociálnl péč~, jestliie s ,opat'fenlm tím
s-ouhlasl . a' lze-Ii od nich očekávati
úspěšné,. plněni I tohoto
úkolu'. Proti
rozhodnut! zemského' úfadu . lze se
odyolati ' k I ministerstvu sociál ni péče .
.
. ,
"
_'
(3) Jsou-Ii ústředl ta zřlzena v' ze.:'
ml pro děti jedn'otllvých národnosti,
jest toto, rozděleni jejich působno~ti
podle národnosti rozh·odným ' i pro
pi'e'nesenl výkonu dozoru . ,
(4) V zemi Slovenské a Podkarpatoruské zřidl zemský , úřad, ~ r o f en to, úkol, pokud tam nebude podobných
zemských ústředl péče o mládež,
pomocný sbor, do něhož , jmenuje
osoby zvláště k tomu způsobilé z
řad sociá,lnlch pracovnlků ~ Zejména
jmenovati je · členem toho Jo sboru
zástupce " zemského výboru ' a ně k te-
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rého f,unkcionáře pověřeného výkonem státnlho ,dozoru na ško ~ y v ze.ml.
.
.
(5) Zemská ústředl péče o mládež
. pověřená dozorem na péči o děti v
ústavech, vykonávajl tento úkol pod
dohledem zemských úřadů.
. .
CAST ll.
Q OŘEDNlcH POVOLENlcH

PŘI1(MATI

c·) nemaji prostředků potřebných k
vlastni obživě a .. jso.u o~kázán y na
veřejnou podpor.u;
d) majl zaměstnáni, které jim zne.
možňuJe nálež1t.ou, p~čl o dltě;
e) nemajl stá'lého bydliště nebo
zdravého a přiměřeně prostranného
bytu k umlstěnl dltěte;
f) jsou sešlé věkem nebo
g) u nichž jest se důvodně ~báva·
ti, že ' by drtěte zneužily k výdělečné
práci, žebrotě a pod ~
(5) Dřlve než se o povoleni rozhodne, třeba vyšetřiti náležitě všech·
ny závažné okoln.osti . ' NenHI z_á vady,
uděll se povoleni vydánlm pestoun·
ské knlžky; v ni "potvrdl pěstoun, že
vzal na , vědomost povinnosti , spoje·
né s výkonem , peče o ci zl dltě, a
že je chce . řádně plnitI.
. (6) Povoleni může býti odvoláno,
jestliže se poměry pě-stounovy změ·
nUy tak, že nezaručuj I: řádné : péče
o 'cizl drtě, nebo, když pěstoun po·
vinnosti svých svědomitě neplnl. Od·
volati povoleni 'může také
dozorčl
úřad, I když je výkon dozoru přene·
, sen na Okresnl péči o mládež. le'lI
toho třeba, budiž učiněno Ihned o·
patřenl, aby dltě bylo svěřeno jlné
vhodné péčI. ' ,

. DETI DO Clzl ,peCE.
Podmlnky povoleni I, o d e'p ře'n I , (odvoláni) u osob fysických.
§ 6. (1) Osoba fysická, která clíce
přijmouti do své péče dzl dltě, a to
trvale, musl si vyžádati pov.olenl dozorčlho úřadu, v jehož obvodu
má
své bydliště. le-Ii výkon ' doioru pře
nesen na Okresnl péči , o mládež,
pffslušl jl také právo udHetl neb
odvolávati toto povoleni. Proti j ejlmu rozhodnuti přlslušl \1šak právo
stěžovati si k úřadu dozorčJmu ' nejen
tomu, kdo se povoleni toho domáhá,
ale' každém.u , kdo má · zájem o řád
t10U péči o drtě. Povoleni toho, nepotř~llujl , poručnl~ ani přf~uznl, kteff za souhlasu poručenského soudu
nebo poručenského úřadu I. stolice
převzali drtě, podrobené moci poručenské, ' do vlastni
péče.
Nebylo-Ii
možno výžádati sl . povoleni dřlvll!,
néž 'dltě bylo přijato Clo pé'če"musl Povšechné . povoleni j' neb odně.tI po·
býti 'za ně žádáno dodatečně, do ·15
voleni .. při pé~i , ústavnl.
dnů počrtajlc ode dne přev'zetl
dl. § 7. (1) Ostav, kterÝ 'chce přijlmat\ do
těte.
•
své péče děti, na něž se .vztahuje
(2) Za povoleni pOdie odst'. 1: ustanoveni tohoto nařlzenl (§ 1), mu·
možno žádati ústně nebo" plsemn'e .
s,l mrti k. ,tomu povolenI. ,
(3) PovolEml uděll se: jeh osobám, , (2) Uděnti toto povoleni
pf[slulr
jejichž osobnl , vlastnosti čl rodlnn~, zemskému úřadu, 'v jehož obvodu pů·
zdravotnl, !JIajetkové a bytov~ pome- sobnosti má ústčiÝ sldlo. Zemskému
ry poskytuji záruku , ' že js.ou . s' to, úřadu přlslušl také schváliti řád (staaby řádně a svědomitě ' plnily povinnovy) ústavu.
nosti" které na se ' berd,u. , Osoby . 'ty
musl býti téže národnosti a" téhož " (3) pOdm.lnkoů : pov,olenl jest, že
náboženského vyznáni, jako dltě , jež ústav . má Ílšechny náležitosti, jel
plně zaručujl~ že bude dětem nahra·
se jim do péče odevzdává .
(4) POVoleni nesml býti uděleno zen nedostatek řádne péče vlastni
rodiny.
osobám, u nichž nelze
očekávati
(4) Ostavnl řád (stanovy) musl ze·
řádné
výchovy a řádného opatřeni
jména obsahovati zevrubná
ustano·
dltěte , zvláště osobám, které: ,
,
,
a) nejsou bezvadné
po
stránce venl:
a) o účelu ústavu a o prostředcfch,
mravnl (opllstvl, nemravný žjvot a
.
pod.), anebo žiji ve společné do- jakými se, ho má doslci,
b) kdo je majitelem a vydržova·
mácnosti se členy rodiny , kt~řl jsou
telem
ústavu,
jak
se
opatřuji
hmotné
podobně úhonnl;
,
,
b) jichž tělesný nebo ,duševnl , stav, prostředky na jeho vydržováni a kdo
hradl
přlpadný
schodek,
nebo stav, členů ' jejich rodiny . mC!hl
by ohrožovati výchovu nello ' zdravl , c) ' ja k 'jest upravena' organisace
správa ústavu,
'
ošetrovance (chovance);

Och rana d ětí (nař.) ' §§ 6-10.
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d) jak jest zabezpečena
účelná ře, nebo z jakékoliv jiné přlčiny
pé če o chovance po stránce hm9tné jejich péče vystoupl, s,tane se
nei výChovné.
zvěstnýni nebo, je-Ii třeba zvláštnlho
(5) Ostav mus l býti upr~ven a za- opatřeni dozorčlho , úřadu' n'ebo při
Hzen po strán ce hospodár~ké" tech- slušné Okresnl péče o mládež , pově
nlcké, zd ravotnl i .vých~~n,e tak, aby fené výkonem dozoru.
Ině vyhovo val svemu ucelu.
(5) Podobné oznámeni majl učiniti
p (6) Má-i i ústav vlastni školu, která pěstouni (rodiče nemanželských , dě
pOskytuje c ho vancům potřebné vý~ tl), když se hodlajl s dltětem pře
chOVy škols ké, musí vykázati
p~d- st ěh o vati, a t o ' dozorčlmu úřadu, pomln ky, j ež.: jsou .st~noveny zákonnyml kud se týká Okresnl péči o mládež
řed pisy sl(olskyml. . _ '
.
pověřené výkonem dozoru" v, jejlmz
p (7) Zemský úřad muze odnUI ústa- óbvodu působnosti ' dosud bydli; po
vu právo přijlmati děti do své pé- přestěhováni pak dozorčlmu úřadu
če d očasn ě nebo trvale, jestliže ú- nebo, Okresnl péči o mládež, do jestav, a č byl dvakr,áte" z.emským úřa- jlhož obvodu se pfestě!1ovali.
dem vyzván, neodstranl do stano- .. (6) Oznámeni "podle ' odst. 3.-5.
vené l hůty p~dstat.ných , z~vad, které 'musl býti učiněna , bez zbytečných
vylučuji do sazeni Jeho úcelu.
~~~~~h Ů, ne jdéle však do ' patnácti

-

CA ST III. '
VYKON AVA DOZOR NA DĚTI V
..
'
pecI OSOB .FYS'ICKYCH:
'
Doča sné prQpuštěnl z' dozQru,
§ 8. (1) O če l e~ d.ozc)r~ ~a ' dět,i v
Clzl pé či a' na detl nemanzélské je.
zabezpečiti, aby bY,lo , peč,?váno . 1.0
ně tak" aby se ~ohly ~ádne_ ~)'vIJetl
tělesně, rozu ,,!o~e ,a mra.vne.' ,
(2) Za přlz nrvych okolnosti mohou
býti dozorčlm úřadem ,z dozoru' do
odvoláni vyňaty děti, které jsou v
éči p řlbuznýc, h ne,b, o po, ručnlka,'

(7) Maji-Ii pěstouni (rodiče děti ne~
manželských) za to, že pokyny dozákonu
t1ebo nejsou' v zájmu dUěte, mohou
se ' obrátiti 'o ' rozhodnuti na dozorčl
úřa''d, pokud l!e' tý,ká na Okresnl pě
či o mládéž ' pověřenou , výkonem
dozoru.
(8) Maji-ii pěstouni ' (rodiče dě'U
ne, manželsky'ch) dltko ve své p' éčiza
,
plat poskytovaný ' z prC!středků veřej
ných, jsou povinni dbáti též pokynů,
které \1ydávajl ;, přlsll!.šne, orgány 'veř~jné péče o !JIlade ž.

Povinnosti pěstounů. ,', ','
§ 9. (1) P,ěstounl jsou povinni ' pe~
čovati o d l tě j im svěfené ja,ko peču
ji svěd omltl r odlče .o své · vlastni
dltě a poskytovati mu
vešker,é potřeby životnl, ,ja ko byt, stray u, ' o~ěv
a přimě ř en é pr o středky léčebné, n~j
sou-Ii tyto po třeby dOdá,vány těmi ;
kdo jsou k t omu pov,inni , n,e bo , 'se k
tomu zavá zali, j akož i , poskytovati
dltěti ná ležitou domácl vychovu.
(2) V péči ' o dltě hou , " pěstounl
(rodiče , děti ,nem anže ! ~kých) povinni
podřlditi se d ozoru podle ustanoveni
tohoto na řIzen l, umožňovati jeho výkon orgán ům Ooz orčlm a dbáti jejich
pokynů.
'
, ,
(3) Zejm éna j sou' povinni oxnámi'ti
pfevzeti d ltěte ve ' svou péči , ihneq
dozo rčrmu důvěrnlku, po přlpadě dozorčl mu úř adu, v J.e,hož ' ob.vodu ' I?Y~,
dll, nebo při slušné Okresnl péči o
mlád ež pověfené 'v ikonem 'dozoru.
(4) Stejně jsou' povinni . oznámiti,
když d ltě ve své péči podržeti ' nemohou neb nechtěj I, když dilě zem-

lak rn'ltI V patřnosti děti', pěstouny a
dO,zor,čI důvěrnfk.y. ,
'
. § 10. (1) Dozorč'l ' úřad, neb Okresnl
p'éče o mládež,' pověřená
výkonem
~oz~ru má, mlti ÍI patrnosti:
,
•. a) ' děti v č:lzf , pěči a děti " nemanželské; 'které ,p odléhajl jejich dozoru
podle ' tohoto nařlzenl,
,
b) . osoby, je~' 'lTa svou žádost byly uznany za zp,ůsobilé mili cl zl děti ve své p,éči," -. '. . ,
.
, cl' dozQrč ( 'cíůvěrnlky 'ustanovené k
vykon.áÝánl , ,,,Istnlho , dozoru v okrese.
'
,
'
(2) O každém cHtětl. ,v cizf péči 'a
o ' každém dilěti nemanželském seplše ' se popisný ' list dvojmo, jeden
pro :c!ozorčl úřad nebo ' Okresnl péči pověřeno,u výkonem dozoru a jeden ' p'ro. ,dozorčlho' důvěrnlka. ' V po~
pisném· listě vyznačl se ' všechny
poměry , dilěte. •a " 'p.ěs,tounů, · ,k teré
majl význam pro účely ochrany.
(3) , Přejde-Ii - dltě do 'obvodu pů
sobnosYI jiného' dozorčlho
důvěrnl-

JAK SE
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ka, odevzdá dřivějši dozorči důvěr- I návrhy
podané
úřadu
dozorčimu
ník novému popisný list, vyznačiv v Okresni péči o mládež, pověřené
něm nastalé změny, a ohlási je 'zá- dozorem nebo jinému úřadu,
roveň' dozorčimu úřadu, pokud
se.
e) rodinné a osobni po!Oěry, ktetýká Okresni péči o mládež pověře- ré seznal vykonávaje svůj úkol
né výkonem dozoru.
Přejde-Ii drtě zejména za , prohlfdky v domácnosti'
do obvodu působnosti jiného do%or- sdělovati jen dozorčimu . úřadu, PO:
čiho úřadu, odevzdá dřivějši dozor- kud se týliá přfslušné Okresni péče
či úřad oba popisné listy spolu
s o ' mládež pověřené dozorem, jinak
přislušnými spisy, vedou-Ii se
od- I ale
zachovati
o
nich
naprostou
děleně (§ 25), novému úřadu dozor- mlčenlivost.
Tim
nejsou _ dotčeny
čimu, kte'r ý si je bud' ponechá nebo předpisy, ' podle kterých je dozorčí
zašle té Okresnf. pěči o mládež, kte- důvěrnik , povinen úřadu nebo sOudu
rá je přislušná k výkonu
dozoru. činiti sděleni:
Bylo-Ii přeneser(i výkonu dozoru odvoláno, jest Okresni péče o mláStyk s . dětmi a pěstouny :
dež povinna zaslati popisn,é .listy ' doNávštěvy a prohlídky.
zorčimu úřadu.
.
§ 12. (1) Dozorči důvěrnik má býti
(4) Těmito ustanovenimi
nejsou
přimém
a častém <styku s dětm i
v
dotčeny předpisy o vedeni evidence
poručenstev u poručenských
soudů podrobenými jeho dozoru, aby mohl
bedlivě sledovati," zda se pěstouni
a poručenských úřadů ~
(rodiče) o ne' svědomitě staraji
a
Povinnosti dozorčihb důvěrnika. ·
poskytuji jim, čeho potřebuji k zdra.
§ 11. (1) K usnadn'ěni sv ého úkolu vému vývoji .. tělesnému i duševl1imu.
vede doz9rči důvěrnik v paťrnostl
(2) K tomu cili náleži mu navštevšechny důležitějši zjevy; významné vovati byty pěstounů (rodičů), ' propro vývoj děti svěřených jeho do~ hližeti mistnosti ' určené ' dětem k
zoru a důležitějši skutečnosti, % obýváni i děli samy, žádati na pě·
nichž lze -posouditi ' 'spolehlivost , a stounech (rodičich) vysvětleni o posvědomitost osob; jež děti ty přija- měrech děti o jejich umistěni, výly ve svou péči.
živě, ošetřováni
a výchově, o jejich stavu tělesném, ' rozumovém i
( 2) ZeJ'ména J'e p' ovinen:
mravnim, a jsou-Ii ve 'věku školou
a) vésti v patrnosti všechny děti povinném, o docházce školni, propřikázané jeho dozoru a jejich po- spěchu a chováni. Prohl,idky takové
měry osobni· a
%aznamenávali
výi
znamnějši údaje . o jejich stavu a má vykonávat podle , potřeby, nejméně však jednou za měsic. Při tom
vývoji tělesném, rozumovém I mrav- iná :' si ' počinati tak, aby si ziskal
nim, a : jsou-Ii škol oú 'povinny, též o důvěry jak pěstounů; tak ' i děU, na
školni docházce, prospěchu a 'cho- ňěž dozh"á.
'
,.
.
váni. Rovněž má
zaznamenávati
i
jiné důležité skutečnosti, 'které ' sllle- . (3) )de:1i ,o děti v cizi péči anebo
'i
b'
• h
hlidká
n.emanželské děti, které vůbec nemaji
d I
a pr o casnyc pro
éh, :
trvalého pobytu (kočujicf), je oprávb) probouzeti v rodinách ' 'porozuměni pro péči o cizi . děti a , mrti v něn vykonávati sv.ou působnost i
patrnosti všechny osoby, jež jsou Ohledně nich; jako dozorčr- úřad pov obvodu jeho působnosti zpi.rsobilé volán je tu k rozhodováni 'ó kresni
a ochotny přijfmati cizí děti svou soud nebo poručenský úřad I. stopéči, aby mohl podle potřeby po- Iice mista ,·dočasného pobytu.
dati návrh, by jim bylo uděleno k
lak odpomáhati závadám.
tomu potřebné svoleni;
§ 13. (1) Shledá-Ii 'dozorči důvěr
c) obeznámiti se se všemi zákony,
nafizenimi., řády, instrukcemi, stano- nrk poměry, jež jsou na závadu zdárvami a pod., které se týkaji ochran- nému vývoji drtěte, postará se, poné péče o mládež a vykonáváni do- kud možno, sám svou radou a pozoru a opatřiti si i jiné důležité moci o vhodnou nápravu. Neni-Ii 10
vědomosti k usnadněni svého. úkolu, však možno, zvlMtě proto, že jde
při čemž maji mu býti nápomocny o , závady závažněJ!H,
podá o tom
úřady a orgány Jemu nadřizené ;
zprávu s příslušným návrhem úřadu
d) u's chovávati korespondenci, tý- dozorčrmu
ne~o
Okresnr péči o
kajrcf se dozorčr činnosti, zej.mé~a mládež pověřené výkonem dozoru.

Ochrana

dětí (nař.) ·

§§ 11-17.

(2) Shledá" 1i zejména, že pěstoun
nemá způsobilo sti pečovati řádně o
děti jemu svěřené, nebo že přes
dů tklivé
upozorněni
a napomenuti
povi nnosti svých neplni, že drtě zaned bává, jeho zdraví si nehledi, do
školy je neposilá, zle s nim nakládá
nebO ho zneuživá k výdělečné práci žebrotě nebo pod., podá odů
v~dl1ěný návrh, !lby bylo pěstounu
od ňato právo mrti cizi dítě v péči,
a navrhne, co se má státi s dítě
tem. le-Ii tělesná nebo mravni bezpečn ost dítěle bezprostředně ohrožena a je-Ii se důvodně obávati, že
pomoc nadřízeného
orgánu
přijde
pozdě , může drtě pěstounovi odnili
sám a svěřiti je jiné péči vhodnějši.
Jest však povinen oznámiti to Ihned
dozorč imu úřadu, pokud se týče při
slušné Okresn í péči O' mládež pově
řené výkonem
dozoru se žádosU;
abY jeh o opatřeni bylo schváleno.
(1) Shledá-Ii dozorčí důvěrnik, že
osoby, které jsou povinny ditě vyživova ti, povinno sti svých neplní, má
o tom zpravili zákonného zástupce dítěte a dozorčí úřad a v souhlasu
s t ěmit o připo menouti povinným osobám aby plnily svou povinnost.
(4) lde-Ii o děti pod moci poručensko u,

nemů že

dozorči

důvěrník,
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ciz,i péči, a děti, které jsou v cizí
péči, a děU nemanželských.
Schů
ze takové svolává a řidí důvěr
nik pověřený Um' od úřadu dozorčí
~o, nebo od Okresní péče ,o mládež pověřené výkonem dozoru, jimž
podává zprávy o výsledku těchto
porad.
Lékařský ~ozor a prohlfdky.
§ 15. Lékař!!ký dozor na děli v
cizi péči a děti nemanžeiské vykonávaji orgánové, povolanf k t omu
podle přislušných předpisů upravujícich veřejnou péči zdravotnf.

ČAST IV.
lAK SE VYKONAVA DOZOR NA DETI
V' PÉČi ÚSTAVNf.
Účel.

§ 16. (1) Účelem dozoru , na . děti
v péči ústa'vnf (§ 2, odst. 2., a § 5)
je působit'i k tomu, aby ústavy vykonávajfcí tuto péči vyhovovaly v
celém svém ústrojf všem podmfnkám, jichž je třeba ke zdárnému
vývoji děti jim svěřených po stránce tělesné, rozumové i mravni.
(2) Při tom budiž dbáno toho, aby
byl ústav co nejméně obmezen ve
volné správě. Pokyny dané ústavu
obmezujtež se proto zpravidla na
opatřenf, která jsou . nezbytná (§ 7,
odst. 7.).

vyjimajfc přfp ad nebezpeči .prodlenf
podle odstavce 2., učiniti žádného
opatřeni
bez
souhlasu poručníka
bydliciho v mistě, kde je ditě v cizi péči neb ditě nemanželské. NeOprávněni orgánů, dozírajícich
sOUhlasil-Ii by poručnik, musf žádati
k prohlidkám.
za rozhod nut[ dozorči úřad.
(5) Vykonávaje své povinnosti je
§ 17. (1) Orgánové dozirající na
chráněn dozorči důvěrník podle usta- ústavy (§ 5), jsou
oprávněni
pronoveni trestniho zákona daných k hlédnouti si veškeré mistnost'i ústaoc"hraně orgánů veřejné moci.
vů a jejich zařizení, pokud jsou určeny
úkolům
ústavnfm, přesvědčili
Vliv dozorčiho úřadu na důvěrnfky . se o způsobilosti personálu ústavního, o stavu ústavu a poměrech li
Občasné schůze důvěrnfků.
něm.
.
§ 14. (1) Úřad dozorči neb,o Okres(2) Ústavni správa je povinna poni péče o mládež pověřená výko- skytnouti dozorčim orgánům volný
nem dozoru svolává podle potřeby přístup do , ústavu a dáti jim veškeré
dozorči důvěrnfky z okresu . k ob: informace, potřebné
k tomu, aby
časným poradám,
jichž účelem je mohly nabýti správného názoru, zda
pojednati a dohodnouti se o pro- ústav pečuje o děti, jak toho vyžastřed cfch, jež by zlepšily a zdoko- duje jejich zdárný vývoj tělesný, ronalily péči o děti v ciz( péči a zumový a mravni.
Dozorčf
orgány
děti nemanželské.
zemských ústředi péče o mládež ne(2) Je·1i v jedné obci ustanoveno bo pomocných sborů zřízených pro
několik
dozorčfch
důvěrnfků,
ko- tento úkol (§ 5, odst. 2.) vykáži se
nejtež důvěrnici občas schůze po- legitimací . potvrzenou zemským úřaradni o běžných otáz,kách a o po- dem .
,
třebách ochrany děti, které jsou v
(3) Zemská ústředi péče o mlá-
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výkonem dozoru na návajíc svěřený ji dozor na děti v
(v rOdinách)
děti v péči ústavni neb,o pomocné péči osob fysických
sbory zUzené pro t ento úk~1 podá- možno je stěžovati s'i ,ku přislušné:
vaji zemskému úřadu každoročně neJ- mu úřadu dozorčimu.
(2) Dozorči úřady rozhodujice o
později do konce března zprávu o
této dozorči činnosti a jejich vý- věcech jim přikázanýc/! timto . naři
a
sleddch za rok minulý. Zpráva ta zenim" " postupuji podle zákonu
podává se dvojmo a jeden opis naUzeni o vykonáváni pravomoci ve
předkládá zemský
úřad
se
svým věcech ' poručenských.
(3) Proti opatřenim, jež uč i nilo
vyjádřenim a p(islušnými návrhy mlzemské ústředi péče o mládež, vyn'isterstvu sociálni péče.
,
(4) O výsleddch jednotlivých pro- konávaj í c ' dozor svěřený mu na péči
hlfdek ústavu podávajf tito orgáno- o ' děti v ústavech, možno podati k
Ýé natlUzeným úřadum zprávu jen pHslušnému zemskému úřadu dohlé.
tehdy, když jim to bylo zvlášť ulo- daci stižnost.
ženo, nebo když to sami považuji
za vhodné nebo nutné.
(5) Vykonáváni tohoto dozoru bude
čenských.
blfže upraveno instrukcemi,
které
vydá ministerstvo sociálni péče.
§ 21. (1) Dozorči úřad, jakož i jiné
přislušné úřady jsou povinny zjed.
Lékařský dozor a prohHdky.
nati pod l e práva pruchod op r ávně
§ 18. (1) Lékařský dozor na ústa ~ ním orgánu pověřených výkonem do.
vy vykonávaji orgánové povolani k zoru.
(2) Dozorči úřady mohou použiti
tomu podle přislušných předpisu,
upravujidch veřejnou péči zdravotni. duvěrniku dozorčich t aké k jiným
(2) Ostav má býti zaHzen a upra- úkolum péče poručenské, na př. k
ven tak, aby vyhovoval všem poža- ' vyšetření a podáni zprávy, zda-Ii
davkum zdravotn'i ctvi a umožňoval je třeba zrněný v osobě poručnika
zdárný vývoj chovan cu po stránce děti, nacházejidch se 'v cizi péči,
nebo děti nemanželských; nevzejde·
zdravotni.
(3) Správa ústavu je povinna při li pak z toho zvláštni zatiženi, I k
hlížeti nejen k tomu, aby děti byly výkonu dozoru na částečné sirotky
podrobeny řádné lékařské prohlidce v péči vlastni matky.
pfi vstupu do jeho péče , ale náleži ji
také postarati se, aby byli 'chovanci Součinnost správy autonomni a správ
občas , lékařsky prohliženi, aby byl
"
škol.
zj i štěn jejich zdravotní stav a aby
§' 22. (1) Orgány územni samospráse jim, jsouf li nemocni, dostalo vy (obecní, okresni, zemské) jsou
potřebného lékařského oše t řeni.
povinny spolupusobiti při pro v áděni
zákona; zejména náleži obdm oznaEvidence chovancu; účetnictvi a ho- 'm ovati dozorčim ,úřadum, pokud se
spodářská správa.
týče Okresnlm péčim pověřeným vý§ 19. Ostav mějž v patrnosti všechny 'konem dozoru, které děti jsou v ·
své chovance popisnými listky s úda- obvodu obce v cizi péči a které
j i o jejich osobnich poměrech; jest jsou tam děti nemanželské, podávati
také povinen vésti řádné účetnictvl jim žádané zprávy o t ěch to dět ech,
a předkládati výročnl zprávu o své upozorniti dozirajid orgán na všeclt·
činnosti zemskému 'úřadu, pokud se ny okolnosti, kieré se zdajl oduvo d·
týče zemskému ústředi péče o mlá- ňovati potřebu zakročeni a usnaddež (pomocnému sboru 'zřizenému ňovati I jinak výkon ochrany d ěti v
prQ tento úkol), na kt eré by l výkon cizi péči a děti nemanžels kých.
dozoru přenesen.
(2) Stejnou povinnost podávati žá·
dané zprávv a upozorňovati na po·
tAST V.
třebu
zakročeni
majl také správy
USTANOVENr VSEOBECNA .
škol, pokud jde o děti školou povinné .
Řizeni.
§ 23. Okresnl péče o mládež po§ 20. (1) Proti opatřenim, jež učl- věřené výkonem dozoru jsou povln·
.. lIa Okresni péče o mládež vyko- ny o všech opatřenich týkajldch se
dež

pověřená

~g:~~~ni o~~t~~~~~u ~!O~ěC~~~or:~~~:

I

Ochrana d ětí (nař.) §§ 18-30.
děti

v cizi péči a děti nemanželkých zpravi ti podle potřeby pHSlušný poru čenský sO,ud ne~o poru~ens ký úřa d I. stolice. Povmnost tu
~aji také dozorči . ú~~dy! pokud . by
!Ilo o děti , n,ad. nlmlZ Jim porucenská moc nen alezi.
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o mládež dozorčimu úřadu zprávy
jen tehdy, jsou-Ii proto zvláštni duvody (na př. změna v osobě po ~
ručnika, jiné opatřeni, jež musi uči
niti soud nebo poručenský úřad sám
a pod.) .
(3) ' Shledá-Ii dozorčí úřad některé
nedostatky součinnosti Okresnich péOhrada nákladu.
či o mládež pověřených
vykonává§ 24. (1) Dozor na děti v Cizí péči ním dozoru, oznámi t o jejich pHa dě ti nemanželské vykonávati j~st slušnému zemskému ústředi k opatak, aby 'p o~ud. možno nevznikly třeni nápravy.
žádn é nové vydaJ,e.
(2) K úh radě výdaju, jež by přesto
Trestni oznámeni.
vznikl y a nemohly býti hrazeny ji, § -27 . Dozorči úřady, pokud se týným zpusobem, muže ministerstvo soče Okresni péče o mládež,
oznámi
clálni péče přispěti v mezich úvě
po ruš eni povinnosti uvedených y §
ru který mu bude k, účelu t omu
3 zá kona pUslušnému okresnimu úřa
ús'tavn ě povolen ' ve
státnim
rozdu k zavedeni trestniho Hzeni.
počtu.
§ 28. (.1 ) Kdo má v den účinnosti
tohoto naHzeni v cizi péči drtě poúprava sP'ÍSÍI, u poručenských soudu drobené dozoru podle jeho ustano(úřadu),.
veni, je povinen oznám iti to pod
§ 25. U d ozórčich úřC\du bud'tež trestnimi následky § 3 zákona do
věci dozoru nad dětmi v cizi pé~i a jednoho měsice po dnu účin!1osti a
podle
dětmi nemanželskými, pokud neJsou žádati za povoleni potřebné
o dětech těc h založeny spisy poru- § 6 tohoto naHzeni ;
čenské, vedeny v rejstHku sběrném.
(2) O ústavech, které maji v den
O úpravě spi sové plat! ustanovení účinnosti ' tohoto naHzeni ve své péplatná ~r o v.~de~í spisu soudu a po- či děti, na něž se vztahují jeho ustaručenskyc h uradu.
noveni, má se za to, že obdržely
povoleni pod,le § 7, prokáží-Ii splně
Ročnl výkazy a zprávy dozorčích úřa ni podminek podle § 7 'do roka ode
du (O kresnlch péči o mládež).
dne, kdy jim bylo vyzváni k tomu
§ 26. (1) Doz orčí úřady jsou povin- doručeno. Jiná ustanoveni tohoto nany do konce m ěsíce března každého řízeni o dozoru na děti v péči ústaroku pře dložiti ministerstvu spravedl- vni p,lati pro ně i před uplynutfm
nosti slu žebn l cestou předepsané této Ihuty. ·
výkazky a zprá vy o stavu
agendy
podle toh oto nařízeni, ve zprávě
Osvobozeni od kolku a poplatku.
sltrnoutl poznatky učiněné v běž
§ 29 . Všechna právni jednáni, poném roce o spolupusobeni orgánu
pomocných , zvl áště též upozorniti na dáni, listiny a protokoly, jichž ~ řeba
je
ku provádění zákona, jsou osvonedostatky a p řlpadně učiniti návrhy
na jejiclt odstr aněni. Výsledek těch bozeny od kolku a poplatku . přimých
(§
5
zákona).
to zpráv shrnou p r esidenti vrcJmich
§ 30. (1) V zemi teské a Moravsoudů
(p ředno s t ové
poručenských
skoslezské nabude toto nařízeni účin
úřadu III. stoli ce) v úhrnnou zprávu
a předložl ji d vojmo
minist erstvu nosti dnem 1. července 1930; v zespravedlnosti. Ministerstvo spravedl- mi pak Slovenské a Porkarpatoruské
nosti sděll stejnop is zp rávy minister- dnem, který bude st anoven vyhláškou
ministra sociálni péče vydanou v
stvu sociáln í péč e .
spravedlnosti.
(2) Jestli že byl o vykonáváni dozo- dohodě s minist rem
bude
uveřejněna
ve
ru př enes eno na Okresní
péči
o Vyhláška ta
Sb
Irce
zákonu
a
naUzení.
během
mládež, jest tato povinna
měslce ledna podati dozorčlmu úřa
(2) Proveden lm jeho pověřuje se
du dvojmo výstižnou zprávu o své m'inistr sociální péče v dohodě
s
dOlorčl či n nosti
v 'roce minulém. ministrem spravedlnosti a ostatnimi
Mezi roke m podáv'aji ' O'kre'sni péče' zúčastněnými ministry.
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Zrušení svěřenství.

nim listě, ' a podle uváženi i v ji§ 1. (1) Svěřenstvl (rodinn~ . fidei- ných listech, čekatele, jejichž pobyt
komisy) vleho druhu se %fusuJ\. Nonenl znám anebo jest v cizině, jakož
vá svěřenstvi nemohou ,býti zřizovái ty, kdož by podle zřizovacl listiny
na.
..
.
(2) Dnem účinnosti zákona pozbý- mohli činiti nároky na nástupnictvl
ve svěřenstvl, aby se ' u soudu vy.
vaji, pokud se jich zákon výslovl'ě
nedovolává, ustanoveni
zřizovaclch jádřili ve stanovené lhůtě. Ji určl
soud aspoň na třicet dni ode dne
listin,
rodinných usneseni a jiných
kdy uveřejněna bude
vyhláška
~
opatření o svěřenstvich platnosti.
(3) Zejména zanikaji bez náhrady úředním listě. V · obesláni a ve vy·
hlášce buďtež uvedeny podstatné 6také substituční nároky stanovené ve
daje dohody' a upozorněni, že se
zřizovacl listině pro odpadnuti všec~ má za to, že s dohodou souhlasl, o
čekate!ů a jiné nároky· kromě náro'"
těch, kdož se na obesláni nedosta·
ků vyhrazených v § 6.
ví ' a na vyzvání se nevyjádři.
§ 2. (1) Držiteli svěřenstvi; č~-k~te
(5) Pod!e schválené dohody vykolům a opatrovniku
potomstva . se
najl se pak na návrh knihovní zápi sy
především ponechává, .aby dohodou
a . jiná potřebná opatření (§ 7).
upravili poměry uvolněného svěřen
§ 3. (1) Nebude-Ii dohoda předlo
ského jměn\.
žena ve lhůtě určené v § 2, · odst. 4.
(2) Čekateli jsou, kdož v
den,
ke schváleni, nabude jměnl zbavené·
kterého nabude
zákon
účinnosti,
ho 'svěřenského
svazku,
kdo
byl
jsou
povoláni
podle
zřizovacl držitelem svěřenstvl v den, kterého
listiny k posloupnosti ve svěřenstvi,
nabyl tento zákon účinnosti, jako
a jsou již na živu neb aspoň poklápřednl dědic (fiduciář) a bude ome·
dáni za narozené (§ 22 ob.
zák. zen svěřenským nástupnictvlm (fi del·
obč.) Při ' tom nehledi se však k komisární substituci) ve . prospěch
omezením zřizovaclch
listin,
která prvního čekalele, který by byl podle
se příčí právnímu
řád~
nastalému zřizovacl listiny (§ 2, odst. 2.) po·
po 28. říjnu 1918 zrušenim šlechtictvi volári v čas nápadu k nástupniclvl
(pro
nerovný
sňatek,
nedostatek
šlechtictví neb určitého počtu šlech- ve svěřenstvl.
(2) Bylo-Ii by · uvolněno svěřenstvl
tických předků a podobným).
v den,- kdy zákon nabude účinnosti,
(3) K dohodě postači, sOUhlasí-ii
úmrtlm dosavadního
držitele,
buď
držitel svěřenstvi a nejbližší tři če odevzdáno do neomezeného vlastkatelé, a neni-li jich, opatrovník po- nictvl čekateli, který podle zřizovaci
tomstva. Je-Ii
svěřenství
uvolněno listiny jest povolán k nástupnictvl.
úmrtím
držitelovým, stači
souhlas Při tom se nepřihlfží k omezením ve
nástupce povolaného zřizovacl lizřizovacl listině uvedeným v
§ 2,
stinou a dvou nejbližšich čekatelů, odst. 2. Bylo-Ii však ve zřizovacl lipokud se týče opatrovníka
potom- stině vyhrazeno · dočasnému
držileli
stva. Při tom nehledi se k přímým právo jmenovati svého nástupce a
potomkům těchto čekatelů.
nařidiHi
dočasný .držitel
zemř elý
(4) Dohoda musi býti do šesti mě
před účinnosti tohoto
zákona plasíců ode dne, kdy tento zákon natným poslednim pořízenim, jak jest
bude účinnosti, písemně předložena
naložiti jměnlm náležejlclm ke svě·
příslušnému svěřenskému soudu, neřenstvi pro případ, že bude svěřen
sml se příčiti účelu tohoto zákona a
ství odevzdáno podle
poslednlho
vyžaduje schválení svěřenským sou- pořízeni jako pozůstalost prostá svě·
dem (§ 16). Soud vyslechne
o
ni
řenského svazku.
zúčastněné, zejména čekatele
uve(3) Zemřel-Ii by dočasný držitel
dené v odst. 2., neni-li jejich podpis
svěřenstvi po dni, kdy zákon nabyl
na listině ověřen, a _ svěřenského oúčinnosti, ale před uplynutlm lestlpatrovníka. K tomu obešle známé če
měsíční lhůty § 2, odst. 4_, a nekatele, kteřl se zdržuji na území Če došlo-Ii k dohodě (§ 2, odst. 4,),
skoslovenské republiky, a vyzve vy- platl, že nabyl jmění podle odsl,
hláškou na soud ni desce a v úřed-

Záko n o zruš.

svěřenství

§§ 1-8.

1. a nastává dědická posloupnost podle 10hol0 ustanovení.
§ 4. Kdyby ke svěřen stvl uvolně
nému smrtí v den, kdy tento zákon
nabude účinnosti ,
žádný z povolaných čekat.e.lů s~ nepřihlásiol anebo
dalš lch sverenskych cekatelu neby\0 , spadá uvolně né svě ř enské jmění
do pozůstalosti posledniho držitele.
§ 5. Nástllpnické nároky všech dalšleh čekatelů kromě nároku vyhrazenéhO v § 3. zanikají bez náhrady.
§ 6. (1)
Zrušením svěřenského
svazku nejsou dotčeny
nároky
na
plněni , k~~rých nabyly" Z! .. zřizovací
Jisliny urclte osoby JIZ ZIJ ícl nebo
považované .za narozené
v
době,
kdy tent~. z~kon _~abude
účinnosti,
proti drIlte~1 sve.renstvi nebo svě
řenském u nastupCl. Není-Ii v listině
jinak ustanove~o,. p~íslušejí ~pětujicí
se dávky opravnenemu na cas jeho
života, Klesne-Ii trvale výnos
svě
řenského majetku z důvodů nezáv·i slýeh na osobě držitelově tak, že by
byl
ho~pOdářs~y
ohrožen
držitel
svěřenske ho majetku nebo jeho nástupce, plně tyto závazky, může žádali, ab y byla tato plnění poměrně
snížena, Ne.~oh~d~ou -Ii
se
strany,
rozhodne pn slusny soud
na
návrh
některé z nich v nesporném řízení.
(2) Nejsou-Ii takové nároky dosud
zajištěny, nařídí svěřenský soud na
návrh oprávněného nebo jeho zákonného zástupce, čeho jest třeba
k
jejich zajištěni, dřive
než
schválí
dohodu nebo rozhodne o svěřenském
jměnl.

(3) Ve vyhlášce o dohodě (§ 2)
vyzve soud také, je-Ii ve zřizovací
listině ustanoven í o takových oprávněn ích, ty, kdož činí nároky, aby je
ve stanovené lhůtě u soudu přihlási
li. Nebyla-Ii dohoda předložena, vyzve, je-I i ve zřizovací listíně takové ustanoveni, na náklad nabyvatele svě řenského
jměni
p·o
šesti
měslcich (§ 2, odst. 4.) vyhiáškou na
sou~ni., d.esc.e a v úřední.m listě ty,
kdoI Clnl narok na takova plněni ze
zřizova ci listiny a jejich
zajištěni
aby do třiceti dnů po uveřejnění své
nároky přih lásili II soudu, K nárokům
pozdě ji přihlášeným nebude v tomto
Hzeni hleděno a ponechává se oprávněným, aby jim zjednávali platnost podle všeobecných předpisů.
(4) Přihlásil-Ii někdo nárok podle
?~stavce 1. až 3. včas a neni-li snad
Jiz v dohodě nebo v jiném návrhu
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nabyvatelovu o něm ustanovení
aneb odchyluje-Ii se toto od odhlášen~. h<;l nároku, vyslechne soud zúčast
nene:. Nedohodnou-Ii se, odkáže nár~k clniciho na pořad práva,
jinak
pl'e~ezme dohodu do listíny o do~fc~:i. nebo do výroku o nástup(5) Oprávněným jest, u koho v den
účinn,?stí tohoto zákona byly splně
ny vsechny podminky stanovené ve
zřizovaci listině, nehledic Ic omezením, která se přfči platnému právnlmu řádu (§ 2, odst. 2,), třeba svých
nároků dosud neuplatnil.
(6) Je-Ii v knihách zapsán závazek
pod.le zřiz,:vací
listiny poskytovati
pln:ni, ne J me~ovaným osobám, vyrnaze se na navrh, nebyly-Ii žádné
nároky podle předchozích ustanoveni přihlášeny.
§ 7. (1) Přfslušný svěřenský soud
vyslovi, nebyla-Ii předložena dohoda podle § 2, vyšetře z úřední moci
čeho třeba, uSllesenim, komu se ode:
v~dá~á
svěřenské jměni do
vlastnlct~1 (~§ .3, 4), a pokud jde o nemOVité Jmeni, komu má býti knihovně připsáno . Usneseni doručí držiteli svěř.~nstvi,. a .z~mřeHi, nástupci
podle ZrlzovaCI listiny oovolaaém'J
pak třem, pokud se týce' dvěma zná:
mý_n.l nej.bližšim čekatelům (§ 2) a
s~t"renskemu opalrovniku. Rozhoduje-h podle § 6, též osobám činídm
nároky na plněni.
~2) Nebyl.o-Ii do šesti neděl po
pravni mocI usneseni zažádáno za
knihovni vklad, a pokud se týče za
vydání jměni, zařídi svěřenský soud
z úřednl moci, aby zápisy z usnesení plynouci byly v knihách (i náhl'adových) vykonány a označení statku j~~o, ~vě!enského vymazáno, neb
aby Jlne Jmeni bylo uloženo s omezením podle § 3, po připadě § 6
neb oprávněnému vydáno.
§ S. (1) Je-Ii spor o nástupnictví
v~
svěřenstvi nebo
byl-Ii zahájen
pred uplynutim šestiměsíčni
lhůty
§ 2, s věřen s ký soud vyčká, komu
b~.de. náro k v.~ sporném řízení platně
pnznan, a uqni podle toho potřeb
ná opatřeni, nevydav vlastniho usnesení, ledaže rozhodne o přihláše
ných nárocích na plnění (§ 6). Nebylo:1i by do šesti neděl po právni
mocI rozsudku nebo po . smíru zažádáno za knihovní zápisy, nařidi z
úředni moci vklad vlastnického práva pro toho, jemuž byl nárok přiČ.
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znán, s omezením podle § 3 a vý- chůdce, aby zachoval anebo značně
maz označení statku jako svěřenské- zlepšil svěřenský majetek.
ho (svěřenského svazku), jakož i
§ 13. (1) Zrušením svěřenské ho
vklad případného nároku podle § ~. svazku nezrušuji se omezeni naklá·
(2) Nebyly-Ii včas předloženy OPI - dati 'majetkem zabraným podle zá·
sy pro sbírku listin, vyhotoví je soud kona if: di1e Iti. dubna 1S'19, č. 215
z úředni moci a vybere za ně pře- Sb. z. a n. (záborového zákona).
depsaný dvojnásobný poplatek.
(2), Ke každé ,dohod~ podle tO,h o.
§ 9. (1) Proti držiteli svěřensiví to . .zakona, ktera ~.C: .tyka z,abra.neho
nebo jeho nabyvateli nemůže po dni, majetku, . a I( zaJlsteni na~oku _na
kterého nabude tento , zákon účin - tomto ~aJetku (§§ 2,. 6! 8) Jest tre·
nosti, domáhati se uznání vlastnictví b~ tak~. souhlasu _ statn~h~ poze~ko.
jiný nápadník proto, že pozbyl své- veh? ~radu . Jemu .budtez d?ru~~"..a
ho lepšiho práva před účinnos/Í zá- ta,ke vsechna soud,nI usnese.nI. ~c!ne·
kona podle ustanoveni , zřizovací li- na pOd,'e toho~o zakona a tykaJlcl se
stiny a dosavadních předpisů, anebo zabra~e~o ma.Jetku n~bo nahrady na·
že driitel (nabyvatel) pozbyl opráv- stupuJicl na ).7 ho mlsto.. .•
.
• I k
••
I I událostmi později
§ 14. (1) Ventel, pro nehol: vaznou
~:~talý~i~verens v
.
na svěře~ském m;:;jetk,u pohledá~ky
(2) Po deseti letech po zrušení poskyti~u.~e se .schvalenlm, soudu P~:d
svěřenstvi nelze se vůbec domáhati ?nem • ucmno~tl to~oto. z~kona, • muz~
pro lepši právo podle zřizovací li- Je po~adovatl v prlslusnem po!adl,1
r
'k·
'of dočasnému drži' z podstaty nehledic k omezeni SVe·
s I,~y naro u pl I
řenským nástupnictvím (§ 3, odst . 1.)
te J.
.....
(2) Pohledávkám ze z, áplijček po·
§ 10. (1) Pozůstalostnl rlzenl o sve - skytnutých dočasnému držiteli bez
řenském jmění po driiteli zemřelém svoleni svěřenského
soudu pře de
přede dnem účinnosti tohoto záko- dnem účinnosti tohoto zákona na zá·
na bud' provedeno podle dosavad- stavu užitků ze svěřenského statku
ních předpis~ pro•• sv~ře:nství ~. ~ou- nemůže věřitel zjednávati platnost ~
dem podle.l1Ich pfl slusnym 2,pn ,om podstaty, pokud nabyvatel má jen
bud' hledeno k lIstanovetll § 3, postavení
předniho
dědi!:e
(§ 3,
odst. 2.
. . . . ' odst. 1.).
(2) Zemřel - Ii by drz!t.~1 sve~enstvl
(3) Na zabraný majetek může věři ·
po dni, kterého nabyl ucmnostl ten~o tel vésti exekuci jen vnucenou sprá·
zál(on, projedná pozůstalost i o sve - vou.
řenském jměnl soud příslušný podle
§ 15. (1) Soud povolaný podle do.
všeobecných ustanovení v řízení po- savadních předpisů zůstává příslu š.
dle nich platném hledě k u stanove- ným projednati spory o ná stupnictv l
ni § 3, odst. 1 . a 3.
ve svěřenstvl a jiné nároky z něho,
§ 11. O splátkách přejim~cích cen v nichž žaloba byla podána předli'
podle zákona ze dne 27. kvetna 1919, dnem - účinnosti tohoto zákona. Jinak
č. 318 Sb . z . a n., a o náhradě za řídi se přislušnost ve sporech o ta·
převzaté svěřenské statky podle zá- kové nároky ze zrušeného svěřen·
kona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 ského poměru obecnými pravidly.
Sb. z. a n. (náhradového zákona) ve
(2) Ve svěřenských věcech dosud
znění novely ze dne 13. červ~nce příslušné soudy dokonči pozůstalosti
1922, č. 220. Sb . z.' a n., platl. co po držitelích svěřenstvi zemřelých
ustanoveno Jest v tomto zakone o do dne účinnosti tohoto zákona, rozsvěřenstvi.
'\ hodnou o nástupnictví podle §§ 3, 4,
§ 12. Nabyvatel svěřenství, nenHi 7 a 8 a učiní potřebná opatření ku
jím sám kdo byl drži.telem v .den, p!ovede!,í ~ohot~ ..zákona. (§§ 6, 7),
kterého nabyl účinnosti tento zakon, Jmak prestavá Jejich
pusobnost a
může požadovati ze zpupného j~ění zákonná péče o svěřenstvi ~chvá l e
předchůdcova náhrady za zhorsenl nim d~h~dy ne~ uplynutim .. lh.u~y § 2.
svěřenského jmění a náhrady dospě- Bude-II. treb~ vec dale. vy.ndltl • .!'ebo
lých ale nezaplacených splátek dl.uhů v n~ Jednati, pOS~OUpl JI z urednl
učiněných se soudnlm schválením, Jest mocI ~oudU p~islusnemu pak po dle
však také povinen nahraditi jeho obecnych pravl?el..
••
•
_.
pozůstalosti nebo nástupci ve zpup§ 1~. O~staraya-~I sv:.renske vecl
né jmění náklady, které učinil před - pro nektere 'rodmne sverenstvi nebo
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§§ 9-·19. Zákon automab. § 1.
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předcházejících
ustanovení,
• ho část ležící v území Českoslo podle
Jveenské repu~!iky. ~oud "Jimo t':!t~ pokud se týkaj í archivů a registraministerstvo školství
a
.územ I, jest prJslusnym, nynl. pro .. ~~CI tur, učini
-ikázané v tomto zakone sveren- národní osvěty dohodnouc se s miP~ým soudům, je-Ii jmění nebo znač nisterstvy srpavedlnosti, vl1itra a
s ější jeho část v Čechách s přičle zemědělství. Ustanovení § 2, Č. 9.
n ěným
uzemím ' Vitoraz~ka,. zemský zákona ze dne 12. února 1920, Č.
~oud civil~í v. ~raz~, 1.,:-/1 na .. M.o- 118 Sb . z. a n., se tímto nemění.
r a vě s přiclene.n~m, uzemll':. V~lc l.cka,
(3) Byla-Ii by bezpečnost anebo
zem ský , soud Clvllnl v Brne, Je-II ve celistvost sbírek a předmětů u naSlezsku s přičleněným územím Hlu- byvatele svěřenského niajetku ohročínsl(a, zem ský soud v Opavě, a je-I! žena, a neposlechl -Ii by daných nana Slovensku nebo v Podkarpal s k e řízení nebo nedal -Ii by dostatečné
Ru si, sboro~'ý s?u~ pryní. stolice, v záruky, muže po vyšetření politickýjehOŽ obvode ,leZl Jmem vubec anebo mi úřady první stolice (administra:z větší část i. Nedohodnou-Ii se sou - tivnlmi vrchnostmi) se znalci minidy z.účas tněn é, určl příslušnost nej - sterstvo školsví Cl národní osvěty na ,
vyšší soud.
řiditi jejich uschování jinde na ná§ 17. (1)K zajištění sbírek a před  klad nabyvatelův.
mětů um ěle cké nebo dějinné ceny,
(4) O zákazu vývozu platí naHzeni
a rchivů kn ihoven a registratur, kte- Národního výboru ze dne 29. října
ré iso~ přís lušenstvím 'svěřenských 1918, Č . 13 Sb z. a n.
.
st a tků, do d oby, než bu.de·, zák?'nem
(5) Pře s toupi-li vlastník vydaná naupravena ochrana pamatek vubec, ' Hzenl, může mu býti jmenovanými
n a řidí mi nistersvo školsví čl národni
politickými úřady uložen peněžitý
o s věty na své náklady jejich soupis trest do 100.000 Kč nebo vězení do
:znalci na zák ladě soupisů, založe- tři měsíců.
11ých ve s vě řenských spisech anebo
(6) Podrobnějši ustanoveni o znalpři inven tuře
svěřenského
majetlcu cích, jejich výběru, o soupisu a
lIp olřebených. Tito••vyšetřf, kt~!é vě~i uschování budou vydána nařízením.
z přlslušenst vi sverenstvl maJI ume§ 18. Dnem, kterého nabude záleckou nebo dějinnou hodnotu, a sepozbudou platnosti
plši je s pod robnějším popisem. kon účinnosti,
podle jejich posudku rozhodne mi - všechny předpisy zál(onů a nařízení
o
svěřenstvích, pokud jsou v odporu
ni sterstvo školstv,í a nárOdní osvěty,
které z těchto věcí majl býti na - s tímto zákonem, zejména §§ 618
dále uschovány. Rozhodnutí s opi- až 645 ob. zák . obč., §§ 108, 220 až
sem seznamu buď sděleno nabyva- 256 nespor . patentu ze dne 9. srpna
teli svěřenského jmění. Pokud tako- 1854, Č. 208 ř. z., zákony ze · dne
vé věci nepřešly podle jiných zá - -13. června 1868, Č. 61 ř. z., a ze
dne 27. března '1 918, Č. 117 ř. z.,
konů nebo dohodou ve vlas.tnictví
neb uschováni státu, buďtež pone - § 50, Č . 4., 78, od st. 1 ., 116 jur.
normy
(zákona ze dne 1. srpna 1895,
Chány v uschování nabyvatele svě
Č. 111 ř. z.),
§ 97, odst. 2. a 109
řenstvl, nenl-Ji j iné úmluvy. Zciziti
ex.
řádu
ze dne 27. května 1896,
sbl rky takových předmětů, archivy a
Imihovny nebo jednotlivé věci z nich č. 79 ř. z., nařízeni uherského minení dovole no bez souhlasu mini - nisterstva spravedlno sti ze dne 7.
dubna 1869, Č . 186M. M., §§ 2, Č . 1.
sterstva škol stv í a národní osvěty .
(2) Písemnosti a spisy z archivů a a 42. zák. čl. I. z 1911.
§ 19. Tento zákon nabude účinnosti
registratur moh ou býti zničeny jen
se svo lením ministerstva škol ství a za tfi měsíce po vyhláš.ení.
Pozn , Zákon vyhlášen dne · 14. srpna
národní osv ěty po odborné prohlídce
státními archivními orgány . Opatřeni 1924,

Zákon ze dne 9. srpn a 1908, č. 162. ř. z. o ručení za škody
z provozování jízdných silostrojů (automobilů).
§ 1. Jeslliže pro vozová nim silnič- I hnaného živelno'u silou na veřejných
nlho vozidla (jlzdného ' silostroje) , silnicfch a , ce stách, nikoli na kolejČ.
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li. Občanské právo.

b
za ' vznikla z jedné a téže škodné udáni cích, někdo byl po~anen ne _o
bit nebo byla-Ii zpusobena ,skoda losti.
na' věcech ručí řidič a vlastnlk nePři tom nečiní rozdílu, zda-Ii tato
bo každý' spoluvlastník z~. ~áhr~du událost vznikla z provozování jízd·
způsobené škody, a to P!I, skodach ného silostroje jedině neb~ tím, že
na věcech za odškodne!,1 pod~e provozované jízdné silostroje s,:tk,a§ 1323 o. z. o., při poranení na te- ly se spolu nebo s provozovaOlm
le podle §§ 1325 a 1326. o. z. o., podniků, které jsou podroben~ rupři zabití podle § 1327. o. z. o.
čení podle zákona ze dne 5. brezna
. Od ručení jako řídičiJs~u ?s~obo: 1869. č. 27 ř. z. nebo ze dne 12.
zeny vojenské osoby" udily-II jlzdny července 1902, č. 147. ř. z.
silostroj za výkonu sve slu~by.. .
Pozn Oba tyto zákony jsou otištěByl-Ii v době škodné u~alostl, J.ízd- ny níže v oddíle III. této sbírky.
ný silostroj někomu pren,;c~~n k
Nároky na náhradu . řídí
se ve
provozování na jeho v!astnl ~cet a všech těchto případech podle obec:nebezpečenství (pOVO~nI podnlkat,eI)J ného občanského práva.,
_
tedy ručí tento podnikatel na miste
Třetí osoby však, ktere utrpely
vlastníkově .
_ _
škody z události, jež vznikly setká·
Byl-Ii jízdný silostroj v dobe, sk~d- ním se několika ručících provolo·
né události následkem bezprav.ne~~ vání mohou vznésti své nároky na
postupu odňat volné!"u nakl~danl náhr~du vůči každé osobě, zaváza·
vlastníka nebo povoznlho podnl kate- né ručiti na zákadě toho Zákon,a" k!ele tedy ručí na jeho míste ten, kdo rý je podle povahy pr,ovozov.a~~ za·
toto vykonává. _ _ ,
lované osoby rozhodny pro j~jl ru·
Kdo na základe nektereho, usta!!~- čení. Pokud týž nárok na nahradu
vení zde uvedeného odplra ruc!tl! jest odůvodněn vůči několika oso·
má dokázati skutečnosti, na kterycn bám, ručí tyto osoby rukou nerozdll·
se jeho osvobození zakládá.
_ nou.
Několik osob povinných k náhrade
§ 4. Ustanovení §§ 1 a 2 tohOlo
ručí ruk ou nerozdílnou.
_
zákona nevztahují se k nárokům na
§ 2. Kdo ručí podle § 1 za skodu, náhradu z poškození osob nebo vě·
bude toliko tenkráte osvob~ze~ ~d . cí které jízdný silostroj dopravuje,
povinnosti k náhradě, d?káze-II, z~ let by toto upotřebení stalo se za
škodná událost byla zpusobena _ za
úplatu nebo v živnostenské dopravě
viněním někoho třetího nebo posko- osob nebo věcí nebo ve sluzbác:h
zeného samého, nebo že nemo~la nebo příkazech některé
osoby k
býti odvrácena i při řádných a v,ec- ručení zavázané.
ných opatrnostech, v řízení jízdneh~
Byla-Ii by vojenská osoba za vý·
silostroje a zachazení s, ním, a ta
konu své služby poškozena provozo·
ké nemůže býti dovozova~a. z po_~a- váním jízdného silos troje, upotřebe·
hy jízdní neb z nedostatku jeho cm- ného ve službě válečné správy, buď·
nosti.
,"
te náro!<y poškozeného n~~.o jeho
To platí i zejména take pro _pu: příslušníků na náhradu VUc;l er~ru
pad že škoda pochází ze spla~enl posuzovány výlučně podle vOjenskych
se ~vířat, nebo že záleží v posko- zákonů zaopatř'ovacích.
zení zvířat, pobíhající~h bez dohle§ 5. Ustanovení §§ 1., 2. a 3. d·
du na veřejných c.e~ta,ch. _
_
věrečného odstavce ,t ohO~O zá~~na
Odvolání na zavmenl !"ekoho. tre- nevztahují se k jízdnym sllostr~jum,
tího jest vyloučeno, uZlvala~1I h,O které podle úředního potvrze~1 na
ručící osoba při provozování jízdne- nich uvedeného jsou . tak ~arlze~y
ho silostroje .
.. nebo takovými úpravami opatreny, ze
Pochází-Ii však škoda nebo. i:JI při obtížení, nezbytném ~ provolo'
rozsah toliko částe_čně ze_ z,avmení vání a vedení, na dob!.e. a ~o~né
poraněného nebo nekoho tretlho, te: silnici nemohou překrocltl nejvelil
dy budiž s uv~žení~ vš:ch okoln~stl rychlost 25 kilometrů ~a hodin"u.
uznáno na čast naroku uvedenych
Kdo na základě techto predpo·
v § 1.
h t
kladů odmítá ručení, má prokázali,
§ 3. Ustanovení §§ 1 ·a ~. to o, o že tu jsou.
zákona nevztahují se k _vzaj e~nym
Nárok.y na náhra~,u š~od z. provo:
nárokům na náhradu z poskoz enl ru~ zování takovýchto jlzdnych sllostrolu
'čících osob nebo jejich věci, ktera

Zákon automobilový §§ 2-14.
řfdí se podle obecného občanského
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ny ze dne 28. prosince 1887, č: 1.
ř. z. z r. 1888, a ze dne . 20. červen
ce 1894, č. 168; ř. z-., jsou pojiště
ny podle ustanoveni zprvu uvedeného zákona.
Zřízenci, u kterých jsou podmínky,
uvedené v § 4. zákona ze dne 28.
prosince 1887, č. 1. ř. z. z r. 1888,
jsou vyňaty z pojišťovacl povinnosti.
Za úrazy při provozování ve smyslu zákona o úrazovém pojišťování
nepokládajl se f akové úrazy, které
se přihodl při závodech nebo při
přípravách k závodům (tralning).
Vzhledem k pojištěni pokládá se
vlastnlk jlzdného silostroje vždy za
podnikatele provozováni pojištěn lm
povinného.
Nařízenfm ministerstva vnitra bude
ustanovena lhůta, ve které již jsoucl provozováni jízdných
silostrojů,
která tímto nově vstupuji do pojiště
ní, mají podati oznámenI. ve smyslu
§ '1 8. zákona o úrazovém pojištěni,
a doba, kterou pro ně započne pů
sobnost pojištění.
Do soukromých smluv pojišťovaclch
ve smyslu § 61. odstavce 2. zákona
o úrazovém pojištění má úrazová pojišťovna vstoupiti podle § 61. odstavce 2. a 3. t<lhoto zákona, byly-Ii
sjednány před 1. prosincem 1907.
. § 12. Co do pojištění proti povinnému ručení za škody z provozování
jízdných silostrojů může býti naříze
ním ustanoveno:
1. že pojištěný má sám nésti část
škody v poměru k celku určenou, každým způsobem však škody pod urči
tou částkou, nemaje nároku na náhradu pojišťovatelem;
2. že pojišťovatel neručf, jest-Ii
škoda nebyla v určité lhůtě ani pojišťovateli
oznámena,
ani
nebyla
předmětem žaloby: nebo oznámení u
soudů, státnlho zastupitelstva, policejnlch, obecnlch nebo politických
úřadů nebo . u četnictva, ani nebyla
některým z těchto úřadův a orgánů '
z úřednl povinnosti učiněna předmě
tem vyhledávánI.
§ 13. Naprosto neplatny jsou úmluvy, jimiž předem mají býti vylouče 
ny nebo obmezeny předpisy tohoto
zákona na újmu poškozeného.
§ 14. Tento zákon nabude účinnosti

pr~~~~. Nař . min. vnitr.a, z ,26 . ří)na
1908 Č. 221 ř. z. o jlzdnlch s ll ostroÚ ch s malou , ry~h.los!i (viz níže) .
§ 6. Právo vznestl I naroky na náhradu škody na základě §§ 1., 2. a
3. posledního _odstavce tohoto zákona se promlcí:
v šesti měsídch ode dne, kteréhO se poškozený dozvěděl o škodě
a osobě náhradou povinné;
také bez ohledu na tuto vědo
most ve třech letech ode dne škodné události.
.
Nárok na náhradu škody zanikne
také před uplynutím prolJ1lčecl lhůty,
jest-Ii ten, kdo jest oprávněn k náhradě , ze zaviněni C?pome~ul ve čty
rech týdnech po dni, ktereho se dovědř' o osobě
náhradou povinné,
nehoju ji oznámiti, leč by mohl . dokázati, že _o~ob.a !1áh!adou po:,i~ná
v oné Ihute ctyr tydnu se dovedela
o nehodě jiným způsobem.
§ 7. Ustanoveními tohoto zákona
nenl vylo učeno
rozsáhlejšl
ručenl
podle obecn ého zákonlka občanské
ho nebo jiných zákonův.
§ 8. Také tam , kde nároky na náhradu vzniklé provozován lm jlzdného slíostroje, posuzovati slušl podle
občanskéh o práva, vlastnl.k jizdného
silostroje, nebo kdo podle § 1. na
jeho misto nastupuje, ručí za zaviněni osob, kterých při provozováni
používá, pokud . jde ' o jejich službu při provozováni jlzdného
sllostroje.
Několik spoluvlastnlků nebo osob
nastupuiíclch na vl~stnlkovo mlsto
ručí rukou nerozdflnou .
§ 9. taloby na náhradu škod, které byly způsobeny . provozováním
j(zdného silostroje, mohou býti podány také u věcně příslušného soudu, v jehož obvodu se škodná událosl přihod ila.
§ 10. Osoba poškozená provozovánim Jlzdného silostroje má pro svou
pohledávku na náhradu škody zálconné, dříve založeným zástavnfm právům předcházejlcí,
zástavní právo
na ~ohledávce
ručíclho
pojistnlka
vůči po jišťo vateli
z jeho pojištěni
proti povi nnému ručenl.
§ 11. Osoby, kterých se ve vykonáváni jej'lch smluvnf služby
užívá počátkem třetfho kalendářnlho mě
při provozování jfzdných
silostrojů,
síce, následuj!cího po jeho vyhlápokud se k nim již nevztahují záko- šení.
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II.

Občanské'

právo.

Tento zákon nevztahuje s.e ke ško- NAŘlzENI MINISTERSTVA VNITRA V DOHODĚ S MINISTERSTVEM OBCHODU
dám z události dříve nastavších.
Pozn. Doprava osob nebo nákladů, MINISTERSTVEM VEŘEJNÝCH PRACI ~
S
MINISTERSTVEM !INANc:l ZE DNE
ať
pravidelná nebo nepraiticlelná,
provozovaná p.o živnostensku, ' je st 28. DUBNA 1910, C. 81 R. Z., JIMl
SE
VYDÁVAJI BEZPEČNOSTNI USTANO_
koncesovanou živností Cl jest upravena zákonem ze dne 23. prosince VENI P.RO JIZDU JIZDNICH SIlOSTR010
1932 čís. 198 sb. z . a n. o doprávě (AUTOMOBilŮ, MOT_OROVÝCH VlAKO"
A MOTOROVYCH KOL).
motorovými vozidly.
Oddíl 1., u'stan~vení všeobecná.
NAŘlzEN'j MINISTERSTVA Vi'·HTRA VE
§ 1. Co v tomto nařízení je.st ustaSHODE S MINISTERSTVEM PRÁV A S noveno v~tahuje se k tal(ovým jízdMINISTERSTVEM PRACI ZE . DNE 26. ním si]oslrojům, jezdícím po veřej_
ŘIJNA 1908, Č. 221 Ř Z., O llzDNíCH
nýcH dopravních cestách, které se
SllOSTROJlCH S MALOU RYCHLOSTí. nepohybují na kolejnicích (automo_
bily,
motorové vlaky, a motorová
II 1. Pro jízdné silostroje, které
kola).
Z těchto ustanovení vyňaty
při oblížení k provozování a vedení
jakož i
nezbytném na dobré a rovné silnici jsou hasičské automobily,
takové
jízdní
silostroje, které nejsou
nemohou překročiti největší rychlost
25 km za hodinu bude k žádosti od ustanoveny an'i k dopravě . osob ani
politického zemského úřadu, v jehož k dopravě břemen ·, jako parní vál ce
silniční a pod.
..
správním obvodu
jest
stanoviště
Živnostenská jízda silostroji pro
jízdného silostroje, vydáno
úřednr
veřejnou
dopravu
.
osob
břemen
osvědčení potvrzující tuto omeienou
jest pOdroQena · kromě př~dpisů v
největší rychlost.
tomto nařízení obsažených také pří
§ 3. Úřední osv'ědčení bude vy- slušným předpisům živnostenské podáno na základě toho, jak dopadne licie.
vyzkoušení automobilní · komisí politického zemského úřadu.
Oddíl ll., ustanovení o sestrojení a
Toto osvědčení skládá se:
§§ 2 a 13 obsahuje.· ustanoveni
technická.
a) z tabulky podle vzorce;
Oddíl III .. má ustanovení o zkoub) z písemného potvrzení, které
obsahuje údaje o konstrukčních po- šení a schvalování vozidla.
.
Oddíl IV . . obsahuje předpisy o
měrech působících na jízdnou rychřízení vozidla.
lost jízdného silostroje.
§ 22. Ze samostatného řízení moTabulka ta buď pevně upevněna
na jízdném silostroji.
Písemní po- torových vozidel ' jsou vyloučeny otvrzení má řídič vozidla za jízdy u soby, kterým není aspoň . 18 let.
Samostatné řízení motorových vo·
sebe míti.
Vyzkoušení koná se jen v sídle zidel o více než jedné koleji jest
dovoleno toliko tomu, kdo prokázav
politického zemského úřadu.
svou odbornou zpllsobilost obdržel
§ 4. Úřední vysvědčení ~mí tol'i ko k tomu příslušné
úřední
povoleni
tenkráte býti vydáno, když jízdní si- (vůdčí list).
lostroj v úplně jízdním stavu á ' jsa
§ 23. Odborná způsobilost k řízeni
zatížen jen břemenem za použiti motorového vozidla budiž prokázána
úprav sloužicích k vývinutí největší zkouškou. Od složení této zkoušky
rychlosti také v nižádném oddílu jsou osvobozeni
řidičí
motorových
jízdy nedosáhne rychlosti, která za vozidel náležejících vojenskému eráhodinu převyšuje 25 km .
ru, vykáží-Ii se vysvědčením způ so
Jsou-Ii na jíz9ném silostroji způso bilosti, vydaným přednostou vojen·
bilém pro vě'tší rychlost zřízeny ú- ského automobilního sboru.
pravy, které zamezují vyvinutí většr
bddíl V. má předpisy o .značkách
rychlosti nežli 2li km,
úřední
vy- vozidel. .
svědčení může býti toliko uděleno,
Oddíl VI. předp'isy a jízdě zahra·
když jest konstrukci této úpravy za- niční. .
Oddfl VII. obsahuje bezpečnostni
jištěno,
že. nezávisle na řídičově
předpisy pro jízdu.
vůli naprosto vylučuje větší rychlost
§ 45. Jizdní rychlost budiž volena
vozidla.

a

Automob. nařízení (č. 221/1908, 81 /1910, 107;1932).
všech okolností tak, aby by! ři 
~~. pánem své rychlosti a aby bezp~Cčnost osob a majetku nebyla ohrožována.
Oddíl VIII. Ustanovení závěrečná.
VLADNI NAŘIZENI JE DNE 30. ČERVNA
1932, CIS. 107,
..
K1ERýM SE MENI A ~OPlŇUJ( NEK}ERÉ PŘEDPISY O JIZDE MOTOROVYMI
VOZIDLY.
ČL. I.
Předpisy o jíz~ě motorový'!!i
vo'dly platné na uzemí republiky Ce~~osl'ovenské, měni. se a doplňují
těmito ustanoveními:
ODOrL PRVNI.
Konstrukce a "výstroj ~otorový~h vozídel, vyjímaJlc. ta ~Iz?zemska ~o
zídla, která ma) ~ '!1ezll1~rodní osvedtení podle Mez;~~~~dnl úmluvy z r.
ODDll DRUHÝ.
!načky na motorových vozidlech,

ODDll TŘETI.
JiZDA MOTOROVÝMI VOZIDLY NA
VEŘEJNÝCH CESTÁCH.
§ 12. (1) V uzavřených osadách je
přípustno jeti maximální rychlostí 35
km za hodinu. Mimo uzavřené osady nesmí býti rychlost jízdy autobusů a nákladních automobilů s tupňo 
vána přes 50 km za hodinu.
(2) Ustanovenimi předchozího ' od stavce nejsou dotčeny předpisy, při
pouštějící za všech okolnosti jen takovou rychlost jízdy, aby řidič byl
pánem této rychlosti,
po
případě
měl vozidlo ve své moci,
a
aby
bezpečnost osob a majetku nebyla
ohrožována.
(3) Jízdu jest přiměřeně zvolniti a
- je-Ji toho třeba vozidlo, po
případě i motor, zastaviti:
na nepřehledných
místech
cest,
zejména na nepřehledných křižovat
kách,
v prudkých záhybech cest,
před železničními přejezdy,
při vyjíždění a vjíždění do
d omů ,

vrat a

na mostech a v úzkých ulicích,
na velmi oživených cestách, zejména v blízkosti škol, kdy žactvo do
šk oly přichází nebo z ní odchází,
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při

setkání se s tažnými, jízdnými
nebo hnanými zviřaty, zvláště když
jeví již z dálky riepokoj,
při kluzkém stavu cest,
.
když mlha i při osvětlení
cesty
brání náležitému rozhledu do dálky,
vůbec pak vždy, kdykoli je
třeba
zvýšené opatrnosti, aby bezpečnos~
osob a majetku nebyla ohrožena,
(4) Jízda buď taktéž
pnmereně
zmírněna v uzavřených . osadách při
blátivém stavu vozovky, je-Ií nebezpeči, že . rozstřikovaným blátem budou zasaženy osoby pou.žívajicí chodníku nebq okraje cesty vyhraženél!o
pro pěší.
(5) Uzavřenou osadou rozumí
se
skupina více budov, tvořicích
společné osídlení .(obec,
osadu nebo
její část), v jejímž obvodu
vzniká
čilejší ruch podmíněný stykem jejích
obyvatelů.

§ 13. (1) Osoby, jichž rozpoznávací
nebo ovládací schopnost jest podstatně snížena, na př. následkem opilosti, nesměji. motorové vozidlo
říditi.

(2) Kouřiti za jízdy ' jest řidiči ' motorového vozidla
zakázáno. Vůbec
musi se řidič vystříhati všeho, ~o by
odvádělo značnou měrou jeho pozornost od řízení vozidla.
§ 14. (1)
Motorové vozidlo musí
míti, je-Ii na veřejné cestě, v době
noční vůbec, jakož i v době denní
za soumraku, tmy nebo
za
husté
mlhy 'rozžaty všechny . předepsané
svítilny a musí za jízdy osvětlovati
cestu před sebou do náležité vzdálenosti.
(2) Osvětluje-Ii se cesta svítilnami (reflektory), jež jsou s to oslňo
vati, jest řidič motorového vozidla
povinen, má-Ii se setkati s jinými
vozidly, odstraniti .oslnění, při čemž
všal( cesta musí zůstati účinně osvě
tlena alespoň na vzdálenost 25 m.
Oslnění jest také odstraniti za jízdy
uzavřenými osadami (§ 12, odsl. 5.),
pokud jsou
dostatečně
osvětleny,
jakož i kdyby mohl býti oslněn řidič
jedoucího železničního vlaku.
§ 15. (1) Doprava osob nákladními
automobily li prostorách
určených
pro náklad jest zakázána. Ze zákazu
jest vyňata doprava osob potřebných
pro dopravu nákladu, počítajíc v to
jeho naložení a složeni.
(2) Tento zákaz neplatí pro dopra-
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vu osob nutnou při živelních pOh(o- biti škody, zejména poškoditi elekmách, katastrofách a neštěstfch,
a trická vedení.
pro dopravu vojska a bezpečnostních
(3) Dopravuje-Ii se náklad motoroorgánů vůbec.
Kromě
toho
může
vým vozidlem osobnim, musi býti uokresní (státní policejní) úřad povo- místěn tak, aby bezpečnost provozu
liti podnikateli, aby dopravoval ná- nebyla ohrožena.
kladními automobily
své
pracovní
ČL. II.
oddfly za účelem obstarání pracovních výkonů, bude-Ii vozidlo upra(1) Ustanoveni tohoto nařízeni ne.
veno tak, aby bezpečnost' dopravo- vztahuji se v zemích České a Moravvaných osob byla zajištěna. Průkaz skoslezské na motorové pluhy
a
o tomto povoleni musí míti řidič za traktory používané v
zemědělstvi
jízdy s sebou.
které podle úřední zkoušky sVých
§ 16. (1) Osobním
automobilem typů jsou zařízeny tak, že při zatíženesmí býti současně dopravováno vi- ní potřebném k jich provozu a řízení
ce - dospělých osob, než je možno na dobré a rovné cestě nemohou
na sed.dlech v sedě umístiti.
překročiti rychlost 8 km za
hOdinu
(2) Ustanovení odst. 1. platí ob- (min. nařízeni ze dne 31.
května
dobně, jde-Ii o dopravu osob v pří
1913, Č . 188 ř . z.), i když se . jich
věsných vozícfch (sidecarech) motopoužívá vedle jejich vlastního určeni
rových kol. Na motorovém
vozidle k dopravě břemen.
o 2 kolech bez přívěsného
vozíku
(2) Ustanovení § 14, odst. 1., ne(solo) smějí býti dopravovány nej- vztahuje se na motorová vozidla povýše dvě osoby (jedna na sedadle užitá vojenskou správou při
cviče
pro řidiče, druhá na sedadle tande- nich po dobu cvičení, jsou-Ii učině
movém). Doprava osob mladších 10 na jiná potřebná bezpečnostni
olet v tandemu není však dovolena.
patření.
(3) V autobusech nesmí počet míst
ČL. III.
k sezení a k stání býti větší,
než
připouštf maximální zatižení vozidla,
Jednání proti předpisům tohoto naa musí býti. vyznačen na tabulce na Hzení trestají pokud nejde o čin
vozidle umístěné.
přísněji
trestný okresni
(státní
a
§ 17. V autobusech jest zakázáno poli cejni) úřady jako přestupek,
to v zemích České a Moravskoslezkouřiti nejen řidiči, nýbrž i osobám
ské podle min. , nařízení ze dne 30.
ostatnim .
září 1857, Č, 198 ř. z., pokutou do
§ 18. (1) U nákladnich motorových
200 Kč nebo . vězením do 14 dnů, v
vozidel nesmi převyšovati náklad jezemích Slovenské a Podkarpatoruské
jich největšf dovolené zatiženf.
podle § 16 zák . čl. xL/1879, o pře
(2) Na nákladním automobilu musí
stupcich, pokutou do 200 Kč a věze 
býti náklad umístěn tak, aby bezpeč
ním do 15 dnů,
nost provozu nebyla ohrožena. Zejména jest dbáti toho, aby z náklaČL. IV .
du nemohlo nic vypadnouti a aby
(1) Toto nařízeni nabývá účinnosti
nepřečníval nepoměrně šířlcu
vozu;
za žádných' okolnosti nesmí
býti za 14 dnů po vyhlášeni. Ustanovení
šířka nákladu větší než;;
m. Přes dosud plafných předpisů, jež upravují týž předmět, pozbývají zároveň
předek vozidla nesmí náklad přečni
vati tak, že by ohrožoval bezpečnost účinnosti. Zejména se zrušují, pokud
provozu. Přes zadni stranu
vozidla se týče nahražuji příslušným ustano·
venlm tohoto nařlzení tyto předpisy;
(vlečného vozu) nesmí náklad přeč
§§ 4 až 6, § 10, § 29, § 30, § 32,
nívati vice než 3 m. Přečnívá-Ii náklad zadní stranu vozidla (vlečného § 36, odst. 3. a 4., § 45, věty 2. a
vozu) více než o 1 m, musí býti při 3., § 46, § 47 a § 50 nařízení mini'
sterstva vnitra v dohodě s ministerjizdě v noci, za soumraku, tmy nebo mlhy opatřen na zadním konci stvem obchodu, ministerstvem veřej·
ných
prací a s ministerstvem financi
rozžatou svitilnou, která vrhá nazad
červené světlo a kde to
neni ze dne 28, dubna 1910, Č. 81 ř. z.,
jímž
se
vydávají bezpečnostní ustamožno, červeným prismatickým sklem
- , za dne pak červeným praporkem, noveni policejní pro jízdu jízdných
Výška nákladu musí býti
upravena silostrojů,
§ 3, odst. 2., body 2 a 3, a odst.
tak, aby náklad .nemohl nikde ZpŮ50-

Automob. nař. Zákon autorský §§ 1- 4.
3 a 4., § 4, odst. 2. až 4., § 28, §
43, odst. 2. a 3., §. 44, § _~7, § 4~,
věta 2., a § 49 mill.
nanzení c.
57000/1910 B. M. (uh. min. vnitra), o
jízdě strojových vozidel
na veřej
ných cestách, a to ve zněni případ
ných pozdějších předpisů,
dále nařízeni zemského úřadu
v
'Praze ze dne 10. září 1930,
Č.
433.987/23-6040,
zemského úřadu v Brně ze dne 30.
listopadu 1930, Č. 43.361/V/11,
zemského úřadu v Bratislavě ze
dne 18. srpna 1930, Č. 133.218/9, a
zemského úřadu v Užhorodě ze dne
2. ledna 1931 , Č. 150.819/IV z. r. 1930,
o zákazu dopravy osob nákladními
automobil y, a to i se všemi pozděj
šími doplňky.

Nařizení bylo
července 1932 .

Pozn .
4.
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(2) Pro přizpůsobeni vozidel ustanovením oddflu prvého a druhého ve
čl. I. stanovi se lhůta 5 měsiců ode
dne počátku účinnosťi tohoto naří
zenI. V této době plati pro vozidla
dosud nepřizpůsobená předpisy dosavadnl.
(3) Očinnost tohoto nařizeni konči
dnem 30. června · 1934.
Pozn . Prodloužena podle
zákona
čis . 208/32 sb. z. a n. až do konce
če rvna 1934.
ČL. V.
Toto nařízeni provedou
vnitra a veřejných pracf.

ministři

Zákon ze dne 24. listopadu 1926, čis. 218, o původskélIl
právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o
právu autorském).
ODDlL I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENI.
Předmě t původského

práva.

tografická nebo podobným postupem
vytvořená dila tehdy, jsou-Ii pro své
uspořádáni nebo spojeni předvede
ných přiběhů výtvory zvláštniml;
3. literárním účelům sloužicí kresby, plány, mapy, plastická vyobrazeni, náčrty, zeměpisné a mistopisné
plány, globy, fotografie a jiná zobrazeni vědeckého nebo technického
obsahu, nepovažují-Ii se podle svého účelu za díla 'umělecká;
4. přednášky pro povzbuzení, poučení nebo zábavu;
5. díla uměni hudebního s textem
anebo bez textu;
6. díla uměni výtvarných, ' jako 50-

§ 1. Tímto zákonem chráněna Jsou
díla literárni, umělecká (hudebni i
výtvarná) a fotog rafická, která byla
vydána (§ 8, odstavec 1.) na území
československé republiky,
jakož i
takováto dila, jejichž původci jsou
státními občaný Československé republiky, nechť byla vydána kdekoliv
či vůbec nebyla vydána. .
§ 2. Oila cizích státních občanů jsou
chráněna, ať dosud
vůbec
nebyla
vydána či byla vydána v cizině, podle obsahu státnich
smluv anebo,
pokud jest zaručena v' příslušném
cizím státě vzájemnost podle vládní- ' chař ského, kresliřského, malířského,
ho prohlášen í, vyhl ášeného ve Sbírce , grafického, ryteckého, medailérského a plastického, dila uměni stavizákonů a nařízení.
telského, umělecké výrobky zhotove§ 3. Původské právo vztahuje
se
né litografii nebo podobným postuna dllo jako celek i na jeho části.
pem, jakož i plány a náčrtky pro
§ 4. (1) Literárnimi neb umělecký
všeliká umělecká díla výtvarná;
mi díly po rozumu tohoto zákona
7. ďíla umění užitého, zahradni arjsou všechny výtvory ! oboru krásné
průmyslu,
i vědecké literatury a umění (hudeb- chitektury a uměleckého
ního i výtvarného), nehledíc k jejich jakož i plány a náčrtky pro taková
díla.
rozsa hu, úče lu člnebo stupni hodnoty.
(3) Fotografickými dily po rozumu
(2) Jsou jimi zejména:
1. dUa slovesná (knihy,
brožury, tohoto zákona jsou všechny výrobky
a výtvory, při nichž bylo užito foto časopisy, články a jiná);
2. díla dramatická a dramaticko- grafického nebo jiného postupu jehurlebnr, choreografická a pantomi- mu podobného jako nutného pomocmická (dlla divadelní), pak kinema- ného prostředku.
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§ 5. Sbfrky ' obsahu Iit 7 rár,ního! uměleckého nebo fotograflckeho JSou
díly po rozumu to~~to zákon~" ~o
kud mají ráz osoblteho usporadaní
nebo výběru, ať jednotlivé s.oučás~i
v nich obsažené jsou o sobe ch ra něny podle tohoto zákona čili nic.
§ 6. (1-) Zákony, nařJzenl, r~zh.od
nutí úřadll, veřejné spisy a Ilstmy!
jakož i řeči a přednášky pr,oslov,=n~
při jednáních a poradách ve ' veret
ných záležitostech néjsou, o
sobe
chráněny, leč by ,šlo o vyklady ryze
odborné neveřejně
pronesené.
K
soubornému vydání řečí nepožívajících ochrany, dále úřednlch posudku a podobných
projevu vyžaduje
se však svolení jejich puvodce nebo
jeho právnlho nástupce .
(2) Nepožívaj I ochran.v
obchod~1
oznámeni, cenlky, vysvetlenl a navody, které se přikládajl.k.u průmy
slovým výrobkům pro pouceni odberatelů, pak tiskopisy určené ' pquze
potřebám denního, domácíh~" neb~
společenského života, leda ze maJI
podle svého obsahu nebo rá!u p~
vahu dlla literárního neb umeleckeho.
§ 7. Předmětem původského práva
jsou bez újmy práva k dUu původ
nímu také jeho zpracování,
pO!lU.~
se osvědčují jako ' výsledek tv~r~1
činnosti
zpracovatelovy.
NálezeJí
sem za této podminky zejména: pře
klady
zdÝamatisování, přizpusobení
(adap'tace), hudebni úpravy ,(varia,ce
a arrangementy),
zfilmováni,
dale
osobní přednesy děl literárních
a
hudebních pro nástroje určené k jejich mechanickému přednesu, jakož
i převody hudebních děl technick.ou
úpravou takových nástroju nebo ..Je:
jich součástf, pokud určuje se Jimi
osobitý ráz přednesu. Rovněž sem
náležejí napodobení uměleckých děl
výtvarných uměleckým postupem rozdílným od původního a fotografi~ké
reprodukce děl literárních,
umeleckých anebo fotografických,
pokud
nejsou jen rozmnoženinami díla puvodního .

to zákon, a · mimo něj, považují se
za vydaná v ·Iomto obvodu.
. (2) Za vyšlé pokládá se dilo, jakmile bylo vydáno (odstavec 1.), hudební nebo divadelní dílo již t Oho
dne, kterého I>ylo po , prvé· po právu
veřejně provozov'áno, dilo výtvarného umění a · fotografické
již t oho
dne kterého bylo ať ·samo, ať svou
I'oz";noženinou nebo napodobeninou
po prvé po právu veřejně vystaveno. Veřejnému vystaveni rovná se
při díle sochařském a
architektoniském (i zahradní architektury) jeho
postaveni nebo zhotoven.1 na míslě
veřejném anebo na miste
vydaném
veřejnému pohledu.
Puvodce, zpracovatel.
§ 9. (1) puvodcem díla jest, kdo
je vytvořil, původcem zpracování (§
7) ten, z jehož činnosti vzešel oso'bitý ráz zpracování (zpr.a covatel).
, (2) Není-Ii jiné
úmluvy,
pok l ádá
se za zpracovatele
(odstavec 1.)
při zfilmování režisér, při přednesu
dila do nástroju nebo na jej i ch za·
Hzenl určená k mechanickému opa·
kování, kdo přednes provedl anebo,
jde-Ii o přednes sborový neb orche·
strální, ten, kdo jej ři~il (dirigent),
a jde-Ii o převod dlla technickou
úpravou reprodukčnlch nástroj u nebo
jejich součástí, ten, jehož
činnosti
se určuje osobitý ráz reprodu kce.
Spolupuvoc;tci.

§ 10. (1) K dflům vytvořeným spo·
lečně několika osobami, při nichž
jsou výsledky j~jich tvorby, i pokud
Je lze ro~eznatl! celkem !1edílným,
při~luší puvodske .p~ávo vsem ~p~
lupuvodc\:m sp~lecl'!e, a nerozdllne.
Dll7m ~akládatl" ~eJmena • ro~ho do
vatl o, J?ho vydanl, .rozmn~zen~, pro·
vozovanl mohou toll~o vSlchnl spo·

I

lečně:

Ned.ohod~Ou-h

~e,

rozhod~e

na .n~vrh nektereho z nich soud p"rl:
slusny podle navrhovat,elo,!-a b~dhs!e
v ~uz.emsku, v nespo~nem ~ízenl .. p.rl·
hl.izeJe !ake k nemaJetkovym záJ mum
puvodcu.
(2) Každý spolupuvodce má však
Vydání a vyjiti.
(1) Dílo jest vydáno toho dne, kte- o sobě právo, soudně stíhati zásah
do
společného práva původskéhO.
rého bylo po prvé s vuli ' oprávně
(3) O přechodu podílu, který má
ného dáno do veřejného odbytu . Po každý
z nich na původském právu,
dle toho určuje se také mlsto, kde
bylo vydáno. Díla, která byla vydá- plati ustanovení §§ 15 a 1ó, odstavce
1.
na zároveň v obvodu, kde plati ten-

Zá kon aut orský §§ 5-16.
Díla soubo rná a spojená.
§ 11. (1) K díl um, kt.erá, ačkoliv
'sou sestav e na ze samostatnýc h p ří

~pěV kU

několika

spolupracovník ů ,

'sou pře s to literárním aneb
umě
leCKým celkem (díla souborná), jest
dvojí 'puvod ské právo: k celku při
sluš í pořad ateli, k jednotlivým pří
spě vkum jejich puvodcum. Tito jsou,
vydávajíce své pHspěvkyo sobě, povinn i udati dílo, ve • kterém vyšly.
přísp ěvkem vydan:ým v dUech ' občas
ných (ča sopisech , ročenkách, kalendáří ch a jiných) muže puvodce do
roka po vydání naložiti v puvodním,
jazykU jen se svolením pOřadatelo
vým a, není-Ii udán, nakladatelovým.
(2) Spoj í-Ii se spolu díla literá.rní,
hudební, umělecká výtvarná . nebo
fo\ogra fi~k ~, zustáv~jí tím puvodská
práva k nim nedotcena.
:
(3) Ku provozování opery nebo jinéhO díla hudebni.ho, . k němuž .náleží lext, stači povoJ eni tQho, komu
přísluší pu vodské - právo k· části hudebni. Puv odce hudebniho díla jest
však po vin en vyplatit!, pokud se týče postou piti puvodci textu přiměře
nou čás t odměny, kterou ~a provozování díl a obdrží.
Díla s pravým jmenem .
§ 12. (1) "Po kud neni dokázán opak,
považuj e ee za
puvodce' vyšlého
dila ten , jehož pravé jméno bylo
udáno jako puvodcovo přivyjiti (§
8 ods tavec 2.). Za pravé pokládá
s~ půvo dcov o občanské ' jméno přes
to, že jest k němu připojeno jméno
jiné k bliž šímu označení osoby.
(2) Na díl e vydaném (§. 8, odstavec 1.) lze udati puvodcovo jméno
na ti tu'l nim listu, pod věnováním anebo p ředmlu vou , na počátku nebo
na kon ci díla, v dUech souborných
(§ 11, odstavec 1.) na počátku nebo
na kon ci kaž.dého příspěvku nebo v
jejich seznam u.
U děl
výtvarného
umění a fotogr afických stačí, '
je-Ii
uvedeno pllvod covo jméno nebo jeho obv y~lá značka na díle samém
anebo na kart onu, na kterém
jest
upev něno .

Anon vm ní a pseudonymn!. díla.
§ 13. Při dílech, která vyšla bez
udáni pravého jména puvodcova (§
12) (díla anonym ní nebo pseudonymni) jest vydavat el, a nenHi
udán,
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nakladatel oprávněn uplatňova t i práva' přís l ušející původci, pokud
se
tento veřejně jako puvodce nep ro hlásil.
Exekuce . '

§ 14. ' (1) 'Právo puvoc;lské, pokud
příslušl

puvodci, jeho - d~dici ' neb
odka,zovníkovi, ' nemuže b-ýti postiženo prostředky exekučními nebo zajiš ť ovaCími pro peněžité . pohledávky
proti jmenovaným _osobám.
(2) Totéž platí o ·orig.i,nálech
děl
pů]/oq ským právem c h ráněných,
mimo . stavby a díla ' výtvarného umění
k prodeji ! Í1otové<i.
(3) Dopouštějl se však exekuční čl
zaj išťov.ací prostředky proti jmenovaný m oso b ám na rozmnoženiny
a
napo d obeniny díla již uveřejněného ,
na díla výtvarného umění ·zhotovená
k pl'odeji ·a na , všechny majet kové,
nároky z puvodského právil
(4) Při exekucj šetřiti jest po v žd y
nemajetkových zájmu pů ·"ódských.

Př echod pUV'b dského pr áva .. '
§ 1 S. Původské právo přechází na
dědice; odúmrtni právo se na ně
nevztahuje .
§ 16. (1) Puvodce muže převésti
puvodské právo omezeně nebo neomezeně na osoby jiné právnim jednáním mezi živými n_e bo . na případ
smrti. Převede-Ii původce ~nebo ten,
kdo vstoupil v jeho právo dědictvím
aneb odkazem, právo puvodské na
osobu jinou, zůstává převodci přes
to právo na ochranu nemajetkových
zájmu puvodských podle ustanovení
tohoto zákona . Zanikne-Ii převedené
právo v osobě nabyvatelově
nebo
jeho právnich I'lá stupcu před
tím,
než projde doba ochranná, nabývá
převodcovo právo rozsahu puvodního.
(2) Nabyvatel
puvodského práva
není oprávněn něco připojiti, zkrá titi nebo jinak změniti na dile samém, na jeho označeni
nebo
na
pojmenováni puvodce, není-li o t om
úmluvy. Příp'ustné jsou jen změny,
k l1imž převodce práva nemuže podle poctivosti a víry odepříti ~vo
leni. To platí zejména též o veřej
ném provozování
děl
divadelních,
hudebních a kinematografických.
(3) Díla, která majl všeobecný význam p r o uměnl, vzdělání nebo povznesení obyvatelstva, nesmějí býti
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Následky nesplněni smlouvy .
po puvodcově 5mrti
tak
změn.ěna
§ 20. (1.) Jestliže puvodce (zadava_
nebo zpracována, že by to
bylo
zřejmě na újmu jejich vážnosti nebo tel: § 1 zákona ze dne 11. května
hodnoty. Korporacím veřejným i sou- 1923, č. 106 . Sb. z. a n. o nakladakromým, do jejichž _činnos~!
I?~dle telské smlouvě) přenechal dílo jiné
osobě za tím
účelem,
aby
bylo
předpisů nebo , ,stanov nálezl pece ~o
ziijmy literární, hudební neb
ume- rozmnoženo ' a rozšiřováno nebo veprovozováno,
mechanickými
Iccké, přfsluši po smrti p~vodce t~ řejně
kových děl, neni-Ii tu pravn~~o. na- neb optickými zařízenimi předvádě 
stupce původ::ova neb opomiJl-h z~ no rozhlasem šířeno nebo veřejně
ve
kročiti
právo
časově
neomezene, vy~taveno, a jestliže závazek
domáh'atl se proti každému
poř~ dvou letech od odevzdáni dila, nedem soukromého práva soudního vy- byla-Ii smluvena jiná lhůta, bez jer oku, aby bylo za~eleno nebo za~a ho viny a vule buď~ůbec. nebyl
záno takové zneuzlti dUa. Dalši za: splněn anebo byl splnen zpusobem
loby proti téže osobě
pro. totéz smlouvě podstatně se příčícím, mů
zneužiti nejsou
připustny,
Jakmile že. původce (zadavatel) buď žádati
byla věc u přfslušného soudu zahá- splněni a náhradu škody nebo, pojena nebo pravoplatnč rozhodnuta.
skytuje přiměřenou IhQtu k dodateč
nému plněni, prohlásiti, že odstupuje od smlouvy, nebude-Ii
Ihuta
Právo k budoucím dílům.
dodržena. Není však povinen poskyt·
§ 17. Původce může již předem nouti lhůtu k dodatečnému plněni,
platně nakládati dilem, které vytvo- nenHi druhé straně
vůbec
možno
ří. Ale smlouva, kterou někdo pře závazek splniti neb odmitla-Ii splně·
vádi právo ke svým budoucím di- ni nebo má-Ii původce
(zadavatel)
lům vubec .-anebo k určitému jejich na tom zvláštni zájem, aby
ihned
druhu, může býti I{dykoliv vypovědě: od smlouvy odstoupil.
na tou neb onou stranou . Nebyla-ll
(2) Bylo-Ii smluveno plněni . v čase
smluvena kratši lhůta, jest výpově~
ni Ihuta rok. Zřeknutí se tohoto vy- přesně určeném anebo do Ihuty pIe·
povědniho
práva nemá
právniho sně určené pod nás!edky odstupu
od smlouvy, nebo vycházi-li z poúčinku.
vahy smlouvy nebo z účelu plněni,
známého zavázanému, že by druhá
. Převod díla do vlastnictví.
strana pozbyla opozděnim zájmu na
plnění, musí
puvodce
(za~avatel),
§ 18. (1) Převede - Ii původce své chce-Ii při smlouvě setrvati, ozná·
dilo do vlastnictvi jiné osoby, ne- miti to druhé straně bez odkladu,
převádi tím na ni bez zvláštni úmlu- jakmile čas se dostavil anebo l hůta
vy puvodského priiva k dilu.
prošla; opominul-ii toh~,. nemůže Iii
(2) Převede-Ii však
původce při později trvati na sp inem .
dile výtvarného umění nebo foto(3) Třebas odstoupil od smlouvy,
grafickém rozmnožovací
prostředel{
(formu, desku a podobné), má se za může původce (zadavatel) žádati náhradu
škody způsobené zaviněn ým
t o, že převedl také pravo rozmnonesplněním, aniž jest povinen vrážov ací.
titi obdrženou odměnu.
Poměr vlastnil{a díla I{ původci.

§ 19.

Vlastni.k díla jest povinep
strpěti, aby puvodce y.ho.dnym. zpusobem a šetře jeho zajmu, zeJmena
i nemajetkových, uplatnil své záj.my
původské, pokud
b~d~~
shledany
závažnějšími než utkavaJlcí se s n!mi zájmy vlastníkovy, ale není. POVInen za tim účelem ani vydati dílo
původci ani
je
uchO~áv~ti
beze
změny ani je opatrovati pred porušením a zkázou.

(4) Těchto ustanoveni jest přimě
řeně užili také na případy, kde nebyl splněn závazek k novému vydá·
ni díla rozebraného, jakož í na pIioady lede dilo zadané k opětnému
prov ~zování (předvádění, rozhlasu)
nebylo po dobu delšr dvou let pro·
vedeno.
(5) Usianovení tato nastupují na
místo §u 13, odstavce 4. a 5. a §u
32 zákona o nakladatelské smlouvě
č. 106 Sb. z. a n./1923.

Zákon autorský §§ 17-26.
ODDlL II.
OBSAH POVODSKI:HO PRAvA.
A) U oH LlTERARNlcH.
Výhradné právo.
§ 21. · původce má výhradné právo
dílo uveřejniti, rozmnožiti, odbývati,
užívati ho . k~ přen!sení, na ~ás~roje
nellO na Jejich zarizenl, ul'cene k
mec hanickému přednesu, nebo k znázorněni obsahu dila
kinematografií
nebo podobným postupem a, pokud
dílo není vydáno, je veřejně před
nášeti a roz.hlasem šlři~i, ? dílo d~
vadelní a kmematograflcke (§ 4, c.
2) také veřejně provozovati. Oprávnění tato vztahují se na dilo jak v
původn í
podobě, tak i v překladu
nebo jiném zpracování (§ 7)
bez
újmy práva zpracovatelova (§ 9), jakoŽ i s výhradou přlpadu uvedeného
v §u 23, č. 1.
Zásah do práva.
§ 22. Do původského práva zasahuje zejména, kdo bez svolení oprávněné ho:

1. uveřejni dílo dosud nevyšlé;
2. vyd á výtah díla, jakož i kdo
jsa zpra covatelem díla nakládá svým
vyhrazeným
zpracováním způsobem
původcí, nemá-Jí
jeho
zpracování
rázu nového dila původního (§ 23,
Č. 1);
.
3. otis kne znovu dílo proti závazku
z nakladatelského poměru, ať jako
nakladatel či jako zadavatel.
Dovolen é užití díla.
§ 23. Do původského práva nezasahuje, kdo:
1. zpracovav cizi dilo v nové dílo původní nakládá svým zpracováním zpusobem vyhrazeným původci;
2. bez pozměny zřejmého
jejic'l
smyslu uvede doslovně (cituje) jednotlivá mista nebo části vydaného
díla. Nutno však udati původce neb
užitý pramen;
3. přev e z me do samostatné'h o Jíterárního celku, který
jest
svou
podstatou dílem vědecl{ým, v rozsahu účelem t oho ospravedlněném, jednotlivá drobná vydaná díla nebo
jednotlivé náčrtky a obrazy z vydaných děl toliko k vysvětlení teJ{tu,
nep ř esahuje -Ii
převzatá
část
nejvýše ti sko vý arch díla, z něhož
byl a přev z a t a.
Totéž pla ti o sblrkách, které by-
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ly uspořádány z vydaných děl něko
lika původců k potřebě školní, vyučovací nebo kostelní.
Vesměs nutno udati užitý pramen
a t aké . původce, je-Ii na díle udán;
4. uvede pouhý obsah vyšlého díla nebo přednášky původcem anebo
s jeho
vůlí
veřejně
proslovené;
nutno však udati původce neb užitý
pramen;
5. otiskne již vydaný text náležející k hudebnímu dilu, buď ve spojení s hudebnlm dilem anebo pro
jeho provozováni, je-Jí tento účel z
otisku patrný a nezakázal-Jí původce
takového užiti na dCle, z něhož otisk
se stal; nutno při tom udati půl/od
ce neb užitý pramen. Vyňaty jsou
však texty oratorII,
kantát,
oper,
operet a zpěvoher vůbec;
6. zhotoví jednotlivé rozmnoženiny pro vlastni potřebu, nemaje úmyslu získati z nich příjmů;
7. užije k veřejnému provozování
zařízení
určených k mechanickému
přednesu, daných v oběh se svolenim oprávněného.
Články

a

zprávy

v

novinách.

§ 24. (1) Jednotlivé články a stati
uveřejněné v novinách mohou býti v
jiných otištěny, nenHi to výslovně
zapověděno. K zápovědi stačí všeobecná výhrada na
čelním
místě
novin . Při otisku jest zřetelně udati
pramen.
(2) Feuilletonové romány,
novely
a básně, jakož i pojednání Iábavného, vědeckého, technického neb uměleckého obsahu uveřejněné v novinách anebo v periodických časopi
sech nesmějí však býti otištěny jinde bez původcova
svolení, \řeb .a
nebyla učiněna výhrada podle
odstavce prvniho.
(3) Zprávy a telegramy .politického obsahu, nejsou-Ii označeny jako
původní zprávy, pak denní novinky
a smíšené zprávy skutkového obsahu, které jsou prostými
sděleními,
mohou býti z novin ·a časopisů jinde otištěny .
.§ 25. Zprávy a zápisky, sebrané a
rozmnožené pro uveřejnění v novinách, jsou chráněny, dokud jich neuveřejnil některý z listů (novin anebo časopisů) k tomu oprávněných.
Dopisy, deníky a podobné.
§ 26. (1) Ochrany propůjčené právu původskému požívá také původce
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dopisu neliterárního, deníku
jakož
i jiných záznamů důvěrnostních proti nepovolanému jich uveřejnění
a
vydánL Po původcově smrti přísluší
právo to po dobu zákonnou . (§§ 38,
39)
pozůstalému manželu a dětem,
není-Ii pak těchto osob, jeho rodičům, a není-Ii ani těchto, jeho sourozencum.
(2) Ochrany propůjčené v odstavci
prvním požívá také adresát dopisu,
pokud by uveřejnění nebo vydání
dopisu dotýkalo se jeho závažných
osobních zájmů.
..
(3) Dovoleno jest však užíti dopisů
a záznamů uvedených
v
odstavci
prvním u úřadů bezpodmínečně, dále pak uveřejniti a vydati je, děje
li se to z důvodu zřejmě . vyvažujícího zájem původců \! aneb uvedený ch oprávněných osob.
8) U DEL HUDEBNíCH.
Výhradně ·právo.
§ 27 . (1) Původce má
výhradné
právo dílo uveřejniti, rozmnožovati,
obývati, veřejně
provozovati,
rozhlasem šířiti, užívati ho k přenesení
na nástroje nebo jejich
zařízení,
určené k
mechanickému
přednesu,
jakož i k . veřejnému přednesu takovými nástroji. Oprávnění tato vztahují se na dílo jak v původní podobě, tak 'i na jeho zpracování (§ 7)
bez újmy práv zpracovatelových (§
9), jakož i ' s výhradou přfpadu uvedeného v §u 29, Č. 1.
(1) Na nástrojích anebo deskách,
válcfch a podobných zařizeních, . na
nichž jest dílo rozmnoženo, budiž
o-značen původce díla neb užitý pramen.
Zásah do práva.
§ 28. (1) Do
původsk~ho
práva
zasahuje zejména, kdo bez svolení
oprávněného . vydá zpracování CiZího
díla nemající povahy nového
díla
původního . (§ 29, Č. 1.) nebo zkráceniny, výňatky a 'směsi
z
cizích
děl, jakož i úpravy přejímající cizí
hudební myšlenku bez
uměleckého
zdůvodnění.

(2)
řeně

Do
kdo:

Ustanoveni
užíti.

§u

22

jest

přimě

Dovolené užiti díla.
původského práva nezasahuje,

1. zpracovav cizí
hudební
dilo
nebo cizí hudební myšlenku v nOvé
dílo původní nakládá svým zpraco.
váním
způsobem
vy hrazeným
PÍ!.
vodci;
2. uvede (cituje) jednotlivá místa
vyšlého hudebního díla v jiném dí.
le ať při jeho vydání, ať při veřej.
ném provozování
nebo
přednesu.
Při vydání udati jest původce
neb
užitý pramen;
3.
p řevezme
jednotlivé
drObné
vydané skladby nebo jejich části do
samostatného literárního celku, kte.
rý jest svou podstatou dilem věde.
ckým, II rozsahu účelem toho
o.
spravedlněném, anebo do sbírek pi.
sní z vydaných děl různých sklada.
telů pro školní potřebu, kromě sbí.
rek pro školy hudební.
Udati jest
při tom užitý pramem a také původ.
ce, je-Ii na díle udán;
4. zhotoví jednotlivé r ozmnoženiny
pro osobní potřebu nemaje úmyslu
získati z nich příjmu.
V případech 2. a 3. není však do.
voleno užití, jímž se dílo po umě.
lecl<é stránce znehodnocuje .
Provozovac[ honorář.
§ 30. (1) Je-Ii původce hudebního
díla s textem anebo bez textu čle.
nem tuzemského odborného sdružení
zabývajlcfho se vybíráním provozo·
vacích honorářů nebo členem takové
cizozemské
organisace zastoupené
tuzemským sdružením, přísluší
mu
místo nároku na náhradu škody nebo
57,
58)
na vydáni obohacení (§§
'proti pořadateli veřejného
nediva·
delního provozování nebo rozhlasu
nárok
na
zapravení
přiměřeného
provozovaclho honoráře.
(2) Jsou-Ii obě strany členy sdru'
žení, mezi nimiž jest o provozova·
c!m
honorá ři
ujednána
kolektivní
smlouva, platí o výši honoráři usta·
novení této smlouvy. Mimo tento při·
pad jest rozhodna sazba
honorál6
'tuzemského
sdružení
původského
(odstavec
1.)
schválená
minister·
'stvem ško'lství a národní osvěty a
vyhlášená v prvním čtvrtletí každého
roku v Úředním listu republiky Če·
skoslovenské.
DEL VÝTVARNÝCH UM~NI.
Výhradné právo.
§ 31. (1) Původce
má
výhradně
právo dílo uveřejniti, rozmnožovati,
C)

U

Zákon autorský §§ 27-·35.
na odobo vati , vereJne vystavov~ti,
Pmnoženiny
nebo
napodobeniny
~~bývati a veřejně. p~e~vád?,ti !11~
chanickými nl!b optlckyml z~~lzenlml.
(2) oprávn~ní tato vzta~uJI se. na
d'lo jak v puvodní podobe, tak I na
'~hO zpracování (§ 7) bez újmy práv
Jpraco vatelových (§ 9), jakož
i
s
!ýhradou případu uvedeného v §u
33, č. 1.
Zásah do práva.
§ 32. (1 ~ 0,0 původského práva za:
sahuj e zeJmena , kdo, b~z
s,vol.eOl
oprá vněného na..~odobl puvodnl dllo,
i když se to deJe:
1. jiným postupem, než kterého
užíl pllvodce;
.
? nepřímo podle napodobeniny;
na stavbě, na díle užitého umě
ní ~ebo na výrobku průmyslovém.
(2) Ustanovení §u 22 jest přirJ)ěře
ně užíti.

3'

Dovolené užití díla .
6 33. Do původského práva nezasahuje, kdo:
'1 vytvoří v za volného užiti cizího
díl~ výtva rných umění nové dílo pů
vodní, na kládá jím způsobem vyhrazeným puvodci;
2. napodobí dílo umění malířského
nebo graficlcého uměním plastickým
anebo na opak;
3. zhotoví napodobeninu k vlastní
potřebě nemaje úmyslu získati z ní
příjmu. 'Ustanovení toto nevztahuje
se na nap odobeninu díla stav itelského umění stavbou . Označiti .napodobeninu jménem anebo značkou
pů
vodce díla není dovoleno;
4. rozmnožuje
nebo
napodobuje
díla umís těná na
místech
veřejně
přístupných. Není
však
dovolen'o ,
rozmnožovati a
napodobovati
díla
umění malířského a kresebního
uměním ať malířským, ať kresebním
vůb ec, ať fotografií zhotovenou po
živnostensku a zobrazujíc! dílo jako
předmět hlavnI. pále není dovoleno,
napodobovati plastická díla. uměním
plastickým ani
díla
stavitelského
uměn í stav bou; také
plochově
lze
díla stavitelského umění napodobiti
a rozmnožovati jen, pokud
jde
o
jejich zevní pohled;
5. převezme rozmnoženinu nebo
napodobeninu jednotlivých
vyšlých
děl výtvarných umění pouze
k vysvětlení do díla
slovesného,
je-Ii
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toto účelem hlavním. Udati jest při
tom původce. neb užitý pramen;
6. předvádí vyšlé dílo nebo jeho
rozmnoženinu . nebo
napodobeninu
mechanickými neb optickými zaříze
ními Při. vědecké
nebo
poučné
přednášce, koná-Ii
ji
nevýdělečně
nebo k dobročinnému účelu;
7. jsa vlastníkem díla je veřejně
vystavuje, nečinl-Ii tak po živnos't ensku nebo způsobem dotýkajícím se
umělecké cti původcovy;
8. podobizny jím za plat objednané rozmnožuje nebo dává rozmnožovati k vlastní potřebě nebo k bezplatnému zcizení.
Právo na vlastním obraze.
§ 34. (1) U podobizen lze vykonávati výhradná oprávnění puvodcova
jen se svolením zobrazené osoby nebo, nemůže-Ii je sama dáti, jakož i po
její smrti do dvaceti let
jen
se
svolením manžela a dětí a, není-Ii
těchto osob, se svolením rodičů, a
nenHi ani těchto, sourozenců.
(2) Tohoto svolení není třeba při
podobiznách ze
současných
dějin,
při obrazech veřejných shromáždění,
průvodů a j iných veřejných příběhů,
kterých byla zobr,!zená osoba účast
na, jakož i př i podobiznách, které
ílebyly zhotoveny na zakázku a jejíchž uveřejnění nebo roz šířeni slouží vyšším uměleck'ým - zájmům.
(3) Ve všech případech jest při
měřeně šetřiti důvodných zájmů neb
odůvodněného zákazu zobrazené
osoby nebo jmenovaných osob jí
blízkých.
(4) Ustanoveni tato nevztahuji se
užití podobizen 1< účelům
úřed
ním.
Podíl na vyšším zisku.
(1) Původci díla výtvarného
umění, kromě staveb, jakož i tomu,
kdo dědictvím aneb odkazem vstoupil
v jeho p ův odské právo, přlsluší nárok
na
podíl v nepřiměřeně
vysokém
čistém zisku docíleném,
jehož
se
dostalo vlastníku při
prodeji
pů
vodního dlla nebo rozmnoženiny nebo
napodobeniny osobitého
rázu
původcem zhotovených.
(2) Tento nárok může oprávneny
úplatniti žalobou u soudu příslušné
ho podle obecného sudiš tě vlastnlkova (odstavec 1.). Soud rozhodne o
něm přihlížeje k majetkovým pomě§ 35.
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rům

obou stran; přisouditi muze nejvýše dvacet procent dodleného či
stého zisku.
(3) Zřeknutr se nebo zcizeni budoucího
nároku jest
bezúčinným.
Jde-Ii o nucený prodej, lze nárok
uplatniti toliko k přebytku prodejového výtěžku.
(4) Nárok se promlčuje ve třech
letech od doby, kdy oprávněný zvě
děl o prodeji odůvodňujldm
jeho
nárok. Uplynutrm deseti let od prodeje nárok zaniká, ledaže se prodatel zachoval obmyslně.

II. Občanské právo.
bam i (§ 10) zaniká padesát let p
smrti spolu původce,
který Ostat ~
přežil (§ 43). Zanikne-Ii právo ně~
terého spolu původce nebo toho n'
něhož jeho právo přešlo (§ 10' Od~
stavec 3.), dřlve, přirůstá jeh~ po.
dll ostatnlm spolupůvodcům anebo
jejich právním nástupcům.
(2) U pozůstalých děl, která vyšla
(§ .8, odstavec 2.) v poslednlch de.
seli letech ochranné doby, zaniká
původské právo deset let po vyjiti.

Díla bez pravého jména.
§ 39. (1) Půvoďské právo k dUům
literárnlm a uměleckým (hudebnim
Výhradné právo.
a výtvarným), při nichž nenl udáno
má
výhradné pravé jméno (§§ 12 a 13), zaniká
§ 36. (1) Původce
právo dilo uveřejniti, rozmnožovati, padesát let po vyjití.
veřejně vystavovati, veřejně mecha(2)
Původce
nebo, neprojevil'li
nicl{ými neb
optickými
zařízenlmi Pů.~odce Jiné ~ůle, je~o .~ěd ic a s
předváděti a rozmnoženin
(napodo- Jejich pnvolenlm take Jiný právni
beniny) odbývati.
nástupce jest však oprávněn přihlá.
(2) Ustanovení
o
fotografických siti v této lhůtě pravé jméno pii.
dílech nevztahují se však na taková vodcovo k zápisu do veřejného pii.
díla, jimiž má býti nakládáno podle vodského rejstřfku.
Rejstřík
vede
ustanovení pro ně
platných
jako úřad, který určen bude
nařízením
součástkami literárnlch
děl
dosud Přihláška k zápisu působl, že s~
chráněných.
p očítá ochranná doba podle
§ 38
(3) Na fotografická díla jest při- stejně, ja,ko .kdyby - dllo bylo vyšlo
měřeně užiti ustanoveni §§ 22, 23, pod pr~.vyn~ .lmenem.
č. 3 a 6
§§ 32 33
č . 1 až 7
(3) Pn zaplsu se
nezkoumá ani
a § 34.'
"
~ oprávn!ní ,vpři~lašuj.ícíh~ an! správ·
b' d '
lat nost pnhlasenych sKu tecnostl. Př ihla·
4) P b d'
(
Ov
0.0 Izny o Je na~e
za p , šující zapraví zaň
poplatek
Pod.
m,uze obJedn~t~lv ane.bo Jeho pra~nl robnosti upraví nařízení
.
nastupce uvereJnovatl a rozmnozo.
vat i ať sám aneb _o sobami jinými.
Díla souborná.
KINEMATOGRAFICKA A PODOBNA
§ ~O. U děl souborných (§ 11) po·
DILA'
suzuJe se ochranná doba pro právo
spolupra·
§ 37. Táž práva má původce sa- pořadatelovo a každého
ustano·
mostatného dlla kinematografického covníka samos tatně podle
venl
§§
38
a
39.
nebo zhotoveného podobným postupem, jakož i takovýchto děl zhotovených podle dila literárnlho neb
Dll a fotografická .
uměleckého, pokud dal uspořádáním
§ 41. Původské právo k foto gra·
anebo spojením vyUčených událostí fickým dílům zaniká deset
let po
dllu raz osobitého díla
samostat- vydání. Nebylo-Ii dílo vydáno
do
ného.
původcovy smrti,
zaniká
původské
právo deset let po jeho smrti.
ODDlL III.
TRVANI POVODSK~HO PRAvA.
Dlla vycházející v oddílech.
Dlla s pravým jménem.
§ 42. (1) Vychází-Ii dílo v oddí'
§ 38. (1) Původské právo k dílům lech (postupných svazcích, sešitech
uzavřeného,
literárnlm a uměleckým (hudebnlm anebo listech) obsahu
a výtvarným) zaniká zpravidla pade- počltá se ochranná doba u každého
takového
oddílu
zvláště
jako u di·
sát let po smrti původcově; udila
vytvořeného společně několika oso- la samostatného.
Dl U DEL FOTOGRAFICKÝCH.

161

Zákon auto rský §§ 36-50.
oddíl ech obsahu neuzavře
_.
poč ít á se ochranná doba
od
~ ':~~ní posledního takového oddílu:
\! qa-! i však mezi vydáním jednolliP" ~h ta ko vých oddílů doba delší tří
~Yt považuj! se
oddíly
vydané
.e dnak před uplynutím této , lhůty,
l:dna k po jejlm uplynutí pro počí
\i;ní och ranné doby za dlla samostatná .
(Z)

při

počit ánl

lhůt.

§ 43 . Ochrann é a vyhrazené lhůty,
zejména v §~ 3~, a následujicíchv,staovené
poclta) I se
od
pocatku
~ člen déÍřního ro~u následvujícího opo
události rozhodne pro pocátek Ihuty_

sobem, že to může při prumerné pozornosti vésti k omylům o totožnosti
obou děl, aby takové dílo uvedl v
oběh;
4. učinl nepravdivou
původského rejstřfku_

přihlášku

do

(2) Pokus je trestný.
Přestupky.

§ 47. Za přestupek trestá se peně·
žitý m tre stem od padesáti
Kč
do
deseti tisíc Kč anebo vězením
od
tří dnů do · jednoho měslce: ·
1. kdo proti povinnosti
u ložené
ustanovenfmi tohoto zákona opomine uvésti původce neb užitý
pra -

m~~; kdo opatří napodobeninu dila
výtvarného umění jménem anebo jiným
označením
původce díla
pů
OCHRANA POVODSK~HO PRAVA _ _
vodního
způsobem vzbuzujícím zdáZásah do původského práva . "
ni, že jde o dilo původní;
§ 44. Kdo, nejsa k to.mu C!práxněn,
3 . kdo naložl
podobiznou
proti
nai ožf dU em způsobem, který tento výslovnému zákazu osob oprávněných
zákon vyhrazuje
původci,
zasahuje podle §u 34, odstavce 1.;
do jehO práva a je za to odpovědný
4. kdo dále užívá titulu nebo jijak podl e platných usta~.?vení o~ec ného označení nebo vnější úp.ravy
ných, tak I podle zvlas~nlch pr~d jiného dila, ač mu to bylo soudem
pisů tohoto zakona.
zapověděno
(§ 60);
5. kdo,
nejsa k tomu oprávněn,
přečin zásahu do původškého ~ práva. uve ř ejni sebrané zprávy
a zápisky
§ 45. (1) Kd o poruš I původsléé _prá c určené pro . listy (noviny nebo časo
vo vědom ým zá sahem (§-- 44), trestá pisy) (§ 25).
se za přečin vězením
od čtrnácti
d nů do šesti meslcu nebo penezlNáhradní trest.
tým trestem od dvou -. set Kč do pa§ _ 48. Doba náhradniho trestu
za
desáti tisíc Kč aneb obojím tfmto nedobytný trest peněžitý budiž statr estem.
novena podle
zaviněni
a'·
nesml
(2) Pokus je trestný.
převyšova~i
dohromady
s
hlavnim
trest em meze zákonné sazby.
Ji né přečiny .
§ 46. (1) Za přečin se trestá věze·
Příslušnost.
ním od čtrnácti dnů do šesti měsi
§ 49 . (1) Konali tre stnl řízení o
di nebo peněžitým " restem od dvou
set Kč do padesáti tisíc Kč aneb o- trestných činech- uvede.llých- v to-mto
obecným
trestním
bojím tím to tr estem, kdo· v úmyslu zákoně přísluši
soudům i v tom případě, byla·li obkl amati: .
.
1. op atří cizl dílo vla stnim anebo viněna osoba vojenská.
(2) Konati trestní řízení o přestup
Jiným ne pravým jménem anebo vla5t~i dUo jménem někoho jiného ne- cích uvedených v § 47 náleží - okre00 napo dobeninu
díla
výtvarného snímu soudu v sldle sborového soum ění jménem anebo značkou
pli- du první stolice.
vod ce p ůvodniho dila, aby je uvedl
.<?b,ža l oba.
v ob ěh;
§ 50. Trestné činy uvedené v §§
2. uvede v obě h
dílo opatřené
nepravým jménem
anebo
značkou 45 a 47 strhají se toliko na soukromou obžalobu. Stfhánl jest vylouče
(č. 1) ;
3. dá bez závažn ých důvodů věc no, jestliže oprávněný k činu svolil
r,ý ch dílu označení,
zejména
titul, anebo jej prominul anebo nepodal
nebo vnější úpravu jiného dila způ- návrhu na strhání do dvou měslců
ODDlL IV.

č_

11
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ode dne , kd y se do v ědě l o trest- I p r opadlé předměty byly učině ny ne.
ném činu a o tom, kd o jej SPáCha l. l' upotřebitelnými jiným způsobem , je.
li to možno a bude-Ii dána na útraty
Promlčení.
toho přiměřená záloha.
§ 51 . Přečiny tr~stné podle t ohoto
(3~ Také, .může s?ud .poš~ozenému
zákona promlčují se uplynutím dvou Il~ jeho zadost ptlznat!. p~av~ , aby
let a přestupky up l ynutím šesti mě- prevzal _~cel? nebo.. z . ca Stl pre~mě.
síců od ukončeni trestné činnosti a ty a zarlzenl, o nez jde, za primě.
to i když
nej~ou splněny ost~tní ře~ou ~.áh.radu, nejsou-Ii tím dotčena
podmínky promlčení stanovené obec- prava jrnych osob .
nými trestními zákon y . Promlčení se
."
počíná teprve uvedením díla v oběh ,
Vyjlmka k .§§ 52 a 53.
směřovala-Ii trestná činnos t k tomu§ 54 . UstanovenI §§ 52 a 53 nevzta·
t o účelu. O přerušení
a
stavení hují se ,na stav.ebně pr.ovede,né nebo
promlčení platí obecná ustanovení.
provádené napodobenrny de l
umě·
ní stavitels kého a zahradní architek.
Propadnutí bezprávných r ozmnoženin tury.
' a pomůcek .
U veřejnění r,ozsudku .
§ 52 . (1) Soud, odsuzuje pro pře
§ 55. (1) ' Poškozenému budiž na
čin §u 45, vysloví na žalobcův návrh,
obviněný
uznán
že propadají bezprávně
pořízené jeho návrh, byl-Ii
rozmnoženiny a napodobeniny, urče vinným přečinem podle §u 45, při.
né k odbytu nebo veřejnému užívá- znáno právo uveřejniti na 'útraty od.
ní, nechť
jsou u kohokoliv .
Dále souzeného rozsudek, podle okolno.
vysloví, že budou učiněna
neupo- stí i s ' důvody nebo jejich podstat.
třebi t elnými
zařízení
rozmnožovací ným . obsahem . Způsob uveřejně n í a
(tisková sazba, otisky, odlitky,
de- lhůtu, do které se má státi, ust ano.
sky, kameny, formy) určené výlučně ví soud v rozsudku přihlížeje k návr.
k bezprávnému rozmnožování
nebo hům poškozeného .
(2) Odsuzuje-Ii soud
pro
p ř ečin
napodobení. 'Bylo-Ii dílo bezprávně
provozováno, může býti
vysloveno, podlé §u 46, ' může naříditi uve ř ejně·
ní
rozsudku
na
útraty
odsouzeného
že propadají rukopisy, textové knížky, partitury,
rozepsané
hlasy
a i bez návrhu .
úl ohy.
Zatímná opatření.
(2) Totéž v ysloví soud na žalobcův
návrh, odsoudí-Ii někoho pro přestu
§ 56. (1) Zároveň s trestním ozná.
pek §u 47, č . 4. Odsuzuje-Ii pro mením pro přečin podle §u 45 nebo
přečin podle §u 46, učiní tak i bez §u 46 a až do vyneseni pravoplatné·
návrhu .
ho rozsudku může poškozený žádati
(3) Je-Ii toli ko část díla , bezprá- aby byly věci uvedené v §u 52 za:
v nou rozmnoženinou nebo napodobe- baveny a učiněna opatřeni potřebná
ninou, omezi soud, pokud
možno, k tomu, aby bylo zamezeno dokona·
tato opatření na tuto část.
ti neb opětovati čin. V případě §u
(4) Opatření uvedená v odstavci 46, čís . 3. , , může žádati ; aby bylo
prvním může soud naříditi,
i když zapověděno užívati dále klamavého
p ř edměty, o které jde, pocházejí ze označení ,neb úpravy.
stá tu, v němž není
původní
dílo
(2) O žádosti rozhodne trestní soud
chráněno vůbec anebo již tou do- ihned vyslechna
prve
obviněného .
b011' nebo proti způsobu, kterým by - Ž'ádané opatřeni- může však
u č initi
lo zasaženo do původského práva.
závislým na složení jistoty; to musl
učiniti, povolf-Ii žádané opatře n í pro
Zničení.
nebezpečí
v prod lení nevy sl echna
§ 53. (1) Soud může na žalobcův obviněného.
(3) Povolená a vykonaná opatřeni
návrh, vyslechnuv zúčastněné
osob y , zejména vlast níka, naříditi zni- trvají až do pravopla tného ro zsudku
čení p ř edmětů, kte ré
byl y
p r avo-- ve věci samé a, byl -Ii obžalovaný
platně prohlášen y za
propadlé ; ' V pravoplatně odsouzen, až do výkonu
Soud může je vša k zru·
p ří padě §u 46 mi',že to soud učiniti rozsudku.
i bez návrhu.
šiti ncb omeziti , dá-Ii
obžalovaný
(2) Místo zničení pov olí soud, ab y d H ve p ř imě ř enou jistotu.
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(4) proti r ozho d,nut!m, uvedeným ~ ho třeba, m ů že býti dříve konáno
o dstavci prvnim az t~etlm Iz! podatI šetření.
(3) K líčení bud'tež obeslány vše·
do tří dnů od d oru~eni s.tíznost na
stolice . Tato cky osoby, které by mohly býti sti bo rový soud d ruhé
ženy
žádaným opatřením, pokud jsou
~tíŽnost
nemá
však
'odkladného
soudu známy. Tyto osoby, maji práva
.účin ku .
příslušejicí obviněnému a mohou se
Práv o na náhradu .
dáti zastupovati obhájcem
ve
vě'
§ 57 . (1 ) Kde;> zasáh~e do ~~v~d: cech trestních.
(4) Rozhodnu tí ' lze b rát i
odpo r
ského práva, je
po v rn.e,n ,
uClnrl-JI
tak svou vi nou, nahradItI
oprávne- odvoláním.
(5) Ustanovení ' §u 55 o uveřejněn i
ému škodu tím' způsobenou,
jakož
~ uš lý zisk. Ta ké může soud oprávně rozsudku a §u 56 o zatímních opa,~ému k jeh,~ ž~do~~i pc;>dle.. ~,::éh';l třenich budiž přiměřeně užito také
.
volného uvazenr p!IZ,natl, pr!merene zde.
(6) Náklady tohoto řízeni, pokud
odškodné za utrpene prikorí nebo
je
zakládá
stát,
nese
žadatel. Soud
' j i né osobni új~y. V případ~ §u 30
nastu puje za ne provozovac l hono- může mu uložiti, aby složil přimě"
řeno u zálo hu do určité lhůty nebo j i
rá ř(2)
. Právo na nahra
' d u -p~.e
dl
d
0 - zvý.šil, jinak že by se mělo za to ; že
návrhu.
Ostatně
stav ce prvníh o
se
promlcuje
ve upouští ' od svého
třech le te~h od e. dne , , k~y ~oško hradí každá strana své útraty.
(7) Těch t o usta.n ovenf jest přimě
'zený zvě del o zpusobene skode a o
škůdci a, n en~by-li.
věd~.mo~ti
o řeně užíti také, jde-Ii o přečin poškodě neb o skudcl, ve trl cetl
le- dle §u 46.
(8) Řízení podle ustanovení tohoJech od zása hu.
to paragrafu nelze ani zavésti an i
v něm pokračovati, pokud pro skuŽalo ba u civilního soudu .
§ 58. (1) Opr ávněn.ý . m,ůže se do- t ečno-sti, o které jde, se koná říze ní
se
máhati žalobou u ~Ivl l nr~o
sou~~ trestní proti určité osobě nebo
toho aby bylo uznano, ze mu ptlo vede spor civi Iní.
:sluší' p ůvodské právo k dílu a aby
Zákaz klamavého označeni.
;bylo zap ovědě no, je dále porušova§ 60. (1) Dá-Ii někdo bez závaž't i. Také může žádati na ža l ovaném,
aby mu vydal o bohacení, - třeba by ných, d.ůvodů věcných dílu označen i,
ho nepostihov alo zavinění. Nárok z zejména ,titul, anebo vnější úpravu
-obohacen í pro m l čuje se ve
třiceti jiného díla způsobel1:1, že to může
pozornosti , vésti
k
letech. V příp adě §u 30 nastupuje při průměrné
na místo tohoto nároku ' provozovací omylům o totožnosti obou děl, m ů 
že
osoba
činem
dotčená
domáhat
i
hono r á ř.
(2) Ustanovení §§ 52 a 53 platí i se toho, aby bylo zapověděno Uži'lati dále klamavého označeni
nebo
~d~.) Op rávněný m ůže t aké žádati, úpravy a ab y byla nahrazena škoda
aby mu soud p ov olil opatření , uve- zaviněním zPůsobená. " Podle okolnodená v §u 56, od stavci 1. Ust anoveni stí nařídí s'oud, aby byla
uči'nět)a
exekučníc h záko n ů o zatímních
o- na díle opatření qmylu bránící.
patřeních zůstáv a j í nedotčena .
(2) Oprávněný může tyto nároky
uplatňovati . bud' žalobou
u
soudu
Objektivní ří zení.
civilního nebo p ř ipojením k trestnímu
řízení
(§
46,
~.
3).
·
Může
je
však
§ 59. (1) Tre st ní soud povolí
na
návrh oprá vně né ho opatření,
podle uplatňovati také samostatně; v tomto
p-řípadě
jest
př.iměřeně
užíti
u:
§§ 52 a 53, i když se nestíhá ur č i t á
os oba pro přečin §u 45, st al-Ii se stanovení §u 59 .
(3i O promlčení nároku na náhradu
zásah do původské ho práva (§ 44.) .
od(2) O návrhu
r ozhodne
sborový škody platí ustanovení §u 57,
sou d první stolice , kt erý by byl pří stavce 2.
slušný k trestnímu ř ízen í pro t i urči
té osob ě, a t o rozsu d kem po v eřej Díla nechráněná puvodským právem .
ném lí čení užívaje přiměř eně usta§ 61. Ustanovení §u 46, č. 1 až 3,
nove ní o hlavním pře líčení. Je-Ii to- 47, · č. 2 až 5 a 60 vztahují se také
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na taková díla
iiterární, umělecká
nebo fotografická, která nepožívaji
ochrany původského práva.
Znalecké sbory.
62. (1) Vláda zřidi znalecké sbory, které jsou povinny podávati na
požádáni soudů
znalecké
posudky
ve věcech původského práva.
(2) Jejich sestavení a jednaci řád
upravi nařizení.
ODDlL V.
A ZAVĚREČNA USTANOVENI.
Uživáni tisku.
§ 63. limto zákonem nejsou dotče 
ny dosavadní obecné zákony a nařízení, jimiž ' jest upraveno
uživáni
tisku a" kteté . se týkají tiskových výrobků, jakož i veřejného provozování, vystavováni a nabízení děl na
prodej.
PŘECHODNÁ

Starši díla.
§ 64. (1) Ustanovení tohoto zákona
plati také o dilech, která byla vydána dříve, než nabyl zákon účinnosti.
Mělo - Ii se podle ustanovení zákona
ze dne 26 . prosince 1895, č. 197 ř.
z., o právu původském nebo zák. čl.
XVI. z r. 1884 za to, že dilo vyšlo
nebo že bylo vydáno v tomto území,
jest i na dále chráněno podle toho to zákona, třeba by se podle něho
nemělo již za to, že bylo v tuzemsku vydáno.
(2) Delší lhůty pro ochranu podle
stal'šiho práva
zůstanou
platnými
p.ro díla vyšlá za jeho pů s obnosti.
(3) Pro fotografická díla chráně 
ná do dne účinnosti tohoto zákona
podle §u 70 zák. čl. XVI z r. 1884
plati lhůta tam stanovená.
§ 65. (1) Vyšel-Ii již před účinno
sti tohoto zákona po právu . zcela nebo částečně překlad nebo jiné zpracováni díla nebo sbírka pořízená z
děl několika původců k účelům školnim, zůstávají oprávnění překladate
le, zpracovatele a vydavatele sbírky
k rozmnožování, odbytu a veřejnému
provozováni nedotčena :
(2) Pokud bylo
dosud
dovoieno
rozmnožovati nebo napodobiti
dila,
kdežto podle tohoto zákona to není
přípustno, směji tisk a jiné rozmnoženiny nebo napodobeniny, při vyhlášeni zá.kona začaté, býti dokon-

Občanské

právo.

čeny

a rozmnoženiny nebo napodobeniny takto zhotovené uveřejněny
a rozšiřovány . .
(3) Rozmnoženiny a napodobeniny
které tu byly v čase, kdy zákon na~
byl účinnosti a které zhotoviti neby.
10 dosud zapověděno,
mohou
býti
dále rozšiřovány a ku prodeji nabizeny, stejně jako smí býti dále užíváno nástrojů a zařízení k meCha.
nickému přednesu
a
kinematogra_
fických děl a filmů již zhotovených_
(4) Pomůcek (otisků, odlitků, desk
kamenů , forem) určených výhradně
rozmnožování nebo napodobení děl
chráněných
podle
tohoto
zákon a,
které tu jsou v témž čase a které
zhotoviti nebylo dosud zapověděno,
může býti uživáno k tomuto
účelu
ještě po čtyři léta od účinnosti zákona a mohou jimi zhotovené rozmnoženiny a napodobeniny
'nadále
býti rozšiřovány_
(5) Roz.šiřovati však rozmnoženiny
a napodobeniny podle odstavce Iře
tího a uživati nástrojů, filmů a pomůcek
podle
odstavce třetiho a
čtvrtého jest dovoleno jen tenkráte,
budou-Ii tyto předměty na
žádost,
podanou do tři měsiců od účinno s ti
tohoto zákona účastnikem, sepsány a
opatřeny
zvláštním
razítkem
politického úřadu prvni. stolice místa,
kde jsou .
Podrobnější
ustanoveni
budou vydána nařízením .

k

Oprávněni

půvociská.

§ 66. Bylo-Ii před účinnosti tohoto
zákona zcela nebo částečně prenecháno jinému právo původské nebo
jeho výkon, nejsou tím v pochyb·
nosti přenesena také oprávnění tímto :lákonem původci nově přiznaná .
Zpětná

působnost ustanoveni trestně
právních a procesních .
§ 67. (1) Ustanovení o trestání či·
nů trestných podle
tohoto
zákona
jest užíti také na
ciny
spáchané
před jeho
účinnosti,
neni-li
dosavadní právo pro vinnika příznivějŠI.
Pokud však jde o lhůty ke stihání a
uplatnění nároků z porušení původ
ského práva, plati dosavadní delt!
lhůty.

' (2) Ustanoveni tohoto

zákona

o

přislušnosti a řizeni plati také
pro
původského práva spáchaúčinnosti
tohoto
zakona,

porušení
ná před

:Zák. autorský §§ ó2- 70. Zák. nakladatelský §§ 1- 4.
'bylo-Ii řízení. zahájeno
'jeho účinnosti.

teprve

Starší smlouvy.
§ 68. (1) Bylo-Ii podle ' smlouvy
ujednané přeode dn~m 1: srpna 1~23
řevedeno puvodske pravo nebo Je~o výkon bezp.latně nebo o!-a °odmě
nu nepřiměřene nizkou, muze puvod~e (zadavat 1) za .d~lši výkon t?h.oto
7
práva (nove vydal1l, provozoval1l a
-podobně) požadovati odmě~u přim~řeně zvýšen~u, po~ud t~ Jest zmeněnými pomery. ':lduvodneno .
(2) Tím doplnuJe se ustanoveni §
42 odstavce 2. zákona o nakladatel~ké smlouvě Č. 106 Sb. z. a n. 1923 .
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Účinnost :>:ákona.
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§ 69 . . Zákon nabývá ' účinnosti prvním dnem třetího' kalendářního mě
síce následujícího ', po vyhlášení. lim
dnem pozbudou platnosti zákon ze
dne 26. prosince 1895, Č. 197 ř. z.
a ze dne 26. února 1907, Č. 58 ř. z.
a zák . čl. XVI. z r. 1884.
Pozn. Zákon by l vyh lášen dne 18.
pros ince 192ó.
Provedení,
§ 70. Provésti zákon náleží' minisirům spravedlnosti, vni~ra, školství
a nár~dní osvěty, pokud třeba,
v
, dohode se zúčastněnými ministry.

Zákon ze dne 11. května 1923, čís. 106, o nakladatelské
smlouvě.
§ 1

(1) , Nakladatelskou smlouvou
přene~hává zadavatel (p~V~dCe, jeho
Drávní nástupce neb Jlna . smluvní
osoba) nakladateli
dílo
literární,
umělecké dUo hude!,ní. neb výtvarné
anebo dílo fotograflcke, aby Je rozmnožil a rozšiřoval na vlastni účet.
(2) Nakladate!i. vzniká ze s_ml.~uvy
závazek i, nenl-II ve smlouve JlRak
ujednáno, výhradné právo dílo roz ~
množili a rozšiřovati i vůči třetím
osobám (nakladatelské právo) pokud
zadavateli příslušelo.
§ 2. (1) Zadavatel jest povinen
zdržeti se po dobu trváni nakladalelského poměru rozmnožování a rozšiřování dUa ve stejné miře, jako
to vyplývá pro osoby třetl z práva
původského.
•••
(2) Zadavatel nel1l opravnen po
dobu trvání nakladatelského poměru
beze svolení nakladatele dilo téhož
obsahu zadati
jinému
nakladateli
vyjma případ § 3, odst: 2.
I 3. (1) Původce neb jeho právní
nástupce jest však i nadále oprávněn rozmnožiti a rozšiřovati:
1. dilo v souborném vydáni, když
uplynu lo patnáct roků od konce kalend ářnlho roku, ve kterém bylo dUo
vydáno. Může to i dříve, byla-Ii již
rozebrána vydáni, k nimž byl nakladatel oprávněn, aneb odkoupil-Ii zadavatel nebo nakladatel sebraných
prací zbylou zásobu; nakladatel jest
však povinen PO deseti letech pře·
nechati zá so bu za krámsk ou cenu s

knih kupeCkou srážkou, platné v době
odkupu;
2. překlad díla do jiné řeči nebo
jeho zpracování v jiném nářečí;
3. zpracování v jiné formě, na p ř .
z formy vypravující v dramatickou
nebo naopak;
4. zpracování hudebniho dUa, nen íli pouhým výtahem ' anebo převodem
v jinou toninu nebo v jinou .polohu ;
5. dílo vytvořené podle literárn ího, uměleckého, hudebniho a výtvarného neb fotografického díla ki·
nematografií nebo pOdobným postilpem;
I
6. dUo vytvořené přenesením literárního nebo hudebního díla , na nástroj k mechanickému přednesu na
poslech.
(2) Původce díla výtvarného uměn i
jest dále oprávněn totéž dílo současně i několika nakladatelům p ř e 
nechati k reprodukci, nepřeved Hi
jednoho vyhradného - práva, rozmnožovati a rozšiřovati je (výhradně
reprodukční a nakladatelské právoJ.
§ 4. (1) Nakladatelské právo vzniká
ujednáním smlouvy a, nebyla-II výslovně ujednána, odevzdánim dila a
zaniká uplynutim doby, na kterou
bylo propůjčeno, rozebráním ujednaných vydání nebo jiným ukonče
ním nakladatelského poměru.
(2) Pokud toho vyžaduje ochra na
nakladatelského práva , může nakladatel vykonávati práva propů j če ná
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zákonem k ochraně původského práva i proti původci a jiným osobám .
§ 5. Zadavatel jest povinen dilo
odevzdati nakladateli tak upravené,
aby mohlo býti bez obtíži a ' nákladnějšich korektur rozmnoženo .
§ 6. (1) Byla-Ii nakladatelská smlouva ujednána o _díle již hotovém, bud'
bez prodlen í odevzdáno.
2) Má-Ii však býti dilo teprve vyhotoveno po nakladatelské smlouvě
a nebyla-Ii dodaci lhůta ujednána,
j est rozhodným účel, pro který jest
určeno. NenHi patrným ze smlouvy,
řídí se dodací lhůta časem, v němž
může původce dilo vytvořiti, pracujel i na něm podle výkonnosti přiměřené svým poměrům;
při
tom nep ř ihlíži se k jiné původcově činnosti
jen tehdy,
když
nakladatel,
čině
smlouvu, o ni nevěděl ani věděti
nemusil.
§ 7. (1) Zadavatel ručí nakladateli
za to, že byl v čas smlouvy opráv·
něn dáti dilo do nákladu a, je-Ii
dilo chráněno, že mu přisluší k němu původské právo.
(2) Bylo-Ii dáno před lim dilo Iit erárni nebo hudební zcela nebo z
části jinému do nákladu nebo jinak
uveřejněno s vědomim
zadavatel 0vým, jest tento povinen oznámiti to
nakladateli dřive, než smlouvu ujedná . ' Zamlči-li ' to vědomě, jest povinen .správou. U děl výtvarných plali
to jen, zadává-Ii se výhradné repr9dukčni a nakladatelské právo (§ 3,
odst. , 2,).
(3) NenHi dilo, o němž ' se ujedchráněno
původským
ná smlouva,
právem, neni zadavatel povinen opatřiti nakladateli výhradné nakladatelské právo, jest však povinen nerozmnožovati a nerozšiřovati dilo podle
§§ 2 a 3 stejně, jako kdyby k němu
měl původské právo.
§ 8. (1) Dokud neni dilo zcela
.tebo částečně rozmnoženo, může původce provésti na něm nebo na přislušné nerozmnožené části změny
nebo je dáti jinou osobou provésti.
Změny jso,u však
jen potud
připustny,
pokud
není
tim dotčen
oprávněný zájem nakladatelův anebo
zvýšena jeho odpovědnost, leč by
zadavatel zaplatil nakladateli z toho
vzešlou škodu .
(2) Provede-Ii původce na dílu
z měny přesahujicí obvyklou míru POt om, kdy bylo počato s rozmnožov áním, jest povinen nahraditi nakla-

dateli tim vzešlé náklady; k t01ll1t
neni však povinen, když změny odůvodněny okolnostmi,
které nastalymezi tím bez jeho viny.
(3) Než uspořádá nakladatel nové
vydáni nebo nový výtisk, musi poskytnouti původci možnost dílo opra.
viti. Právo opraviti dilo pro nové
vydání nebo nový výtisk přisluši
původci ' i tehdy, bylo-Ii dřivější vy.
dáni s jeho svolenim stereotypová.
no. Avšak v tomto připadě · jest po.
vinen původce nahraditi náklady ste.
reotypováni změnou způsobené, po.
kud tato nebyla odůvodněna OkOl'
nostmi, které nastaly mezi tim bez
jeho viny.
(4) Kdyby původce neproved l úpravy neb oprav pro nové dilo, vydá·
ni neb nový výtisk ve lhůtě strana.
mi smluvené neb přiměřené (§ 6
odst. 2.), jest nakladatel oprávně~
dilo vydati beze změny.
§ 9. (1) Pokud nejsou rozebrána
vydáni, k nimž byl nakladatel oprávněn, anebo neuplynula doba smluvn!
neb zákonná (§ 3, odst. 1., čis. 1.),
nesmi zadavatel dilem ani v celku
ani co do jednotlivých části
j inak
nakládati na újmu nakladatelovu, Za.
davatel má však právo po deseti
letech (§ 3, odst. 1., čis . 1.) odkoupiti zbylý náklad za krámskou cenu
s knihkupeckou srážkou v době od·
kupu a dilem volně naložiti.
(2) Přispěvků vydaných v občasných
dilech (časopisech, ročenkách, ka·
lendářich a j.) vůbec, pak přispěvkú
v jiných souborných dilech, za které
původce neobdržel odměny, smí pilvodce nebo právni nástupce použíti
v původni řeči jinak, byť bylo propůjčeno výhradné nakladatelské prá·
vo, když uplynul rok od konce kalendářniho
roku,
ve
kterém byly
uveřejněny .

(3)Denni novinky a smišené zprávy uveřejněné v novinách a čas opi·
sech mohou býti kdykoliv o ti š t ěny
jinde .
(4) I když bylo nakladatel i p ro·
půjčeno
reprodukčni
právo k vý·
tvarnému dilu neomezeně (vyh r adné
reprodučni právo),
může
p ův odce
otisknouti r eprodukci svého dila v
článcich
o své umělecké č in nosti
nebo jako ukázky své tvorb y. Je·1i
původní dilo vlastnictvfm nal: ladate·
I lovým, jest t ento povinen umožniti
původci
reprodukci díla pro t ento
účel, a t o b ez náhrady.

Záko n nakl adatelský §§ 5-14.
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§ 10, (1) Nakladatel jest oprávněn I všech na vydáni , j e st nakladatel poo řádati j en jedno vydání.
Bylo- vinen uspo ř ádat i nové vydáni, a to
~.sPmu vš ak propůjčeno nakladatels ké. v době co nejkrátši přiměřené t echIráv o pro několik neb všechna vy- nickým poměr ů m výrobnim, jakmile
~ánr , platí v pO.c:.hybnosti . pro kč!ždá bylo dřivějši vydáni rozebráno.
další vyd áni tytez smluv:n. podmmky
(2) Této povinnosti zprošťúji
ho
'ako pro předcházejici, leč že si za- vyšší moč nebo takové , poměry v
~avatel výs lovně vyhradi něco od- celém výrobním odvětví, je~ , nepochyl ného.
měrně ztěžují rozmno.žováni neb od(2) NebyHi u l iterá rni ch neb hu- byt dila. Tu však jest povinen nadebn ích dě l smluven počet výtisků, kladatel na požádání vyplatiti zada'est naklad at el op r ávněn poříditi jich vateli . ce l ou smluvenou odměnu bez
J fO j edno vydáni tisíc .
ohledu na to, kdy bude moci 'býti
p (3) Nap rot i tomu jest však také vydáno di,lo.
''
,
ovine n p o ři diti smluvený neb zá~onem sta novený počet výtisků. Jak: oz~lm~~:f ~~kl~:~la~~t!~ r:az:::::~~i
mile byl uk ončen tisk nebo jiná vý- řádným obchodním dopisem z vlas troba tohoto nákladu, nesmi nakladatel kromě připadů §u 15, odst. 2., ního p opu d u nebo na jeho písemn ý
a §u 34 zh o toviti dalši výtisky.
d~p~lrul~e.n~ ddota,.z . anebd~1 n(e§ z023d)Po,
4) Jde-Ii o příspěvek pro sou- vede - I Jej
~ <;tyr ne e
.
b~rné dilo nebo časopis, nen i na- . (4) Ne~ydá-" nakladatel dila be~
kladatel o mezen co do počtu vý- I ~~i: zano~~nYdOza~::~t~~~v~d r~~~~~~á~
tisků.
i • I .h
k '
b
• d'h
(5) Bylo-Ii reprodukčnl právo prO- I n up ne o , ru OpiSU ne o puvo ni ~
" čeno pr o určitý časopis nebo k dflil" má zat!.ava tel prá~o domáhati
~~idObě ur čitého dfla, jest každý ji- se náhrady skody ~ ., mimo to b~d'
n~ způs ob rozmnožení a rozš i řováni ~d sml~uvy od~toupltl ane.bo na Je~~kládati za nové vydáni, k němuž Jim sp!~enl !rvatl . Ods!oupi-!I o~ smlou'est tře ba úmluvy se zadavatelem.
vy.. muze dlle~ vol~e nak.ladatl a ~aké
I § 11. (1) Do počtu připustných vý- vr~c:e.nl .~.ila, z~datl, nejsa povm,,:n
t isků nebo r ozmnoženin nezapočítá- vrat~1I prlJate uplaty.
plati tak~,
vaji se voln é výtisky nebo rozmno- kd'(z nebylo ~o~~.b r ane dflo, k neženiny r edak čn í , r-eklamni a pro za- mu,z bylo p~opu.lceno na~ladatelsk~
davatele , dál e výtisky (rozmnože,n iny) pravo pro n~kohk a.neb vsechna vy
náhradn í, dop lňovaci (§ 15) a povin- dáni, bez .vule a vmy zadavatelovy
né. Sm i j ich býti při každém vydáni zn?~u vydan~ po dv~u letech ve
ne'v'še dvě stě, bylo-Ii však dilo Ihute dodatecne dané.
ro~n:nožováno v několika vydáních
(5) Dodatečnou lhůtu není třeba
najednou, pl atí počet dvou set vý- určiti, odepřel-Ii nakladatel dllo znotisků (rozmnož enin) pro .všechna t at o
vu vydati. Nakladatel vyhovi vyzvání,
vydánI.
vykáže-Ii, že již objedna l tisk nebo
(2) Při dilech vydávaných v seši- výrobu díla tak, aby mohlo v určené
tech lze bez zvláštní odměny za re- lhůtě byli započato s rozmnožováklamnimi úče l y tisknouti nad smlu- ním.
v ~ný ,:eb '! o dstav.ci ~rvém s~anove§ 14. (1) Bylo-Ii dáno do nákladu
ny po~et, )en do . ctvrtmy ce!7 ho d!: jednotlivě několik děl téhož p ů
la, nelvyse. d o ctvrtého sesltu, pn I(odce, neni nakladatel oprávněn je
dllech ve lkeho. rozs~hu a h r~ma~- také jako sebra né spisy nebo v soun ěho odbytu az do sestého vcetne. borném dfle vydati.
§ 12. Re prod ukčni právo opravňuje
(2) Právě tak nakladatel, jemuž b y vydati dílo jen v reprodukci, pro 10 propůjčeno nakladatelské p r ávo
kte rou by lo zadavatelem výslovně pro souborné vyd áni veškerých děl
pr opů jčeno , a p r o reklamu jeho se anebo jisté skupi ny j i ch téhož pů
tyk ajfcí ; za
r e k lamu se
pok l ádá vodce, nemá ješ t ě p ráva vydati ně
pr ospekt, i" sert, seznam anebo ce- která z nich jed n otlivě.
nfk. Zá sa dni úpra v a reklamních vý(3) Pokud v ša k j est t o volno za
ti skú (rozmnoženi n) vnější i textová trváni původského práva každému jivyžaduje souhl asu zadavatelova .
nému, j est dovol eno i nak l adateli
§ 13, (1 ) Bylo-Ii p r opůjčeno nak l a- vydati dí l a so ub o r ně nebo jednodate lské práv.o pr o několik nebo pro tlivě.
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Příspěvek nebo dílo, které byly otištěny v souborném dile několika původců nebo v časopisech a
jiných občasných tiskopisech, nesmi

(4)

nakladatel bez zadavatelova souhlasu vydati jako samostatný výtisk ; .
§ 15. (1) Zanikly-Ii úplně neb částeč ně výtisky
nebo rozmnoženiny,
jež měl nakladatel na skladě, může
je nahraditi jinými, je však povinen
to oznámiti zadavateli.
(2) Náhradnich anebo. doplňovacJch
výtisků nebo rozmnoženin,
kterými
nahrazuje se úplný neb částečný zánik nebo doplňuje se poškozeni při
výrobě neb úpravě povstalé, nesmi
býti více než 5% celkového nákladu,
vyjma případy proka'zatelně nadprůměrné. Nepoužité náhradní nebo doplňovací
výtisky neb rozmnoženiny
není oprávněn nakladatel rozšiřovati
bez zadavatelova svolení a bez náhrady. .
(3) Výtisky neb rozmnoženiny, kte'ré snad zanik.ly při dopravě, u sortimentáře nebo u jiného prodavače,
nesmějí býti takto .nahrazová!,1Y.
§ 16. Nakladatel íest povinen 'dllo
obv.yklým způsobem účelně rozmnožiti, přiměřeně vypraviti, ·.o řádné
jeho uvedenf ve zná'most se starati
a o jeho odbyl. pečovati. F,ormu a
úpravu tisku nebo ro~zmnoženiny určí nakladatel, dohodn!Jv se předem
se zadavatelem, přihlfžeje. ke zvyklostem v nakladatelském obchodě a
k účelu a k obsahu dila.
§ 17. (1) Nakladatel není oprávněn
prováděti
bez
původcova
svolení
zkratky, doplňky nebo jiné změny na
dile samém, na jeho názvu nebo na
označení

původcovu .

(2) Přípústny jsou jen takové opra vv a změny, jimI by
nemolll
ani
původce s důvodem odepříti
souhlas.
(3) Jde-Ii o příspěvek, který má vyjíti v souborném dile bez původ cova jména, může nakladatel provésti
takové změny, jež nejsou dílu
na
újmu, jsou účelny a při souborných
dílech toho druhu obvyklé.
§ 18. Jakmile bylo nakladaleli odevzdano celé dílo,
jest
povinen
p oč iti je rozmnoiovati co nejdříve,
neni-li nijak ujednáno. Vycházi-li dí10 v oddílech, bud' započato s jeho
rozmnožovánrm, jakmile původce nebo zadavatel odevzdá oddíl, který
jest určen podle svého pořadu k vydáni.

§ 19. (1) Nakladateli náleží pOslarati se o korekturu (formu,
nátisk,
redukci atd.).
(2) Korektura bud' dodána
včas
zadavateli ku revisi. Toho není tře ..
ba u časopisů a novin.
(3) Nakladatel může určiti zadava_
teli přiměřenou lhůtu,
přihlížeje
k
rozsahu korektury neb revise a ke
'všem okolnostem případu. Korektu.
ra neb revise považuje se za schvá.
lenou, když zadavatel ve -lhůtě rOl.
sahu i jiným okolnostem' přiměřell~
neučini námitek.
'(4) ' Technické provedeni ' reprodu~_
ce výtvarného díla jest jestě před
uveřejněním předložiti původci, kte.
rý jinak má právo vydání 'zastavili.
(5) Původce může však žádati, aby
i pak bylo vydání zastaveno,
je-Ii
reprodukce tak nedokonalá, že by
tím byly citelně
poškozeny
jeho
umělecké zájmy.
§ 20. (1) Určiti krámskou cenu ná.
leží při každém vydání nakladateli
nesmí však ztížiti odbyt dila, poža:
duje ceny nepřiměřené.
~. (2) ~r_ámskou cenu ji.ž určenou IVV'
' SIli muze naklad~tel Jen se_ souhla·
svem .zadavatelovym. Ku snízení .po.
treb_uJe souhlasu za.davatelova
Jen ,
kdyz ' by s~
do:.ykalo zadavatelo·
va opravneneho za!,~u ..
§ 21. (.1) Nevych~zl-II z ~kolno.slí
opak, ma se ~z~y za to, • ze dll)
bylo dáno do nakladu za uplatu.
(2) Není-Ii výše
úplaty
ani vý'
s.lo.vněani nepřímo ~jednána a jS?u·
II Jak zadav.atel tak,. n_~k!adatel c.';.
~y.. odborovy~h .svazu, ndl se . vys.a
Jepch kolektlvnI s_mlouv~u .mezl te·
milo svazy v dobe uzavreOl smlouvV
tryaj íd; ~ejsou-li vša~. čl~ny t ako ,
vych_ s;razu an~b? .~enl-II umlu.vy ')
odmenach mezI .1 e Jlch svazy, Je Iá·
vaznou ko.lektivní !Ím'~va o .odměni!
Ilro ta kovy druh. del uJ;.dna na..
"
,<3) Kdyby aOl takoven.o .uJednan'
vubec nebo pro p.odobna dlla. neby'
10, ro~hodne o navrhu ob:cny. sO!ld
na~~ac:at.ele. v nesporném !í1.enl po
vYl ad:nI SI posudku ~~alc_u. naklada ·
tels~éno obchodu ~ pi'lslusneho ohe·
ru literatury a tl!l1~.nl.
•
.14) D? potvr:ulfclho ~snesen! ?r·
he stolice nem opravneho pros1red ·
ku ,
•
.....
•
.15) Nal<lady rlzenl, zeJmena }nalec ~e,. hr~di strany pOd~e pomeru, v
Jakem Jest .odmel1a urcena s<;»udem k
I požadavku zadavatel a a nabldce na·

I
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Zákon nakladatelský §§ 15-28.
I

datel ově .

Náklady zastoupení hrak a si každá strana sama.
dí 22. Odměna jest spratna, jakmiI § bylo dílo odevzdáno nakladateli.
:ení-li smluvena za ně určitá odměa nebo závisf-Ii na rozsahu výtisků
nebo rozmnoženin (na př. počtu tinkových archů), ,jest splatnou, jakmis 'est celé dílo nebo, je-Ii vydálán~ v oddílech (svazcích, sešitech,
v rších)' jakmile jest jednotlivý tako~ý oddfl, rozmnožen .
23. (1) ŘídHi se ' odměna zcela
§
části odbytem díla jest nanfabda~el povinen vydati 'zadavateJi
k
účet za minulý _obchodni rok
r . káza ti, jaký odbyt dílo měJo.
a vy tel má právo zjistiti v jakém
za::.~a výtisků nebo reprodukci bylo
rozmnoženo, a za tím ú~elem
&dnouti do obchodnfch knih na~~:!~teloVýCh a jejich dokladů. .
- toho J'est vždy naklada(2) Kr.ome
•. .
.
tel povme~. oznan:"tl za~avatell
na
í<emnou zadost Jednou v roce,
v
Do.
. hodnější pro
nakladatele
dOb~er~~~v až srpnu), kolik rozmno~v. . t obec v zásobě na sklal~nln t~' k vu kom'si
de 3a P~v~í ~otaz IS~í se státi
po
(vlti měsicich po vydání díla, leč
~e šlo dfto mimořádně rychle na
o~bYt. Kdyby nakladatel ' odepřel
oznámiti zásobu nebo nedal do čtyř
nedál odP?vě~i na doporučený dopis zaslany primo zadavat~lem_ <!nebo rostřednictvím svazu, Jehoz Jest
• p
. t pokládati náklad dila
_
clenem, Jes.
,
za rozebrany .(~ 13, od"t. 3.).
_
(4) Má-Ii by tl vyplacena
odmena
podle výše nákladu, počítá se při
sešit ov.~m .vydá."~ nákla,!. (§ _1~! odst.
2.) pocmaJ? paty_~ a prl vetslch dílech sedmym sesltem.
§ 24. (1) Nakladatel jest povinen
dodati zadavateli při každém vydánf
dUa ujed naný neb
obvyklý
počet
volných výtisků nebo rozmnoženin .
(2) Při liter árn ích a hudebních dílec h přísluší zadavateli dvacet volných, brožovanýc h výtisků, nenHi
jinak ujednáno, a kromě toho jeden
výtisk ve vý vě scfch . Př i jiných dílech
platí zvyklosti v tom kterém oboru.
(3) Vyšel-Ii přf s pě vek v souborném
dfle nebo v časopise, mohou zadavateli býti dány místo volných výtisků
zvlá štn í
výtisky
příspěvku.
Yolných výtisků příspěv ku vydaného
v noviná ch nelze žádali.

očně
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(4) Jde-Ii o výtvarné dílo vydané
I ve volných listech, obdržr zadavatel
z každého vydání deset výtisků kaž[ dého listu a jednu původni obálku,
pokud jest jejím navrhovatelem .
(5) Při
obrazových
dílech,
je-Ii
I text jen doprovodem, obdržf zadavatel dvacet brožovaných výtisků knihy jako volné výtisky, při literárních
dílech ilustrovaných
obdržf
každý
ilustrátor dva brožované volné výti~ky. V ob~u ~ř.fpadech o pak. ješt~
,J eden volny vytls~ v puvodnl forme
(kompletní, vázany).
_ (5) .Při umělec~ých a obrázk?vých
c~s.opls~ch obdrzí za~avatel Jeden
vytl sk cisla n':,bo sešitu.
.
§ 25. Na pozádánf zadavatele Jest
P?,:,inen na k lad~tel. dodati mu další
vytl~ky (ro~mnozenlny) dfta za cenu,!
za Kterou J~ sám · v~ svém obchod~
n.akladatelske'!1 ~odavá. Tako_vé vytisky (roz~nozenll~Y) nesmi. vsa~ zadavateJ sam za up latu zCizovati.
§ 26. (1) Odpadne-Ii po ujednáni
•k' b I
dfl
sm_louvy uoc:.el , pro
tery
y o
o
urce~no! muze nakla~atel ~mlo~vu vypovedeti; zadavateli nálezí vsak od- o
měna, bylo-Ii dflo již odevzdáno
~e.b ~~poň vytvořeno, nebo pom~!n~
JeJf cast p.odle !?zsahu .hotové ca sll
a vykonanych pnp~avenyc~. pr~~r._
(2) To pl~tf take, byla II _uCI~ena
nakladatels.ka s~louva o pr_i~pevek
~ot~O~~~~neo~~n~~IU a nebylo II pak
§ 27 P'"
.
d' r .
_
!
.'
oTlzuJ.e nove vy an . sou
I b~rneho dUa, Jest nakladatel o,p ráv-.
nen, dohodna se s vydavatelem, vynechati některé příspěvky. Tím nabývá zadavatel pr3va jimi _ volně na. kládati.
§ 28. (1) Nakladatel jest povinen ,
není-li jinak ujednáno, vrátiti zadavateli dílo, jakmile bylo rozmnože'no, a to ve stavu, pokud možno podle způsobu rozmnožování, neporušeném .
(2) Za původní dílo pokládajf se
také grafické desky (rvtin, leptů
a
Ipod.), originály pro litografii, špalíč!<V dřevory tu nebo linolea, forma
l (kadIUb) plastiky, razidlo, které vytvořil sám původce ' j ak o rozmnožovaIcí p r ostředek.
I (3)
Nakladatel,
kt erému
nebylo
.zadáno výhradně reprodukční právo,
Ismí prodati dále stoček vyhotovený
!j iným než původcem jen s výslovným
lzadavatelovým . svolením, . jinak jest
I povinen k náhradě. Fotografická dei
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ska reprodukovaného díla bude vy- šk,ody I? r o, nesplnění. Ni~dV však ne.
dána zadavateli za náhradu hotových ' m opravnen pro nesplnem SmloUVy
výloh, jinak podržl ji nakladatel, ne- VPooddclee n§a~hr3aOd' u 31u' s,a , h307 Žzál'sdkaut.í Od Pii.
le
smí však ' jí použíti k dalším rozmnoženinám.
(3) Nakladatel může sice žádal'
§ 29 . (1) Všechna práva vyhrazená za případnou op ravu, ale nemá sprá~
nakladatelskou smlouvo.u nebo záko- vy pro vnitřní obsahové vady dUa
nem zadavateli přecházejí . na jeho Pduřikjactl' e.' ho ~o nákladu nebo k repro.
dědice nebo právní nástupce.
(2) Práva vyhrazená
nakladateli
§ 32. ~ Ustanovení §u 30 platí ob.
mohou býti
přenesena
na
jiného , dobně také pro zadavat ele, nebYlo.
právním jednáním mezi ' ~lvY,!,1
j_en I li dílo .. pod,le úmluvy rozmnoženo
za souhlasu zadavatele; umrtlm pre- , neb rOZSlrovano,
cházejí na dědice, a je-Ii jich více,
§ 3.3. (1) . Bylo-Ii dílo nak ladaleli
na ty, kteři obdrži nakladatelský zá- dodané náhodou zničeno, jest přece
vod ., S?u~las "!.~~~ býti o~;e~ře~ jen na~ladate,1 pov.inen vypl~ti.ti zadava.
z dulezltych prlCIn . NevYJa'dri-1I
se tell odmenu . Jinak . zprostují se sira.
zadavatel do dvou měsíců byv vy- ny svých závazků ku splně n í.
zván nakladatelem doporučeným do(2) ·Má-Ii zadavatel jiné vy hOla.
pisem, má se za to, že odpirá sou- vení díla, jest povinen je naklada.
hlas . Souhlasu zadavatele není tře - teli propůjčiti; rovněž má na poiá.
ba, jde-Ii o převod celého naklada- dání nakladatelovo ,znovu v y tVořili
telství se všemi právy- neb · příslušné . dílo it podstatě shodné, je-Ii mu 10
jeho skupiny neb, oboru.
'možno pod l e přípravných prací a jl.
(3) Převzal-Ii nakladatelův nástupce ných pomůcp k s nepatrnou námahou
bez zadavatelova ·souhlasu závazek, V obou případech má však p ráv~
že dílo rozmnoží a dá ~o
odbytu, na přiměřenou náhradu.
ručí tomuto nedílně s původním na(3) Nabídne-Ii se
zadavatel, že
kladatelem za splnění závazků z na- dodá takové dílo bez nákladů v při.
kladatelské smlouvy.
měřené lhůtě, jest nakladatel povi.
§ 30. (1) Nebylo-Ii
dílo
dodáno nen je místo zničeného rozmnožiti
včas vůbec anebo částečně,
může a I' ozšiřovati.
nakladatel , nechce-Ii trvati na splně(4) Každá strana může však lalo
ní, určiti zadavateli přiměřenou Ihů- práva i tehdy uplatňovati, bylo-Ii do.
tu s prohlášením, že odepirá po ní dané dílo zničeno z příčiny, za nll
dílo přijmouti. Je-Ii patrno již dříve, druhá strana ručí.
že dílo nebude včas podle smlouvy
(5) Stejné účinky, jako kdyby bylo
dodáno, může nakladatel určiti ihned již dodáno, nastáviljí, prodléval.1I
t ut o Ihutu tak, že neprojde před u- nakladatel přijati dílo a bylo·li bel
jednanou dobou.
Po uplynuti lhůty zadavatelovy viny zničeno.
má nakladatel právo od smlouvy od§ 34. (1) Byl-Ii náhodou zničen zce.
stoup!ti, . neb'tlo-Ii .. ~ílo ,včas d<;,dáno; la nebo č.ástečně již vyhotovený ná.
nemuze )e vsak JI~ pozad~vatl.
. klad dří,ve, než byl rozšiřován, má
,<2) Lhut~ není tre!>a dáti, .. n.ení-h nakladatel právo, zničené rozmno'
vubec mozno dílo vcas vytvOrl!! neb ženiny svým nákladem znovu poříditi
~dmítne-Ii původce dodán! nebo. má- aniž může zadavatel za ně požado:
II na~ladatel na tom zvlástní záJ.em, va t i další odměny.
aby Ihned ,?d s~louvy odsto~I:)l1.
(2) Nakladatel jest VŠilk ta ké povl'
(3) Vylouceno Jest odstoupiti od nen znovu 'poříditi rozmnoženiny za
smlouvy, je-Ii opožděné dodání díla zničené, je-Ii to možno bez nepo·
jen nepatrnou újmou pro nakladate- měrných nákladu.
le.
Těmito
ust anoveními
nejsou
§ 35. (1) l e-li nakladatelské právo
dotčena
jinaká
práva
příslušející propůjčeno pro určitý náklad nebo
nakladateli ze zadavatelova prodlení; pro určitý počet rozmnoženin, konči
§ 31 . (1) Ustanovení §-u 30 platl nakladatelský poměr, jakmile byly
obdobně,
nemá-Ii d ílo smluvených r ozebrán y (§§ 13, 23) .
náležitost í.
(2) Zaniklo-I i nakladatelské právo
(2) Záleží-Ii vada v okolnosti, za uplynutím . doby (§ 4, odst. 1.), na·
niž ručí původce, může nakladatel bývá zadavatel práva volně naklá·
místo práva odstoupiti od smlouv y dati
dílem;
ale
nakladatel
jesl
pOdle §u 30 domáhati se náhrady oprávněn
vyprodati
zbylé
výtisky

Zákon nakl ada te lský §§ 29-42.
(rozmno ž~~in~), P?d l e nakladate l ské
IOuvy radn e porízené. .
.
s§ 36. (1) Nakl adatels ká sm louva za'ká zemř.e-li p ů vodce dříve,
než
~Iflo' do končí, stane-Ii se k tomu neůso b i lým anebo bylo-Ii mu
bez
~PhO viny za b ráněno dílo dokončiti.
le(2) Zemřel -Ii původce dodav již
' ást díla nakl adateli, . jest tento
, rávn ěn sml ou v u co do té to části
o~chov ati v p latnosti prohlášením
%činěn ým dědi cu m. Tito mohou mu
~ lomu určiti p ř iměřenou lhůtu. Neprohlás í-Ii se v ní nakladatel, ' zaniká
'ehO právo.
J (3) Ta to u s tano~en~ p!atí obdo_bn,ě,
stane-Ii se ~ okoncel1l dll~ nemozny~
jinoU s kute cn~sti , za mz není puvodce zodpoveden.
:
§ 37 . (1) Zadavatel může odstoupiti
od smlouvy d o doby, než bylo počato s ro~m~~ž ~váním , kdy~ nastal ~
skutečno sti, Il c hz nemohl predvídatl
ujednáva je ·sml ouvu a pro které by
nebyl dílo vydal uváž i v · bedlivě
všechny okolno sti , kdyby mu byly
bývaly známy . Tohot o ustanovení lze
obdobně
p ou žíti ,
je-Ii
nakladatel
oprávněn usp o ř ádat i
nové vydáni.
Stejně m ůže za takových okolnosti
odstoupi ti nakl ada te l , a to i když
smlouva byla sj ednána o budoucí
dílo zad avate le .
(2) Proh lásí-I i zadava tel podle odstavce 1., že o dstupuje od smlouvy,
jest povin en nahraditi nakladateli dosud vzešl é výl ohy . Vydá-Ii však do
roka po tom t o též dílo j i nde, jest
povinen nahradi ti škodu pro nesp l ně
nI. Této povinn osti nemá , nepřijal-li
nakladate l jeho nabídky, aby sm l ouvu dodate čně splni l.
§ 38. (1 ) Byl-I i vyhlášen konkurs na
nakladatel ovo j mění, platí ustanoveni konkurs ních ř ád ů o oboustranných
smlouvách i tehd y, když bylo dílo
před jeho vyhl ášením dodáno.
(2) Ch ce-Ii sprá va podstaty splniti
smlouvu a přene se-Ii" nakladatelova
práva na jiného, jest k tomu třeba
souhlasu zadav ate lova,
j inak
r učí
konkursnr pod stata j ako rukojmě a
plálce za škodu, kt erou by mě l nabyvalel nahraditi, kdyby svým závazků m nedostál.
Zr uší-Ii se konkursnr Hzenr, zaji stí se pro ti podstatě nároky vzc házej ící zadava t eli
1 tohoto ručení.
(3) Nebylo-Ii ješt ě poča t o s rozmnožováním díla, když byl v y hlášen
konkurs na jmění na kl ada te l e nebo
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b'(l,? zahájeno
v ~rovnávací
řízení .
muze zadavatel odstoupiti od smlouvy a dílem volně naložiti.
.§ 39 ~ (1) Odstoupí-Ii některá stra na ód smlouvy ať podle zákona či
podle smlouvy, když bylo dílo j iž
zcela nebo částečné ' dodáno, závis f
na okolnostech a na ujednání, zůs t a
ne-Ii smlouva alespoň částečně y
platnosti.
(2) V pochybnosti .. plati smlouva
potud, pokud jde o výtisky (r ozmnoženiny), kterými nemuže nak l adate l
již nakládati, o dřívější oddíly ne b
o dřívější vydání dí l a. Zadavate l má
nárok na přiměřenou část odměny .
pokud z ů s t ává smlouva v platnosti.
(3)
To
p lati
obdobně,
b y la-Ii
sm l ouva jinak zrušena.
§ 40. (1) Nebyl-li příspěvek d o
souborného občasného díla, do ča 
sopisu neb.o I novin redaktorem 11ebo
nakladat~lem ď přijatý
neb v.yžádiln ý
uveřejněn do roka po tom, kdy by f
dodán, může , zadavatel vypovědě li
nakladatelsko u smlouvu na čtvrt ro ku . . Nárok na o'dměnu
není
tím
dotčen, pokud zadavatel neuve ř ejn í
příspěvek jinde za odměnu . do pů r
roku po výpovědní lhůtě. . Uč i ní -Ii'
tak, nemůže požadovati od dřívě j š í 
ho nakladatele. odměnu , n.e byla -Ii mu
dosud vyplacena, nýbrž. jen .n áhradu:
škody mu povstalé, jest 'povinen v rátiti odměnu, sraziv si náhraďu . škod y
povstalé mu tímto prodlením anebo
menš í úplatou .
. .
(2) Zadavatel může žádati,
aby
příspěvek byl rozmnožen a rozšiřo
ván aneb aby mu byla , dána náhrada
škody pro nesplnění jen tehdy, kdy ž
mu byl nakladat elem udán čas, kd y
příspěvek se uveřejní.
§ 41 . (1) Převzala-Ii jedna nebo
několik
osob povinnost zpracova ti
dUo
podle
návrhu
objednatelem
podrobně vypracovaného co do obsahu i zpracování, mohou požadovati jen smluvenou odměnu; smlouva
tajc:ová nepokládá se za nak lada.te lskou. Objednatel není povinen, je- Ii
o tom pochybnos t , dílo r ozmnoži ti a
r ozšiřovati.

(2) To též plati, omezuje-Ii se čin 
nost na účast na ency klopedické m
díle nebo na přípravné neb pomocné
práce pro dílo jiného nebo p r o
souborné dílo .
§ 42. (1) Ust anovení §§ 3, 13, 16,
20, 21, ods t . 2., § 23, odst . 1. a 2. ,
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§ 24, odst: 1., 4.• 5., 6., §§ 25, 26;
29, 33, 34, 35 nelze úmluvou změniti.
(2) Tato ustanovení vztahuj[ se I na
smlouvy v době účinnosti zákona již
existujicí.
, § 43. (1) Pokud tento zákon neustanovuje ničeho jiného, plati pro
nakladatelskou smlouvu ustanovení
všeobecného
obchodního
zákona
(článek 1. zákona ze dne 18. prosince ' 1862, Č. 1 ř. z. pro rok 1863,
a § 1 zák. čl. XXXVII. z r. 1875) a
obecného práva občanského.

I ' (2)

Ustanoveni §§ 1172 a 1173 ob
zák. obč. ve zněni III. dilčí nOVely
a §§ 515 až 533 zák. článku XXXVII
z roku 1875 pozbývaji však účinnosti:

§ 44.

(1) Zákon nabývá uClnnosti
dnem druhého kalendářniho
následujicrho po vyhlášeni.
(2) Provedeni se ukládá ministru
spravedlnosti, ministru obchodu, pru.
myslu a živnosti a ministru škOlstvl
a národní osvěty.
Po zn, Zákon vy hlá še n 2, června
1923 ,
p~vním
měsice

Zákon ze dne 30. ledn.a 1920, CIS. 82, kterým se upravují
právní poměry domovníků.
§ 1. Pracovní poměr domovnický
'může býti zflložen buď ústní písemnou smlouvo'u , anebo pisemným prohlášením' vlastnika domu nebo ' jeho
oprávněného zástupce, vydaným
na
základě kolektivni smlouvy a doručeným

zaměstnanci.

Domovníky (správci domu, vrátnými) po rozumu 'tohoto zákona jsou
muži , nebo ženy, kterym bylo svěře
no vlastnikem domu nebo jeho zástupcem, aby měli dohled na dům,
udržovali v , něm čistotu a pořádek
a obstarávali jinaké práce, týkající
se správy 'domu.
O nich neplatí ustanovení čeled
ního řádu.
§ 2. Osoby, které vykonávají tyto
práce II budovách, určených výhradně průmyslovým nebo živnostenským
účelům, podléhaji listanovenfm toho t o zákona jen, pokud nejsou spoluzaměstnány jako dělníci, v podniku;
II tomto případě podléhají ustanovením živnostenského řádu.
§ 3. Zákon nevztahuje se též na
osoby, zaměstnané takovými pracemi
v budovách určených výhradně pro
veřejné úřady a ústavy, jsou-Ii státnimi nebo veřejnými zřízenci.
§ 4. Zpravidla buď pro každý dům
ustanoven domovník. Vlastníku domu
j est však dáno na vůli, aby obstarával domovnické práce sám, nebo je
obstarávati dal svými služebnými. Tito nepodléhajf pak tomuto zákonu.
Pro několik domů může ustanoven
býti jediný domovník, je-Ii s to,
aby ve všem dostál svým povinnostem, a nevadi-Ii tomu ~ olicejní
dťlvody.

Domovllíku náleži, aby hájil
bedlivě a poctivě zájmů vlastnlko.
vých, týkajicich se domu jeho spré.
vě svěřeného, oznámil ihned vlasl.
lIíku nebo jeho ~ástupci závady v
domě, ze kterých by mohla POvsta.
ti újma na - zdrav I, životu nebo
majetku vlatsniku domu, nebo jiným
osobám, a aby dbal, aby nebyl po.
škozován dům a jeho mistnosti I
příslušenství.
Za škodu, povstalou
jeho opominutíA1, jest zodpověděn.
Příkazu vlastníka nebo, jeho zmoc.
něnce (zástupce), co do správy do.
mu a dohledu naň, jest povinen po.
slechnouti. Domovnik jest také po.
vinen oznámiti majiteli domu nebo
jeho zástupci závady
a stížnosti
přednesené jemu nájemníky (před:
nostou domácnosti anebo jeho 16.
stupcem) .
§ 6. Zejména mu náleží tak pečo·
vati o čistotu a osvětlování domu
a to na chodbách, schodištích a J/
ných místnostech, přístupných vůbec
n,ájemníkum a jiným osobám, a dohlížeti na vodovod a osvětlovac/
zařízeni. Pokud jest k tomu povinen
vlastník, náleží také domovníku čl.
stiti a za náledi posypávati chodnlk
před domem podle vydaných nařl'
zenL lest dále povinen obstarávali
pochůzky potřebné pro správu domu
a s ni spojené, jakož i veškeré prj·
ce, které se ukládají veřejnými ú řa·
dy 'I domech, jako doručování upo·
zorněni, příkazuv a pod.
Kromě
takových pracf, vyžadova·
ných správou samou, nejsou povinni
domovníci, konati bezplatné služby;
konají -Ii jinaké služby, sluší je od§ 5.

Zák. nakladat. §§ 43-44. Zák. domovnický §§ 1-13.
měňovati

podle

mzdy

v

mistě ob-

Vy:'~.. NenHi jinak ujednáno, může
domovnik vykonávati jinaké své zaměs tnáni. Je-Ii ,však zaměstnán po
delši dobu mimo, dům
nebo po
nějakoU dobu nepřitomen ve vlastnich věcech, náleži mu, aby se na
své útraty a svou odpovědnost postara l o způsobilého zástupce v domovnických pracích.
NenHi jinak
ujednáno,
vyžaduje se ' schválení
vlastnika nebo jeho zástupce, má-Ii
býti domovník přes tři, ~ny mimo
dům.

§ 8. Domovnikovi dlužno dáti vhodný světlý a k řádnému použiváni

zp~sobilý byt, pokud možno o dvou

mistnostech (pokoj a kuchyň) blízko
domovních dveři. Byly-Ii mu vykázány mistnosti stavebnimu řádu, poli~
cejn lm a zdravotním nařízenim odporujlcl, může ihned
domovnický
poměr zrušiti a žádati náhradu škody (§ 14).
§ 9. Mimo byt a náhradu hotových
výloh, spojených se správou domu,
přísluši domovniku za konané práce
od vlastnlka odměna smluvená , nebo
v mlstě obvyklá. Výše její může stanovena býti v kolektivnich smlouvách
učíněných mezi organi sacemi vlastniků domův a organisacemi domovníku,
a jest pak závazn a v obvodu, pro
který byla smlouva učiněnčl .
S nájemníky může vlastnik domu ujednati,
aby tuto odměnu platili přimo domovnlkovi podle výše nájemného.
Za každé otevřeni domovních dveřl v době, po kte.rou má býti
dům
podle schváleného domovniho řádu
uzamčen, zaplati strana, otevření žádajlcl, poplatek domovníku . Tento
poplatek urči se domovním ' řádém,
schváleným -pro celou obec policejni správou, přfslušnou pro obec.
Se svolením vlastníka domu může
dáti domovník nájemcům, podnájemnrkům, klíč domovní za poplatek mezi nimi ujednaný. Není-I, ujednání,
rozhod uje poplatek, určen'ý ve schváleném domovním řádě.
Dal-Ii ' klič
vlastnlk sám nájemníkům, podnájemnikum, jest povinen odškodniti domovnrka podle tohoto
ustanovenÍ',
Nájem níci jsou pak zodpovědni za
~kodu, která povstala opominutím jeJICh nebo jejich příslušníků.
§ 10. Domovnický poměr může býti
zru§en oběma stranami výpovědí na
čtvrt I'oku předem v obvyklých Ihů-

tách
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pro

nájmy, nebyla-Ii smluvena
lhůta ~elší; výpověď dána býti může
soudne ~ okresního soudu, v jehož
obvodu jest byt, nebo mimosoudně.
Byla-Ii ujednána výpovědní lhůta
a
není-Ii pro obě . strany stejná nebo
zákonná, platí lhůta delší nebo zákonná.,
Proti výpovědi lze pOdati ,do osmi
dnů námitky u okresního soudu; o
nich , se jedná a rozhoduje podle
obdoby řízeni ve 'věcech nájemních
se lhůtami tam určenými. To 'plati
též o výpovědi mimosoudně dané.
§ 11. Z důležitých příčin může zrušen býti domovnický poměr , i
bez
výpovědi. Zdali jsou při činy důleži
tými, posoudí,. je-Ii o to rozepře,
soud.
§ 12. Takóvými důležitými příčina
mi, pro které může vlastník domu
poměr ihned zrušiti, jsou zejména :
1. _ dopustil-U se zaměstnaný zpro"nevery, krádeže n~bo jiného čínu
který ho činí nehodným zaměstnava~
telovy ' důvěry;
2. byla-Ii jeho vinou způsobena
značná šl{oda pro dům nebo vlastníku domu, jeho zástupci nebo nájemníkům;

3. chová-Ii se

přes

napomen'uti
nebo hrubě k
vlastníku domu, . jeho ,zástupci nebo
jejich rodinám, nájemníkům
nebo
členům jejich rodin anebo chovají-Ii
se tak osoby s nim bydlicf;
4. není-Ii schopen konati převzaté
práce nebo zanedbává-Ii je, byv napomenut, po delší dobu, nebo , zdráhá-Ii se ,podrobiti se nařízením daným pro správu domu;
, 5. vede-Ii zaměstnaný neb osoby
s ním bydlící nemravný nebo
pohoršlivý život, neb oddává=1i se opilstvl.
§ 13. Za důležitý důvod, ze kterého může zaměstnaný před časem zrušiti poměr, považuje se zejména:
1. je-Ii nebo stane-Ii se neschopným konati domo~nické prác.e nebo
nemůže-Ii je . zastati bez újmy
pro
své zdraví;
2. dopustil:1i se zaměstnavatel či
nů,
porušujících
mravnost,
nebo
značných urážek proti němu nebo jeho př!slušnikúm, nebo nezabránili tomu svým lidem;
,
3. zadržuje-Ii mu bez důvodu mzdu
nebo ho v ní zkracuje, poskytuje-Ii
mu by.t zdraví škodlivý, nebo obmezuje-Ii ho v jeho užívání;
I)eslušně,

urážlivě
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ZAKON ZE DNE 30. LEDNA 1.920,
čls. 81,
KTERÝM SE VYDAVAJI PO ROZUMU §U
111 ZAKONA ZE DNE 16. DUBNA 1919,
Č. 215 SB. ZAK. A NAŘ., USTANOVENI
O PŘIDĚLU ZABRANe PODY A UPRAVUJE SE PRAvNI POMĚR KU PŘIDĚLENÉ
PODE. (ZAKON PŘIDELOVÝ.)
čAST

I.

O PŘIDĚLU.
§ 1. Zabranou a' převzatou půdu,
pokud ji stát sám nepodrži nebo nepoužije k účelům všeobecně
prospěšným, přidělí ' pozemkový úřad:_
1. jednotlivcům a to malým zemedělcům, domkářům, drobným živnostnikům, zaměstnancům zemědělským i
l esnickým a bezzemkům, a to zvláště
legionářům a přislušníkům ozbrojené
moci československé, jakož i pozů
stalým po těcli z nich, kteřl padli ve
válce za vlast nebo zemřeli následkem služby válečné, a válečným invalidům a pozůstalým po
voj lnech,
kteří padli neb zemřeli
následkem
služby válečné;
2. sdruženim, která se skládajl z
osob uvedených pod člslem 1;
3. '9sobám jmenovaným v §u , 5 tohoto zákona;
,
4. sdruženim zemědělským a spotřebním (§§ 6 a 7);
svaS. obcím a jiným veřejným
zům;

6. jiným ,osobám právnickým, ústa-

vům a zařízenim k účelům vědeckým,

lidumilným a obecně prospěšným.
§ 2, (1) Jednotlivců~ jn:!enov~~ý~
v §u 1 pod č. 1. budrz puda prldelována ' ke ,zřízeni samostjltných podniků zemědělských,
které
stači
k
obživě hospodáře a jeho rodiny, na
kterých hospodář se svou
rodinou
může ho spoda ř i ti bez stálé cizí pomoci 'a jejichž provozováni tvoří vý:
hradné nebo aspoň hlavni povolánr
držitelovo a zároveň výhradný nebo
aspoň hlavni pramen jeho obživy. •
(2) Ke zřízení takových
usedlosti
lze přiděliti půdu také tak, že svobodná půda uc~azečova bude na m~
ru usedlosti , uvedenou v
odstavCi
prvém přidělem doplněna.
(3) Yedle toho lze zabranou půdu
přiděliti jednotlivcům
uvedeným v
§u 1 pod číslem 1. ke stavb~ . vlč!st
ních rodinných obydli, hospodarskych
budov, ' maloživnostenských provozoven ke zřízení zahr'ádek při
takových budovách, k nutnému rozšiřeni

stavenišť, dvorků" a t. p., ke zřizenl
samostatných zahrádek a drobnÝch
podniků zemědělských, pokud
PŮdu
obdělává držitel sám, nebo s Členy
své rodiny a pokud výtěžek slouži k
qoplněni nebo zlepšeni obživy jeho
a jeho rodiny.
§ 3. Půda nemůže býti přidělena
uchazečům:
1. kteří

nemaji státniho občanstvi
Čes'koslovenské republiky,
leč
za
podmínky, že do 2 let nabudou to·
hoto státního občanstvi;
2. kteří byli odsouzeni pro tr estné
činy, jejichž násl'e dkem
jest, ztráta
volebnil}o práva do obce,
pokUd
následek trvá, pak oněm, kteř[
mravně zvrhlí;
3. kteri jsou tělesně nebo dusevně
neschopni věnovati se účelům, ke
kterým se půda přiděluje, leda že
by šlo o zaopatřeni válečných inva·
lidův a rodina uchazeč9va je s to
aby nahradila nedostatek jeh? způ~
sobilosti.
§ 4. (1) Sdruženim osob jmenova·
ným v §u 1, pod Č. 2. lze přidělili
půdu,
jestliže výhradným
účelem
sdružení je
společné
provozováni
zemědělství, a jestliže členové sdru.
:i:eni budou vesměs osobně, přimo a
trvale činni , při
zemědělských, ře·
meslnických a udržovacich pracich
na přidělené půdě, nebo při dozoru
a správě společného podnikáni a
jestliže v podniku je vyloučeno rOl'
dílení zisků z ' vloženého kapitáiu ml·
mo přiměřené zúročeni podilů.
(2) Taková sdružení musi podřidlll
stanovy a provozovad řád podmin·
Icán), které jim urči pozemkový úřad.
(3) Osoby, ze kterých se sklád~
tjllcové sdružení, musí míti
stejnou
způsobilosti, jaka se žádá na jednol'
livých uchazečích II §u 3. Pozemkový
úřad může ustanoviti jinak, pokud se
týká osob, na které družstevni podll
přešel posloupností na případ smrll.
(4) Osobám z družstva vystouplým
může býti přidělena půda podle §§
1 až 3.
§ 5. (1) K účelllm bytovým lze ml·
mo případy přídělu jednotlivcům podle §u 2, odst. 3., přiděliti půdu sao
mosprávným svazkům ' veřejným, korporacím a ústavum, dále nevýděleč
ným sdruženim (stavebnim družstvům,
stavebnim společnostem, stavebnlm
spolkům, nadacím a pod.), aby na ni
zřídily malé byty, to
jest
rodinné
byty o výměře nejvýše 80 m2 , útulky
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svobodné, , obývajícl nejvlce po
3. ke společným zařízením, která
ro sobách v tedné odděle~é. místn~- slouží
zemědělským
a
lesnickým
:Ij~ a nocleharny o' spolecnyc~ loz-podnikům přislušníkův obce;
ni cích .
, • • á
I tí'
d '
4. po přlpadě i za Um' účelem,
(2) Za nevydelecn ,p a
Jen s rll- aby jejich užrvání dále propůjčovaly
• ni podle jejichž stanov dividenda osobám jmenovaným v §u 1 pod č . 1.
~fens ká nesm,i čin!ti vice ~ežli 5U~~
§ 9. (1) Pastviny lze
přidělovati
splacených zavodnlch podiluv a .pr~ obcim a sdružením zemědělským se
lchodu členové nemohou obdrzetl závazkem, že pře,n'echaji jejich užrr~ce nežli splacené podíly, kdežto váni za přiměřených
podmínek
v
~~ytek sp~lečenského_ jměnl _. u~čen prvé řadě drobným zemědělcům. Při
'es l pro úcely obecne prospesne..
přidělu bude pozemkový úřad hledě
l (3) podminkou jest, že malé byty ti k tomu, aby z přiděl'ených pastvin
mají zabrrati nejméně 213 obYVatelné měl prospěch co největši počet 0úhrnné plochy. Za úhrnnou obyvatel- sob, a může stanoviti řád pokud se
ou plochU platí u rodinných dO,mků týká úpravy a udr2íováni pastvin.
n locha použivaná k účelům bytovým,
(2) Jednotlivcům lze pastviny ' při
Při útulcich pro svobodné a společ- děl i ti jen tehdy, když jejich převze
~ýCh nocleh~rnách ,ploc~a používaná tí ob c emi nebo sdrllženlmi zemědělro účely techto ustavu .
cll jest, hledíc k jejich poloze , ,nep § 6. (1) Sdruž~ním, sk!Íd.?jí~lm . ~e vhodné éll'leb když obec neb ze'!lě
převážně z !.',la~ych zemedelcu, muze dělské sdružení přiděl u se nedomábýli půda prrdel.en,él (§
odst. 2., hají.
'
Č. 2 b) k spol~cnym zarizen',m . pr?
§ 10. (1) ptdu les'ní lze , podle pro,zvelebení ze~E7?elství a l.esnrctvl, kázané místnr potřeby a se zřetelem
podporujlcim Jejich h.ospodarenh ze:- ke zvláštním poměrům mrstnrm při
jména pak k podpore dobytkai'stvl, děliti v první řadě obcim a jiným
jako na přlklad k zařízení a ~ vydržo- veřejným svazům. Při stanoveni výváni společn ých chovných neb výkrm- měry budiž ,dbáno toho, aby celkový
ných podnik ů, výb ěhů, pastvin a t. p. lesní m~jetek svou rozlohou a pova(2) Sdružen i taková musi, podřiditi hou zaručoval spořádané hospodář
slano\'y a provozov ací řád pOdmln- ství ve smyslu lesních zákonů.
Pokám které jim určí pozemkový úřad. zemkový úřad, rozhoduje o přídělu,
§ '7. (1) ~vépom~.cn.ýr.n.
~druž~ní~ může uložiti podmínky ,sledujid zaspolřebitelu lze prrdelrtl pudu, Je-II bezpečení spořádaného hospodaření.
účelem sdružení vyráběti
předměty
(2) Dosavadní souvislé hospodářsl<é
obživy k vlastní spotřebě členů sdru- lesní jednotky (polesí, revíry) bud'ženr a jejic h rodin.
tež zpravidla zachov?ny, což nevyl u(2) Kap itál vložený členy nesmí po- čuje, aby byly př i děleny vice ucha'
skylovali vyššího zisku než pravidel- zečům jako hospodá ř ský celek
do
ných úrokův a nesmí býti obchodová- společného vlastnictví a užívání. '
no s vyrobenými předměty.
(3) Sdružení t ako vá musl podřiditi
(3) Jednotlivcům lze přiděli'ti !esnl
stanovy a provozovaci řád podmín- pozemky výjimečně a v· menši rozlo·
kám, kleré určí pozemkový úřad.
ze zejména , k tomu cíli, aby byl za§ 8. Obcim a jiným veřejným sva- okrolfhlen nebo jinak doplněn a zalum může býti i mimo připa.dy § ·1 2 jištěn jejich ~Iesní i jinaký majetek,
pil dělena zemědělská půda: '
jestliže lesní půda, o
kterou
jde,
1. aby byly jejich dosavadní ze- hledíc k nepatrné její rozloze, se
mědě lské podniky doplněny na vý- nehodí k hospodaření obecnímu neměru, která umožňuje jejich řádné bo státnimu, nebo je-Ii ze všech - nea výn osné provozováni;
bo několika stran , obl<lopena pozemaby takové podniky byly za'o krou- Ity uchazečóvými.
'
hleny nebo zajištěny; '
.
§ 11. (1) Rybníky 'i ze přiděliti ~ zpraaby byly zřizeny vlastní zeměděl- vidla obcim a ,jiným veřejným svaské podniky soužici k opatření mrst~ zům a s'druženim; zejména
jestliže
nIch potřeb, životnlch
potřeb
'pro ~e již zabývaji ' rybničným hospodář
obecn! ústavy a t, p.;
stvím nebo jestliže by přídělem ryb2. k účelům obecně prospěšným, o ničné plochy bylo '. zdokonaleno
jekteré obcim nebo veřej ným svazům jich rybničné neb ,zeniědělské ' hospo
náleži pečovati;
dářství, jakož i svépomocným ' sdru-

e
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ženim zřizeným k pěstováni rybnič
ného hospodářství.
(2) Taková sdružení musi podřiditi
stanovy a provozovací · řád pOdmínkám, které jim určí pozemkový úřad.
(3) Jednotlivcům lze přiděliti rybniky za podobných podminek, za jakých jim lze přiděliti půdu lesní.
§ 12. Půdu zemědělskou i jinou lze
přiděliti obcím i jiným svazům
veřejným, je-Ii půda méně
hodnotná
nebo vyžaduje-Ii jeji řádné využitkováni takového nákladu, jaký by pravděpodobně nemohl na
sebe vzíti
bospodář jiný, tak na př., jde-Ii
o
pozemky ležíci ladem a hodicí se k
zalesněni nebo ke zřízeni ovocných
sadO, prutníkův, o chudé pastviny,
rašelinné pozemky vyžadujici
kulti vace a t. p.
§ 13. (1) Průmyslové podniky, pokud nebudou přiděleny s půdou jako
na př. při přídělu půdy sdružením
jmenovaným v §u 1, č. 2, nebo při
přídělu statkll zbytkových (§ 24), při
děliti lze sdružením ku provozová-n i zemědělského průmyslu zfizeným,
zejména sdruženim sloužicím k podpoře zemědělské výroby a sdruženim skládajícim se z výrobců surovin, které maji býti v podniku zpracovány, nebo ze spotřebitelů. íádá -l i
10ho povaha věci a zejména neni-Ii
vhodných uchazečů právě jmenovaných, mohou průmyslové podniky býti přiděleny také podle obdoby ustanovení o statcich zbytkových (§ 25).
Jednotlivcům lze přiděliti menši závody průmyslové (menši pily, mlýny,
dllny a t. p.) zejména tehdy, nežádajHi za příděl sdruženi výše uv~
dená, nebo nehodí-Ii se pro ně.
(2) Vodni sily, neponechá-ii si jejich využití stát, bud'tež přiděleny
zejména veřejnoprávnim svazům ku
provedeni podnikův obecně prospěš
ných, sdruženim zřízeným ku pod poTováni a zvelebení výroby zeměděl
ské, sdružením výrobců, zřízeným ku
zpracováni surovin a jednotliv.cům
k provozováni závodil, kterými ony
sfly již nyni se využitkuji nebo ke
zřízeni závodů nových.
§ 14. Pokud by se naskytla možnost příděl úv, o jakých v holejších
ustanovenich neni rozhodnuto, plati,
že úřad pozemkový má postupovati
tak, aby '.svými rozhodnutími se při
bližll co nejvice cilllm, kterých sleduje tento zákon a aby těmito roz-
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hodnutímí prospěl co nejvice řá dné
výrobě a prospěchu obyvatelstva.
§ 15. (1) Púdu lze přiděliti do
vlastnictví, do nájmu a pachtu
a
může k ni býti zřízeno právo' sta.
vební podle zákona ze dne 26. dUb.
na 1912, Č. 86 ř. z.
(2) O tom, zdali bude Přidělena
půda tím či onim způsobem, rozh Od.
ne úřad pozemkový podle POvahy
věci, přihlížeje jednak ku přání uCha.
zečů, jednak k tomu, aby právní for.
ma přídělu co nejlépe vyhověla lÍče.
lu, o který jde. Při tom Však řiď
se úřad pozemkový těmito zásadami'
1. Jednotlivcům ke zřizení sObě:
stačných usedlostí (§ 2) budiž Půda
zpravidla přidělena jako rOln ický
nedil. (§§ 30 a násL)
2. Do pachtu lze - pfiděliti pUdu
zejména:
a) jednotlivcům, jestliže sami se
domáhají pachtu se zřetelem ke
svým zvláštnim poměrům, bežHi o
takové účely, kterým nejlépe vYho.
vuje pacht, jde-Ii o přiděl pudy
osobám, kterým hospodaření na pll.
dě je jen vedlejším povoláním nebo
doplňkem
obživy, anebo které se
pro své povolání nemohou na pUdě
trvale usídliti;
b) přiděluje-Ii se půda sdruženlm
ke společnému hospodaření (§ 1
č. 2), družstvům zemědělským a spo:
třebnim (§ 1, č. 4).
3. Do pachtu nebo nájmu budii
dána zpravidla púda v blízkosti měli
a prúmyslových mist, které pravdě.
podobně bude brzy potřebí k úče.
lům stavebním. Nesmí býti přidělena
do vlastnictvi k jiným účelům nei
stavebním půda, která polohopisným
plánem obecním jest určena k ÚČIt
lům stavebním.
§ 16. Půdu přidělí úřad pozemkový
co do místa, jakosti a množství lak,
aby účelu přídělu bylo vyhověno
co nejlépe, přihlížeje jednak k odů'
vodněným přáním
uchazečů,
jednak
k tomu, aby nebyly zkráceny zájmy
veřejné a oprávněné požadavky ucha·
zečů jiných. Při tom řiď se pozem'
kový úřad zejména těmito zásadami:
1. Ke zřízení rolnických nedflv
přiděliti je tolik
půdy,
aby byly
utvořeny soběstačné
usedlosti, jat
jsou popsány v § 2, odst. 1. Za soběstačné pokládej pozemkový úřad
při rolnických usedlostech zpravidla
usedlosti o 6 až 10, po případě 15 ha
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zemědělsk~ pÚdy.. pO,dle jakosti pů- šířeni svých hospodářství

na miru
dYU'řaadPopm::~m~~a~yl,nnYp~rhlédne tu k d?statečno~ k obživě rodiny nebo
p~evc;>du pudy spachtované do vlastpůdě, která je_ ve. v.lastnictvi, ucha- IlICtVI.
zečo vě nebo clenu !e~o rO~II1Y ži- _, (4) ~o~těži-li spolu v témž obvodu
jíci ch s. nim v.e ,;;polecne domacnosti, zadostl jednotl/vcú, kterým pro nejakoŽ I k pude, na které uchazeč dos!~tek pŮdy, nelze úplně vyhověti ,
nebo tito členové rodiny hospodaří budil vzat zvlaštni zřetel k přihláš'
1 jiného důvodu právniho, a bude kám těchto uchazečů:
dbáti toho, aby v těchto připadech
• 1, legio~ář~v a takových pi'íslušn[.
příděl em nebyly tvořeny hospodář- kuv ozbrojene moci československé
ské jednotky,
které neodpovídají kteří stáli jako takoví v bojl s ne:
pojmu soběstačné usedlosti.
přft!I~'!1! zejména takových, kteli se
Při tom plati, že členové rodiny c;>svedcl!1 nebo kteři poraněním nebo
uchazeč ovy žijíci.~ ním ve společné utrapaml válečnými utrpěli ztrátu na
domácnosti nemaJl samostatného ná- své, Výdělečné činnosti; pak pozů'
roku na příděl půdy, že však lze při s~alyc~ po padlých legionářfch
a
přfdělu sl~šně J~~i~lédnouti k počtu prislusnicfCh ozbrojené moci česko
členů rodinY Zljlclch ve společné s!oven,.ské, Pa~/ým legionářům a paddomácnosti a společně hospodaří- Iym prislušnikum ozbrojené moci če.
cích, a že toto ustanovení nikterak skoslovenské jsou postaveni na ro .
nevylučuje, _ a~y se. uch~zeli samo- veň _ta.ko.ví, kteři zahynuli útrapam i
statně o pridel zletlll clenové do- yálecnyml .nebo na kterých byl v za.
mácnos ti , kteři si hodlají zřiditi sa- !~ti v~kon~n rozsudek smrti pro je.
mostatnou domácnost.
Jich. príslusenství k československým
2. Sdruženim uvedeným v § 1 pod leglim.
č. 2 lze přiděliti nanejvýš tolik ze·
Za I~gionáře _ .se pokládají pří.
mědělské půdy, aby na každého po- ~lušnicl zahranlcnfch vojsk republiky
dflnika připadl takový podíl, jaký ~eskosloven,:;ké, kteří nastoupili vo.
by podle zásad uvedených pod Č. 1 jenskou sluzbu v zahraničních sbonaň byl připadl , kdyby se byl uchá- rech vojenských před 28. řijnem
zelo půd u jako jednotlivec. Na svo- 1~18 . _Pozůstalými po legionái'fch a
bodné pod flniky počftati jest polo- prislusnfcfCh ozbrojené moci česko.
vinu této výměry,
slovenské vyrozumívají se nerozva.
§ 17. (1) Vyskytne·1i se více žá- dené
a - Ik
dostl za přiděl téže půdy a nenHi'
_ ~ _nze y a manželští potomci
jakoz I clenové rodiny, o jejiChž za.
tolik zabrané k přídělu se hodíci pů- opa~ření _oni .byll podle zákona pody, aby bylo možno vyhověti všem Vinili pecovatl;
žádostem, budiž při rozhodováni po,2, válečných invalidův a pozůsta.
stupováno _tak, ~by se _dostalo _ nej- Iych po vojínech kteřf
dl'
b
prve na úcely vseobecne prospešné, zemřeli následkem' služby ~:Ie~n:,.e
pokud jich nelze uspokojiti sná ze I 3
a beze škod y přídělem púdy v obvo. dosavadnich drobných pachtýřů
zabrané púdy;
du jiném.
4. uchazečů, jejichž . hospodářské
(2) Jde·li o osoby jmenované v §u blldovy sousedi přímo s požadova.
" budiž zvláště přihlíženo k oso·
k
bám jmenovaným tamtéž pod Č. 1, ny,!, poze,,:, em a to tak, že jediné
.
pozadovanym pozemkem lze uspoko.
pokud domá haji se přídělu ke zři- jiti naléhavou potřebu po rozšfření
zenl nebo rozšiřeni zemědělských stav~bniho mista nebo po zřízení
podnlkův a k osobám jmenovaným zahradky, nebo že je požadovanéh.o
tamtéž pod č. 2.
pozemku z jiného důvodu nutně za(3) Soutěži'li však v témže obvodu potřebi, aby se usnadnilo uživání
Udos.tI jednotlivců za příděl půdy uchazečova pozemku nebo j'eho bu'
Ire Irizenf nebo rozšíření zeměděl- dovy;
sirých podniků se žádostmi sdružení _ S; vracejíc!ch se vystěhovalců, kle.
k! společnému provozování země- ri JSou zemedělcl.
de/SIví, budiž postupováno tak aby
(5) Při tom budiž vzat zvláštní zře.
pffdělem půdy pro taková sd;uženf tel na uchazeče, ·kteřf vykazuj'i zvlášl'
nebyl přlliš zkracován příděl púdy nf
• bIJ
pro zP~~ obilé jednotlivce, hlavně pak
~puso ost, odborné hospodářské
ty, kten se domáhají přidělu k roz- vZd!láni n!.bo odborný výcvik, pa k
k tem, ktell buď sami nebo jejichž
Č
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.
ožadova- I služebtiosti vodni i cestne a učinil
byli vlastni~~ [ Pb ze své vllbec vše čeho vyžaduje řádné ho·
ného pozem~u a vl.astnlc v, ~ témž spodaření' v obvodu, o který jde.
viny poz~yl!; k te:n, kte~i
tamtéž
§ 20. Při sdělávání · plánu přihližej
obvodu ,.I~ou us~ali t:~i oma'i po- pozemkový úřad k to~u, a~y přídě·
hospodarlll a ~,te~,. k __
,Jpřihlí- \ lem nebyly ručeny krasy pnrodní a
třebné hosp?darske z~rlz~nl. b do- ráz krajinný a aby nevzaly újmy pažetí jest take k zaopatre~1 o~o půdě
mátky přírodní
historické a umě.
sud zaměstn~nýc,~ ,na z~, r~n~iCh se: lecké. pozemko~ý úřad může k tomu
jestliže přidel, Clnl ~al,sl Jej 'estliže cíli svoliti aby plochy, které jsou
trvání na půde nemo,zny~. aakJ podle věnovány parkům, přírodním parkum
o ně nebude pos~arano Jln d
16 které slouží jinak k okrase krajiny'
§u 9, odst .•2. zakona ~e
ne a' . nebo jejichž účelem jest zachOvati
dubna 1919, c'.215 Sb. zak., a I~;ha- ukázku původního rázu krajinného
(6) Soutěži-~I sp~~u o .pugu d" za nebo zajistiti a ochrániti historiCké
zeči, kteří pudu JIZ m::'JI _. u '~nuto
amátky a . jejich okolí s nimi Úzce
stejných jinak <;lkol~ostl. prtlh!jŠí' Za ~ouvisící vlastníku byly ponechány
při- vedle v';měl'Y půdy, která podle §u
k těm, kteří maJi pudu ..spa
stt;!ných podminek bU,~IZ zv ~~:atým, 11 zákona ze dne ,16. ,C!ubnC; .1919,
hllzeno
k
uchazecu~
tarosti č 215 Sb zák. a nčir., muze by t l pro·
zei':1é~a t~m, kteři m!,!:, n~ Jlaji na p~štěna dosavadnímu - ylastníku z~ zá·
děti, Jestllze ~!J~ ma~z: ~ ~cházejí- boru jestliže vlastnlk podrobl se
půdě hospodantl spo eC~~i' i v man- pod~inkám stanoveným pozemkovým
li se o přiděl ~!o!,y ,~IJ ,C:
ta- úřadem v dohodě se zúčastněnými
želstvi, bud!~ zvlaste p~I~:lze~~ kbyla ministerstvv, pokUd se týká prístup.
kovým, kterl se dom~ aj r a .elům nosti oněch mist obecenstvu, pra·
půda • ~řidělena obema manz
coynikům vědeck~!," a ,~m~leck.ým,
spolecne.
, . -'d'nebo pOllživání jejich k ucelum lidu·
(7) Zásadami dOS,ud uvede,!1yml rl. _ milným.
se .úřad pozemk~~J.lobd,O:;le~d~~;~~i
!i 21. (1) Půda budiž přidělována
ží-I! sp,olu o pr e pu 2
zp'ůsoll em co nejúčelnějším a budii
d
uvedena v §u 1, po ,c ', _ 'd vyhotoví pokud možno docíleno zcelení pudy
§ 1~, (1) ~o,zemk~vy uraze kterých v obdch ve kterých leží zabraný
pro Jednotl}ve o~:~~y, .idělu po- majetek. Pozemkový úřad mů~e zejmé·
se žadatele do!" ~J
pr .
n~ zře- na také příděl učiniti závislým na
všechn~ prac,ov~1 pl~n, maJ~ důvodně tom, ž'e uchazeč o p ř íděl podrobí i
teH nejen ,pri~el't ~e d~b~st přídělů svůj svobodný majetek scelovaclmu
požad~vane, ~y.brz I mozn
plánu, který úřao míní provésti.
v dobe.. poz~e)si:,
.
ního plánu
(2) Pokud zceleni nebude, prove·
(2) Pr l ~d.elavanl ,pracov tníka za- deno současně přídělem pud y, za·
jest, hle,detl k ~~V~št;~fs části ma- vazují se ti, kterým pů?a se př!děll,
~rane pud~ na p ~Ie §u 11 zákona že nebudou činiti namllek Pfott
letku ze zab~~b:ao 1919, č. 215 Sb. zdějšfmu scel~.ni 'a ·s<;elo~a,~!i!.'u
z'7 dne 16: . '. • i k okolnostem, nu , a práva. 'lm v te pricme, ,_
zak. a nar., Ja,koz,
t ovení činí žející přecházejí na pozem kovy urad
Které podle teho~. us a~., v'měru
§ 22 Podle povšechného pracovdůvodným propUStiti. _VY5~1 . mo~nosti níhd piánu budiž vypr.acován podrobze záboru a k0,!1ecne
' du ne- n' rozvrh přldělů půdy, hledíc[ k
sáhnouti VYVlastneni~ ť::hofuzákona. d~šlým přihláškám a možnosti pll,
zabranou podl~ §u
"
u 1 B dělů dalšich.
§ 19. (1) Pian, uved~ny. v , §
,
3 (1) Přiděluje půdu, urč í úřad
budiž vybUdo'~~tn. tak~~~~é z~~sSa:Oed~: po§z;'nkOVý, zdali nějak a jak právo

I

předkové

t:t' .

~:Xi T!~O n!aJ~ócf;oPř~d.~I.en,é, a t~kon'!:. ~ísk..~nat p~~f~:: ~ůdtaJ:stp~~~~:~~

půdě ze záboru prop~s ~n,~u
vzejdOU osobě které se půda pll'
chané dosavadnimu v as n t .
,
.
'
s oni~ omezením a s neC?) · Aby bylo ,~?C~~~~~ ~~~~~nekho~ ~~~~že~n!m uložených povinnos!i.._ d
porádku, buC!.~ .pecl
r
,
'
_
(2) Při tom bude pozemkovy ura
vého, aby ucm~1 tak~, ~otrebr:a ~~~_ dbáti toho, aby zabezpečil, že pll·
třeni· k ochrane ~rVaIICI!;1! ~ra~i
0dělená půda nebude odcizenil účt'
nich, ab;:, b~d~-h tOhct°, Photr~1 ~řrdil lům kterych · příděf sleduje, a pn·
vě upraVil uzivani vo niC
SI,
,
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děluje půdu do" vla~tnktví bude .s,,:,

okud toho vyzaduje povaha vecl,
P'dití obdobou ustanovení daných v
~ruhé část.i, o rolnický~h n~dilech. _
(3) Jestllze omezeni prava k prídělU vyslovené úřadem pozemkovým
e hod i podle obecný.c h ustanovení
s ráva knihovníh o ke knihovnímu zá~iSU, budiž. zapsáno do v~ř.ejných
knih. Stane-II · se tak, nemuze se
ikdO dovolávati toho, že beze své
ninV o onom omezení nevěděl.
v § 24. (1) Aby byla získána půda
pro pří děly i tam, kde zabral1é půdy
'e hledíc k poptávce po ní, nedo'st~tek jakož aby byla upravena. držba
pozem'ko vá (zaokrouhlením a zajiště
nim hraníc, rozšířením . zemědělských
budoV hospodářských a obytných a
íejich příslušen~tví)! může ,~~)Zem,ko
vý úřad za pnmeren,o.u c~st pucty
zabrané dohod ou s ucastmky smeniti půdu nezabranou a podle okolnosti celé pod~iky ze~ědělské" n~
bude-Ii Hm zkracena puda, ktere Je
potřebí pro účely obecně prospěšné
a pro uchazeče uvedené v §u · 1,
Č. 1 il 2.
• ,
.••.
,
(2) Ke smenam budlz UZltO v prve
řadě statk ů, které při přídělu vzniknoU tím, že k řádnému využitkování
budov zříze ných při dosavadních hospodářských jednotkách ponechá se
při budovách takových přiměřená výměra zabran ých pozemků, nebo že se
k pozemk ům odděleným od dosavadních hos podář ských jednotek při
káží potřebn é budo vy (statky zbytkové).
".
,
(3) Za podmlllek vyse uvedenych
lze vytvořiti ze zabrané půdy vhodné
nové směnné pod niky zemědělské ;
§ 25. Pokud zbytk ové ' statky nebo
jiné větší podniky zemědělské, ' jejichž dělení z důvodu hospodářské
výroby není vhodno·, nebudou smě
něny po rozu mu §u 24 a pokud nebudou přidělen y osobám jmenovaným
v §u 1, pod č. 2, 4 až 6, budiž hleděno k tomu, aby byly přiděleny k
vytvoření
od borných
hospodářstvi
uchazečů m jed notlivcům, zvláště způ
větších
podniků

sobilým k vede ní
zemědělský ch .

§ ::6. (1) Po žaduje-Ii se přiděl pů
dy k účelům obecně
prospěšným,
vyžádá si pozemkový úřad v pochybných příp adec h dobré zdání příSlUŠ
ného ministerstva o t om, zdali účel,
o který jde, lze pokládati za obecně
prospěšný .
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(2) Požaduje-Ii se příděl téhož pozemku . současně k různým
účelům
obecně prospěšným
a nelze-Ii docíliti dohody mezi zúčastněnými ministerstvy, předloží po~emkový úřad
věc vládě, aby o ni rozhodla.
§ 27. Konečná rozhodnuti pozemkového úřadu a dohody,
opatře né
jeho schvalovací doložkou,
rovnají
se listinám vkladným.
§ 28. (1) Aby bylo pokud možno
docíleno smírné dohody o žádostech
za příděl půdy, které se týkaj! buď
téhož zabraného objektu nebo zabrané půdy v některém místním obvodu,
dále aby byla co do programu
a
postupu prací souvisících s přídělem
půdy podporována dohoda s místními činíteli, pokud se jich ona práva dotýkají, zřídl úřad
pozemko,!ý
podle okolností mistní výbory Jako
sbory poradní.
(2) Do těchto sborů buďtež povoláni zejména zástupci uchazečův o
půdu neb sdruženi zastupujfcích jej'ii:h zájmy, pak zástupci zúčastněných
úřadů státních, místní samosprávy 'a
odborných sdružení hospodářských.
§ 29. (1) .Chystané prováděni pří
dělu půdy jest uvésti vhodným způ
s06em v obecnou známost a budiž
také náležitě vyhláŠ.eno, kdy a kam
je podávati žádosti : za příděl půd,.
(2) Bliz:ší ustanovení - o těchto vě
c~ch budou dána nařízeními.
ČASl

II.

O ROLNICKÝCH NEOíLECH.
§ 30. (1) Rolnické nedlly vznikají :
1. přidělem celé ' usedlostr (§ 2,
odst. 1 .);
2. sloučením svobodného majetku
pozemkového ' s přidělem (§ 2, odst.
2.);
'
.
3. tím, že svobodný ·majetek pozemkový bude podřízen řádu ustanove'nému . v této části.
(2) Bude-Ii přidělena celá usedlost,
nemůže býti přidělena
jinak,
než
jako nedíl. Jde-Ii o příděl půdy, kterým má býti zvětšen majetek drobnych zemědělců na
výměru
sobě
stačné ' usedlosti, rozhoduje o tom,
zdali ,svobodný majetek má
býti
sloučen s při dělem . v rolnický nedli
čili nic, úřad. pozemkový,
a ~ude
jeho péčí, aby připustnými prostřed
ky tohoto sloučení dosáhl, takže podle okolností. může příděl odepříti,
nebude-Ii svobodný majetek uchaze-

II. Občanské právo.
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podroben řádu nedilovému .. Svobodný rolnický
majetek
podřizuje
řádu ustanovenému v této části úřad
pozemkový po žádosti vlastnikově.
§ 31. 1e usedlost je rolnickým necHlem,
budiž vyznačeno v knihách
veřejných v nadpisu listu podstaty
statkové. Stane-Ii se tak, nemůže se
nikdo dovolávati toho, že beze své
viny nevěděl o omezenich, kterým
je podrobeno právo nedilů.
§ 32. (1) Na nedilech mohou mimo
obyčejné služebnosti pozemkové
a
služebnost bytu váznouti jen dluhy
rentové, počltajic v to výměnek, a
t o renty dočasné, věcné i umořitel
né . liné· dluhy pHpustny
jsou
se
souhlasem pozemkového úřadu, jestDiže se zřetelem na osobu věřitele
nebo na podmlnky úvěru znači pro
dlužnika zřejmou výhodu oproti úvě
ru rentovému.
(2) Jde-Ii o sloučeni svobodného
majetku··. ,s , přidělem nebo o pOdfizeni svobodn'é ho majetku řádu ustanovenému v této '. čá.sti, . je
potřeb i,
aby jinaké závady váznouci na svobodném majetku než ony, které jsou
uvedeny v prvém odstavci, byly pře
měněny (konvertovány) . na takovéto
závady. O této přeměně plati ustaIlloveni obecná, ale úřad pozemkový
bude tuto přeměnu podporovati ciB evědomou činnosti a nedá svoleni
ke zřizeni nedllů podle §u 30, č. 2
a 3, jestliže hledlc k závadám vázl10ucim na svobodném majetku nebyl
by vytvořen hospodářský celek život a schopný.
§ 33 . (1) Nebude-Ii náhrada za pHděl zaplacena hotově, vázne v pořadi za veřejnými daněmi a dávkami, a to ve , formě buď věčné neb
, umofl1eln-é ' renty, na přidělené půdě
a jde-Ii o . připad uvedený v §u 30,
pod č. 2, ' na celé usedlosti vzniklé
s!oučenim svobodného
majetku
s
přidělem. Renta věčná
může
býti
kdykoliv přeměněna na rentu umořitelnou, žádá-Ii za to vlastnik.
(2) Rentový dluh náhradový
jest
zapsati do ' knih.
(3) BIiUi ustanoveni o rentových
dluzich po rozumu tohoto zákona budou dána v zákoně o převzeti zabrané půdy a náhradě za ni, po při
padě v zákoně zvláltnlm.
§ 34. Subjektem rolnického nedllu
m ůže býti osoba jediná nebo manželé pospolu mimo pfipady spole-

čenstvi,

které se pOdávaji z §§ ' 4&

a 49.

§ 35. (1) Zavazeni nedilů, pokud
je dopuštěno (§ 32), může se
státi jen se svolenim pozemkového
úřadu. Rentový dluh,
váznouci nanedilu, může, pokud nejde o vÝmě
nek a při pad, uvedený v § 32, Odst
1., býti zHzen jen pro veřejné Ústa:
vy úvěrni, které
budou
označeny
vyhláškou vlády
(2) Bližši ustanoveni o zřizováni
takových rentových dluhův a výjimky
~řaod~stavce 1. ustanovl pozemkový
vůbec

(3) Rentový dluh může býti zfizen
jen za 11m účelem, aby ' byly opatře.
ny prostředky:
1. k zaplaceni náhrady za přrděl
nebo ke konversi závad váznoucich
má
na svobodném majetku, který
býti sloučen s pfidělem, nebo kte.
rý má býti podřizen řádu nedilové.
mu (§ 33);
2. ke zUzeni nebo rozšneni bu.
dov hospodářskýclJ a obytných nebo
k trvalému zlepšeni usedlosti;
3. k opatřeni nebo doplněni ho.
spodářského

inventáře;

4. k výplatě' dědických podlili ne.
bo platův uložených poslednim poli.
zenim.
.
§ 36. Na rolnické nedily lze vésti
exekuci jen vnucenou správou.
§ 37. Rolnlckj nedli nebo jeho
část mohou býti zcizeny jen se no.
lenim pozemkového úřadu a plati o
tom tato ustanoveni:
1. (1) NesvědčHi proti tomu vážni
důvody,
. pi'lvoll úřad
pozemkovt
vždycky ke zcizeni celého n&dUu,
které má ráz anticipované posloup
nosti, zejména postupuje-II se used·
lost za výměnek.
(2) Mimo tyto připady přivoli po·
.zemkový úřad ke zcizeni celého ne·
dilu v prvých deseti letech po pHdělu jen z důvodů naléhavých (cha·
roba vlastnikova, která mu čini hospodařeni nemožným a t. p.), a to
jen tak, že docllená cena trhod,
pokud přesahuje to, co bylo vlol.no do nedilu vlastnikem, připadne
státu. Při tom jest bráti sluhý zie·
tel k vykonanému zlepšeni a provedenému úmoru.
(3) lakmile uplyne 10 let od plldělu, může pozemkový úřad při voliti
ke zcizeni z důvodu vhodnosti, ale

pozemkov á reforma: zákon přídělový §§ 31- 40.
ustanoveni o vydáni přebytku z trhové ceny pl ati I zd; ..
.
(4) Nedil lze ZCIZIti
Jen
osobě,
která se zaváže, ~e. bude sama na
sedlosti hospodarltl, má k tomu
uotřebnou způsobilost (§ 3) a nehoPpodaři ja ke vlastnik nebo z jiného
~ůvodU na p ů dě větši než čin i polovina ne dllu v t é krajině obvyklého.
2 Ořad p ozemkový svoll mimo důvocÍy nal éhavé ke zcizeni podilu na
olnickém nedllu ve prospěch vlastI íkova manžeia (manželky).
n 3, K výměně pozemků nedilových
za jiné př l voll pozemkový úřad, jen
zlepšl·1i se Hm hospodařeni na usedlosti, a je-Ii pozemek vyměněný,
přihližejlc k jeho jakosti a výměře,
vhodnou náhradou za pozemek směněný.

4. K ro zd~ lenl ~.edllů přivoll ' úřad
pozemkový Jen PII_ nedile~h uvedených v §u 30, pod c. 3, a Jen tehdy,
kdy! nové celky s přlpočtenim svobodného majetku osob, které se mají o nedli p oděliti, budou soběstač
nými used lostmi a budou podřizeny
řádu nedllovému.
5. Ke zci zeni části nedilu přlvoll
úřad pozemkO VÝ z vážných důvodův
a nebude· II Hm oiHožena soběstač
nost nedllu.
§ 38. O p ro pachtováni nedilu a
jeho části p lati obdobně § 37, avšak
propachtováni jednotlivých pozemků
nepřesahujl cich úhrnem jedné pětiny
celé výměr y na dobu nikoliv del~i
šesti let, pa k
částečný
pronájem
obytných, h osp odářských a
jiných
budov nevyžaduji přlvoleni pozemkového úřadu. Pozemkový úřad mů
že však smlouvy posléze uvedené
I1U~Iti, nabud e-Ii
přesvědčeni,
že
lakovým pach tem nebo nájmem . se
polkozuje hos podařeni na nedilu.
§ 39. Rolni cký nedil může na pHpad smrti , a to jak posloupnosti zákonnou, ta k p osloupnosti podle pos/ednlho po ř lz eni
připadnouti
jen
o s obě jediné (p f ejlmatelí) mimo při
pady, na které mm § 37, č. 4, §§
48, 49,
§ 40. Doj de-Ii na posloupnost zákonnou, ustanov l se přejlmatel podle pláva a poř adu zákonné posloupnosti d ědické , jak jest upravena v ob č ans kém zákonniku. Z něko
lika d ědicu nastu pujlcich v pozůsta
lost povoláni jsou jednotil vl, pokud
se schvá len lm úřadu
pozemkového
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se nedohodnou jinak,
převzetl
nedilu takto:
1. zpravidla náležl přednost mužským dědicům před ženskými a mezi
dědici téhož pohlavl
staršlm před
mladšlm; při stejném stáři rozhoduje
los. Přibuzni podle stupně blížU majl přednost před vzdálenějšfmi.
2. Děti pokrevné maji vždy před
nost před dětmi adoptovaným i , manželské před nemanželskými. Děti legitimované jsou na roveň postaveny
dětem manželským.
. 3. NenHi tu potomkl'l zůstavitelo
vých, povolán buď za pfejimatele
statku pozůstalý manžel, pokud manželství nebylo soudně rozvedeno.
4. (1 ) Z převzeti nedilu jest zpravidla vylou č ena osoba:
a) které bylo soudem odňato právo svobodné správy majetku,
b) která pro duševní nebo tělesné
vady neni způsobilá na
usedlosti
svobodně hospodami,
c) která je zjevně náchylna k marnotratnlctvi,
d) které , povoláni nedovoluje na
usedlosti samé osobně hospodami.
e) která je alespoň po dVě léta
nepfltomna a .·nedává o .s vémpobytu
zprávy, jestliže jeji
nepfitomnost
jest spojena s takovými okolnostmi.
které čin i pochybným, zdali ' se nepřitomný v přiměřené době vráti.
(2) Nedostatečný věk nenl · důvodem vylučujicim.
,
(3) Rozhodnouti o tom, JSOU-Ii tu
důvody vylúčujrci z p~evzetl nedlhl
podle lit. b) až e) čIJI nic, náležl
úfadu pozemkovému.
5. (1) le-Ii tu vice
spoludědici.
ustupuje osoba určená podle čisla
1 až 3, která v době nápadu dědlct
vi je výhradným vlastnikem rolnické
usedlosti rovnajicr se hodnotou polovině nedilu, o který jde,' nebo U- .
sedlosti ještě většl, ' a to nedilové
nebo svobodné ostatnlm spoludědi
cům co do práva převzlti usedlost,
a pflpadne tudiž nedil osobě podle
tohoto zákona nejbližU, leda že . by
se onen rozhodl odevzdati .vlastnl
usedlost nejbliže
povo l anému
za
cenu, vyšetřenou podle zásad §u 43.
(2) Nechce-Ii nikdo ze spoludědiců
převziti usedlost posléze uveďenou,
pomlji jejich . prá v.o požadovilti, aby'
dědic povoléiný ku převzetl
podilu
jim ustoupil.
.
(3) Má-Ii osoba určená podle č. 1
až 3 k některé usedlosti jmenované
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v odst. 1. tohoto čísI.. jiné právo
než výhradné právo vlastnické, rozhodne o jejim právu a právu ostatních spoludědici'! na převzetl nedílu
úřad
pozemkový přihlfžeje k tomu,
aby zásada vyslovená v §u 16 byla
p.orušena pokud možno nejméně.
6. Jestliže mezi spolu děd ici . nejsou než osoby takové, při kterých
jest podle výše daných ustanovení
důvod vylučujicí, může býti . přes to
jedna z nich ustanovena za ' přejimatele neilílu, jestliže by úřad pezemkový neuznal
vhodnějším
usedlost
vykoup,iti . podle zásad
vyslovených
v §u 51 a nově ji přiděliti.
§ 41. (1) Vlast'ník nedilu může o
. něm poříditi na případ
smrti, ale
jen fak, že za děqice povolá mimo
připady, na které míři § 37, č. 4,
osobu jedinou, a to takovou, které
nebrání některý z vylučujících důvodů § . 40, č. 4. Rozhodnuti o tom,
zdali 'jsou tu takové důvody vylučující, náleží úřadu pozemkovému.
(2) . Ustanov il-Ii zůstavitel
několik
dědiců vyvoli
z nich
přejimatele
úřad · pozemkový, nedohOdnou-ii se
sami (, způsobilém přejimateli.
(3) Ustanovil-Ii zůstavitel dědice~
osobu ' nezpůsobilou, platí obdobne
§ 40, ~. 6. '
§ 42. (1) 'S nedílem připadne přejimateli přislušenstvi , usedlosti.
Co
je pokládati za . příslušens!vi, u~tan<?vuje všeobecný zákon obcansky. Na-.
leži k němu zejména také hospodářský inventář, pokud je ho potřebi k
řádnéinu vzděláváni usedlosti. Jest"že' by zúčastnění dědici se nemohli
o to"" shodnou~i, budiž' rozsah po-

II. Občanské právo.

soudu za výslech zúčastněných OSOb
nebo jejich zákonných zástupců.
'
§ 44.
Při
rozděleni
pOZůstalého
jměni budiž . na. místě usedlosti vZa.
ta za základ suma započtěná Přeji.
mate li podle §u 43 jako dluh. Roz.
děleni toto stane se mezi spoludě.
dice, počítajíc k nim i přejimatele
podle ustanove.ni obecného zákoník~
občanského a ·řízenim
ve
věcech
nesporných . Avšak r ozdělení pozů.
stalosti budiž VŽdycky soudem bud'
vykonáno nebo mu předloženo ke
schválení. V listině o · rozděleni bu.
diž vysloveno, že rozdělení POZůsta.
losti bylo před,sevzato podle toholo
zákona.
§ 45. Jestliže by spoludědico vé mi.
mo přejimatele nemohli býti vybyli
z ostatni pozůstalosti a nemohl-Ii by
jich přejimatel vybýti z prostředků
vlastních, vyplati jim jejich 'POdíly
rel1tový ústav jmenovaný v § 35, za
to, že na usedlost bude vložena ren.
tevá pohledávka.- odpov id ající vypla.
teným podilům. Tyto rentové pohle.
dávký budou rentami
umořitelnými
při čemž ' výše umořovací kvoty bUd~
určena nejméně tak, ' aby renty byly
umořeny, až skončí podle počtu pra.
vděpodobnosti přejimatelovo hospo.
daření na statku.
§ 46. Jestliže bude nedíl
zcizen
(§ 37) do desiti let po vypořádáni
mezi spoludědici,
musí přejimatel
spoludědiců"" doplatiti, oč přiznivým
pro něho odhadem usedlosti podle
§u 43 byli oni spolu dědicové na
svých podílech zkráceni.
§ 47. Zásady §§ 43 a 45 platí ob.
dobně, jestliže je posloupnosti aě·
třebného
hospodářského_
inventáře dickou povolán jediný dědic ze zá·
ustanoven
soudem
po
výslechu ' kona nebo podle posledního pOřize·
znalců.
ní, avšak byly mu v poslednim po·
' (2) Scházelo-Ii by snad něco
do řizení .uloženy platy vyjádřené po·
potřebného . hospodářského inventáře, dílem po'zůstalosti
nebo způsobem
nemůže proto býti vznesen nárok na jinakým.
.
náhradu ceny z ostatní pozůstalosti.
§ 48 . (1) Jsou-Ii spoludědici souro·
§ 43. (1) Při ' rozdělení po~ůstalosti I zenci a jestliže povolaný přejimalel
přidělf se usedlost s příslušenstvim jakož i všichni nebo ' někteři spolu·
přejimateli, jenž se stan~ až do vý- dědici nebo jejich . zákonni záslupcl
še nezadlužené hodnoty tohoto při-, tak navrhují, může dědické vypořá·
dělu dlužn'ikem pozůstalosti.
dání mezi nimi se svolenim úřadu
• (2) Hodnotu ' usedlosti s přislušen- pozemkového býti odloženo . V tomlo
stvím ustanovi úřad pozemkový po- případě . jest , usedlost oněm souro·
dle nejlepšího uvážení tak, 'aby , př~- zeÍ1ců~ ~odev.zC!?ti do sp?~uvlastniclvl
jimatét na usedlosti mohl
obstáti. s Hm" ze prellmatel muze kdykoliv
Rozhoduje, může si úřad pozemkový vykonati své právo na převzeti used'
vyžádati dobré zdání úřadů a činite- losti.
lů, jaGi, se mu zdají vhodnými ~,bu(2) Tím se odloži dělení pozůsta·
de jeho ú,k olem, aby
se
dozadal lostl
mezi
společné
přejimatele
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usedlosti na .tak, dlouh~ , až nápadník
." e nápadnlckeho pra l/a.
uz(~) Chce-Ii vystoupW ze společ en, ně který jiný ze společn íků nebo
stVl ře.Ji jeden ze sourozenců
za
ze~ni společenství nezanechav potrV stva jsou ostatn í společníci
otO~vněn'i převzíti up r ázdněný podíl
pr dle ustanovení § 43. Nepoužij e-Ii
pOhOI O oprávnění, nebo zanechal-Ii
;~mřelý sp~lečník potom~y , , dlužn.o
přistoupi ! i lhne~ k odrocellemu delení pozus ta l?s~l..
..
,. "
(4) spoludedl,CI, kten, nenalez~JI
do spole čens~vl. uvede~e.ho v prvem
odstavci , budtez vy byt I Ihned podle
ustanovení §'d~5:
kt"
'I . "
(4) spolud_e I,CI,
en, nena eZ~JI
do spo lečens!vl. uvedei:e.ho v prvem
odstavci , . budtez vybyli Ihned podle
stanovení § 45 .
u § 49. (1) Zemře -Ii jed~n z man~e·
ló který Je spoluvlastnlkem nedllu,
ř'ikáže úřad pozemkový, pokud nePřipadne uprázdněný podíl pozůsta\ému manže~u .podle .§§ 4~ a,41, tento podíl prellmatefl urcenemu podle obecných zásad , jmenovaných
paragrafů a dědická posloupnost - v
tento podrl řídi se týmiž paragrafy.
Nejpozději . vša~ po - smrti d!uhého
manžela buďtez upravena prava
!(
nedilu tak, aby se srovnávala s _ §
34, a mů~~. úřa~ pozemko~ý za ,tím
účelem UZltl prava vnuceneh o vyku-"
pu daného mu _§ 51.
(2) poze.mkový •.úřad. může pozůsta'- '
lému manzelu pnznatl
právo,' aby
vykoupil podil zemřelého
manžela
od jeho dědiců a to i tehdy, když
druhý manžel zanechal potomky, jestlíže tato úprava jedině dává· záruku
úspěšného hospodaření
na nedílu.
Výkupní cena bude určena podle obdoby § 43.
§ 50. (1) Úřad
pozemkov ý může
ustanoviti zvláštní řád o hospodařeni na ned ílu, zvláště pak také co
do členství -v · některých družstvech,
ochrany památek přírOdníCh a uměleckých, zachování krajinného
rázu
a krajinných zvláštností při stavbách,
pojli\ě ni pro ti škodám a na život a
I. p.
. ,
,
(2) Na zachování tol1oto řádu dozírá úřad pozemkov ý.
§ 51 . Pozemkový úřad může vykoupiti nedíly:
1. když vlas tnik pozbyl vlastností,
které jsou ustanoveny v § 3 za podmlnky přldělu, leda že by manželka
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nebo jiní členové rodiny zaň na
nedilu ho s p oda řili;
2. j estliže vlastník na nedílu trvale hospodaří špatně nebo vede nezřízený život a ,dává špatný příklad
svému okolí ;
3. jestliže vlastník ,svévolně jedná
proti řádu vloženému naň po rozumu
§ 50;
4. jestliže vlastnik na nedílu sám
nehospodaří a na něm nebydli, leda
že by tu byly závažné důvody omluvné nebo p ř echodné závady a jestliže by o řádné. hospodaření na nedílu bylo postaráno členy rodiny nebo jinak;
5. jestliže mimo případy živelních
nehod, nemocí nebo jiných mimořádných nezaviněných překážek dluhuje vlastnil< rentové splátky váznoucí na usedlosti za více než tři léta;
6. jestliže vlastník soustředil ve
svých rukách držbu· p.ozemkovou tak,
že , půda, na které hospodaří, dosahuje aspoň dvojnásobného
výměru
nedílu v krajině obvyklého . V tomto
případě sluši však uvážiti, zdali nejde o soustředěni přech.odné, které
pomine vypravením potomků a t. p. ;
7. jestliže nastane toho . potřeba
podle ustanovení daných. v §§ 40, Č.
6., 41 a 49. o dědické posloupnosti
v ned íl ech.
§ 52. (1) Bude-Ii nedíl takto vykoupen, bude dána vykoupenému náhr.ada a 10 penízem, ' který -odpovídá
tomu, co do nedílu
bylo
vloženo
vlastníkem a jeho předchŮdci. Jde'
li o půdu přidělenou, rovná se ten·
to peníz ceně, za kterou byl přiděl
poskytnut. Při vyměře!)f náhrady sluši hleděti k nutným i užitečným ná·
kladům na nedíl učiněným podle sta·
\fU
v době převzetí pozemkovým
úřadem, jakož s
druhé strany' ke
zhoršení, za k.teré vlastnik odpovídá podle obecných ustanovení ob'
čanského práva.
(2) Nebylo-Ii by možno docíliti dohody o ceně nákladu a výši srážek,
rozhodne o tom okresní soud, v je- o
hož obv.odu nedíl leží, . řízením nesporným .
§ 53 . (1) O výkupu
rozhoduje
v
připadech § 51 Č. 1. až 6. po . návrhu
pozemkového úřadu rozhodčí
soud
pozemkového úřadu. Rozhodčích soudů může býtipodll:l potřeby zřízeno
ně'kolik pro jednotlivé místní obvody. Rozhodčí soud ' skládá se
z
předsedy a jeho náměstka jmenova-
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ných 'presidentem republiky z úřed
níků soudcovských, dále ze soudců,
kteří rovněž
musl náležeti
stavu
soudcovskému a které jmenuje ministr spravedlnosti, a z odbornlků
hospod ářských jmenovaných
pozemkovým úřadem. Soud rozhoduje v senátu, ve kterém vedle předsedy zasedá jeden člen ze stavu soudcovského a jeden odbornlk hospodář
ský.
(2) Složeni soudu a jeho jednacl
řád budou upraveny nařfzenlm.
§ 54. (1) Proti rozhodnutim rozhodčlho soudu nenl opravného prostřed
ku a nález jest Ihned vykonatelný.
(2) Než dojde rozhodnuti
soudu,
může úřad pozemkový vymoci vnucenou správu jako prozalimnl opatřenI.
§ 55. (1) K zastoupeni zájmů vlastnlků rolnických nedllů zřidl se
při
pozemkovém úřadě
poradnl
sbor
zvolený z vlastnlků nedllů. Pozemkový úřad I zúčastněná ministerstva
mohou do tohoto sboru vysllati zástupce z 41cruhů odborných.
(2) Ustanoveni o organisaci a pů
sobnosti tohoto sboru budou
dána
nařlzenlm.

ČAST III.

USTANOVENI POPLATKOvA.
§ 56. Ustanoveni o poplatclch z
právnlch Jednáni, listin, spisů
a
úřednlch jednáni platl, pokud tento
zákon nestanov I jinak, i o právnlch
aktech
předsevzatých
při
přldělu
zabrané půdy.
§ 57. (1) Přiděl do vlastnictvl považuje se za úplatný převod majetkový podle zákona poplatkového.
Hodnota pfldělu Liřčidem pozemkovým
stanovená spolu s hodnotou převzatých plněni vedlejšlch jest základem
pro vyměřováni poplatků.
(2)
Hodnotu nedllů stanovených
podle § 43 odst. 2. dlužno vziti za
zá,klad při poplatclch z ' převodu nemovitosti
a poplatclch dědických.
Jde-Ii však o zcizeni nedllů podle
§ 37, jest z doplatků spoludědicům
podle §u 46 poskytnutých, zaplatiti
dodatečně přlpadný poplatek immobilárni I děd. ický.
(3) Propuštěni podle § 11 záborového zákona nepokládá sa za převod podle zákona poplatkového.
§ 58. (1) Od poplatku jsou osvobozeny:
1. veškeré plsemnosti (podáni, pH-

lohy, listiny, vysvědčenl, protOkOly
a pod.), předkládané po rozumu tohoto zákona k dosaženi přldělu osobami v § 1 uvedenými,
2. směny, uvedené v §u 24 po-

~ud

ho~nota

směněných

po~emk6

Jest stejná.
(2) Za přlděly, jejichž hodnota (§
57) nepřevyšuje 10.000 Kč, plali o.
soby v §u 1, č. 1, 2 a 3 uvedené
čtvrtinu, nabyvatelé ostatnl polovinu
poplatku převodnlho z celé hOdnoty
pfidělu. Za přlděly, jejichž hodnota
převyšuje 10.000 Kč, plati nabyvate.
lé polovičnl převodnl poplatek t
celé hodnoty přldělu.
§ 59. K přlmému zapravovánl poplatků jsou povinni tl,
jimž přidě l
se stal, vice osob jest zavázáno ru.
kou společnou a nerozdllnou.
,§ 60. Bližšl ustanoveni o zajištěni
veřejných" dávek vydána budou zák o.
nem náhradovým.
§ 61. (1) Při udělováni souhlasu
ke 'zcizenl a děleni nemovitosti po.
dle §u 7 záborového zákona vy mě
řuje a výblrá pozemkový úřad,
pokud půda se propouštl ze záboru
pro účely zlevněni půdy přldělové
a podporováni kolonisace od strany
již povoleni bylo uděleno, 10°/8 ;
hodnoty nemovitosti propuštěné. HOd.
nota tato stanovl se dohodou mezi
pozemkovým úřadem a žadatelem
Sjednaná hodnota nemůže býti n~
'újmu zásadám budouclho zákona o
dávce z majetku. V pfipadech zvlált·
nlho zřetele hodných může pozemko·
vý
úřad
poskytnouti přiměrenou
úlevu.
(2) Při udělováni souhlasu k pro·
nájmu (propachtováni) hospodářských
celků a podniků hospodářského a
lesnického průmyslu podle §u 7 zá,borového zákona vyměřuje a vyblrj
od strany, za schváleni pronájmu žj.
dajici, pozemkový úřad k týmž úče·
lům jednu čtvrtinu procenta z úhrn·
ného pachtpvného placeného v ho'
lovosti.
§ 62. Ustanoveni v § 61 plisobl
nazpět na všechna zcizeni, děleni a
pronájmy, ve kterých
pozemkový
úřad při udělovánI souhlasu sl vyhra·
dil právo ve jmenovaném §u uve·
dené.
é:AST IV.

PŘECHODNA USTANOVENI.
§ 63. (1)

Jestliže převzetí a přI-

děl půdy v mlstech, kde jest po nI

pozemková reforma: zákon přídělový §§ 54-65
malý zákon přidělový §§ 1-2.
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Pozn, Vyhlášen 17. února 1920
zvlášt naléhavá .poptávka, vyžádá si
§ 65. Provésti tento zákon ulcládá
delši doby, můze pozemkový úřad,
ustanoveni §u 11. záborového se veškerému ministerstvu.
zákona, uložiti tomu, kdo na zabraZAKON ZE DNE 27. KV ETNA 1931,
né půdě hospodaři, aby přenechal
é:ls. 93,
osobám v § 1, č. 1. jmenovaným a
2) KTERÝM SE MENI A DOPLAul( PŘED
sdružen im těchto osob (§ 1, č.
do pachtu (podpachtu) přiměřenou PISY O PRAvNIM POMERU K PRIDEvýmě ru půdy za běžných pachtovnich LENe pODE
(MALý
ZAKON
PŘIDEpodminek, jestliže osoby ty poskyLOVý).
tují záruky řádného hospodařeni (§§
Čl I. Zákon ze dne 30. ledna 1920
3 a 17 odst. 5).
(2) opatřenim. timto nesmí býti Č. 81 Sb. z. a n., kterým byla vy~
ohroženy ani zájmy výroby n;:l těch dána porozumu §u 10 zákona ze dne
kterých hospodářských celcich ani 16. dubna 1919, Č. 215 Sb. z. a n.,
osob na nich trvale zaměstnaných ustanoveni o přidělu zabrané půdy
a. upraven. ~yl právni poměr k při
ani zájmy zásobováni lidu.
(3) Pachtovni doba budiž nejdéle delené pude (zákon přldělový) se
'
lesl lletá • Pozemkový úřad může při měni a doplňuje takto:
§ 1. (1)0 opatřeni podle § 19 přI
děliti půdu jinak i dřive, než projde
dělového zakona za účelem ochrany
doba pachtu.
(4) NevyhovHi se tomuto přikazu v trvaji~ich práv vodn[ch, nové úprapozemkov,ý
úřad vy uzlvánl vodnlch sll, zřlzeni slustanovené lhůtě,
žebnosti vodnlch I cestných a vů
urči podmlnky pachtovni sám závazně pro obě strany. Při výběru osob bec všeho, čeho vyžaduje řádné hovnucených pac,htýřů a pozemků bu- ~podařeni, . může rozhodnouti státnl
diž slušně přihliženo k zájmům obou pozemkový Ciřad nejpOZději do dvou
let ode dne účinnosti tohoto lákostran.
(5) Vnucený pachtýř Jest povinen na, a to výjimečně, je-Ii takové opanahraditi
propachtovateli
užitečný třeni nezbytno pro půdu, která se
náklad, který do dne převzeli byl dodatečně přiděluje. Nenl-ll v těch
vynaložen na pozemek k docíleni to pffpadech přfdělová cena nemonové Cirody, ač-Ii
nebude
jako vitosti opatřenim zatěžovaných jeAtě
pachtovni podmlnka dohodou stran stanovena, bude k tomu při jejlm
stanoveno, že pachtýř má odevzdati stanoveni přiměřeně přihlédnuto, fipozemek při skončeni pachtu ve nak odpočte nebo poskytne státnl
stejném stavu, v jakém jej převzal. pozemkový úřad vlastnlku zatěžova
Nedohodnou-Ii se strany na náhra- ných nemovitosti náhradu přiměře
dě takového nákladu, platí o stanonou uloženým závadám.
veni jejlm obdobně ustanoveni §u 5.
(2) Právo státnlhQ pozemkového
zák. z 30. řljna 1919, č. 593 Sb. zák. ~řadu učiniti opatřeni podle odst. 1.
a nař., o ochraně drobných země může býti vymazáno z pozemkových
dělských pachtýřů.
knih na pouhý návrhvlastnlkův, jak(6) Prováděni těchto přechodných mile uplynula lhůta tam vytčená.
uslanovenl může pozemkový
úřad
§ 2. (1) Půdu, která nebyla přidě
pfenésU též na přislušný úřad poli- lena , jako rolni~ký nedli, je dovotický. Za lim účelem ' mohou býti leno propachtovati, zciziti mezi živýzřizeny ku podpoře politických Ciřa
mi a zatlžiti jen se svolen lm státdli naflzen lm zvláštnl poradnl or- niho pozemkového Ciřadu, a to při
gány.
výměře až do pěti hektarů veškeré
(7) Pravomoc pozemkového úřadu této půdy do čtyř let,
v ostatních
podle těchto přechodných ustanove- pffpadech do deseti let, počltaných
ni trvá až do konce roku 1920 a lze od · knlhovniho vkladu ' vlastnického
jl naffzenlm vlády prodloužiti na práva původnlm nabyvatelům, stal-Ii
dalš! rok.
se však vklad vlastnického práva
před účlnnostl tohoto zákona, poči
CA ST V.
taných ode dne jeho účinností.
USTANOVENI zAvERECNA.
(2) I po lhůtách v odst. 1. uve§ 64. Tento zákon působ I ode dne dených potřebuji vla'stnlci svolení
vyhlUenl.
státnlho pozemkového úřadu ke zclšetře
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'Zení a zatižení, dokud bude váznouti na nabytých nemovitos1ech pohledávka státu, státnich fondů nebo náhradové banky z poskytnutého llvěru.
(3) Právní jednání beze svolení
státního pozemkového úřadu podle
odst. 1. a·' 2. jest neplatné. Svolení
musí býti vykázáno listinou v návrhu
na převod ' vlastnického práva nebo
na zápis závady.
(4) Svoleni není třeba, jde-Ii
a) o zcizení nebo pacht mezi manžely nebo s rodičů na potomky a
jejich manžely,
b) o pronájem obytných místnosti
neb obytných budov nesloužících hospodaření na nabyté půdě,
c) o pacht, zcizení nebo zatiženi
půdy nabyté ke zřízeni zahrádek při
budovách, k nutnému rozšíření staveništ, dvorků a zahrádek, . jestliže
půda k těmto účelům nabytá nepře
sahuje výměry deseti arů, pak ke
stavbě hospodářských budov, bylo-Ii
vyhověno vytčenému účelu a půda
se propachtuje·, zcizuje nebo iatě;
žuje jako celek, pokud se týče s
kmenovou nemovitostí, a nevázne-Ii
íjvěrová pohledávka podle odst. 2.
(5) Noví nabyvatelé ať právnim
jednánim mezi živými; ať na případ
smrti jsou omezeni stejně do . téže
celkové doby, jako byli původní nabyvatelé . Zcizenim rozumí se tu i
dělení nemovitosti třebas jen s čá
stečným př~vodem vlastnického práva.
'
. § 3. Svolení státního. pozemkového
úřadu ke zcizení,
propachtování a
zatížení není třeba a práva na výkup nenl, jde'- li
.
.
a) o půdu nabytou ke stavbě vlastních rodinných obydlí a maloživno'stenských provozoven, jestliže , byla
stavba provedena, půda nabytá nepřesahuj~ výměru dva,ceti arů a není součásti nedílu, .
.
b) o půdu, nabytou podle § 5 pří
dělového
zákona,
byly-Ii splněny
podmínky tam , stanovené a nebyla-Ii
půda přidělena družstvu nabyvatelů
nedilů,
v obou přlpadech jen, nevázne-Ii
na nabyté nemovitosti úvěrová pohledávka podle § 2, odst. 2.
.
§ 4. (1) Nastanou-Ii okolnosti uvedené v § 51 pří dělového zákona
může státní pozemkový úřad vykoupJti přidělenou půdu, i když . nejde
o rolnické nedíly, v době počítané
podle § 2, odsl. 1., je-Ii však za-
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právo,

vazena pro úvěr podle § 2, odst. 2
tohoto zákona, i po této době d~:
kud není zástavní právo pro 'tento
úvěr z veřejných knih vymazáno.
(2) O výkupu plati ustanovení §§ 52
až 54 přidělového ·zákona.
§ 5. (1) Pokud v konečných roz.
hodnutich a dohodách podle § 27
přídělového zákona a v rozhodnutfch
o svoleni podle § 7 zákona ze dne
16. dubna 1919, Č. 215 Sb. z. a n
o zabrání velkého majetku pozem:
kového ve znění zákona ze dne 11
března 1921, Č. 108 Sb. z. a n. Ulo:
žena byla nebo ještě budou naby_
vatelům půdy, která není rolniCký",
nedílem, omezení vlastnického práva
ve příčině pachtu,' zcizení a zavazení časem neomezená nebo dáno
bylo nebo bude na neomezenou dobu státnímu pozemkovému úřadu právo na výkup· anebo bylo nebo bUde
pro dědickou posloupnost uloženo
obdobné užití §§ 39 až 49 přídělo
vého zákona, nemají tato ustanoveni
platnosti a na, jejich místo nastupuji
předpisy tohoto zákon~. '
(2) Ustanovení o patronátních právech a břemenech při výměře nabyté půdy do 30 ha, · pak o záv azku
podrobiti svůj svobodný majetek scelovacímu řízení a státi ' se s ním čle
nem melioračního družstva, pozbývaji platnosti, a jsou-Ii knihovně za.
jištěna, mohou
na náv'rh vlastníka
býti vymazána a to patronátní práva
a břemena, vykáže-Ii potvrzenim stálního pozemkového úřadu, že výměra
veškeré nabyté půdy . nepřesahuje
30 ha.
(3) Z,ávazek, aby ' příděl ce· řádně
hospodařil ,sám osobně se svou rodinou nč! nabv.tých
nemovitostech,
svůj podnik neztenčený zachoval a
budovy pojistil, zanikčÍ uplynutim do·
by stanovené . v § 2, odst. 1. a 2.
a v § 3 a · může býti po uplynutí této
doby nC!, ,n ávrh vlastníka· z veřejných
knih vyma.zán.
(4) Zákonem tímto nic se nemění
na konečných rozhodnutích, dohodách a rozhodnutích o svolení, pokud
jimi nebyly
nabyvatelům
uloženy
závazky nebo om.ezení ve při čině
pachtu, zcizení a , zavazení, pokud
tento zákon nestanovi jinak.
§ 6. (1) Nejde-Ii o . rolnický nedfl,
mohou býti vymazána ·'omezení vlast·
nického práva zákazem ·propachto·
vání, zcizení a zatižení, zapsaná ve
veřejných knihách, která byla tímto

pozemková reforma: malý zák. příď. §§ 3- 11.
upravena a co do času
~~elena, j~kO~ i právo n~ vý~~p ·
hrazené statnlmu pozemkovemu ura~y na neomezenou . dobu, vůbec na
~Uhý vlastnikův návrh, jakmile uplyp lhůta podle § 2, odst. 1., leda
~: jde o případ § 2" odst. 2.
I (2) Bude-Ii !-.a ~ýmaz žádáno do
deseti let pocltanych podle § 2,
odst. 1., jest kromě přlpadu § 2,
odst. 4 c) a § 3. v. návrhu prok~
zati potvrze.ním statl1l.ho. po~emko,ve
ho úřadu, ze celkova vymera pudy
nabyté přídělem n.ebo ~e svolen!m
státnrh o pozemkoveho úradu nepresahuje 5 ha.
.
.
(3) Výmaz omezení a prava na vykuP uvedených v odst. 1. může býti
a vlastníkův návrh povolen i do
~lVř let kdykoliv, bude-Ii prokázáno
c otvrz enim
státniho
pozemkového
~řadu v při~ad~ § 3 a)" že pů~a •.ne:
přesahuje vymeru 20 aru a nenl castl
nedílu, a v přípaďě § 3 bl, . že byly
splněny podmínky stanovene v § 5
řfdělovéhO zákona a půda
nebyla
~řidělena družstvu nabyvatelů nedílů.
(4) Je-Ii v~ak na nemovitosti .vloženo zástavl1l práv? pro po~ledavk~
státu, stá tnich fondu nebo~ nahradove
banky z poskytnutého úveru
(§ 2,
odst. 2.), lze ve všec~ připadc:ch
vymazati omezeni vlastl1lckeho pra'la
ve příčině zcizení a zavazení (zatížení) a právem na výkup teprve,
když byl vložen anebo se zároveň
vkládá výmaz zástavního práva pro
tento úvěr .
(5) Knihovní převod a zápis pachtovního práva může býti povolen v
připadě § 2,
odst. 4. a),
bude-Ii
návrhu vykázán rodinný poměr tam
vytč ený matričnimi výpisy, v případě
pak § 2, ods t. 4. cl, knihovní převod
a zápis pachtovniho práva a závad,
bude-Ii prokázáno potvrzenim státního pozemkového úřadu, že bylo I!yhověno účelu a podmínce tam vytče
ným a žE! půda nabytá ke zřfzení zahrádek a k rozšířeni jich, stavenišť
a dvorků, nep ře sahuje 10 arů.
§ 7. Ustanoveni §§ 1 až 6 tohoto
zákona netýkají se nabyvatelů lesů
ze zab ra né půdy ve výměře nad 100
ha.
§ 8. Státni pozemkový úřad může
uložiti platebními příkazy povinným
osobám zaplacení nedoplatků přidě
lových cen a náhrad nákladů s vyhotovenlm plánu a proveden lm knihovnich zápisů a peněžitých plnění ko'kon em
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naných za ně podle konečných rozhodnutí zejména daní, dávek veřej
ných i po j istných premií do třiceti
dnů ode dne
doručení
platebního
příkazu. Byl-Ii v této
lhůtě
podán
písemný rozklad státnímu pozemkovému úřadu do platebního příkazu,
nemohou býti předepsané částky vymáhány. Nebyl-li podán ve stanovené lhůtě rozklad a nebo byl-Ii zamítnut, jsou platební příkazy exekučni 
mi tituly pro solidní exekuci a nepotřebují potvrzeni vykonatelnosti.
§ 9. Vkládá-Ii se s vlastnickým
právem nabyvateli současně zástavní
právo pro několik
pohledávek,
k:
jichž záp ůjč ce státní pozemkový úřad
svolil a jiChž pořadí při tomto svolení ur čil, ř íd í se pořadí zápisů tímto určením a výměna pořadí bude v
-pozemkové knize zapsána podle svolení státního pozemkového úřadu a
návrhu o tom učiněného; přivolenf
·ustupujicího věřitele a vlastníka nemovitosti se v tomto případě nevyžaduje pro knihovní zápi s.
§ 10. (1) Státni pozemkový
úřad
může, pokud lohoto svolení je třeba
podle § 2, svolili k zatížení nabyté
pltdy zápůjčkami peněžních
ústavů,
fondů a svépomocných družstev, poskytujicich podle stanov úvěr k ú če
lům vyjmenovaným v § 35, odst. 2.,
přídělového zákona i nad meze za dlužitelnosti stanovené v § 2 zákona
ze dne 11. března 1920, Č. 166 Sb .
z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zá!cena úvěrového), stačí
li výnos zadlužované půdy uhraditi
sjednaný úrok a splátky.
(2) Výpisy z hlavních knih l1ypoteč
ní banky České (1iIiálky v Bratislavě )
o úvěru poskytnutém na přidělenou
půdu jsou i v zemi slovenské a podkarpatoruské exekučními tituly
pro
soudn í exekuci .
§ 11. (1) Dokud nepominulo omezeni vlastnického práva zákazem zcizení a zatíženi, může dražební řizen[
o nabyté půdě zahájeno býti jen se
souhlasem
státního
pozemkového,
úřadu, které se vykáže v návrhu na·
jeho zahájení. Veškerá usnesení, vydaná za řízení, jest doruč i ti také·
státnímu pozemkovému lIřadu, L .když.
není sám vymáhajicim věřitelem . .
(2) Nebylo-Ii při dražbě
učiněno
někým jiným ani
nejmenší podáni,.
může státni pozemkový úřad při dra-o
žebním roku anebo, nezúčastní-Ii se,
ho svým zástupcem, dp 14 dnů po-
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tom, kdy byl zpraven o výsledku
dražby,
písemným
prohlášením
u
exekučního soudu převzíti
nemovItost danou do dražby za nejmenši
podáni. V takovém případě udělí
soud příklep státu, jinak zruši dražebnl řízeni.
(3) Bylo-Ii učiněno při dražbě nemovitosti stižené ještě zákazem zcizeni a zatiženi nejvyšší podání ně
kým jiným, může státní pozemkový
úi'ad prohlášením učiněným při roku
svým zástupcem anebo, nezúčastnil-Ii
se roku, písemným prohlášením uči
něným u exekučniho soudu
do 14
dnů po tom, kdy byl zpraven o výsled!cu dražby převziti nemovitost za
totéž nejvyšši podáni. Nezúčastnil-ll
se státnl pozemkový úřad dražebnlho
roku, odročí soud rozhodnutí o pHklepu, až uplyne určená 14-dennl
lhůta. Učinf-li státní pozemkový úřad
pii roku anebo, nezúčastnil-Ii se ho,

ve lhůtě prohlášení, že přejlmá ne.
movitost za nejvyšší podáni někte.
rým dražitelem učiněné, udělí SOUd
příklep státu, jinak nejvyššímu po.
dateli.
(4) V dražebnl vyhlášce jest upo.
zornlti na právo státního pozemko.
vého úřadu převzíti draženou nemo.
vitost za nejmenší podáni, nebylo.U
jiným učiněno, nebo za nejvyšší po.
dání učiněné jiným dražitelem.
(5) . Za nejmenší nebo nejvyšší po.
dání převzatou
nemovitost přlděll
státní pozemkový úřad podle ustano.
vení přidělového zákona.

Cl. II .
Tento zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a provedou jej všichni
členové vlády.
Pozn. Zákon vyhlášen 12.
června
1931.

III. OBCHODNí PRÁVO.
Zákon ze dne 17. prosince 1862 čis. 11/1863 .ř. z. k uvedení
.
zákoníka obchodního.
I. USTANOVENf VŠEOBECNA.
§ 1. Dnem 1. července 1863 pozbývají platnosti všechny
zákony
a
všechna nařízení která se vztahuji
k před mětům obchodního zákoníka,
pokud není st~noven.o ..v to~to uvozovacím zákone, že Jej Ich pusobnost
trvá dále, nebo pokud není pouká1án~ v obchodním zákoníku na zákony zem ské.
§ 2. Zejména pozbývají platnosti
starší řády merkantilní a směnečné.
pozn . Následuje vy jmeno vá ní
rých zrušených předpisů .

sta-

váním obchodu manželkou nejsou
ohrožena práva manželova.
§ 7. (ve znění zákona z 30. červ
na 1921, čís. 260 sb. z. a n.).
Ustanovení zákona obchodního o
firmách, knihách obchodních a prokuře vztahují se vyjma obchodníky
podomní na
všechny
obchodníky,
kteří platf z výdělku svého obchodu státnr daň výdělkovou v místech
do 10.000 obyvatelů alespoň 200 Kč
ročně a v místech nad 10.000 obyvatelů alespoň 400 Kč ročně nebo
pro jejichž podniky dle rozsahu je·
jich by byla taková výměra přimě
řená, kdyby nebyli od placení osvobozeni.
Válečné
a poválečné přirážky k
dani výdělkové se do sazby nevpo-

§ 3. Ustanoveními obchodního zákoníka nejsou dotčeny zákony o nabvvání, obmezení ~ o zrušení věc
ných práv k nemovitostem.
Zákony o úrokové míře a o lichvě
jsou obchodním zákonlkem dotčeny čítají.
jen potud, pokud obsahuje zvláštnl
Sdružení ku provozováni obchodnich živnosti, na něž se uvedená uustanoven í.
§ S. Pokud obchodní zákoník pou- stanovení obchodního zákona nevztakazuje k zákonům zemským nebo k hují, nepOkládají se za
obchodní
zákonům platným v jednotlivých stáspolečnosti.
tech, dlužno jimi rozuměti ony zá§ 8. Do jaké mlry mají býti zakony čl ona nařizení, která .platí ve pisovány do obchodního rejstříku
vlech královstvích a zemích nebo v podniky státní, a pokud mají tudíž
některých z nich, pro něž jest vydán
podléhati u'stanovením
obchodniho
tento zákon.
zákoníka o firmách, o obchodních
Kde se zmiňuje obchodní zákoník knihách a o prokuře, ponechává se
o německém směnečném řádu, sluší úpravě cestou nařlzovaci.
jim r ozumě ti všeobecný řád
smě
§ 9. lakmlle jest firma kupcova
nečný, prohlášený v [Rakousku).
zapsána do obchodního rejstiíku,
Pozn. Nyní směnečný zákon č . nemají pozdější změny v částce da1/1928 niže otištěný .
ně výdělkové, kterou kupec jest povinen platiti, nebo okolnost, že míJI. USTANOVENf ZVLAšTNL
sto provozu pro přírůstek obyvatelstva bylo vřaděno do Jiné třídy míst1. O kupcích.
§ 6. Ustanovení článku 7. obchod- ni (§ 7), vlivu na to, abY nebylo
nlho zákoníka, že man~elka nemůže šetřeno předpisů obchodního zákobýti obchodnici bez svolení
svého na dotčených v předchátejídch paragrafech.
manžela, plati s obmezením, že k

žádosti manželčině mOže býti chybě
jlcí svolení manželovo nahrazeno výrokem soudcovským, vyjde-Ii na jeYO I úfedniho šetření, že provozo-

2. O obchodnim rejstříku a O smlouvách svatebních se zřetelem na kupce a na obchodní společnosti.
§ 10. Veškerá ohlášení, jež jsou
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př ed ep sán a

obchodním zákoníkem a
kt e rá se týkají vedení
obchodn ího
r ejstříku, musí býti podána
u obchodního soudu bud'to osobně
do
protokolu, nebo ve formě
ověřené
soudně nebo notářsky.
Plnomocníci mají se vykázati p ln ou
mocí ově ř enou stejným zp ů sobem.
§ 11. Že zápisy rejstříkové v ešly
ve známost oznámením ve veřejných
li stech, sluší považovati za p rovedené, byl o-Ii oznámen í (v ni"ch) jednou
zařaděno, po ku d zákoník
obchodn í
nestanoví nic jiného.
Přednostovi zemského poli tického
úř adu p řlsluší, aby po
dohodě
s
obchodním soudem
zvolil
veřejné
li sty, jež budou předem určeny k
těmto vyhláškám .
Vyhláš ku o t éto volbě učiní obchodní soud .
.
§ 12. Tresty , které mají býti ukládány obchodním soudem proto, že
nebylo š etřeno př edpis ů
ohlašova cích nebo že bylo užíváno nepříslu
šné ' firmy (čl. 26 obchodního záko níka), záležejí v peněžitých poku t ác h, . jež jest vyměřiti částkou
od
'100 do 1000 Kč.
Nen í-Ii šetřeno předpis ů
ohlašov ad ch, má uložení pokuty předchá
zeti vyzvání, aby se předpisům těm
během

určité

lhůty

vyhov ělo.

Poku ty peněžité nelze prOmě\liti II
tre st vězení.
Pokuty pl ynou do chudinského fon du místa, v n ěmž má své síd lo obchodní soud.
Poku ty tyto bud'tež. v ym áhán y bez
zř e tele k tomu, že
případně
byly
současně uloženy tresty
živnostenským - úřade m pro přestupek . živnostenský.ch předp i sů.
Pozn. Sazba trestu podle zák. 31 /
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§ 13. Soudy vůbec a zvláště úř a
dy, projednávajíci pozůstalosti
.a
konkur sy, pak
úř.ady
živn ostenske,
notáři a obchodní a živnostenské komory jsou povinny, jakmi le vykoná:
v ajíce sv ůj úřad nabudou vědomosti
o přestupcích e h lašovacích, předpisů
nebo o užívánI nepřís lu šející fir my
(čl. 26 obch. z.), bez prodlení učiniti
o lom ebc hodnímu soud.u oznámení.
§ 15. K úředním úkonům, j e ž spadají podle §§ 10, 11 a 12 t oho t ~
uvozovacího zákona do
působnosti
obchodního soudu, příslušny j sou i
ve vyšších i nstancích jen úřady sou d ni.

Tyto pak mají postupova ti
POdle
zákona o ř'ízení so udním v nespor.
ných věcech právní ch.
§ 16. Maj e tkov á p r áva vyhrazená
smlouvami sva tebn ími manželce kup.
cově, jehož firma jest
zapsána v
obchodním re j sHíku, bud'tež - mail.
li míti účin nesti vůči obchod ním vě
řit el ům rev něž zapsána
do ob.
chodního rej s tříku, ať již byly uza.
vřeny sv ate bní smlouvy před nebo
teprve po zápisu firmy do obchoa.
nlho iej:>tříku.
Tato práva mají ú činnost vůči zml.
ně ným
v ě řit e lům
t eprve ode dne
kdy byl proveden
zápis
svateb_
ní ch smluv do obchodního rejstří ku
obchodníhe soudu, v jehož obvOdu
je síd lo obchodního z.ávodu .
Záp is pusobí proti třetím Osobám
bez ohledu na 10, zvěděly-Ii o zápi.
su či nikoliv.
V případě konkur su následují zml.
něná pl'áva manželč ina
za
pohle.
dávk ami ebchodních věřitelů manže.
lovýc h vzhledem k celému jeho j mě.
ní, pokud tyto vznikly p řede dnem
zápisu.
Ustanove ní l o hoto paragrafu plali
též
o
každé
změn ě
svat ebnlch
smluv, at' tato vznikl a obapol nou dohodou nebo výrokem soudcovským,
Co . tu předepsáno, p latí také o
oso bně r učící ch
společnících
ob·
chodn: spol eč n osti, kter á jest za·
psána do obchodnlho rejstříku.
§ 17. O obsahu,. j~k ož i o změně
sv ateb ní ch sm luv j est nutno před lo·
žiti listinu ověřenou nolářsky nebo
soudně nebo právoplatný nález. Při·
slušné listiny buďte ž uschovál)Y u
soudu obchodního v ověře ném o·
pise .
Do obchodního rejštříku jest po·
znamenati
jen
datum
svat ebních
smluv nebo jejiCh změ n, jméno, při·
jm en í, stav, bydliště manželů a den
zápisu .
. ".
Na tyto údaje buď také obmezen
obsah jejich uv e ř e j něni.
Manže lka má právo
žádati, aby
svatební smlouvy byly' zapsány a
p okud by tyto nebyly ověřěny no·
tář sky nebo soudem, přiměti k tomu
svého manžela.
§ 18. Každý má právo nahlédall
do listin obchodního rejstříku a žj.
dati za jejich opisy, jakož i o Clřed
ní vysvědče n í z ni ch .

UVOZ.

zá k. obch od. §§ 11 -39.

3. O knihách obchodních.
.
19 člán kem 34. obchodního za§ ' ka ' urče ná průvodnost
přísluší
kon~odní m knihám oněch kupců, ' u
o~~í jest splně na podmínka §u 7.
ni C to
uvozovac ího "zákona,
také
toh~i ne kupcům; proti těmto však s
pro eten ím, že průvodnost . plati to~bm o dobu je dnoho roku a šesti
11~~rc'O od v.zniku p~hledá.vky, která
~ústala v knize otevrena Jako ~eza
plavená.
20. Knihám kupců, u nichž není
~něna podmínka. §u 7. tohoto uvosp vaclho zákon a, přísluší průvodnost
10 no vená v pře dešlém paragrafu po
SlabU jed noho r oku a šesti měsíců
dOOli kaž dému, jsou -Ii vedeny podle
P~žadavk ů předpi su článku 32 . obPhodníhO zákoník a a tak, že lze z
~i Ch úpln ě (d?kOn ale) seznati stav
jejich obchodu.
4. O prokuristech, o pln.omocnicích
obch odních a ~íc~~~.hOdnlCh pomoc-

§ 23. Oprávněním, které dává ob-ho dním ces tují cím článek 49
ob~hodníhO zákoníka ye příčině inkassa, nušuje se obmezení .o~sažen~ v
tom směru v §u 10. mlnlstersk~ho
Jaílzení z 3. listop adu 1852, zák. říš.
i. 220.
'
pozn. Srovne j § 59 ž ivnos t . řádu
oliště ného

na

ko nc i tohoto oddílu.

ó. O obchodních spoleČnostech.
Zvláště :

A. Se zřele lem na konkurs věřitelů.
PrOhlášen í konkur su na jmění to holo společ níka n~má však vzápětí
prohlášení konkulsu na jmění společ nosti.

r
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ne oznámení uve'dené v článku 240
ebchodního zákoníka, jakož i úřad,
který jest povolán podle článku 242
k tomu, aby nařídil zrušení společ
nosti.
§ 35. Úřadu, jemuž náleží udělo
vati státní schválení, jest vyhraženo,
aby přihlédaje k zvláštní povaze obchodního provozu rozhodoval od pří
padu k případu " o tom, může-Ii u
jednetlivých akciových
společnosti,
jejichž předmětem
podnikání jsou
obchody, býti stanoveno ve smlouvě
společenské:
1. že článkem

222 obchodního zákoníka stanovená výše splátek může
by ti snížena ze · čtyřiceti
procent
jmenovité č ástky akcií až na dvace tpět pro cent tohoto obnosu,
, 2. že může · býti ' prodloužena lhůta,
v níž jest předložiti podle článku
239 obchodního zákoníka bilanci, až
na - dvanáct měsíců od uplynuli obchodního roku.
k předpisům občan
ského práva a řízeni.
Pokud jde o předpisy premlčecí, obsažené v článku 149 obchodního
zákoníka,
jE!st
rozuiněti
osobami, jež stojí v moci poručen·
ské a právnickÝl!li osobami. opatro·
va l1 ce ve smyslu čtvrté' hlavy prvního
dílu obecného zákoníka občanského
a' korperace ve ' smyslu §u
1472
ebecného zákoníka občanského .
§ 37 . Pojmem "obstávka", který
se vyskytuj~ u článku 119 obchedního zákoníka, jest rozuměti zákaz
vztahující se na movité věci dlužníkovy, obsažený v předpisech procesních .

C. Se

zřetelem

§ 36.

•

B. Se zřete lem k platným zákonným
předpisům o spolcích.
§ 32. Ohledn'ě kom anditní společ
nosli na akcie a společnosti akci 0~é. u ni chž předm ětem podnikání
jsou obchody, pozbýyaj í platnosti uslan ovení §§ 9 a 12 spolkového zálona z 26. listopadu 1852, zák. říš.
C. 253.
,.

§ 33. Pokud u kom and i tních společn ostí na akcie jsou vydávány akcie nebo akciové podlly na částku
v rakouské měně, nutno tyto vydati
na částku nejméně tře set zlatých ..
§ 34. Zákonem spolkovým jest ustanoven úřad, jemuž má býti učině-

7.

'0

obchodech. k soudnictví ve vě
cech obchodních .
§ 39. Seudnictví obchodní" zakládá
se dále bez ohledu' na v'lastnost
sporných stran níže uvedenými věc
mi obchodními, a to i · tehdy, nevznikají-Ii. z 'obchodů:
1. Spory mezi smluvníky ze zcizenf
obchodní živnosti; o právo užívání
firmy mezi tě"1i, kdo~ ~i na to činí
právní nárok; pro bezprá.v né užívání
firmy, mezi poškozenými
a těmi,
kdož neprávem užívají firmy; z jednání spadaji.cích do povolání obchodních dohodců, važi~ů, měřičů a
jiných osob, které jsou ustanoveny

A. Se

zřetelem

Č.
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aby tyto byly uvedeny v soulad s
ustanovenimi obchodního zákoníka,
nepotřebuji ' tyto
změny
státnlho
schváleni.
§ 59. Podáni k z~pisu do o~~h?d
ního rej střiku, ktera budou uClnena
podle těchto pfedchodných předpisů
v lhůtě tři měsiců, po připadě pěti

let od p.o .čátku působnosti obChod_
niho zákonik.a, jsou osvobo zena Od
poplatků, pokud jde a zápi sy, jei
podle zákonů dřivějšich by měly
býti považovány již za vykonané.
§ .60 . Provedenim zákona pově
řuj i se ministr just ice a ministr obchodu.

Obecný zákoník obchodní ze dne 17. prosince 186Zr
, . - ~í~. 1/1863. ř . z.
Za svolení manželovo se považuje
kdyŽ" žena s vědolllim a bez odpor~
jeho obchod provozuje .
žiti 'jest, pokud tento zákoník žádnéManželka kupcova,
která svému
ho 'ustanoveni neobsahuje, obchod- manžel u jen vypomáhá v obchodní"
nich zvyků, a nenHi jich, obecného živnosti, neni obchodnici.
občanskélío práva .
ČI. 8. Manželka která jest obchod·
ČI. 2. Na ustanoveních německého
směnečného řádu se ' tímto zákoníkem nici, může se platně zavazovati Obchodními i.ednánimi, aniž jest po·
nic neměni.
.
Čl. 3. Kde tento zákoník mluv i o třebi k " jednotlivým jednánim zVlášlobchodnim soudu, nastupuje" neni-Ii niho svolení jejího manžela.
. Ruči za. obchodní dluhy svým cezvláštniho soudu obchodního, na jelým jměnim, bez ohledu l na práva
ho' místo obyčejný ' soud.
správy a poživáni . nebo jiná práva
manželova, založená na tomto jměni
KNIHA PRvA.
manželstvim.
Také společné jměni
O STAVU OBCHODNICKÉM.
ručí , pokúd je . tu společenství stalků,
ručHi
zároveň
manžel svým
osobnim jměním, . jest posuzovali
PRVÝ TITUL.
_podle zákonů zemských .
O KupclcH.
ČI. 9. Obchodnice může ve vě
ČI. 4. Za kupce podle tohoto ' zá- cech obchodnich samostatně vystukonika jest pokládati toho, kdo po poyati '. Pred_ soudem, neni rozdilu,
živnostensku" obchodni jednáni pro- je-Ii neprovdána nebo provdána.
vozuje.
Čl 10. Ustanovení. zákona obchodČI. 5. Ustanoveni daná o kupcich ního o firmách, ' knihách obchodnich
plati stejnou měrou o společnostech a prokuře vztahuj í se výjma obchodobchodnich, zvláště též o spole_čno niky podomní · na všechny obchodstech akciových, u nichž předm-etem niky, . kteří plati z výdělku svého obpodnikáni jsou obchody .. _
_ .
chodu stání daň výdělkovou v ml·
Tatáž ustanovení plati tez o vereJ- stech do : 10.000 obyvatelů
alepoň
ných bankách ,v mezich nařízeni pro 200 Kč r očně a v místech nad 10.000
ně platný~h .
.
.
obyvatelů
alespoň
400 Kč ročně
Čl. 6. Zena která provozuJe ob- nebo pro jejichž ' podniky dle rozchody po živnostensku (obchO~nice), sahu jejich by b ý la taková výměra
má při provozováni obchodu vsechna p ř iměřená', kdyby nebyly
od plapráva a 'povinnosti kupcovy . o ceni osvobozeni.
Při svých obchodech nemuz~
se
Válečné ' a poválečné přirážky k
žena odvolávati na právni vyhody,
jež plati v jednotlivých státech pro d·a ni výdělkové se do sazby nepočitají. ,
že~li' to~ neni rozdílu, provozuje-Ii' Združeni ku' provozováni obchodobchodni živnost sama, nebo ve nich živností " na něž se uveden~
společenstvi s jinými, provozuje-Ii ji ustanovení obchodniho zákona ne·
vztahuj í, nepokládaj i se za obchodnl
osóbně neb prokuristou .
ČI. 7. Manželka nemůže býti· ob- společnos ti.
Čl. 11 . Zemskými zákon y, které y
chodnicí bez svolení svého manohledu živnostenské policie nebo
žela.
. OBECNA I,ISTANOVENI.

ČI. 1. Ve věcech obchodnich pou-
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d ani stanoví náleži- i
Čl. 17. Firma
veřejné
obchodni
%I~~i potřebné k tomu aby za!~ž~na I ~p~lečno.sti, nejsou:li. ~o ni pojata
to la vla stnost ku pce n~b.o . zvlastnlch Jmen'a vsech spolecnlku, musi obsab.rd kup ectva, nevylucuJe s.e plat- hovati jméno nejméně jednoho ze
Ir st ustanoveni
tohoto
zakonika, společniků s dodatkem naznačujícím
nOvněí ony zákony zůstávají nedotče- že te' ju společnost.
'
~~ tímto zákonikem.
F.irma k~m.an?itní .sl?oleč.!'o~ti musí
DRUHÝ TITUL.
obsah~vatl_)l~eno neJn:!éne Jednoho
rM ' REJSTR- rKU
osobne ruclclho spolecni-ka . s doo OBCH ODN
.
datkem naznačujícim, že je tu spoCI. 12. ~ každ ého Ob.chod.ní~? sou- lečnost.
.
du vésti Jest obchodnl reJstrlk, do
Jména jiných osob než osobně rukterého činiti jest zápisy nařízené čísich společniků nesmějí býti potímto zá konikem .
jata do firmy obchodni společnosti.
Obcho dni rej,;; tři k .iest veřejný . ~a- Taktéž nesmí se žádná veřejná obhlédnutí do n«:ho Jest ~ v .Obvyklych chodni společnost nebo komanditni
služebních hodinách kazdemu . dovo- společnost označovati za společnost
leno. Též Iz~ zaprayi-Ii s~ útraty, akcio vou, a to ani když jistina kožádali za OpiS, ~ápi s_u! ktery na po- manditistů jest rozvržena na akcie.
žádání musi byt I overen.
Čl. 18. Firma akciové společnosti
CI 13. Zápisy do obchodniho rej- musí zpravidla zvolena býti podle
stllk~ má obchod ní .soud, pokud předmětu podnikáni.
lenl o zák onfk_ v je~n~tlivých přfp~Jméno
společniku nebo
jiných
dech výsl ovne nic Jlneho .nestanovl, osob nesmi býti do firmy pojato .
v jejich celém ob sahu jednlm nebo
ČI. 19. K~ždý kupec jest povinen
několikerým oznámenim ve veřejných ohlásiti svou firmu
u· obchodního
listech ne prodleně vyhlásiti.
soudu v jehož okre.su se nalézá jeCI. 14. Každý obchod ni. soud má ho obchodní závod, za účelem zápi·
pro svůj okres k aždoročně v mě- su do obchodního r~jstřfku; má firsíci prosinci určiti veřejné listy, ve mu sv.ou se svým osobnim podpisem
kterých příštiho rok u má docházeti k před ob.chodním soudem znamenati
vyhláškám předep sa.ným v článku 13. nebo její znamenáni v ověřené forUsnesení o tom jest vyhlásiti v jed- mě podati.
nom nebo několika veřejných listech .
ČI. 20. Každá nov~ firma musi se
Kdyby během roku některý - z ur- 'Zřetelně lišiti , od všech firem, jež v
čených listů přest al vycházeti, má tomto mistě nebo v téže obci již
soud na jeho míst ě určiti· a veřejně se nalézají a do obchodniho rejstří·
vyhlásiti list jiný.
.
ku byly 'ZilPsány.
.'
Pokud sou dy ve volbě ' Iistů, jež
Má -Ii některý obch.odník
stejné
mají býti určeny, váz ány jsou p~u~a- jméno a příjmeni s obchodnikem do
t y vyšších úřadů, jest posuzovati rejstříku obchodního již zapsaným, a
podle zákon ů zemský ch:
'
chce-Ii také · on těchto jmen za svou
firmu uživati, musí k . ni připojiti
TŘElI TITU L.
takový dodatek, kterým se zřetelně
O FIRMAcH OBCHODN lcH .
rozeznává od firmy již zapsané.
Čl. 21. Firma musí býti ohlášena
Čl. 15 . Firmou · kupc ovou jest Jmeno, pod kte rým v obc hodě svá jed- také p r o ' závod odštěpný zřizený v
jiném
mistě nebo v jiné obci
u
náni provo zuje a jímž se podepiobchodniho soudu, pro tento závod
suje.
příslušného
.
el. 16. Ku pec, který svůj obchod
Nalézá-Ii se již v mistě nebo v
provozuje bez společ níka anebo jen
5e společnikem tichým , smí uživati obci, kde odštěpný závod se zřizu
za firmu jen své rodinné
jméno je, f irma stejná, musi k firmě při
pojen býti dodatek, kterým se zře
(občan ské j méno) se jménem vlasttelně rozeznává od oné již tu jsoucí
nIm nebo bez něho.
Nesmí k firmě připojiti
žádného firmy.
K zápisu u obcÍ1odniho soudu oddodatku, který naznačuj e poměr spoštěpného závodu
nedojde,
dokud
lečnostní. Naproti tomu jsou dovoleny jiné dodatky, které sl ouží k bliž- není prokázáno, že stal se zápis u
šimu označe n i osoby nebo obchodu. obchodního soudu závodu hl avního .

.'
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22. Kdo nabude trvajíciho obČTVRT'f TITUL.
chodniho závodu smlouvou nebo dě
O OBCHODNlcH KNIHAcH .
dictvim, může ho pod dosavadni fírČl. 28. Každý kupec jest povine
mou s dodatkem naznačujicim poměr
n
nástupnický nebo bez dodatku dále v.ésti knihy, z nichž ' úplně lze sezna
ti
jeho obchodni jednání a stav jeh v ésti, jestliže dos.avadní majitel zájměni.
Q
vodu nebo jeho dědicové, nebo pří
lest povinen též uschovati při
padni spoludědicové výslovně sýoli
jaté obchodni dopisy
a
POdrže\"
v dálši vedeni firmy.
opis
(kopii nebo otisk) odeslanýc~
Čl. 23. Zcizeni firl')ly jako takov~,
odděleně od
obchodniho
závodu, obchodn(ch dopisů a zapisovati je
pro který dosud byla vedena, neni po~l~ časového pořadi _ do ' knihy
OpiSU.
připustné. ,
Čl. 29. Každý' kupec má při poCI. 24. Vstoupi-li někdo jako spočátku své živnosti přesně sezname_
l ečník do obchodniho závodu již zři
zeného, nebo přistoupí - Ii nový spo- nati své pozemky, své - pohledávky a
dluhy, obnos své hO,t ovosti a jiné
l ečník k obchodni společnosti nebo
p ři
10 111
z ní vystoupí, tu může, bez ohledu části svého majetku, má
na tuto změnu, původni firma -dále udati hodnotu majetkollých částek a
učiniti
závěrku
naznačujici
poměr
býti vedena.
Avšak pří vystoupen"i společnikově majetku a dluhů; má . též na přišlě
vyž aduje se jeho výslovné svoleni k každého roku zdělati .takový soupis
dalšímu . vedeni firmy, je-Ii jeho jmé- a takovou rozvahu svého majetku.
Má-Ii kupec sklad
zboži,
jehož
no ve firmě obsaženo. '
soupis podle povahy obchodu nelze
Čl. 25. Když firma se změní nebo
provésti
každoročně, stači,
bUde'li
zanikne, anebo když zrněni se majisoupis skladu pořizen , vždy po dvou
t elé firmy; budiž to oznámeno po- letech.
.
d l e ustanoveni čl. 19 u soudu obPro obchodni společnosti plali o
chodniho. ' . ,
.
společenském jmění
tatáž
ustanoNebyla-U- změna nebo zánik do obvení.
chodniho . rejstříku zapsány a veřejně
Čl. 30. Soupis a: rozvahu má kuvyhlášeny může -ten, u něhož
ony
pec podepsati. Je-U tu vice OSobně
skutečnosti nastaly, namítati .je proti
ručicich společnikův,
maji
všichni
třetímu jen potud, pokud dokáže, že
podepsati.
tomuto byly _známy.
.
Soupis a rozvaha mohou býti zaDošlo-Ii k zápisu a vyhlášeni, jest
psány do knihy k tomu určené nebo
tř etí povinen změnu nebo zánik pr~
V tomlo
ti sobě za platnou uznati,
pokud poka'ždé zvláště zřízen,y .
posléz
naznačeném případě jest je
okolností neod fl vodňuji doměnku, že
sbirati.
a
uschovávati
uspořádány v
o těchto skutečnostech ani nevěděl
souvislém pořadi.
ani věděti nemusil.
Čl. - 31 . Při poři .zováni soupisu a
CI. 26 : Obchodní soud má donu- rozvahy jest veškeré majetkové kusy
covati z úřední moci pořádkovými a pohledávky uvésti podle hodnoty
t resty osoby súčastněné, aby poslou- kterou dlužno jim přikláda.ti v době
chali předpisů čl. 19, 21 a .25.
zřízeni.
Stejným způsobem má postl!povati
Pochybné pohledávky jest uvésll
proti těm, kdož užívaji firmy , která podle jejich pravděpodobné hodnojim podle předpisů tohoto titulu ne- ty, nedobytné pohledávky však jest
přisluši.
odepsati.
Čl. 27. Kdo byl zkrácen nedovoleČl. 32. Při vedení obchodních knih
ným uživánim firmy ' ve svých
prá- a při ostatních potřebných zápisech
v ech, může domáhati se na neoprá- musí kupec užívati řeči živé a pivněném, aby zanechal dálšího
ve- sma řeči takové.
denf firmy a nahradil škodu.
Knihy musí býti svázány a každá
O t om, zda-Ii tu jest škoda, i o z nich musí býti opatřena
list Ji
lejí výši rozhoduje obchodni soud li stem běžnými čisly .
p odle svého volného uváženi.
Na místech na kterých zpravidla
Obchodní soud může nařídi ti uve- jest psáti. n esměj í býti ponechávány
ř ejně n i nálezu na
útraty o d souze- prázdné mezery. Původni obsah záného.
pisu nesmí býti učiněn nečitelným,
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"eš krlá-ním ani jiný'm Ipůsobem,
a~i pr sm í býti vyšk ra bováno, aniž
nIC _.~ e b 'ti učin ěny
t akové změny,
Sll1eJlde~ k jichž povaze jest nejivz hle zda byly učiněny při původnim
sIO,. u nebO t eprve později.
zá e;S 33. Kupcov é jsou povinni uC 'vávati své obchotlni knihy po
O
sch I let poč íta Ji c ode dne podesenihO do nich učiněného zá pisu.
sl~~'éŽ plati 0_ ~řijatýé:h .obchodnich
dopisech, jakoz I o soupisech a ro-

kt eré nenáleži do obvodu procesního soudce, musí tento požádati soud
místa, kde knihy obchodní jsou, aby
si je dal ' předložiti, při tom podle
předpisu předešlého
článku
jednal
a zastal ověřený výtah s protokolem
o jednání tom sepsaným.
' Čl : 40. Soudem , 'může býli nařizeno
předloženi obchodnich knih, aby celý jejich obsah úplně na vědomí byl
vzat, v záležitostech dědičných a
společenstvi statků, jakož i v záležitostech rozděleni společenství a v
konkursu, pokud _ jde ' o knihy úpadcovy .

lVé~áC:4. Řád ně

vedené
'hY podávaji ve sporech
kupci
knl hodnich mezi
ob~ Iný důkaz, který může

~~;:8~i~:;~U

nebo jinými

obchodní
o věcech
zpravidla
býti dopl-

průvodnimi

pATÝ .TITUL.
O PROKURI STECH A OBCHODNlc H

!' Avšak soudce !"á roz~~dno~ti

po' ZMOCNENCICH .
dle své~ o uzn?RI , uvázl V . v~ech~.~
Čl. 41. Kdo má při!<áz~no majiteok oln~st l~ .!"á-II se o~sahu kRl ho Prl_ lem obchodniho závodu
(princi páklada\l vet~i ne~ men.;;i mir_a pruvod
lem), aby jeho jménem a na jeho
nos li , má-II v pripade kdyz obchod- účet obchodni živnost provozoval a
ni knihy S'porny~h_ stran, s.e nesrovná- I per procura firmu podepisoval, jest
vají, úpln e upust~no byt I od tohot~ prokuristou.
úvodního prostredku,
nebo má-II",
.
pr k ihám jedné strany vice
vír_y
Z}lzeni pro~unsty. mu~e s~
státi
se . n
udelenim pine mocI vyslovne ozna-'
dá;~a_1i a pokud knihy obchodni ma- čené. za proku~u,. anebo výslov~ým
'í růvod nost proti osobám nenále- oznacenim z~ocnence za. prok.unstu
l.e·rcím ke kup cům, jest posuzovati . anebo zn:'0cn~ni,:" podepisovati per
z Jdle zemských z.ákonů .
procura firmu pnncl pálovu.
potl. 35. K obchod nim knihám, při
Prokura může býti
udělena vice
ji chŽ vedeni s,e. s~~hl'( nep!avidel- osobám společně
(kolektivni
proIlosti mů že by tl pnhlizeno, Jako k kura).
.
prův~dnimu prostředku
jen
potud,
Čl. 42. Prokura zmocňuje ke všel!'
pokud se to j eví býti vhodným po- druhům
soudních i ,mimosoudnich
dle způsob u a významu nepravidel- j.ednáni a právních činů, které pronosti jakoŽ i podle stavu věci .
vozováni nějaké obchodni
živnosti
tl.' 36. Zápisy do obchodnich knih seb~ u přináši; nahrazuje každé po,"ohou se prováděti obchodnimi po- dle zemských z.ákonů potřebné zvlámocniky, an iž t o jejich průvodnosti štní plnomocenstvi, opravňuje
ke
lesl na újm u.
přijimáni a propoušténi
obchodnich
37. Mezi roz epři může soudce pomocnikův a zmocněncův.
~ návrhu je,?né strany nařidit.i, aby
Ke zcizováni a zatěžováni pozemků
bVI~ předlo ze'!y obchodni _knl~y_ od- iest prokurista zmocněn jen, když
purcovy. ,~dyz nybyly predl~zeny, mu toto oprávněni zvláště jest uděbude na ujmu ~ dráhaJici se rStrany leno .
.
.
pokládán tvrzeny obsah .knih za proČl. 43 . Omezeni rozsahu
p r okury
'tázaný.
"' .
_.
(čl. 42) nemá -proti
třetím
osobám
38. Př 7 dkl á.dap-h s~ .Y rozepn
p ráv niho účinku .
ubchodni kn ihy, Jest do Jejich obsa"
,
_
~u. pokud se týk á sporné otázky, s
To platl zeJ,!,ena o ,?m,:ze~i,
ze
ořizváním stran nahlédnouti a, jeLli prokura .. pl~ti Jen p~o Jista Jednáni
ak vhodné, pořídi ti výtah.
Ostatni ~neb~ JI~t.e . druhy , Ied~áni, ~ne,bo
obs ah knih jest soudci potud vylo- ze ma by tl vykonavan.~ Jen za Jlstych
žili pokud toho tř eba k prozkoumá- okolnosti anebo pro JiStOU dobu aneni f ádného jich v edeni.
b~ na jednotli.vých mistech..
'.
Cr. 39. Nalézají-Ii se knihy obchodCI :- 4~. Prokurl~ta má .po~epls_<?va~1
~i kleré jest předl oži ti , na místě, Hm zpusobem , ze k flrm e prl poJi
0 _

el.

el.

•

•
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III . Obchodní právo,
zmocněnce,

dodatek naznačující prokuru a své,
jméno.
_
U kolektivní prokury má každý
prokurista k znamenání firmy opatře
né tímto
dodatkem
připojiti
své
jméno .
'
Čl. 45. Udělení pro kury má principál osobně nebo v ověřené , formě
přihlásiti u obchodnJho soudu k zápisu dO obchodního rejstřiku . ' .
Prokurista má firmu podpisem svého jména osobně p ( ed obchodním
soudem znamenati anebo znamenání
v o'věřené formě po·dati.
Zánik 'prokury má principál stejným
způsobem ohlásiti k zápisu do ob,chodního rejstříku.
Zúčastněné osob y jest z moci

kterých jejich ' principi
používá jako obchodních cestující ~
k jednáním v místech
Přespolnícc
Tito pokládají se zvláště za zmocn~'
ny, aby vybírali trhovou cenu z pre.
dejů jimi sjednaných anebo POVOIO'
valí na místě toho lhůty k Placen~'
Čl. 5p . Kdo zřízelJ ., je v krámě ne'
bo v otevřeném skladišti nebo Skla'
dě zboží" P9kládá se za zmocněna'
aQ.y tam' vykon~val ~r~d!je a Při'l:
mal platy" !dere obyc~Jne konají
v takovémto krámě , skladišti neb~
skladu zboží.
čJ: 51. Kdo přinese zboží a nekvl.
tovaný účet, nepokládá se p roto J'e.
-t · "
b
...
~:n i .z a zmocnena, a y
prlJa l Pia·

úřední po řádkovými tresty pUdržeti
'k tomu, aby těchto _ předpisů
po-

ČI. 52. Právním
uzavře prokurista

SIC~ ~~:~~ '

!e

jednáním,
kleré
nebo
obchodnl

Není-Ii . zánik prokury
do zmo~ně.ne~ pod l e pr~k~ry ~ebo plné
obchodního rejstříku zapsán ,a: veřej:' mocI Jmenem prlnclpalo vym,
jest
ně vyhlášen, může . principál t ento ~~ ~~':áZ~e;to vůči t f el ímu oprávněn
'%ánik uplatniti proti os'óbětřetí jen
•
. '
tehdy, když dokáže, že tó ' osobě té
Nic na věC I nemě.ní, b y lO-Ii jed·
nárií ' v ýs fovně uz~vřeÍ1o jménem prin.
při sjednávání obchodu známo byl o, ciRáiovým, ' či vy plýv.á: lí · z okolnosti
Stal-Ii se zápis a vyhlášen í, ' jest
", . o
-,
ík '
,
třetí povinen . zánik pro kury proti že podle vule smluvn u mělo býti
uzavřeno pro pr.i ncipála .
sobě za platný uznati, pokud okol'Mezi prokuristouPnebo' zmocněncell'
'nostm i není odůvodněna
doměnka, a ' třetím nezpůsobuje " jedná'ní to ani
že ' při sjednává.ní obchodu o z;iniku práv ani závazků.
prokury ani nevěděl, ani věděti ne-,
č, I. 53 . . Prokur,ista nebo ObChod-, I
musil.
'
"
Čl. 47. Zřídí-Ii princi'pál někQho, zmocněnec
nemuže
bez
svoleni
neuděliv mu prokury, v obchodní pr i ncipálova , př.enésti
na
jiného
živnosti své, bud' k provozovárí ce· svou prokuru nebo obchod ní plnou
lé své obchodní živnosti anebo k ur- moc.
čitému druhu jednání aneb k jedno, Čl. 54 . Proku r,a nebo
obcho~nl
tlivým ' jednáním (obchodní zmocně- plná moc jest ,k aždé chvíle odvola·
nec), tu vztahuje se plná ' moc ' na telná bez újmy p r,áv ze služebního
všechna jednání a právní č.iny, jež poměru.
sebou . oby~ejně přináší provozováni
Sm,rt pri ~ci p.á l oya nemá za násle·
takovéto obchodní
živnosti
anebo dek záni.!< ' prokury nebo obchodnl
provádění takovýchtQ jednání.
.
plné moci.
Avšak k uzavírání závazků směneč. Čl. 55. , Kdo uzavře obchodní jedn~ ·
ných, k přijímání 'zápůjčé,k a vedeni ní jako prokur i sta nebo jako ob,
sporů jest obchodní zmocněnec
0chodní zmocněnec, aniž obd ržel pro·
právněn jen, když mu takové opráv- kury nebo obchodní plné moci, ro·
nění zvláště bylo uděleno.
vněž obchodní zmocněnec, který p ři
Ostatně nepotřebuje
k j ednání":, uzavření
nějakého
jednání
svou
na něž vztahuje se jeho plná moč, ! plnou moc překročí , jest tř etímu za·
zvláštní plné moci předepsané Zá kO- 1vázán osobně dle práva obchodni·
ny zemskými.
ho; třetí může podle sv é volby pc'
Č I. 48. Obchodní Imocněnec
má žadovati na něm náhrady škod y ne,
při podepisování zdržeti se všelíké- bo splnění. .
ho dodatku
na~nač,ují cího prok~ru ; I .Povinn_os~ t?ho~o záva~k u ~e~ast~·
má podepisovati s do.datkem v YJad- va, kdyz tretl pres to, ze vedel o
řujícím poměr zmocnění.
nedostatku pro kury nebo plné moci
ČI. 49. Předpisy obou předešlých
nebo o p řek r očen í té to , se pustil
článk ů vztahují se t aké na obchodní ' do jednán í s ním.

Qbch. zá k. č l. 45-56. Obch. pomocnki (zák.) §§ 1-6.
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ŠESTÝ TITUl.
' 7. . u obchodních dohodců, ' u proBCHODNI CH POMOCNlcfcH.
středkovatelem soukr.omých ' obchodů
O O
'
.
a poptaváren.
Zákon ze dn e 16. ledna 1910 c. 20.:
§ 3. Provozuje-Ii některý vereJn y
ČI 1. Služební , poměr osob , v §§ fond, . země, okres nebo obec něž' 3 uveden ých jest upraven usta- který podnik druhu v §§ .1 nebo 2
1 ~eními toh o to zákona.
uvedeného, tedy osoby, kterých se
norato ustanov ení nastoupí pro slu- v těchto podnicícli - užívá ke "s' kupe,
, bní po měr obchodních pomocníků j ckým nebo ~ vyš. ším" nikoli kupe'c kým
le místo šestého titulu první knihy službám, ' jsou podrC?~eny , ustanovena chodního zá koníka .
nhÍ! tohoto zákona, spočívá-Ii jejich
obČláne k 56 o bchodního zákonika ze služební .' poměr n,a smlouvě sou krorušuje.
·
moprávnf.
%
§ 4. Ustanoven,lmi tohoto zákona
KOHO SE TÝČE ' TENTO ZAKON.
není dotčen služební poměr osob,
1 Usta no vení tohoto zákona pla- které r~ou ustanoveny • za .úředníky
§ .
lužební poměr osob které nebo .zrízence státu, nektereho , státti' i pr~o:oÍová ní obch~du ně~terého ního ~stavu nebo f ondu státem sprapr P . ou ustanoveny aby převáž- I vova neho. .
kupce J~ y kup ecké sluŽby (obchodní
§ 5. , Usta:novení tohoto zákona neně kon~ i) nebo vyšší nikoli k upecké vztahují .se n,a učně ve smys_l.u živ,
pomocnIC
nostenskeho rádu, p.a,k na zrlzence
SI~~JbY u kup ce u's tanovené, , kte- námořské ' pla;vb~ a železni.c, .na zř!.
uživá toliko výjimečně ke zence v rolnlckych a lesnlckych zar~Chec~Ým službám, jakož i : osoby, v~dech! p~kud tito poslé~ dotče~i
~I:ré vykonávají převážně podřízené 'Zr lZE:n CI _n~Jsou obchodními pO'!'OCnlepokl ádají se za obchodní ky, Jakoz I n~ o~obV, pr? ktere. plaú~'::J~ní~Y.
tf ustanovení
vseobecneho zakona
p 2 Ustanovení tohoto
zákona horního.
se
to.ho .k, služebnímu
OBSAH SlUŽEBNI SMLOUVY.
poměru os ob, které Jsou _~s! anoveny,
abY převá ž~ě konalv ku~ecké ,.nebo
6. Druh 'a rozsah 'služebních úvyšší, niko li kupecke sluzbv, pn ob- konů, ' j-akož " i úplaJa za ně . nálezechodním provozování, podniku
neb jícf ' (pe něžité ' a naturální ; požitky)'
ústavů nás ledujícího
druhu,
třeba nebylo--Ii o tom ,nic ujednáno, búdoll
podnik neb ústav, ne.ní k~pc.em
ve určeny místním zvykem pro přísll!Šsmyslu obchod ního zakonlka:
ný druh podniku platným. Nebylo-Ii
1. ve vše likých p.o,dnic(ch, na kte- by takového zvyku"
bud'te 'konány
ré se vztahuje živnostenský řád;
služby okolnostem přiměřeně, a bud'
2. v úv ěrních ústavech,
spořitel- též taková úplata dána .
nách záložnách , v ýdělkových a hoNáležejí-Ii smlůvní st rany ke spols podářských spo lečenstvech,
zasta- kům ' zaměstnatelů a zaměstnanců,
várnách, za opa.třov acích a rentových platí ' za úmluvu kolektívn'í· smlouva
ústavech, nemocen ských pokladnác'h, mezi těmito spo l ky učiněná, pokud
registrovan ých
pomocných ' poklad- by nic jiného nebylo ujednáno.
nách všeli kých
pojišťovnách
be z
Očastná mlnisteria, slyševše
korrOldÍlu, zda-Ii pro vo zl!jí soukromé porace, kterým nál~ží záko,nné
zapoj/Hovad
obch ody
nebo
slou ~L stupování
příslušných
zájmů
(obú čelům ve řejnopráv ního pojišťování". chodní a . živnostenské komory, hrojakož i ve svazech řečených úst'á- mady společenské a pomocnické a
vu;
pod.), mohou zapověděti · nařízením
3. v reda kci, sp rá v ě nebo pro de ji pro podniky urči t ého
druhu
nebo
někt e r ého periodického tiskopisu ;
pr.o obvod · určitých míst, aby nebyly
4, v kan c e lářích advokátů , ' n otářů , přen~chávány ~bytn~ . místnosti
zaa paten tních zástup ců;
městnanc(!in, jako~ i jejích stravo5. u civ iln ích inže nýrů, nikoliv au- vání na účet úplaty.
.
Zaměstnanec může , po , uzavření slutori sovaných architek tů a u civilních
geometrů ;
žební smlouvy žádati na z aměs t nava6. v tabáko vých t rafikách a l ot er- teli , píS"emný záznam o podstatných
ních sbě rnách;
právech a povinnostech ze sl užební

vz~ah~jí

kromě
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mu pro jiné .duležité, ~eho os~~V
se týkajicí duvody b.ez J,eho :avlOeni není možná konati sve sluzby po
poměrně krátký čas. _
"
.
Nemuže-li pro splneni sve vOJenské služební povinnosti kona~i svých
ZAKONNA zAPOVEĎ KONKURENCE.
služeb podrži nárok na sve peně
§ 7.. V § 1, o'!~tavci 1, dotčeni za- žité p~žitkY po dobU_ čtyř _ne~~I,
iněstnanci nesmeJi bez svole,n ! za- trval-Ii služební pomer .nepretmtě
městriavatelovč! ani, provoz,ov.atl sa: již rok. Tento nárok nemá mista, jemostatného kupecke,ho poi:lOlku, _an~ li zaměstnanec povolán, aby vykonal
činiti obchody v ' obcho~~-'m odve~vl vojenskou presenčni služebni povin.
xaměstnavatelově na svuJ n~bo clzi nost po zákoně ustanovenou JednoÍlčet.
ročni neb delši dobu. _.
- .
Přestoupi-li'
zaměst~~ne~
~ento
§ 9. Pro slulebni prekázku temlto
předpis, zaměstnatel muze zádatl ná- duvody (§ 8) způsobenou" která !le·
hradu zpusobené škody nebo na mi- přesahuje dobu, po kterou trvá ná· .
sto toho požadov,ati, aby _obcl1ody rok na ' dalši poživáni platu, nesmi
na zaměstnancuv účet učinené _ byly zaměstnanec býti propuštěn. Byla-Ii
pokládány za uzavřené na zame~tna- mu za doby překážky výpověd dána,
teluv účet. Co se týče ~~chO_dU n.a trvaji jeho nároky po doby_ v § 8 u·
cizi účet · uzavřených,
muze zádatl, stanovené, třeba by se sluzebni po·
aby mu byla vydána náhrada za to měr dřive skončil.
obdržená neb aby mu byl postoupen
Napro,i
,tomu zaniknou_
náro~y
nárok na náhradu.
. \ ukončenim služebniho pomeru, zrusizaměstnatelovy nároký. zaniknou v_e I li se tento pomě~ následke~ uply·
třech měsicJch ode dne, kdy do~e- \ nuU času, na kt,:~y _~yl u,zavr~n! ne·
děl se o u'zavřeni ' ob~h~.dU, avsak : bo následkem drl.velSi _vypovedl.
každým způsobem v petl ' letech po
Totéž plati, je:11 z~~~stnane~ pro·
uzavřeni obchodu.
.'
puštěn Z · některeho I!neh? duV~du,
Zaměstnanců.m, již ustan~venl ISOU než-Ii pro služe~ni prekázku, zpuso·
u zaměstnavatelů v § 2 c. 5 ozna- benoU onemocnenim, ÍI!azem nebo
čených, zapovidá se bez svoleni ~a- splněnim vojenské s!uzebni povin·
městnavatelova na vlastni . n~b .clzi nosti.
účet přijimati ~~ikazy! spa~alicí , ev
obor ' obchodni cmnostl zamestna,tel ,
bl PŘOVISE .
pokud jest to na új!"u obchodni!!,u
§ 10. Je-Ii vyminěno.. že z~_městnaxájmu zaměstnatelove; . dál~ se 11m , nec za obcho.dy, ktere od_ neho bu·
xapovidá, bez svoleni _zamestn~telo- I dou uzav~e~y neb.o. zpros,!edkovány,
va zúčastniti se zároven s n.im le~né \ má obdržeti provlS l , nál~zi mu, ne·
a téže soutěže. přestoupi-II za!"est- nHi nic umluveno, provlse _obvykli
nanec tento předpis, muže, zaomestna: I pro přislušné obc~odni. ~d"et~! ~a
vatel požadovati náhra~u zpus~bene mistě závo~u, '. pro, ktery le.st cmny.
škody.
Ustanoveni
pr~dchá~~liciho
NenHi OIC uml~veno, naroku na
odstavce budiž obdobne pOUZltO.
provisi při prodellch n~bude se .te·
prve, lcdyž zaplaceni dOld~~ a ~~I~ko
ÚPLATA. .
podle došlého 0~110SU, prl
Jlnych
r zaměstnanec obchodech uzavřenim obchodu.
a) Nároky, nemuze- I
provise které · sluši 'platiti, budou
službu konati .
sÍlčtovány', neni-li" nic umluv:no, kon§ 8. Nemuže-Ii
zamě~tnanec po cem června a koncem P!oslOce. kal,
nástupu služebniho pomer~ pro !,e- dého rokU, zruš i-Ii se vsak sluI.ebnl
moc nebo úraz konati s~ych, sluze~ poměr před uplynutim kalendárniho
a nezpůsobil-Ii tuto ' překázku u~yslno': pOloleti, budou súčt<;lvány vystoupe'
nebo hrubou nedbalosti, podrzi . sv ul "imxe služby.
nárok na plat až do šesti ~eděl. _
. Zaměstnanec, bez újmy pr.á~a po'
Obnosy, které bere I? o_ cas , pre- dle jiných zákonných P!edpl~~ pl~I'
kážky na základě vereJnopravniho ného na předloženi kOlh, muze d '
pojištěni, nesměji býti zapocteny na dati aby s nim sdělen byl výtah ,I
peněiité požitkY, _ krome- tohO knih' Ó 'obchodech jeho činnosti ucl'
Zaměstnanec podni
nárok na své peněžté požitky, když něných .

I - b i cedulku). Takovéto
smlouvy ( s uze n
.
prosty
nepodepsané záznam~. JSf~h poplakolkových a bezpro s re n
tk~.

0

_

I

Obchod ní p o mocníc i (zák.) §§ 7-18.
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náležející, buď placeno nejpozděj i
~ťce~onci každého kalendářnfho měE) REMUNERACE
§_ 16. Má·li ľaměstnane~ nárok na
ob~~snou re'!luneraci,. nebo na jinou:
zvlastn~ odmenu, ·náleff
mu, třéba
by s~uzebni poměr byl zrušen p řed
~o? pelo_~U _!1ároku, obnosem,
kter '
Jest
prlmeren
poměru slufebnfh~.
O~dobf, . za které se odměna
osktUJe k vykonanému služebnfmu p čas~_
DOVOLENA.
_§ ~~. _ Tr,~~Hi služebnf poměr nepr:trzlte . JIZ šesl měsfců, bud' zam_est~ ? nc l- v každém roce dána nep retrzltá , 'dovolená po dobu a~
..
de~~ti ~".~ ... !rval-li služebnr' · p~~~~
~~pret~zlt~ · JIZ pět ' nebo · patnáct let
cmf _ vyrocnf dovolená nejméně dv-'

vzta~mo_.v pos!edn~jšfm případu nej~

méne: tn . nedele. ~astoupejJf dovolené bud v dohode včasně ustanoveno_ vzhledem k času provozovacfm

pomerům

přiměřenému ,

Zaměstnanec podržf za dovolené
nár?,k _~a své peněžité požitky,
PrI, zlvnostenských podnicich, ve
kt~rych ~enf _za'!l.ěstnáno
vfce za m~~tnancu nez ' trl, · dovolená může
byt! poskytnut~ . ve dvou přibližně
steJnych Ihutách.
.
Doba po kterou ' zaměstnanec pro'
ne~oc n~bo
úraz nemohl konati'
svych sluzeb, nesmi býti započtena
d'o této dovolené.
Za!"ěstnatel neni zavázán posky t~;~~Vě~~volené, dal-Ii zam.ěstnanec
P~ČE ZDRAVOTNL
~ 18. Zaměstnatel. jest povinen ,
C) PODlL ZISKU.
s~ym nákladen
učiniti a udržovat[
§ 14. Je·1i vy m f něno, že plat má
vS,echna
zařizen!
při
pracovních
záleieti zcela nebo z části v podflu
"1Istnostech a náčini., ,k terých je tře
ze zisku ze vše ch nebo z určitých
b? vz~ledem k.e spusobu služebn[ch'
obchodů, nebo že zisk jinym způso
vyko_nu na ochranu života a zdravf
b:m má býti ro zhod,ným pro výši cd- zamestnanců .
m e~y, vykoná se sučtovánf za uply..·p·ř ene'c~á'li zaměstnatel zaměstnan-·
nuly obchodn l rok na základě rozva~~ ob ytn,e. mistnosti ó nesmějf k tomu
hy nenHi nic umluv eno .
~~~~~iv'2:tl
věnovany mfstnosti zdrav [
Z.am ěstnane c muže žádati,
abÝ '
smel n.ahlédnouti do knih, pokud je
Zaměs t nalel má o
to
pečovati
tOh,o. treba ab y zk ouše l správ nost
pok~d . toho způsob zaměstnáni do~
oduc tován i.
pous~i, aby byly pracovnf místnosti
chovany za pracovnfh'o' času světlé
O) B ~ŽN~ SLU ŽN~.
č!st~ a prachu pros té, aby byly ~
§ 15, Běžné služn é , zaměst n a n ci zlme topen y , a ' aby bylo dostatečně
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sedátek pro zaměstnance v pracov§ 23., Byl-Ii. by po nástupu služeb.
ních přestávkách.
Zaměstnatel má učiniti opatření k ního poměru uvalen konkurs na za.
zachováni mravnosti, kterých je třeba městnatelovo jmění, tedy POdstata
vzhledem k věku
a pohlavi
za- vstoupí do smlouvy. V jednom mě.
síci . ode , dne, kterého byl kon kurs
městnanců.
uyalen, ~služební pomfH může býli
UKONČENI SLUtEBNIHO POMĚRU.
vsak _zrusen a to zamestnancem bez
§ 19. Služebni poměr skončí' se výpovědi, správcem podstaty za do·
uplynutim času, na který byl ,Lujed- d~žení ~ z.á~R nn.é nebo smluvené krall I
vypovednJ Ihuty:
nán.
'
.
Zruší-Ij 'se . !ilužebni poměr výpo·
Služebni poměr na zkoušk~ ' umluvený může býti zrušen od obou stran vědí správce podstaty před uplynu·
kdykoli v prvnim měsíci zkušebního tim ' určeného času, na který byl
umluven, nebo byla-Ii ve smlouvě
času.
ujedn~na delši Ihů~a vypovědnl ZiI·
a) výpověď.
městnanec může žádati náhrad~ za
Byl-Ii služební pom~r uzavře,n ' bez způsobenou mu škodu .
určení času nebo pokračuje-Ii se v
c) O m ~ t i z či lYI .ě s t n, a n c o v o.
něm bez určení ·čas.u" můž,e býti zrušen výpovědi
podle následujících
§ 24. Ze ITJřEHi záiiíěstnanec, které·
ré!l'u zaměstnatel· přenechal na zě·
ustanovenI. ·
.
.
§ 20. Ne,ní-Ii nic umluveno ' neb.o kl~dě služební smlouvy obytné mist·
není-Ii místnihQ zvy.ku , příznivějšihO nosti, budiž byt, měl-Ii zaměstn anec
pro zaměstnance,
služební poměr vlastni d.omácnost, vyklizen v jed·
můž~
býti zrušen každou stranou no", měsici, jinak po čtrnácti dnech
uplynutim každého kalendářního čwrt po jeho úmrtí. .
leti po předcházející šestnedělní výZaměstnatel však může žádati, aby
byla č~st bytu ihned vyklizena, po·
povědi.
_ Lhůta vÝP9vědi nesmí býti snížena kud ,toho je třeba, aby byl nástupce
úmluvou pod jeden měsíc a musí a jeho majetek umístněn.
.
se končiti. pokaždé patnáctého - nebo
posledního dne kalendářniho , měsíce .
d) Pře d č a s n é I I U Š e n i.
Byl-Ii služební poměr ujedná" :to§ 25. Služební poměr· může býll
liko na čas přechodní ' potřeby, mů
zrušen . každou stranou z důlež itých
že býti zrušen kdykoli .za prvního
měsíce od obou stran, avšak musí důvodů, a to byl-Ii uzavřen na ur·
čitý čas, přeď 'uplynutím tohot o ča·
býti dodržena týdenni lhůta výposu, jinak však bez dodrženi výpo'
vědi.
.
.
Výpovědní lhůta musí pro obě vědni lhůty.
§ . 26. Za důležitý důvod, klerl
strany býti stejná. Byly-Ii by umluopravňuje
zaměstnance
ku pře dča,·
veny stejné lhůty, platí pro obě stranému výstupu pokládá se zejména :
ny lhůta delší.
1.
stane-Ii
se
zaměstnanec
ne·
§ 21 . Služební poměr na čas života některé osoby nebo na delší 'schopným aby pokračoval ve
čas ' než-Ii pěti let uml~vený, může službě, nebo nemůže-Ii v ni pokra·
býti ,vypověděn zaměstnancem
po čovati, bez škody pro své zdrav!
uplynuti pěti let, avšak budiž do- nebo ' mravnost;
2. když zaměstnatel odměnu za·
držena výpovědní lhůta šesti m~síců.
městnanci náležející neslušně zkr611
nebo
zadržuje, jemu při naturálnlch
bl . Vy h I ~ d á n í n o v é h o mís t a.
§
22 . Po výpovědi buď dán za- požitcích tím škodí, že mu poskytu'
městnanci k jeho žádosti · ve ' všední je nezdravou a nedostatečnou stra'
vu nebo nezdravý byt nebo když po·
dni přiměřený čas bez zkrácení plaruší jiná podstatná ustanoveni smlou'
t u, aby si vyhledal nove.. . místo.
Nařízenim mohou pro podniky ur- vy;
3. když zaměstnatel se vzp írá vy.
čitého ' druhu 'nebo pro obvod ,.urči
hověti svým zákonným povinnostem
tých míst vydána býti ' podrobnější
na ochranu života, zdrav i nebo mrav·
ustanovení v čase, který zaměstnanci
nosti zaměstnance (§ 18) ;
má býti dán .

sv,

Obchodní pomocníci (zák.) §§ 19-31 . '
4. když zamě stnatel stane se vinen
ublíženími skutk e~m , p,orušeními mravnosti nebO ~ zn acn~ml ur,ážkami . cti
naproti zamestnancr nebo je!Jo:i pří:
slušníkúm, neb o,dpirá za",ěstnance
chránit!. I;lroti ~akovým činům někte~
rého J.neho zrízence, nebo někte
réhO ji ného pří~!u,šní~a.
§ 27. Za du lezlt( ~uvod, který zaměstnav atele opravnuJe kll ,předčasné
mU pr op~št.ění, pok!ádá se zejména:
1. kdyz Jest zamestnanec 've 'službě ne věJen, když ve své činnosti
bez věd omí nebo vůle zaměstnatele
dá si poskytno,uti od třetích osob
neoprávn ěné
prospěchy,
zejména
pl i i"!e:1i
pro!i.
ustanovení , § . 13
prov,s, nebo Jrnakou odměnu, nebo
stane' li se vi nen jednáním, pro které se jeví býti nehodným důvěry
xaměstna telovy;
.
'
2. když zamě stnanec jest ' nezpů
sobilý, konati slibe'né nebo podle
okolností přiměř ené služby (§ 6)'
3. když některý ze ' zamě.stnanců' v
§ 1, odstavci 1, uvédených provozuje bez za měst~at elo)la svolení: ,samo statný ku pecky podnik nebo koná-Ii
obchody v obchodním .' odvětví ' zaměstnatel ově na vlastní
nebo cizí
účet aneb jedná~ li zaměstnanec proti zákazům v ,§ 7. odstavci 4 ' vyznačeným;
,
'
4. když zamě stnanec bez řádné
právní pře kážky nekoná službu po
zn ačný po dle okolno.stí ' čas nebo se
trvale zpě čuje"
konati své služby
nebo ~e podro~iti ~, za'rlěstn.atelovým
rozkazum, kter e JSou odudovněny
předmětem služebního výko'nu nebo
hledí·1i jin é zřízen ce svésti' k ne-,
poslušnosti proti zaměstnateli'
5. když zaměstnanec nemůže 'svých
služeb kon ali pro nemoc neb úraz
déle než šest neděl nebo pro delší
trest na svo bodě, nebo nepřítomnost
po značnějšl podl e okolnosti čas
nebo proto, že jest povolán - k vo ~
jenské slu žbě, přes ahující zákonnou
dobu cvič ení ve zbrani' ,
6. když zaměstnanec ;tane se vinen ublí~e nrmi sku,tkem, porušeními
mravnost. nebo značn ějšími urážkami
na c!i ~r,?,ti zaměstn ateli, jeho zástupCI, JeJ,ch příslu šníkům a proti
spoluzřfzencúm.

• § 2.8. Vystoupí-Ii zamě stnanec před
. bez dúležitél:!o důvodu nebo
Je·Jr vinen předčasným propuštěním
zaměstnatel má nárok na náhrad~
'kody mu způsobené.
~as~e
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Za ~ pro~e?-:né již výkony, za které
o~mena !est~ nedospěla, náleží zamest,!'lanc. narok na přiměřený dll
odmeny potud, pokud tyto úkony
~c~~a nebo z většr' části
nepozbyly
s~e . cen~ pro zaměstnatele předčas
nym zrusenim služebního poměru.
~ 29. Propustí-Ii ' zaměstnavatel zam.estnance předča'sn~ bez důležitého
d~v.odu.~ nebo m~že:1i mú
přičtena
by tl _ Vlné! na p[ed~.asném výstupu"
zamestnanec bez uJmy případných
~alš!~h n.ároků ,,!a náhradu škody mů
ze za~at. krome dilu odměny svým
dosa'ya~ním
výkonům
přiměřeného
od~'!Ienu,~ která m~ podle ',smlouvy ná-

lez. za c~as, ktery by musil projíti až
do , skonc:enf, sluzeb~ího po!."ěru uply~utlm urc~ n eho smluvního cas'u nebo
rád no u ,vypovědí.
r
C~elá odměna stane se dospělou
zrusením služebního , poměru. '
.§ 3D. le-li zaměstnane.c přijat s
vy~lovn~u podmlnkou, že má nastou'
p.tr sl~zbu ur~čitě v den pevně uštan?~eny, zamestnavatel
může ustoup.!. od smlouvy, nenastoupili zamestnanec službu z · kteréhokoli dů
vodu v určený den .
~!omě toh? případu zaměstnavatel
~uze U~tOUPltl~ od ~mlouvy před na"t~upen.m ~ sluzby,' když zaměstnanec
n~!s~ zdrzen
neodvratitelnou
pře
kaz~ou, nenastoupí službu ve smluveny den, nebo zpozdí-Ii se následkem neo~vratitelné překážky na stoup.,:nl slu]:by o vlc!! než' 14 dnI. To tez 'plati, j:-!i . zďe některý důvod,
ktery .oprav,!'luJe zaměstnavatele propust.t. zamestnance .
' Zaměstna,.nec .muze u,stoupiti od
smlou~y pr?C/ ."astúpe'm služby, je'li
~d? nekt:ry duvod, který jej 'oprav~uJe , k predčasnému výstupu ze sluz.ebn.ho poměru. Totéž plati zpozdíIr~ se .n~s~oup.ení služby . následkem
ne~t~re Jej st.hnuvší nehody o více
nez-I. 14 dní. NastoupHi zaměstna
nec v tomto případu službu i přes
toto opozděni náleží mu odměna
ode dne, kterého 'služba měla býli
nastoupena .
.
Byl'li před nástupem služby u~a
!e~~ ,konkurs
na
zaměstnavatelovo
Jm~en., tedy správce podstaty i za ~y~s~ nanec může 'odstoupi,'i. od smlou-

.§ ~~' , Usto~pil-li ' zaměstnavatel bez
duvodu _o~~ smlouvy nebo
duvodnou príclnu zaměstnanci

dule~.te~o

dal-Ir
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k o,dstoupení svým za~i.něným_ chováním, tedy, má na)'lradltl za~e~~nan
ci odměnu která jemu' nalezl z~
ča s , který by musil projíti 'při řádne
výpovědi ode dne, ktereho ~yl~
služba nasto\lPelJa, až do s,ko~cen~
služebníhq poměru.
~VI:1i _sluzebnl
poměr u~avřen na ,ur.Clt:(. cas', _za městnavatel , má n'a hradltl zamestnanci, nepřesahuje-Ii sm!uvená_. doba
služby tři měsíce" odmenu. pr~pa.?a
jie!. za celou dobu, p-ře sa:h_~Je-li_ vsak
smluvená dOQa sluzby tn m,~src~,
část , odměny připadající za třl . me$íce . Dálšr snad ,nárC?kY na náhrad~
nej sou dotčeny těm!~o ,!st.anovení..ml.
Stejné , nároky 'pnsluse,Jr zamestnanci,' ustoupí-Ii ,správce podstaty od
smlouvy.
'
;
Ustoupil-Ii zaměstn,anec bez duležitého důvodu od smlouvy nebo dalli svým zaviněným chováním zaměstnavateli přičinu k odstupu, zaměstnavatel mužé ' Íád~ti
náhradu
škody.

35 : : Dal -Ii" zaměstnanec' kauci CI

činí-Ii zaměst~ava!~1 "naň _nárOky pro

' OBOUSTRA'NNÉ iAVINENL
§ 32 ; Jsou-Ii obě ~tra~y v!nny na
od stupu nebo na p~edcasnem zru~
šeni služebního pomeru, soudc~ ma
rozhodnouti podle ,volného uva.ze~!,
'Zda-Ii a v jaké výši náhrada ,nalezl ,

POŘADI NÁROKO NA '·NÁHRADU
V KONKURSU.

nállradú škody pn skoncení služeb.
ního poměru, může zaměstnanec žádati, 'aby byla kauce u soudu uložena. '
DOLOŽKA KONKURENČNL
§ 36: ÚÍnluv,~, kterou se obmezuje
zaměstnanec h'a" dobu ,po skončení
s'vého slúžebního p,oměru ve SVé
výdělkové činnosti (doložka konku.
renční) jest neúčinna, je-Ii za měsl.
nanec v čase úmluvy nezletilý nebo
nepřesahuje -Ii odměna (plat) v čaSe
5kotlčení , služebníl10 poměru 4000' K
ročně . •
- Při "vyšší. odmě,ně jest taková úmlu.
va jen potud účinna:
1. když se obmezení toliko na čin,
nost v obchodním' ,odvětví zčiměslna,
vateloll,ě vzl9huje a dobu jednoho
ruku nepře5'a ~uje, a'2. " neobsahuje-Ii obmezení , Podle
předmětu, časil ~. Ji1ísta. '! v p~měru
k obchoc;lnímu zajmu, Jez zam estna·
vatel má na ' jeho dódržéní, neslušné
stižení zaměstnancovy výživy.
§ 37 .- Dal-Ii zam~stnavatel zavině ·
ným chovánim zaměstnanci, dŮVOd'
nou příčinu ku předčasnému vystou·
pení
nebo k výpovědi služebn[ho
poměru, nemůže k platnosti přivěsil
proti , zaměstnanci " práva konkur enční

§" 33. Pokud pohledávky zaměstnan
cem na základě §§ 23, 29 a ,31 _po~adované nepřesahují obnos o~m~ny,·
připadající ' na jeden r?k, naleZe!~
do první třídy konkursnlch pohl~~a
vek (§ 43" čis. 2, konkursniho radu
'Zák . Č . 64/1931 . Sb. z. a n.) , "
LHOTA PRO DOMÁHÁNí NÁROKO
NA NÁHRADU .
§ 34. Nároky na náhradu ,P!O před
časné vystoupeni nebo predcasné
propuštění ve smyslu §§ 28 a 29, pak
nároky na náhradu pro odsto~pen~ o~
,s mlouvy ve smyslu § 31 mu~!.v , se~~1
měsících soudně býti vymahany, JInak jsou vyloučeny. ,
Lhůta počíná při !'Iárocíc~ uvedeného ' zprvu , druhu up!ynutlm dne,
kterého se vyst,oupenl nebo pr~puštěni stalo, u nároků druhu pozdeji jmenovanéh? Up~y~utlm dne" kterého služba mela by tl nastoupena.

dólo~'kOU

odůvoc;lněná.

I

, Totéž má platnost, když zam ěstna·
vatel zruší služební ', poměr, leč by
zaměstnanec dal k tomu důvodnou
příčinu zaviněným
chC?vání~ nebo
že by zaměstnavatel pn zrusení slu·
žebního poměru prphlásil, po dobu
obmeze'ní dáva,t i zaměstnanci odm ě
nu, kteřá mu pO'S,l éze příslušela.
Slibil-li' zaměstnanec smluvnr po: kutu pro případ, že by je~nal proll
konkurenční doložce, zamestnavalel
může žádati toliko propadlou smlůvní
pokutu; nárok , na spl~ěnJ nebo. na
náhradu dálší , ~kody Jest vyloucen.
i,' SMlUVNI POKUTY .
§ 38. ' Soudce , má právo
smluvni pokuty.

I

Obch. p omocníci (zák.) §§ 32-42. Obch. z. čl. 66-67.
Vysvědčení. ~ době, ~působu

KAU:C!:.

VYSVEDC:ENL '
§ 39. Zaměstnavatel 'jest zaválin
vydati při skončení služebního po
měru zaměstnanci k žádosti prsemn.

služby.
Nepřípus tne JSou zaplsy a poznámky
ve vysvědčení, kterými se stěžuje
_aměs tnanci, aby dosáhl nového po;tavení. .
_,
•,'
_
tádá-II zam:~tnanec za casu sluíebního. pom~ru vysvěd,čení, budiž
mU na )e,!10 .nakladJ vydano.
.
vysvedCenl ~amestna~cova,
ktera I
JSOU v uscho~~ní z~mestn~v~telově.!
bu d'je mu k zadostl v kazda dobe
vydána.
_
_
NEZM~NITELNI:. PRE_~.PIS_Y...
§ 40 . ťray a kt e.ra p!lsluseJI za:
městnanc um _ na zakla~e _usta,n ovenl
§§ 8, k,rome poslednl vety; 9, ' 10,
poslednlh o, odstavce . 12, 14, ~dstavce
2, 15, 16, 17, odstaifce 1 az 4, _18,
19, odstavce ,2, 20, odstavce 2 a!, 4,
21 až 24, 29, 30" odstavce , 2 az 4,
ll, odstavce _1 a :-2, 34, 35, 37 - ~ž '39,
nemohou. sluz:b.."1 sm~~uvou ani zru- I
šena, aOl zmenena by tl.

I

_

_

-_

'

I

PRISLU SNOST ZIVNOSTENSKI:HO '
SOUQU.
§ 41. Pro rozepře ze služebních
poměrů tímto zákonem upravených
jsoU přís lušny prac.ovné soudy, když
se ku podniku zaměstnavatelovu živnostenský řád vstahuje ..
POMĚR K JINÝM ZÁKONOM.
§ 42. Po kud tento zakon nic jiného neustanovuj e, předpisy' óbecného
občanského práva o služební a námezdní sm louvě vstahují se k sl uíebn[m po měrů m v ' tomto ' zákon'u
upraveným.
Pokud tento zákon niC jiného neustanovuje, př edpisy živnostenského
řádU, krom ě §§ 72, 77,' 80 až 81 i),
~', 84, 85, trvaj í rovněž v ' platnosti
pro služební poměry tímto zákonem
upravené, na které se živnostenský
iád vslahuje.
_
CI á ne k II. Po slyšení korporací,
kleTým ná leži zákonně zastupovati
přlslušné zájmy (obchodních a živnostenských komor, advokátních komor, nolářských komor a pod.), mů
le naříze ním býti uS,t anoveno, přihlé
~ajíc ku způsobu podniku a ku po~rebám obyvatelstv a,
, že
předpisy
llvnostenského řádu o . nedělním klidu a pracovní době mají se " stahovali při~ěřeně na služebni poměry
t[mlo zakonem upravené živnostenskému řádu nepOdrObené.
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Dohled k tomu, zda-Ii se zachovávají závazky tím a §§ 18 a 39 toho!~ záko~~
založ.!:né, může býti
sveren nanzením zlvnostenským inspektorům , ve smyslu zákona ze dne
17. června 1883 z. ř. Č. 117.
Zevrubnější předpisy o kompetenci a o právech úřadů, přijimati oznámení ' a trestati " přestoupeni a to
po.?l~ ustanovení § 133 živ. ř., jakoz I o přípustných : právních prostřed cích buďte vydány nařizením.
ČI á n e k III. , Ustanovení tohoto ' zákona vstahují se , na služební poměry, které tu , jsolf v čase, kdy pů
sobnosti nabyl.
Paragrafy 28, 29, 32 až 34 nemají
půs_obn~sti, když předčasné zrušení
~I.uzebnlh~ poměru nastalo před zaca~kem pusobnosti ' tohoto zákona.
CI á n e k IV. Zá'kon' tento nabude
moci dn'em, kterym ' bu'de nařízením
ministra práv ustanoven, nejpozději
pak 1. ledna 1911.
Č ' I á n e k V.
Ministrům práv, obchod~ a vnitra jest uloženo,
aby
uvedli tento zákon ve skutek.
'SEDMÝ TITUL.
O DOHODClcH OBCHODNICH ČI SENSÁlECH.
Zákon ze 4. dubna 1875, čís.
68
ř.

z.;

§ 1. Ustanovení sedmého titulu
první knihy zákoníka obchoďního se
změňují a mají zníti takto:
ČI. 66. ,Dohodci obchodní
(sensálové) jsou úředně zřízení pro střed
níci o záležitostech obchodních.
Než-Ii v úřad svůj se uváží učini
přísahu, že povinnostem na n'ě vloženým věrně chtějí dostáti. Ministerstvo financí ustanoví v dohodé s ministerstvem obchodu zdali dohodci obchodní jsou p~vinni
složiti jistotu a jakým penízem. Máli dohodce , obchodní zřízen býti u
bursy, sl,yšena buď správa bursovní
v jiných případech slyšena bud' ko:
mo_ra obchodní a živnostenská .
Dohodci obchodní zpro-'
Cl. 67.
slředkují
přikazovatelům , koupě
a
prodeje zboží, lodí, směnek, ' druhů
mincí, státních papírů, akcii a jiných
papírů
obchodních, taktéž smlouvy
o pojišťování, o
zápůjčky na lodí
o náklad na lodi a najímání lodí'
jakož ,i o převozy po suchu a p~
vodě a' o jiné věci jež se ,týkají obchodu .
,
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Jsou povinni .zachovávati mlče.
liv~st v přičině přikazů, jednáni II
uzavřeni pokud strany nic jiného
nepovodli nebo povaha jednání nit
'iného nevyhledává.
1, 6. Nesměji přijima~ ani, pisemných
ani telegrafických prikazu od OSob'
které jsou mimo misto, v němž jso~
zřízeni' nesměji přijímati" přikazy pro
přijmouU P!n!~e. ~~ h.pr~Ylm~r~střed- OSobY,' jichž os~~ně nezn~jí, .nezjed.
chodu, v. I,lr!cme . J~c z
navše si prve Jistoty o }IC~Z tOloi.
nikem, ach Je vy.da:
b Ít dní usta- nosti ani pro osoby o nlchz ' se vu·
tl.. 68; DOh~~co~e , o .\ o 'ednánlm bec 'ví, že nejsou způsobilé vchá.
novuJí se ~u~ 'vub~C
J
ebo zeti v platné závazky.
dohodčim .Jakeho~oll • druh~, u h~
7 Nesměji prostředkovati jednáni
jen ..k jed.nan!m nektereh~
v· mi- o kterých jest .podstatné. p.od.ezřeni:
Inzovatl s~ mouhou ,ne ,? I. o .ude
že 'e chce strana uzavrltl Jen na
stech, kde Jes~ bursa, ~yb~z v:yhle : OkO! nebó na škodu někomu jinémú;
k~e. toho potreba obc o u
nemohou na burse prostředkovati ně.
dava." ,
.
-í'
usta- jakých jednání v papírech státnich,
Dohodci o~c:hodnl,.. kter J~oua bur- akcHch . nebo , jiných papírech ob·
noveni, aby. u.rad sV~J kr~all. no bur- 'c hodních; které nejsou v úředním
se, mohou. JeJ , konati ' ta e mim
;
listě kursovním bursy zanamenány,
su v míste burso vním. .
.
í
h kd
.
Čl 69 Dohodcové obchodní JSou
8. Musí býti v ~ stec
e lest
ovi'nni, . jednáni jim svěřená pilně! pursa, v ta_kové ~~I, kdy p,?dle za,
~patrně, důkladně, věr.ně a .bezelstne vedeného. rádu pnJd?u na radu ~o
v konávati a vystHci se vseho, co všechen cas bursov!,1 na. ~~r~e prl·
bY mohlo býti důvěře v je,iic.h ne- to rim 1', , nébo :- se ' !'laji dáti J!~~m d?,
slrannost a hQdnověrnost IIstm od hodcem obchodnlm. z~~tOUPltl, a ze
nich vydaných' na újmu.
••• se to ,' stalo , k~mlsan . bursovnimu
Dohodcové obchodní mají zvlaste oznámiti.: trvalo-II. by
~astoupenl
t to povinnosti:
••
.
déle než 8 d.ni, J~st. k nemu zapo·
y 1. Nesměji na svůj účet z~dnyc~ třebí povoleni komlsare b~rsov~lho.
obchodů provozovati, ani s_~ml, ani
Čl. 69a.
Dohod.ce o~cn~dnl. má
jinými, ani jako komisionán; n~mo- bez újmy platnos~1 I:Iza.vr.~neho ,ed·
hou se za vypln&ní tO,ho, Co .Jak~ nání, právo, : sveho
prlk~zo\latele
prostřednr.éi . ujednají, za~.a.zov~tl ani nejmenovati - ,je:n teh~a, ••kdy,z .se mu
zaručovati, vše to bez uJmy platno-, dostalo od neho p~lmere!l~ uhrady,
r toho co ujednali.
,
nebo když se od neho muze se vll
s 12 . Ne'smějí býti 'k žád~ému Ob~ I jistotou úhra~y na~iti:.
.
chodníku v pomeru prokunSty, pln~
Neobdrž'el·1I
pnmerene
úhrady,
mócníka obchocíníl'!~ nebo pomoc~l: práv bude tomu,
s n!mž iedn~nl
ka obchodního
ani nemohoU , byli uzavřel' ze škody ' ktera mu' vzejde
členem předst;vens.'va~ správni .neb~ Um, ž~ neb'ylo jednání .vi~ou do·
dozorčI ,rady ,akclove. sp?l;cnc;>stl, hodc,ovou , uzavřeno s nekym,. kdo
nebo komanditní ~polecnostl ,na ,ak- mohl 'úplně - jistoty poskytnouti.
cie.
.
,
. ' e'
ČI 70 Kde by toho I?ylo potřeba,
3, Nen! jim d~voleno spol.ovatl s _ můž~ p~litick{ ' Óřad zemský dohod,
s jinými dohodCI Ob.ch~dní:!í ~ ~p~_ cům obchodnim povoliti, aby zavedli
lečnému provozo~á~! dO,!1? /. ct J:eb veřejné dražby na zboží a na papl·
nání ~ebo některe Jich .cas I, ~ečně ty obchoaní; jež. jsou předmětem
ono Jednání moho~ vsak sp "I(a- 'ich prostředkovánI.
prostředk~Yeti, kdyz . k, tO,mu pn
J Do' hodcům <?bchodn.im, o ~tefi 'provo·
zovatel · pnvol~. .
. ' d hodčí sao zuji dohódsfví lodní, _ muze b.yt! po·
4. Jsou pOVinni prac~.. o
I á í vbl,ono aby plavcům - ve vyblranl "eb
mi vykonávati a nesmeJI ,k. u,zav} n
osk tovaní záloh 'na náklad jakoflo
l1ěkter~ho . je~ná.~í p~':l1ocn~ku kuzíV~~ \ ~dúč~ovatelé, aneb jiným zpúsob_em
ti; dovolUje se JI":, v~ak, a y. ~ p • v místě obvyklym pomocné sluzbv
jímáni, přikazů zp'ro,~.tre~k.?v~cIC v~~_ konali.
ti si pomoc.níky, z Ilchz clnení a
, Čl. 71. Dohodce obchodni má mimo
nání odpovldaJL

b h dniho '
lim, že se na doh~dce ~. c .0 zále-'
vznese zprostředk,0v.~.!1i neJak: r 'za'
žitosti,. _nelze h~,. JIZ po:~rzea ~ebo
zmocnena, aby , ~n!imal p
• v _
něja.!<é. jiné plnenl ve smlouve y
minene.
•
á '. k právo
Dohodce Qbclt.o dnl m. ysazmocněn'
i ,,,ebyv k t?mu zVlá~ted.t
Ob:

r:

5
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knihu
p}íru,ční. vést! . . deník
s. rnál) . do nehoz ma kaZCly den
(Z~\lřené obchody zapsati. Vsechno
Ul co každý den
zapsal má také
I~depsati.
,
P Deník prve než'li ho užije, budiž
('st za listem čisly běžnými označen
I komisaři
bursovnimu, nebo jde·li
a dohodce, kteří nejsou zřizeni pro
~ursy úřadu živnostenskému předlo,
ven 'tilO majl jméno dohodce, je~ili denlk svědči, ~očet listů a den
ovHeni ,pozn~m.:,!1atl a deník. pro:
vléci. š~ur ou JeJlz konce se uredne
l apec ell . '
poplše·1i se deník, má je j dohod'
e obchodni komisaři bursovnimu, či
:řadu živnostenskému předložiti, aby
\! bdrž el nový, a komisař neb
úřad
~ají deník pře~~o.žený osvědčiti a
dohodci pak vratltl.
Č. 72. Zápi sy do deniku obsahuj·
lež jména stran se
smlouvajicich,
cas kdy jednáni bylo uzavřeno, po·
im~\1ován í věc:! a vyj!~ky Jed~án!,
zvláště pak pn prod~JI zbozl, Ja~eho bylo druhu a kolik ho bylo, Ja·
kOŽ i cenu, za
kterou a čas, kdy
bylo dodá no. V mistech bursovnrch
buď též připomenuto, bylo-Ii jednánebo
mimo
ni uzavřen o v burse
bursU.
Byla·1i smlouva uzavřena úmluvou
slr an pře d splněním zrušena, budiž
!álo úmluva na jejich žádosti zapsá·
~ 3 do den iku.
Zápisy činěny bud'te j azykem, je·
hc,i se muže u soudu 'mista užívati;
dějtež se dle pořadí data, s označenlm zvláštními čisly běžnými
a
lak, aby nebylo prázdných mezer.
Co uslanoveno o zařízení knih ob'
chodnich (článek 32), vztahuje se ta·
kě k deniku dohodců obchodních .
~1. 73. Dohodce obch odn'í ' povinen
j ~sr, uzavřev nějaké jednáni, dodali bez prodlení každé
straně
list
závěrk ový , jim podepsa ný a čislem,
pod nimž jednání jest do jeho deníKU zapsáno poznačený; lento list ma
~ bsahovati všsclino io, co se má dle
pi edešléh o článku zapsati do dení·
ku.
V přfpadě v článku 69 a) uvede" ém netřeba však, aby se do listu
zavěrkového jméno stran zapisovalo.
Při obchodech jichž ihned splniti
n etřeba, má se list závěrkový doru·
'I' i stranám k podpisu a každé z

. nich posl~ti exemplář stran ou druhou
' podespany .
Nechtěla-Ii by některá strana list
závěrkový přijmouti nebo podepsati,
musí to dohodce obchodní
straně
druhé bez odkladu oznámiti.
V připadě
uvedeném v
článku
69 a) má dohodce obchodni listy Iá- .
věrečné stranami podepsané scho.
vati a dodati každé
straně, která
nemá věděti, jak se druhá strana
, jmenuje, listy závěrečné toliko jim
podepsané.
ČI. 74. Dohodce obchodni povinen
jest, bez újmy článku
69 a)
dáti
stranám každé chvíle k jich žádosti
ověřené výpisy z deníku, které musí
obsahovati vše, co dohodce v při·
čině jednání stran se týkajicího zapsal.
ČI. 75. Zemře·1i dohodce obchodní,
nebo dá·li výhost úřadu svému, má
se deník jeho, byl- Ii dohodce ' zři
:zen u bursy, uložiti u komisaře bur~~vníh~,. v jiných .případech pak . u
ur<!du zlvnoste.!1skeho.
Cl. 76. Uzavrení . smlouvy dohod'
cem obchodnim zprostředkované nezávis i na tom, bylo·li
do
deníku
zapsáno nebo byly·li vydány listy zá·

,'OU

I

I

věrečné.

Tyto skutečnosti jsou toliko důkazem smlouvy uzavřené.
Chtělali strana
ohledně
je~ l1ánl
pro ni zprostředkovaného nahlédnoufj do denil<u, má to
dohodce bez
újmy Člá~~u
69a)
~ovoliti;. avša~
~trana muze do denlk~
nahle.dnoutl
Jen ta.k, a~y ~.abyla. ve~0!'l0stl pouze o Jednanl JI se tykaJlclm.
Jiným osobám může se dovo!íti,
by způsobem výše dotčeným nahlédli
do deníku, aneb se jim může vydati
:z něho výpis jenom tehda, když se
to úředně nařidf, aneb ' strany k to·
mu přivoli.
Čl. 77. Denik řád ně vedený a zá·
věrečné listy dohodce
obchodního
poskytuji 7:pravidla d ůk az, že jednání bylo uzavřeno a co jest jeho ob'
sahem.
Avšal{ soudce má, uvažuje všechny
okolnosti, dle uznán í svého rozhod·
nouti, má·JI se obsahu deníku a li.
stům závěrečným menší. váha přiklá
dati, a má·1i to, zvláště při uvažová.
dohodcem nebo jiných důkazů
žá'
dati, a mí-Ii to, zvláště při uvažová·
ní o věci důležitost, že strana se
Č.

14
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list závěrečný
příjmouti zaplatiti, a není-li o tom místního
nebo ho podepsati.
"aUzenl nebo mlstnlho obyčeje ne·
ČI. 78. Deník dohodce obchodnlho, bo zváštniho ustanoveni v statutě
kterýž byl nepravidelně ved~n, po- bursovnlm, má každá strana zpr avidla
kládati se m ů že za průkaz Jen po- polovici.
tud pokud se to podle povahy
a
ČI. 84. Pokud se týče ustanovení
důl~žitosti nepravidelnosti, i dle sta- dohodců obchodnlch, platl t oto:
vu věci jevi býti _ vhodným. _
"
I. Aby kdo mohl dosáhnouti místa
Čl. 79. V prubehu rozepre. ~r,avn! dohodce obchodnlho, žádá se, aby
může soudce třeba by to ani zadna uchazeč: .
strana nanav;hovala, naříditi, by se
1. byl státním občanem českoslo·
deník předložil, aby " něj nahlédl a venským, měl 21 let, byl bezúhonné·
s listem závěrečným, s výpisy a j i- ho chováni, a měl právo volně sVým
nými p růvody ho po r ovnal.
majetkem nakládati;
Co nařízeno v článku 39., rozuní
2. aby obstál dobrým prospěchem
se také o předkádání deníku.
při z!<oušce z obchodního dohodstvi.
ČI. 80 . Dohodce obchodní
musl,
j l. Chce-Ii kdo nabýti zp ů sobilosti '
pokud mu toho strany neprominuly, obchodního dohodce na burse, má
aneb pokud toho není
obyčej~~ se podrobiti zkoušce před přísluš.
místním
hledíc ke druhu
zbozl, nou správou bursovní, chce-Ii však
zproště~, vzorek každého zboží jím nabýti způsobilosti dohodčí pro jin~
dle vzorku prodaného, aby se zase místa obchodního dohodce, má se
poznalo, poznamenati _ a t ak ~Io~ho jí podroboti před komorou obchod.
chovati , až bude zbozí bez namltky ní a živnostenskou.
Zkouška kon~
proti povaze přijato _anebo jednání se u správ bursovních za předse.
jiným zp ů sobem ukonceno .
dání komisaře bursovního, u komor
Č I. 81. Každé provinění
dohodce obchodních
a
živnostenských
za
obchodního dává straně, která
tím předsedání rady soudu obchodního
byla poškozena, právo,
žádati
na v sídle komory, či sborového sOudu
"ěm náhrady ..
první instance, a kde takového sou·
ČI. 82. Dohodce obchodní
může du není, soudce okresního .
žádati dohodné (sensarie),
jakmile
III. Dohodce obchodní, kteří vyko·
obchod se uzavře, a byl-Ii
učiněn návají svůj úřad na burse, jmenuje
pod výmínkou, jakmile se sta~e ne: správa bursy, jiné dohodce obchod·
podmíněným ? doh?d!=e _ 1?0Vll1nOS!1 ní, pro určité místo neb okres,
s~~', dodati ..listy ..za,verecne, dostl- obchodní komora okresu, dle potře·
UCInI, bez uJmy )Ineho
ustanovení, by Jmenování
potvrzuje
politický
dle místních nařízení, místn!ho o.by- úř~d zemský.
čeje anebo stanov bursovnlch,. sl~K obsazeni mlst dohodčlch buď
-Ii by o obcho~y noC: bu_r~e ~z~vrene. I konkurs vypsán a úřednlmi novinami
To t o d~hodne ~uze z~dat! Jen t~: \ zemskými vyhlášen.
hdy, kdyz zprost redkovanl Jeho. d
Má-Ii se obsaditi místo na burse
spě l o tak daleko, že strany mez.' ~e: b udiž vyhlášení konkursu také n~
bou seznám.í ! ? obc~o? potom J-:ste burse vyvěšeno .
téhož dne Jimi samyml byl uzavren.
. . Pak-Ii obchod
nebyl
dojednán,
.~on~~rs yyplsovatl č! vyhlasovatl
anebo nestal-Ii se podmíněným, ne- pn~lusl sprave, bur:.ovlll, ane~o k.o:
může dohodce za prostředkováni do- m,or~ , obchodili .a zlvnos.tens ke, 111
hodné žádati.
naleZl do~o?ce J.menovau .,
Výši dohodného ustanoví politický
IV. Kdyz Jest Jmenovan~ dohod~e
úřad zemský, vys l echnuv dHve, jde-Ii Ob~hOd~~ potvrzen" vyko~~ u p~.lItl.
o o b cho dy dohod čl na bursách, k~- c~eho ura~u zemskeho pnsahu ured'
misaře bu r sovního a správu bursovlll, ni a obdrzl dekret ustanovovaci~ po·
jde-Ii však o jiné obchody dohodčl, li!ic~ý~ úřade!11 .zemským vydany, v
komoru obchodnl a živnos t enskou, a nemz !~_st . uves t ~ mlsto nebo okres,
v obojlm případě, je-Ii zde gremium pro_ neJ~ J.est }r~zen, a k~e se m~
dohodců obchodnlch, také toto gre- zdrzovatl,_ !akoz I rozsah Jeho usta·
mill m.
\ novenl (c:lanek 6,8).
.
.
Čl. 83. Nebylo-Ii mezi stranami niV. De,nlk .vyd~ dohodcI komlsal
čeho smluve no, kdo má dohodné ' bu r sovnl a Jde-II o dohodce, ktell
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nejSOU ~řÍzen i pro bursy, úřad živostensky.
n VI Jm enová ní a vzetl do přlsahy
obchodn ího . d oh?dCe
~yh.lásl
se
"ednlmi nOVinami zemskyml a ozná~í se k omoře obchodnl. a . gremilm
obchodn íJTI v okres~, a Je-II v okrese gremiu m doh?dcu obchodnlch, také tomuto gremlU.
.
čl. 84a) Dohodci obchodní mohou
\Vořili g remi a a politický úřad zemskÝ, v ys lech~ uv ..komoru ?bChOdní,
stanoví hranice Jich okresu.
u Taková gremia 5prairujl své záležilosti dle svých statut !'lini~terstvy
financí a o bchodu schvalenych,
v
nichž možno ustanoviti, že potřebné
příspěv ky moh ou býti zpusobem donuco vaci m vymáhany.
Čl. 84b) Dozor nad
dohodci obchodními, kteří úřad svůj konají na
burse má k omisař bursovnl, dozor
nad ~stat ním i . d,;>hodci
obchodnlmi
úřad živ~ osten sky.
,.
_.
Komisar bu rsovnl nebo urad zlvnostenský má u v ykonáváni dozoru nad
obchodním i d ohodci právo do jich
knih nahlédati.
.
ČI. 84c) Dohodcové obchodnl, kteří
by porušili povi nnosti úřednl jim náležející potre st áni budou tresty pořádkovými nebo disciplinárnlmi, dle
toho je-JI poru šeni povinnosti pouhým' provin ěn lm proti pořádku, nebo
přečinem služebnlm, dle způsobu a
stupně porušen i , a také vzhledem k
přfpadnému op akováni a přitěžujícim
okolnostem .
I. Tresty pořádk ové jsou :
1. důtka;
2 pokuty pe něži t é od 100 až do
1000 zlatých.
Trestv po řádk ové přísluší ukládati
moci práva dohlédacího, pokud jde
o dohodce obchodnl na bu r sách ustanovené, komis aři bursovnlmu, pokud jde o jiné d ohodce
obchodní,
úřadu živno stens kému.
j imž byla
Dohodcové obchodnl,
uložena po kuta pe něžnl, mohou si v
osmi dnech stěžovat i u politického
úřa d u zemsk ého.
Dalšího odvoláni
nen!.
II. Tresty discipl inárnl jsou:
1. Pokuty p e něžité od 100 do 1000
zlatých;
2. Suspense s úř a d u na určitou
dobu;
3. Sesazení s úřadu.
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Na určitý čas muze býti s úřadu
suspendován dohodce obchodní na
burse zřízený, když na
burse
neslušně se choval nebo pokoj
ruši l
takovým zpusobem, že jest jeho · vyloučení z návštěvy bursy na určito u
dobu nezbytným.
Na sesazeni s úřadu budiž uznáno :
a) Kdy ž dohodce. obchod ni byl pro
zločin nebo . pro . přestupky krádeže,
zpronevěry, účastenstvl v nich aneb
podvodu odsouzen, anebo když mu
byl p r o jiný čin
trestný
nejméně
sestiměslčnf trest na s w obodě uložen;
b) když byl odsouzen soudem duchod ko vým pro obchod podloudn ý,
anebo pro těžky přestupek duchodko vý;
cl když upadl v konkurs.
Mimo to možno také uznat i na
sesazení s úřadu:
. d) kdyby obchodní
dohodce př i
svých obchodech vědomě nepravou
okolnost uvedl, potvrdil , nebo do
své knihy zapsal, nebo tuto
knihu
zfalšoval;
', e) kdyby obchod na svuj
účet
ujednal nebo měl účas t na užitku J
obchodu jim zprostředkovaného, anebo, kdyby opominul opatřiti si úhrady od přikazovatele, jehož nepojmenoval a od něhož se s plným
upokojením přiměřené
úhrady
nemohl nadlti;
fl kdyby obstarával obchody
ně
komu, o němž věděl, že nemuže platiti nebo v platné závazky vcházeti,
aneb kdyby zprostředkoval obchody
zakázané nebo takové, ohledně jichž
jest oduvodněné podežřenl, že
je
strana chtěla uzavříti jen na
oko ,
aneb na škodu někoho jiného;
g) když by menší tresty několikrá t
uložené byly bez účinku.
Trest disciplinárnl muže se dohodci obchodnlmu uložiti Jedině
po
předchozím disciplinárnlm
vyšetřo
vánI.
Vyšetřování disciplinárnl
přísluší
vésti, jde-Ii o obchodnl dohodce na
burse ustanovené, správě bursovní,
j de-Ii však o jiné dohodce obchodni, úřadu živnostenskému, kteří mají
zúčas t něného v jeho obraně slyšeti
a pa k nález vynésti. Správa bursovní má k tomu clli na z ačátku každého roku zříditi t rvale na rok komisi čtyřčlennou, a ustanoviti zá r oveň
trvale za její členy náhradníky
a
Č.

14*
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pořad, j~k maji .nastupovati: Komis~ř ' ne prvního dne dru~ého měsíce kabursovní jest předsedou teto koml- lendářnlho po vyhlásenl a pOZbUdou
se .
zároveň
moci
ustanoveni
zákonů
Proti nálezu disciplinárnímu muze ~ejména § 26 až do 29 UvOzovaCíh~
odsouzený dohodce obchodní. ~ o.smi zákona k zákoníku obchodnlmu ze
dnech podati stižnost k po.l ltlckemu dne 17. prosince 1862 (č. 1 z. ř. ex
úřadu zemskému.
1863), pokud se t.ý kajl předmětu tim:
Do rozhodnuti
politického
úřadu to zákonem upravených.
.
zemského jest přípustno v teze Ihutě
Pozn. Zákon byl . vyh lá šen 8. květpodáni stížnosti do.hc;>dci na bu.rse ~- [la 1875 .
stanoveným'i na ministerstvo fmancl,
jinými dohodci pak na ministerstvo
KNIHA DRUHA.
obchodu.
O OBCHOÓNICH SPOLEČNOSTECH.
III. Suspensi s· úřadu možno. jako
PRVÝ TITUL.
zatlmné opatřeni proti dohodcum obchodn lm vyřknouti:
O VEŘEJNÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNI
ODDlL PRVNI.
.
1. Bylo-Ii by na pomyšlenou připu
stiti, aby dohodce ~bc:.ho~ní po čas
O ZŘIZENI SPOLEČNOSTI.
disciplinárnlho
vysetr?vanl. nebo
ČI. 85'. Veřejnou obchodnl SPOleč·
trestního Hzenl úřad dale vedl;
.
2. kdyby se jeohoo jisto!?,
byla-II nosti jest, provozují-Ii dvě nebo více
osob obchodnl živnost pod společ·
zaň složena znacne ztenclla;
3. je-Ii dočasně neschop~n y přl nou firmou a nenHi u žádného ze
čině jmění svého v platne zavazky společníku obmezena jeho úča st na
majetkové vklady. '
vcházeti.
K platnosti smlouvy společenské
Vyřknouti suspensi s úřadu
jako
nenl potřeba, aby byla zřlzen a pí·
zatímní opatřeni přísluší,
jde-Ii
o
semně nebo jiných formálností.
dohodce _ obchodnl na burse zřízené,
Čl. '86. ZHienl veřejné obchodní
komisi disciplinární dle čl. II. tohospolečnosti musI býti ,ohlášeno spo·
to parčlgrafu ustanovené, jde-Ii pa.k
lečníky
k zápisu do obchodního
o jiné dohodce, úřadu ži~nostens~:
rejstříku u obchodnlho soudu, v jehoi
mu. Proti takovému opatrenl . mu~oe
okresu má , společnost svoje sídlo
~účastněný v osmi dnech podati .StIZa u '' každého ob'chodního soudu, v
flost k politickému úřadu zemskemu.
jehož okresu má závod odštěpný.
Dalšl odvoláni není přípustno.
V opovědi musí býti obsaženo:
IV. Je-Ii služební přečin dohodce
1. Příjmení, jméno, stav a bydlišlě
obchodnlho zároveň činem dle obeckaždého
společníka;
ného práva trestního trestným, poku.d
2. Firma společnosti a mlsto, kde
vyšetřováni u so~oduo. trestn~ho. ~rva,
má
svoje
sldlo;
nemuže se pro tyz cm zavestl rlze3. Okamžik jimž společnost zapo·
ní disciplinárnl, bez újmy suspense
čala;
jako zatimního opatření.
4. Bylo-Ii ujednáno, že jen jed
Kdykoli se proti dohodci obchO,?nímu jako obviněnému
zaved~ rl- nebo někteří ze společnlku majl za·
stupovati společnost, údaj, který ne·
zení trestnl, jsou soudy tr~.stnl pobo kteří jsou k' tomu ustan oveni,
vinny, jde-Ii o do~~dce prl
bu~se
taktéž má-Ii právo to býti vykoná·
zřizeného,
uvědomiti o tom
~pra~u
bursy a jinak úřad živnostens~y a Je váno jen společně.
ČI. 87. Změní-Ii se firma trvající
též po skončení Hzení o vysledku
společností, nebo přeloží-Ii se sídlo
zpraviti.
. společností na jiné mlsto, vstoupl·1I
Osvobozujlcl
rozsudek
trestnlm~
do ní noví společníci, nebo uděll· 1I
soudy vynesený nepřekáií provedeni
se dodatečně některému společnlku
řízení disciplinárního.
'
právo zastupovati společnost (článek
V. Pokuty .' peněžité dohoddm ob86 čisto ' 4'), nebo zrušl-Ii se ta·
chodním za tresty pořádkové
nebo
kové právo, bud'též tyto skutečnosti
disciplinární uložené j~.?u do poklaohlášeny u obchodnlho soudu k zá'
dny chudých obce, v nlz se do~o?ce
poklesku pořádkového nebo precmu pisu do obchodnlho rejstříku.
Změní-Ii se firma přeloží-Ii se sld·
služebního dopustil.
10 společnosti a zrušl-Ii se právo
§ 2. Účinnost tohoto zákona nasta-
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stupovati,
řidl
se účinek VUCI
%~etlm v případech byl-Ii proveden,
~; nebyl-Ii prove~e~ zápis a vyhláška
odle ustanoveni - cl; 25.
p Čl. SS. Opovědi (čl. 86, 87) musejl
býti podepsány všemi
společníky
sobně před obchodnlm soudem" neoo musejl býti ' podány v ověřené
formě. Do obch~dnlho. rejstříku bud'těž zapsány celym svym obsahem.
společnici, kteřl maji zastupovati
polečnost, musej I znamenati firmu
: olu s podpisem
svého
jména
o~obně před obchodnlm soudem, nebO její znamenáni podati v ověřené

Za námahy při provozu společen
ských obchodu nepřísluší společnlku
nárok na úplatu.
Čl. 94. Každý společnlk jest povinen vynaložiti v záležitostech společnosti onu pili a pečlivost, již vynakládá svým vlastním záležitostem.
Společnosti ručl za škodu, - I<terá
jl vznikla jeho zaviněnlm. Proti této
škodě "nemůže si započí.sti prospě
chu, kterých sjednal společnosti svou
pili v jiných přlpadech.
Čl. 95. Společnlk, který svého peněžního vkladu nevplall v pravý čas,
nebo neodvede v pravý čas do pokladny společenské peněz přijatých
pro společnost, nebo který neoprávněně vyber e pro sebe penlze z po-kladny společenské, jest po právu
povinen platiti úroky, ode dne v
kterém mělo dojfti k placenI nebo
k odvedeni peněz, nebo kdy penlze
byly vybrány.
. Povinnost
k
náhradě
přlpCldně
vzniklé většl škody a ostatnl právnl
následky jeho jednáni nejsou 11m

f0t:.ě·S9.

Obchodní soud má pH"držovali zúčastněné z moci úřední pořádkovými tresty k tomu aby bylo
šelřeno
předcházejlclch
{čl. 86 až 88.)

předpisů

ODDlL DRUHÝ.
O PRÁVNIM POMERU SPOLEČNfKO
NAVZAlEM.
Čt. 90. Právnl poměr společnlku
navzájem řidl se především smlouvou společenskou.
pokud nedošlo k žádné úmluvě o
bodech, dotčených v následujíclch
článcl ch tohoto oddílu, . jest . užiti
ustanovení těchto , článků.
ČI. 91. Byly-Ii vneseny do společ
nosti penlze nebo jiné spotřebitelné
nebo zastupitelné věci, nebo byly-Ii
vneseny věci nespotřebitelné, nebo
nezastupitelné po ocenění, jež nebvlo provedeno jen za účelem rozdilení zislcu, stávajl se tyto před
měty vlastnictvím společnosti.
Je.1i o tom pochybnost, má se za
10, že vlastnictvím spclečnosti staly
se movité nebo nemovité věci, zanesené do inventáře společnosti s
podpisem všech společnlku, jež až
dosud náležely jednomu společnl!<u,
tl. 92. Společnlk nenl povinen
uyšovali svuj vklad nad částků, stanovenou smlouvou, nebo doplňovati
vklad jenž se zmenšil ztrátou.
Čl. 93. Z výdajll, které učinl spol ečnfk v záležitostech
společnosti,
%e závazků, které pro ně podstoupl
a ze slrát, které utrpl bezprostředné
svým jednatelstvím, nebo z nebezpeč f, jichž při
něm
nelze vyloučiti,
s polečnost jest jemu práva.
Z peněz daných zálohou muže požadovati úroky, počltaje ode dne,
kdy poskytl zálohu .

vyloučeny.

Čl. 96. Společník nesml bez svo.Ienl ostatních společnlku ani v obchodnlm oboru spOlečnosti činiti obchody na svuj účet nebo na účet
třellho, ani účastniti se jako veřejný
společník, na jiné obchodnl společ
nosti stejného druhu.
Souhlas k _účasti na jiné obchodní
společnosti
stejného druhu dlužno
již tehdy pře.dpokládati, bylo-Ii známo ostatním společnlkum při zřizo
vání, společnosti, že společnlk účast
ni se oné spOlečnosti obchodní jako
veřejný společnlk, a nebylo-Ii přes
to výslovně umluveno, aby se účasti
vzdal.
Č1.97.
Společnlk, který jedná proli předcházejícím ustanovením, musl k žádosti společnosti souhlasiti s
Um, aby obchody, které učinil na
svílj účet považov~ny bvly za uzavřené na účet společnosti; též muže
společnost
místo toho požadovati
náhradu vzniklé škody; vše to bez
újmy práva pflvodlti v při hodných
přlpadech zrušeni smlouvy společen
ské.
Právo společnosti, . vstoupiti
do
obchodu uzavřeného společnlkem na
vlastni účet nebo žádati náhradu škody, zaniká po třech měslcích, počí
taje od okamžiku, v němž společ-
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~~Sih;:~.Yla vědomosti

o

uzavřeném ~!č~r~~.opatřeno

usnesení všech spo-

ČI. 98. společnlk nemuže bez svo- To je za potřeb i také tehdy, je-li
lení ostatních společniku
přijmouti jednatelství přeneseno na jednohOo
třetího do společnosti.
nebo vice společnlku.
Učiní-Ii společnlk jednostranně tře- Usneseni musl býti učiněno jednotího účastna na svém podílu, nebo my~lně. !I~lze-li to.ho . dociliti, musr
postoupl-li jemu svůj podíl, nena- by tl upusteno od Jednáni, k němuž
bude
tento
žádných
práv
bez- mělo býti usneseni. učiněno.
prostředně vuči společnosti; zejmé-na nenl oprávněn nahlédati do obchodnich knih a pap Iru společnosti.
ČI. 99. Bylo-Ii ve smlouvě společenské svěřeno jednatelstvl jednomU

nebo vice společnikům, vylučuji tito
ostatni společníkY z jednatelstvi;
jsou
bez ohledu na odpor zbývajlcich
podstupo-

oprávněny společnlku

Čl.

104. K zřízeni prokuristy - pokud neni nebezpečl v prodlení jest třeba souhlasu všech společniku, kteří vedou obchod a nejsoU-li
žádní
jmenováni,
souhlasu
všeclt

společnlku.

Odvolati prokuru muže každý spoI - ik . • . t
• ..
, lenz . Jes opravnen JI

I~fn

udě-

vati
veškerá jednáni,
která přináši
' ).05., Kazdy
- • spolecnik,
•
s sebOU
provozováni
obtrebas
l1
m
chodni živnosti
\ neni .cmnx
v , ,?bChod lm.
100. Bylo-ll jetlnatelstvl
spolec."ostl,
muze se •.
vice
s výslovnlm
. .o
. .spoobmezenlm, že jeden bez druhého lecnostl,
muze
,PrlJ!tl do
jednati
tedy nesml žádný obchodnl mlst.nostl,
do
z nich sám podstupovati jednáni
a • do
spoby hrozilo
z prodlenl.
.a
SI
J:Jlch pod'
Bylo-Ii naproti
tomu jednatelstvl klade bilanCI pro svuJ prehled.
vice
bez tohoJe-Ii ve
usta·
to výslovného obmez enl , smí každý noveno
jiného, pozbývá totl)
z nich sám podstupovati všechna ustanovení účinnosti, prokáže-Ii se
jednáni, která náležejí k jednatel- nepoctivost ve vedeni obchodu.
stvl. -Musl však býti upuštěno od
.čl. 106. Každému společnlku pll·
něho tehdy, jestliže jeden z nich plši se k dobru na konci každého
klade odpo r proti tomu, abY _nějaké obchodnlho roku z jeho vkladu, nejednání bylo provedeno.
bo rozmnožil-li se tento koncem
101. Jednateistvl_ jež bylo
roku
jeho
neseno ve
na podflu na zisku, nebo zmenšil-Ii se
jednoho nebo na vice
jeho podllU na
I
býti odvoláno pokud spo- jeho podll u na
trvá, bez zákonné
úroky
ze sta a odeplši se jako
Soudcovu uváženi jest ponecháno 'dluh úroky v
-výši z
kle·
posouditi, je-li tu zákonná
ré
na podllu
obchodOdvoláni může býti prohlášeno za ního roku .
.
oduvodněné,
zejména v případech
Oroky, které podle toho přibudou
v
125,
2
rozmnožuji jeho podll
až 5.
na jmění společenském.
102.
Nenl-li
ve
Dokud nejsou kryty tyto úroky,
jednatelstvl na neni zisku, a ztráta
se
jednoho nebo na vice společníků, jimi zvětšuje - nebo tvořI.
ledy jsoU oprávněny a zavázáni proČl. 107. Koncem každého obchodvozovati obchody společnosti všichni nlho roku zjisti se na podkladě ln·
společnici stejnou měrou.
'.
ventáře a bilance zisk nebo ztrila
Odporuje-li společnik tomu, aby tohoto roku a vypočte se každému
jednání bylo
musi býti
jaký má na tom podll.
od něho upuštěno .
Zisk každého společnlka připíše SI
103. Maji-ll by ti
'k jeho podnu ve
jednáni která
ském, ztráta se od .
odepiše,
provoZ obchodní živnosti
108.
nesmí bez 50\1'
nebo jež jsou cizí jejímu
mu- hlasu ostatnlch
zmenlld

obyčejné

společnosti.
společnlkum

ČI.

řeno

nemůže,
nebezpečí

svěře,no

ČI.

nemůže
lečnost

svě-

pr~volu
presvedčili

os~bne

smlouvě společenské
něco

pře- předešléhO
smlouvě společenské
společniku, odečtením
_ přičiny.
čtyř
přlčina.
vybr~1

naznačených
článku
čis.
Čl.
přeneseno
smlouvě společenské

ČI.

Čl.

po~~upu zále.zltos~~
k~ykohv
nahled.a~1
leč ob:hod~lch ~nl~ .
~a~lru
lecn~stl z~ldltl ~~

společníkum

připočtěnlm
ztrátě

jmění společenském

těže

peněz,
během

společnlku,

společnosti

předsevzato,
společníku,
předsevzata
jmění společe!\'
přesahuji obyčejný
něho
společnosti, Čl.
společnlk

účelu,

svůj
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_.
sml . však i , . bez tohoto souhlasu plyne-II !
že pOdle'
Irybratl na ~vuJ podíl úroky z něho ~m_luvnlku mel by tl uzavřen pro spoza
rok, a pokud ecnost.
to nenl oClvldne v neprospěch spoČl. 115. Společnost není
á'
vybrati peníze až do
p!!ivnimi jednánimi spole ky,
jeho podilu , tyz
z práva
je-I!
na Zisku za. posledne uplynulý rok. I sp?lecnost
86
4),
1
nebo ztráta
hoz_ právo zastupovati spole J
se mezI spolecnlky podle hlav ne I zruseno
87) pokud
cnos!
li jiné úmluvy.
'
n - dány
tohoto ' d
nebo zrusenl
ve_
JSou
ODDlL TŘETI.
podle p~~nichž p
nastává
c. P40kl~~.y,
6 ucmekza zániku
k

vklad nebo svuj podll na J'm-en I vyslov~e
'
_
společenském.

společnlků

pos~ed'!.~. up~ynulý
lečno sti ,

část-

~Ierá nepřevyšuje

Čl. ~9. ZIS~

o~oln,:,~ti,

vů~

I~av ~an~
vy_loučen(čl. číslo ~~st~'
ne~o v~~~
(čl.
~yl~
vylouče~i
prl~me

rozděll

POMĚRU SPOLEČNOSTI prc,ti tietímu.
ro ury
Čl. 116. Obmezenl rozsah
'
prá~nl účinnost veřejné I spol~čnlk?va zastupovati sP~le~~~vs~

O PRAVNIM_
K TRETIM OSOBAM.
110.
o~chodnl _sp?lecnosti nastane v 0meru_ ~ tr~t lm osobám okamžik~m
v nemz zrl zenl společnosti je za:
do obchodního
nebo
!ake Jen kdy společnost počala svole obchody. _
Obmez
, ze
má za
enl
tepr ve .okamžik em
nez .dobO~ Z~p ISU, nemá právnl účinnosil pro ti tretfm osobám.
111.
obchodnl muže
pod svou
nabývati práv . a
nabývati vlastnlctvi, a. Jm_ych vecných práv k popred soudem žalovati
bY!1
a
.
JeJ i soud Jest u soudu v
lehoz obvo du má své sldlo.
'
112.
za všechny
závazky
sp olecn osti
a
veškerým svým
Omluva
tomu
odporu]rcf
ne á
právnlho
m
113. Kdo vst oupl do
sll obchodnl již trv ajícf
ste' jako ostatní
za
k.teré podstoupila sPolel
nos_t .pred Jeh? vstupem,
se firma
Imenl la, CI nikoliv.

Čl.

psá~o.

rejstříku,
společnost

po~fti

pozdějšl~

ČI.

s~olečnost.
~Irm.ou

p~dstuPO~~tl, zava~ky,

z~",1k~m,
Ia!O~a~a..
Rá~ny
ČI.

.ČI.

závazk~,

Spole~nlci ručl
solidárně
jměnlm .

I

proti třetím
nenl připustno obze zastoupeni · má se vztah Jen na,
obchody nebo
. y obchod_~,. nebo že má míti misto
Je~ . za urcltych okolnosti nebo ro
urcltou dobu nebo na jednotli
h
mlstech.
vyc
ČI. 117. Společnost je t
vána
který nenl v 10
práva zastupov:ati
ucen z
_Aby byla
. .
p .. e5!volánl nebo jiná
stane-Ii se tak i d
' do(ecnlku k zastupováni ':
118 Ud-( I '
-p. nenemu.
prokury ' t e en . Jak,oz I zrušeni
proti
ane
s
m
Je Jeden ze
ní spol vnenych k zastupovánema

~rav~lho účinku

I osobám, }eJména
I

me~e.nl,

~atl

určité

dr~
~

platně před soude~ zas!u~ok~zdym
sPolečnJst

společnlkem,

doručena d:%~~~cnostl
rná~m~ ~po-

6t~CI,
Čl.

třet~as
pr<!v~lm. účinkem
6Polečnlku o~r
, P~OVC:d~-1I

Čl 1~9cnostl.
účinku vůči .třeHm.
nlko~i
ne'· Soukro,!,1 ~ěřitele společspolečno- k svému JSou op~avnenl domáhati se
ručí
věcfn b usp?koJenl nebo zajištěni
společníci'

ať

všec~~e

ná~e~e·~rav n~b~ podflu na nich,
Předmlt do Jmenl společenské

jež
ho .
nebo
to co'

zabavee~
~_xeku~~, obstávky
n mu~e by tl pro ně jen

něS~~úuč~~n~O~~č?dt~::I~~cf jest práv- ~tž~~~J~~t n~P~~;~~~~
e u !á~a c;;;~~:~~
Čl. 114. Kaž_dý společnlk k zastu- rozd~~e~ř i ~Ol J l1:l připadne při
oprávněn'

pován i. spolecnosti
'est
fm.ocne.n ~odstoupiti jménemY ~poecnosll vsechny druhy obchodů
p.rávnich jedn áni, zejména také
~lt!1 a dluhe~ zatiž iti pozemky náleze/ C spolecnosti.
l
.
nabývá práv a zavazu-

_ '
_. men .
Ustanoveni předcházejlcf_.. c nku plaH také o sou krom •
verltelfch( k_ jejichž
je
~ena nba Jmenl společnlkově hypotéa ne o právo zástavni ze zák
n-;bo z
jiného

Ih~nr
. zastupoyati
společnost;
s eJno, byl-h obchod uzavřen

dl'l na e. h
a práva .nebo na posp o I ecenskému,
- niC , ktere
nálezejl
jměnl
nýbrž
jen nak to,
co

zc~

Společno~t

hOCI~lá120.

prospěchu ~~I~
ně),akého
právn~~~

~~av~~ Pí:j~~mi J.~:~~ánlmi,
která ~~:t~~~r ~~~~~ ~!~~::::. nebo jejich
oprávn' .
m
společnik
ci pohl dá VkY
Je se na vě
jest
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~~~~ť.utim obchodniho roku Společjest vyznačeno
v
posledni
větě
ČI. 125. Společnik
může
žád ati
předcházejiciho článku.
Předcházejicimi ustanovenimi nej- aby společnost byla zrušena před
sou však dotčena práva, která pozů uplynutim doby určené k jejimu trvástávala na
předmětech vnesených ni, nebo u společnosti zřízených na
společnikem do jměnl společenské neurčité trvánl bez předchozl výpoho již v době, kdy byly vneseny.
vědi, jsou-Ii pro to závažné důvody
Čl. 121. Pokud společnost trvá, neposudek o tom, lze-Ii takové du:
ni ani zcela, ani z části připustno vody předpokládati, jest ponechán v
započteni pohledávky společnosti- a případě odporu uvážení soudcovu.
soukromé pohledávky společenského
Zrušeni může býti vyřčeno zejmédlužnika proti jednotlivému společ na:
níku; po zrušeni společnosti jest pří
1. stane-Ii se dosaženi společenpustno, jestliže a pokud pohledávka ského učelu pro vhějši okolnosti nespolečnosti byla přikflzána při rozdě možným;
2. počiná-li si společnik při vedeleni společniků.
ČI. 122. V připadě konkursu spoobchodu nebo při kladeni
účtu lečnosti budou jeji věřitelé uspoko- nepoctivě;
jeni odděleně ze jměni společenské
3. opomene-Ii společník plniti pOdho, a mohou pohledávati uspokojeni statné povinnosti jemu přislušejícl'
ze soukromého jměni společnikova
4. zneužije-Ii společník firmy nebo
jen pro nedoplatek: zákonům zem- jměnl společenského ke svým sou·
ským zůstává vyhrazeno určiti, zda kromým účelům;
a pokud přisluši soukromým věřite
5.- stane-Ii se společnlk pro trvalům společnlků oddělené práva k lou chorobu nebo _z jiných přičin
nezpůsobilým k jednáním společen
jejich jměni soukromému.
ským, jimž se má věnovati.
ČI. 126. Vydobyl -II si soukromý vě
ODDlL ČTVRTÝ.
řitel
společnlkův po bezvýsledně
O ZRUŠENI SPOLEČNOSTI A O VY- provedené exekuci na jeho soukro·
STOUPENf JEDNOtliVÝCH SPOLEČNfKO mé jměni exekuci na pohledávánl
Z NI.
které má připadnouti společnlku při
Čl. 123. Společnost se zrušuje:
budoucím zrušeni společnosti,
jesl
1. prohlášením konkursu na společ . oprávněn, ať byla společnost zř lzena
na dobu určitou nebo na neurčitou, žá·
nost;
2. úmrtím jednoho ze společniků, dati k svému uspokojeni. po před'
nestanoví-Ii smlouva, že společnost choll jim dané výpovědi, aby spo'
lečnost byla zrušena.
má trvati dále s dědici zemřelého;
výpověd' musi býti dána nejméně
3. prohlášenim konkursu na jměnl
jednoho ze společnlků nebo stane-Ii šest měslcu před ukončenim obchoQ·
's e jeden ze společníků právně ne- ního roku společnosti.
ČI. 127.
Shodli-Ii se společnici
způsobilým k samostatné správě mapřed zrušen lm společnosti na tom,
jetku ;
aby bez ohledu na vystoupeni jedno4. vzájemnou dohodou;
5. uplynutim doby, pro kterou by- ho nebo vice spo lečniků ve společ
pokračovalO,
la společnost zřízena, pokud v ni nosti se zbylými se
společníci
mlčky nepokračuji;
v konči společnost jen v poměru k
tomto případě plati o ni od . této vystouplému; ostatně trvá dále s
doby, Jako by byla zřizena na ne- veškerými svými dosavadnimi právy
a závazky.
určité trváni;
6. výpovědi danou společnikem,
ČI. 128. Lze-Ii žádati, aby společ·
byla-Ii společnost zřizená na neurči- nost byla . zrušena z důvodu, které
záležeji
v osobě společnikově (čl.
té trváni.
Společno st zřizenou . na doživotí 125), může misto toho býti uznáno
dlužno posuzovati jako
společnost na vyloučení onoho společnika, na·
zřízenou na neurčité trváni.
vrhují-li tak všichni ostatni společ·
ČI. 124. výpověd ze společnosti
nici.
s neurčitým t~váním musi býti dána
Čl. 129. Zrušeni společnosti musl
společníkem, nenl-li smluveno nic býti zapsáno do obchodniho rejslfl·
liného, nejméně šest měsiců před

ni
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ku, nestalO-Ii se následkem prohlášeni konkursu na společnost.
Tento zápis musi se státi i tehdy
ukončí-Ii se společnost uplynutím do:
bY, na kterou byla zřizena.
Stejně jako
zrušeni
společnosti
musí býti zapsáno do obchodního
rejstříkU vystoupeni nebo vyloučení
společn ika .

Obchodn i soud má zúčastněné donucovati s moci úředni pořádkovými
tresly k tomu, aby ohlásili tyto skutečnosti.
Vůči třetim

osobám může býti namitáno zrušeni společnosti nebo vystoupen i .neb,! yyloučeni společnika
ze spol ecnostl Jen potud, pokud ve
při čině takové skutečnosti jsou dány
předeoklad y, za •.nic~ž. nastává, podle. c.lál~k~ 25 prl ..zamku firmy nebo
xmene JeJiho maJitele účinek proti
ttel!m.
ČI. 130. yystoupHi společnik nebo
je-" ~ylou~en, !1ásleduje vyrovnáni
spolecnosll s 111m na podkladě majetkovéh? ,stavu , v. ~ěmž se společ
nos l naleza y dobe Jeho vystoupeni,
nebo v dobe kdy byla doručena žaloba na vyloučenI.
Na pozdějšlch obchodech, právech
a závazcfch !'Iá vystouplý nebo vylouceny podfl Jen potud, pokud tyto
jsou bezprostřednlm důsledkem . toho
co se událo již před oním okamži:
kem .
vystouplý nebo vyloučený musí se
spokojiti, že běžné obchody budou
u~OnČe!.lY tak, jak t,: je dle uváženi
tu~lávaJicich
spolecnlků
nejvýhodněJš\'

lest však oprávněn žádati ~eni-r
úplné vyrovnáni
možn'é
koncem
každého obchodnih~ roku
byly kladeny účty. o obchodech jež
mell lim byly vyrizeny, jakož také
aby byly vyplaceny obnosy
které
I~m~ po~le toho přislušeji; ~ůže tak. zádal! na konci každého obchod~rho roku
výkaz o stavu b · · ' h
,e!tě obchodů.
eznyc

dřive

leč~~1Ie cl. 126, mohou ostatní spousnesent a mrsOdklad~ j~dnomyslného

~~~y~~ti VyrO~~ánzs'u~en~YdTn~le;~~ťl~

zm ova podle ustanovení
..
chozich článků' téhož slu.'
predvažovat'
'
SI pak ' po! ~a společníka vystouplého
Z e spolecnos ti.
ODDlL pAn.
O LIKVIDACI ' SPOLEČNOSTI.
Čl. 133
Po zru· ,
přfpad je'jiho konk~~:~ spole.čnosti,
sleduje likvidace veške~~Jr,!,aJe, n~-

~~~~r;ebn~ji~Nch.

7!k~P~~~~:

zástupci
n'
'
'. prenesena Jednomyslym
usnesenim
společník o
smlou vou společensk
u.
nebo
vé společniky nebo °nua ~~ .IednotliZemře-Ii j d
Jme osoby.
zř!diti jeh~ :~á:n~ ~~~:~Čn!kŮ, map
neho zástupce.
pCI spolecK ná,vrhú . jednoho sp.olečníka
z
on Jmenovám soud
může
v takovém ' •
.c~m.. ~oudce
jmenovati neb
.p ~ipade likVidátory
osoby, které ;en':le~e~~kOkvé přida~i
níkům.
JI
e spoJec-

~~~ .~y~1

neČ!.

~ 34.

důl~žitých di'tvodů Ii~v~:

Iikvidáturů stavšech
y I provedeno tadŮvkoďO~vrhu společnlka z

Odvoláni

spol:č~~~g;O%y~sigÝ~" t~Snesenlm

ké soudcem

důležitých

. Čl. 135~ .lilrvidátoři buďtéž ohlášeu obchodního soudu k

n~ ~polecmky

~~ď~ťs d~a.~bchodního. rej střiku; svůj

obchodni J znamenati osobně před
m soudem nebo podat' .
ho znamenání v o~ěřené fo
• I Je·
záO~láSiWh~ ~!n~ moci třeb a rovněž
rej střiku.
aplsu do
obchodního

ab~ n.~yst.oupenl Ii~vidátorovo ~::~

CI. .1 31; Společnik vystouplý nebo
vylouc eny musi se spokojiti s tim
fe . mu bude vydán podU jeho
'
v
me, klera představuje jeho hodnotu'
~emá práva na poměrný
odl
'
'pohledávkách, Pn a
s:.,~eč~~sN.nYCh majetkových kusech

l~enr sp.olečenském
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~rolečníků.v práva, které jemu příslu

peněžité s~~

~e~nollivý~~

tl. 132. Použije-Ii soukromý

IZb:Ž~

věřitel

, . Společnlky jest donucovati

~~~~t~ ~~!;:~~ů~ými

tre sty k

.

~e~~~:

,V~CI t~et!m osobám může b 'ti
!'Iltano Jmenování
y
!
likvidátora
J<a,. o pIne moci jen potud

likvidátorů ja;;~

:ystou~eni
neb~ záni~
v~ příčině těchto skutečno;U p~kud

dany předpokl' d
JSou
podle čl 25 a y, za nichž nastává
změně m'ajltel! ~.6 se zřetelem k
pr~kury účinek ~~~~iY t;:'~~ k zániku
Cl. 136. Je-Ii likvidátorů',
hou s právnl
,..
Vice, mojednání kter~ UC!~k~,m podstupovati
•
na eZ i k likvidaci,
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ustanoveni tohoto oddilu
nebo 1
není-Ii
v ý s l ovně
ovahy likvidace.
I ••
t oliko
spo .ecne , h
j' ednati jedno- P Soudn'l p'r'l slušno,st, _kte~ou , měla
stanoveno, ze mo ou
- ,
.. ' společnost v dobe , zrusen~
zustáVá
t1ive .
'k 'dátoř f majl ukoncltl pro zr.uše.nou spolecnost az do ukonČI. 137. II VI
In'lti závazky zru" é obchody sp
hl
čenl likVidace.
." i
bezn
.'.
ybrati jejl po eDoručeni společnosll
dej . se. s
šené spolecn~~t,lt" lmělil společnosti; právnlmi účinky jednomU z IIkvldádávky a zp!nez: I zastupovati
pred
majl spolecnic::o soud; mohou %a ni to ' 145.
Po skončeni. l i kvi~ace
CI
soudem a ",1
sjednávati dohody . ode~zdají se knihy a spisy ~rus~n6
uzavlrati smlry a 'Izených
obchodů s olečnosti v us~hovánl byvalemu
K ukonč~~,I'dtt~;tpOdstupovati také
P
"ku nebo tretl osobe. Spo·
cnl
mohou II VI
Sp?lfk nebo třetlho u.rčl obchodní
nová je~n,ánl :. . nemohou likvidátoři Is~~nd, anelze-Ii do ci \iti .u mluvy po do·
~~'!l0vlte vec~lasu veškerých. spoZCIZiti , b~z ~ou , veřejnoU drazbou. brém' 'níkům a jejich právnlm ně.
lečnlku Jinak, nez
hu jednaSpo,l ec zůstává právo nahližeti do
CI. 138., o.~~e~~~lid~~~~~ (čl. 131) ~~ihcu: papirů a iich použiti.
ciho opravnen ú· ' ku proti třetlm
nemá právnlch cm
ODDíl ŠESTÝ.

os~~á7~9.
Likvidátoři .majl ~e P::I~~
. . .
k že připOj I svoJe j

\0

~f~g~.

PROMlCENI
PROTI SPOlK
.
'
plsovatl t~ni firmě, již dlužn? nynl
CI 146. Žaloby pl~tl spolecnik~~i
k do: ava . 'ako firmu Iikvidujici.
_
~roků vůči spolecnostl promlcull
oz~acovatl ~' kvidáto ři majl, i kdyz % n pěti letech po zrušeni společ
CI. 140. I . oudcem vůči spo- se ~
o jeho vystoupeni nebo
jsou u,stan~;:~~c~no~ti p'H jednatel- ~~~~~;e~~o z Ptéže, pokud 'podle pova·
lečnlku~ en I na nichz se tito jedno- I h pohledávky nenastupuje podle li·
stvl nanz
, r
k~na kratšl lhůta promlceci.
myslně usnes li
j i chŽ lze postráPromlčení počiná dnem" v ~eml
Čl. 141. p~n Z:~'
rozděll se zaI zapsáno do obchodnlho rels\ll.
dati během IlkV.' ,ace
~~ 0zrušenl spóle~nosti neb~ vyslou'
lim mezid~p~\~~~lk~polečnosti, splat- penl nebo vyloucenl spclecnlkovo I
K úhra e
... ' akož i ke kryt I
ných teprve poz~f~:~š~jí jednotlivým lé;::1i pohledávka splatn,ou teprve
nárok~, k~ere ,P~yrovnáni, jest zadr- po zápisu, poč.íná promlceni okam·
spolecnikum ,pn lze
"ikem splatnostI.
.••
žeti potřebne pen ,:
.I
rovésti ~ Čl 147 Je-Ii po ruce jeste ner~l'
Vl . 142 . likvidáton
'!lalspo IP,
.
' k é , nemui I
C
áni mezI
ecn Iky .
d ·Ie·né jměnl
spolecens
konečné vyro~n vznikaji o vyrovná~1
~. '--teli namitáno pětilelé prom~
Spo~y, ~t:r~OZhodnutl soudcovske. ~yt\ ver~kud pohledává svého USpt
spadali P
_ ik do spo' ~~~e~tjen ze j~ěnl společe~skéhl
Čl 143 Vnesl-Ii spolecn
. 'lm
~I 148. Promlcenl ,ve prospeCh
. . ' . . které se staly jel
... .
I
eneho
lečnostl veCI,
.:. -dlloU tyto jemu stupléhO nebo vy ouc
.
vlastnictvlm, ne PI. IpO ny' brž on obdrii ka nepřetrhuje se právniml
zpět při vyrovll áni,
hrazenu' která budoU předsev z ala
ze jměnl společenskéh~ I na
byly ml~lečnosti dále trvajici nebo oproti
hodnotu za niž podle m uvy
ii~ému společníku. _
I - Ika
převzaty.
.
t
proP mlčenl ve prospec,!1 Sp? e~n . I
Chybi-Ii toto určeni hodno
kte- k r? náležel ke spolecnostl pri ll'
vede se náh~ada dl~ hodno
vne- .~~y zrušeni, nepře~r~~j; se prě!Ai:
rou měly věCI v dobe , kdy by Y
dnánimi oproti jmemu spolecnl
ml Je.
ale řetrhuje se právnllB
seny .
zrušeni ku, ovsem
~'k ' dátorům
Čl. ,144. r Bej'~s~h~~1t~ a~a do Uk OIl- jeC!~án1í:;;i ~i~~Vč~~í Vl
také prol
spolec~o~ I,
oměru
dosavadC' . , .
oti osobám v mG
čenl Irkvlda:~k? : sobě navzájem, neZle,IIIY~, a j~~OŽ i proti právnlckya
nich, ~polecn , u r vúči třetím oso- poruc,ens .' :', podle :zákona přisl
j akoz r ,spol.e~no:r~hého
a třetíhO os?bam, ,;mt~IY' ch an iž lze připusti
bám, predplsu
. !'iného zprava nez e
,
oddilu, pokud neplyne niC

tr'

\11 . .

běži

Obchodní zákoník čl. 137-159.
navráceni v p!edešlý stav, ovšem s
výhradOU posti hu na po r učniky CI
správce .
DRU HÝ TITUl.
O KOMAND ITNf SPOLEČNOSTI.
ODDl L PRVNL
KOMANDITNI S P O LEČNOSTI
POVSECHNE.
Čl.
150. Komandiln'i
společnosU
jest, ú častni-Ii se ,obcho.dni živ.nosti .
vedené pod spolecnou frrmou, jeden
nebO ví ce sp olečníků jen majetkovými vklady (komanditisté) zatím co
u jednoho nebo u více společnlk ů
není obmez:n a účas t _ti~to zpusobem
(osobně rucící spolecnlci).
Je-Ii více o sobně ručících společ
niků, je spol e~ nos~ vzh,le.dem k nim
láro veň spolecnostl verelnou.
K platn osti smlouvy
společenské
nenl třeb a pisemného sepsáni.
CI. 151 . Zřízení komanditnl společ
nosti mus i býti ohlášeno všemi společniky k zápi su do obchodnlho rejstřikU u obchodnlho soudu, v jehož
okresu má spol ečnost svoje sídlo.
V odpo věd i musí býti obsaženo:
1 přijm enl, j méno, stav a bydliště
každého o sobn ě ručíciho společnika;
2. přijm ení, j méno, stav a bydliště
každého koma ndi~isty
s označenim
téhOŽ jako tak ovr.ho;
3. firma s pol ečnosti a misto, kde
má svoje sidlo ;
4. obnos maj etkového vkladu každého komanditi sty.
Opověd musí býti podepsána všemI společn íky o sobně před obchodnim soudem , nebo musi býti dodána
v ověřené form ě;
do
obchodního
rejslřfku bu diž zapsána celým svým
obsahem. Při uv eřejněni komanditní
společnosti ve v eřejných listech, vynechá se údaj jména, stavu a bydliIlé koman ditistu j akož i údaj obnosu jejich majetkových vkladů . .
CI. 152. U každého obchodního
soudu, v j ehož okresu má
komandllnr společ nost sv ůj závod pobočný.
musr loto býti ohl ášeno k zápisu do
obcho dn iho rej střik u.
O d p ověd musi
obsahovati údaje
naznače né v čl. 151 , čislo
1-4, a
musl býti po depsána všemi společ
nrky osobně ručíci mi před obchodnim soudem , nebo musi býti podána
v ov ě ř ené f O llně.
O
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Čl.

153. Osobně ručíci společníci,
kteři maj í
společnost
zastupovati,
musí znamenati firmu spolu s podpisem svého jména osobně před obchodnim
soudem, v jehož okresu
má společnos t svoje sídlo, a p ř ed
každým obchodnfm soudem, v jehož
okresu má závod pobočný, ' nebo musi podati znamenáni v ověřené f ormě.
.
Čl. 154. Obchodní soud má donucovati z moci úředni
pořádkovými
tresty osobně ručící společniky
k
tomu, aby bylo šetřeno předpisů obsažených v čl. 151, 152 a 153.
Čl. 155. Změnf-li se firma trvající
komanditni společnosti, nebo přelo
ii-Ii se síd lo společnosti na jiné místo, bud'též tyto skutečnosti ohlášeny všemi společniky způsobem, určeným čl. 151, k zápisu do obchodního rejslřiku. Obchodní soud
má
donucovati z moci úřední po řádko
vými tresty ' osobně ručíci společní
ky k tomu, aby bylo šetřeno tohoto
předpisu.
.
Při vyhlášeni jest užítí v přičině
komanditistů předpisu čl. 151 .
. Očjnek proti třetím řidí se podle
ustanovení čl. 25.
Čl. 156. Vstoupí-Ii do trvající komanditni společnosti nový kOmanditista, musi to býti ohlášeno všemi
společníky k zápisu do obchodního
rejstříku a k vyhlášení podle ustanovení čl. 151.
ci. 157. Právni poměr společniků
navzájem řídi 'se především smlouvou společenskou. Pokud nebylo nic
umluveno jest použiti také zde zákonných ustanovení o právnim po'
měru veřejných společníků navzájem,
avšak s odchýlkami, které plynou z
následujících článku (158- 162).
CI. 158. Jednatelství společnosti
obstarávaji . společník nebo společ
n ici osobně ručící.
Komanditista neni ani oprávněn, ani
zavázán k tomu, aby prováděl jednání za společnos t .
Týž nemůže
odporovati
jednání,
kt eré učinili při jednatelstvi společ
nici osobně ručíci (čl. 99 až 102).
Čl. 159. Komanditista smí bez souhlasu druhých společníků provozovati
obchody v obchodnim oboru společ
nosti na vlastni nebo na cizí úče t a
súčastniti se jako veřejný společnik
na jiné obchodní společnosti téhož
druhu .
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komanditista. jest čí komanditista jen vkladem, a nenl·
b I Jemu li tento splacen, ..sll,benou Č~~tkou.
y a
.
Vklad
komandltlstuv
nemuze za
sdělena v opise ročnl bila,nce, a Je trvánl společnosti ani celý ani z
oprávněn zkoumati její s~r~vnost na- části býti zpět splacen, nebo pro·
hlédnutím do knih a pap HU.
•
Další práva veřejného spol~~níka! minut.
"
.
vyznačená v čl. 105, komanditistovI společnosti
Oroky mohou byt I Jemu placeny
jen potud, nezmenší'lI
nepři slušeji.
k r
se lim původní vklad.
Obchod ni soud může však k~y o IV
Dokud nebude znovu doplněn vklad
naříditi k návrhu o komanditistovu, ztrátou zmenšený, nemůže bráti ani
jsou-Ii tu důležité duv~~Y! aby _b~la (noků ani zisku.
sdělena bilance nebo )lne 'yysv~tIIV- . Týž ručí ' za závazky. ~polečn~sti,
ky a spolu
aby byly
predlozeny jestliže a pokud . proti temt? pred·

ČI.

160. Každy'

oprávněn požadovati, abY

1<n~~: 1:1.P~~:!~~vení članku 106 az .108
o zúročení vkladu o ročním vypoct~-

oisllm přijal platy od spolecnosti.
. Nenl však povinen vraceti úroky a
ní zisku nebo ztráty a o oprávne: zisk, jež v dobré víře vJbr~.1 na
ní v bírati úroky a zisk, plati take podkladě bilance beze~stne Irlzené.
ro Ykomanditistu.
,
ČI. 166. Kdo vstoupí Jak.o k0!'landl.
P Komanditista má však
podll
na tista ' do obchodní sp~le~~o,st l !rva·
ztrátě jen do částky svého splacené- \ jítí, ručí podle předchazeJlclh? elán·
ho nebo dlužného vli.ladu.
ku za všechny. távaz~v, ~tere pod·
Týž nenl povinen vraceti pr.o .poz- stou pila spolecnosl prc: d . Jeh~. v~tu·
dější ztráty úroky nebo zisk, t~Z byl pem , ať se. firma zmenlla CI ",ko·
v bral; pokud však se zmen~11 pu- liv. '
. "
v~dnl jeho vklad ztrátou" užije se ' Smlouva ~ ••tomu o ?dP?ruJlci nemá
ročnlho zisku ke kryfi ztraty.
právnlho ucmku VU.CI tretim.
.
.'
mluveno ' O
Čl 167.
Spolecnost
komandltnl
ČI. 162. Není-II. niC
u átě z'istl nab~vá práva ' zavazuje se osobně
výši podilu n~ zISk_l~e~1 ztr sou'dc~va, ručícími společníky; jimi jest zastu·
se tento pod e •.uv~z
'
ů
ována před soudem.
je-Ii nutno s pnbraním_ znalc .
P Aby
byla doručena společnosti
ČI. 163. V poměru k tretím osob.ám
ředvolání nebo jiná dodání dosla·
na stává právnl účinnost k~m~ndltnl fí stane-Ii se t ak jednomu společnf·
společnosti okamžikem! v ~emz bylo kJ k zastupováni oprávněnému .
-zapsáno zřízení spolecnostl
u obKomanditista který
ujednává za
chodnlho soudU! v i.ehož okrese spo: společnost Ob~ho.dY, an!ž by prohlá·
lečn ost má svoJe. sldlo, n-:b~ okam _ sil výslovně, že Jedná Jen Jako pro·
žikem, kdy spolecnost ta ke Jen po
kurista nebo jako
plno,:"ocn~k,_ le
čala svoje ob.chody..
' _ zavázán z těchto obchOt!,u steJne li'
Obmezení, ze spolecnost m.a za
ko osobně ručltíspolecnlk .
počíti teprve pozdějším ?kamzl kem !
Čl. 168. Jméno koman~iti~tovo n:·
než v kterém· byla zaps?na,
nema sml býti obsaženo ve fHme spolec'
právnlho úč~nku vůč] třellm <?sobám: nos tl ; jinak ruč! ·týž v~ři.te~ům sp~·
. Započala-II spolecnost .,svote _ ob lečnosti stejně Jako vereJny spolec'
chody před zápisem, rucl kazdy ko- ník
manditista třelim osob?m ' za. závazky
169. Ustanovení
článků 119,
společnosti, které vZnikly a~, d,O za- 120, 121 a 122 platí také u komandll'
pisu, stejně j~.kO .os?bn.~ ruclCI ~~~: ní společnosti.
lečník, nedokaze-II, ~c: )lm byla 1·ČI 170 ' Zemře-Ii komanditista, ne·
ma jeho obmezená ucast na spo ec b O ~tane:1i se. pr.áv~ě nezpůsobilým
nostl.
•
t
komanditní spravovati svoJe Jmenl, nemá to za
ČI.
164.
spo.lecnos
_ .
'
\ ásledek zrušeni společnosti.
může pod svou firmou nabyva~1 pra~, n V ostatním platí předpisy dané v
podstupovati záva~ky" nabyvatl kVlas : ·1 123 až 128 pro společnost veřej
nictví a jiných vecnyc,!1 práv.
~~. ~~u také pro komanditní společnost
~emkům před soudem zalovatl a Y I
ČI. 171. Zrušl-Ii se ko~anditnf Spo·
zalována.
.
d
v lečnost nebo vystoupí-II komandlll'
Řádný jejl sou~ Je~t ~ sou u
sta s ~elým svým vkladem nebo s
jehož obvodu !1'a sve Sldl? .- t'
!'eho části musejí býti tyto skuteč'
ČI. 165. Za zavazky spolecnos I ru ,

tl.

Obchodní zákoník čl. 160-180.
no sti

zapsány

do

st~~ruveřejněnl
ní

obchodnlho

vynechá se
komanditisty a údaj
o

vk~ils~~~ovení čl.

rej-

označe

částce

129 použije se také

1déi. 172. Co je.st sian?veno u ve'ejné společnosti o zpusobu vyrov~ání (čl. 130, 131 a 132), o Ukvidaci
a o promlčení žalob proti společní
~úm platí i u komanditní společno
sti ~hledně všech společníků.
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v.ydané společností, jakož i veřejné
Ils!y, do nichž tyto mají býti pojaty.
CI. 176. Smlouva
společenská
a
sc~valovad listina musejl býti
zaspany do obchodního rejstříku u obchodnlho soudu, v jehož okresu má
společnost svoje sídlo a musejí býti . uveřejněny ve výtahu.
Výtah musl obsahovati :
1. Datum smlouvy společenské a
schvalovad listiny;
2. příjmenl, jméno, stav a bydliště
každého osobně ručídho společníka ;
3. ' firmu společnosti a mlsto kde
má svoje sídlo.
'
,
4. počet a obnos akcií a akciových

ODDlL DRUHÝ.
O KOMANDITNI SPOLEČNOSTI NA
podílů;
AKCIE ZVLÁšf.
5. způsob, . jimž se dějí vyhlášky
Čl. 173. Kapitál komanditistů muze
v.ydané sp oleč nosti, jakož i veřejné
býti rozd ěl,en na akcie, nebo na ak- listy, do nichž tyto mají býti pojaty.
ciové podl ly.
Čl. 177. K ohlášce k zápisu do obAkcie nebo akciové podíly musejí ~hodnrho rejstříku musí býti
přilo
zníti na jméno . Musej i býti vydány zeno:
na čáskt u nejméně dvou set· spol1. osvědčení, že celý obnos kapikových tolaru, nedovolují-Ii záko ny tálu komanditistů jest kryt podpisy;
temské podle zvláštnlch místních po2. osvědčeni, že nejméně čtvrtina
Ireb nižší částku.
každým komanditistou upsaného obAkcie nebo akciové podíly, které nOSU byla jim vplacena;
znějí na majitele, nebo které
jsou
·3. průkaz, že byla zvolena na valvydány na částku. menši než záko- né hromadě komanditistů dozorčí ranem slano venou, JSou neplatny. Vy- ~~ podle obsahu smlouvy (čl.
175,
datelé takových akcií nebo akcio- clslo 6).
vých podíl ů ručí solidárně majitelům
Ohláška musí býti podepsána všeza veškerou škodu způsobenou je- mi osobně ručídmi společníky, před
jich vydán ím.
obchodnlm soudem nebo musl býti
Předcház ející ustanovení platí ta - podána v ověřené formě. Spisy při
ké o promesách a o zatimnlch listech. pojené k ohlášce uschovají ce u
Čl.
174. Komanditní
společnosti
obchodnlho soudu v prvopise nebo
na akcie mohou býti zřizovány jen se v ověřeném opise.
státnfm sch válením .
Čl. 178. Komanditnl společnosti jaO zřízení a o obsahu společenské
smlouvy mus í býti
sepsáno soudnl ko takové není, dokud nebyla schvá lena
a zapsána do obchodního rej~e bo notářs ká listina. K úpisu akcie
stříku. Vydané akcie nebo al<ciové
stačí pfsemn ý projev.
CI. 175. Smlouva společenská jež podíly jsou neplatny. Vydatelé ručí
má býti schválena, musí obsahovati: solidárně majitelům za veškerou 'vy\. příjme ní, jm éno, stav a bydliště, dáním způsobenou škodu.
Bylo-Ii jednáno ve jménu společ
kaldého osobně ručícího společnlka;
2. firmu společnosti a místo, kde nosti dokud nebyla schválena a zapsána, ručí jednající osobně a somá svoje sídlo;
lidárně.
.
3. předmět podníkání ;
Čl. 179 Předpisů čl. 152 a 153 musí
4. dobu trvánl podniku, má-Ii tenbýti
š.etřeno také u komanditní spo10 býti obmezen na určitou dobu;
na akcie; ohlášení musí
S. počet a sumu akcií nebo' akcio- lečnosti
obsahovati údaje naznačené v čl.
vých podílů;
176,
Č.
1
až 5. Obchodní soud má
6. ustanovení, že z počtu komanditistu musí býti zřízen a volbou ne- donucovati z moci úřední pořádko
vými
tresty
osobně ručící společník y
jméně pětičelná dozorčí rada;
7. způsob jimž se svolává valná k šetření těchto předpisů.
ČI. 180. Učinl-li společník vklad,
hromada koma ndit istů;
8. způsob jímž se dějí vyhlášky který nespočlvá v hotových peně-
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a komanditistům nejpozději v prv',tích, !;ebo vymíni-Ii si ve svul pro- nich šesti měsícich každého obchod
:;pěch zvláštní výhody, musí býti nabilanci za uplynulý ob:
ří zeno ve valné hromadě komandiČI. 186. Práva, která příslušeji ko
tistů ocenění a zkoumání přípustnosti
vůči osobně ručícl'
.t oho a v pOZdější valné hromadě manditistům
podle smlouvy
býti schváleno usnesením.
Usnesení stane se většinou ko- ce~sk~, ~ebo pO,dle usta~.~~eni před·
manditistů ve shromáždění přítom c~azeJ"clho oddllu ve pflcmě prová·
ných nebo plnou moci zastoupených; deni Jednáni, nahlíženi a zkoumáni
tato většina musi však činiti nejmé- bilance, předpisu a rozdělení zisku
ně čtvrtinu všech komanditistů a zrušeni nebo výpovědi společnosti ~
úhrnná částka jejich podílů musi oprávněni 'žádati, aby byl vyloučen
představovati nejméně jednu čtvrtinu společník osobně ručici, vykonávána
celkového kapitálU. ' společnik, který ~s:~ ~~~~ná~i~i:~y. společně na val·
činí vklad nebo vymiňuje si zvláštni
výhOdy, nemá při usnášení hlasovaUsneseni valné hromady provádi
dozorčí rada, neustanovuje-li něco
cího práva.
'
Smlouva uzavřená proti · obsahu to- jiného . společenská smlouva.
ČI. 187. ValnoU hromadu komandi·
hoto předpisu n<emá právniho účinkU.
ČI. 181. Na společenské kapitálO- tistů svolávaji osobně ručící společ·
níci
nebo dozorčí rada, nejsou'li k
vé podíly, které připadají na vklady
osobně ručících společníků, nebo tomu oprávněny jiné osoby podle
smlouvy
společenské .
které jim byly vyminěny jako zvláštni
ČI 188 .. Valná hromada komandi·
výhody, nesmějí akcie býti vydány;
tistů
musi
býti svolána mimo připa·
tyto kapitálové podíly nesmějí býti
stanovené
výslovně
smlouvou
zcizeny osobně ručícími společniky, dy
pokud tito nalézají se v tomto svém společenskoU, jeví-Ii se toho potře·
ba
v
zájmu
společnosti.
právnim poměru ke společnosti.
Valná hromada musi býti svolána
ČI. 182. Akcie nebo akciové potaké tehdy, žádá-Ii tak jeden ko·
dlly jsou nedělitelny. .
nebo takový počet koMusejí býti
zapsány
do
knihy mandista
akcionářů společnosti s přesným manditistů, jejichž akcie představuji
dohromady
desátý dil celkového kaoznačením majitele jménem, bydlištěm
pitálu komanditistů, podáním jimi
a stavem.
podepsaným
s udáním účelu a dů'
Lze je převáděti na jiné osoby
bez svolení ostatních společníků, vodů. le-li ve smlouvě společenské
pokud smlouva společenská neusta- právo žádati svoláni valné hromady
spojeno s držbou většího nebo men·
novuje jinak.
ši~o podílU na o cel.kovém kapitále,
Převod může se státi rubopisem .
tomto zustatl.
Ve při čině formy rubopisu dlužno maČI.na 189.
Volná hromada má bý\\
použiti předpisů čl. 11 až ' 13 obec- svolána způsobem stanoveným smlou·
ného německého směnečného řádu.
vou
společenskou.
. ČI. 183. Přejde-Ii vlastnictvi akcie
Očel valné hromady musí býti vidy
na jiného třeba to ohlásiti společno
:sti a poznamenati v akciové knize, při svoláni oznámen. O předmětech
jejichž,
projednáváni tímto
a předložiti akcii a průkaz o přeohlášeno nebylo, není možno se
vodu.
usnášeti;
z toho jest však vyňalO
V poměru k společnosti považuji
se za vlastniky akcii jen ti, kdo ja- usneseni o návrhu, učiněném ve val,
ko takovi jsou poznačeni v akciové né hromadě, aby byla svolána mi'
mořádná valná hromada.
knize.
.
Oznámení neni třeba k podávénl
Společnost jest oprávněna zkoumati
návrhů a k jednánim bez usnUeni.
legitim aci nikoliv , však povinna.
ČI. 190. pokud smlouva společen·
Čl. 184. Dokud obnos akcie neni
úplně splacen, zůstává původní upi- ská nestanovi nic jinéhO, usnáši s.
sovatel zavázán zaplatiti zbytek spo- valná hromada komanditistů prostou
lečnosti; společnost nemůže ho spro- většinou hlasů, a každá akcie pro'
půjčuje majiteli jeden hlas.
stiti tohoto závazkU.
.
Čl. 191. Dozorči rada nemůže býti
tl. 185. Osobně ručíci ,společníci
ís ou povinni předložiti dozorčí radě

~~oodnro~~k.

~pole~níkům

SPOI~

způsobe~

Obchod ní zákoník

čl.

účinku

clilno~t

podkladě us~e

ČI. 193. Dozorčí rada dohlíži
ve
ob?r~ch J.e) I správy; může se pře
svedc~va tl o ~ho~u záležitosti, může
kdykool lV n~hl~datl do jejich knih a
spisu a vysetrovati stav společenské
pokladny.
M~ skoumati vx.roč~í účty, bilance
a ~avrhJ na !o_zde lenl zisku a podá~~!'m:~~~orocne o tom zprávu valné

obchOdov~n!. společnosti

vše~~

,Čl: 194 .. Dozorči_ rada je zmocněna
v!stl proti _osob ne r~čícím společni-

~~~á r~~:~~~'a. na

nichž

se

usnese

~aždý . ~omanditista jest oprávněn
pfJstO~plll do. rozepř e na své út t

Jako rnterven lent .'
ra y
J~e-Ii o vl~.;;tni zodpovědnost dotO!cf rady m_uze táž žalovati osobně
!ucf~r spolecn,iky bez, a dokonce i
protI usneseni valné hromady
tl. ~95. C.ht~jH i komanditisté v sa.m l Jako celek a ve s
lecne':!l I?Jmu proti
spolecni~u~ nebo maji-Ii vésti rozepll ~ro.tl clen um dozorči rad
zastupuli Je plnomocnici zvolení
hromadou.
Je-II I něja kého důvodu přek'-k
aby byly
plnomocnici
a
na valné
Jmen_ov,atl na návrh obchodní soud IJ
Kazdy komanditista'
,
'v
pllstoupiti do rozepře ~: s~pr~~nen
lako Intervenient.
e u raty

St~U~1t1
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181-202.

po prvé v!l.I.en a dél,e než na jeden
rok~ pozdeJI ne dele než na
ět
rokU.
p
Byla-Ii volba provedena na d b
delši, nemá právního
o u
ČI. 192., .Členům prvni doz'orčí ra~y s~r byt I poyolena odměna za 'ejich,
toliko na
~enl v~lne ~r0.mady společníl<ů, jež
Jest vyzádatl SI po uplynutí prvn'h
obchodn iho roku .
I o
Byla:1i odmě~.a 'povolena d~íve nebO ~pusobellJ Jlilym než svrchu uve~~n~~{n:u~ma toto stanovení p'r ávni-

~
osobně ručí~im
~~Inou

zřízeni
vof~o
.hromadě, může Plnomocník~

Čl. '.96. Společnost nabývá pr'
zavazule se osobně
_,
•
av a
nrky' tit o ..
. ruclciml společAby b I~ zasstupU!i př~d soudem.

Pfedvolán~ neb:'N:~n~~~I" .doruče~~

stane-II se tak . d
ani dostacl,
k zastup ování o~~áV~~~~ společníku
Ustanovení čl 167
em~:_.
manditisty , kte:
v~ obchody
pncme kory uzavira
za
v

sPolečnosti' n~e~ka~:e.
\>polečnost

ČI.

197.

nemohou
vr~ceny.

I

u

komanditni

Dokud
1býti k
sPC:> .ec~ost trvá,
omandltlstum vklady

Uroky určité v'komanditistům
yse n~_mohou býti
vyplácen .
ani y:ymmovány
ani
liko to y~o smi se. JIIIJ rozděliti toIlilance: a j:-~i obJeVl pod!e roční
~enské ustanoven~e :mlouve spoleren reseniní kapitai
by by! vytvohož, jako.. čistý Př~b~~ekodecteni téKomanditisté ručí za
:
lečnosti, jestliže a k zava!.~y . spoty od společno f po ~d "pfI)ah piapisům; nejsou ~~a proti ~e"'!to před
d!yidendy,
kt eré k _.I?°l~mnl vraceti
Vile.
prJJa I v
dobré
ČI. 198. Každá změ
smlouvy potřebu'e
na spolecenské
~epsání notářsk! h' aby byla platnou,
lakož i státníhoe S~h n,~bo, soudního,

Smlouva, jež má ~c: ~nJ. - s~hvalovací listina
ytl .~me,n~na a.
nym způsobem j k' museJ I byt I stej',tapsány do ob a o s~louva původní
uveřejněny ve ~;~~nlh(o_ rejstříku a
~mlouva, jež má b ~f cl. _1~6, 179).
ma práního ú -. k Y I zmenena, nezapsána do Obcm u, dokud nebyla
obchodního
so~~~dniho. re!stříku u
má společnost svoj~ vSí~~hOZ okrese
ČI.
199. Vystoupe'
o.
ho společnika POdl~1 o~?bně ručicivy neni za
"vzaJemné úmlupustno.
t rvanl společnosti přiTaková úmluva ro
'
společnosti.
jest k yn~ se zrušeni
valné hrom'ady komn~ny·~.bao souhlasu
Čl. 200. Zemře-Ii
1"ISt~ ..
bo upadne-Ii do ko kom.,ndltlsta, nene-Ii se právně
nkl!rsu, nebo stavovati svoje jmV nrsPUSObilým spraz,rušení
t01 v záma mlsta vzhlede '
.
. 26 neřitelům ·komandit. n y k soukromým vě
,:1. 123-128 tak,lst . V ostatním platí
lečnost na akc~e.pro komanditni spo-

p~tí

spo~:č~O~~m~1

Čl. 201. Zrušeni
1býti zapsáno do
spo ecnosti musi
se ~~~~O~~ihO rejstř!senl konkursu na
le em prOhlaTento zá .
~po ecnost.
ukončf-li S:I:p:r~~1 se státi i tehdy
by, na kterou byClanos~i uplynutim- do_
Ir zena.
CI. 202. Zruší-Ii s k
.
lečnost
na akcie e _ omandltní spokonkursu vyjímaj~ pripa~ p,r?hlášeni
leno jmění mez" nesm~ by tl rozděI spolecniky dřfve,

~u, ,nestalo-Ii

v

!II. Obchodní právo.
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než uplyne jeden rok, poč \taje ode
dne, v němž zrušení společnosti bylo
~apsáno do obchodního rejstříku.

TŘETI

o

TITUL.
AKCIOVt: SPOLEČNOSTI.

ODDlL PRVNI.
• Věřitele jež lze sjistiti z obchodzASADY OBECNt: .
ních knih společnosti, nebo kteří
ČI. 207. Obchodní společnost jest
jsou známi jiným zpusobem,
jest
vyzvati zvláštními vyzváními, aby se společností akciovou, účastní-Ii se
pi'ihlásili; neučiní-Ii tak, jest částku ve~,keří sp~lečníci, toliko vklady aniž
ruCl osobne za zavazky společnosti
jeji ch pohledávek uložiti u soudu.
Společenský kapitál rozděll se na
Totéž musí se státi také s nevy- akcie nebo také na akciové podlly
řízenými závazky čl s pohledávkami
Akcie, nebo akciové podíly jso~
spornými, pokud nebude posečkáno nedělitelny .
srozdělením jmění společenského až . ~ohoU zníti na majitele nebo na
do jejich vyří zení, nebo pokud neImeno.
bude dána věřitelům přiměřená jiČI. 208. Akciové společnosti mo·
stota.
hou býti zřizovány toliko se státním
ČI. 203. částečné vrácení kapitálu schválením zřízení a o obsahu spole·
komanditistu může býti provedeno čensKé smlol,lvy (stanov) musí býti
jen po státem schvá lené změně spo- zHzena soudní nebo notářská listina
. K upsání akcií stačí písemný pro:
lečen ské smlouvy.
Vrácení může se státi jen tehdy, lev.
bude-Ii šetřeno týchž ustnovení, která
ČI. 209. Smlouva společenská, kte·
j sou smě r odatna pro rozdělení jměni r á má býti schválena, musí stanovili
společenskéhO v připadě zrušeni.
zejména:
ČI. 204. Členové dozorčí rady jsou
1. firmu a sídlo společnosti;
stejně jako osobně ručící společníci
2. předmět podníkání;
zavázáni solidárně nahraditi vykona- I 3. dobu trvání podniku, v případě
né platy, jestliže s jejich vědomím té má býti obmezen na určitý čas'
a aniž zakročili:
4. výši základního kapitálu čl jed:
1. byly komanditistum vráceny vkl a- notlivých akcií nebo akciových po·
dy, nebo
dllu;
2. byly vypláceny úroky nebo di5. povahu akcií, mají-Ii býti vydA·
videndy jež nebyly vz aty ze zisku ny na majitele nebo na jméno, lak·
připadajícího na akcie, nebo
též stanovený snad počet jednoho
3. bylo rozděleno jmění společen- nebo , druhéh~ . druhu! j~kož i pti·
ského nebo byl částečně vrácen ka- pustna snad JeJích premena; pitál komanditistu, aniž bylo šetřeno
6. zásady, podle nichž jest zřlzo·
zákonných ustanovení (čl. 202, 203). I vat~ b!lanc~ a .vypočí~ávati ~ vyplá·
. Č
..
"
d
k d ' cetl Zisk, Jako z I zpusob, Jak les\
I. 205. LIKvld.acl. prove ou, po ~
bilance zkoumána;
s.mlouva • sp.?lecensk~
n:u;tanovu J: 1 7. ' zpusob, jak bude zřizováno .
l l!,,~k, v.esken osobne rucícl spolec~ \ .ses tavováno představenstvo a ZPil'
nl,CI a Jedna nebo více osob z.v.ol'; I sob legitimace jeho členu a úřednlka
nych valnou hromadou komandltls.t u . 5polečno sti;
Čl. 206. Zákonum zemským jest po9. podmínky hlasovacího práva ak·
necháno ustanoviti, že ke zřízení ko- cionářů a spůsob, jímž bude vykO'
manditní společností na akcie vů- náváno;
bec, nebo jednotlivých dl'uhů jejich
10. předměty, o nichž nelze usnA
nemí potřeba státního schváleni. V I šeti se jen prostou většinou hlaSl
tomto případě platí · ustanovení to- Ilkcionářů, kteří na svolání se dosta·
hoto oddílu pokud se netýkají stát- vili, nýbrž značnější většinou hlasu
ního schválení při zřízení smlouvy nebo podle jiných požadavků;
společenské nebo ' při její změně; 11 . způsob, jímž se dějí vyhl ášky
smlouva společenská musí však obsa- vydané společností, jakož i veřejn'
hovati ustanovení vyznačená v čl. listy, - do nichž tyto musejí býti pO'
175, než smí býti proveden článkem jaty.
176 předepsaný zápis do obchodního
ČI. 210 . Smlouva společenská i
rej stříku .
i schvalovací listina musejí býti Ii"

Obcho dní záko~ík čl. 203-220.
psány ~o obchodniho. rejstříku u
obchodn lh.o soudu,. v Jehož okresu
má spol ~C!"O.st svoJe sidlo, a musejí
býti uvereJne ny ve výtahu .
Výtah musi obsahovati:
1. datum s.ml.ouvy společenské a
.
schvalovací li st iny;
2. firm u a sídlo společnosti·
3. př,:~mět a dobu trvání podniku;
4.. ~ys l zák!a dníhO kapitálu a jednot!IVych akC ií nebo akciových podl/Uj
5. jeji ch povahu, jsou-Ii vystaveny
na ma ji~ele n.eb~ na jméno;
6. zpu sob t ímz se. dějí vyhlášky
vydane sp~le~ nost~, Jakož i veřejné
listy, .do nlchz m~Jí býti pojaty.
Je-IJ ve . sm lou~e .společenské stanoven zpusob, Jímz p~edstavenstvo
uvádí ve zn~mo'st projevy své vůle
a za spole cnost znamená
dlužno
uveřejniti také toto ustano~ení
ČI. 21 1. Ak ciové společnosti ' jako
takové neni! dokud nebyla schvále~~íik~. za psan a do obchodniho rejBylo-Ii jedn áno jménem společno
sti, doku d schv álena a do obchodnihO. rej stři ku z.apsána. nebyla" ručí jednalicl osobne a solidárně.
'
ČI. 21 2. . U • každého obchodního
soudu~ v Jeh oz okresu má akciová
spolecnos t závo d pobočný, musí toto
býti oznámeno k zápisu do obchodnlho rejst říku .
Opo_věd:
mu.sí obsahovati
údaje
vyznacene v c l. 210, odstavec 2 a
~. Obc~o dnl soud má donucovati
cle.ny pr~ds.tavenstva z moci úředni
por.ádkov'(m l tre sty k tomu, aby bylo
letreno te chto predpísů.
Čl. 213. Akci ová společnost jako
taková. má ~amo~!atně svoje práva
a. povlnn? st~; mu.ze nabývati vlastnictví, a. JI ~'tch. y~cný~h - práv k polem~ ~m~ muze zalo vatl před soudem
a by tl zalo vána.
. ~á~ný je jí soud jest u soudu, v
jehoz obvodu má své sídlo.
Čl, 2~4. Každé usnesení valné hro'!lady, Jehož předm ětem jest pokracován~ spole čnosti nebo změna usta-'
noyenl smlou vy společen ské, vyžadUje ke s~ é pla.tn':lsti notářského ne~o _s o~dnlho
listinn ého osvědčení
jakOl I státního sch váleni
'
.Tak ové usnes ení a schv~lovací listina musí stejným způsobem jako
puv odní smlouva býti zapsány
do
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obchodního rejstříku a uve "
•
ve výtahu. (čl. 210, 212).
reJneny
Usneseni nemá právního účinku
d?kud ~e~ylo zapsáno do ObChOd:
nl~o r~Jstríku u obchodního soudu
~íJ7:.oZ obvodu má společnost svoj~
Čl. ~1S. ~měna předmětu
s~o~~cnostl
nemůže
býti

podnikáni
usnesena
hlasu, neni-ll to výslovně
dovol~no ve smlouvě společenské
!otéz platí o . případě má-I"
.
lecnos.t .být.i
tím: že
nese JeJ.í Jmenl a její dluhy na jinou a~clovou společnost proti
0skytnutl akci[ této společnosti. p
vetslOou

~rušena

s~ ~~:

ODDlL DRUHÝ.
_ PRÁVNI POMĚR AKCIONAŘO.
~1. , 216 . . Každý akcionář má pomerny . podll na jmění společnosti.
Nemuze nazpět ' žádati vplacen'
a, dokud
trvá mI
toliko narok na čistý zisk
p~kud
!ento ~odle
smlouvy spoiečenské
~~~~. urcen k rozděleni mezi akcio-

ob~os,

spo lečnost

,č.1. 217. Úroky určité výše nesmě"'
by tl
ani
vyplaceny; smí se jim
ko to, co. se. objeví podle roční bilan,ce, a Je-II ve smlouvě společen
ske ustanoveno, aby byl vytvořen
~· eserv.~i ~ap!tál, po odečteni téhož
Jak_o clsty prebytek.
'
Ur,o~y určité výše mohou však být'
pro ObdOb:
ud~ne .ve ~mlouvě společenské, 'e,vyzaduJe
podniku až
pos:atku pJného provozu .
C.I ; 21~., Akcionář neni povinen vraC~tl v zadném připadě úroky a ď
vlt!endy, které přijal bezelstně I
,.CI.. 219 . Akcionář není povine~ k
~celu~ spo!ečn_':lsti. a ke splnění jeJíc~ zavazku pflspeti více, než při
spevkem, .který pO,dle stanov mu si
po!;kytnouh za akcii.
Č~. 220. Akcionář, který nesplatí
z~vcas obnosu své akcie, jest
0vinen po právu platiti úroky z
leni.
,V.e smlouvě spQle čen ské mohou
by tl sta,noveny pro případ že bylo
prodlévano . se splacením upsaného
obn?su akCie nebo jeho dílu konven.cni pokuty bez ohledu na zákonná o!>.mez~.ni, která jinak mají místo '
rov~ez muze býti stanoveno že Ob:
meskali akcionáři pozbývají' ve pro-

, akcionářům

vyml~eny
ho~

vymiňovány a~!
rozděliti toli~

akcionářům
příprava

~o

pr~d
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spěch společnosti

svých nároků z '
úpisů akcií a z učiněných splátek .
Čl. 221 , Není-Ii určen ve s!'1louv~
spo leč ens!{é zvláštní způsob, Ja.k m!l
býti uči"ělÍo . vy zvání ke ..." spla:enl,
stane Se tot o způsobem, llmz ~ube~
mají se díti vyhlášky spo lecllostl
podle smlouvy společenské , (čl. 209,
číSAlvOs'a'k')'akC'lona'r- nemůže v žádném '
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ce~, sprosti se.. ~,kcioná!, převede-Ji
svuj narok na jI~eho, zavazku _ .~apla
ti ti nedoplatek, Jen tehdy, pflJme-Ji
společnost na jeho místě nového nabyvatele a jeho propustí ze závazku
Také v to~to ):,řípad~~~st~Vá vy:
stupující akclonar subsldlarne zavijzán do výše, ne~oplatku za vše.chny
závazky, ktere az dotud spolecnost

podstoupila, j"eště po Jed.en
rok,
ode dne vystoupeni p.ocltaJe.
případě býti · prohlášen. za za~a:ena
Čl. 224. Práva,. která ' přislušejí aksvého nároku nebylo-II . vyzvanl
k cionářům v záležitostech společen_
placení uveř~jněno n,ejméllě ttikr~te ských, zejména 'vzhledem k provádě_
ve veřej ných listek k tomu u rce~yc:h ní jednárií, prohlížení a zkoumání bi(čl. 209, číslo 1!), napos~edy nejme- lance a určování, jak rozděliti zisk
ně čtyři týdny p red, kOI~ecno~.}h.utou, vykonávají se všemi akcionáři
n~
stanovenou ke splaceni . Znej I-I! . ak- valné hromadě.
cie na jméno a nejsou-Ii přev.odl~~!Každá alccie ' poskytuje majitele je.
ny bez soull iasu ostatních 2!cclcn2ry! den hlas, nestanoví-.I i smlouva spomůže oznámení těchto vyzval~í
by tl lečenská jinak.
provedeno zvlástními výzvam! na .JE;Čl. 225. Je-Ii zřízena dozorčí rada
dnotlivé akcionáře na mlsto uvereJ- dohlíži tato na
provádění
jednánI
není ve v eřejných listech.
společnosti ve . všech oborech jeji
ČI, 222. Jsou-Ii ,akcie nebo alcciové správy;." mílže se
přesvědčovati o
podíly vydávány na majitele, jest chodu záležitostí společnosti, může
užíti těchto · zásad:
kdykoliv nahlédati do jej íeh knih a
1. Akcie nesmějí býti vydány, d~- spisů a vyšetřovati stav společenské
kud není splacena celá jejich noml- pokladny.
nální částka; rovněž nesmějí býti vyMá zkoumati výroční účty, bilance
dávány na poskytnuté
dílčí
~I.~t~ a návrhy na rozdělení zisku a pOdá·
promesy nebo zatímní listy, znejlcl vati každoročně o tom zprávu valné
na majitele.
."
hromadě akcionářů.
2. Upisovatel akCie rucl
bezvýjiMá svolati valnou hromadu,
je-Ii
mečně za splacení čtyřiceti procent toho zapotřebí v zájmu společnosti.
nomilnální částky akcie; od této p~:
ČI. 226. Mají-Ii býti
vedeny ro·
vinnosti nemůže se týž . osvoboditi zepře proti
členům ' předs~ avenslva
ani převodem svého nároku na y,e- nebo dozorčí rady, jest užíti také
tíhe, ani nemůže býti od ní sprost,:n zde předpisů daných pro komanditnl
společností; bude-Ii upisoyatel ~kcle společnost na akcie (čl. 194, 195).
prohlášen za .1 bavena, sveho naroku
z úpisu pro obmeškáni se splacením
ODDlL TŘETI.
(čl. 220), zůstává bez ohledu na to
zavázán splatiti čtyřicet procent noPRAvA A ' POVINNOSTI 'PŘEDSTA,
VENSTVA.
minální částky akcie. ,
.'
3 Ve smlouvě spolecenské muze
ČI. 227. Každá akciová společnost
býti ustanoveno, že, a za jaký.ch omusí míti představenstvo
(čl.
209,
patřeni jest přípustno, aby upisovačislo 7.). Toto zastupuje ji před soutel zaplativ čtyřicet 'procent,
bJI
dem
i
mimo
soud.
sproštěn ručení za dalsí platy, ,a ze
Představenstvo může se skládati 1
v případě nastavšího osvoboz,elll mohou býti vydány o poskytnutY,ch pla- Jednoho nebo z několika členů; tito
mohou
býti placeni nebo neplaceni,
tech promesy nebo zatímnl listy,
býti akc;ionáři ,nc:bo osobam.i jinýmI.
které znějí na majitele.
_
zřízeni Jest kdykoliv odvoJejiCh
ČI. 223. Znějí-Ii akcie n~ Jmé~o,
latelné, bez újmy náhradních nároku
jest užíti také zde pře~písu da~ych
z
ujednaných
smluv.
u komanditní společnosti na akCie o
ČI. 228.
Členové
představenstva
zápisu akcíí do společenské
k~!hy
Ihned
akcionářů a o jejích převodu na Jiné právě úřadující musejí býti
ohlášeni k zápísu
do
obchodniho
(Čl. 182, 183).
,
byli
zřízeni.
K
Dokud obnos akcie není plně spla- rejstříkU, ja~mile
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Dhláš ení buď připojena jejich legiti-

nosti vz hledem k tomuto provádění
jednání . může býti přiděleno také ji/1IC;:~'i znamenati svůj podpis př,ed ným plnomocníkům nebo úředníkům
hodnim soudem nebo znamenaní společnosti. V tomto případě řidi se
ob~ podali v ověřené formě.
jejich oprávnění podle plné moci jim
5V~bchodní soud má donucovati " z udělené; v pochybnosti vztahuje se
oci úředn í po řádkovými , tr~sty čle- na vše,chny právní činy, které oby~y předs-,ave ~s.tva, aby bylo , šetřeno čejně ·s seb.ou přinášl provádění ta, hlO predplsu.
kovýchto jednání.
Jeti 229. Předst avenstvo má oznamoČl. ,235. Aby byla společnosti doli 'projev y své. vůle a znamenati ,za ručena předvolání a jiná dodání, dova olečno st ' zpusobem . stanovenym stačl, stane-Ii . sEf ·tak členovi př,ed
:~IOUVOU společenslto~. ' .Není-li o stavenstva, který jest oprávněn 'znaI m nic stanoveno, vyzaduJe se, aby menati nebo společ'ně znamenati, ' nel~amenali všichní'. členové předsta- bo úředníku společnosti, který jest
venslva
oprávněn ' zastupovati ji před
sou·
Znam~náni ?ěje s.e t!lk, že z~ame: dem.
'
,'
,
'ícf
připOjí k flrme
spolecnostl
Čl. 236. Valná hromada akcionářů
~:JbO k pojmenování představenstva jest svolávána představenstvem, posvo'e podpiSY· '
kud podle smlouvy společenské nej230 . Společnost nabývá práv a sou k tomu
oprávněny také jiné
al~je se právními jednáními, která psoby.
lVavirá jejím
jménem
pře6stavenČl. 237 . Valná hromada akcionářů
~:vo; jest l,hostej,!10! ' ~ylo-Ii jedná~i musí býti svolána mimo případy sta, uzavřeno vyslovne Jmenem
spolec- novené. výslovně sml'ouvou společen
osli či plyne-Ii z okolností, že , po- skou, když se to zdá žádoucím v zá;Ie ;ůle kontrah,entů lTI ělo býti uza- jmu společnosti.
vřeno pro spolecnost..
,Valná hromada musf býti svolána
ČI 231. Před stavenstvo Jest zava- také tehdy, žádá-Ii tak jeden akcielán~ vůči spole.čnosti dodržovati ob- nář, nebo takový počet akcionářů,
mezení, klerá byla stanovena smlou- jejichž akcie představuji dohromady
vou společenskou nebo ~sneseníml desátý díl základního kapitálu . povalné hromady pro rozsah Jeho oprá- dáníl1} , jimi podepsaným
s udáním
vnění společnost zastupovati.
účelu a důvodu. Je-Ii ve smlouvě
Vůči třeHm osobám nemá
však společenské právo
žádati
svolání
právních účinků
obmezení
práva valné hromady spojeno
s
držbou
předslavenstva společnost zastupova- většího nebo
menšího
podílu
na
ti. To platí zajména pro přil?ad,. že základním kapitále, má na tom zů.
zastupování m~ ,se vztahovati .tollk,O stati.
na určitá jednanl, nebo druhy lednaČl. 238.
Valná hromada má býti
ní, nebo že má míti místo j~. ~a, ur- svolána způsobem stanoveným smloučilých okolnos~i ,nebo ,pro urclty ca,s,
vou společenskou.
nebo v jednotllvych mlstech, nebo ze
Účel valné
hromady musí
býti
se vyžaduje pro jednotlivá jednání vždy př,i svolání oznámen. O před
souhlasu valné hromady, správní ra- mětech, jejichž projednávání
tímto
dy, dozorčí rady nebo jiného orgánu způsobem
ohlášeno
nebylo,
není
akcionářů.
'
'
možno se usnášeti; z toho jest však
tl. 232. Přísahy jménem společno- vyňato usnesení o návrhu podaném
sli vykonává představenstvo.
na valné hromadě, aby , byla svoláČl. 233 . Každá změna členů před- na mimořádná valná hromada.
stavenslva musi býti oznámena pod
Oznámení neni tře~a k podáváni
!Jořádkovým trestem k zápisu do ob- návrhů a k jednáním bez usnášení.
chodníh o rejstříku.
.
Čl. 239. Představenstvo jest
poVůči třetím osobám může býti na- vinno pečovati o to, aby byly vemílána změna toliko pOlúd, pokud ve de,ny potřebné
knihy společnosti.
příčině této změny jsou dány před- Musí předložiti akcionářům nejpozdě
poklady, vyznačené v čl. 46 ve pří- ji v prvních šesti měsících každého
čině zániku prokury.
. obchodnlho roku bilancl uplynulého
tl. 234. Provozování společenských obchodního roku.
iednání, jakož i zastoupení společ'Ke sproštění představenstva při kla-

el
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deni účtu nemohou býti zřízeny osoby , kt eré" jakýmkoliv
jsou
na vedeni obchodu.
Tento iákaz nevztahuje se na osoby, jimž přlsl
dozor nad vedenim
obchodu.
'
Tento zákaz nevztahuje se na osoby, jimž přísluši dozor nad vedením
obchodu.
ČI. 240. Ukáže-Ii se z posledni
bilance, že základni kapitál se zmenšil o polovici, . musí představenstvo
svolati neprodleně valnou hromadu
a ji, jakož i příslušnému správnímu
úřadu učiniti o to.!" oznámenI. •
.Správn,í úřad. můze v tomto pripade nahlednoutl do kníh a podle 0-

pod pořádkovým trestem k zápisu d
obchodniho
musi býti
:
vyhlášeno v e
ných listech k tomu
209, číslo 11). Touto vyhlá šk ou mu si
býti záróveň vyzváni věřitelé, aby
se přihlásili u společnosti,
ČI. 244. likvidace děje se před·
stavenstvem,
není-Ii táž
svěřena
smlouvou společenskou nebo usnese·
nim akcionářů jiným osobám .
Předpisy dané u veřejné společno·
sti o ohlášení a o právním poměru
likvidátorů platL také tu s tí m pra·
vidlem, že ohlášení k zápisu do ob·
chodního rejstříkU mají b ýti učiněna
představenstvem.
jest
kdykoi!v
,Ukaze.1I se, ze , Jmeni spolecnostl odvolatelné.
'
nekryje již dluhů, musi o tom před• ,
.,
.
stavenstvo
soudu
oznámení,
!45 . .
. zrusene
akCIové
aby byl prohlášen konkurs.
~p.olecnost! o rozde,1I se. po .zapraven:
241,
mezI. akcloná re
pOdle
nejsou z právnich jednáni,
která pomeru. JeJ!ch akCII. , ,
jménem
za.Rozdel,:nl nesml by tl. provedeno
vázáni
za
závazky.nez po uplynuti Jednp ho roku
společnosti.
p.ocltaJe ~de dne, kdy .s~ stal,o po
jed- treti
ve vereJn ych listech
nají mimo meze svého
nebo k tomu .
o
roti
tohoto titulu
nebo
Ve. priclne 'ventelu, ,které b lze se·
a
knih, . n.c: ,? ktell
solidárně za škodu tím vzešlou. To l.sou )lnak ,znam!', a ve prl,clne nevy.
platí zejména, vyplácej I-Ii proti
a spornych, pohle·
latl
pisu čl. 217 akcionářům divi"dendy dave~ 'p
u~tanoyeni dan~ u ko·
nebo úroky, nebo
konají-Ii
platy mandltnl spolecnostl na akCie (čl.
j eště v době, v niž by jim musila 20~, odst: , 2 ~ 3).
, ,
b ' ti známa
platebni
a
y I'
f
ton, " kten Jedna)1 prot i temt o pred·
spo ecnos I.
pisum, jsou zavázáni osobně a so·
ODDlL ČTVRTÝ,
lídárně k náhradě vykonaných platu.
Čl. 246. Obchodni knihy zrušené
ZRUŠENI SPOLEČNOSTI.
společnosti nutno na bezpečném
ČI. 242. Akciová společnost se místě, určen.ém obchodním soude.
uložiti k úschově na
dobu deseil
zrušuje :
ve let.
ČI. 247. Zrúšeni akciové
společ·
1. uplynutim doby určené
nosti tim, že se spoji s jinou akcio·
smlouvě společenské;
2. , notářsky nebo soudně ověřeným vou společnosti (čl. 215) může se
usnesením akcionářů;
státi jen se státnim schá v elním.
3.
opatřením správní.ch
úřadů,
Pri tomto zrušení jest užiti násle·
zmenšil-Ii se základni kapitál o po- dujíclch ustanovenI:
1. Jmění společnosti, k terá má bt
lovici (čl. 240);
4. prohlášenim konkursu.
ti zrušena, jest spravova ti odděleni
Dojde-Ii ke zrušeni akciové
spo' tak dlouho, dokud nebudo u uspoko·
lečnosti z jiných důvodů nebo
ieni nebo zajištěni jeji v ěřitelé,
odněti státniho schváleni podle prá'
2. Dosavadní
sOlidnl
přislušnost
va platného v jednotlivých stát ech, zústává, dokud trvá odd ě lená správa
plati " rovněž ustanoveni tohoto
od- jmění; naproti toma sp r ávu vedl
druhá společnost .
dílu.
Čl. 243, Zrušení společnosti, není3. Představenstvo této společnost
li následkem
prohlášení
konkursu, jest zodpovědno věřitel ů m z prov..
musí býti ohlášeno před,stavenstvem

způsobem

účastny

rejstříku;
třikráte zvláště

uši

koln~~tí ,zaříditi. zr~š~nl společ~osti:

I

učiniti
ČI.
Členové představenstva
předsevzali
společnosti,
osobně třetim
Členové představenstva, kteří
příkazu
předpisům
~mlouvy společenské, ručí osobně
před-

nezpůsobilost

veř~·.
určených (č\

Zřizeni likvidátorů

ČI.
Jmen~
leJlc~ dl.U~~
dri~e

ozna~en~
~~c,:nyc..h:.
~natl.~ obch~dn,ich
n~enych za~azku

~Ienov~ preds~~venst,va.

IIkv~d'·
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dení odd ělené spr ávy osobně a so-

zvláštní druhy akciových společností
nebo ve zvláštních , případech může
smlouvou společenskou se státním
schválením
,!. býti •.sníž.ena v čl. 222 stanovená
vyse c:.tyncetlpro.centní splátky nominálni cástky akCie až na pětadvace t
procent tohoto obnosu a
• 2. býti prodloužena lhůta k předlo
zen i bilance v čl. , 239 stanovená až
na ' dvanáct od uplynuti obchodniho
roku.

lidárně.
4. zru šeni. spo le,čnosti nutno ohlásiti pod porádk ovym t restem k zápisU do obchodn iho rej střiku .
5 ve řejné vyzváni věřitelů zrušené 'spol ečnosti J čl. 2~~) může. odpadnouti ne bo muze. , by tl odlo'zeno
k
pozděj šimu ok amzlku. Avšak sloučeni
jměni oboU
s polečnosti jest přl-'
pustno t.eprve .v oka":,ži~u, v němž
smí býti rozd eleno Jmeni zruše,né
společn osti mezi akcionáře (čl. 245),
KNIHA TŘETf.
CI. 248. čá s t ečné vrácení základního ka pitálu akcionářům může se
O TICHe SPOLEČNOSTI A O SDRU1ENI
státi jed ině usnesením valné hro-,
K JEDNOTLIVÝM OBCHODOM NA SPOmadY; toto usn eseni vyžaduje ke své
LEČ N Ý ÚČET .
olatnos t i státnih o schválenI.
. Vráceni může se státi jedině, buPRVN { TITUL.
de.1i šetř eno týchž ustanoveni, která
jsoU smě roda ,t na pro rozděleni spoO TICHe SPOLEČNOSTI.
tečens kéh o jm ěn i. , v přlpadě zrušeni
.ČI. 25.0 '
Tichou společnosti jest,
(čl. 243, 24~) .
. úcastni-l~. se n.ěkdo na provozu obČlenové pred st avenstva, kteři jedchodni zlvnostl dnihého majetkovým
nají proti tom ut o předpisu, jsou zavk l ad,em s p.odllem na· zisku a ztrátě.
vháni vě řitelů m společnosti osobně
K pla~nostl sm.'ouvy není potřeba
a solidárn ě .
'.
pisemneho sepsani nebo jiných formálností.
.
ODD lL pATY
USTANOVENI
251: Majitel 'obchodní
ČI. 249. ZákOI\Ů.~ ze.!"ským jest ,po- pO~nlká Jednáni pod svou firmou.
necháno ustano viti, ze ke zřizeni
Fllm.a n~značujíci poměr obchodní
akciových společnosti vůbec, nebo spole~nostl nesmi pro účast ' tichého
jednotlivých dru Hů jejích není potře- s~.~le~nika pod pOřádkovým t r estem
ba státního sch válení. Také v tomto prlJatl.
.
případě pla tí vš ak ustanovení tohoto
Čl. " 252. Majitel obchodni živnos t i
titulu, s výjimko u pokud tato
' stává. s,e vlastnikem vkladu tichého '
1. k zříz ení akciové společnosti: spolecnlka .
,
"
(čl. 208, 210, 211),
• Tic~ý společník ' ~eni povinen zvy2. k usnesen im valné hrOmad}'- sovatl vklad nad , částku stanovenou
(čl. 214),
.
sml0l!.vo~,
nebo
doplňovati
vklad
3. ke zru šeni akciové společnosti 'Zmen~eny ztrátou .
sloučením s jinou akciovou společ_Čl. • ~53 .. Tichý společnik jest oprávnosli (čl. 247),
ne~ zad~tl,. aby mu byla vydána v
4. k čás tečném u vrácení základní- ?~~se vyrocní bilance, a zkoumat i
ho ~apil.~lu a,kcio nářům (čl. 248)
lell správnost nahlíženim do knih a
. vyzadu).1 statnihq schválení a ' je- papiru.
'
'
Ilch zápiSU do obchodního rej stři' Obchodni soud může k návrhu tiku, a
ch!;ho společníka, jsou-Ii pro to d ů 5, jednaji o ozná mení, že základni lezlté duvody, kdykoliv nařiditi aby
kapit ál z"]en šil.
o , polovici, . jakož'
vydána bilance nebo jiná vyl o opatreni, Jez ma na to učiniti sv~lIenl a ,spolu
byly
př ed l ožen y
správní úřad (čl. 240, 242, čislo 3); knihy a papily.
sml ouva sp oleče nská
musí
však
Čl
?bsahovat! ustanoveni vyznačená v , •. ' ,~54 . . N~ní-li nic ujednáno o
cl. 209, dríve než se může státi zá- vysl ucastl tichého společníka
na
pis do obcho dního r ej
ad
stan«;''yi se táto popsaný v čl. 210.
'
e ~,ou , covskeho uvazeni, je-Ii nutno
MI
t '
•
s pflbranim znalců
'
konů~o o jest vubec ponecháno zá- I , Čl. 255. Koncem ' každého obchodzemským ustanoviti, že pro I nlho roku vypočte - se zisk a zt ráta

zAvEREČNA .

s~

Čl..

živ~osti

by~a

střiku přede- ~;SkU

ztrátě..
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a vyplati se tichému společniku zisk
jemu připadajici.
.
Tichý společnik účastní se na ztrátě jen do výše svého splacen.ého
nebo dlužného vkladu. Neni povinen
vrátiti přijatý zisk pro pozdějši ztráty' pokud však jeho původni vklad
s~ ztrátou zmenšil, užije se ročniho
zisku ke kryti ztráty. ·
.,
Zisk který nebyl vyzvednut tlchym
společnikem, nerozmnožui.e j~.ho · vkla
du, nebylo-Ii umluveno niC JIn~~o.
Čl. 256. Z jednáni obchodni zlvnosti jest majitel vůči třetim sám oprávněn a zavázán.
Čl. 257. Jméno tichého společnika
nesmi býti obsaženo ~e firmě '~~ji
tele obchodni živnosti; v opacnem
připadě ruči tichý sp~lečnik .věřit!
lům spOlečnosti osobne a sohdárne.
ČI. 258. Upadne-Ii majite! obc~od:
ni živnosti do konkursu, Jest tichy
společnik
oprávněn
jako konkursni
věřitel
svůj

uplatňovati . pOIV~~dáv~u

·_p~o

vklad, pokud ty_z prevysuJe
obnos připadajiciho nan. pod[lu ve
ztrátě.
. ,
. Nebyl-li vklad, splacen, má tichy
společnik zaplatiti ho do konkursni
podstaty obnosem, kterého j~ třeba
ke kryti jeho podilu na ztráte.
ČI. 259. Byl-Ii během jednoho
roku před prohlášenim k~nkurs~ na
jměni majitele obchodni zlvnostl zrušen společenský poměr úmluvou mezi nim a tichým společnikem, ·mohou konkursni věřitelé žádati, aby
tichý společnik splatil vrácený v~.lad
do konkursni podstaty, bez uJmy
práva aby uplatnil jako .kon~ur~ni
věřitel pohledávku, ~terá prisl~si Jemu ze společenskeho
pomeru v
okamžiku zrušenf.
Totéž plati, byl-Ii ticl1ému sp~leč
niku v naznačeném obdob i Jeho
vklad vrácen, aniž byl zrušen společenský poměr. .
Stejně prominul-ii majitel Obcho~
ni živnosti v naznačeném obdobi tichému společniku z části nebo zcela jeho podil na vzniklé ztrátě, jest
toto prominuti neúčinné ve prospěch
konkursnich věřitelů.
Ustanoveni tohoto článku neplati
dokáže-Ii . tichý společnik, že konkurs má přičinu svou v okolnostech,
které nastaly teprve po ?ka'!1žiku
zrušeni, vráceni nebo prominuti.
Čl. 260. Podle obecných právnich
zásad dlužno posouditi, zda a po-

právní účinek ve prospěch
třetích
osob, bude-Ii vYhlá_
šena tichým společníke~, nebo s jeho vůle existence tiché společnosti
kud nastává

Čl 261. Tich~ společnost se zru:
šuje:
1. smrti majiteJe 'obchodni živnosti
nestanovi-li smlouva, že společnosi
má trvati dále s dědici zemřelého;
2. . nastalou právni nezpůsobiloS"\i
majitele obchodní živnosti k samo.
statné ' správě majetku;
3. . prohlášenim konkursu na jměni
majitele obchodn! živnosti nebo ti.
chého společnika;
'4. zvájemnou dohodou;
5. uplynutim času, na který ticM
společnost
byla zřizena, nebude'lI
v ni mlčky pokračováno; v tomto
případě 'p lati o
smlouvě od této
doby, jako by byla zřizena na ne.
určité trváni;
6. výpovědi jedné z obou stran,
byla-Ii smlouva zřizena na neurčité
trváni,
Smlouvu
uzavřenou
na
doživot(
dlužno posuzovati jako uzavřenou
na neurčité trvánf.
Výpověd smlouvy uzavřené na ne.
určité trváni musi býti dána nejmé.
ně šest · měsiců před uplynutim ob.
chodniho roku, neni-li smluveno nic
jiného.
Čl: 262. Zrušeni tiché společnosti
může
býti žádáno před uplynutlm
doby urcené k jejimu trváni nebo
při smlouvě s neurčitým trvánim bet
předchozi výpovědi, jsou-Ii pro 10
závažné důvody. Posudek o tom, lzeli takové důvody předpokládati, jeSl
ponechán v případě odporu uváženi
soudcovu.
ČI.

také
t.elů

263. Ustanoveni čl. 126 platl
ve prospěch soukromých věř!·
tichého společnika.

Čl. 264. Zemře-Ii tichý společnlk
nebo ' stane-Ii se právně nezpůsobl·
lým' spravovati svoje jměni, nemá 10
v zápěti zrušen'! tiché společnosti.

Čl. 265 . . Po zrušeni tiché společ'
nosti musi se vyrovnati majitel ob,
chodni s tichým společnikem a v
penězich zapraviti jeho pohledávku.

Majitel obchodni živnosti obslari
likvidaci jednáni která při zrušeni
nebyla ještě vyřizena.

Obchodní zákoník

čl.

256-277.

DRUHÝ TITUl.
UZENI K JEDNOTLIVÝM OBCHO D SDR OM NA SPOLEčNÝ ÚČET.
D
ČI 266. Sdruženi k jednomu nebo
k ví~e jednotlivým obchodům na společný účet nepot!ebuje pisem~~ho
Vyhotoven! a nenl podrobeno Jlnak'm formalostem.
Vél. 267. Nen!-li. um~~ven~ nic jinéhO, jsou pov!n~1 vSlch,!11 účastníci
přispěti v ste!nem .pomeru · ke společnému podniku.
ČI. 268. Nen!-Ii smluve_no nic o
odllU účastnlku na ztráte a zisku,
púrokuji se vklady; ale zisk nebo
Ztráta rozděll se podle hlav.
Z vystupoval -Ii jeden účastník zároeň z přikazu a jménem "Ostatních
vebo jednali-Ii všichni účastníci spo~ečně nebo společným plnomocnikem, jest každý _účastník vůčí třeUm
olidárně oprávnen a zavázán.
s CI. 269. Z jedn~ní! kt~rá u~a'(.ře~
'eden účastnik s tretlm, Jest vylucne
lento vůči třetímu oprávněn a zaá 'n
v
270. Po ukončení společného
jednáni, musi úča~~nlk, ,kt~rý j,e. vedl,
složiti ostatnim ucastn,kum ucet a
<děliti s nimi doklady.
- Týž obstará likvidaci.

g.

KNIHA ČTVRTA.
O OBCHODECH.
PRVNI TITUl.
O OBCHODECH VOBEC.
ODDlL PRVNf.
POlEM OBCHODO.
ť:I. 271. Obchody jsou :
1. koupě nebo jinaké zjednání
zbožl nebo jiných movitých věcí,
státnlch papírů akci[ nebo jiných
cených papírů, určených pro styk obchodnl, aby dále byly zcizeny; nezáleží na tom, mají-Ii zboží nebo
jiné movité věci dále býti zcizeny
v původni podobě nebo po určitém
zpracováni či přepracování;
2. převzeti dodávky předmětů toho druhu, jak pod č. 1 jest naznač en, které si dodavatel k tomu úče
lu sjednává;
3. převzeti pojištění za prémii;
4. převzetí dopravy zboži, nebo
pocestných na moři a zápůjčka na
l odě.
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I.

Čl., ~72: Ob~hody jsou, dále t!l.to
Jednan" Jsou-II provozovany po ZIVnosten~!<u:,
,
1. prevzet, zpracovani nebo .I?ř-:pracování movitých věcí pro Jlne,
když provoz živnosti přejímatelovy
přesahuje meze řemesla;
2. jednáni bankéřů a penězoměnců;
3. jednání komisionáře (čl. 360), zasilatele a povoznika zboži, rovněž
jednáni ústavů určených k dopravě
osob;
4. zprostředkování nebo uzaviráni
obchodů pro jiné osoby; úřecini jednánl obchodnich dohodců v to nejsou
zahrnuta;
5. obchody nakladatelské, rovněž
ostatní
jednáni obchodu knižního
nebo uměleckého; dále. jednání tiskáren, pokud jejich provoz není
jen řemeslný.
Naznačená jednáni jsou také tehdy
obchody,
jsou-Ii
podnikána
sice
ojediněle, av.šak kupcem v provozu
jeho obchodní živnosti,
směřujíc[
Obyčejně k jejím jednáním.
ČI. 273. Vše.chna jednotlivá jednáni kupcova, která patři ku provozu
jeho obchodni živnosti, jest pokládati za obchody.
To plati zejména o živnostenském
zcizováni zboži, movitých věci
z
cenných papirů zjednaných k tomu účelu, rovněž o zjednáni náradí, materiálu a jiných movitých
věd, které při provozu živnosti bezprostředně maji býti užity nebo spotřebovány.

Další zcizováni, která podnikaji ře
meslnici, pokud ona dějí se jen u
výkonu jejíCh řemeslného provozu,
nelze pokládati za obchody.
ČI. 274. O smlouvách uzavřených
kupcem plati v pochybnostech, že
patři ku provozu obchodní živnosti.
O dlužnlch úpisech podepsaných
kupcem plati, že byly podepsány v
provozu obchodni živnosti, pokud z
nich nevyplývá opak.
tl. 275. Smlouvy o věcech nemovitých nejsou obchody.
Čl.
276. Vlastnost nebo platnost
určitého jednání jako obchodu neni
vyloučena tim, že někomu jest
pro
jeho úřad nebo stav, nebo ze živnostensko-policejních
či
jiných
podobných důvodu zapověděno provozovati obchod, nebo uzavírati obchodní jednání.
Čl. 277. U každého právního jed-
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• Čl. 286. Pro .příli.šné zkrácení, ze·
polovici
náni, které u jednohO ze smluvniků Jména pro zkracem nad
jest obchodem, dlužno ustanovení nelze naříkati jednáni obchodních
této čtvrté knihy uiiti stejnou měrou . ČI. 287:_ Výše ~ákonitých úroků, ~e.
na oba smluvníky, pokud z těchto Jména tez uroku z prodlení, čini u
šest ze sta
ustanoveni samých nevyplývá, že je- obchodnich jednání
jich zvláštní určeni vztahují se jen ročně.
na toho z obou smluvniků, v jehož
"'ude, kde tento zákonik ukládá zá·
osobě jednáni jest obchodem.
vazek placeni úroků, amz ustanovu·
je jejich výši, jest tim rozuměti úro·
ODDll DRUHÝ.
ky šesti ze sta ročně.
Čl. 288. Kdo z jednáni, které na
OBECNA USTANOVENI O OBCHODECH.
jeho straně jest obchodem, má spla·
ČI. 278 . Při posuzováni a výkladu tnoU pohledávkU, může z ni žádali
obchodnich jednáni musí soudce vy- úroky ode dne upominky, ač-ll po·
pátrati vůli smluvniků a nesmi lpěti dle práva občanského nenl oprávněn
na doslovném smyslu výrazu.
žádati urokY již od dřlvějšiho okam·
ČI. 279 : Jde-Ii o význam a účinek
jednání a opominutí, jest bráti zře žiku.
Zasláni účtu samo o sobě nepo·
tel na zvyky a obyčeje, platné v ob- kládá se za upomínku.
chodnim styku.
či. 289.
Kupcové
mezi sebou
ČI. 280. převzalo-Ii dvé nebo vice jsou oprávněni při oboustraných ob·
osob společně určitý závazek vůči chodech žádati úroky z každé pohle·
jinému při jednáni,' které na jejich dávky. ode dn.e, kdy by!a splatná, I
straně jest obchodem, pak nutno bez umluv.y nebo upommky.
pokládati je za dlužniky solidárni,
ČI. 290. Kupec, který u pro vozu
ačli opak neplyne z úmluvy učiněné
své obchodní . živnosti obstarává jed·
s věřitelem.
Čl. 281. V jednán\ch obchcidnich, nání nebo koná služby jinému kupci
a rovněž ve všech případech, kde nebo i nekupci, může za to i bez
a
tento zákonik ukládá _solidárni zá- předchozí úmluvy žádati provisi
vazek, nemá solidárni dlužnik ná- jde-Ii o úschovu ' též skladné 'po.
mitky rozděleni nebo předchozi ža- dle sazeb v místě obvyklých .
Ze svých zápůjček, záloh, výloh a
loby.
:Totéž plati o rukojmich, kdyžtě jiných nákladů může účtovati úroky
dluh na straně hlavniho dlužnika ode dne jich plnění nebo opatřenI.
To platí zejména též o komisioná·
v,znikl z jednání obchodniho anebO
ři a zasilateli.
je-Ii samo rukojemství obchodem .
ČI. 291. Má-Ii kupec s jiným kup·
ČI. 282. Kdo z jednáni, které na
jeho straně jest obchodem, jinému cem běžný účet (kontokorent), tu jest
zavázán je péči, musi zachovati pé- ten z nich, jemuÍ při uzávěrce účtu
náleží
přebytek, oprávněn žádati
či řádného kupce.
Čl. 283 . Kdo má nárok na náhradu úroky ode dne uzávěrky z celého
přebytku,
byť i v něm již byly zahr'
škody, můie. žádati nahraženi skUnuty úroky.
tečné škody a ušlého zis.ku.
Uzávěrka účtu děje se jednou za
Čl. 284. Smluvená pokuta neni ve
svém obnosu nijak obmez ena ; může rok, ač-Ii smluvnlci jinak neustano·
převyšovati dvojnásobné interes se .
vili.
ČI. 292. Při obchodních jedn ánlch
Dlužnik nen! oprávněn, byla-Ii by
o tom pochybnost, aby se zaplace- mohou býti vymíněny úroky šest ze
sta
ročně; vyšší úroky vymiňovati
ním smluvené pokuty .osvobodil od
jest přípustno jen potud, jak zemské
plněni.
úmluva smluvené pokuty nevylu- zákony to dovolují.
U zápůjček, jež kupec béře a u
cUJe, byla-Ii by o tom pOChybnost,
návrh na náhradu škody, převyšujicí dluhů kupcových z jeho obchodních
jednání možno vymlníti
též vyššl
obnoS této pokuty.
Čl. 285. Závdavek (arrha) pokládá úroky než šest ze sta ročně;
Čl.
293.
úroky
mohou
při
obchod,
se jen tenkráte za litkup je-Ii tak
ních jednánlch svým celkovým ob,
smluveno nebo v mistě ' obvyklé.
Neni-l i jiné úmluvy nebo mistniho nosem přesahovati jistinu.
ČI. 294 . Uznání účtu nevylučuje du'
zvyku, jest závdavek vrátiti nebo odčitati.
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~~:u .omYlu nebo podvodu
CI. 295 .

Průvodnost

tomto
dlužniho úpisu

,eb
."""e ,e,' "" ....
nul lhůty.

o

přlnosce

"p',_

CI.
kvitance pokládá
í 296.
se za zmocněnca, aby přijal placeni
ač-Ji okoln osti plátci známé nebráni
předpokladu takov ého zmocněn\.
CI. 297. Návrh,
nebo plná
mOc, vydané kupc em v jeho obchodni živnosti nezru šuji se jeho smrti
neplyne
jehO proh lásení nebo z okolností.
CI. 298. U plné moci k obchodnlm
jednáním .jest užíti na
mezí
zmocnitelem,
a
se kterým
jménem zmoc:
nilelovým obchod zjednává, týchž usta~ovenl, která dá~~ čl. 52 o prokunstech a obchod mch
Rovněi platl ustanovení čl. 55 ~
tom, kdoi obcho d zjednává jako
aniž dostal k tomu plné
moci, aneb o kdož
sjednáváni obchodu překročí svou plnou moc
CI. 299. Byla-Ii postoupena po'hledávka vzešl á z ob chodního jednání
lze iád~ti r~placenl jejího plnéh~
obnosU, I kd yz . tento obnos přesahuje
cenu smluv enou za posto.upen\.
CI. 300. Kup ec, kt erý
po u(assign a.ci) !,a
vydanou
VUCl lomu, v Jehoz
byla
jest
tomuto plniti.
Prohlásenl o prlJetl
na
písemnou
poukázkU napsané a podepsané pose "za platební slib,
asslgnatáll.
CI: 301. P«:>~ kázky. a dlužní úpisy,
ktere
kupCI o
množstvi zastupitel- '
nych ved CI
aniž
plneni podminili
kym vzáJemnym
mohou býti předváděny rubopi se";, zněj í-Ii na
'ad .
K plat~osti. listiny nebo rubopisu
se nevyzaduJe, aby udávali
záva_~~u nebo obsahovaly prohlášeni
o pfll etl valuty.
Kdo akcepto val takovouto poukázku~ jest P?vinen plniti t omu, v jehoz pro spec.h byla vyd ána nebo na
něhoz byla Indoss ována.
tl. 302 . Stejně lze předváděti k _
nossemen~y námořs kých plavců a n~listy
listy v dá,varranty), o
)Inych movltych věcech, které

přikaz

ač.1i opačn~ míněná vůle

~

poměr
zmocněným
třetlm

zmocněnec

zmocněncích

zmocněnec,

při

přijal

ká~~u

vydán~,

p~y.inen

něho
prospěch

vydal _ústav státem zmocněný k
sCh<?Y: takových věcí, dále list

ú-

"p",,,e
_~~'_"'" a poj'"'' ,.~o~r
SkChO pOJlsteni, zněji-li na řad

oz~ače-

. I. 303. Rubopisem listin,

n~ch y ~bou_ předchozích článcích
pre~hazeJi vs ech na práva z indossovaneh? papíru na .indossatáře
,Zavaz,aný může použiti jen' takovych _naml~ek jež ' mu příslušejí.
DI~z~ik Jest povinen plniti .

ČI.

Po~le

~ákonů

3~3

převáděti

vyda-II se mu kvitovaný papír Jen,
.
304.
zemských
~~s~.posu~ovatl, lze-Ii s účinkem zmíté- X'!1 .v cl.
rubopisem
d z )me,
rad
poukázky
}uzní
uplsy nebo jiné listiny;
h
tec:. které
tento zákoník.
O
řa~\ 3~!Ž
Ptze pa_plry, _které znějí na
J
- 304) prevadeti rubopisem
301
. .
az
, plati o formě rubo'
plSU, o,
a
teto legitimace jako-"
k' VYdá:i
táz usta~oveni, která obsahuji články 11, az 13, 36 a · 74 obecného n'ě~:~~~~.o směnéčného . řádu pro

~a

(čl

zko~mám

zněj.ící
naznačuje

mim~

I~gitimaci majit'elově

p~vmnosti držitelově,
.lestl~ž~

ztratili se papiry

Ita~

naznače-

~~ít~ ::!~~~s .30J' j~st ~ro amortisaci
h
u anych cl. 73 obecnéo _ne'!1eckého směnečného řádu U-

~~renl papírů ,naznačených

čl.'

v
302
se zemskymi zákony.
Čl. 306. Jestli.ž e kupec
zcizil a
ne movité
dosahuje poctiv'
byvatel
vlastnictvi, i když zcYzitei
neb'(l vlastníkem. Vlastnictví d-'
zaníká; Každé
ne zástavni pravo zaniká
e.
nabyvateli
zcizení znám:ebYIO-h
Jestli kupec u provozu . ; h

r

s~ého
předal ZbOŽ~ :~~~o~.u
učiněný
věci,
nJ~
plněni peněz z~lozené
dříve zal~~v~
n~bo vy~tavlll
u!cilé~.o ce~ných papirů,
při

klá~á

ta~ záv~zek.

plněním

něja-

důvod

kl~dacl
povozn!ků,
~:~io (~~I~dni list~,

z~oži

J~í~~d':nozval.Stte,avil-vecl,~ předal
z~~~í °neob~
pak nelze
dřiv
z~~oženého .~Iastnictvi,

práva

zástav~

věcného ráva
bUJm~ poctlv~ho příjemce zástavy

př~d!"ětech uPlatň!vati ~:

n! o nebo jiného
t!:chto

neo Jeho 'pravniho nástupce.
řO~~konne. zá stavní právo komisioná" zaSilatelovo
a
povozníkovo
rovna se zástavnim právu nabytému smlouvou.
_Toho~o článku nelze užiti, jestliže
predmety byly ukradeny nebo ztra
ceny.
-I
30}-.
c an ~I tehdy,
uzltl Jest
u papírů
na
..
tele
jestliže
zcizení

~Ik

~stanoveni předešlého
~:~~
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ciliátovi nebo, nenl-li jmenován, samému směnečníkovi v mlstě, kam
byla umlstěna, a nÉmHi placeno, budiž tam též protestována.
(2) )e-Ii jako domiciliát udána osoba jiná, nežli májitel směnky, má
opominutí včasné
protestace pro
neplaceni u domiciliáta v zápětf
ztrátu směnečných práv nejen proti
výstavci a indosantům, nýbrž i proti
přfjemci. '
§ 40. Vyjímajlc přlpad §u 39 odst.
2. nenl k zachováni směnečného
práva
proti přljemci potřeb I ani
presentace, ani protestace (§ 37 .)
§ 41. (1) Majitel směnky protestované pro neplacení je povinen podati svému předchůdci ' v pořadl nejbližšímu do dvou dnů po dni protestace písemnou zprávu (notitikaci) o
nezaplacení směnky, k čemuž postačí, bylo-Ii oznámení dáno v této
l hůtě na poštu.
(2) Byv takto zpraven, jest , každý
předchůdce povinen ve stejné lhůtě ,
počítané ode dne, kdy zprávu dostal, týmž způsobem zpraviti svého
nejbližšlho předchůdce .
(3) Majitel směnky nebo indosatář,
který opominul takového oznámeni,
nebo je nezaslal svému nejbližšímu
předchůdci, je povinen všem nebo
vynechaným předchůdcům náhradou
škody Um vzešlé. Pozbývá také vůči
těmto osobám nároku na úroky ode
dne dospělosti směnky až do doručeni žaloby, na útraty a provi!li
(§ 46, 47).
§ 42. K průkazu včasného vyrozuměni postač i, je-Ii prokázáno poštovní stvrzenkou, že v udaný den byl
předchůdci
dopis
odeslán,
pokud
se nedokáže, že došlý dopis měl
jiný obsah.
§ 43 . Převedl-Ii indosant, směnku
neudávaje mista, stačí uvědomiti o
nezaplaceni nejbližšlho předchůdce
indosantova, jenž indosoval směnku
udávaje místo.
§ 44. (1) Každý směnečný dlužník
jest oprávněn žádati proti zaplacení
směnečného peníze s úroky a útratami, aby majitel směnky vydal mu
ji kvitovánu spolu s protestem pro
neplacení, pokud byl učiněn.
(2) Přihlási-Ii se ku placeni něko
lik směnečných dlužniků, je majitel
směnky
povinen přijmouti nabidku
t oho, jehož placenim bude nejvíce
dlužnlků závazku sproštěno .

III. Obchodní právo.
45. Majitel směnky protestovan.
pro n.eplacení můž~ podati směneč_
nou. zal.obu na vsechny směnečně
zavazane osoby,
nebo na některé
nebo na jednu z nich, aniž Pozbýva
svého' nároku vůči , těm, jichž nežaloval; při tom nemusi se říditi po.
řadfm

rubopisů.

§ 46 . (1) Postihové nároky majitele
směnky, který dal směnku pro ne.
placení protestovati, zahrnuji:
, 1. nevyplacený směnečný peníz se
šesti procentními úroky ode, dne do.
spělosti;

2. útraty protestu a jiné výlohy'
3. provisi ve výši 1/30f0 nevYPla:
ceného penize směnečného.
(2) )sou-Ii tu podminky postihu pro
neplacení, má tyto nároky majitel
~měnky, ~ .. když. se domáhá placeni
Jen na prljemcl.
(3) Bydlí-Ii postižnfk v jiném mlslě
nežli platebnlm, musi býti placeno y
průměru kursu "penlze" a "zboži"
které ' by měla v den protestu směn:
ka na viděnou vystavená z mlsla
platebnlho na bydliště postižnikovo
(4) NenHi v platebnim mistě kur:
sů na místo právě uvedené, rOzhoduje průměr kursů mlsta bydlišti postižníkovu nejbližšiho.
(5) Průměr kursů dlužno na žádoSI
postižnikovu osvědčiti řádným kur.
sovním IIstkem anebo vysvědčenlm
přísežného dohodce a, nenHi ani
toho, ani onoho, potvrzenim dvou
kupců.

§ 47. (1) Postižnik, jenž směnkl
vyplatil, anebo jako rimesu doslal
jest oprávněn žádati od dřivěj!llh~
indosanta nebo výstavce nebo pll
jemce,:
1. sumu, kterou zaplatil anebo
rá mu byla dána rimesou, se
procentnlmi úroky ode dne zapl.
cení;
2. vzešlé útraty;
3. provisi 1/30f0 ze sumy, klero.
zaplatil anebo rimesou dostal.
(2) Bydlí-Ii postihovaný předchlldct
v jiném místě nežli postihoval."
musi býti částky v odst. 1. uvedeni
placeny v průměru kursů, které lIJ
měla v den, kdy postihovatel směnn
vyplatil anebo jako r1mesu dosili,
směnka
na viděnou vystavená
bydliště postihovatelova na bydlili
postihovaného.
(3) NenHi v bydlišti postihovalt'
lově na bydliště postihovaného pl.

Směnečný zákon §§ 40- 61.
chůdce žádn.ý .kurs z~amenán,
jest
měřftke,!, ~rum er ~~~su mlsta, které

jest neJblfze bydhstr Postihovaného

předchůdce.
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ráta) zpraviti o své interve .
slatl mu protest a tuto z . nCI, . zapr?testem odeslati do d!::v~nů I s
~FI pr~testace. Opomine-Ii toho p~
c za skodu tím vzniklou
' ru
. § 55. Nepoznamenal_Ii Čestny' p.'
Jemce ve svém
•.. í
r1směnku přijal p~:aet,. pro koho,
poctěného .
'
vystavce
za
§ 56. Čestný při"
.
svým přijellm s,j:n'"e~~. zav~zuJe se
stupcům Poctěného
) ~ vsem ná-,
zanikne, nebude-ii '
e ~ závazek'
ložena ku placeni ~u. sme~.~a před
ho všedního d .
Jpo~deJI druhé(§ 99).
ne po dnI platebním

(4) O osvědčení kursů platl § 46
odsl. 5.
§ 48. (1) Ustanoveni §§ 46 a 47
Č. 1. a 3. nevylučují, aby při postihu na.}ahraničnl mls~o byly účto
vány vyss! sazby tam prípustné.
(2) Totéz p rávo přísluší také cizozemskému postihovatelovi, jenž se
hojl v tuzemsku, se zřetelem k položkám, které sám musel zaplatiti
§ 49. (1) Postihovatel může , ~a
částku své p ohledávky vystaviti
ha
postižnlka návratní sm'ěnku.
(2) V takovém případě může. připo
§ 57. Přijme-Ii smě k
pro čest
čílati k pohledávce
také
odměnu některá pOdpůrná a n u
do~odce .(sen.sá!a) za odbyl návratní int.ervenient, nemajl ~:j~erebO Jiný
smen~y~ J~ k oz I kolkové
poplatky, ~~I nástupci Poctěného
~menky
JISťovacl. Poctěn' a '
po~tlh ~ajsoU'" Jake.
Jebh~ predchud(3) Návrat~í • směnka musl
býti ci tohoto postih/ ne poz
yvaj!.
sp/alna na vl denou a vystavena bezproslředně na
postižnlka a
jeho
,
2. Zaplacení pro čest.
bydliitě (a drittura) .
§ ,58. (1) )sou-li na směnce
§ 50.: Pos tlžnfk jest povinen za- ~e'placenf protestované
pro
platiti Jen pro tI vydáni směnky pro- teJI kopii podpurné ad anebQ
na
testu a kvitovaného účtu návratného
cestné přii.etl, !:nějlcl na r~Ysto neb~
§ 51. Ind~sant, jenž vyplatíněkte:
1
rého z~ ~vych nástupců, může pře ~~bn,:~ mpf: mlaJlt,?1 předložiti s:~~cen vsem těmto
d o
lkrtnout! Indosament svůj i
svých ný,!, adresám
a čestnému
~o. pur:
nástupcu.
nejpozději druhého
•
priJemcI
po dni platebhfm (§ vsednlh~
dne
dáti poznamenati v p 9~) a vysledek
IX. SMĚNEČ NÁ INTERVENCE.
ro
placeni nebo v dOda~~ esktu
ne1. Přijeti pro čest.
(2) N •. f .
u
nemu
-IJ toho, pOzbývá
' .
§ 52. (1) _?~-Ii směnka protestova- h u na ~uc'"
adresanta, pokud s
• ,.p0sIIná p~? nepflJ~t.1 nebo pro neposkyt- poctěného a na jejich nás~u tyce na
nuti )Istoty prl} emcem (§§ 23, 27)
(3) Odmítne-Ii majitel "mě~1cce.
opatrena podpurnou adresou znějfcl cení
pro čest nabldnuté -.. . y. plana platebnl místo, musl býti dřlve
venientem pozbude
~,"ym Interne~1J Iz~ vést}. . zajišťovacl postih: stupce toho
.
,.postIhu na r.ápozadovano pflJetí od pOdparné ad- placení nab;d~~td.ehozto čest bylo
resy.
á§ 5~. (1) č.estným placenlm nab'(2) le-Ji u,vedeno na směnce něv pla.tce prav ze směnk
y
Irollk podpur.n~c~ adres,
přlslušl 48)protl
Poctěnému 'eh y !§§ ~6,
p'ednost te, JeJ izto intervenci
"
OSlfobodl nejvlce poslihovy' ch dl _.e ců~) ~ P~oti akcept~n:ovf s~~en~~~Ud
nllru.
uzní
mu~rk: 't~ prote~t pro neplace§ 53. Majitel směnky nemusl p.' _
.
y I
vydany
čest·
plátcI proli náhradě útrat.
nemu
Itltl čestné přijeti od osoby
:;pu
nenl uvedena na směnce 'ak
er á k §.60. (1) NabízHi se několik Osob
placení
•. I •
r.~:~ adresa znějlci na ~íSI~ Pp~=: nostcestnému
té J·e"·t
' prJs usl před
dl
.'
JIZ ~ PI~c~nfm se osvobo§ 54. (t) Přijemce pro čest .
neJvlce smenecnych dlužníků.
~:;!~~n,. proli náhradě nákladů J:;~ su (2JakKodOčts,at! proti tomuto předpi
mu d~l,s' protest a y ~odatku
ně hové právo tny r:"át:e, ztrácf posli(2) l
pozn~menatJ cestné přijeti.
est povinen Poctěného (hono- nak byli osv:~~!~n:~m, kdož by ji§ 61. Čestný přljemce, který
se

e

k
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v· stavce. Výstavce zašle. vyžádaný
i protože zaplatil d~plikat popsanou_o ces~ou. mdos~táři,
nedostal ku placen.!,
intervenient,
směnečnik neb~ )I~y
látci pro-o ři kteréžto přílez~!~stl )~ou In~o:
~anti povinni opatrltl duplikát sVyml
penl- ori inálnlmi indosame~ty..
.
§g 67 (1) Byl-Ii z nekollka ste)noze směnečnéhO.
pisů s~ěnky jed,:n. zaplacen, pOlbýX. SMENEČN~ RUKOlEMSTVI ~AVA~): . vajl ostatní duphkaty plat~o.stl .
(2) Zůstávaj I vša~ _zavázam: •
§ 62. (1) Plněni _ s~~nečn~Uk:~:
1. indosant, ktery ~ndosoval )ednobýti zaručeno smenecnym
)
tlivě stejnopisy sme.nky, n~.o.soby
stvím.
musi býti psáno různé, jakož i všic~m p.ozde)šl Inda·
(2) Rukojemstvi na listu se směntl jejichž podpisy JSou na stej.
na směnce nebo
'ádřeno slovy san l~ech směnky při placeni nevrá·
kou spojeném a vYJ
-k
.
k . i" nebo jinou doloz o_u ~~~ých, ze svý~h ~ndosamentů; ,
2. přijemce, Jen_z akceptoval n~ko.
,,)ak~ r~ O!:u. toto prohlášeni sme~éehč~zéhvJz~Ukoj:nihO musi býti jim I"k stejnopisŮ smenky, ,z akceptu, na .
~u Iikátech při placeni. nevrácenych.
podepsáno.
á
vy'slov: 68. (1) Kdo zas~al Jeden z ~.:ko.
(3) Nebylo-Ii poznamen no
,
ně za koho bylo rukojemstvi pr: : lika stejnopisů smenk~ ,ku pFl)etl,
i na ostatnich dupllkatech pozna·
,
, e tak stalo za pr i
vzato, platl, bZ~ ~i směnka ještě při :~~ati, u koho lze n_~!ézti stejn~pls
jemce' a, n~ ya
směnky . zaslaný ,ku prl)etf. Opominu.
jata, za vy~tav~:y: rukojmí je zavá- tl této , poznámky n_eo~ni!"a
však
ě'" se za- směnce platnosti sm.ene~ne.
§ 63. Smenec
,
zán stejně ja.ko ten,. za nla)t~ý také
(2) Schovatel
ste)n.opl su . smenky
ručit. Jeho zavazek)e P
-'" se ku přijeti zaslaného )e .povl!l.en vy.
tehdy, je-Ii záva,zek to~o,. c~a nde&!OdŮ
dati jej tomu, kd~ ,se )a~o Indosa·
zaručil, .neplatny . z )my
tář (§ 32) anebo. )mym zpusobem ku
než pro vadu. formy. 'ných úkolegltlmu)e.
, ,
§ 64. opommuti sm~nec ráv
roti převzeti
§ 69. Majitel duplik~tu, na. ne~l
o
nutných k zachovani P , "P d'est uvedeno, u koho leS! stelnOp!s
~~ěnečným P!edC~Ů~~ů~ás'l~d~~IPz~rá~ ~měnkY ku přij~ti za~!~ny, nemUle
f~O~irá~řil:~clpr:t~ jejich směnečným uplatňovati postih. za)lsťovacf pro
nepřijeti ani postih pro .. n.e~lacenl,
rukojmim .
k . I
směnku, d k d nedá protestem Z)IStltl.
ru oJm
. to§ 65 . Vyplatil-Ii
0 u že mu schovatelem _~~byl vydb
-ného práva proti
1
nabývá sm~nec latil. Proti ostatním stejnopis směnky ku prl)etl zasla·
mu!. za, ~o o Ciťužnlkům přísl uši , mu
smenecn~m.
.
okud by by- n Ý a _ nebylo
možno dosáhnoull
2
směnečne pravo Jen, p
-'ž se
přiiet~e nebo 'zaplaceni ani na dupli·
10 placením vzešlo tomu, za ne) ,
kát.
zaručil.
2. Směnečné opisy (kopie).
XI NÁSOBENI SMENKY (DUPLIKÁTY A
§ 70. (1) KOp!e ~usi obsahov.all
.
KOPIE).
doslovné zněnl sl!'enky a rubopisu
, - 'ečné stejnopisy (duplikáty).
. oznámek na ni )soucfch ~ mU11
1. Smen
.
o
§ 66. (1) Výstavce s":,ěnky )e_ '~á: ~ '~i opatřena prohlášením ",az polud
y. " nebo podobnou dolozkou.
vinen vydati remitentovl _na poza
ni několik stejnopis~ smenk~. býti v oPť;) Na kopii budiž po~namen~no,
(2) Stejnopisy smenky ~us
jako u koho lze nalézti prvop·IS. smenky
k
tu zaslaný.
opoml.nutl lélO
souvislém obsahu, oznacen y ) třetí
první (prima), d!uha (~i~~~nd~ý byl k a ~e~y však neodnímá IRdosova'
p<?zn m .. _'ejí ' směnečnou platnost
(tertia) at.d. s.mepn~:iá~án za směnku ne§ k7~P\lK~Ždý původni indosament
každý ste)nOplS
,
ko . ii psaný zavazuje indos,anll
, o sebe (solosmenka).
pr(3) Také indosatář ~uze SI vyz:e ~~ejně: jako kdyby byl na smencI
'k't Za tím úcelem musl
. . álu jl
dati dupli a.
'h
bezprostředniho P ůvodní.
Schovatel ~~Igl~
obrátiti na
sve o
obráti ,zase na ' § . 72 . (1)
vydati )'ej ma)ltell kopie
předchů~ce; t~nto se-žádost dojde povmen
svého predchudce, az

~~:: :t;ý~fnl/s~fod~~PI~~e~ého

0_

•

-'_

směne čný

zákon §§ 62-83.

terý se jakož~o její ind?~atá.ř anek 'ina k ku prevzetf legitimuJe.
O
b
Odepře-Ii s~hovate!. vydati o~i. ál směnky, Je majitel
kopie
~;rávněn, al-: jen po vy~onáni ~ro:
stu uvedeneho v § 69 c. 1., vestl
t~stih zajišťovacl a po dni dospě
sti v kopii udaném postih pro ne~aceni proti indos~ntům, jejich~. pů
~odnl indosamenty JSou na kopII.

(2/

r

XII. SMENKY Z!RACEN~ NEBO ZNICEN~.

§ 73. (1) Vlastník

ztracené nebo
žádati
u
okresniho soudu _ mlsta. platebniho
za její umořeni. Rizeni Jest nespor-

zničené

směnky

může '

né ) žadatel je povinen předložiti
i2
pis smě nky nebo udati alespoň
o od statný jejl obsah a podle okolPosli osv ědčiti, že směnku měl dři
~e v drženi. Uzná-Ii soud jeho údaje
za dostate čné, zapovi přijemci placeni a vyd á edikt, ve kterém vyZVg
majitele sm ěnky, aby v 45 dnech
směnkU předložil a své nároky ohlásil, jinak že, směnka bude prohlášena za um oreno~ .
_,
.
(3) Lhůta 45 dni pocmá se, 'nen!-I!
směnka dos pělá, prvým
dnem
po
dospělosti, je-Ii dospělá, dnem, který následuje po dni, kdy edikt po
prvé v úře dnim
listě
vyšel;
při
směnkách na viděnou, jestliže v době prvéhO uveřejněni ediktu
ještě
neuplynula presentačni lhůta, počítá
se od posled niho dne této
lhůty;
uplynula-ll již, ode dne ediktu.
§ 74. Po zahájeni umořovacího ří
zeni a po dospělosti směnky může
vlastnik žádati od přijemce
zaplaceni
poskytne-Ii až do umořeni
smě~k y jistotu. Nedá-Ii jistoty, jest
opráv něn žádati jen složení dlužné
sumy u soud u.
§ 75. (1) PředložHi majitel směn
ku v ustanovené lhůtě, bude umořo
vad řfzeni zastaveno, zákaz vyd aný
na prospěch žadatelův zrušen a žadatel odkázán na pořad práva.
(2) Nepřihlásil-Ii se nikdo v ustanovené lhůtě jako majitel směnky,
bude směnka prohlášena na opětnou
žádost za umořenou.
(3) Na základě pravopl atného umotovaclho usnesen ! možno žádati zaplaceni směnky na příjemci podle
smě nečného práva .
§ 76. Majitel směnky, legitimovaný
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jako remitent nebo podle ustanoveni §u 32, může býti jen tehdy při
držen k jejímu vydáni, nabyl-Ii směn
ky obmyslně nebo dopustiHi se při
nabytf směnky hrubé nedbalosti.
XIII. SMENKY FALEŠN~.
§ 77. Nepravé podpisy na směnce
nemají
vlivu
na
směnečně-právn!
účinek podpisů pravých.
§ 78. (1) Byla-Ii směnka sfalšována, jsou indosanti, kteřl indosovali
před
sfalšováním, zavázáni
podle
pravého obsahu směnky, ti, kdož ji
indosovali po sfalšováni, jsou 7avázáni podl~ obsahu směnky falšová nim vzniklého.
(2) V pochybnosti má se za to,
že rubopisy pocházej i z doby před
sfalš ováním.
§ 79.
Ustanovení předcházejíciho
paragrafu platf i o výstavci, přijem
ci a rukojmí.
XIV. SMENEČNÉ PROMLČENL
§ 80. Směnečný nárok proti přijem
ci promlčuje se ve třech letech ode
dne dospělosti směnky; při směn
kách na viděnou, jež. nebyly předlo
ženy ku placeni ve lhůtě uvedené v
§u 29, odst. 2., ve ,řech letech ode
dne uplynutí této presentační lhůty.
§ 81. (1) Postihové nároky majitele
směnky (§ 46) proti výstavci a ostatním předchiidcum se promlčují ve
třech měsiclch, ' byla-Ii směnka splatna v Evropě, jinak v šesti měsících.
(2) Promlčení proti majiteli směn
ky počíná se prvnim dnem, po l!či
něném protestu; byl-Ii protest prominut, prvnfm dnem po dnu dospělosti
směnky .

§ 82. (1) Nároky postiinich dlužnikteři směnku vyplatili
(§ , 47),
výstavci a ostatnim předchůd
cům se promlčujf ve
třech
měsí
cCch, bydli-Ii postihovatel v Evropě,
jinak v šesti měsicich.
(2) lhůta tato počíná se, byla-Ii
směnka zaplacena dříve nežli byla
podána směnečná žaloba, prvnim
dnem po dnu zaplacení, ve všech
ostatnfch případech prvnlm dnem po
dnu doručeni žaloby.
§ 83. (1)
Promlčeni
směnečných
nároků přetrhuje se jedině:
1. podánlm žaloby;
2. přihlášenim směnečné pOhledávky v řizení konkursním;
3. opověděnim rozepře Flebo uplatkŮ,

proti
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něním směnečného

nároku žalovaným
ve sporu.
•
v,"
(2) Přetrženo-II prc:»mlc:nI, pl!.sobl
to jen proti tomu,. Vv Jeh~z ~so~e roa·
stala sku.tečl1ost, Jez pretrzenl působL
.
§ 84. Promlčení s,e staví ten p,l'avoplatným
zaveden lm v umor~vacl.ho
řízení. Tím nejsou dotceny predplsy
.konkursniho a vyrovnávaciho řádu.
§ 85. Ku promlceni směnečných ~áToků jest přihlížeti z úřední PvOVII~nosti jen, jde·1i o vydání smenecněho příkazu platebníhO.

III. Obchodní právo.
příslušnlkem. ~vš~k

iv,cizinec! ktery
jest podle pravnlho radu sve vlasti
směnečně ~ezpůsovbil~, ,zavazuje se
podstoupenlm sme~ecnehvo vzáuazku
v tuzemsku, pokud Je smenecně způ'
sobilý podle zákonů tuzemských.
§ 91.
(1)
podstatné
náležitosti
směnky v cizině vystavené, jakož I
jiného smě~e.čnvéhov. ~r~hlášení na
směnce v clzme ucmeneho dlužno
posuzovati podle právniho řádu plal·
ného v mlstě, kde se prohlášeni
stalo.
", _
-(2) vyh~yull-~1 vsa.k. s,!11en,:cná pro·
hlášení ucmena v CIZlne pozadavkum
XV. PRAVA SMĚNEČNÉHO . VĚŘITi:LA. \ tuze.mského záko~~, n,:I:ze ok~Inosl,
.
.
že JSou podle clZlho radu pravního
§ 86 . (1) Příjemce, výstavce a I~- vadna namítati proti právní Zával,
dosant směnky, .jakož i ruk.ojmi sm~- nosti 'prohlášeni, která byla PO'Lději
nečný a čestný přijemce IS.o~ !1'aJl- v tuzemsku na směnku napsána.
'.t eli směnky směnečně zavazanl ru(3) Taktéž mají směnečnou platnost
kou společnou CI nerozdilnou.
.
směnečná prohlášeni, jimiž se la·
(2) Závazek těchto osob vzta!luJ"; vazuje tuzemec:: jinému tuzemci V cl·
se na vše, čeho může po~l<;dava~1 zině, i když vyhovuji jen požadav·
majitel směnky pro nesplnenl sme- kům tuzemského zákonodárstvi.
nečného závazku.
_,
• _ v'"
§ 92. le-Ii směnka, splatná v lu·
§ 87 . Směnečný dlUZl1lk, muze Clnltl zemsku po datu, vystavena ve sli·
Jen takové námitky, kt~re plynou ze tě, kde se počítá podle starého ka·
směnečného pr~.va sameh~ ne~o kte: lendáře, a není-Ii poznamenáno, že
ré mu př!slušeJl bezprostredne proti je datována podle nového kalendi·
tomu, kdo právě žaluje. '
ře, nebo je-Ii datována podle obou
§ 88. Odpočte~í (kom'pensa:e) vzá- kalendařů, počítá se den dospělo·
jemných pohledavek
Je
prlpustllO sti podle dne
nového
kaleíldáie
jen, má-Ii ' dlulnik P!oti tomu, ,kdO který se srovnává se dnem vy stave:
právě žaluj'e, do.~pelou P?~.Iedavku ni, jenž Odpoyíd á starému kalen·
směnečnou nebo JinOU penezltou ~o- dáři.
.
hledávku spočívajíci na pravo~Iatnem
§ 93. O náležitostech úkonů, kteli
rozhodnuti soudním anebo, na
na- je' zapotřebí provésti v cizině za
rovnáni soudně. vy~onat~In~m;,
přičinou výkonu nebo ~drženi smě§ 89. (1) Zanikl-II s~.enecny zava- nečného práva, rozhodUje právo lam
-zek výstavce nebo prlJemce proml- platné.
čenim anebo tím, že nebyly provedeny úkony zákonem předepsan_é ~
XVII. OSVĚDČENI (PROTEST).
udrženi sm~ri~~ného prá,va. (sm;nec- \ § 94. (1) Protest musí býti učini
ným obmeskal1l~), z~~tavaJi vys~a~- veřejným notářem
anebo
soudnl.
c~ po.~ud. se !yce priJemce ,zavaza' úředníkem.
"' majiteli smenky podle ~rava _cb(2) Svědků nebo zapisovatele nenl
čanského je.ll! pokud se s Jeho sko- k tomu potřeb i.
.dou oboh.atlll.
_ _,.
__
§ 95. Do protestu bud'tež pojaly:
,(~) pr?t~. os-,atni~ S,!11~ne~n)'m dluz
1. doslovný opis směnky nebo ko·
nlkum, JeJlchz s~enecny zavi.lzek za- pie se všemi
indosamenty a po'nikl, !,!enl takoveho naroku.,
. _
známkami;
. (3) Zalobva podle odst. 1. ,)yOIllI.C~~
2. jméno nebo firma osob, pro
Je se 'fe ~r~ch le~ech ode dne zanl
které a proti kterým se protest člnl,
ku smenecneho zavazku.
3. údaj, oč byla žádána OSObl,
EZINARODNI PRAVO sMENEČNe.
XVI. M
§ 90. Způsobilost cizincova
ke
směnečným závazkům posuzuje se
podie právníhO řádu státu, jehož je

proti které protest je
činěn, lell
odpověd' nebo poznámka, že odp.
vědi nedala, anebo že nebyla lastlžena;
4. místo, jakož i kalend.Unl den,

směnečn ý zákon §§ 84-102.

255

'síc a rok, v němž .b ylo vybídnutí mátný zákonem .uznaný, je' dnem pla~~ 3.) uči něno, nebo v n_~m_ž byl o tebním teprve nejbližší den všedni.
~ě bezvýsl edny pokus UClnen , (§ 98,
.(~) Také vyd~!,í směnečných duplika~u nebo _ko.PI!! pr?hlášení
akcepodst. 2.);
v__
5. jde-Ii o P!IJetl nebo zaplaceni tacnf a kazde Jlnake prohlášeni l1:e
pro čest, poznamka, od koho,
pro pož~dovati jenom V· den všední. Pfi·
kohO a jav~ !,yl~ nabidnuto, pokud p~da-li poslednl den, kdy lze jedné!~! nevbo prohlášenf takové nejpozse týče u~lI1eno.'. ,
.v
6. podpiS vereJneho notare , nebo deJI pozadovati, na neděli nebo svá den
zákonem
soudníhO úřední~a" který protest či- tek anebo památný
uznaný, jest je požadovati v nejblížni a úřednl pecet.
,"
§ 96. Má-Ii se směnečně-právni šl den vše.dní.
plnění požadovati od několika osob,
(3) Totéž platl o protestaci.
jest několi keré vybldnutí
pojmouti
§ 100. (1) Vadl-Ii presentaci nebo
do jedné listiny protestn!.
pr,?testaci, směnky v předepsaných
§ 97 .. (~) Veřej n~ ~otáři a soudo! Ihu~~~h
nepřekonatelná
překážka
úředníCI JSou. pOVinni bez prodlel1l (vyssl m~c), prodlouži se tyto lhůty .
vydati prvopls protestu
majiteli
(2) Majitel směnky má neprodleně
směnky nebo jeho zmocněnci.
zpraviti sv_ého indosanta o tom, že
(21 Rovn ěž jsou povinni
protesty nastala_ vysšl moc, a zaznamenati to
pod'le celé ho jejich obsahu den ode na smence•. nebo přívěsku,
připoje
dne v poř ádlcu časovém a číselném den a svuJ pOdpis; kromě
toho
vepsati do zvláštního rej střiku, který plati ustanoveni §u 41.
jest opatřen list od listu za cebou
(~) Přest~ne-Ii vyšší
moc,
musi
jdOll cfmi čisly; prostý ' nebo ověře maJlt~1 s'!'enky neprodleně presenný opis protestu
musí
účastníkům tovati smen\.u kll přijeti
nebo
ku
nebo jejich právnlm nástupcům kdyf~:t~e::ti~' třeba-Ii toho, dáti ji prokoliv vydati za náhradu výloh.
(4) Trvá-Ii vyšší moc déle než ~O
XVIII. MlsTO A ČAS KU PRESENTACI dnů po dni dospělosti, může býti
A K JINÝM ÚKONOM VE SMĚNeČNÉM vykonán postih ., aniž je potřebf presentace nebo protestace.
.
STYKU .
(5) U směnek na
viděnou
nebo
§ 98. Presentaci směnky ku přijeti
znÉ~J.íc!ch na " urč!tý čas po
viděné
nebo placen i, protestaci, vyžádán i pocma se trlcetldennf
lhůta
ode
sl směnečného duplikátu,
jakož
i dne, kdy majitel směnky, byt' i před
všechny ostatni úkony,
které
jest up~ynutl.m presentačni lhůty, zpravil
provésti podle tohoto zákona
vůči
sv~~? mdosant~ C? tom, že nastala
určité osobě , dlužno vykónati v její vyssl moc.
obchodni mistnosti a, nenl-li takové,
(~) Skutečnosti!.
které se týkají
v jej!m obydli a to od 9 do 12 ho- toliko osoby majitele směnky nebo
din dO(loledn e a od 2 do 5 hodin toho, koho majitel pověřil presentaodpoledne.
ci n~b? protestací směnky, nebud'te
(2) V jiném místě, na př. na bur- pokladany za případy vyššf moci.
se, nebo v jiných denních hodinách
sláti se to může jen se
svolenlm
XIX. VADNÉ PODPISY.
účastníků; toto svoleni jest, jde-Ii o
] 01. (1) S!"ě!1ečná prohlášeni,
llllen! protes tu, v tomto poznamek!e!a na mis!? Jmenem byla učiněna
natI.
(3) Nemožnost vypátrati obchodní krizky nebo Jiným znamením nemají
'
mlstno st anebo obydlí pokládati jest platnosti směnečné.
(~) K závaznosti směnečných
proteprve tehdy za zjištěn ou, jestliže
hlá.seni osob sl~pých,
anebo
hlulust~1 bezvýsledným dotaz veřejného
notáre nebo soudniho
úřednlka
u ch.vch, kter~ neumějl čísti, nebo ně
~ych,
ktere
ne,umějí
psáti,
je
zapo·
státn!ho úřadu policejniho
a
kde
ne~r zřízen, u místniho úřad~ poli- trebl formy notářského spisu.
ceJního, a okolnost ta by:a v pro·
XX. PODPIS ZASTUPCEM.
testu poznamenána.
§.99. (1) Dospěje-Ii směnka v ne§ 102. (1) Neplatna jsou směnečná
děli nebo v den svátečnf nebo pa- prohlášení podpisem jména
osoby
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II I. Obchodní právo.

rozdílem, že postih t akový má míst
v případě nejistoty výsta~covy; CI
5. §§ 28-36 o dospelostl a Place.
ní s rozdílem:. že .~~Iat~ou SUIlIU
směnečnou muze slozltl vystavce'
6. §§ 37 a 38, jakož i. 41-51 o 'PO,
stihu pro neplacení na mdosanty;
7. §§ 58-61 o placc:ní pr? čest;
8. §§ 62-65 o smenecnem rUko.
jemství s rozdílem; že, nenHi Udé.
no, za koho bylo . převzato, plati, ie
se tak stalo za vystavce;
9. §§ 70-'72 o kopiích;
10. §§ 78-79 o směnkách ztrace.
ných, zničen~ch a. falešných s rozdl.
lem, že v prípade §u 74 a 75 musl
platiti výst av ce ;
11 . § 80 s rozdllem, že jde o
promlčení směnečného nároku prOIi
oprávněni.
výstavci;
12. ustanovení v §§ 81-103 o '~še.
ODDll T ŘelI.
obecných zásadách směnečného pro.
O SMENKAcH VlASTNlcH .
mlčení o promlčení postihových ni.
roků proti indosantům, o p~ávu smě.
§ 104. Podstatné náležitosti vlastní
nečného věřitele,
a mezlnárodnlm
směnk y jsou:
právu směnečném, o protestech, o
1. označeni jako směn~a,.
kt eré mlstě a času presentace a jiných
musí býti pojato v ~ouvlsly .• o~sah směnečněprávnrch úkonů, jakož i o
listiny a vyjádřeno v Ja~yku, Jlmz . se podpisech vadných a podpisu zi·
v této
listině VyslovUje
plateoní stupcem .
slib;
•
., I
§ 106. (1) Vlastni směnky umístěné
2. údaj peníze, který ma .bytl p a- musl býti předloženy. k~ placení docen' jsou-Ii vymíněny také uroky ne- miciliátu nebo , není-II Jmenován, sao
bo 'jiná vedlejší · plnění, platí to za mému výst avci v místě, kam le
nenapsané;
• směnka umístěna, a nebude-Ii pia·
3. jméno osoby nebo firma,. kte~~ ceno tamtéž protestovány.
nebo na jejlž . řad (ordre) ma byli
(2)' Je-Ii jako d';l.miciliát. udána osoplaceno;
.
• .
ba jiná, nežli majitel smenky, má o·
4. údaj času, kdy má by tl placeno pominuti včasné protestace pro ne(§ 3, č. 4.);
. .
placení u domi~i1 i áta. v z ápět~ ~tril1l
5. podpis výstavcův Jmenem anebo směnečn'(ch prav neJen proll Indofirmou;
•.
santum, nýbrž i proti výs t av~i.
6. údaj mlsta, kde má by tl placeno; mlsto, udané jako mí~to vyst~
ODDíl ČTVRTÝ.
vení, platí, není-Ii na smence udano zvláštní míst o platební, za mlsto
ZAVEREČNA, USTANOVENI.
platební a zá r oveň za • výs~avc~vo
107. (1) Dnem účinnosti tohoto
bydliště; je-Ii uvedeno nekollk mlst!
pozbývaj I platnos ti zejména:
platí prvnl z nich za místo platební,
7. údaj místa, dne, měslce a roku patent ze dne 25. ledna 1850, č.51
ř. Z. (směnečný řád), nařízení ml·
vystavení směnky .
§ 105. Následující usta~ovení ,. da- nisterstva spravedlnosti ze dne 29.
ná · tlmto zákonem pro Cizí smenky, října 1852, č. 218 ř. z. , jfmž se na
základě nejvyššfho
rozhodnuti ze
platí také 'o vlastních směnkách :
dne 21. října 1852 prohlašuje n..
1. §§ 4 a 6 o formě směnky;
platnost t. zv . splátkov ých směne~
2. §§ 8-15 o indosamc:nt u.;
•
ministerstva spravedlnosd
3. §§ 17 a 18 o předlozenl ~menek nařízeni
ze dne 2. listopadu 1858, č. 197 I. Z.
určitý čas po viděné
splat~ ~ ch. s
jimž
se
dop l ňuji
někt eré
člán ~,
rozdílem, že směnka musí by tl predsměnečného řádu ze dne 25. lednl
ložena výstavci ;
1850,
č. 51 ř. z., nařízeni minist.
4. § 27 o zajišťovacim postihu

zastoupené, učiněným os.oboU .íi n?u .
Zmocněný mus í podepsali své Jmeno
s dodatkem, za koho p~depsal .•
(2) Zmocnění k podpisU
sm~nky
musí býti dáno písem~ě s podpisem
zmocnitele
nebo s Jeho znamením
ruky, které jest ověřeno soudem
nebo veřejným notářem.
(3) Zákonná ustanovení o znamenání f irmy kupcovy zůstávají těmito
předpisy nedotčena .
•
.
"
§ 103. (1) Kdo podeplse sme~ecne
prohlášeni ja!<o zmocněnec • nekoho
jiného, nemaje k tomu pine moci,
je sám směnečně zavázá.n. •
.,
(2) Totéž platl o porucnlc~ch a J~
ných zástupcich, kteří vY'!.?J~ sme:
nečná prohlášení,
p ř ekroclvse.
sve

směnečn ý zá kon
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spravedlno sti ze dne 2. listo- také o směnečných úkonech a prostva 1858, č. 198 ř . z., jímž se hlášenlch, uč i něných
po
účinnos t i
pa~~dá čl ánek 29 . směnečného řá tohoto zákona p ř i směnkách před
vyk e dne 25. l edna 1850, č. 51 ř .
jeho působnosti vystavených.
d~/ n ze dne 19. června 1872, č . 88
(4) Ustanoveni tohoto zákona o
~a o
o tom, kdy IIe uplatňovati právu směnečném, o jeho zachován i
r. !~ pohledávaná ve směnečné a ztrátě, vztahuji se t aké na směnky
práepfi ze sm ěnečných prohlášení které po účinnosti tohoto zákona
r~~omocnl kem vydaných,. záko~ ze dospěj i, tř ebas p ř e d ní byl y vysiap 30 . listopa du 1912, C. 215 r. z., veny.
~n~livU vyššl moc! na ovyl<onánl sm.ě§ 108. Stane-Ii ' se žena zletilou
čně.prá vnlch
ukonu,
zák.
cl. jen svým provdáním '(§ 2 zák. čl.
":VII/1876 (sm ěnečný zákon), § 35 XXIII /1874), nenabývá tlm ještě smě 
!dst. 3. nař. č. 2~07/1?15 M. E. (uh. nečné způsobilosti.
šker. min.) a zak. cl. lXIV/1912 o
§ 109. Směnka a směnečná prohláy~vu vyš ší mo ci na práva, zakláda- šení jsou neplatna, byla-Ii napsána
~III se na směnc e, kupecké poukáz- v hebrejském jazyku nebo plsmu .
~~ a šeku! pokud j'!.e v tom t o zá§ 11 0. (1) Zákon tento nabývá úč i n
nosti za tři měsíce ode dne vyhlákonném čl anku, o smenky. _.
•
(2) po ~ud ~ a k o~yo a narrze.nl. se šenI.
(2) Proveden lm zákona pověřuje se
dovolával i preclplsu uvedenycn v
odst. 1., j est př iměřeně pou.žlti při ministr spravedlnosti.
slušných ustanov eni t ohoto zakona .
Poznámka : Zákon b y l vy hlá šen dne
(3) Ustan oveni toho t o zákona platl 10 . ledna 1928 .

z.,

Zá kon o šeku ze dne 3. dubna 1906, Č. 84 ř.
§ 1. še kovn í ~y zp~sobilými ve
smyslu toh oto zakona JSou:
1 pošto vnl sp oř i telna ,
veřejné
ba~ky nebo jin é ústavy oprávněné
podle stano v přiji mati penize na cizí

úč;,t; všechny jiné fi rmy, které jsou
zapsány v r ejstři cich soudů obchodnich a prov ozuj f po živnos tensku
obchody ban kéřsk é .
Pozn, Viz dá le zá ko n o
po što v n í
spo řit e l n ě Č, 193/ 1930 a o statn í
záKony o pen ěžníc h ús t av ech , o ti š těné
niže v této sb í rc e ,

§ 2. podsta tné ná ležitosti šeku jsou:
1. označen i jakožto šek, kt eré j es t
pojmouti v text li sti ny samé;
1. podpis vydat el ů v jeho jménem
nebo firmou ;
3. údaj místa, dne, měslce a roku
vyd ~ ni;

4. jméno o soby nebo firma, jež
má placení provésti (šekovnlk);
5. výzva vydatelo va, směřující k
'ekovníkovi, aby zap latil z jeho pohledanosti u r č itou sumu peněžitou;
ve výz vě nes mí se placení učiniti
závislým ani na vz áj emném plnění
přlje mce platu ani na podmlnce.
Z plsemnosti, jíž schá zf některá z
techto náležitostí nebo v niž výzva
k placeni směřu je na o sobu nezpů-

Z.

sobilou býti šekovníkem, jakož i z
indossamentů napsaných na tuto písemnost, nevzniká závazek ve smyslu tohoto z.ákona. Zda taková písemnost působí jiné právní účinky a
jaké, jest rozhodnouti podle jinakých
ustanovení práva občanského a obchodního .
§ 3. Šek může zníti na jméno osoby nebo firmy, na řad nebo na majitele (doručitele) . .
Vydatel může sebe sama označit i
za příjemce platu (remittenta) .
Šek, v němž jsou ke jménu nebo
f irmě příjemce platu připojena
slova "nebo maji t eli (doručiteli)", rovněž šek,
jenž neobsahuje v ů bec
údaje, komu má býti placeno, jest
vyplatiti majiteli (doručiteli).
§ 4. Jakožto platebnl misto m ů že
býti v šeku označeno jenom mlsto,
kde má šekovnlk obchodní závod
(filiálku, závod odštěpný) nebo kde
jest odúč t ovna, u níž jest šekovní k
zastoupen.
Platebn i místo může býti od místa
vydáni ro zdílné.
Pokud nenl pla t ební místo udáno,
nebo udané platební mi sto nevyhovuje náleži t ostem odstavce 1., jest
považovati šek za splatný na tom
mistě, kde má za šekovnlka u r čen ý
Č.
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ústav své sídlo, nebo kde má za
šekovníka určená firma nebo osoba
svůj hlavní závod.
§ 5. Šek jest splatný při předlo
žení (na viděnou), i když obsahuje
jiné neb žádné ustanovení o době
splatnosti.
§ 6. Šek, zněj ící na řad, může býti
převeden
indossamentem;
úmluva
tomu odporuj ící jest nezávazná.
Indossament, napsaný na jiný šek,
nemá účinku podle šekového. práva.
Indossamentem přecházejí všechna
práva ze šeku na indossatáře zejména též oprávnění indossovati šek
dále.
Indossament na šekovníka platí za
kvitanci;
indossament
šekovnlkův
jest neplatný.
§ 7. Předpisů všeobecného. smě
nečného řádu (clsařský patent z 25.
ledna 1850, ř. z. Č. 51) o formě indossamentu, o zákazu dalšího pře
vodu , o legitimaci majitele indossované směnky a o zkoušce této le- '
gitimace, jakož i o závazku legitimevaného držitele k vydáni pap Iru (čl.
11 až 13, 15, 36 a 74), jest použíti
při šeku způsobem smyslu přiměře
ným s tim omezením, že indossament, napsaný na opis šeku na
řad znějlcího nemá šekovně-právních
účinků.

III. Obchodní práv o.

Pro presentaci šeků na jméno .
byly vydány na po.štovní spořii lei
určeny jiné lhůty. Tyto. však nelnu
nikdy překročiti lhůtu čtrnácti eS1ll1
o.d vydání.
dn~
Den, kdy šek dešel na místo
cení, může býti pro.kázán peštoyPl1a.
attestem.
n rn
Den vydáni a příchedu, jako'
neděle a všeebecné svátky se 2 ..
po.čítán l lhůty k presentaci neč't ~:I
O lhůtě k presentaci u šeků' ~I :
ez
jseu splatny v m.ístě, ležícim
území to.h?to. zákena, rezheduj e ~%~
vo., platne tam 0., presentaci šek
N!:n.i-Ii .. akey~ch ustanoveni, jest pU:
UZltl predplsu teho.te zákona
o
Uplynutí lhůty k presentaci' nepř
káž~, po.kud šek nebyl ,:ýslovně o:
vo.lan (§ 13), tomu. aby sekovník šek
vyplatil.
§ 10. Dedání' šeku odúčtovně u n"
jest šeko.vnlk zastoupen, PI~U ;'
praesentaci k pl:aceni.
a
Která místa mají platiti za OdÚč.
~~vn:ař~:ensi~~stu tehoto zákona, ulčl

:n.l

,§ .11. Šeko~n[k ,!!á platiti len, vy.
da-II se mu sek. Seky neznějlcl na
majitele (dOručitele) musl býti na
žád?st šeko.v.níko.vu při výpl atě kvl.
tovany.
v K přijet,[ ~lIčich • .\)Iat~ neni majllel
seku zavazan.
PrlJal-1I dilči zapla.
ceni, jest toto na šeku odepsati a
šekovn(kovi vydati kvitanci.
§ 12. Zaplaceni šeku budiž bez
ohledu na pohledanost vydatelovu u
šekovníka šekovnikem odmitnuto Ieli mu známo, že byl zahájen 'kon.
kurs o jmění vydatelovu.
Pro úmrtí vydatelovo nebo jeho
právní
nezpůso.bilost k samostatlV
správě jmění nastalou
po vy dát
šeku nesmí býti výplata šeku ode-

poznám ka: Nyní směnečný
zákon
před tímto šekovým zákonem v této
sbírce ot i ště n ý .
§ 8. Přijeti (akceptace) při šeku
nemá místa. Doložka o přijeti na šek
připojená plati za nepsanou.
§ . 9. Sek splatný na místě jest
předležiti šekovníkovi k placení do
pěti, šek, splatný na jiném místě
tuzemském, s výhradou ustanovení
druhého odstavce, do osmi dnů po
vydání.
Šek, vydáný z Istrie, Dalmacie ne- přen a .
bo z některého ostrova Přímeří, na
§ 13. Odvolání
šeku
vydatele.
jiné tuzemské místo., ležící mimo toto jest pro. šekovníka účinné jenom:
území, nebo z takového místa vy1. Jestliže šek, znějicl na jméno
daný na platební místo, ležicí v nebo na řad, jejž vydatel zaslal
Istrii, Dalmacii, nebo na ostrově bezprostředně šekovnikovi, aby lenpřímořském, jest zaslati do pěti dnů to obnos šeku doručil označenému
pe vydáni na místo placení a do příjemci platu, byl výslovně odvopěti dnů po do.jití předležiti tamlán dřlve; než šekovnlk tento pllkaz
též šekovníkovi k placení. Totéž plati o šeclch, jež byly vydány mime splnil;
2. došlo-Ii k výslovnému odvolaDl
územi, kde plati tento. záko.n, na po projiti lhůty k praesentaci nebo
některé tuzemské miste.
pro ten případ, že by šek neby
Pam . Ustanovení pr vní vě ty toho - předložen během lhůty praesenla
to odstavce měla význam pouze v ni. V tomto případě stává se odvOb ýv. ra kousko -uherské monarchi í.

šekOVÝ zákon §§ 5-20.
lání pro šekovníka účinným teprve
uplynutím Ihuty •.k pr~es,:ntaci.
seko vnik , ".UCI
ne":lu::. byl
šek
účinně odvol an , nesml JeJ vyplatiti.
§ 14. pokvud
zákonné
předpisy
nesprošt'uji. sekovník.a povinnosti
k
výplatě, .rud .vy~at.e" podl~ s!11l~vníhO pom~ru, Jenz Jest mezI nimi, za
výplatu seku.
§ 15. Majiteli šeku
ruči pouze
a indossanti za výplatu ševyd
atel
ku (závazek regressní). Připojil-Ii
vša k některý lndos sant k indossarn enlU poznámku "bez záruky", , sine oblig o ", n~bo jinou výhradu 'téhO! významu, Jest sproštěn závazku
ze svého indossamentu.
Jako vydatel a indo.ssanti,
rucl
léž ten, kdo š,:k nebo indossament
na něj na psany podepsal jako rukojmi (per aval).
§ 16. K výkonu regresního práva
roti vyd atell a indossanlům jest
třeba
P :
1. Aby šek byl praesentován, ve
lhůtáCh uvedených v §u 9 a
2. abY, jak praesentace, tak neobdrženi platu
bylo
dosvědčeno
protestem o tom sepsaným,
nebo
prohlášením, napsaným šekovníkem
na šeku s udáním data praesentace.
Tomuto prohlášení se rovná potvrzenl odúčtovn~ o dodání a nevyplaceni šekU. ,pred uplynutím
lhůty
praesent~c~l.
v
Nebyl-fl sek pine splacen, budiž v
lěchlo prohlášeních nebo v protestu uvedena zejména též částka čáslečného pla tu, učiněného šekovnlkem.
Učiněni ~rotestu nc:b,? po.tvrzení o
praesentacl a o dodanl, uvedené v
předcházejídch odstavcích tohoto
par~ graf~, m~sí se státi nejpo.zději
prveho vs:d nl~o . dn,: po pr~esentaci.
§. 17. P~: dplsu vseobecneho směmného ra d~ (ds: patent z 25 .
ledna !85~, c. 51. r:. z . ) 0., zpravení
pledchudcu a o JeJiCh pravu výplaty, uplatnění práva regresního jakož i obsahu a o.bjemu nároků' regresních, o listinách, jež jest vydati
platlcim reg resníkům a o oprávnění
Ikrlnouti indossamenty (čl. 45 až
52, 54, 55 a 81, odst. 2 a 3), jest
uliti obdobným způso.bem při šeku.
Pozn. Nyn í příslušná ustanovení
směnečného zá kana Č. 1/1928.
§ 18 R
l' k
telf a 'ost:~:~n Př:~~~:~ I,;lroti vydau cum se pro-
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mlčuJí,

je-Ii šeK splatný v Evro.pě
v~ yech měsících, jinak v šesti mě:
slclch.
Promlčeni ;.ačíná proti majiteli šeku dnem, kdy byl protest
učiněn
nebo bylo. vydáno jiné potvrzení o
praesentacl nebo dodání uvedené v
§. 1.6, proti ind~ss~ntu v však, zaplatll -II pred dorucenlm zaloby dnem
placení, ve . všech ostatnich' případech dnem ' doručení žaloby.
§ 19. Pokud není nic jiného umluveno, může majiiel šeku nabude-Ii
regresního práva co do. 'nároku
k
jehož usp,?ko.jení byl šek vyst~ven
nebo vydan, podle vůle buďto vykO!lati ,r~gresní právo, nebo proti
vrac~nl seku. zp,ět zajlti k právnímu
po.m~ru mezI 111m a vydatelem neb o le~o v b,:zprostřednfm před chůd·
cem, lenz Jest podkladem k vydáni
ne~? převodu šeku. Toto může učiniti
majitel šeku, není-li jiné úmluvy I
potom, když byla opomenuta včasná
praesentace
a
zdvižení
protestu
(potvrzeni o praesentaci,
dodání),
ne~o nabyt~ prav.o regresnl proml~~nim v opet z~n.. klo; musí si však
I ~,?Jltel seku
~atl, odečísti ztrátu,
JIZ ,vydatel utrpel nasledkem opome~ute n~bo o.pozděné praesentace u
sekovl1lka.
§ 20., Vedle předpisů tohoto zákona pl~tlv pro še~ přiměřeně ustanovenJ, Jvez, ob,sahuJe všeobecný řád
smenecny (CIS. pat. z 25. ledna 1850
Č. 51 ř. z.):
'
Poznámka. Nyní příslušné předpis y
zákona směnečného dále uvedené.
1. o
nedostatku nebo omezení
způsobi~osti k zá~azkům osob, podepsanych na s;mence (článek 3)'
Pozn. Nyn í R 2 sm . zá k.
'
2. o odchylkách v údajích sumy,
obsažených ve směnce (článek 5);
Pozn. Nyní § 4 sm . zák.
3. o prokuraindossamentu (čl 17)'
Pozn. Nyní § 15 sm. zák
.
,
v ,
.
4: o. f,?lesne nebo
zfalšované
smen,ce (~1. 75 a
škoda, ply~OUCI ,z vyplaty f~lesneho nebo zfalsovaneho se~u, stlhá domnělého vydatc:le
falesneho nebo
vydatele
zf~lsovanéh?v~eku, pokud těmto osob?m lze prlcls~1 ~z~lede!1l v k falšo vanf nebo zfalsovanl zavlnenf nebo
p~k,!Jd bylo falš?v.~ní nebo zf alšoval1l provedeno JeJiCh zaměstnanci
Vchž ~.e pou~ivá, p.ři zacházení _ s~
seky, Jinak ma nesti škodu šekovník;

!6»)
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kona . Šekovník ruči za veškerou šk
dll, jež"" vzniká ~ opomenut~ .zákalu~·
účinků;
Poznamka :
"jenom k suctovánl"
Pozn . Viz §§ 77-79 sm. zák.
'
5. o přerušeni promlčeni r~gres nemůže býti odvolána .
§ 23 . •Nedojde-I.i k v.ýpl.atě šeku
ních nároků (čl. 80), s tím dopinkem,
poněvadz
vydatell
nenalezi
v
dOb!
že přihláška še~C;!v~c:.~ po~ledávek v
konkursu má tytez ucmky Jako doru- praesentace šeku u šekovnika POhle~
danost, již by by~o lze užiti k vý.
čeni žaloby;
platě šeku (§ 2, c. 5), nebo nenl'lI
Pozn . Viz § 83 sm . zák.
- 6. o námitkách směnečného dluž- šek plně vyplacen pro nedost ateč.
nou úhra~.u, sti.h~ _vydate~e, pOkud
nika (čl. 82);
nemohl pu. vydanl se~u duvOdně mi.
Pozn. Nyní § 87 sm. zák .
dobe praesentace
7. o směnkách vydaných v clZlne ti za to, ze v
a o formě jednáni, jež, provés~i ~e bude tu dostateč~~. ú.hrada, POřád.
směnkou na cizozemskem miste (cl. ková pokuta ve vysl tri procent ne.
kryté částky šeku .
85, 86);
Pozn Ny ní §§ 91 , 93 sm . zák .
Na tuto pořád~ovou po_kutu naléZá
8. o · protestu (čl. 87, 88, č. 1 až civilni soudce. Rízeni predcházejlcl
uvaleni trestu, řldi se podle před.
4 a 6, 89 a 90);
pisů cis. pat. z 9. srpna 1854, ř. z
Pozn . Viz §§ 94-97 ~m . ~ák: •
9. o místě a době ukonu , Jez jest č. 208. Řízení se zavádi jenom teh:
provésti ve směnečném
styku
(čl. dy z moci úředni, nabude-Ii soud.
ce vědomosti o chybici úhradě šeku
91 a 92) a konečně
Pozn . §§ 98, 99 sm. zák.
._
sporem před nim prováděným, jinak
10. o vadných podpisech smenec - se zahajuje na návrh majitele šeku.
ných prohlášeni (čl. 94 ~ 95 a. § 1. Zavedení řízení z moci úředni ne.
zák . z 19 . června 1872, c. 88 r. z.). nastává, uplynula-Ii od
předl oženi
Pozn . Nyní § 101 sm. zák.
šeku k placeni lhůta šesti měsicu'
§ 21. Ten, jehož šek byl ztracen, návrh majitele šeku na zahájeni II~
může zažádati u obchodního soudu zení musi býti učiněn nejpozději do
(obchodniho senátu) za )eh_o amor- uplynutí třetího měsíce po předlo.
tisaci. Pro řízeni amortlsacni pl_atí žení šeku k výplatě .
ustanoveni článku 73, odst. 2, vseO vymáháni
poř~dkové. pokuty,
obecného směnečného řádu s tou jež plyne ve prospech statlllho po·
změnou, že jest lhůtu v ediktu urči kladu, platí ustanoven! nařízeni ml·
nisterstva spravedlnosti z 5. Iistopa.
ti na třicet dni.
Pozn . Viz § 73 sm. zák.
. _
du 1852, č. 227 ř. z.
Při zavedení řízení amortlsacního
Pořádkové pokuty se uvaluji bel
může soud na
návrh žadatele
o ohledu na přlpadné stíháni vydatele
amortisaci zakázati šekovnikovi pro- podle práva trestniho pro podvOd.
zatímním
opatřením
výplatu
šeku
Uloženim pořádkové pokuty nejsou
(§§ 389 až 400 exekučního
řádu): dotčeny nároky, jež má majitel šeVýplata šeku proti zá.kazu I?~?ve,dena ku podle § 19.
jest vůči navrhovateli bezucmna.
Vedle těchto nároků může vlat
§ 22. Vydatel a každý indossant majitel šeku, byl-Ii vydateli uložel
šeku může dodatkem: "jen k zúčto po řádkový trest, od vydatele žádali
vání" napsaným nebo tištěným na- náhradu oné škody, jež mu vznikli
příč předni strany šeku zakáza!i še- neprovedenou nebo
neúplnou vý·
kovnikovi, aby šek byl_ hotove v,Y: platou šeku.
placen. V tomto připade smí by tl
§ 24. Pro soudní uplatňováni Iešeku použito jenom k zúčtováni se kovně-právnich
regresnich
nárok6
šekovníkem, nebo jeho žirovým zá - platí předpisy o příslušnosti a o
kaznikem (majitelem úč tu ) nebo se ' řizeni, vydané pro věci směnečné.
členem
odúčtovny v mistě
platebPříslušnost pro
soudní uplatn ěni
ním. Neni-Ii šekovnik ' sám čl~n_em
odúčtovny, může při praesentacl •.sc;~ nároků na náhradu škody pro nedopoznámkou, na něj naesanou, ~c:mltl stávajíci se úhradu šeku (§ 23) I
splatným u některéh?_ cle!,a, oducto~ pro spory z bezprostředniho právnl
vy (§ 4, odst. 1). suctc;>vanl, k ne- ho poměru mezi majitelem šeku I
nebo
bezprostřednl.
muž potom dojde, platl za zaplaceni vydatelem
(výplatu) šeku ve smyslu tohoto zá- předchůdcem majitelovým řidl 51

odchylná

úmluva

nemá

právnich

šekOVÝ

zákon §§ 21-26. Nekalá soutěž (zák.) §§ 1--2.

odle všeo be ~ných předp}sů o při
P -no sti ve v ece ch spornych.
51~~dle tě chto předpisů se urcuJe
é- soud, povola ný k uvaleni pořád
I Zvé pokuty pro
nedostávající
se
~~radu (§ 23), při čemž pro přisluš
~05t r~%hodná jest částka, na niž
šek znl.
§ 25 . šeky, jež vyhovuji požadav' m § 2 a jsou splatny v cizině,
k~dléhají, JSOU -ii vydány na blanPlech %působilého
šekovníka
a
~eou-Ii splatny výslovně na předlo
!~ni (na viděnou) nebo neobsahuji
%stanovení o době splatnosti, kolkouému poplatku čtyř haléřů za kus;
~ei vyhovuji pož.a~ayk~m § 2, avšak
'SOU splatny v clzme, JSou podrobe~y popla tku deseti haléř~ za _~us:
Indossamenty a potvrzeni o pUJetl
apsané na takovéto šeky, jakož i
nroh lášeni šekovníkovo, uvedené v
~ 16 a po tvrzení odúčtovny, uvedené ~ § 16, o včasném
dodání
a
nevypl aceni šeku jsou kolku prosta.
USlanoveni předchozího
odstavce
jest užili i na šeky poukazové(pře
vodnl) a na šeky effektové, jež jinale nepod léhaji p~edpisům
t ohoto
lákona, dále _~~ ,lnd?ssamenty
~
potvrzeni a pUjet l. Vsechny ostatnl
šeky podléhají kolkové
povinnosti
jako kupec ké poukázky o peněžitých

261

plněnich

(li 18 zák.
8.
března
1876, ř. z. č. 26).
Nařízenní o
způsobu
zapraveni
kolkových poplatků ustanovených v
prvém odstavci budou vydána naři
zovací cestou.
Pro případ nesplněni kolkové povinnosti při oněch šecich, u nichž
jsou nařízeny pevné poplatley čtyř a
deseti haléřů, jest použiti předpisu
§§ 20, 21 a 22 zák. % 8. března 1876,
č. 26 ř. z.
Nepříznivé následky §§ 20
~
sl .
zák. z 8. března 1876, č. 26 r. %.,
nastupuji i tehdy, byl-Ii vydán šek
nedatovany nebo nesprávným datem
opatřený a zvýšeni
poplatku
jest
vybrati od vydatele nedílnou rukou
s oněm i osobami, jež znajíce tyto
okolnosti, šek přijimají,
převáději
dále nebo vyplácejí.
Položka 60, č. 2 tarifnich ustanoveni změněných zákonem z 13. prosince 1862, č. 89 ř. z., jakož I § 7,
prvni odstavce zákona z 29. února
1864, ř. zák. č. 20 pozbývaji účinku.
Pozn. Viz také zákon ze dne 23.
března 1928, čís. 48 , o
směnečném
poplatku .
§ 26. Tento zákon nabývá účinno
sti po třech měsícich od vyhlášení.
Na šeky vydané před touto dobou
nelze užíti ustanoveni tohoto zákona.

Zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n.
proti nekalé soutěži.
HLAVA I.
OCHRANA

SOUKROMOPRAvNI.

cizího

podniku údaje,
které
oklamati a zjednati
tomu na úkor jiných

způsobilé

podniku
ODDrL I.
lEDNAN r NEKALe SOUTEŽE.
1, Jednání proti dobrým mravům soutěže

vůbec.

§ 1. Kdo dostane se v hospodář
ském slyku v rozpor s dobrými mravy soutěž e jednánim %Působilým ponod/tI soutěži tele, může býti žalován, aby se zdržel takového jednáni
a odstran il závadn ý slav jím způso
bený; v ěděl-Ii pak nebo musil-Ii vě
děli, že jednáni jeh o
jest způso
bilé poškoditi s outěžit ele, též, aby
nahradil škodu lim z působenou.
2. Nekal á rekl ama.
§ 2. (1) Kdo veřejně učiní nebo
rozmuje o poměrech vl astního nebo

tězitelů

přednost

při

soutěži,

jsou
tím
soumůže

žalován, aby - se zdržel těchto
údajů a odstranil závadný stav.
(2) Náležejí sem zejména údaje o
jakosti a množství %boži nebo výkonu, o pramenech nákupních, místech
a poměrech odbytových, poměrech
majetkových a úvěrových, o způsobu
výroby nebo stanovení cen
zboži
nebo výkonů, o výrobních nebo obchodních metodách, o vyznamenáních
nebo oprávněnich, osobnich
pomě
rech, t rváni neb rozsahu podniku, o
pOdnětu, příčině nebo účelu prodeje nebo výkonu nebo o stavu zásob.
Odajem rozum i se i vyobrazeni nebo
jakékoli zařízení, které má
slovní,
písemný nebo tištěný údaj nahraditi a je k tomu způsobilé.
(3) Při posuzování, zdali údaj je '
býti
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způsobilý oklamati , dlužno přihlížeti

bezp r os tř edn í úpravě jeho nebo

i k

obalech nebo nádobách, 'lello t lna
li ho použito v oznámeních
sech, vyhláškách, obchodních
ez
nídch, cenících, v účtech pn'lv •
atd.
je, Clili-II se
nespravne OLlla ' nl.
nebo
slovem nceb
vyobrazením.
e o
§ 5. Za nesprávné označeni '
I du
je pokládati i takové,
provázeno označením pravého ů Je
du nebo výrazem
"druh"
p V?
nebo jakýmkor ! . . "typ',
dObn ' m v'raze
'e- .
I
po·
y
y
m.. J .11, oznaceni přes
tyvt o dodatky zpusoblle vzbuditi ·dom·

dodatkům

(na př. "druh", "typ",
a pod.), výpustkám, zkratkam jakož i k
sobilé oklamati mohou býti i údaje
správné , hledíc
k
jejich
zvláštní

"způsob"

zevnější úpravě. Způ-

úpravě.

Veřejně

učiněn

(4)
byl
údaj i tehdy, stal-Ii se ve
pro
v ětší okruh ?~Ob, zej!'1éna v nápisech na, .,z b,OZ I . nebo Jeho
ve vyhla~kach, o~chod~ích obezlllcích,
a
.,
!,ebo m,usll-!1
vedetl, ze udaje jeho JSou zpusobll é oklamati a zjednati tím soutěžiteli
na úkor jiných soutěžitelů přednost
býti žalován i o
náhradu škody.
(6) O údajích nesoucích se k původu zboží platí ustanovení o nezboží
sp rávném
(§§ 4-9).
§ 3. (1) Byly-Ii údaje uvedené v §
2'
v
tiskopise, mohou býti žalováni o náhradu
škody ti, kdož spolupůsobili při redakci, vydání, tisku nebo
obvykl ém rozšiřování
tiskopisu,
jedině
tehdy, věděli-Ii, že údaje jsou způsobilé oklamati a zjednati tím souna
úkor
j i ných

sděleních

obal:5~'

c~n~cí<:h . tl~~~plsech.
J5~ .Ve~el-!I j~dn.ajlcl

při soutěži, může

n~~'
o:~~'
~ích v~iS,ti~ách
SteJně, n'erOZho~clu:
přímo
nepřímo,

jefUV~'

způsob"

j~nym

uved~no~.

nenku v § 4
~ 6. ~1) . Nes~ravnymkterOe,Inačenil1l
nejsou ~daje (navzv.y),
pOdle
obch,odnlho .. o.byceje
zucastněný Ch
kruhu ne!."aj! Jiz, výhradného význ •
mu oznacelll
puvodu,
stavše sa
l
k
dl'uhu v nebo }al<?stl
Zbožl
leda zvli! by udaJum (nazvům) takový~
byl p~lpojen v.dodatek, který
(lako
"p.nrozený",
"puvodní") jest s to, aby obno/ii
puvodní vyznam jejich.
(2) Názvy produktů z vinné h\Y
názvy piva, minerálních vod a jeiilh
soutěžitelů.
produl(tů, označujíc[ mistni, oovedo·
(2) Je-Ii z obsahu nebo ze způso- vý nebo státní původ těchto druhu
bu. uveřejněni patrno, že uveřejnění zboží, nepokládají se nikdy za 01na·
stalo se za úplatu, může býti žalo- čení druhu nebo jakosti. Tento před·
ván za podmínek § 2, odst. 5, o ná- pis se nevztahuje na odrůdová ozna·
hradu škody jedině původce. Původ- čení vina, nebude-Ii pro určité odcem jest, kdo proto, aby zpráva by- růdy vládním nařízenim jinak stanol a tiskem uveřejněna, zprávu sepsal veno.
nebo v tom obsahu, jak byla uve(3) Vládnim nařízením může býti
řejněna , ji objednal nebo dal infor- zásada uvedená v odst. 2 vysloveni
mac\ v takové zprávě použitou, po- i v příčině názvů jiného zboží.
(4) Seznam údajů (názvů) v odst
kud zprá va souhlásí s informaci.
(3) Těchto předpisů jest přiměřeně 1 uvedených povede ministerstvo
použíti na údaje rozšiřované světel- obchodu. Bližší předpisy o tom bl/'
nou nebo zvukovou reklamou .
dou vydány vládnim nařizenim.
§ 7. (1) Vládním nařizenim moho.
býti vydány předpisy o označovill
3. Nesprávné označování původu
původu zbožl vyrobeného v určllý~
zboží.
okrscích (okrsková pojmenováni) .
. § 4. (1) Nesprávným
označenim
(2) Nařízení bude zejména obsa~o
původu zboži (§ 2, odst. 6) jest ro- vati:
zu měti každé označeni, které je
a) přesný název
způsobilé vzbuditi v obchodnim sty- ničeni okrsku,
ku nesprávnou domněnku, že zboi-i,
b) podmínky a způsob
o něž jde, bylo vyrobeno v určitém
původu,
místě, v určitém územnim obvodu
c) předpisy o kontrole a. zabezpl'
nebo v územ i určitého s~átu.
čení ochrany okrskového pojmenol
. (2) Nerozhoduje, je-li
nesprávné ní, zejména zákaz vývozu, dovoZU
označeni na zboží samém nebo na

označování původu

uveřejněny

rozšiřovaném

při

těžiteli přednost

všeobecně ~bvyk!ými oZl1ačoVán~
~rčitého
"p~avy",

"skuleč~ý"

Nekalá sout ěž (zák.) §§ 3-12.
Ukládáni zboži"
něho.

nesprávně

označe -
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5 . Z l1eu zv~~,ni
Vi

podni kovýc h značek a
(3) Okrs kov a ~~jm,:nování
cizozevnejslch zař~~~ní podniku .
zemská mo ~o.u bytl p!edmětem naří§ 11 . (1) Kdo uZIJe jména
firmy
v
zenl,
cizi stát okr- nebo zyláštniho
podniku
sková pOjmenovani ceskoslovenská.
n~~o
zavodu způsobem takovým že
Kd
~uzk~ z t~hov vzejiti ve styku zákaz§ 8. (1) v o ov nesp~á~ně
označi nic em z~vmena se jménem, f i rmou
pó
zbo zi, muze by tl zaloV'án aby nebo zylastnim označenim
podniku
vod
se zdržel toh~to označová n i ~ od- ~.e~o zavod!,! . uživaným po právu Již
slranll %á~a~ny v s~a~, věděl-Ii
pak jll1Y,m soutezltelem, může býti žanebo musll -,I~ vedetl o nesprávnosti IOi van , aby se zdržel takového uživáoznačeni, tez, ~by, nahradil škodu.
n a odstranil závadný stav .
(2) Za v nesp ravne označeni podle v (2) Roz~udkem může býti k návrhu
loho to predpl su pokládati je t aké z~!o~ce zalov<lnému
uloženo
ab
nebo zákav
styku
tÚm urcl teh~ oznaceni zboži, obsa- tmeinu, fl r!'1 e nebo zvláštnim oznaieným v nar izenich vydaných na zá- cen podniku nebo závodu
z v
§§ 6 a 7.
(3) Ustanoveni § 3 je přiměřeně pak o uz~~anl firmy jiné než osobni
použili.
nebo zylastnlho
označeni
podniku
§ 9. pro ne s ~~ávné ,~značováni pů- neb? z.~vodu, po případě také ab
v
vodU zboIi muze by tl nastupová no zvolil
firmu nebo
y
I proti 'pr~davači, kt~rý, označuje-Ii
(3~ Predchozích ustanoveni . o
zbOží, Jimz o~ choduJe, svým jmé- z~lástnim. označeni podniku nebo
nem n~bo ~voj l adfes.ou, nepřipojí zav~vdu jest přiměřeně použiti
na
lIetel ym p ls mem udaj, ve kterém zvlastní , zevnější
zařízeni podniku
n
sl'tnim úvzemi, obvodu nebo mistě neb~ zavodu, která v zákaznick'ch
bylo zbozi. vyr obeno,
pokud
toto
za
pro urlitý
opominuti je st z působilé vzbuditi v l!ny podnik nebo závod (jako
na
obchodnim styku nesprávnou
dom- ~pravu zbožl nebo jeho
označeni
nénku v § 4 uvedenou.
upravu obalů,
tiskopisů, katalogů'
reklamn!c~ p.r~středků).
'
J4~ .Ve~el - II J,:dnajicí nebo musil-Ii
4. Z l e hčováni.
vedetl, z':v pouziváni
jména, firm
nebo zvlastniho
§ 10. (1) Kd o za účelem soutěže I neb~ záv?dU nebo zevnějšich zaříze
učlni nebo r oz šiřuje
o
poměrech ni, )e zp~s?bilé, přivoditi
záměnu,
podniku úda je (§ 2, odst. 2) způso- muze by tl zalovan i o náhradu škobilé poškodi ti p odnik, může
býti dy.
pokud nedo káž e jejich praVdivos t '
(52 ~ stanoveni § 3 j est přiměřeně
talován, ab y se zdržel těchto úda: pouzitl.
ju I jejich r ozš i ř ováni,. odstranil závadný slav a nah radil škodu z toho
Též
býti žalován, aby
6. Podpláceni.
na sve utraty v j ednom nebo v ně§ 12. p) Kdo v hospodářském stytolika časopis ech, jež soud
urči ku osobe ve službách · nebo v příka
miejnil odvo láni z lehčeni.
' z~ .podniku činné přímo nebo ne(2) Stejným způsobem může
býti primo.. n~?i~ne, slfbi nebo poskytne
naslupováno p roti . tomu
kdo
za dar ~I. Jlny prospěch k tomu cíli,
úletem soutěže, nejsa z~láštní okol- aby jejim nekalým postupem docílil
n~stl nuc;n, u či n i údaje pravdivé u p~~ sebev v~ebo pro jiného přednosti
vedoml, ze mo hou podnik ve znač- pn . SOU~~Z I n~. úkor jiných soutěži
ně m l ře ohrozi ti.
tel~, muze by tl žalován, aby se
(3) .Zaloby podl e těchto ustanovení ~~~zde~. tohoto j ednáni
a
nahradil
nema)1 !11ísta p ři vyžádaných důvěrnych . sd-:,Ienich , děj I- ii se bezplatně,
To t éž platí o osobě ve služleč ze za]obce do káže, že sděleni bach nebo v příkazu podniku činné
ta byla vedomev nepravdivá.
která v
styku
(U41!ltU
n~~o ~Iv.nep!imo
přijme nebo slíI',Slanoven i § 3 jest přiměřeně bili
da dar žádá,
č i jiný prospěch za
PO
. tím ucelem, aby nekalým postupem

chr~IlI-1I d?tyc~y

označeni

jednániv.p~oti přika~ům

~cl!l11

~ák~znickém

kladě

rozeznat~~n~st ~abezpečuj ící, ~:~~

jll~OU

~ru;lch pl~ti

při sVé~

označ~ni

pHznačná

označení

Y1nlkl~u.,

pOdnik~

můž.e

P)

~ospodářském

přim~
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zjednala někomu předno~!. př! soutěži na úkor jiných soutezltelu.

7. PorušovánI a využivá,nl

o~chod

ních a výrobnlch taJem stvl .

může býti žalován i o náhradu ško.

d Y(3 ) Stejně může býti žalován i sou.
těžitel, který služe~ . takov.ého Ia·
městnance, ,,~mocne~ce, • lednatele
nebo cestu)lclho vedome POUžije
aby od toho upustil. Věděl-Ii zaměst:
navatel nebo musil-Ii věděti, že
osoba, jejiž služeb
takto
pOužil
svoji nedovolenou. či~ností. pO§ko:
zuje podnik, do Jehoz sluzeb bYla
přijata, může býti žalován i o n~·
hradu škody.

§ 13. (1) Kdo jako z~městnaneoc
nebo učeň za trváni zames!nane~~e:
ho nebo učňovského P?meru
J!~~
osobě neoprávněně sděll nebo UCIRI
přístupným obchodní nebo výr?bni
tajem stv i, jež mu v důsledku J~~o
poměru v podniku buď by~o sveroeno nebo stalo se jinak. o pristup~ym
ODDlL ll.
a jehoŽ může býli pouzllO za u~e
lem soutěže,
může být~ ž?l~van, SPOLEČNÁ USTANOVENI O OCHRANE
aby se zdržel takového Jedna."!.
SOUKROMOPRÁVNI.
.
(2) Stejnou žalobou muze byt I ~astupováno proti tomu,!. kd.? oneopra~- 1. Opr ávněni I( žalobě zdržovati a
něně za účelem souteze JlRemu sdeodstraňovaci.
li nebo ve vlastnim nebo cizim po§ 15. (1) Žalobu o zdrženi
se
dniku užije obc~odn!ho nebO. výrob~ (žalobu zdržovaci) a o odstraněni
niho tajem stvi, Jehoz zn~los~1 naobyl. závadného stavu (žalobu odstraňova·
a) vlastním nebo cizlm Jednan!m ci) může v připadech §§ 1, 2, 8 a
přičícim se zákonu nebo dobrxm 12 podati každý soutěžitel jakož I
mr av ům, zejména vlastni nebo clzi každá korporace podle stanov povo·
výžvědou, nebo
laná hájiti hospodářské zájmy sou·
b) jako tajemství
jemu
zvláště těžitelů činem dotčené, leč by byla
svěřeného, zejména Zo te~hnických v témže případě konala smirči řlze·
předloh a návodů, z vykre~u, .mo.d~ - ni podle § 49.
lů, šablon, střihů, receptu, stock~,
(2) V případech §§ 10, 11, 13 a U
vlorkú a vzorkovnic, ze seznamu za- oprávněn jest k těmto žalobám jen
kazniků a pramenů nákupnlch, .nebo
ten soutěžitel, jehož se
čin bel'
c) u výkonu funk~e.' o k nil o byl prostředně dotýká.
soudem
nebo
vereJnym
organem
(3) Dalši žaloby zdržovací a od·
povolán .
.
slraňovaci proti téže osobě pro to·
(3) Tyto předpisy
se
nev~tahuf též jednáni nekalé s01l 1ěz e nejsou
na použiván! znalosti a
zr~c~ost ~ přípustny, jakmile by.la věc u při·
kterých za~estn~nec nebo uce!1 ~a _ \ slušného soudu zahalena nebo pra·
byli v pravldelnem postupu sve. cm
voplatně rozhodnuta.
nosti s vůli zaměstnavatele v JehO
podniku konané.
. \ 2. Obsah nároku na náhradu §kody.
(4) Věděl:1i je~najicio ne.b.o mus!l:
§ 16. (1) Slova v zákoně pouii
li věděti, ze taJemstv l ~!!~e
~~tl
musil věděti"
znači nevědomoll
použilo za účelem o so.ute;e,
muze ~'aviněnou hrubou nedbalosti.
býti žalován i o nahraau skody.
(2) Škodou podle tohoto zákona
jest rozuměti též ušlý zisk.
(3) O tom, zdali škoda vznikla a
8. Nekalá soutěž osob 'p.~mocných a
o jeli výši může soud rozh odnouti
používáni jeji soute:7..Itelem .
podlé
volného
uváženi.'
oceňuj!
§ 14. (1) Zaměstnanec Jvyjm.a dO- pečlivě všechny okolnostI.
máckého dělnika), zmocnenec, loed,!1a~
(4) Kromě náhrady může soud po·
tel nebo cestující
přijatý vylucn~ dle okolnosti přiřknouti žalobci na
pro určitý podnik, kte~ý . be; ,;;v,?len! jeho návrh též přiměřené odškodně
majitele podniku je vydelecn~.~mny za utrpěné
příkoři a jiné osobnl
v soutěži i pro jiného soutezlte~e ,
.
muže býti žalován, aby se zdrzel újmy.
(5) Je-Ii několik osob povinno '
takového jednání.
.
náhradě škody podle ustanoveni. to
(2) Věděl-Ii jednaji~.i neb? muslI- hoto zákona, ruči rukou spolecno
li věděti, že touto .~!nnostl poškO- a nerozdilnou.
zuje podnik, ",ro neJz
byl
přijat,
.0
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Nekalá soutěž (zák.) §§ 13-23.
3 zvláštn í ustanoveni o ručení oza
_: y třetrch
osob
v
provozovani
cm
podniku .
§ 17. V případech §§ 1, 2, 8, 10,
11 12 ods t. 1 a 13, odst . 2, může
bl ž~lován majitel podniku o zdrti
-eni se a o odstraněni závadného
!tavu i t~hd~, byl -Ii či.n vy.konán v
rovozov ani Jeho podniku Jlil0U oso~ou Za škodu ruči tu však jen, bylo-Ii' mu záyadné joe~nánoí známo nebO mus ilo-ll mu by tl znamo.
4. Uveřej něnI rozsudku.
§ 18. V roz sudku, s výjimkou při
adu § 13, můž e býti straně zvitě

~ivši při znáno oprávněni

uveřejniti

právoplatn ý roz sudek do určité lhůty
na útraty strany podlehlé (§ 40).
5. Trest pro svévoli.
§ 19. Shledá-Ii soud, že
strana
podl ehlá vedla rozepři patrně svévolně, můž~ ,ii.. OdsoUditi k .n~~rhu
slrany zvitezlvs l nebo z mocI uredni k přim ěřenému trestu pro svévoli do výš e 50.000 Kč, pro pHpad
nedobytnosti k vazbě,
jejiž trv ánl
urči podle volné ho uváženi, ne však
výše než jeden měsic.

6. Odškod né za patrně svévolné
vedeni rozepře .
§ 20. (1) Jestliže soud shledá ; že
strana pod lehlá ve dla rozepři patrně
svévolně, může ji k návrhu
strany
zvltězivší odsouditi ,
aby zapravila
přiměřené odškod né .
(2) Jedná nim o tomt o návrhu nesml býti zdrženo roz hodnuti ve vě
ci hlavni.
(3 ) Při stan oveni výše odškodného
postupuje so ud podle přís l ušných
_ předpisů - civil niho řádu soudnlho.
7.

př!s lušnost

soudni.
a) věcn á.
§ 21. Civilni spory podle tohoto
zákona sluš i rozho dovati
výlučně
sborov ým soud ům I. stolice .
b) mlstní.
§ 22. (1) Pro žaloby podané na zázákona proti osobám,
jichž podnik nalézá se v tuzemsku
nebo které jsou žalovány vzhledem
ke své činnosti u urč itého podniku

kladě tohoto

v tuzemsku, je

výlučně

přislušným

soud, v jehož obvodu jest
tento
podnik, má-Ii však podnik více závodů, soud onoho závodu, na nějž
se jednáni výlučně vztahuje, jinak
soud hlavního závodu. Pro žaloby
proti osobám, které nemajr v tu zemsl(u podniku, je výlučně příslušným
so~d, v jehož obvodu má žalovaný
své bydliště , nemá-Ii však v tuzemsku bydli stě, soud mista, kde se v
tuzem sku zdržuje,' nebo nenl-Ii toto
známo, soud, v jehož obvodu
byl
skutek proveden.
(2) Společnici v rozepři, pro kte ré jest na základě ustanoveni odst.
1 založeno výlučné sudiště u rozlič
ných soudu, mohou jsou-Ii tu jinak podminky civilniho soudniho ř á
du býti žalováni před každým z
těchto

soudů.

(3) Byl-Ii skutek tomuto
zákonu
se přičicr spáchán obsahem
spisů
nebo tiskopisů zaslaných
z mista
ležícího mimo obvod působnosti tohoto zákona, považuje se :::Ci misto
provedeného skutku ono
misto
v
tuzem sku, kam spis nebo
tiskopis
byl zaslán nebo kde byl podán nebo rozšiřován.

8. Promlčeni nároků .
§ 23. (1) Nároky soukromoprávni
podle tohoto zákona se promlčuji:
a) v šesti měsicich ode dne, kterého se oprávněný dověděl o činu
pokud se týče o
škodě
a
osobě zavázaného;
b) bez ohledu na tuto vědomost
ve třech letech ode dne, kdy
se
stal čin k žalobě opravňujrcr.
(2) Pokud trvá podnikové zaHzení, odporu j ící
ustanovenim
tohoto
zákona a neuplynula obecná
lhůta
promlčeci, zůstává zachován
náro k
:Zdržovací a odstraňovaci.
Zákaz nedovolených sdě lováni "
ti skopisech.
Jestliže oznámeni nebo sděleni , ve
příčině kterého jest tu exekučni ti·
tul na zdržení se podle §§ 2, 8,
10 a 11 , jest uveřejněno v tiskopise, kterým nemůže dlužnik nakládati, může procesni S9ud na návr h
oprávněného vydati příkaz majiteli
podniku tiskopis vydávajíciho nebo
rozšiřujrciho (vydavateli nebo majiteli časopisu) , aby upustil od dalšrho
uveřejňovánr oznámeni nebo sděle9.
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ni v číslech, vydáních neb,o nákladech tiskopisu, které následuj í po
doručení přikazu,
nebo obsahuje-Ii
tiskopi s výhradně ono oznámení nebo sděleni, za stavil jeho další rozšiřováni. Náklad y vydání tohoto pří
kazu nese navrhovatel; právoplatný
příkaz jest proti maj iteli
podniku
tiskopis vydávajíciho nebo rozšiřu 
jicího exekuci vykonatelný.
HLAVA II.
OCHRANA TRESTNJ.
Odd il I.
PŘESTUPKY A PŘEČiNY NEKALe
SOUTĚŽE.

1. Přestupek nekalé reklamy.
§ 25. Přestupku nekalé reklamy se
dopoušt!, kdo v úmyslu oklamati a
zjednati vlastnimu nebo cizímu podniku na úkor jiných soutěžitelů před
nost při - soutěži učiní nebo rozšiřuje
veřejně o poměrech podniku
toho
údaje, o nichž ví, že jsou nepravdivé a k oklamáni způsobilé (§ 2,
odst. 2, 3, 4).

2.

Přestupek nesprávného označování
původu zboži.

§ 26. Přestupku nesprávného ~zna 
čováni původu
zboží se dopouští,
kdo v úmyslu oklamati nesprávně
označí původ zboži (§§ 8 a 9).
3.

Přečin zlehčováni.

§ 27. Přečinu zlehčováni se dopouštf,
kdo za účelem soutěže učini nebo
rozšiřuje o poměrech podniku údaje (§ 2, odst. 2), o nichž vi, že jsou
nepravdivé a způsobilé poškoditi
tento podnik.
§ 28. Byly:1i údaje uvedené v § 27
uvc;řejněny v rozšiřovaném tiskopise,
neJsou osoby podle tiskových zákonů odpovědné
povinny zkoumati
pravdivost údajů.
Přečin zneuživáni podnikových značek a zevnějšich
zařízeni
podniku,

4.

§ 29. (1) Přečinu se dopouští, kdo
v úmyslu, aby tím ve styku zákaznickém přivodil záměnu se jménem,
firmou nebo zvláštním označením
podniku nebo závodu, užívaným po
právu již jiným soutěžitelem, užije jména, firmy
nebo
zvláštního

označení

podniku nebo závOdu z .
sobem, který je s to, aby Zán/U'
takovou přivodil.
enu
(2) Stejného přečinu se dopoušt
kdo v úmyslu a způsobem v Odst I,
uvedeným užije zvláštnich zevnějši 1
zařízení podniku nebo závodu kt ch
v zákaznických kruzích platí ~a ~!t
zn ačná pro určitý jiný podnik ne~'
závod (§ 11, odst. 3).
_0

5.

Přečin podpláceni.
(1) Přečinu podplácení

§ 30.
dopouští, kdo v hospodářském s:e
ku osobě ve slu žbách nebo v Přlk Y'
zu podniku činné přímo nebo na.
přímo . n~~i?ne, slí~í nebo poskytne~
dar CI JInY prospech k tomu cll'
aby jejim nekalým ~?s~upem docu:i
p~~ seb~ v~ebo !?ro JI~.e~o přednOSt(
r~:ů. soutezl na ukor JInych soutěil.

v

(2) Stejného přečinu se dopoUšt(
osoba ve službách nebo v přikazu
podniku činná, která v hospodářském
styku přímo nebo nepřímo žádá
přijme nebo slíbiti si dá dar či jlnt
prospěch za tím účelem, aby ne.
kalým postupem zjednala někomu
~~~~;Ž~~!lri soutěži na úko r jinyCh
(3)

Prospěch

přijat, nebo
prospěch

ve

majetkový, jenž byl
jeho hodnota propadá
·státu.

6. Přečin porušováni
a využ lvánl
obchodních a výrobních taj emstvr.
. § 31. (12 Přečinu se dopoušlf, kdo
Jako zamestnanec
nebo
učeň za
trváni zaměstnaneckého nebo učňovo
s~é~o p~mě r u jiné o.sobě neoprh.
nene sdeli nebo UČlni přfstupný~
obchodni nebo výrobni tajemstvl,
jež mu v důsledl<u jeho poměru ,
podniku bud' bylo
svěřeno
nebo
stalo se jinak přístupným a oněmi
ví, že ho může býti použito za úče.
lem soutěže.
(2) Stejného přečinu se dopouštl
ten, kdo neoprávněně za účelem
soutěže jinému sdělí nebo ve vlast·
ním nebo cizím podniku užije ob,
chodního nebo výrobního tajemstvl
o němž ví, že ho může býti použll~
za účelem soutěže a jehož znalosti
nabyl:
a) vlastnim nebo cizím jednánlm
přlčlcim
se zákona nebo dobr~
mravům, zejména vlastní nebo cTil
výzvědou, nebo

Nekalá soutěž (zák.) §§ 25-36.
) jakO tajemství
jemu
zviáště
~řenéhO
zejména z technických
s~e dloh a' návodů, z výkresů, modep,re šablon, střihů, receptů, štočl(ů,
IU, kŮ a vzorkovnic, ze sezna mu závzor íků a pramenů nákupních, nebo
kaz) u výkonu f,.un.kc:e, k ní~ byl soudecrn nebO vereJnym organem povolán.
(3) Ustanoven i § 13, odst. 3, platí
i tu.
7 Přestupek nekalé soutěže osob
p'ornocných a použivání její soutěži
telem.

32. (1) Přestupku se dopouštf
a~ěstnanec (§ 14), zmocněnec, jedzatel nebo cestujícl, přijatý výluč 
ně pro určitý podnik, který u vě
~oml že jest to na škodu tohoto
odnl ku je bez svolení majitele
PodnikU' yýdělečněv . činný v soutěži
ro jine ho soutězltele.
r2) TéhOŽ. p!estupvku d.op?uš~i se
soutěžitel, jenz u vedolnl, ze Je to
na škodu ji~ého soutě,žícíhO podniku,
použije sluzeb ta kove osoby (odsl.
1) o niž ví, že byla výlučně přijata
pr'o tento jiný podnik.

f

8. Přestu pek nebránění trestnému
činu.

§ 33. Přestupku - nenHi tu jiného
lrestného činu - do poušti se zaměst
navatel nebo správce podniku, který
věda, že zaměstnanec nebo zmocně
nec dopouiítl se ve prospěch podniku někte rého z t~estných činů v
této hlavě uvedených, provedeni jeho úmyslně, ač může tak učiniti, netabránl.
SPOLEČNA

,.

Oprávnění

Odd í I II.
USTANOVENI TRESTNI.
k soukromé

obžalobě.

§ 34. (1) Trestné činy v oddilu I
hlavy II uvedené stíhají se na soukromou (hlavni) obžalobu a náleži
trestní řízení výlučně
občanským
tr estním soudům a to pro přečiny
sborovým soudům I. stolice,
pro
p ř estupky okresním soudům, i když
byly spáchány tiskem.
(2) Obžatobu jest podati do šesti
týdnu ode dne, kdy opráv!1ěný se
dověděl o trestném činu a osobě
pachatelově, jinak žalobní právo zaniká .
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(3) Obžalobu může podati:
a) pro přestupek podle §§ 25, 26
a přečin podle § 30 každý soutěži 
tel, jakož i každá korporace, podlestanov povolaná hájiti hospodářské
zájmy soutěžitelů, činem dotčené, leč
by byla v témže případě konala
smírčí řízeni podle § 49;
b) pro p ř ečeny podle §§ 27, 29 a
31 a přestupek podle § 32 jen ten ..
jehož se trestný -čin bezprostředně
dotýká;
c) pro přestupek podle § 33 ten
kdo je podle zásad pod a) a bi
uvedených oprávněn podati obžalobu proti zaměstnanci nebo zmocněnci.

Prozatímní (zajišťovací) opatřen í .
§ 35 . _(1) liž za trestniho řízení
mi'lže soud na návrh soukromého žalobce zaříditi, čeho třeba k tomu
konci, aby byl zajištěn výkon výr~u
podle § 36, odst. 1. Zejména může
soud nařiditi celním úřadům, aby
závadné zboži při dovozu nebo vývozu až na další poukaz zadržely a
z dopravy vyloučily.
(2) Při zboží podléhajíclm rychlé
zkáze učinl soud vhodné opatření ,
aby se škodě zabránilo.
(3) O návrhu rozhodne trestní soud
ihned vyslechna pokud možno strany. Může však učiniti takové opatření odvislým od toho, složí-Ii žalobce přiměřenou jistotu jakož i
zálohu na útraty tohoto opatření.
(4) Soud může prozatímní (zajišťo
vacl) opatřeni zrušiti nebo obmezlti, uzná ~ 1i toho potřebu; soud tak
ačinl, poskytne-Ii obviněný přiměře
nou jistotu.
(5) Na tato rozhodnuti soudu Izesi stěžovati do třl dnů. O stižnosti,
jrž může býti přiznán odkládací úči
nek, rozhodne nadřízený soud.

2.

3. Odstranění závadných označení čt
jich propadnutí; veřejné odvolání
zlehčeni.

§ 36. (1) K návrhu soukromého
žalobce vyslovi soud v odsuzujícím
rozsudku, že údaj (§§ 25, 26), podnikovou značku nebo zevnějši zařízeni podniku (§ 29) jest odstraniti
nebo přiměřeně doplniti nebo neni-li to možno, že propadají zbožf,
obaly, nádoby, oznámeni, nápisy, vyhlášky, zařízení atd., pokud odsouzený může jimi nakláda ti.
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byl-Ii obžaloby zproštěn, při čenf
(2) Totéž muze soud k návrhu sou- útraty uveřejnění nese žalobce
1
kromého žalobce vysloviti v osvo(2) časopisy, v nichž se má' uve
bozuj ícím rozsudku, pokud objektivně řejn_ě~í _ státi! n~Jvyšší výměru útra~
je dána skutková podstata přestupkU uvereJn,:n!, )akoz I . ostatní . podmln·
podle § 25 nebo přečinu podle § 29. ~~Udu.vereJnení a Jeho Ihutu určl
(3) V případě § 27 může býti k
návrhu soukromého žalobce žalova(3) Zpravid!a uyeřejniti jest roz·
nému uloženo, aby na své útraty v sudek bez duvodu, podle okolnosti
jednom nebo v několika časopisech, může však soud povoliti, aby uve
jež soud určí, uveřejnil odvolání řejněny byly i důvody rozsudku zcel'
nebo z
a
zlehčení (§ 40).
(4) Z rozhodnutí o uveřejnění roz·
sudku a rozsahu důvodů mohou Obě
4. Výměra trestU.
strany
podati
odvolání.
Dalšlho
§ 37. (1) Přečiny v §§ 27, 29, 30
opravného prostředku není.
a 31 uvedené trestají se vězením
od čtrnácti dnů do šesti měsíců neHLAVA III.
bo peněžitým trestem od dvou set
USTANOVENI sPRAVNI.
do padesáti tisíc Kč anebo obojím

části.

tímto trestem.
(2) Přestupky v §§ 25, 26, 32 a 33 1. Předpisy o údajích počtu, míry a
váhy nebo původu zbožl.
uvedené trestají se peněžitým trestem od padesáti do deseti tisíc Kč
§ 41. (1) Vládním nařízením muie
nebo vězením (uzamčením) od tří býti stanoveno, že určité zboží sml
dnů do jednoho měsíce.
býti v tuzemsku po živnostensku VU'
(3) Doba náhradního tre stu za ne- bec nebo jen v drobném prodeji
dobytný trest peněžitý budiž stano- prodáváno nebo na prodej chováno
vena podle zavinění a nesmí pře jenom v předepsaných jednotkách
vyšovati ani sama ani dohromady podle počtu, míry, váhy nebo jen
s trestem na svobodě meze jeho je-ll opatřeno bud' samo nebo n~
:zák onné sazby.
své úpravě (obalech, nádobách) úda·
(4) Pokus přečinu je trestný.
jem o počtu, míře, váze nebo pu·
vodu, nebo jen, je-Ii opatřeno ur·
5. Kdy není jednání zaměstnanců
čitým obalem.
(2) Vládním nařízením může býll
trestné.
Zaměstnanec,
který
se ve pro- také stanoveno, aby určité zboil
nebo
jeho úprava (obaly, nádoby)
'spěch podniku dopustil trestného
činu podle tohoto zákona, není ,byly opatřeny i údajem o jméně
1restný, prokáže-Ii se, že mu hrozilo firmě nebo byd:išti (sídle) výrobc~
propuštěn í ze služby nebC? citelné nebo prodavače.
hmotné poškození, kdyby nebyl čin
2. Př edpisy o zboží z konkur snl pod
spáchal.
staty, exekuční dražby a výprodeje.

§ 42. (1) Nabízí-Ii se veřejně (§ 2,
Náhrada škody a odškodné.
odst. 4) k prodeji zboží, které po·
§ 39. V odsusujícím rozsudku může éhází z konkursní podstaty, ale k
soud soukromému žalobci k jeho podstatě její již nepatří, zakazule
návrhu přiznati náhradu škody (§ 16, se jakkoliv na to poukazovati, že
odst. 2 a 3), jakož i přiměřené od- 'jde o zboží z konkursní podstaty.
škodné za utrpěné příkoří a jiné
(2) Totéž platí o zboží, jež pochá·
osobní ujmy.
zí z exekuční dražby nebo z výpro·
'deje.
7. Uveřejnění rozsudku.
3. lavinové obchody.
~ 40 . (1) Soud může soukromému
žalobci k jeho návrhu
přiznati v
§ 43. (1) Zakázáno jest ve styku
rozsudku oprávnění uveřejniti
od- hospodářském získávati odbytu smlou'
suzující rozsudek na útraty odsouze- vami, jimiž se zákazníku přislibule
ného v jednom nebo několika časO výhodné dodánI zboží nebo provepisech. Stejné oprávnění může soud dení výkonu pod podmínkou, že ni
přiznati obžalovanému k jeho návrhu,
6.
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Nekalá soutěž (zák.) §§ 37-50.
základě odevzdaných mu poukázek
nebo podo_bných ~~řízení přivede
druhé strane nebo JlI1é osobě další
odběrate le , kteří by vstoupili s ní
do stejnéhO smluvního poměru (lavinové obchody). Rovněž jest zakázáno mil.i účast ~ tomto smluvním
poměru Jako odberatel nebo rozslřoV atel poukázek nebo podobných

zařízení.
(2) smlouvy tohoto druhu, které
byly uzavřeny mezi podnikatelem a

zákazníkem nebo mezi tímto a osobOU třeti , jsou neplatny
(3) Odběratel
může požadovati
zpět, co dal, vzdá-Ii se dodáni zboži nebo provedení výkonu nebo vrátHi zbož i již přijaté.
4.

Jednáni

premiová.

§ 44. Zaka~~).i s.e op~tření k polkoz ení soutezltelu zpusobilá,
při
nichž má se kupci zboží nebo odběrateli nějakého výkonu dostati
zvláštnl odměny
(premie) závislé
výhradně na výsledku slosováni nebo
na jinaké náhodě (jednáni premlová).

5. Trest.
§ 45. (1) Přestupky §§ 42, 43, 44 a
přestupky nařizení vydaných na základě §§ 7 a 41 tre stají se pOlitickým úřade m (admini strativni policejní
vrchností) I. stolice pokutou od 50
do 10.000 Kč nebo vězením (uzamčením) až do
jednoho měsíce, pokud čin neni trestný soudem. V pří
padě nedo bytnosti pokuty vyměří se
přiměřený
náhradní
trest
vězení
(uzamčeni) v nejvyšši miře jednoho
měsice.

(2) Proti nálezu lze podati u úřadu I. stol ice. d~ 15 dnů, počínajíc
dnem následuJiclm po doručení nálezu, odvol áni k politickému úřadu
(admi ni~trativni policejní vrchnosti)
ll. stolice, ktery rozhodne o něm
s konečnou platnosti.
HLAVA IV.
USTANOVENI VŠEOBECNA.
1. Pojem soutěžitele, zboží a výroby
podle tohoto zákona.
~ ~6. (1) Soutěžitelem rozum i
se
kazdy podnikatel, jenž výrábi nebo
prodává zboži téhož nebo podobného. druhu nebo provádí výkony
téhoI nebo podobného druhu nebo

v~bec je podnikově činným ve stej-

~:~k;~~o podobném
(2) Zbožím

oboru hospo-

rozumějí

se také produkty ze~ědělské, lesní, hornické a
prvotní vyroby vůbec.
J3}_ Výrobou rozumí se také vypestenl.

2.
4~.

Vyloučeni

~ři

veřejnosti.

jednání (hlavbýti na návrh
bylo-Ii by vereJnym proJednavanim ohroženo obchodni nebo výrobni tajemství.

nim

ústnim

může
yeře~n~st,

preHceni)

~y!o~čena

3; Společná ustanoveni o peněžitých
trest":.c~, poku~~ch a výtěžcích za
vecl prohlasené propadlými.
§ 48. Peněžité tresty a pokuty
pod~e __tohoto zákona uložené, jakož
I
vy~e~ky .~a věci prohlášené propadlyml pnpadají státu.
4. Smirčí řízeni.
§ ,49. (1) Vládnim nařízením bude
vv dan sez.nam korporaci, jež mohou
predsevzítl smirči řízeni ve věcech
nekalé soutěže.
Po~námka: Vládní nařízení ze dne
23, un<?ra 1928. čís, 30 Sb, z. a n,
obsa hU je seznam korpo rací a hla v ní
zásady řízení,
(2) K_do jest podle tohoto zákona
oprávnen k žalobě, může požádati
kc:'rporaci, příslušnou podle obdoby
~:~~~ § 22, aby zahájila smirčí ří(3) Za svoj,: sprotředkováni jsou
korporace opravneny požadovati od
str_an ~v.láštni poplatek, jehož výši
urci '!1!nlst":.rs~v~ o~chodu v dohodě
se zucastnenyml ministerstvy.
!4} S~ír_. pJed korporaci uzavřený
~~ v pricln,e ,tre~tnosti pachatelovy
ty,z proce.sua!nl vyznam jako výslovne prominuti trestného činu nebo
u~toupení od obžaloby podle platneho trestniho práva.
(5) Orgány korporaci k předsevze
tf. riz!lní op!ávněné, jakož i bližší
predplsy o rizení před těmito orgány stanoveny budou vládnim nařize
nim.
. § 50. (1) Vládnim nařízenim bude
zríze_n s.!'?irčí orgán povolaný pro
smír~~ IIzen~ v
případech
nekalé
souteze ve vecech peněžních a bankovnich a budou vydány bližší před-
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povinnost společnosti dříve nezanikne (§ 7, odst. 6., a § 28).
(4) Jestliže řádné příjmy fondu ze
svépomocných příspěvků, z přirážky
k těmto příspěvkům (odst. 3.) , ze
splacení podpor a z výnosů jmění
fondu trvale dostoupi peníze, jehož
jest potřebí, aby bylo
plně
kryto
zúročení a umořeni veškerých
fondem vydaných dluhopisů, může vláda
nařízením přiměřeně snížiti příspěv
kové sazby podle odst. 3. zvýšené.
§ 10. (1) Ostavy jsou povinny svépomocné pří'spěvky zaplatiti beze
zvláštního pře.dpisu v zákonité výmě
ře do 14 dnů po té, kdy byla bilan-.
ce za rok pro
výměru
přfspěvku
rozhodný příslušným orgánem schválena . Nedojde-Ii k tomu do 30. červ
na, dlužno odvésti na příspěvek zálohu částkou rovnající se příspěvku
z roku předešlého.
(2) Byla-Ii bilance za rozhodný rok
schválena před vyhlášením zákona,
dlužno příspěvky za prvý rok pří
spěvkové povinnosti zaplatiti stejným
způsobem do 30 dnů po
vyhlášení
zákona.
(3) Z příspěvků a příspěvkových
záloh včas neodvedených platí
se
úrok z prodlení ve výši přesahující
o 2%
eskontní sazbu cedulového
ústavu.
§ 11. (1) Ostavy příspěvkem povinné předloží každoročně svou bilanci
do 14 dnů po jejím schválení kuratoriu fondu s doklady o schválení a
usnesení příslušného orgánu o tom,
jak naložiti s čistým ziskem.
(2) Podle předložených dokladů
přezkouší kuratorium platbu příspěv
ků ;zjištěn ý nedoplatek se předepí
še i s úroky z prodlení, přeplatek
se súčtuje ve prospěch pří spěvk ů
budoucích nebo se vráti.

P~fSPEVKY STATU .
§ 12. (1) Ministr financí se zmocňuje, aby fondu po dobu jeho trvání
přikazoval ze státních
příjmů
roční
příspěvek
požadovaný
kuratoriem,
nejvýše však 50,000.000 Kč.
(2) Vyplyne-Ii z ročního celkového
výkazu příjmů a vydání fondu (§ 6),
že výnosem příspěvkového · přírůstku

na základě sazeb podle § 9, odst.
3., zvýšených a výnosem
přirážky
tamže stanovené jakož i splácením
podpor fondem poskytnutých nezvýšily se příjmy fondu v dotčeném roce alespoň o 25,000.000 Kč, přikáže
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ministr financí fondu ze, státnich
příjmů nedostávající se penlZ, nejvy'.
še však 20,000.000 Kč.
ZTRATY A PLAN NA JEJICH ZMfR N~NI.
§ 13. Kuratorium vyšetří VhOdný
způsobem ztráty, jež ústavy v §u 111
naznačené utrpěly zejména povále .2
nými poměry, pokud tyto ústavy v~
lhůtě označené v §u 17 zaž ádaly
poskytnutí podpory z fondu, a sesta~
ví plán, podle kterého by mě l fond
přispívati k úhradě těchto ztrát. Ten.
to plán předloží kuratorium prostřed.
nictvím ministerstva financi vlád ě ku
schválení. Za ztráty vzniklé pováleč'
nými poměry dlužno pokládati zejmé.
na ztráty, způsobené poklesem cen'
zboží nebo hodnoty investic a ztráty
z dubiosních pohledávek. K jinÝIl1
ztrátám možno přihlížeti pouze tehdy
žádá-Ii to důležitý zájem veřejný'
Podpory fondu k úhradě ztrát nesmi
přesahovati peníz,
jehož
zúr očeni
aspoň 4%
a umoření nejvýše Ve 40
letech jest zajištěno
pravidelnými
příjmy f ondu .
FONDOVÉ

DLUHOPISY.

§ 14. (1) Kuratorium vydá až do
výše povolených podpor ku
kryli
ztrát
fondové
dluhopisy
majiteli
svědčící,
aspoň
4%
zúročite lné a
slosováním nejvýše ve
40
letech
splatitelné. Bližší ustanovení o těch.
to dluhopisech obsahujž jednaci řád
kuratoria fondu.
Vzorec fond OVých
dluhopisů vyžaduje schválení
mini.
sterstvem financí.
(2) Na každém
dluhopisu budii
ministerstvem financí nebo zvláštnlm
k tomu účelu jmenovaným vládnlm
komisařem potvrzeno, že zúroč eni a
umoření
vydaných
dluhopisů
jesl
plně kryto řádnými příjmy fon du .
r (3) ' Za správné zúročení a splaceni
fondových dluhopisů ručí pO dpůrn'
stát.
§ 15. Dluhopisů, které fond vydal
v mezích tohoto zákona, lze užiti
jednak k úročnému uložení peněz
sirotčích, svěřeneckých, depositních,
nadačních, dále peněz ústavů, podlé·
hajících veřejnému dozoru a poštov·
ního úřadu šekového, jednak za služební a obchodní kauce, tyto vlak
jen do výše bursovního kur su, ale
nikoli přes jmenovitou hodnotu.
§ 16. Ostavy uvedené v §u 2 jsou
povinny na žádost kuratoria převz ltl

Ztrátový fond (zák.) §§ 10-21 .
d vé dlu hopi sy za jejich jmenoviIon ~odnotu až do 112%
všech vkla10 U -j"atých v běžném
účtě,
na
dQ ~~I knížkY (listy) a pokladniční
vklakáZkY.
poU
_
PO STUP PR I POVOLovANf
PO DPOR KU KRYTf ZTRAT.
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zemědělství,

pro
živnostenská ministr obchodu a pro ostatní ministr
sociální péče .
(3) Zástupcům ministrů zmíněných
v odst. 1. přísluší při rozhodování
o žádostech za podporu právo veta.
Jestliže ústředí povolané k rozhodování o žádostech nevyhoví přání zástupce ministra financí nebo zás~up
17 (1) Ostavy naznačené li §u 2 ce ministra podle odst. 2. příSluš
§ ou' do 6 mě síců od vyhlášení to- ného, rozhoduje o. žádosti ministr
l11 0h záko na žádati za poskytnu'lí financí v dohodě s příslušným miholD ory k úhr adě svých ztrát.
Na nistrem.
~~tsti později podané nelze vzíti
§ 20. (1) Podpory z fondu k úhradě ztrát se zpravidla poskytují
ve
e
třetel
.
'pod
I ehaJ
" í POVIO'
(2) Ostavy,
ktere,
fondových dluhopisech. .
é revisi podle zakona ze dne 10.
(2) Dluhopisy připadající na pod~ vna 1903, čís . 133 ř. z., o revisi pory povolené společenstvům (družc~~ělkov ýCh a hospodářských druž- stvům) uvedeným v §u 2, lit. dl, vy'ly va jiných spo lků, a podle zákona dá kuratorium ústředím, která jsou
ste dne 15. dubna 1919, čís. 210 Sb. povolána rozhodovati o žádo stech za
ze a n. o úpravě poměrů družstev na podporu. Tato ústředí jsou povinna
~ioven ~ku , podají žádos! u revisního chovati převzaté dluhopisy bezpečně
svazu (ústředí)! ku ..kt~re_mu v den a odděleně od svého jmění až do
dání žádosti
pnnalezely .
Tento slosování,
používajíce
kuponových
P:az jest povinen dříve, ·než zašle výtěžků i částek přijatých za sloso:ádo st pří~ lu.šném u místu ·k rozhod- vané dluhopisy k úmoru dluhů spoull provestl podrobnou reVISI
u lečenstva (družstva), jemuž se dostanpoiečenstva (druž stva) žádajícího za lo podpory, ačli dluhopisy těmi ne5odporu, pokud tak
~eučini!, bez- uspokojí přímo věřitelů společenstva
Proslředně před podaním zadost[. (družstva), pro něž má dluhopisy v
gSlatni ústavy pod ají žádost přímo úschově.
Kuratorium i ministerstvo
u předsedy kuratori a fondu .
financí mají právo dohlížeti
svými
(3) Kurato rium fo ndu jest povinno orgány na řádné zachovávání
této
u ústavů, které u jeho předsedy po- povinnosti ..
daly žádos t za podporu, provésti re(3) Část ' povolené podpory může
visi, pokud I!'u_ stay žadatelův není býti se souhlasem vlády vyplacena
jinak spoleh hve znam .
v hotovosti, žádá-Ii to nutně zájem
§ 18. O žád~stech .ústavů uved~ veřejný.
ných v §u 2, ht. a) az cl, rozhoduje
§ 21 . (1) Poskytnuti podpory ku
s konečnou platností komise pozůstá kryti ztrát může býti vázáno
před
vajlcí ze zástupců vlády v kuratoriu chozím splněním určitých podmínek.
(§ 3, odsl. 2.) a z kurátorů, kteří za- Jakožto podmínka může býti zejmé slupujl skupin u, k níž ústav žádající na žádáno provedení
reorganisace
o podporu přináleží, pokud podpo- ústavu, jenž o podporu žádá. Kromě
la, klerá se má na žádost poskytnou- toho může u ústavu, kterému se podti, nepřesahuje výše, se kterou bylo pora poskytuje, a na jeho útraty býti
n schváleném sanačním plánu (§ 13) ustanoven důvěrník nebo zvláštní 2pro lento ústav počít áno. Usneseni až 3členná dozorčí komise. Důvěrník
komise o vyšší pod poře vyžaduje i dozorčí komise mají právo a poschváleni vládou.
vinnost dohlížeti všestranně na ho§ 19. (1) O žádostech za poskytnuti spodaření ústavu; bez jejich svolení
podpor společenstvům
(družstvům)
nesmí býti žádné usnesení správních
uvedeným v §u 2, lit. dl, rozhodují orgánů ústavu provedeno . . Tímto uzájmová ústředí, kter á budou vládou stanovením nejsou dotčena práva vyurčena, za účasti zástupce
ministra rovnávacího správce, jakož i práva
financl i zástupce mini stra příslušné dozorčího komisaře ustanoveného u
ho podle povahy žádaj ícího spole- ústavu, jemuž bylo příročí povoleno.
censtv a (družstva) .
(2) Pokud by nebylo tím ohroženo
(2) Přfslušným jest pro společen tvoření reserv
a nutné
zúročení
stva (družstva) zeměděl ská ministr vlastního závodního kapitálu,
může
Č.

20·
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skytnuty veřejnými ústav,Y. ~právnění vlády přejímati ta kove zaruky z~nikne dnem 31. prosince 1932. O vydo
ši převzatých záruk podá vláda
30. června 1933 zprávu Národnlmu
shromážděni.
,
y
(2) Splyne-Ii ba~ka, u ktere doslo
k opatření podle cl. ~XXVIII" odst. 1.
neb 2., s jiným penežnim ustav~m!
může ministr financi s tim .so.uvlsle
majetkové př,evodY,. ~rávnl listiny a
písemnosti osvoboditi od kolku
a
poplatků, ~áv.ky ~ přírůstku, hodnoty
nemovítostl Jakoz I od davek za
úřední úkony.

vládni nařízení ze dne 13. září 192Q
č. 532 Sb. z. a n.
'
(3) Změnami a doplňky zákonů .
237 až 239/1924 Sb. z. a n., stano~~'
nými v první až třetí hlavě tahal'
zákona, zůstává nedotčen čl. XXV~
zákona ze dne 23. d,ubna 1925, Č.
102 Sb. z. a n., kterym se mění a
doplňuje zákon ze dne 14. dUbna
1920, č. 347 Sb. z. a n., o akcio~é
bance cedulové.
.
Čl. XLIII. (1) § 8, odst. :t.! zák. Č.
237/1924 Sb. z. a n. (ve zneni čl. II
tohoto zák.) plati pro
přisPě~ky
spla!~! po 1. led.nu .. 19~1. VŠ~Chhy
dříveJsi splatnosti pnspevků, Jejicb
předpísy a platby na ně, jimž do, u.
HLAVA pATA.
vedeného dne nebylo výslovně Od.
POMER K JINÝM ZAKONOM A PŘE porováno ~uď ~ísemný~ padáním
CHODNA USTANOVEN( K HLAVE PRVN( (výhradou, zádostl za snlzeni, námlt.
A'Z. ČTVRTÉ.
kami neb rozkladem) ke kuratoriu
Čl. XLII. (1) Změnami a doplňky § fondu nebo k Zemské bance (§ 5 cil
2 zák. Č. 239/1924 Sb. z. a n., pro- zák.) anebo stižnosti ' k nejvYššim~
váděnými ve čl. XIV, zůstávají platnyé správnímu soudu, pokládaji se za
zákony o revisi společenstev (druz- pravoplatné.
Přeplatky
přispěvku
stev) nedotčeny až na odchylku od splatných před 1. lednem 1931 se
§ 3, odst. 2., zák. č. 133/1903 ř. yZ., nevráti, nýbrž zúčtuji se jako bezlÍ'
která se podává z nového zneni ročná záloha ve prospěch přispěvkú
odst. 1. pod b) ,napře~ c.i.'. § 2; O budoucích.
stvrzenkách ktere vydavaJI spotreb(2) ČI. IX plati od 1. ledna 1932.
ní nebo jl~á neúvěrnl společenstva
Čl. XLIV. (1) Zákaz vydávati vklad·
(družstva) • o
úsporných y vkladech ni knlžky (listy) bez skutečného vkla·
svých členu, ustanoveni cl. XIII y a du, vyslovený v § 1, odst. 2., zák. č.
XIV neplati, jestliže tato spolece~- 239/1924 Sb. z. a n. (ve zněni čl.
stva vyhovují předpisu odst. 2., c; XIII tohoto zák.), a souvislý § 34 té·
1., již dovolaného § 2 čl uvedene; hož zákona (ve zněni čl. XXX III toho·
stvrzenky jsou zřetelně jako členske to zák.) nabudou pro jiné peněini
knižky (členské úsporné knížky) ozna- ústavy než akciové banky účinnosti
čeny.
po roce ode dne vyhlášeni tohoto
(2) Ustanoveni § 198, odst. 1:, zákona; do té doby však buďtež la·
zák. čl. XXXVII/1875, pokud st~novl! kové vkladnl knlžky (listy) bez ohle·
že ředitel stvl akciové
spolecnostl du na to, kdy a kým byly vydány,
jest povinno uveřejniti osm dni před vzaty z oběhu. U vkladních kniiel
valnou hromadou roční bilanci
se (listů), vydaných přede ' dnem vyhl.
,
á b T I ' hroma
šeni tohoto zákona, musi býti vyho
zprávou, ktera m y l va ne
2-.
.
d t 5
• d d
dě předložena, dále § 209, odst.
věno předpiSU o s, •.. n~pr~_ o~oa 3., téhož zákona a § 3 \/Iádníh,? !~ného. par~grafu pn neJbllzsim Ienařízení ze dne 27. červ~nce 1920,. c. Jich predlozenl ,po uvedeném d~u.
465 Sb. z. a n., pozbývaJi pro akclc.<2) yUstanovenl § 2, odst. 2., c. ~,
vé banky platnosti' ostatnl ustanov,,- zak. c. 239/1924 Sb., z. a n. (v~ znení právě dovolaného zákona a ,,:iádčl. X.'Vy t~hoto z~k.) vztahuJ~ St
ního nařízeni, dále spolkový zakon tez na uvernl spolecen~tva (druzstva)
Č. 253/1S52 ř. z. a obchodnl zákon a n~ uyede.~~ t~m revlsni svazy, zll·
Č. 1/1863 ř. z. platí pro akciové ban- zene SIC~ JIZ prede ,dne,!, vyhlášeni
ky i nadále s odchylkami a doplňky, tohoto zakona, kt.:re. vsayk podle
které vyplývaji ze čl. XVII, XXXIX a s~ý~h st?,!10v.. ~,e~aJ" pred~etem pod·
Xl tohoto zákona. Ustanovením § 6, nlkanl tez p.nJlmanl v~ladu ~a vkladodst. 5., ' zák. č. 239/1924 Sb. z . •a~ . n! ~nlžky. (I~sty) a a~1 do sestl mě
(ve znění čl. XVII tohoto zák.) zust~- SI.CU po recene~ dni n~opovi. k .l}
vá nedotčeno nařízení ze dne 29 . II· plSU ve spoler.en~t.,:v~lm r~Jstr!ku
stopadu 1865, Č. 127 ř. z., jakož i změnu stanov
rozslruJlci predměl

I

nJ.

peněž ní

podní~ání

ústavy (zák.) čl. XLII-XLIV.
na

přijímání

takových

Vk::tjistOty, zřízené v den vyhláše! tohoto zákona podle původnlho
n ' ni § 3, odst. 7., zák. č. 239/1924
lne % a n., musejl býti do jednoho
Sb 'po uvedeném dnu doplněny a
kU
r~ íeny jak předpisuje § 4, odst. 3.,
UI~ %ák~na ve zněni čl. XVI. tohoto
cílona' nestane-II se tak, může býti
%oleč~ osti odňato oprávněni vydásPti vkl adnl knižky (listy).
li(4) V den vyhlášeni tohoto zákona
vaj!cí obchodni spojeni, která se
UtlČ ! zákazu vyslovenému ve čl.
~m l, musejf býti zru~ena do jednoroku po tomto dni; taková obh~odn! spojeni, která jsou podle čl.
~tX přlpustna jen s předchozlm výlovným schválen lm dozorčí rady,
s use)! býti v téže lhůtě dodatečně
:Chválena dozorči radou anebo zrua
le(5)' Usta noveni § 8 a), § 11, odst.
1 a 3., § 13, odst. 1., věty třetl, a
1'35 e) zák. č. 239/1924 Sb. z. a n.
(je zněn! čl. XX, XXII, XXIV a XXXIII
lohoto zák.) nabudou v příčině osob,
Ileré zast ávaly tam uvedené úřady
již přede d~em. vYhlášenf. zákona, účinností pocinaJfc prvnl rádnou valnoU hromadou akcionářů
dotčené
banky, která bude konána po tomto
dni.
,
(6) Záka z, vyslovenyy v § 11, odst.
7 vělě druhé, zák. c. 239/1924 Sb.
z:' a n. (ve zněni čl. XXII
tohoto
zák.), netýká se 0t!.m~n, jež členům
dozorčí rady nálezeJI za
obdob I
pře d vyhláš enlm tohoto zákona.
(7) Ustanovenf § 17a, odst. 1. až
l . a 8., zák. Č. 239/1924 Sb. z. a n.
(ve zněnl čl. XXVII tohoto zák.) platl
tél o sluzebnich poměrech tam dotčenýc h, jež vznikly před vyhlášenfm
lohoto zákona; tyto služebnf poměry
plaU za zrušené výpovědí banky,
nedá·1i k nim dozorči rada výslovný
souhla s do jednoho roku po uvedelIém dni. Členové představe nstva se
služební smlouvou, vedoucl úřednici
a jln! zaměstnanci akciové banky,
kle;1 v den vyhlášeni tohoto zákona
maif vedtejšr zaměstnáni nebo proVOlují obchody, nepřípu stné podle
odst. 4. dovolaného paragrafu, jsou
ood následky oodle odst. 6: téhož
Da'~or ahl
povinni přizoůsobiti
se
y téže lhůtě napřed uved enému předDisu. Jsou·1i řečené osoby v den vyhtáte"! tohoto zákona členy správnf-
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~~d~fk~, ~~~~::!hOjeji~rhgá~~ens:!7éh~
těchto orgánech, nedostane-Ii se

jim do jednoho roku po uvedeném
dni výslovného svolení dozorčl rady
k zastáváni tohoto úřadu; dozorčí
rada jest při tom pod následky vyslovenými v § 30a, odst. 2., č. 3.,
zák. č. 239/1924 Sb. z. a n. (ve zně
ni čl. XXXIII tohoto zák.) povinna
dbáti zákazu vysloveného v odst. 5.,
větě prvnl, napřed dovolaného § 17
a). Ustanoveni odst. 5., věty třeli a
čtvrté, a odst. 7. netýkaji se odměn
připadajlclch na správnl rok banky
nebo dotčených podniků, který prošel přede dnem vyhlášeni tohoto zákona.
(8) Ustanovenf § 17b) zák. č. 239/
1924 Sb. z. a n. (ve zněnl čl. XXVII
tohoto zák.) platl též o služebnlch
požitclch ze smluv sjednaných před
vyhlášen lm tohoto zákona.
(9) Představenstvo společnosti akciové nebo společnosti s obmezeným ručenlm, provozujlcf bankovnl a
peněžnl obchody, která byla zřízena
přede dnem vyhlášeni tohoto zákona, nebyla však členem revisnlho a
důvěrnického společenstva (§ 18 zák.
č. 239/1924 Sb. z. a n.), jest povinno předložiti tomuto společenstvu do
tří měsíců po uvedeném dni doklady
zmlněné v § 22, odst. 1.,
zák.
č.
239/1924 Sb. z. a n. (ve zněnl čl.
XXIX tohoto ' zák.).
(10) Sluzebnl smlouvy, sjednané
před vyhlášen lm tohoto zákona se
zaměstnanci revisnfho oddělenf společenstva v odst. 9. uvedeného, nevyžaduji dodatečného potvrzeni ministerstvem financi; ustanoveni těch
to smluv plaU i nadále, pokud jich
služebnf řád, vydaný podle § 26, odst. 4., zák. Č. 239/1924 Sb. z. a n.
(ve zně~1 čl. XXXI tohoto zák.), nezměnl. Rečenl zaměstnanci jsou povinni složiti slib, předepsaný v odst.
3. téhož paragrafu, do 30 dnů po vyhlášeni tohoto
zákona;
služebni
smlouva se zaměstnancem, který té,
to povinnosti nevyhovf, ruš I se koncem uvedené lhůty.
(11) Akciové banky jsou povinny
do 9 měsiců po vyhlášenf tohoto
zákona přizpůsobiti své stanovy ustanovenlm jeho hlavy třetí a předlo·
žiti změnv stanov ministerstvu vnitru
ke schválení. Nevyhovění tomuto pří
kazu trestá se jako správní přestu
pek podle vyšší trestní sazby uvede-
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ní čl. XXVII tohoto ~ák.) a § 30
téhož zákona (ve zneni čl. XXXIII ta)
hoto zák.), pokud se vztahuje a·
přestoupeni zákazu v uvedeném § ~~
bl, odst. 12., vysloveného, jakož I
ustanov~n! čl. XLIV! o~st. 8., plali
obdobne. I pro akclo~e společnosti
které nejsou bankami, s Odchylkou'
že podati návrh pod.le napřed cit.
17 bl, odst. 3., nálezi za POdminet.
tamže uvedených představenstvu nebo do~orčí ra~ě spole.čnos!i. Jestliže
některe ta~?v.e s~o.l~cnostl, stát při.
spěl k odcmenl Jejich ztrat záp6jč.
kóu, vkladem, platbou úroků zJ 1~.
půjčky někým jiným jí dané n.ba jl.
ným pos~ytnutim k<!PI~álu an~o PIevzetím zaruky za uver, ktery ji byl
dán n~kým jiným, p~ati obdob~ě plO
ni take ustanoveni cl. XXXV az XL a
pokud s nimi souvisl, ~éž ustanov~nl
čl. XLV, s odchylkou, .ze k provedeni těchto ustanoveni jest na mlsti
ministra financl příslušným minisll
do jehož působnosti náležl předměl
podnikáni společnos ti,. v dohO dě I
ministry financi a vnitra.
(2) Pro ' členy představenstva a
správnl rady, jakož i pro členy dozorčl rady
akciových
společnosti
které nejsou bankami, plati obdobn'
tato ustanoveni:
a) § 8 a), odst. 2., zák. č. 23911924
Sb. z. a n. (ve zněni čl. XX tohoto
zák.),
b) § 11 téhož zákona (ve zněnl čl.
XXII tohoto zák.), pokud se vztahuji
na uvedený § 8 a), odst. 2.,
c) § 30 a) téhož zákona (ve znělll
čl. XXXIII tohoto zák.), pokud se YJ.
tahuje na přestoupení zákazů uvedených v § 8 a), odst. 2., a v souvi·
slém s ním § 11,
d) čl. XLIV, odst. 5., tohoto z~b
na.
Čl. XLIX. Ustanoveni § 17 b) zák. l
239/1924 Sb. z. a n. (ve zněni č
XXVII tohoto zák.) a § 30 a) téhol
zákona (ve zněni čl. XXXIII tohotl
zák.), pokud se vztahuje na přest
pení zákazu vysloveného v odst. II
dovolaného § 17 bl, jakož i ustanoveni čl. XXXV, XLIV, odst. 8., a peHLAVA ŠESTA.
kud s nimi souvisi, též ustanoVIli
NEKTERA ZVLAšTNI USTANOVENI .9 čl. XLV, plati obdobně i pro spolllAKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH, PENEZ- nosti s ručenlm obmezeným, pro,.
NICH OSTAVECH A PENEŽNlcH PODN!- zujicl peněžni a bankovni obchody
CICH VOBEC A USTANOVENI ZAVE- pro spořitelny, záložny (okresnl hll'
REČNA.
spodářské, družstevni i spolkov'
ČI. XLVIII. (1) Ustanovení § 17 b) úvěrni společenstva (družstva) a ft
zák. č. 239/1924 Sb. z. a n. (ve zně- dělková a hospodářská společenslll

né v § 30 a odst. 1., zák. č. 239/
n. (ve znění čl. XXXIII
1924 So. z.
tohoto zák.).
Čl. XLV. (1) ČI. XXXV až XXXVII~
odst. 1., a čl. XXXVIII až XLI plati
též o bankách, kterým se . d<?sta.I.~
podpory z veřejných prostredk,u jlZ
přede anem vyhlášeni ~o~c:>to .zako~a,
jakož i o bankách, s nlmlz nektera z
takových bank splynula pře.d., tí~to
dnem; v těchto případech bezl Ihuta,
určená ve čl. XXX ... , odst. 3.,
ode
dne vyhlášení tohoto zákona.
"
(1) Ustanovení čl. XXXV. vztahuJI s.e
také na dotčené tam sluzebnl pomery a nároky na Odpočiv!1é a .iiné ~a
opatřovacl požitky, ktere vZnl,kly prede dnem vyhlášeni tohoto zako~a.
(3) Ustanoveni čl. XXXVI. vztahuJ! se
též na dotčené tam odmeny, sluze~
ni a zaopatřovací požitky a odbytne,
jež byly vyplaceny přede ~nem vyhlášeni tohoto zákona. Tamze st~no
vená povinnost vrátiti tyto odmeny!
požitky a .od~)'tné na,stáyá" i kdyz
skutečnosti
jl
zakladajlcl
nastaly
před řečeným dne~.
,
ČI. XLVI. Usnese-II se valna hromada akcionářů banky do 30.
června
1933 že akciový kapitál má býti snížen 'umořen lm akcii, jež jsou
ve
vlastnictvl banky, nenl potřebl zachovati předpisy čl. 202, 243, .245 a. 248
obchodnlho zák. č. 1/1863 !. z., je.s~
liže z tohoto důvodu nedOjde k castečnému splaceni akciového kapitálu akcionářům. Ustanoveni toto platl
obdobně pro snlženl akciového kapitálu odkolkovánlm akcii, maji-Ii jim
býti vyrovnány ztráty, lež banka na
akciovém kapitálu utrpela.
Čl. XLVII. (1) Vláda vydá nařízenim
podrobné předpisy ku p,rovedeni ustanoveni § 6 zák. č. 239/1924 Sb. z.
a n. (ve zněni čl. XVII to~oto zák.!,
zejména v přičině povolovani pobocných závodů akciových bank.
(2) Vládě se ukládá, aby. ve ,Sbír:
ce zákonů a nařizenl vyhláSila uplne
zněni §§ 1 až 31 zák. č. 238/1924 Sb.
z. a n. a §§ 1 až 36 zák. č. 239/1924
Sb. z. a n.

a'

i

peně žn í

ústavy (zák.)

čl.

XLV-LIl.

(družstva) ~ůb~c, Jakož i pro n~kupni a prodejni ustredny (svazy) techto
spole čenstev s odchylkou, že
aj ústav může se podle napřed dovolan ého § 17 bl, domáhati sníženi
nepři měřeně
vysokých
požitků
ze
smlUV, sj ednaných se členy orgánů
~stavu an!,b s )eh.o vedo~c~mi ,~řednlkY, v ~lIpade, ze z rO~nI, uc~tnl
závěr ~y ustav~ aneb, z. r~vlsnl zpravy
se objevi . ztr~ty, stravl~si.,res~rvy na
ztrály urcene a zmenslvsl zakladni
(kmenový, závodnl) kapitál o více
než 20%;
b) podati návrh podle odst. 3. téhOŽ p~ r agrafu př!sluš.i or~ánu. ústavu!
který jest povolan sjednavatl takove
s\uieb ~í smlouvy; dohléda~i
orgán
velejne správy anebo revlsnl svaz
nebO úřad (soud), povolaný ustanoy/li revisor a, může tak učiniti, jestlIie p řes jeho vyzváni napřed řečený org án ústavu v určené lhůtě takového návrhu nepodá.
tl. L. (1) Pensijni fondy a jiná zaIIzeni, která .jsou u ústavů uvedených ve čl. XIV určena pro podporu
zaměstnanců, zejména v připadě nemoci, inv~I!~ity nebo s~áři, .nebo p.ro
podpor~ jejJch .v do~, .slrotku.,a rodinných p~ islu~ní~u, at .JS?U zrlzena v
jakékoli pravn! forme, j;s~. sprav~va:
li, pokud o n!~h ~ep~atl ' jl~e pra.vnl
předpisy, za ucastl zastupcu zamestnanců tak, aby všechny prostředky a
majetkové hodnoty, které tvoři jejich
jmění~ byl y odděl~ny . a. odd,ěleně
~Člo~a~y o~ ~statnlho jm~ni ustavu
,akoz I ukladany v nemovitostech, v
hypotečnlch pohledávkách . zákonné
jist,oty, ve ~tatnlch ~luhopl~ech., n~!J
,inych cennych paplrech sirotcI .JI"
stoly an,ebo )i~ý'!.1 způ.sob~m platným
pro uklad ám jmenl . sirotcI ho.
.
(2) pod~obn~ praVidla o tom, , Ja~
budou zarizem v odst. 1 uvedena
spravován~ za účasti ,. zaměstn~nců,
budou pOjata do zvlastniho
rádu,
jejž sdělá správni orgán ústavu v
doh odě s orgánem dozorčím a se zá stup ci zaměstnanců a schválí ministr
sociálni péče v dohodě s ministrem
financ! ane~o s mini strem, jeho~ d,Ozoru ustav jest podroben. Stejnym
Způsob.em urči se podr,obn~ .prayi~la
o oddeleni, a oddel~nem uctovanl a
o u~ládání.,maJ,etkovych h~dno~ uvedenych zamem., N..~b ude-II
p~edlolen ke schvále~ ! r~d~ .uve~~ny ve
větě. první,. d.o trl ~eslcu.a ,rad, uvedeny ve vete druhe , do jednoho ro-
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po .vyh~á~~ni t?h.oto zákona, vyda dotceny rad ministr sociální péče v dohodě s příslušným ministrem.
(3) Zásady odst. 1. o odděleni, odděleném účtováni a ukládáni
jmění
platí pro prostředky, jež budou vě
novány po 1. lednu 1932, od tohoto
dne;. OdpovídaJ-1i ,dosa~~dni způsob
od,deleni, od?ele~eho uctovánl a ukladáni prostredku a hodnot zařiz,eni
ve smyslu o~.:>t. 1. již zásadám téhož
odst., nebudlz na tom ničeho měně
no. Co do prostředků před 1. lednem 1932 věnovaných včetně úroků z.
nich plynouclctt budiž v řádu o odd~l~ni a ukládáni jměnl, který
má
by tl podle odst. 2. předložen ke
schvál,:."1 do jednoho roku, ustanoveno, ze tyto zásady provedou se
nejpozději do pěti let od vyhlášeni
tohoto zákona; tuto lhůtu může ministr. sociálnl péče v dohodě s pří
slušným ministrem (odst. 2.) ze zvláště závažných důvodů prodloužiti.
, Čl. LI. (1) Působnost zákona
ze
dne 12. srpna 1921, Č. 330 Sb. z. a
n., o závodních výborech, rozšiřuje
se na peněžni ústavy, uvedené v čl.
XIV, jakož
na
peněžni
podniky,
uvedené v cl. LIJ.
. (2) Pro tyto peněžni ústavy a podnlky počítá se lhůta 1/2 roku, určená
v § 1, odst. 1., uvedeného zákona,
od zahájeni obchodniho provozováni
(3) Ustanoveni § 6 odst. 1. uve:
deného zákona plati 'pro tyto peněž
ni ústavy a podniky v tomto zněnl:
"V podni~ich akciových společno
sti, komandltnlch společností společ
nosti s ručenim obmezeným, Jichž zákl.adni, kapitál čini aspoň
1,000.000
Kc, ma závodnl výbor právo vysllati
do
schůzi správnl rady i představenstva své delegáty."
(4) Oznamovací povinnost podle 9
6, odst. 2., uvedeného zákona stihá
v. těchto peněžnich ústavech a podnlcích správní radu i ' představenstvo
a ustanoveni odst. 3., 6. a 7. téhož
paragrafu plati pro schůze
správní
rady i představenstva.
(5) Představenstvem rozuml se v
odst. 3. a 4. orgán uvedený ve čl.
XXXIV tohoto zákona.
~1. lil. (1) Vláda ,se zmocňuje, aby
narizenim upravila provozováni bankovnlch a peněžních obchodů jednotlivci, veřejnými obchodnlmi společ
nostmi a společnostmi komanditními.
Nařízení může zejména stanoviti, že
jednotlivec nebo taková společnost

!
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slovenská vyžadovati k evidenci ob
smí provozovati uvedeného o~chody chodních úvěru, sml býti užito je'
,nebo některé jejich druhy Jen
s k podávání vyžádaných informaci n
úřednlm povolením, určiti po~~ínk~, celkové závaznosti dlužnlku a II
za kterých takové povoleni muze by- počt~ jejich ~ěřitels.ký'ch. ús~avu. )~
1i uděleno a za kterých zaniká, a nak JSou zamestnancl recene bank
podrobiti takové peněžní
podniky pověřeni pracemi úvěrové eVldenc!'
obmezením a revisím podle obdoby povinni zachovati o obsahu uvede:
ustanoveni zákona č. 239/1924 Sb. z. ných zpráv a dokladu mlčenlivost I
-čl n. se změnami a doplňky podle vuči ostatnlm orgánum této banky a
'hlavy třeti tohoto zákona.
jejím zaměstnancům. Porušeni této
(2) Majitel podnikU, u společnosti povinnosti trestá se soudem, nenHI
-společnlk, oprávněný ji zastupovati čin přísněji trestný, jako přestupek
a vésti jejl obchody, a vedoucl vězením od jednoho do čtrnácti dnů
' úřednlk (čl. XXXIV) podnikU, který nebo peněžitým trestem od 50 kč
'Přestoupl některý příkaz nebo zákaz do 10.000 Kč.
10hoto vládnlho nařlzen'l anebo kte(3) Kdo nevyhoví výzv ě Národnl
rý zanedbán lm povinné péče zavinl,
banky československé k předloženi
ie v podniku dojde k přestoupeni
dokladu a zpráv v odst. 2. uvedených
takového přlkazu nebo zákazu, bude
bude potrestán okresnlm úřadem pr~
'potrestán okresnlm úřadem pro syrásprávní přestupek pokutou od 1.000
vnl přestupek pokutou od 1000 Kc. od
10.000 Kč, a j'e-Ii nedobytná, veze- Kč do 10.000 Kč, a je-Ii nedobytn6
ním od tří dnu do jednoho měslce. vězenlm od tří dnu do jednoho mě:
Ustanoveni § 30, odst. 4. až 6., a § sice.
(4) Kdo v dokladech a zprávách
30 a, odst . 4., zák. č . 239/1924 Sb . z ..
a n. (ve znění čl. XXXIII tohoto zák.) v odst. 2. uvedených, v podstatných
údajlch vědomě něco nesprávného
platl i tu.
(3) Osoby v odst . 2. řečené, které uvede nebo zamlčl, bude potrest6n
se dopustl trestného činu uvedeného soudem pro přečin vězenlm od tll
v § 35 a) nebo v § 35 b) zákona Č. dnu do tří měslcu nebo peněŽitým
239/1924 Sb. z. a n. (ve zněnl čl. trestem od 5.000 Kč do 100.000 Kč.
XXXIII tohoto zák.), budoU potrestány
Čl. L1V. (1) Ostřednl smlrčí orgh
pro případy nekalé soutěže ve vě·
t am uvedenými tresty .
(4) Ustanoveni ~ 32 právě dovola- cech peněžnlch a bankovnlch, zřlzený
ného zákona platl obdobně i o re- podle § 18 vlád. nař. č. 30/1928 Sb.
visích podniku v odst. 1. uvedených, z. a n., pověřuje se úkoly porad·
ustanovení § 33 téhOŽ zákona pak nlho sboru ve věcech peněžnictvl.
obdobně o vyjeveni tajemstvl podni- Tuto pusobnost, kterou podrobně ur·
ku o němž se vinnlk dověděl jako čí vláda nařízen lm, vykonává řečent
m~jitel, společnlk, vedoU cl úředník orgán za účasti osmi dalšlch člen6
(náhradnlku), z nichž pět Jako 1~'
'nebo jiný zaměstnanec podniku .
(5) Ustanovení § 35 d) a !'i 35 f\ té- stupce ministerstev financl, průmyslu,
nož zákona sluší užiti i Dři stíhllnl obchodu a živnosti, vnitra, zeměděl·
a trestáni trestných činu podle pře ství a sociálnl péče jmenuje a od,
volává ministr financl v dohodě I
dešlých odstavcu.
příslušnými ministry; zbývajlci třl ja·
(6) Ustanoveni § 35 e) téhož zákO- ko zástupce hlavních hospodářských
na platl s rozlišením tam uvedeným odvětví mimo peněžnictvi jmenuje i
o nezpusobilosti býti majitelem pod- odvolává ministr financl po návrhu
niku společníkem oprávněným spo- ministru prumyslu, obchodu a žlvno'
l ečn'ost zastupovati ,a vésti jejl ob- sti, zemědělství a sociálni péče.
chody, zmocněncem, vedou~.lm, úře~
(2) Vláda může po slyšeni tohoto
níkem, pokladnlkem nebo Jlnym vysporadního sboru a bankovnl rady
ším ú ředníkem podniku .
Národnl banky Československé učl'
ČI. ll\l. (1) Vláda vydá nařlzením niti nařízením opatření k úprav'
podrobné předpisy k provedení § 33 úrokové úrovně odpovídajlcl hOSDozák . č. 347/1920 Sb. z. a n.
dářským poměrum; takovým opalle{ll Údaju, obsažených v dokladech ním nesmí býti dotčeno právo jmeno
a zprávách, jež podle tohoto_ usta- vané bankovnl rady stanoviti úrokod
noveni muže Národní banka cesko-

peněžn í ús tavy (zák.) čl. LlII-l V
všeobecný fond (zák.) §§ 1-6. .
azbY Č .pro
bankovnl
~ák.
347/1920
Sb.

87
obchody
z. a n.). (§
LV. Pokud
ustanovení
jinak nestanov i, nabývá tento zákon

ČI.

předešlá

317

1j:j"~~is~~
'.' . ~n.~m

vyhlášeni; provedou
ni cenové vlády.
by l vy hlá šen 30 . dub -

P

na

~~~'2 , Zá kon

Zá'kon ze , dne 10., října 1924, čís. 238 k
Všeobecny f.ond peněžních ústavů v' republice
terým se ~řizuje
Ceskoslovenské.
2 a 3 § 7 I nim k k
9 poznám
11 od s!.ka,1, §§ 512odst.
odst, 1, §' 16 ~
on ursu nebo při jinakém zá9 20 ods!. 3 a 4 jsou uv edeny ve niku ~eněžniho ústavu dnem, kd

zn ěnl zá ko na z 21, dubna 1932, Č. 54 . tento
u~tay přestal právně existoval
(4) lIkvld~c.e nebo povolené
ří:
IŘfZENf, ÚČEL A ORGANISACE. senstvi
~ocf nevylucuJi
dalšiho trváni pří~IU
k fondu .
..

§ 1. Aby byla podporována spoř i~ost lvýšenim bezpečnosti vkladu a
pil1nivý rozvoj. peněžnictví byl co
moiná zabezpecen,
se Všeobecný fond peněžních ústavu v repubHce
dále oznalováný pouze slovem "fond".
§ 2. Fond j est samostat~á právnlcká osoba a j eho sídlem jest

J ~ ~říslušníci fondu jsou povinn i
p n hlasltl se pisemně u kuratoria
fon~u (§.
do 30 dnu po tom, kd
vzn!klo JeJ!ch
K
~Iásce. dluzno připojiti stanov
K
•
jsou
poVinni pre~lo~ltl mu i jiné doklady a
~právy,. JI~hz kuratorium potřebuje
SIUS~~ilkoU~.enl a vedeni katastru při-

praha.
§ 3. (1 ) Příslušníky fondu, t. j.
subjekty, které za předpokladu předepsanych zákonem mají nárok na
výpomoc z fo ndu, jsou tyto, v tulemsku sid llcf,
ústavy:
a) zemsk é
ústavy vydávajld vkladn i kn ižky (listy), ' a spořilelny ve smyslu zákona ze dne 14
d~bna 1920, č'. 302 ,Sb. z. a n., kte:
~ym se up rav~Ji pravni poměry spoutelen, zahrnUJíc v to spořitelny uvedené. v § , 21 , od st. 1., a § 33, odst.
3., Cit. za kona;
b) záložn y všeh o druhu a úvěrní
sp,?lečenstva Jdružstva), t. j. spolecenstva (dru~stva), která úvěrní obchody prov~zuJi ve skutečnosti i podle stanov Ja ko svou hlavní činnost
pokud ~Xdáv~j i vkl adni knížky (listy)
nebo prrJlmaJ i vklady na běžný účet.
c) společnosti akciové a spOleč:
nasil s ručen ím obmezeným, provolujicl bankovn i a peněžní obchod
vydá~~.if-li . v~ladni knížky (listy) n!:
ba prl JlmaJi." vklady na běžný účet
1.2)
fond u stávají se pe:
nězní
ústavy existuj i cf již v den vyhlUení lohoto záko na, vyhlášením
zákona. a ústavy, vzniklé po vyhlá~lenhl zaákona, d.nem, kdy započne jec pr vnl eXistence .
(3) 8!z újmy práv j iž nabytých za"lká prlslusens tvi k fondu

§ 5. (~) Přís!ušnici fondu zařaďuji
se do trí skupin.
' (}1 Skupi~a I. o sestává ze zemských,
uvernich ustavu, spořiteJen (§ 3
odst. 1. pod a) a okresnich zálo· •
zen
(3) Sku~in~ II. sestává ze záložen
vyjíma:'
Jic, a z uverních společenstev (družstev; § 3, . odst. 1. pod bl ·
(~) ~kuplnu III. tvoří ostatní příslusnicl fondu .
(5) V~ádnim nařízenim mohou býlí'
p~ slyseni zájemníků v rámci skupln .(odst. 2. až 4.) utvořeny dílčí
sk~pl,ny ~ určen okruh účastniků
kazde z nich.
(6), V, pochybnosti o tom, zda ten
~~~ry. ustav jest příslušnikem fond Ui
~I I niC,. neb~ do které skupiny (dílcf skuP.lnY) Jest za řaděn, rozhoduje,
s ko."ecnou platností ministerstvo tin~n~I, dohodnouc se s přislušným f
ministerstvy.
§ 6. J1) Fond se tvoři z přispěvk
podle
ykl!ld,u (§ 11) a i: výnosu vlastniho
Jmenl.
, (2). ' Z př.r~l?ěvků každé jednotlivé
s~uplny ~~llc.. s~upiny) a z přirůstku
techto pnspevku se tvoři sku Pinov'
skupinový), na kter '(
prislusnicl.llnych skupin
sk
pin) nema)l nároku.
u

zřizuje
československé,

peněžní

úvěrní

Přlslušníky

J

7t

příslušenství.
Př~
z~d~stl kura~~r.ia
Příslušnicr-

hospodářských.

~kresni ~al?zny hospodářské

o

place~ych příslušníky

vyhlás~e- f~nd ~dil~í .~o~d

výš~

(dílčích

~
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a a) až e) a odst. 2., nesměji býti č l
také zmocněnci předstaiiéristva
nem představenstva;
e.všichni zaměstnanci banky .
b) člen,ové předs~avenstva neb 'i(3) Představenstvc:> akciové _ banky
ného
spravnih.o
o~~an~
ba~k~
ani
j~_
jest povinno sdělatl v dohode s do- jí zaměstnancI v clnne sluzbe;
zorči radou jednaci řád ~anky, ?bc) členové správnich neb dOZOrčicll
sahujici pravidla o tom, Jak dluzno
orgánů podniku, který na bance nepostupovati při správě a obchodec:.h
banky vůbec a při poskytováni !lve- bo na němž banka závisi (§ 36, Odst . 5.);
ru zvláště, aby aktivita a Iikvid_ati
dl osoby, jichž člens tv i v dOIO rč !
banky - n_ebyly ohroženy, aby porusoradě by způsobilo, že trvajíci obváni nell obcházeni tohoto
zákona
chodni spojení s bankou stalo by se
b'y lo zabráněno a aby do.br_á .pověst
zakázaným podle § 7.
banky netrpěla. Zásady, lez. Jedna~i
(3) Rovněž, manž~lstvi, př!buzen S lvl
řád každé banky
obsahovati musl,
stanovi vládni nařizeni. Jednaci řád a švakrovstvl se cleny predstaven_
stva
banky neb s jejimi vedo uchni
a jeho změny jest předložiti mini úředniky vylučuje volitelnost do do.
sterstvu financí ke schváleni; minizorči
rady; příbuzenstvi v pobočné
sterstvo financi může nařiditi,
aby
linii a švakrovství však vylučuje I
ve lhůtě jim určené byly v jedná~Jrn
volitelnosti jen do druhého stupně .
řádu dodatečně
p'rovedeny 'Z!11 en y
(4) Při volbě do_ dozorči rady dluž.
neb doplňky, j i chž jest potřebi, hledic ke stanoveným zásadám. Jed~aci no prohlásiti zvoleným, koho Označ!
menšina akcionářů zastupujíci na val.
řád jest závazný jak pr~ . spolec_enské orgány správni, tak I pro zamest- né hromadě alespoň pětinu akciové.
nance .banky . Porušeni jednac~ho řá ho kapitálu ve stanovách vykázané.
du správnimi orgány neb za,!,:stnan- ho. Vystoupi-li v téže valné hroma_
ci banky jest zanedbánim pece lim- dě takových menšin vice, než čIn i
počet osob, j~ž maji ~ýli, vOlenV,
to zákonem uložené.
přihlédne se Jen k menslnam, kleré
(4) Představenstvo ak~iové
~anky pořadem zastupují větši podil akcio.
jest povinno sestavovati ke_dm _ 3~. vého kapitálu. Kdo byl takto zV ol en
března, ' 30. června a 30. zári kazdemůže nastoupiti úřad _ člena dozorčí
ho r oku výkazy stavu podle vzorce rady však jen tehdy, jestliže menilvydaného ministerstvem financi ~ !y- na která jim má býti zastoupena
to výkazy jakož i ročni účetni zave~ oďevzdá bance do 14 dnů po va In'
ky ' (účet rozvažný 'a účet ztráty a ZI- hromadě do jednotlivé úschovy ak.
sku) valnou hromadou akcionářů ban- cie banky alespoň v úhrnné jmeno·
ky schválené' uveřej.ňovati v list~ch vité hodnotě akcii, jež k valné hro.
určených
stanovami -pro ,~yhlásky madě složila. Tohoto menšinového
banky . Takový výkaz musi byt I ~rome práva nelze uplatňovati, dokud na
toho dodatečně ' sestaven ke dm, kte- jeho základě zvolený zástupce men·
rý ministerstvo financi urči vy~l~škou šiny jest členem dozorči rady. Jestli·
ve svém věstniku, a tomuto minister- že zástupce menšiny přestane býlF
stvu předložen ve lhůtě jim určené . členem dozorči rady před koncem
(5) Ve vkladnich knižkách ban~ou svého úřédn·iho obdobi, má táž men·
vydaných museji. býti uved:~y listy šina, poneChá-ii
původně
uložené
určené stanovami pro vyhlasky banmnožStví akcii v jednotlivé úschově,
ky.
' . .'
nárok, aby při nejbližši volbě do do·
§ 10. Akciové banky jsou povinny zorči rady byl prohlášen pro zbylek
žřiditi dozorči radu, -vyliovujici ustaúředniho obdobi zvoleným, koho na·
novením tohoto zákona, a připadně vě označ i ; tomuto nároku nenl na
platně usnésti a provésti potřebnou
újmu ustanoveni věty druhé lohota
k tomu změnu společenských stanov odstavce .
do 2 niě-siců po té, kdy tato ' část
(5) Doba působnosti členů dozorč l
záicona nabyla účinnosti.
rady budiž určena stanovami, nesml
Opětnj
§ 11 . (1) DO,zorčí rada nesmí mít~ mé- však b,ý ti delší pěti roků.
jest pll·
ně než 5 a více než 7 členů. Cleny_ volba vystupuj icích členů
směji být.i jen osoby f YsiC;ké volené pustna _
(6) Clenství v dozorči radě zanlki
valnou hromadou akcionářů banky,
s.amo sebou, jakmile nasta la skuteč
(2) Volitelnými nejsou:
a) kdo podle § 8 a, odst . 1. pod nost, která vylučuje volitelnost. U

ní knížk y (zák.) §§ 10-13.
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ke schválenf; ministerstvo fi ·
'pak., zvolené podle odst . 4.,
DsD."Y 'Jé.! ,lehdy, když menšina ji nanci může dozorč i radě nařidiťi,
zaniká en.á vyp ovi úschovu akcií po- aby ve lhůtě jím určené dodatečně
!aSIOU~ ož .ustanovení uložených; vý- provedla v dozorčfm řádu změny neb
dle
se r ovná výběr části ulože- doplňky, jichž jest potřeb i, hledic ke
p~vedaj(c.i.í jestliže se úschova záro - stanoveným zásadám. Porušení dozor·
ny~h edO pJni jinými akciemi alespoň čiho řádu jest zanedbáním péče do·
zorči radě v odst. 1. uložené .
ve! "úhrnn é .~ menovité hodnoty.
(4) Clenové dozorčí rady
museii
lé!e) není.Ji podle ,~tanov ú!ad ~Ie(7dOlorčí r.a dy uradem cestnym, své povinnosti vykonávati osobně a
zachováv ati mlčeni o všech okolno·
nU atDým, bud iž ve st anovách ~d
bl1pl dozo rči rady stanovena pevnym stech, o nichž se při výkonu svého
mén~m penJzem. Členům dozorčí ra- úřadu dovědi. Po'rušeni této povinrol~est zakázánD, aby vedle této nosti jest zanedbáním péče dozorčí
dY I'nv
e a přim ěřené náhrady cestov- radě uložené.
odm v ' loh aneb vedle odpočivných
§ 13. (1) Akciové banky, které zanl'~lk6 neb jiných zaopatřovacích městnávaji více než 25 zaměstnanců,
pO!I, jež jím po připadě jako býva- jsou povinny zřiditi zvlášt ni kontrolp,lalU~aměstnan cům banky přislušeji, ni odděleni. Přednosta kontrolního
IY~lmali od banky jakékoli jiné od- odděl e ni (j e ho náměstek) ani ostat ní
pl I da ry nebo prospěchy .,
tomuto oddělení přidělení zaměstnan
m~n~2 (1) Dozorči rada má povin- ci nesmi se zúčastniti obchodniho
' I d~h Hžeti s péčí řádného kupce provozováni . banky. Přednostou (nánOS trann ě na správu a k tomu úče městkem) kromě toho býti nesmi, kdo
vJe~ledovati veškeré obchody spo- neni volitelný do dozorčí rady (§
luénosli. Dozorčí rada může kdyko - 11); zaměstnanci v činné službě nej:~ požad ovati vysvětlivky a zprávy sou však z tohoto úřadu vylouče"-i.
(2) Přednostu kontrolniho oddělení
Vpodle svého usneseni bud' hromadI ě nebo některými svými členy
na- (jeho náměstka) a ostatn, členy tohoto
oddělení,
pověřené
vlastními
~lIžetl v kn.ihy i spi,sy spol.e~nosti i
zkoumati j eJi celk ov.y stav, Je}i hot~ kontrolnimi pracemi, ustanovuje a jejich
řádné
i
mimořádné
požitky
uvosti, zásoby ce nnych papin~, sme:
ek a jiných ho dnot. Dozorci rade pravuje představenstvo v dohodě s
~ilnáleží též zkou š~ti účetni uzávě!- dozorči radou . Nedojde-Ii k dohodě,
ku výročn i zprávu I návrh na rozde- rozhodne se věc ve společné schůzi,
le~1 čistéh o , zisku a podávati zprávu do které představenstvo a dozorčí
rada vyšlou stejný počet členů; při
valné hroma dě.
(2) Shledá-Ii doz orči rada při vý- rovnosti hlasů plati miněni, k němuž
konu své působno sti, že při provo- se připojil předseda dozorči rady
zováni obc hodů banky nebyly dodr- nebo jej zastupující člen dozorči raleny předpi sy zák ona, stanov, jedna- dy. Na žádost dozorči rady musi býti
jiný člen
clho řádu banky neb instrukcí na je· přednosta nebo některý
ho základ ě vydaných, anebo zjistí-Ii kontrolního odděleni z tohoto oddě
pllpad ruče ní podle § 17 aneb jiné leni odvolán. Pro řádný výkon služnesměji
ne pořádky, které
hrubě
poškozuji by v kontrolnim odděleni
I~lmy banl<y, jest povinna ihn.ed to
býti jeho členové an i zkráceni ve
olnámiti pře dstave nstvu, a neZJedná- svých požitcích, ani přeloženi, vyponloto nápravy ve lhůtě, kterou urči věděni nebo propuštěni ani jinou
li musí to _neprodl eně oznámiti re- újmou postiženi; zrušiti služební po,I;nimu odd ěleni re visniho a důvěr měr s nimi může představenstvo jen
nlctého spol ečenstv a (~ 18); v zá- se souhlasem dozorčí rady. Jinak maIIlných připa dech musi svolati va l- jí členové kontrolniho oddělení stejnou hromadu akcio nářů banky, pa- ná práva a stejné povinnosti jako ji·
tllže tak neu čini k jejimu vyzvaní ní zaměstnanci banky; při kárném ř í
pied stavens tvo.
zeni proti nim jest však poskytnouti
(3) Dozorč i rada musí vykonávati dozorči radě přiměřenou účaSl.
(3) Povinnosti tohoto oddělení jest
své povinnosti podle dozorčího řá
du, který musí sděl ati podle zásad kontrolovati ostatní odděleni banky,
stanovených vládním nařízením. Do- zdali jednotlivé obchodni úkony jsou
zorčí rada jest
povi nna
předložiti
v souhlasu se zákonem, stanovami,
lento řád a jeho změny ministerstvu j ednacim
řádem banky , nebo s in-
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strukcemi na jeho základě vydanými
§ 17 a. (1) Služebni smlouvy se čl
a zdali vyhovuji potřebám bankovni ny představenstva akciové bankye.
techniky a hospodárnosti.
. s jejimi vedoucími _~~ed~í~y (§ 36a
§ 14. (1) lak se kontrola provádl odst. 2. a 3.) nesmeJI by tl uzavřen'
kontrolním oddělenim ústavu, upraví na dobu delší dvou let, a uzavrou.r
podrobně jednací řád.
se na neurčitou dobu, nesmí b ' t!
(2) Kromě běžných zpráv vedoucim smluvena výpovědní doba delší n~!
šest měsiců.
·
1
ředitelům podává kontrolni oddělení
o výsledku své činnosti
pisemné
(2) Skončením služebního poměru
zprávy dozorči radě a to zpravidla osob v odst. 1. uvedených zaniká I
v obdobích jednacím řádem . stanove· jejich člens~ví ve sl?rá~nich orgá.
ných, v přfpadu naléhavé ~otřeby nech banky I ve spravnlch neb do.
však i mimo toto období. OpIsy u- zorčich orgánech jiných POdniků, v
vedených zpráv jest současně před nichž banku zastupují.
ložiti vedoucim ředitelům.
(3) K platnosti úmluv o služebnich
§ 15. Sezná-Ii dozorčí rada ze zprá- poměrech v odst. 1. dotčených a
vy kontrolniho oddělení, že při pro- změn těchto úmluv jakož i k jejich
váděni obchodů banky nebyly dodrzrušeni jest potřebí předchozího vý..
ženy předpisy zákona, stanov, jedna- slovnéh_o svoleni dozorčí rady; o
ciho řádu banky neb instrukci na je- přednostovi kontrolního oddělení (ná.
ho základě vydaných, anebo že pro- měs'lkovi) platí zvláštní ustanoveni
vádění obchodů nevyhovuje potřebám
§ 13.
bankovní techniky a hospodárnosti,
(4) Členové představenstva se Slu.
jest povinna postarati se podle př:d žebni smlouvou, vedoucí úřednici a
pisů dozorčiho řádu
o odstraneni ostatní zaměstnanci banky nesmějí
shledaných závad a po přfpadě za- míti vedlejší zaměstnáni ani provo.
říditi další podle § 12, odst. 2.
zovati obchody, jestliže by to bYlo
§ 16. O obsahu každé kontrolní na újmu přesnému plněni jejich slu.
zprávy předložené dozorči radě a o žebních povinností aneb uvádělo v
případných k ni při'Romínkách budiž
pochybnost jejich výhradný zájem na
bezodkladně vyrozu~ěn vládní kO,mi- prospěchu banky.
sař; žádá-Ii za to, (buďtež mu dana
(5) Žádná z osob uvedených v Od.
veškerá vysvětleni a opis kontrolnl st. 4. nesmi zastávati ~ároveň vice
zprávy s připomínkami.
než deset úřadů člena správního ne.
§ 17. (1) Členové p!eds~a,:,e.ns.tva a bo dozorčího orgánu jiného podniku
dozorčl rady banky, Jakoz I JeJI v:s hlavním sídlem v tuzemsku. Řečené
douci úřednici (§ ~6, odst. 3.), kterl osoby smějí převzíti takollý vedlej'
porušili povinnosti uložené jim zá- ší úřad jen s předc~10zim výslovnýrr
kony, slanovami, . jedn.acim řáde,!:, svolením dozorči rady; toto svoleni
banky, instrukcemI na Je~~ základe může dozorčí rada kdykoli odvolati,
vydanými, řádem · dozorclm
aneb aniž banku pro to postihuje jakákOli
smlouvou, ručí b.ance za škodu, kte- povinnost k odškodnění. Tytél osoby,
rá vznikne z jednání, při němž k po- byť by byly členy správních neb do.
rušeni došlo, leč by bylo porušeni zorčích orgánů jiného podníku se
povinnosti
dodatečně
napraveno svolenfm dozorčí rady, nesměji při.
předtfm, než škoda nastala.
jímati od tohoto pOdniku ta'1Ueml
(2) Ustanovením odst. 1.
nejsou presenční známky neb jalcouKoli Jinol
dotčena obecná ustanoveni o náhra- odměnu; takové požitky na ně při·
padající plynou do pokladny banky.
dě škody.
(3) Ručl-li podle tohoto paragrafu Jsou odkázány jen na odměnu, která
za šlcody osob několik, ruči všechny se jim s předchozím
výslovným
rukou společnou a nerozdilnou, po- schválenfm dozorčí rady po skončen i
kud se nedá určiti poměr jejich za- správniho obdobl banky přizná.
(6) Poruší-Ii kdo ustanovení odst.
vinění.
(4) O uplatnění nároků na náhradu 4. nebo 5., jest banka oprávněna
škody podle
předešlých
odstavců zrušiti jeho služební poměr bez vý·
platí § 3, odst. 7; tříletá promlčecí povědi; kromě toho může banka na
něm požadovati náhradu škody nebo
lhůta běží proti revisnimu odděleni
tam uvedenému teprve od té doby, žádati, aby obchody sjednané ~a je·
ho
účet platily za obchody sJedna·
kdy se toto oddělení dovědělo
o
né na účet její vlastni, a šlo'lI by
škodě a osobě škůdcově.

Vkladní knížky (zák.) §§ 14-17b.
bchody sjednané na účet cizí,
o ••~ žádati vydáni odměny za to
'"r,~até neb odstoupení nároku na ta p ~ou odměnu. O vymáhání těchto
kO okú platr obdobně § 17, odst. 4.
ná[7J Dozorči rada , vykonávajíc půbnost podle odst. 3. a 5., jest poSf na dbáti výhradně zájmů banky.
v ~ schválováni odměn za výkon vedPI' šICh úřadů jest povinna dbáti, aby
le) jednotlivci nedostalo na odměně
srce, než _co sp!~ve~livě odpovidá
~namu techto uradu pro banku a
,maze s nimi spojené; dále jest
novlnna dbáti, aby úhrnný penlz taiových odměn všem dotčeným osobám vyp lace~ých. neyčinil vice
než
olovinu penrze, Jenz bance podle
~dSt. 5.m připlynul v jejím předešlém
správnl obdob!.
(8) úm luvy, pokud se přfčl ustanovenim předešlých odstavců, nejsou

právně účinné.
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dozorčí

rada,

neučinHi

tak
vyzváni . ve
rada jest
povrnna vyzvatI ·predstavenstvo,
usnesla-Ii se na podání návrhu .valná
hromada akcionářů banky;
c) v zastoupeni banky revisnl oddělení revisního a důvěrnického společenstva (§ 18).
(4) Návrh jest podati v tolika stejnopisech, aby jeden zůstal u rozhodčlho _SOUdu a po jednom mohlo býti
~oruceno osobě, o jejlž smlouvu
Jde, a všem, kdož jsou podle odst.
3. k podáni návrhu oprávněni; tito
mohou se řízení zúčastniti.
Návrh
budiž dotčené osobě doručen podle
předpisů o doručování žalob.
(5) Rozhodči soud sestává z předsedy a dvou přisedicích. Předsedu
jmenuje president (jeho náměstek)
kr~jského sO~du (obchodniho), v jehoz obvodu Jest sldlo banky, ze
soudců z povolání, kdežto oba pří
sedlcí jmenuji strany, a to navrhovatel jednoho hned v návrhu, druhá
I strana druhého do 15 dnů poté, co
jí byl návrh doručen. Byli-Ii někte
rou ze stran neb oběma opominuto
jmenovati přfsedíclho 'menu'e 'e'
po případě oba PříS~d/ci, p!esidJe~i
(jeho náměstek) uvedeného' soudu ze
soudců z povolánI: O vyloučení a
odmltáni členů
rozhodčího soudu

představenstvo přes její
Ihůt~ jí určené,; d?zorčí

§ 1! b. (1) Vyplývá -Ii zey čtvr!l:tnlho .vykazu stavu neb .z ~ocni ucetnl
Iáve~ky anebo z !eVI Snl, zp~á~y (§
29), ze banka utrpela ,ztraty, jez ,ztravily ~~servy . na, ztr~t~ urcene
a
lmenslly akc!ovy ,kaplta~ veo sta~.?vách uvedeny o vl.ce ~~z 20 /0, ~uzye
se ,!Janka d,omáha!!. s~lzenl nepnme'ene vy~okych pozltku ze smluy . sI!
členy W,,:ds:.avenstva ~anky a .I e Jlml
v!d~UClml urednlky, predtim sJednaY
n (2)' Služebními požitky slušl tu ro- p.'ati obdob~ě ustanovení zákona o
zuměti požitky jakékoli (jako: služné, rrzenf spo,rnem.
plldavky všeho druhu, remunerace, ,,(6) PO.dani pro rozhodčí soud při
novoročné, podíl na zisku, provise a Jlma a Jeho kancelářské práce koná
pod.) smlu vně přiznané jakož i od- ~a,ncelář krajského soudu v přede
počivné a jiné zaopatřovacl požitky slem odst. uvedeného.
a odbytné smluvené pro případ zru(7) Rozhodčí soud rozhodne
o
lení smlouvy. Nepřiměřeně vysoké návrhu v zasedánl neveřejném po
jsou služebnl požitky, které neodpo- ústním jednání k němuž obešle obě
vfdaji hosp~dářsk..~ !,.osnos!i ba!'ky. s,trany a jejich zástupce. NedostavíPII po~~ zo,vani y pn~er!n~stl sluze~- !I se str~n~ k jednání, provede se
nich p~zltku sl,l!.~i pn~lfze~1 sprav~.dlr: ~izenl v JeJi nepřítomnosti. Nepoda,i téz k vyysl slu~ebnrch pozltk,u rl-Ii se vyříditi věc smírem, proveostatnlch za,mestnancu ban~y, k. yvy- de r~z~odčl soud řízení, a to jak co
lnamu, ktery pro banku ma zvlastnl do zJlštováni skutkového stavu tak
odborná .způsob!I~~t o~oby~ ? její~ i ,co do použiti průvodních pro;třed
smlouvu Jde, k JeJI ysluzebnl crnnostr ku, šetře při tom obdobně ustanovepr? banku ~ ,k dobye, p~ kter0l!. trvá : ~í civilnlho řádu soudnlho.
Strany
Je)1 skutecny sluzebny pomer k JSou povinny podati rozhodčímu soubance. , y ,
y
,
du veškerá vysvětlení, jichž jest po(3) Snlzenl sluzebnlch požitků lze třebí ke zjištění skutkové podstaty
se domáhati návrhem u rozhodčího věci. Rozhodčl soud usnáši se větší
sOU.du .zřízen~~o podle odst. 5. Po- nou hlasů; porada se koná v nepři
datI n~vrh muze:
tomnosti stran . O jednáni rozhodčího
a) predst~~enstvo banky, svolí-Ii k soudu sepiše protokol přfsežný . zatomu dozorCI rada;
pí$ovatel, jejž ustanovl president (je-
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ho náměstek) krajského soudu v odst. 5. uvedeného.
(8) Řádné soudy jsou povinny poskytovati rozhodčímu soudu
právni
pomoc.
(9) Rozhodčí soud stanovi podle
zásad slušnosti osobě, o jejíž smlouvu jde, služební neb
zaopatřovaci
požitky, po případě odbytné přimě
řené výše. Při stanovení služebních
anebo zaopatřovacích požitků
neb
odbytného jest přihlížeti k hospod~ř
ské nosnosti banka na jedné straně
a k okolnostem, uvedeným v odst.
2., posl. větě, na straně druhé; odpočivné a zaopatřovací požitky, které nejdou na vrub provozovacího úč
tu banky, nýbrž výhradně na vrub
zvláštních na to určených fondů nebo
zařizeni, jež jsou uloženy v majetkových hodnotách (v nemovitostech,
v hypotečních pohledávkách zákoi1né
jistoty, ve státních dluhopisech neb
jiných cenných papírech sirotčí jistoty anebo jiným způsobem platným
pro ukládáni jmění sirotčího)
od
jmění banky oddělených, a odděleně
účtovány a spravovány,
lze snlžiti
jen potud, pokud neúměrně zkracují
práva a nároky ostatní~h zaměstnan
ců nebo jejich I?o~~talých vůči tomuto fondu nebo zařízeni. Náklady
řízení nese banka. Nález rozhodčlho
soudu budiž podepsán předsedou a
zapisovatelem
a doručen plsemně
oběma
stranám;
jest vykonatelný
soudnl exekuci.
(10) Nálezu lze odporovati toliko
žalobou o bezúčinnost podle obdoby civilního soudního řádu. O žalobě rozhodne rozhodčl soud
zřlzený
u vrchního soudu, v jehož obvodu
jest sldlo banky; vyhovl-Ii
žalobě,
rozhodne s konečnou platnosti
ve
věci samé. O tomto rozhodčím soudu plati obdobně ustanoveni odst. 5.
až 9. s odchylkou, že soud jest složen ze tří soudců z povoláni a ze
dvou přlsedlcích stranami jmenovaných. Členové soudu, kteřl měli účast
na vydání prvního nálezu, jsou s rozhodování vyloučeni.
(11) Sníženi pravidelně se opětujl
clch požitků (odst. 2., věta
prvnl)
rozhodčím soudem
provedené plati
od prvnlho dne měslce, který následuje po vydáni nálezu.
(12) Plněni nad míru
rozhodčím
soudem stanovenou neni dovoleno,
dokud se hospodářská nosnost ústavu
podstatně nezlepši. Za vrácení pře-
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platku ručí osobně orgán banky kl
rý k výplatě dal souhlas. Ostaíni e·
stanovení služební smlouvy Zustáv~'
nedotčena.
aj[
(13) Osoba, proti kte'r é byl pOcl
návrh na snížení služebních POŽitk~n
může od podání návrhu až do ~.
lrl
měslců po vydáni nálezu rozhOdčl ho
soudu zrušiti služební smlouvu s Ok
mžitou platností.
a·
ČASl III.

O REVISNI POVINNOSTI BANKOVNICH
OSlAVO.

. § 18. (1) Ve~keré společnosti ak.
cl~vé <.koman~ltn} na akcie) a spo.
lecnostl
vozuFci
dy, JSou
nlckeh';l

s rucenlm obmezeným P'Q
b!lnkovni ~ ~eněžní ~bCho:
clenx. revlsnlho a dUvě,.
sp?'ece.nstva s ručením ob.
';oi::;1~. z:.ízeneho podle zá kona č.
(2) loto společenstvo
nepodléM
r~vi~i po~l~ ~ákona č. ~ 3~/1903 ř. z.

~r:;z fi~~~'~;. Jeho provadl

mÍilisler:

dl~ ~. P~~zo~~čenstvo loto má své si.
§ 20. (1) Zakladatelé společenstva
jsou povinni, dříve než nažádajf o
zápis společenstva do rejstříku spo.
le~enstevního, pře~ložiti stanovy spo.
lecenstva, a to nejdéle do tří měsl.
ců po svém ustanoveni, ministerslvu
financí ku schválenI.
Pokud tento
zákon neustanovuje jinak, museji sta.
novy vyhovovati zákonu ze dne 9
dubna 1873, č. 70 ř. z.
.
(2) Změna stanov vyžaduje souhla.
su ministerstva financi.
§ 21. (1) K působnosti společenstva
náleží :
a) revidovati ústavy v něm sdru.
žené a jejich pobočné z;ávody,
b) navrhovati akce k reorganisacl
sanaci a likvidaci členů a po Připa:
dě spolupůsobiti při
takových akcích.
(2) Za souhlasu vlády může společenstvo po příslušném doplnění sla.
nov rozšířiti svou působnosl i na
jiné úkoly dotýkající se společných
zájmů ústavů v něm sdružených .
§ 22. (1) Zřídí-Ii se nová spole č
nost akciová neb společnost s ruče·
ním obmezeným, provozující bankov·
ní a peněžni obchody, jesl Jeli
představenstvo povinno oznámiti 10
společenstvu do jednoho měsice po
zápisu společnosti
do obchodniho

Vkladní knižky (d~ic) f3§ 18-28.
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OkU a záro veň mu předložiti vý- lečenstva po slyšeni jeho předsta
r,JS: obch odního rejstříku a stano- venstva ministerstvo financi. Před natah olečnosti.
stoupením služby skládaji slib do
vy sp Dobrovolně mohou přistoupiti rukou ministra financí neb jeho zá(21 1né protokolované bankovní ústa- stupce, že budou plniti svědomitě
léi (firmY) bez rozdílu, jaká jest je- služební povinnosti a zachovávati'
vy právn í for ma. O žádosti za při- nejpřísnější mlčenlivost o tom
co
IIC~ rozhoduje v _tomto případě před- seznají při výkonu služby •nebo,
lel enslvo spolecen stva podle volné- vzhledem k svému služebnímu posta-'
slavuvážení s konečnou platnosti.
ve.!lí a co v zájmu státu, členů spohO 23. (1) Společnosti uvedené v § lecenstva a jejich zákazníků aneb i
/odSI. 1., (povinni členové) přejí- jinak ze služebnfch ohledů jest nut"/ 1 na každých i počatých
250.000 ~o zati!ji~i aneb jim bude ' výslovně
~ svého splaceného akciového Ja.ko duverné o~načeno, proti kažtmenovéhO) kapitálu jeden podíl, demu, komu neJSOu povinni učiniti o
'~hoi vyš i určují stanovy společen- takových věcech úřední sděleni.
;~va. _
• '"
_
•
_.
(4) Po_vinnosti zaměstnanců revisi1í(2) pocet podí~~ J~~ych clenu urcl ,ho oddelení (odst. 3.) stanoví minipiedslave~s tvo pn pnJeti podle vol- ste rstvo f inancf služebním řádem poného uvázeni.. __
. _
_
dl~ obdoby ust anovení pro státní za(3) pokud ~yt ez~y J~enf. sP.~le~en- 1 mestnance ' podobných kategorií; poslva n~pos taci _k uhrade vyd<!Ju, JSou kUd. jde o výkon jejich služebních
členove. ~po le~en st~a pov!nn~ pnspí- !,ovrnnosti, požívají stejné ochrany čJ'
val I k Jeji ch uhra~e pc;>~erne podle J.~ou stejně trestně odpovědni jako
počlU s_vv ch p~dílu.: Blrzsí ustan~ve.: I uredníci státní.
ni o techt o prispevcich obsahuJtez
(5) Zaměstnanci revisniho oddělení
~anovy spolecen~tva.
ne~mějí do pěti let po rozvázánf
(4) peníz podílu (odst. 1. a 2.) a sluzebního poměru ke společenstvu
pflspěvků (odst. 3.) sděluje _se _ čle- ~táti se členem_ správnfho neb dozornum platebním vy~~áním , v. nemz bu- ciho orgánu nekterého peněžnfho údli uvedc:na vym erov~ci zakladna a stavu nebo peněžního podniku
vů
určena Ihuta spl~tn~st~. _ Nedoplatky b~c anebo podniku, který na někte
váznoucí za poy rnny,?!! cleny (odst. rem peněžním podniku závisí, ani tal.) lze vym áhati polrtrckou exekuci kový podnik peněžnf nebo podnik
podle výkazu o nedoplatcic.h p.ot.vrze- zá~isl~ sami provozovati, aniž se ho
ného co do vykonatelnost. mrnlster- zúcastnovali jako společnfci' stejně
slvem 'in~~ ci.
"
_.
n.esn;rějí do uvedené doby bÝti přija§ 24. Pn hlasovanl ~Ienu ve val- t. at přímo nebo nepřímo do služeb
ných hr0!!1 a,dách sp.olecenstva při pa- některého z dotčených podniků. Úmdá na ka:dy podíl leden hlas.
!uvy těmto ustanovením se příčícf
§ 25. Ocelem rev. se, kterou spole- JSou neplatné.
čen slvo p.odle §. 21, odst. 1., lit. a), . § 27. (1) Revisoři společenstva mavykonávali má , Jest kontrola toho, Jí právo vstoupiti při revisi do obIda zachovávaj f se zákonné a statu- chodnfch a provozovacich mfstností
I',nl předpis y, jakož i předpisy jed- členů, nahllžeti do všech knih a dolaclch a. doz~rči~h řádů .a celého kladů, požadovati zprávy a objasně
lO!pod~renl clenu. ~ .~I~d.ska __ . be~- n! .od členů, jejich zástupců, úřed
plcnostl vkla~~ telu I Jrnych ventelu. nlku a zřízenců, prohlížeti stav po§ 26. (1) Pusobnost, uvedenou v § kladny, cenné pap Iry dluhopisy
a
21, odst. 1., ,vykonává _společenstvo jiné hodnoty.
'
"/Utnim . revlsnfm_ odd~Ienfm..
(2) Při započeti revise povinni jsou
(2) Revl.snl o~delenf ~e~t v tet~ p~okázati se dekretem revisnfho odpusobnosll podrl zeno mrnlsterstvu "- deleni, jímž se revise nařizuje.
nancr.
§ 28. (1) Podrobné předpisy o způ(3) Pře~nosta rev isn.ího . o'!.~ěleni, s?bu, rozsahu a době prováděni releho nám~stek, os_~at~1 r~vlson a to: Visí stanoví ministerstvo financi po
muto od~eleni .prld ~lene pomocne slyšení představenstva společenstva
sily (zameslna.nCl r~vlsního oddělení) zvláštni instrukci.
Isou smluyniml zamestnanci společen (2) Revisní oddělení společenstva
Slva, sluzebni _s~louvy s nimi však může kdykoliv požadovati od členŮ'
slednává a zrusuJe v zastoupeni spo- společenstva výkazy o aktivech a pa-
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sivech ke zjištění solventnosti a lik- správní přestupek pokutou Od 100
Kč do 25.000 Kč, a je-Ii POkuta O
vidnosti.
(3) Revisní oddělení jest oprávně dobytná, vězením od tří dnů do nt~'
rl
no žádati reeskontní místa o sděle měsíců.
(2) Stejně bude potrestán, kdo p"
ní rozsahu použitého eskontního
a
re eskontního úvěru členů společen jme nový vklad na vkladní kníž~l.
stva a jejich dlužníků a
navzájem (list) již vydanou, ač jeho oprávn'U
-q"Jůže k žádosti
reeskontních
míst n! vydávati vkladní knížky (listy)
nlklo .
sdělovati celkovou závaznost členů.
(3) Trestní odpovědnost Slihá
.
Revisní oddělení má též právo žádaa
1i od peněžních ústavů potvrzení o chatele a spolupachatele; majit:1
správnosti salda uložených přebytků podniku,_ po přfpa~ě členy správníc~
<Iena.
a dozorcích orgánu a vedoucí úřed
(4) Na žádost člena společenstva níky. t~ž t~~dy, j~s.tI.iže_ zanedbání~
může revisní oddělení vykonati
též povlnne pece zavinili, ze v POdnik
r evisi jeho dlužníka, svolí-Ii k tomu. došlo ,ke spáchání trestných činu U~
§ 29. (1) O výsledku revise podají vedenych v odst. 1. neb 2.
(4) Z nálezu lze se odvolali od
r evisoři písemnou zprávu přednosto
o
vi revisního oddělení, který sdělí 15 dnů ode dne doručení.
její obsah revidovanému ústavu {S) Při opětném odsouzení majitele
a to, je-Ii zřízena dozorčí rada, podniku může býti odňato živnosten.
prostřednictvím jejím a současně ské oprávněni, při jehož výkonu u.
dodá stejnopis revisní zprávy vlád- vedené trestné činy byly spáchán
nímu komisaři, by-Ii ustanoven. Bu(6) Potrestáním vinníka není dotl~.
dou-Ii shledány podstatné
závady, no zákonné právo správních Úřadů k
jinakému
zakročení.
vyzve přednosta revisního oddělení
-zákonné zástupce ústavu k provede§ 30 a. (1) Kdo jako člen správnl.
ho neb dozorčího orgánu aneb ve.
ní nápravy v přiměřené lhůtě.
(2) Dozorčí rada a představenstvo doucí úředník peněžního ústavu po.
Jsou povinny o revisní zprávě po- ruší některý příkaz nebo zákaz, uve.
Jednati, usnesení učiniti a vytčené dený v § 1J _odst. 5. a 6., § 4, odSl.
-závady odstraniti ve lhůtě stanovené 1., posl. vete, § 5, odst. 2., § 6, od.
st. 5., § 7, § 8, § 9, odst. 3. až 5
revisním oddělením.
(3) Nestane-Ii se tak, nebo dojde- § 11, odst. 1. a 7., § 12, odsl. 2. ~
li k neshodě mezi revisním odděle 3., § 13, odst. 1., větě první a dru.
ním a revidovaným ústavem, předlo hé, § 15, § 16, § 17 b, odsl. 12., §
ží revisní oddělení věc ministerstvu 22, odst. 1., § 28, odst. 2. a 3., a §
1inancí, které rozhodne s konečnou 35 d, odst. 4., nebo se takového činu
' zúčastní aneb zanedbán im
POvinné
platnosti.
(4) Představenstvo ani členové spo- péče zaviní, že v ústavu došlo ke
spáchání takového činu, bude potre.
'Iečenstva nemaj í práva žádati beze
svolení revidovaného ústavu za sdě stán okresním úřadem, nejde-Ii o čin
lení revisní zprávy. Naproti tomu mi- trestný soudem, pro správní přestu.
nisterstvo financí může kdykoliv na- pek. Trestem jest, byl-Ii porušen ně
hlédnouti do revisních zpráv ulože- který příkaz nebo zákaz uvedený v i
ných u revisního oddělení, nesmí 1, odst. 5. a 6., § 4, odst. 1., pasl
však zpráv těchto použíti pro účely větě, § 5, odst. 2., nebo § 9, odst.
berní a to ani ohledně revidovaných 5., pokuta od 50 Kč do 5000 Kč, ale·
li nedobytná, vězení od jednoho dne
ústavů, ani jejich zákazníků.
(5) Zprávy, podání a oznámení ura- do čtrnácti dnů, a byl-Ii porušen ně
dům pdle tohoto ustanovení i s pří který jiný napřed uvedený příkaz ne·
bo zákaz, pokuta od 1000 Kč do
loh ami jsou prosty poplatků.
10.000 Kč, a je-Ii nedobytná, věze·
ní od tří dnů do jednoho měsice.
ČÁST IV.
(2) Podle vyšší trestní sazby uve·
TRESTNI A VŠEOBECNÁ USTANOVENI. dené v odst. 1. bude potrestán o·
§ 30. (1) Kdo, nejsa k tomu podle kresním úřadem pro správní přestu'
~§ 2 až 4 oprávněn,
vydá vkladní pek též:
1. kdo jako člen správního neb
'knížku nebo vkladní list (§ 1, odst.
2.), bude potrestán okresním úřadem, dozorčího orgánu banky, spořitelny,
nejde-Ii o čin tre stný soudem, pro záložny, úvěrního společenstva (druf·

1::

o

o

Vkladn í knížky (zák.) §§ 29-30c.
) nebo jiného peněžního ústavu
stV~ní že členem správního nebo
,avlorČíhO orgánu, zmocněncem, vedo t dm úředníkem, pokladníkem neU
dO jiným vyšším úředníkem ústavu
bO stan e nebo zůstane osoba k tasevému úřadu podle § 35 e) nezpů
~o bUd, nebo, pokud j~e o akci~vo~
IOn~u, z úřidu ta kove ho vyloucena
ba 8 a, 11 a 13);
,_
(§~ kd o jako vedoucí urednik tako.ho ústavu věda, že jde o osobu
Y úřadu m
napřed uvedeným podle
: 35 e) nezpůsob ilou nebo z takoého úřadu podle §§ 8 a, 11 nebo
vyloučenou, správnímu nebo doorčímu orgánu ústavu to neoznámi;
t 3. kd o poruší některý zákaz ~ve
dený v § 17 a, odst. 5., nebo Jako
-len správního nebo dozorčího orC
ánu anebo vedoucí úředník ústavu
!aviní, že v pOdniku došlo k porušení tohoto za kazu ;
4. kdo jak? člen odpovědného _ orgánu akci ove banky nebo spolecnosti s ručením obmezeným, provozulícl bankovní a peněžni obchody, neodklidí proti předpisu § 29 ve stanovené lhůtě závad při revisi shledaných;
_
__
5 kdo jako clen odpovedneho orgánu' spořitel ny ve stanovené lhůtě neodklidí závad, vytčených státním dozorčím úřadem v mezích § 18 zák.
č 302/1920 Sb. z. a n., anebo záv~d, j ichž odklizení b~~o p~ikázáno
revidujícím svazem, anlz statní dozorčí úřad výkonu takového příkazu
odporoval nebo výkon zakázal (§ 25
cit. zák.);
6. kdo jako člen odpovědného orgánu záložny nebo úvěrního společenstva (družstya) neodklidí závad,
lež byly revisore_m, vykonavším. ~
úsfavu zákonem predepsanou reVIsI,
vytčeny a jichž odklizení v určité
Ihutě bylo pod pohrůžkou trestního
strhání revisním svazem aneb úřa
dem (soudem), který revisora ustanovil, ústavu písemně nařízeno; bylII však proti takovému nařízení v
uvedené lhůtě podán u revisního
svazu aneb u úřadu (soudu), který
revisora ustanovil, rozklad, jest odpovědný orgán trestný teprve, neodklidí-Ii vytčených závad ani poté,
když rozklad byl uznán bezdůvodným.
(3) Přestupky uvedené v odst. 1.
loholo paragrafu, pokud se vztahují
na porušení některého příkazu nebo
zákazu, uvedeného v § 1, odst. 6.,

:3
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§ 5, odst. 2., § 6, odst. 5., § 9,
odst. 3. a 4., § 12, odst. 3., § 16,
§ 22, odst. 1., § 28, odst. 2. a 3.,
jakož i přestupky uvedené v odst_
2., č. 4 až 6 tohoto paragrafu, stihají se jen k návrhu dohlédacího orgánu veřejné správy anebo revisního
svazu neb úřadu (soudu) povolaného
ustanoviti revisora . Promlčecf lhůta
ke stihání uvedených přestupků počíná se
podáním návrhu, nejdéle
však jeden rok poté, co byl odklizen
stav zákonu se příčícf nebo zákonná povinnost byla splněna.
(4) Pokuta, uložená podle přede·
šlých odstavců, může býti uložena
opětovně,
nebude-Ii ve stanovené
lhůtě stav zákonu se příčicí odklizen nebo zákonná povinnost splněna.
(5) Ustanoveni § 30, odst. 4. a 6.,
plali i tu.
§ 30 b. (1) Potrestán bude okresním
úřadem, nejde-Ii o čin trestný soudem, pro správní přestupek pokutou
od 1000 Kč do 10.000 Kč, a je-Ii nedobytná, vězením od tří dnů do jednoho měsíce,
1. kdo jako majitel nebo společ
ník, po případě člen správního neb
dozorčího
orgánu
anebo vedoucí
úředník peněžního ústavu nebo peněžního podniku vůbec anebo podniku, který na peněžním podniku závisí, zaviní, že společníkem někte
rého z uvedených podiků, členem
jeho správního nebo dozorčího orgánu se stane nebo do služeb takového podniku přímo nebo nepřímo
bude přijat bývalý zaměstnanec revisního oddělení revisního a důvěr
nického společenstva (§ 18) před
uplynutím pěti let po rozvázání služebního poměru k tomuto společen
stvu, jakož i
2. bývalý člen revisního oddělení
napřed
jmenovaného společenstva,
který před uplynutim řečené doby
provozuje peněžní podnik nebo podnik, který na peněžním podiku závisí r
stane se společníkem takového podniku anebo přijme v něm přímo nebo nepřímo službu.
(2) Ustanovení § 30, odst. 4., a
§ 30 a, odst 4., plati i tu.
§ 30 c. Ustanovení §§ 30 až 30 b)
platí pro peněžní ústavy, které nemají více než čtyři stálé úřednické
síly, s těmi zmněnami, že sazba peněžitých pokut tam uvedených činf
50 Kč až 2.500 Kč, a dopustil-Ii se
vinník několika přestupků tam uve-
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§ 35 f. (1) Pokud t o zvláštní ~o
vaha činu nevylučuje, jest pok~s prečinů uvedených v tomto zákone trestný i v zemi Slovenské a POdkarpatoruské.
(2) Doba, jejíhož uplynuti se vxžaduje ku promlčení trestního stihaní,
činí u přečinů uvedených v tomto
zákoně tři roky, u zločinu deset let.
§ 36. (1) Pře~stavenstvem .po~le
tohoto zákona JSou: u akclovych
společnosti představenstvo podle čl.
227 obchodního zákona ze dne 17.
prosince 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863,
a ředitelství (správa, správní rada)
podle § 182 zák. čl. XXXVII/1875,. u
komanditních společností na akCie
osobně ručící společníci a u společ
ností s ručením obmezeným jednatelé
podle § 15 zákona o společnostech s
ručením obmezeným ze dne 6. března
1906, č. 58 ř. z. (zákon ze dne 15.
dubna 1920, č. 271 Sb . z. a n.) .
(2) Členy představenstva se služební smlouvou rozumějí se členové
představenstva akciové banky, kteří
mají smluvně zajištěnu dobu trvání
členství aneb kteří ve svých požitcích bankou vyplácených nejsou odkázáni jen na presenční známky a
podíl na zisku (tantiemy) podle stanov banky a na odměnu, kterou valná hromada akcionářů banky rok od
roku povoluje členům představenst,va
za zvláštní
výkony v uplynulem
správním období. K odpočivným
a
zaopatřovacím požitkům,
které nejdou na vrub provozovacího účtu
banky, nýbrž výhradně na
vrub
zvláštních na to určených fondů nebo zařízení, jež jsou uloženy v majetkových hodnotách (v nemovitostech, v hypotečních pohledávkác.h
zákonné jistoty, ve státních dluhop'sech neb jiných cenných papírech
sirotčí jistoty anebo jiným způsobem
platným pro ukládání jmění sirotčí-

ho) .od !m~!lí b,anky oddělených, a
oddelene uctovany a spravovány s
tu nepřihlíží; rovněž se nepřihlifr ~
náhradě cestovních výloh s úřadelll
spojených, pokud nepřesahují přimě.
řený peníz.
(3} Vedoucími úředníky jest rozu.
měti zaměstnance peněžního ústavu
kterým bylo svěřeno vedení ústav~
neb vedení jeho pobočného závodu
aneb některého samostatného Oddě.
lení (u akciové banky oddělení zří.
zeného podle jejího jednacího řádU)
(4) Které osoby, dlužno rOZuměli
př[slušníky rodiny,
posuzovati jesl
podle § 5 zákona ze dne 15. června
1927, č . 76 Sb. z. a n. , o přímých
daních.
(5) Podnikem závislým se míní pOd.
nik, na jehož základním (akciovém
kmenovém) kapitálu jest banka po:
dle stavu ke dni své poslední rOčnl
účetní

uzávěrky

zúčastněna

alespoň

z 30%, anebo jemuž poskytuje úvěr
přesahující 40%
jeho vlastních prostředků, t. j. základního kapitálu a
vlastních, v
jeho
poslední roční
účetní závěrce
vykázaných
reserv.
Totéž obdobně platí pro určení, co
jest rozuměti bankou na podniku zá.
vislou.
§ 37. Tento zákon nabývá účinnosti
rok po svém vyhlášení kromě ustano.
vení části III. a §§ 32 a 33, pokUd
se týče §§ 34 až 36, která nabývali
účinnosti
dnem vyhlášení zákona.
Provedením tohoto zákona se pově.
řují ministři financí, vnitra, obchodu
a spravedlnosti.
Pozn . Zákon by l vy hlá šen dne 7
listoPladu 1924. Zákon čís . 54/1932,
kterým by ly nov elován y § 1, odst. 2,
5 a 6, §§ 2-4, 6-8, 8 a , 9, 11 , § 12
odst. 2 a 3, §§ 13, 15, 17, 17 a, 17 b,
18, § 22 o dst. 1, § 23 odst . 1, §§ 26,
28, 30 , 30 a-c , 31-35 , 35 a-I, 36,
by l vyh lá še n 3D, d ubna 1932 .

Zákon ze dne 2. března 1933, čís. 44, kterým se vydávají
zvláštní předpisy o soutěži ve' věcech peněžnictví a o
úpravě úrokové úrovně.
.
ČA S T PRVNL

o

SOUTĚŽi VE

VĚCECH

PENEŽNICTVL
§ 1. (1) Poradnímu sboru ve vě
cech peněžnictví (čl. L1V., odst. 1.,
zákona ze dne 21. dubna 1932, č. 54
Sb. ' z. a n.) přísluší stanoviti pro

soutěž v peněžnictví zásady dobrýcl!
mravů, zejména pokud jde o dohod,
úrokové všeho druhu, a zásady Jím
stanovené měniti nebo rušiti.

(2) Vláda může Poradní sbor vyzvati, 'aby stanovil takové zásady o

Vkladní knížky (zák.) §§ 35f-37.
Soutěž v p eněžnictví (zák.) §§ 1-5.
. dnotlivých otázkách, zejména aby v
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jednání před smírčí senát Ústředního

)ečité lh ůtě upr~vi~, úrokové sazby smírčího orgánu. NedostávHí se straúroveň odpo v ldajlcí hospodářským n"!,. pr~ti . ní~ stížnost byla podána,
naoměrům . Mímo to může si vláda muze . jl Ustrední smírčí orgán donu~yžádati na ~ boru vyjádř~ní, o. při mě- covatl k tomu pořád kovou pokutou až
ur

leností rozp etí mezI paslvnlml a ak- do 10.000 Kč, která může býti opě
livnimí , úr~ky ' ~ jednot!iyých druh.ů tovně uložena.
enéinl ch u~t av.u a penezních podnl(3) Nemělo-Ii uložení pokuty výfů (čl. Lil. zak. c. 54/1 923 Sb. z. a n.). sledk~ .an~b bylo-Ii, by ukládání po~
(3) Zás ady stanovené podle přede- ku: zrejme ~ezvýsledné, přikročí Úšlých ~ d s tav c:.~ ~ tá~ají se právn~. z,á- stre~ni smircí orgán ke zjištění skutvaznými (peneznlck,: normy souteznl), kove podstaty (§ 5). Na tento účinek
byly' li ,Vl ád O~ sc~valeny ..a vVhlášeny ~edostavení se k smírčímu jednání
ve Sblrc e za konu a nanzenl; před- Jest st~a.nu v pisemném předvolání
ložiti návrh na j ej ich schválení při- upozorniti.
sluši min istru financí v dohodě s miJ4). Vyří~e~í yěci smírem může býti
nistrem průmy sl u , obchodu a ži vností uCll1eno zavlslym zejména na tom, že
a ostatn ími z ú č astněnými ministry.
strana
nah radí
peněžnímu ústavu
§ 2. (1) Je ~~a.ti ? stížnostech • • na (pOd~iku, ústředí) škodu, závadným
porušeni pen eznlcke normy soutezni, jednanim mu způsobenou, i s poplatpokud nej de. o trestný čin podle § kem v o,dst. 1. uvedeným.
18, přísluš í U s třednímu smírčímu or(5) ~mlr, k němuž došlo, vyžaduje
gánu (§ 10).
ke, sv~ platnosti písemné formy . Do
(2) Stížn ost j est podati nejdéle do smlru, jest pojmouti obsah převzaté
jednoh~ . roku ~de dne, kdy k závad- ho zavazku strany ve fo rmě schopné
nému CinU doslo.
exekučního výkonu. Vyhotovení smíru
(3) Právo ke stížnosti mají nejen podepsané předsedou smírčího sená-'
peněžní ústav y, peněžní podniky
a .tu a zapisovatelem a opatřené dat em
j.eho uzavře~i, jakož i označením stějejich ústřed í ~ nib ~ž i k~okoli jiný.
(4) Vzneseni vecl na Ustřední smir- zovatele a )eho odpůrce, jest titulem
či orgán n evy lučuje zákroku podle
pro soudnl exekuci.
ustanovení zákona proti nekalé sou(6) Smír před Ústředním smírčím
těži ze dne 15. č e rvence 1927, č. 111 orgánem uzavřený má, byl-Ii řádně
Sb. z. a n., j e-Ii porušení peněžnické splněn,:: příčině .trestnosti
pachanormy sou t ěžni zá vadné i podle ře- telovX t yz pr.ocesl1l význam, jako výčeného zá kona.
slovne prominuli trestného činu neb
§ 3. (1) Ú s třed n i smírčí o rgán pro- ustoupení od obžaloby podle platnézkoumá stížnost a vrátí stěžovateli ho trestního práva . Prokáže-Ii strana
stížnost op ožděno u, nebo pro
niž proti niž stížnost byla podána
ž~
není věcně příslu šný, aneb stížnost smí~ ř~dně splnila, Ústřední ;mírčí
zřejmě bezd ů v od nou s odŮVodněním,
orQ.an rizení zastaví a zpraví o tom
p roč byla odmftnuta.
obe strany.
. (2) Shledá-I} Ú s tř~~ní smírčí orgán,
Ode dne, kdy došla stížnost,
le byla podana s t ~znost pro trestný
az do dne, kdy stěžovatel byl Útln y ~_ 18 ,uvc:~eny , postoupí ji z středním smírčím orgánem zpravem
IO CI ure~~1I prJ sl usn ! !'!u
okresnimu o tom , že smírčí řízení bylo zastave"a~u, anlz pro ~edl meni )~odle §§ !l0 (odst. 6. a § 5, odst. 6.) anebo
4 az 8, a zpra ~~ o ! om stezovatele . ze bylo od návrhu na potrestání vin§..4., P) O st l zno ~ II" k: erou podal níka upuštěno (§ 6, odst. 5.), a napne~nI .ustav (p,O~,l1Ik, u~tredí), za ve- vrhl-Ii Ústředni smírčí orgán potrestáde l!,str?,dní smlrcl organ, n epr o dleně ni vinn í ka (§ 6, odst . 4.), až do dne
~m lrcf men!. Za, t:nto uk.on zaplatí kdy tento návrh došel příslušného'
usta~ (pOdlil k! ustr ed!) Ustřednímu okresního úřadu, staví se promlčení
smlr~ím~ . organ u napred poplatek, nároků vzešlých z porušeni peněž
lehoz vyse bude stanovena vládním nických norem sou těžnich. Totéž plat'
natlzenlm .....
,
__
o lhůtách k trestnimu stíháni a o 'e~
(2) Smírcl mel1l zahají se lim, že ho promlčení.
j
se strany vyzvou do poručeným dopi§ 5. (1) Odmítne-Ii strana upustiti
sem, aby se do sta vily k smfrčfmu od vytýkaného
jednání,
odstraniti

'<7)

I

Č. 22

338
závadný stav nebo po případě nahraditi i škodu i s poplatkem v § 4,
odst. 1., uvedenym, anebo selže-Ii
smírčí jednání z jakéhokoli
jiného
důvodu, přikročí Ústřední smírčí orgán ke zjištění skutkové
podstaty.
Totéž platí, neprokáže-ii strana, proti níž stížnost byla podána, na vyzvání Ústředního smírčího orgánu, že
smí r řádně splnila .
(2) Ústřední smírčí orgán, zjišťuje
skutkovou podstatu, jest
oprávněn
zejména nahlížeti do
obchodních
knih, jejich dokladů a jiných písemností peněžních ústavů (podniků),
zjišťovati obsah tiskopisů, jichž ústav
(podnik) používá, zjišťovati
určité
skutečnosti, poměry a zařízení v obchodních místnostech peněžních ústavů (podniků), dále vyslýchati stěžo
vatele a jeho odpůrce, zaměstnance
neb orgány peněžních ústavů (podniků), třebas i v místnostech
těchto
ústavů (podniků), a vyžadovati různé
zprávy nebo vysvětlivky, ať jsou jakékoli povahy, o všech skutečnostech,
které pro posouzení případu
jsou
důležity.

(3) Úkony podle odst. 2. provede

Ústřední smírčí orgán Národní
bankou Československou neb svým zmocněncem. Kdož tyto úkony provádějí,
požívají stejné ochrany a jsou stejně
trestně odpovědni jako úředníci stát-

ni.
(4) Pokud toho zjišťování skutkové
podstaty vyžaduje, může se Ústřední
smírčí orgán obrátiti na soud se žá dostí, aby vyšetřil určité skutečnosti
a vyslechl o nich, po případě pod
přísahou, určité osoby.
O takovém
výslechu platí obdobně ustanovení
tre stního řádu o výslechu svědků.
(5) Po zjištění skutkové podstaty
jest poskytnouti stranám příležitost k
vyjádření.

(6) Shledá-Ii Ústřední smírčí orgán
po provedeném šetření, že není dů
vodu k opatření podle § 6, zastaví
řízení" a zpraví o tom strany.
§ 6. (1) Shledá-Ii Ústřední smírčí
orgán, že strana porušila peněžni
ckou normu soutěžní,
označí
toto
jednání ve svém písemném rozhodnutí, které jest odůvodniti, za porušení peněžnické normy soutěžní, při
čemž vyznačí okolnosti, které
jsou
důležity pro posouzení tíže zavinění
a trestnosti vinníkovy.
(2) V tomto písemném rozhodnutí
uloží se též straně, aby zaplatila Ú-

III. Obchodní právo
střednímu

smírčímu orgánu vešk .
útraty jemu vzešlé, zejména i útrere
se zjišťováním skutkové POdstat aty
nahradila stěžovateli poplatek zlp' a
vený podle § 4, odst. 1.
ra·
(~) .. Proti ,rozho~~utí
Ú střednih
~~Irclho org~nu muze st!ana, jeil~
c!n ~yl oznacen ~~ porusení peněi~
nlcke normy souteznl, podati do 15
dnů odvo~ání, o kterém rozhodne ši
ší sbor Ustředního smírčího orgán~'
Ve svém rozhodnutí určí tent o Sbo'
z~r?veň! k~o má, nésti útraty OdVo~
lanl a Jakym penlzem.
(4) Rozhodnutí, proti němuž neb.
10 pOd~no odvolání neb které širll
sbor .Ustře,?níh? _ smí:číh~ _ orgéinu
potvrd.ll, zas.le ~str,:~nl_ s~1Ifcí Orgán'
se spisy mlstne pnslusnemu Okres.
nímu úřadu s návrhem na potrestáni
vinníka podle § 11.
(5) ústřední smírčí orgán upusl/
od návrhu na potrestání vinnlka
jestliže strana nejpozději ve SVém
vyjádření ke zjištění skutkové pOd.
staty (§ 5, odst. 5.) uzná, že poru.
šila peněžnickou normu soutěžili za.
váže se od vytýkaného jednáni 'upu.
stiti, odstraní ve lhůtě, kterou Ostřední smírčí orgán k tomu na jej!
žádost určí, závadný stav a nahradl
Ústřednímu smírčímu orgánu útraty
(odst. 2.) jakož i stěžovateli popla.
tek podle § 4, odst. 1., po přlpadě
i další škodu jím požadovanou. Od
návrhu na potrestání nelze upustiti
jestliže Ústřední smírčí orgán v po~
slední,ch , dvou le~ech
již alespoň
dvakrat rozhodl, ze strana porušila
některou peněžnickou
normu sou.
těžní.

(6) O tom, že bylo upuštěno od
návrhu na potrestání, zpráví Ústřednl
smírčí orgán strany.
§ 7. (1) Okresní úřad, u něhož b~
podán návrh na potrestání pro porlt
šení peněžnické normy soutěžní, provede trestní řízení (§ 11), a uložl'"
s traně trest, zakáže jí závadné jed.
nání, po případě nařídí, aby odslra.
nila závadný stav příčící se peněž·
nické normě soutěžní; o svém opat.
ření, jakmile nabude
právní moci,
vyrozumí Ústřední smírčí orgán.
(2) Okresní úřad, pokud jde o o·
tázku, byla-Ii
objektivně
porušena
peněžnická norma soutěžní, rozhoduje na základě sku tečno sti zjištěných
Ústředním smírčím
orgánem, muž.
však z moci úřední nebo na návrh
strany ' požádati o doplnění.

soutěž

V
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3) ústřední smírčí orgán může u<. 'niti výměr okresního úřadu
v
v!r~~rém odborném časopise.
Jle; 8. (1) _P?dá:1i stížnost p~~ por~í peněz l1lcke normy souteznl neJ~n jiný než pc;nežní ústav (podnik,
~ t~edí) zašle Ustřední smírčí orgán
us ~nop{s stížnosti straně s výzvou,
S~J se do určité lhůty k ní vyjádřila.
a (~) Nedojde-Ii ve stanovené lhůtě
iádného vyj~,!~ení n~b neshle.?~-.Ii)e
Ú tlední sm lrCI organ postacuJlclm,
~y stržnos t mohla býti bez ,dalšího
~Ileni ulož~na!
.é!neb má-Ii l!.stř~dní
Irči org an I Jinak za to, ze Jest
s~no věc podrobněji vyšetriti, zjistí
n~utkOVOU podstatu podle § 5, odst.
; až 5., a shledá-Ii, že strana porulira peněžn ickou normu soutěžní, zatročl i pod le § 6. Na to budiž strana
v písemném vyzvání (odst . 1.) up o-

lorněna.

(3) Ustanovení § 5, odst. 6., platí

obdobně i tu .

(4) Byla-Ii stížnost zřejmě svévold. může Ústřední Sll1 ír čí orgán uložili stěžova teli náhradu útrat se zjiJ(ováním skutkové podstaty.
§ 9. Ukáže-Ii se v civilním sporu
aneb v trestním řízení, v němž jde o
otázku poru šení peněžnické normy
soutěžní, účelným neb nutným provésti šetření podle § 5, odst. 2.,
může soud z moci 'úřední aneb na
návrh někte ré strany požádati
Ostřední smírčí orgán o provedení takového šetření; rovněž může si vyžádali posude k tohoto orgánu o tom,
zdali určily' m J'ednáním byla porus-ena peněž~ická

~or!"é!, ,soutěž_ní.

V

trestnl~ m_:ní ~alezeJ~ ~traty set.ření

t út~~tam menl" ktere Jest povmen
hraditi odsouzeny. _.~,
_.
§ 10 .• (1) Pod!obneJsl predpl~y o
činnosti Poradnlho sboru ve vecech
peněžnictví a .~stře~n ího. smírčího O!gánu, k!er?u Jim pnkazuJe tento._ za:
kon, zeJme~a. ustanove,!1! .0 ~snasenl
těchto or~~n~ na peneznlckych normách souteznlch, budou vydány vlád-

nIm nařf~ení":,.
,_,
"
.
(2) Úst!edl1l smlrcl organ Jest slolen z: zastup;ů. organisací peněžních
Ilstavu (pod""".)
za
předsedn\ctvl
záslupce Národní banky Leskosloven ské Podrobnější předpisy O
. h
slofenl, o jeho or g ánech a .~~ o
pusobnosti, jakož i o řízení Př~dJI~i~
mi budou vydány vl' d , _ ,
Dokud se tak nesta:e nl~la~~r~zer:~·
slolenf a o řízení př~d ním. ustano-

~ení vládníh,? nařízení ze dne 23.
unora _.1928, ~. ~O Sb. z. a n., jakožto nanzovacl predpis podle tOh.:lto
paragrafu.
§ 11. (1) Porušeni peněžnické normy sout?Ž~! trestá se, pokud nejde
o t~es!ny _Cin uvedený v § 18, jako
spravnl prestupek na návh Ostřední
ho sm ~rčíh,~ orgánu (§ 6, odst. 4.) ,
okresnlm uradem pokutou od 50 Kč
do 10.00~ .Kč nebo vězením do jedn':lho ~~slce. Je-Ii pokuta nedobytna, ulo;1 s~ po~jJe míry
zavinění
trest v'e zenl do Jednoho měsíce.
_ (2) Stíhání tohoto přestupku promlcUJe se v době jednoho roku.
(3) Trestní odpovědnost stíhá pachatele,_ spojupachatele, návodce a
pomahace. Clenové správních a dozorčích orgánů peněžního ústavu
~podniku) a jeho vedoucí úředníci
ls0U nadto trestně odpovědni, jestlize zanedbáním povinné pěče zavinili
~e v peněžním ústavu (podniku) do=
slo ke ,spáchání přestupku v odst. 1.
uvedeneho.
_ (4) Nelz~:!i. zji~titi osobu za porusenl
peneznlcke normy
soutěžní
tres~~ě. odpovědnou, uloží se pokuta
peneZl1lmU ústavu (podniku).
(5) Z trestního nálezu lze se odvolati do 15 dnů ode dne doručení.
(6) Potrestáním vinníka není dotče
~.o z~konné právo správních úřadů k
Jmakemu zakročení.
,(7) Přesunouti placení pOkut uložen~~h, p,odle tohoto paragrafu na penezni ust
( d 'k)
av po ni , v němž se P?kutovaný vinník přestupku dopust I
jest zakázáno. Omluvy tomu od or~:
jící nejsou právně účinné.
p
§ 12. (1) Kdo jakýmkoliv způsobem
úmyslně ztěžuje nebo znemožňuje
úkon Ostředního smírčího
orgánu
směřující ke zjištěn' k tk é
staty (§ 5), bude plot~e~tá~~ ntn~~i
čin přísněji trestný, soudem pro pře
stupek vězením do 14 dnů nebo peněžitým trestem od 50 K- d
Kč
c o 10.000

I

(2) Stejně bude potrestán
nenf-li
čin přísněji trestný ' k d '
,
vách nebo vysvělliv'kácho v v_e, d zp!a odle §
, _ yza ,anyc h

~nalecké ~y'pa~:::i vepř:dvedOeCtk_edn~b
s re nim

smírčí~ org~ne!" v podstatných bo-

~:c~evbedome r"-~co

nesprávného uve-

o zam CI.
(~: . O přesunutí , peněžitého trestu
Plo t ' e ' btdohbot~ paragraf~
uloženého
p a I o o ne ustanoveni § 11, odst. 7.
Č.

22*
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na rozhodčí sou~, o němž plali obdobně ustanoveni § 17 b, odst. 4. ai
13 zákona ze dne 10. října 1924 Č
239 Sb. z. a n. (ve zněni čl. XXVII:
zák. č. 54/1932 Sb. z. a n.) .
§ 16. (1) Úrokovými sazb ami (§§ 1
a 15) jest rozum~ti. neto!iko čistý ú·
rok, nýbrž i p'r~vlsl, s~~~vní ~režijnl)
příspěvek a jma vedlejsl plneni, po·
kud zvyšuj í skutečně jen kapitáloVf
výnos.
(2) Smluvni. ustano.v~n,i , jimiž dlui·
ník se zavazuje platiti urok , který s
případnými vedl.ejš!mi .pln.~n im! (od·
st. 1.) činí vice nez nejvyssi pripust·
ná úroková sazba (§§ 1 a 15), jsou
neplatná .
.
(3) Úprava úr,o~ovýCh s~z~ b podle
ČAST DRUHA.
§§ 1 nebo 15 ty~a se , ta.~c: urokovyth
• PRAVĚ ÚROKOVÉ ÚROVNĚ.
sazeb ze vkladu a zapulcek smluve·
ných přede dne!11, kdy tato úprava
O U
§ 15. (1) Nestanoví-Ii po~ad!,.í, s~or nabude účinnostI.
ve věcech peněžnictví neJvys~1 uro§ 17. Úprava úrokových sazeb (§§
kové sazby z peněžních vkla~u n~bo 1 a 15) netýká se ,saze~ N~rodni
, • .• ek anebo neschválí-II vlada banky Československe ani
postovni
~;ťoUJ~azbY (§ 1), může. vlá,~a ~ama , spořitelny; rovněž ji nepo dléhají ú·
okud toho vyžaduji mlm?~a~ne h~- věry emisní.
~pOdářSké poměry, sta~OV!tl !e . s na~
§ 18. (1) ~~o požad~je: .•dá si. sllležitým rozlišením mezI ,ruznym.' .dru
biti nebo přijme ze zapuJcky urok,
hy vkladů a úvěrů na navr~ mmls~ra který s případnými ~~dlej,šimi p!něnl.
financí nařízením; předtím jest .s~y~e- mi (§ 16 odst. 1.) cmi vice nez nej·
ti poradní sbor ve věc~ch p~neznlct- vyšší přípustná úroková sazba (§§
ví a bankovní radu Narodnl banky 1 a 15),
, ,
československé.
.
kdo poskytuje, n~blZl nebo. sllbl .l
(2) Vláda se zmocňuje, aby, dOJde- peněžního vkla.~u ~rok, . k~er.y sprl·
li k úpravě úrokových sazeb podle padnými vedlejsiml plnenlml (§ 16,
§ 1 nebo podle odst. 1. tohoto p~r~- odst . 1.) činí více než nejvyššl pil·
grafu upravila nařízenim obdo~~e, u: pustná úroková sazba (§§ 1 a 15),
roko~é sazby smluven,é i me~i jmym~
bude p ,o trestán okresním úřadem,
věřiteli a dlužníky; predtím jest s!y není-Ii čin přisněji trestný, pro správ
šeti poradní sbor ve věcec~ penez- vní přestupek pokutou od 100 Kč do
nictví, poradní sbor pro otazky hO: 100.000 Kč nebo vězenim do 3 mě
s odářské a bankovní, radu Narodnl siců . Je-li p,okuta .n-:dobytná, ,.ulol!
b~nkY Československe .
se podl.e , "!"Y zavmeni trest vezeni
" úrokové sazby, do 3 meslcu .
(3) Dokud pot rvajl
odle ře(2) Stejně bude potrestán, kdo n..
upravené podle § ,1 n~b~ Pparagiafu \ maje koncesi k soukromému zprosJ..
dešlých ustan~ve~1 t o ? o,
peněž~ ředkování úvěru (zákon ze dne 19
mohou odpovednl .~r~anovedniků ' a- sr na '1 925 č. 203 Sb. z. a n.), paŽiních ústavů a, pen~znlch pO'k ' kt~ré d~e dá ~i sllbiti nebo přijme mikož i j~ných I\stavu a pOdn~yt~ji zá- jetk~vý prospěch za zprostředkovAnl
př.ijímají vkla~y .n~bo pO.Stě 'ednoho úvěru . V těchto případech jsou úm·
půjčky, vypovedetl ve l..hu... {a usta- luvy o zprostředkovatelské odměn'
měsíce a dOh?d,OU z(m~~!t~íCh) do- \ neb o jiném majetkovém prospěCH
novení jednot~lvych , zv as služebnich neplatny.
sud
n7vypovedltel~Y~r" nepřiměře(3) Ustanoveni § 11, odst. 2 az 7
smluv, jez trva.le zajls ~!'
Ostatní
latí i tu .
ně vysoké sluzebn~ pozltky. .
.. P (4) Před rozhodnutím v prlpade"
ustanovení. služebnlch smluv JSou pn v odst. 1. uvedených ".'ů~~ si okr.
tom nedotc.ena. .
, . d i lhůtě sní úřad vyžádati z mOCI ure~nl .
(4) Nedojde-II ve ~ypove ~ t' v· c \ na návrh některé strany od Ustrednr
k dohodě (odst . 3.), jest vznes I e

§ 13. (1) Pořádkové pokuty podl:
§ 4, odst. 2., jakož i útraty uvede~~
v § 6, odst. 2., a § 8~ ?,dst. 4., anu
pn:
padají Ústřednímu smllclmu org
,
vymáhají se politickOU ~xe~uc:1 , na
výkaz o nedoplatkU opatren'(. Ustredkou
ním smírčim orgánem doloz
o
vykonatelnosti.
,,'
·'h
(2) Rozhodnutí ystrednlho smírcl ~
orgánu o náhrade poplatk.u (§ ~, od
st. 1 ., a § 6., odst. 2.) jest titulem
pro exekuci soudn\.
§ 14. Úmluvy o výhodách z .I.?0rušeni peněžnických nore;m soute:znich
jsOU neplatné; pokud Jde o uroky,
platí § 16, odst. 2.

an,

v peněžnictví (zák.) §§ 13-20, (nař.) §§ 1-3.

smírčí ho or gánu posudek

anebo
hj~štění !~Zhod~ých ~kut.7čností; jde-Ii
% ak o CIO , spachany pn provozování
vš něžníh o ústavu (podniku), platí ob~:bně ustanov ení § 7, odst. 2.

HLAVA PRVNr.
SMfRČI ORGAN.

ČA ST TŘElI.

ÚSTŘEDNf

ZAvEREČNA USTANOVENI.

§ 19. (1), Do d.~e. ~1. pro,since ~~34
' est zak.ázan,;, zndltl n?vy penezní
I.
nektereho z druhu, uvedených
slav
~ § 2, odst. 1., zákona č.
239/1924
Sll 1. a n. (ve znění zák. Č. 54/1 932
Sll'. 1. a n.) n 7 bo .nový peněžni podIk {čl. LIl. zak. c. 54/1932 Sb . z. a
: 1 poku d se týk á počíti s provozov~'~!m ži vnosti bankovní a směnáren
ské' do téže doby jest již stávajícím
peněžním ústavům a peněžním podnikUlO zakázáno zří diti pobočku, exposiluru, pl atebnu, jednatelství neb jakýkoli jiný poboč ný závod (vedlejší
Iávo d). povolení státní
správy ke
IlIzení pe něžníc h ústavů tohoto druhU a jejich poboč ných závodu, pokud
ke zřízení ještě nedošlo,
zanikají.
Výjimky muže z důvodu zvláštního
%řetel e hodných povoliti vláda.
(2) Kdo jako člen správnfho nell
d ozorčího orgánu peněžního ústavu,
majitel peně žního podniku, a náleží1\ takový podnik veřejné obchodní
společnosti neb společnosti komandltn!, spole čník oprávněný ji zastupovati a vé sti jej í obchody poruší
zákaz, uvedený v odst. 1., nebo se
porušení toh oto zák azu zúčastní anebo zanedbáním pov inné péče zaviní
ie k němu došlo, bude potrestá~
okresním úřa dem, nenHi čin přísněji
lIestný, pro správní přestupek pokutou od 100 Kč do 100 .000 Kč nebo
,ěz ením do 3 měsíců. Je-Ii pokuta
Itdobytná, uloží se podle míry zatlnění trest vězení
do 3 měsícu .
IIItanovení § 11, odst . 2. až 7., platí
Itu.
§ 20. Tento zákon nabude účinnosti
dnem vyhlášen í. Právo vlády stano,III nařízením nejvyšší úrokové sazby
I peněž ních vkladu nebo zápůjček
podle § 15, ods t. 1., pomíjí po 2 lelech ode dne vyhlášení zákona.
~~zn. Zákon byl vy hl áše n 7. března
(2) Zákon provede ministr financí
, do hodě s ministry průmyslu, obcbodu a živností, vnitra zemědělství
,ocl~ lní péče a sprave'dlnosti.
'
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VLADNI. NAŘlzENI ZE DNE 23 . BŘEZNA
1933, cls . 52, KTERÝM SE STANOvl
P9DROBNĚ)ŠI PŘEDPISY
O ÚSTŘED
NIM SMIRČfM ORGANU A PORADNIM
SBORU VE vĚcEcH PENĚŽNICTVI.

Jeho

Od d íl I.
složení a orgánové .

působnost,

§ 1. Ústřednímu smírčímu orgánu
náleží:
• 1 ., jedn.?~i . o , stížnostech na porusenl peneznlckych norem soutěžních
(§ 2, odst. 1. zák. Č. 44/1 933 Sb. z.
čl n.);
.2. podávati návrhy okresním úřa
d~~ . na, potrestání pro porušení pen~zn~ck~ normy soutěžní (§ 6, odst. 4
tehoz zak.);
3. k dožádání soudů prováděti
š~.třen í k.e ~j ištěn!. s~utkové podstaty
p!~ porusenl , peneznlcké normy sou~7z!,1 a. po~ayati posudky, zdali ur·
cltym jednanlm byla taková norma
porušena (§ 9 téhož zák.);
4. podávati Poradnímu sboru ve
věcech peněžnictví návrhy na stano·
vení peněžnických norem soutěžních
na jejich změnu a zrušení;
,
5. dbáti o sjednání a udržování
dobrého poměru mezi různými druhy
a skupinami peněžních ústavů a peněžnfch

podniků .

,§ 2. (1) Ústřednf smírčf orgán skláda se z předsedy, tří mís t opředsedů
dvou členu (náhradníku) vyslaných
bankovnf radou Národnf banky Če
skoslovenské a z daších 25 členu
(náhradníku) jmenovaných z t ěchto
skupin:
a) zemských peněžních ústavů
b) spořitelen,
,
~kresn!ch. záložen hospodářských
a j,"ych zalozen utvořených z f ondů
kontribučenských a berních
d) záložen ostatních Cl' úvěrních
společenstev (družstev),
• ':) bankovnf 5akciových bank a peneznfch spolecností s ručením obmezeným) a
f) jiných peněžních podniku.
(2) 1. toho př i padaj í na skupinu
pod a) tři, pod b) čtyři, pod c)
dva, pod d) osm" pod e) šest a
pod f) dva členové (náhradníci).
§ 3.
(1)
Předsedou
Ústředního
smírčího orgánu
jest zástupce Ná-

cJ.

·
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rodní banky Československé určený z oboru
působnosti
předsednictva:.
může vyřizovati předseda sám. Před
její bankovní riUIOU.
_
"
(2) Místopředsedy ? .25 cl~nu (na- sedu , je-Ii zaneprá~dněn, z~stuPllje
hradníků) jmenuje ml~lstr financI v
jím k tomu urceny místopredseda.
dohodě s ministry prumyslu, obcho(náměstek).
"""
(4) Jinak se vecl vynzujl usnese_
du a živností, vnitra, země~~lství, a
sociální péče na návrh. zaJmovych ním, k jehož pl~tnosti, poku~ jedna.
ústředí příslušných skupin (§ 2) na
cí řád nestanovl odchylek, Jest poti'ebí přítomnosti alespoň tří členu
dobu tří let.
(3)
Místopředsedové
a čle~ové předsednictva .a většl~y hlasů;. pře(/.
(nahradnici) podle o~s~avce 2. Jme: sedající hlasuje a prl rovnostI hlasit
nování mohou býti mInistrem financI j eho 111as rozhod.uje. ~ak?vému USlle.
v dohodě se zučastněnými ministry sení jest vyhradItI zeJmena:
a) podávání návrhů valnému shronapřed uvedenými, z důle~itých dů
vodů před uplynutlm funkcí1lho obmáždění na jmenování členů a nádobí odvoláni" a jinými pro zbytek hradníků smírčího senátu a odvola.
cího senátu a na zproštění jich' to.
období nahrazeni.
(4) Uprázdní-Ii se úmrtím! vzd~ hoto úřadu a
b) rozhodování o odmítání a vyním se či jiným způsobem mlst~ nekterého místopředsedy nebo clena loučení členů smírčího senátu a Od.
(náhradníka), podle odS!avCe 2 )'!'e- volacího senátu.
novaného, před uplynutlm fu.nkcnlho
(5) Pokud dále výslovně není jik platnosti
období, bude způsobem tamze uve: nak ustanoveno, jest
smírčím
orgánem
deným jmenován na zbyte~ obdO~1 listin Ústředním
nový místopředseda nebo clen (na- vyhotovených potřebí, aby byly podepsány předsedou (náměstkem) a
hradnik).
'
§ 4. (1) Orgány Ústředního smírč í - alespoň jedním z místopředsedů ne.
bo z dalších členů řečeného orgánu.
ho orgánu jsou:
a) předsednictvo (§ 5),
Odd í I III.
b) normativní výbor (§ 6),
c) smírčí senát (§ 7),
Normativní výbor.
d) širší sbor (odvolací senát; § 22),
6. (1) Normativní výbor skládá
e) valné shromáždění členů (§ 30).
se z předsednictva Ústředního smír.
(2) o Vzáje,mný ~o!!,ěr jedn,ot!i~ých čího orgánu a z dalšich sedmi čle
orgánu
zpusOb JejIch svolavanl ~ nů jež valné shromáždění volí ze
pOdmí~ky platnosti, jejich ~sn~senl svého středu se zvláštním zřetelem
podrobně určí valne shromazdení v
k těm, kdož jsoLl členy odvolacího
jednacím řádu přihFžejíc k d!'ll~~m senátu (§ 22). Předsedá mu předseda
ustanovením této hlavy. JednaCl rad Ústředního
smírčího
orgánu
(ná·
a jeho změny _ schva!~je ,!,in,ist.r f! - městek). K platnosti jeho usnesení
nancí v dohode se zucastnenyml mI- jest potřebí přítomnosti většiny čle 
nistry (§ 3, odst., 2 ) : ,
, __
nů a většiny hlasů přítomných; před
(3) Orgánové Ustrednlho s!'1Ir~lho sedající hlasuje a při rovnosti hlasů
orgánu mohou přibírati ke sVY,!, Jed- jeho hlas rozhoduje.
náním znalce s hlasem poradnlm.
(2) Normativnímu výboru př[slušl
podávati z vlastního podnětu nebo
Odd í I II.
d'o žádánf Poradního sboru ve věcech
peněžnictví návrhy na stanovení zá·
Předsednictvo.
sad dobrých mravů pro soutěž v pe·
§ 5. (1) Předsednictvo skládá s~ :z něžnictví, na jejich změnu a zrušeni
předsedy Ústředního smírčího organu
(§ 1, č. 4).
a jeho místopředsedů.
.'.
i
(2) Předsednictvo zastupuje UstredO dd i I IV.
ní smírčí orgán,
přiděluje
práce
jednotlivým orgánům a. dozírá , nad Smírčí senát a řízení o st ížn ostech
jejich prová.dění,!,; d,o te~o. p~sob na porušení peněžnických norem soutěžních.
nosti náležejí veskere veCI, Jez podle dalších ustanovení nejsou jiným
§ 7. (1) K jednání o stížnostech
orgánům výslovně vyhrazeny.
na
porušení
peněžnických
norem
(3) Jednací řád stanoví, které věci soutěžních (§ 1 ,č.1) zřídí se jeden
j

l.

I

soutěi v peněžnictví (nař.) §§ 4-10.

343

neb ? 'podle potřeby několik smírčíCh v~~ě porušení peněžnické normy sousena tu. _,
__
,
,_
t~zní;_ nenH}.. pach~t:', znám, jest
(2) Kazdy smírcl senat ma predse- presne oznacltl peneznl ústav nebo
du a dva přísedící. Alespoň jeden peněžní podnik, v němž k porušení
z jeho členů musí býti práva znalý' normy došlo;
nenHi ~o, přibrati jest znalce prá=
c) v čem záleží vytýkané jednání
va znaleho .
a kdy k němu došlo'

(3) ČI:ny .smíl'č~ho senátu a jejich
náhradnlky _ Jmenuje na dobu jejich
funkc e v Ustředním smírčím orgánu
a je z důležitých dŮVOdů, zejména
nepln Hi . přes vý~tra_hu danou jim
p!'edsednlctve,m, radne svých povinnos lÍ , odvolava valné shromáždění
na návrh předsednictva. POvolávati
a odvolávati znalce (odstavec 2) přísluší předsednictvu.
(4) Před nastoupením úřadu složí
členov é s,!,írčího senátu do rukou
předs~dy _ Ustředního s~írčího orgánu sli b, ze budou plniti svědomitě
a nestranně svůj úřad a že zachovají nejpřísnější mlčelivost o tom
co seznají při jeho výkonu. Stejn~
slib složí i znalec (odstavec 2).
(S) Úřad členů smírčího senátu
jest čestný, bezplatný; příslUší jim
jen náhrada hotových výloh.

O vyloučení a odmflání
senátu a znalce (§ 7,
odsl. 2) platl s odchylkami, v dalších od.stavcích 2 ,a 3 stanovenými,
obdo bne ustanovenI zákona o řízení
sporn ém.
§ 8.

(1)

člen ů smírčíh?

(2) Člen nebo znalec, jemuž znám
důvo d vyloučení, jest povinen oznámiti to předsednictvu.

(3) Shledá-Ii předsednictvo že jest
tu důvod vyloučení neb odmítnutí
povolá za vyloučeného neb odmítnu=
tého člena, pokud se týká znalce
náhradníka.
'
a) Ř! z e n í o stí žn o s t e ch p o _
da n y c h
pen ě žní m
úst av e m
(p o dni k e m, úst ř e dím).

§ 9. (1) Ve stížnosti, kterou podává ,p~~ěžní ústav (pOdnik, ústředí),
uvesh Jest:
a) Jméno a sídlo peněžního
ústavu (po~n!ku, ústředí), který sUž?ost P?dava, a po případě jméno
Jeh o zastupce;
b) jméno, příjmení, zaměstnání a
bydliště osoby, které se přičítá k

...d) pen.ěžn.!ckou nor:nu soutěžní, jeporusenl se klade straně za vinu;
. e) průvodní prostředky (svědky,
"stlny a pod.), o něž se tvrzení
stěžovatelova opírají;
f
zeJí. návrh na zavedení smírčího ří
JIZ

(~) S.tížnost jest podati v tolika
steJnopIsech, aby vedle stejnopisu

potřebného pro spisy
~mírčího orgánu mohlo

Ústředního

býti dorupo stejnopisu každému proti
němuž stížnost směřuje.
'
(3)
Ke
stížnosti
jest
připojiti
stvrzenku o zaplacení poplatku podle § 4, odst. 1 zák. č. 44/1933 Sb.
z. a n. Poplatek činí 300 Kč' na
jeho vrácení nemá stěžovatel 'nároku, arciť bez újmy nároku na jeho
náhradu provinilou
stranou
(§ 6
odsl. 2 cit. zák.)
,
(4) Na stížnosti i na stejnopisech
(odstavec 2) jest den podání vyznačiti razítkem.
ceno

,§ 10.
,~mírčí senát nejprve
Plozkouma stlznost bez účasti strán
nenaloží-li s ní podle § 3 zák.
~: 44/1933 S,b ., z. a n., zahájí smírčí
rlze~í vyzvanlm stran doporučeným
d.oplsem, aby se před něho dostaylly k smírčímu jednání. V dopise
JE7st uvésti také místo, den a hodinU. jednání, jakož i jména členů
sena tu a znalce, ~yl-/i přibrán (§ 7,
odst. 2). Strany Jest dále vyzvati,
aby vza.'y k smírčímu jednání všechny
písemne doklady, o něž svou stížnost opír~jí, pokud se týká, jimiž
opodsta~~en?st . stíž~osti popíraji, a
~pozornltl, ze Jednaní se mohou zúcastn~ti také svými zástupci (§ 19).
St,rane,. proti, které stížnost byla podana, Jest za roveň 'zaslati stejnopis
stížnosti a ji Upozorniti na následky
nedostavení se k smírčímu jednání
(§ 4, odst. 2 a 3 zák. č. 44/1933 Sb.
z. a n.)

P)

~

P)

Není-Ii Osoba, která se dopu~.t.~I~ por~šení. peněžnické normy souteznl, znama Jest dopis doručiti pe-
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něžnímu ústavu (peněžnímIJ. podn~ku)
ve

stížnosti uvedenému; Jemu Jest
i další předvolání, dokud
se ona osoba nezjistí.

doručovati

f

I

§ 12., (1) .Dojt!.e-,Ii k~ s",!íru, jest
Jeho presne znenl pOJmou .. do pr
tokolu a oběma stranami pOdepsa~:
jeho písemné ,vy.hotoven! pOdepsanlé
předsedou smllcl~o .~e~at~ a zapiso.
vatel~m a Odpovl~aJI~1 I ostatním
náležitostem, ktere zakon stanOví (§
4 odst. 5 zák. č. 44/1933 Sb. z a
n\ jest doručiti stranám.
.
(2) Uzavření smíru má za následe~
že se zatím v dalším řízení nepokra.
•

(3) NedostavHi sE! strana,. ~~o I
níž byla stížnost podana, ,k .,smllclI~u
jednání, usnese se smllcl., senat!
zdali jí má býti uložena poradkova
pokuta (§ 4, odst. 2 zák. č'. 44!1933
Sb. z. a n.). Usneseni o uloz~nl pokuty jest sděliti s předsednl~tvem, čuje.
které stranu vyzve k zaplaceni v ur(3) Straně, proti níž byla stížnost
čené lhůtě a nestane-Ii se tak, za- podána, lze se domoci výstovného
řidí vymáhání pokuty , po!itic~ou exe- zastavení řízení, prokáže-Ii, že smh
kucí (§ 13, odst. 1 tehoz zak.).
řádně splnila (§ 4, odst. 6. zák. č
(4) Několik stížností, Jež by!y po- 44/1933 Sb. z. a n.).
.
dány proti téže osobe (peneznl",!~
(4) Smírčí senát může z mocí úřed.
ústavu, peněžnímu podniku) pro ty~ ní nebo na návrh stěžovatele vyzva.
čin nebo něKolik činů anebo proti ti druhou stranu, aby ve lhůtě jim
několika osobám (peněžním ústavům, určené prokázala,
že smír řádně
peněžním podnikům) pro týž čin, lze splnila; neučiní-Ii tak strana, jest v
projednati společně .
řízení pokračovati.
§ 11. (1) ledn.ání př~d. s~írčím. s:§ 13. (1) Nedojde-Ii ke smíru pro
nátem jest ústnl, nevereJn.e, nenl ya: některý důvod, uvedený v § 5, Odst.
záno formalitami a jest Je provestl 1 zák. Č. 44/1933 Sb. z. a n., anebo
se všemožným urychlením.
má-Ii se přes uzavřený smír v řize·
(2) Smírčí senát má půsOb!ti k, to: ní pokračovati (§ 12, odst. 4), při·
mu aby se věc mezi stranami smlrne kročí smírčí senát ke zjištění skutko·
vyfrdila a, aniž by pře.dbihal. d~l: vé podstaty podle § 5, odst. 2 té·
šímu řízení, jest oprávnen pr0.levl~1 hož zákona. Které
okolností
jest
na základě skutečností stranami uva- zjistiti, rozhodne smírčí senát podle
děných a dokladů jimi před!?~ených volného uvážení, přihlížeji k tomu
svůj názor o věci a naznacltl stra- co strany až dosud přednesly neb~
nám způsob, jak by ji. b~lo I~e ur?v- navrhly.
nati. Při tom budiž zeJm~na Je.dnano
(2)
Nelze-Ii
zjišťování skutkově
o tom má-Ii strana, proti ktere byla podstaty prováděti přímo před smír·
stížno~t podána, a za jaký~h p~ed- čím senátem, provede je orgán Ná·
pokladů upustiti od vytýkaneho Jed- rodní banky československé anebo
!lání, odstraniti závadný stav.a na- zvláště k tomu předsednictvem urče·
hraditi stěžovateli způsobenou skodu, ný zmocněnec.
poplatek při podání ~tí~no~ti jím. za(3) Vyšetřujícímu orgánu (odstavec
placený a po případe I. vylohy )~~O 2) vydá předsednictvo dekret, jimi
právního zastoupení .pred
s~II~lm se vyšetření nařizuje. V tomto de·
senátem. Ve všech techto otazkach kretu jest podle návrhu smírčího se·
má smírčí senát přispěti k smírné- nátu uvésti skutečnosti, o jichž zji·
mu narovnání věci svými zkušenost- štěni jde. Vyšetřující orgánové mo·
mi a odbornými znal~stmi,
poku~ hou však vyšetřování rozšíříti i na jl·
skutková podstata
obema ~tranam! né skutečnosti, jeví-Ii se to pro po·
přednesená a jimi nepopřena ta kove souzení případu důležitým a byl·1I
smírné vyřešení připouští.
by dotaz u smírčího senátu spojen s
(3) Smírčímu senátu jest ,.dbá~i, aby průtahem; na takové rozšíření vyše·
jednáním o smír nebyl? lI~enl. ~by: třovacích úkonů mu si býti ve zprávě
tečně protahováno. VYJ?e-!~ z~~Jme o provedeném vyšetření zvlášť upo'
na jevo, že strana, proti n!z _.st~~nos~ zorněno.
byla podána, snaží se sml rCI nzenl
(4) Peněžní ústav (peněžni podnik)
protahovati, může smírčí s~~át
~~ nesmí vyšetřujícímu orgánu, dekre'
dalších pokusů o smír Upustiti a pn- tem se prokázavšímu (odstavec 3),
kročiti k dalšímu řízení podle §§ 13 odepříti zprávu nebo vysvětlívky, ať
a násl.
jsou jakékoli povahy.

soutěž V peněžnictví (nař.)
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5) vyšetřující orgánové jsou po- ' stav (peněžní podnik), v nemz došlo
(. postupovati při • vyšetřování s ke spáchání závadného činu (§ 11
vlnn~it'mi ohledy a zachovati nej- odst. ~ zák. č. ~4/1933 Sb. z. a n.);
n~le ěj~í mlčelivost o všech skutečc) nalez, kterym se vymezuje zápr ~~Ch jež při tom seznali.
vadné jednání, jakož i ona peněžno(~) O' proved,eném vY~,etření po.dá nická norma soutěžní, pod níž toto
šetřující organ
smirclmu
senatu jednání spadá, a to ve znění vyhlá,
emn ou zprávu, ve které jest také šeném ve Sbírce zákonů a nařízení
p ~stí peníz útrat vyšetřování.
O (§ 1, odst . 3 téhož zák .);
u~álostech, k nimž došlo při vyšetřod) výrok o útratách vzešlých
Úuá i a které mohou vésti k trestní- střednímu smírčímu
orgánu
(§
6,
v n stíhán í podle § 12 zák. Č. 44/1933 odst. 2 téhož zák.);
mU 1. a n., pořídí ~yšetřující orgán
e) výrok o náhradě poplatku zaSbiáŠlni záznam; OpiS tohoto zázna- placeného stěžovatelem při podání
IV jest
předložiti
předsednictvu, stížnosti (§ 4, odst. 1, a § 6
odst.
%aříd~l,o p,otřebné k zavedení 2 téhož zák.);
,
I estniho rlzenl.
fl odůvodnění, v němž jest uvésti
r (7) Je- Ii pro zjištění skutkové pod- výsledky zjišťování skutkové podstatatv nutn o obrátiti se na soud (§ ty a také vyznačiti skutečnosti které
; odst. 4 zák. Č . 44/1933 Sb. z. a jsou důležity pro posouzení t íže za') zaříd í potřebné k návrhu smír- vinění a ~res:no~ti vinníkovy (§ 6,
~i';o sená tu předsednictvo. V dožá- odst. 1 tehoz zak.);
dáni které jest v pochybnosti říditi
g) poučení o opravném prostředna dkresni soud, v jehož obvodu má ku (§ 6, odst. 3 téhož zák.).
se vyšetřo vací úkon provésti, dluž(3) Rozhodnutí jest doručiti oběma
no přesně uvésti skutečnosti, o jichž stranám; straně, jež byla uznána vinzjištění sm írčímu senátu jde.
nou porušením
peněžnické
normy
soutěžní, budiž doručeno podle
u1) V' ledky -etřen' sd-Ii
§ 14. ( .' ys.
. s ,..
e se stanovení civilního řádu soudního o
stranám pn ustnlm Jednanl pro to
slanoveném anebo písemně; též lze doručování žalob.
slrany pou kázati, aby v
úředních
(4) Přes to, že smírčí senát shtemislnostech a hodinách nahlédly do dal, že strana porušila peněžnickou
spisů týkajících se zjištění skutkové normu soutěžní, s vydání písemného
podstaty.
rozhodnutí sejde, jsou-Ii tu podmín(2) Objev í-Ii se podle vyjádření ky v § 6, odst. 5 zák. Č. 44/1933 Sb.
jedné neb obou stran k výsledkům z. a n. uvedené. Smírčí senát však
letření nutným neb účelným doplniti
může, nehledíc na to, rozhodnutí vyještě v některém
směru
zjišťováni dati a vyčkati s návrhem na potreskulkové podstaty, učin í smírčí se- stáni (§ 26), dokud neuplynula lhůta
nát potřebné opatření; totéž
může
v § 6, odst. 5, větě prvé téhož záučiníli kdykoli z moci úřední, dokud
kona uvedená.
nevydá písemné rozhodnutí o stížno• § 16. (1) Neshledá-Ii smírčí senát,
sll (§ 15).
že byla porušena peněžnická norma
§ 15. (1) Shledá-Ii smírčí senát na soutéžní, zastaví usnesením řízení a
podk ladě výsledku provedeného ří- zpraví o tom strany (§ 5,
odst. 6
lení, že strana porušila peněžnickou zák. Č. 44/1933 Sb. z. a n.).
normu soutěžni, vyřídí stížnost
pi(2) Důvody, pro které řízení bylo
semným rozhodnutím, v němž označí zastaveno, jest v protokolu stručně
vytýk ané jednání za porušení peněž- vyznačiti.
nické normy soutěžní.
§ 17. (1) K platnosti usnesení a
(2) Toto rozhodnutí musí obsaho· rozhodnutí smírčího senátu jest povatl:
třebí většiny hlasů. Znalec, přibraný
a) jména členů smírčího senátu, podle § 7, odst. 2, má hlas jen pozapisovatele, stran a PO případě je- radní.
jich zástupců, jakož i den, v němž
(2) Dojde-Ii k usnesení o zastavedošlo k rozhodnutí;
ní řízení (§ 16) většinou hlasů, můb) jméno a zaměstnání
vinníka; že přehlasovaný člen senátu ohlásiti
nenHI ziištěna osoba za
porušení do protokolu své odchylné míněni a
peněžni cké normy
soutěžní
tre stně navrhnouti, aby spisy byly předlože 
odpovědná, jest uvésti
peněžní
ú- ny odvolacímu senátu (§ 22) k proje-

Vl

::y

346
vu názoru. Má-Ii odvolací senát za
to, že řízení nelz,e zastaviti, sdělí
smírčímu senátu důvody,
pro které
shledává ve vytýkaném jednání porušení peněžnické normy soutězní.
Názor odvolacího senátu jest pro
smírčí senát závazným.
J
§ 18. (1) Ke všem jednáním smírčího senátu jest přibrati
zapisovat ele.
(2) Úkolem zapisovatele jest vésti
protokol, do něhož jest zapsati jména přítomných, průběh jednání v
hlavních
jeho bodech,
výpovědi
svědků a znalců, jakož
i
všechna
učiněná usnesení a rozhodnuti. Protokoly o poradách senátu a o hlasování v něm jest vésti odděleně.
(3) Protokol podepíše mimo zapisovatele i předseda
smírčího
senátu.
(4) Dozírati nad řádným vedením
protokolu náleží předsedovi smírčí
ho senátu.
§ 19. (1) Strany mohou se při ří
zení před smírčím senátem dáti zastupovati advokáty, obchodními zmocněnci, obchodními pomocníky,
tajemníky nebo jinými
funkcionáři
svých zájmových korporací. Zástupce
má se vykázati plnou mocí.
(2) O tom, zdali lze připustiti zástupce stran i při zjiš t' ování skutko vé podstaty (§ 13), rozhodne vyšetřo
vací orgán podle volnél~ o uvážení,
přihližeje zejména k povaze dotče
ného vyšetřovacího úkonu .
(3) Výlohy právního zastupování,
pokud nedošlo o jejich placení
k
dohodě, nese každá strana ze svého.
§ 20. O rozhodnutích smírčího senátu (§ 15) jest véstí rejstřík umožňující řádný
přehled o tom,
které
osoby byly uznány vinnými porušením peněžnické normy soutěžní, jakož i které peněžnické normy byly
porušeny.
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nop i s s tr aně s písemnou výzvou, aby
se do určité lhůty k ní vyjádřila
Zároveň jest stranu upozorniti,
že'
nevyhoví-Ii tomuto vyzvání, přikrod
se ke zjiš t ění skutkové pOdstaty a
shledá-Ii se, že porušila peněžnickou
normu soutěžní, provede se řízení
podle § 6 téhož zákona.
(2) Nedojde-Ii ve stanovené Ihutě
žádné vyjádření nebo neshledá'li
smírčí senát postačujícím , aby stíž.
nost mohla býti bez dalšího ulOže.
na, anebo má-Ii smírčí senát i jinak
za to, že jest nutno věc podrobněji
vyšetřiti, přikročí ke zjištění skutko.
vé podsta ty a provede další řízeni
pod le zásad §§ 13 až 16; ustanovení
§§ 17 až 20 platí i tu.
provedenérn
(3) Objeví-ii se po
řízení, že stížnost byla zřejmě SVé.
volná, může smírčí senát uložiti stě.
žovateli náhradu útrat se zjišt'ováním
skutkové podstaty. Proti tomu t o vý.
roku není opravného prostředku . O
vymáhání , útrat platí obdobně § 10,
odst . 3.

Odd í I V.
Odvolací senát a řízení před ním.
§ 22. (1) O odvolání proti rozhod.
nutí smírčího senátu (§ 15 a § 21,
odst. 2) rozhoduje odvolací senát
(širší sbor; § 6, odst. 3 zák. č. 44/
1933 Sb. z. a n.) . Podle potřeby zří
dí se odvolacích senátů několik.
(2) Odvolací senát má předsedu a
čtyři přísedící. Alespoň dva z jeho
členů musí býti práva znalí; není·1i
jich,
přibrati
jest znalce
práva
znalé .
(3) O jmenování a odvolání členů
odvolacího senátu a znalců (odsta'
vec 2), o jich vzetí do slibu a o
vyloučení a odmítání jich platí ob·
dobně ustanovení § 7, odst . 3 a 4, a
§ 8 s tím, že z jednání o odvolání
také jest vyloučen, kdož spolupuso·
bil při projevu názoru podle § 17,
b) Říz e ní o s tf ž n o s tec h po- odst . 2.
(4) Úřad členů odvolacího senátu
d a n Ý c h n ě kým j i n Ý mne ž p eněž ní m
ús t a v e m (p o dni ke m jest čestný , bezplatný; přísluší jjm
jen náhrada hotových výloh.
úst ř e dím).
§ 23. (1) Od'Volání lze podati jak
§ 21. (1) Stížnost, kterou pro poru- co do v i ny, tak i co do výše útrat
šení peněžnické normy soutěžn í po- do 15 dnů ode dne doručení rozdá někdo jiný než peněžní ústav hodnuti (§ 15, odst. 3).
(podnik, ústředí), smírčí senát nej(2) Odvolání podati jest ve dvou
prve prozkoumá v neveřejném sedě stejnopisech , z nichž jeden doručí
ní a, nenaloží-li s ní podle § 3 zák. se stěžovateli; zároveň jest
jemu,
č. 44/1933 Sb. z. a n., zašle její stejjakož i straně, která podala odvolá-

So ut ě ž v peněžnictví (na ř.) ' §§ 18-32.
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ní,' s dě liti jména členů
odvolacího
zásadním,
sen~~u ~ .znal~~ (§ 22, odst. 2), byli- ~vláš.t' . důležitém anebo
li p rJ b r ~nJ . Ste;zovatel může ve lhůtě !:~tá::~.podati společně s odvolacím
odvol acl lTI ~enatem stanovené podati
na odvol ani odpověd.
§. 29., (1). Ústřední smírčí orgán má
(3) ~ ?d.volání, pokUd se týká v vesk:re jednací spisy uchováva ti
oap ov!ldl jest udati peníz útrat je- aspon 10 !~t .. Po tuto dobu mohou
strany na~llzetl do spisů a za náhrahoi nahrada se žádá.
'
§ 2~~ (1) Odvolací senát rozhodne du. hoto~ych výloh žádati o jejich
OPISV'
Jiným osobám
může před
bez ,U C~,~tl. s!ran na základě skute č.
nahlédnouti
do
nostl zjl~tenych v řízení před smír- se?n! c tvo dOvoliti
čim , senate,m a rozhodnutí
smírčího Sp!~U pOdle volní úvahy; při tom
sen,a t,u bu~. potvrdí nebo zruší; zru- !'luze ob.lTle~iti souhlas s nahlédnutím
Š~'!I j e, muze ?'!.~' další řízení zasta- jen do castl spisů .
(2) Př.edsednictvo jest povinno zavili ~~eb~ smlrc...m,u senátu uložiti,
abY Hzenl ~ urcltem směru doplnil slali spisy soudu neb okresnímu úřa 
du,
požádají-Ii o to.
a vydal nove rozhodnutí.
(~l. Ve , sVé,m rozhodnutí určí odvo Odd í I VIJ.
laCl senat ~a~oveň! kdo má nésti úValné shromáždění členů .
traty odvolanl a jakým penízem (§
§
30.
(1) K romě pjsobnosti v § 4
6, odst. 3 zá.k. č. 44/ 1933 Sb. z. a n.) .
(3) .0 dorucení rozhodnutí platí ob- odst. 2, § 6, odst. 1, § 7, 'odst. 3:
a § 2~,. ~d~t .• 3 uvedené, valnému
dobn e § 15, odst. 3.
shromazdenl clenů náleží'
§ 25. (!) K platnosti usnesení a
a) dáv~ti z vlastního podnětu neroz~ od!1ut~ .<?dvolacího senátu
jest
P?treb l vetslny hlasů . Znalec, přibra bo na navrh předsednictva zásadní
pokyny
pro činnost smírčího senátu
ny po d.le § 22, odst. 2, má hlas jen
a ,.odvolacího senátu při jednání o
poradnJ.
stl
zn
ostech
na porušení eněžnických
(2) U ~ta~ovení §§ 18 až 20 platí norem soutěžních'
obdobne I pro odvolací senát.
!» pOdávati po'sudky v důležitých
otazkach •• zásadní povahy, týkajících.
Odd í I VI.
se ~out~ze oV peněžnictví, zejména
Ustanovení společná pro oddfly
v~kladatl zpusobem, pro smírčí seIV. a V.
n~t a odvolací senát závazným spor,§ 26. (1) R,?zhodnutí smírčího se- na ~~t~novení peněžniCkých ~orem
,
n~tu , proti, n~muž nebylo včas po- souteznlch;
c) .~oliti ze svého středu případ
dan~ OdvOlanJ, (§ 2~, odst. 1) anebo
k!ere o d~olacl sen~t potvrdil, opatří ~~ pnpadu . y~bor k jednání o otázach spadaJlclch pod § 1, Č. S,
pr';!ds!ldnlct.vo dolozkou, že nabylo
pravn! mOCI, a zašle
je se spisy
PO~Udky podle odstavce 1
míst,ne p říslušnému okresnímu úřadu ;tli~m. b) jest míti ve zvláš t ní patrno ~
s navrh em na potrestání vinníka podle § 11, zák. č. 44/1933 Sb. z. a n.
,§ 31.. (1) .,V~lné shromáždění svoláp ) Pote, co okresního úřadu došel v~ ~ je ndl předseda nebo jeho
n.~~ r~ na potrestání (odstavec 1), lze na!!1 est!lk . (§ 5, odst. 3) . Pozvati jest
z.JI~~ : n? u skutkovou podstatu doplni- vesker: cleny (náhradníky) ..
li jlZ jen na žádost tohoto úřadu .
J2~ Pred~edající valnému shromážvo § 27. P,rav~platné rozhodnutí smír- denl hl~suje ~ při rovnosti jeho hlas
clho se na tu jest v příčině náhrady rOZhOd~je . •N.ahradník má hlas toliko
~op latku [§ 15, odst. 2, písm. e)J
~~~~d~ll~n:~1I nezastupuje nepřítomlitu lem pro SOUdní exekuci.

P)

J 28. (1 ) Ustanovení § 13 Odst 2
~z .6 ?bdo bně platí, provádí-Ii . se
setr: ,nJ ke zjištění skutkové podstaty
na zadost ~ oUdu (§ 1, č. 2).
(2) POdati soudem vyžádaný posudek o tom! zdali určitým jednáním
byla • • p,orus.c:na peněžnická
norma
~out:znJ,. prlsluší smírčímu
senátu;
jde-II vsak o pOsudek v případě

(3) P?kUd jednací řád jinak nestanO,~I, J,est usnesení valného shro m.azd:n!. platným, VYSlovila-ii se
ro
n,: vets!n!, .přítomných členů n:b O
nahradnlku je zastupujících.
Odd íl VIJI.
Ustanovení závěrečná
§32. (1) Smírčí senát (§ . 7) jest

'". Obchodní právo.
a peněžních podniků (§ . 1
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ústavu
1éž povolán, aby na n~yrh .oprávně odst. 2 téhož zák.);
,
ného (§ 2 vládního nanzenl ze dne
3. podati vyjádření k osnově Vlád·
23 února 1928 Č. 30 Sb. z. a n.) nlho nařízení podle § 15, Odst. 1
1<o'nal smírčl dzení v případv~c~ ne- neb odst. 2 téhož zákona;
kalé soutěže ve věcech peneznlch ~
4. podávati vlád~ ~ vl~s.tnlho pad·
b ankovních (§ 50, odst. 1 zá~: c; nětu ·anebo k vyzvanl ministra finan·
111/1927 Sb. z. a n.). O tomto nze~1 cí vyjádření, návr~y a dobrá. zdáni
platí ustanovení oddilu I. ,vl~ nar. i v jiných než napre~ uvedenyc~ z~.
Č 30/1928 Sb. z. a n. v te!,11z v roz: konodárných, spravnlch a org ~n~sac.
'S~hU, jak platila dosud pr,? us.'re?nI ních věcech zásadní po.v~hy ~ lez tý.
smírčí orgán podle téhoz vladnlho kají se peněžnictví a uV~~OIct~í;
o
5. podávati s~ud~m vyza~~n.a do·
nařízeni.
•
"
d ' I
(2) lestliže však vytykane le na~
brá zdání v otazkach penezOlctvl a
je st vedle nekalé soutéže po~le za'
kona Č. 111/1927 Sb. z. a n. I P~!u: úvěrnictví,
6. sledovati a sb!~a~i ~bc h.o~nl
'šením peněžnické normy souteznl
podle zákona Č. 44/1933 Sb. z. a n.~ zvyklosti v oboru penezOl ctvl a UVel'
. est postupovati podle ustanoveni nictví;
- .
7. doporučovati s~ernlce. pro opro.
{Ohoto nařízeni, označl-}i nayr~ovat~1
svůj návrh na ~aveden!v smllclho n: váděni revisi p,:nezních' ust~vu a
peněžních podniku a. sledo~?tl, vZdall
"Zení výslovně lako stlznost n!v po
rušeni peněžnické normy soute~."1 ~ revisnl orgány své ukoly rad ne ob·
vyhovi-li předpisum tohoto nanz~m
starávají;
v přlčině této stížnosti stanvovenym.
8. pečovati v .dohodě ~e Státnim
§ 33 Ustanovení §§ 18 az 21. ~~. úřadem statistickym a s ~~ro~nl ban·
nař č' 30/1928 Sb. z. a n. zrusu!~ . kou česko slovenkoU o radne vybu'
ust~no~ení §§ 22 až 35. téhož vn ara- dování statistiky v oboru peněž'
zení zustávají v pla~~ostl s~ zmen~~~ nictví a úvěrnictví;
že pusobnost smírcl komise (UZSI
9 vysllati zástupce peněžnictví ja·
smírčí komise) v těchto us~a~?venic,h koito celku do odborných poradnich
uvedené přechází na s~lrcl s~nat sboru.
ústřednlho smirčího organu a leho
§ 35. (1) por~d~í sbor vev věcech
před sedU .
peněžnictví skla?a se _z pred~edy:
tři místopředsedu a dalsích 35 clenu
HLAVA

DRUHA .

PORADN[ SBOR V~ VECECH
PENEŽNICTVI.
Odd íl I.

působnost,

Jeho
§ 34.

složení a orgánové.
.
'
_

po.rad."í~~ sboru ve vecech

(náhradníků).

(2) Kdo jest předsedo~, míst~p~ed·
sedou, členem (ná~radnlkem) Uslr.ed·
ního smírčího organu (.§§ 2 va 3) lesl
zároveň předsedou, mlstopredsedou,
členem
(náhradníkem)
Poradniho
sboru.
(3) Z dalších osmi čle~ů .<náhrad·
níků) poradního sboru pet lako zá·
stupce
ministerstev _. tinan.cí, prú'
myslu obchodu . a zlvnostl, VOltra,
zeděcÍělství a socíální !lěče jmenu·
je a odvolává ministr financí v do'
hodě s příslušnými ministry; zbýva·
jící tři jako zástupce hlavnich ho·

peněžnictvl nalezl:
vv
v v_
1. stanoviti pro. soutez ~ pe!,~ _
nictvl zásady dobrych mravu,. zelme,
na pokud jde ~ doh.~dy urokov,;
všeho druhu, a zasady Jim stanoveya:
měniti nebo rušiti (§ 1: odst. 1 za. spodářských odvětví mi~o p~n.ěi·
č. 44/1933 Sb . z. a n.),
. .
'nictví jmenuje a odyol~vá ommlstr
2. k vyzvání vlády stano.vltl, takov~ financí po návrhu ~inlstru v p!umyslu,
'tásady o jednotlivych ota~kac.h, ze \ ObChOdU a živnosti, zemedelstvi a
jména ve lhůtě vládnou, urce~e upra- sociální péče (čl. lIV, odst. 1 zák.
viti úrokové sazby na urove~ ?dpO- č 54/1932 Sb. z. a n.).
vídající hospodářský~ v~omer~m ~
. § 36 (1) orgány Poradniho sbolU
podati vyjádře~í ? .pnmer~no~tl. ~~~_ 'sou: .
pěti mezI pa~lv.nlml da haoktlv~I~lžních \ I a) předsedníctvo (§ 37) a
ky u jednothvych
ru u p

soutěž

V
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valné shromáždění členu (§ 38) . sboru nebo jeho náměstek (§ 37,
Valné shromážd~vní. mů~e zříditi odst. 3).
věho středu zvlastnl vybory ku
(2) K valnému shromáždění musez~iP~avě návrh ů ~~o ~al,né v s~r0":láž- jí býti pozvání všichni členové Pop _ • anebo k vynzovanl veCI, tyka- radního sboru a jejich náhradníci do~er~h se jen jednotlivých skupin pe- poručenými pozvánkami, v nichž jest
Ji~-ních ústavů (peněžních podniku). udati dobu a místo jeho konání a
ne
vzájemný poměr předsednictva, pořad jednánI. Pozvánky jest podati
Iněho sh romážd ění a výborů (od- poštovní dopravě nejpozději tři dny
v~avec 2), způsob .je.ji~.h svoláváni přede dnem, na který se valné shros podm ínky platnosti Jejich usnesení máždění svolá.
a odl obn ě určl valné shromáždění v
(3) Předsedající valnému shromážfedn acfm řádu, přihlížv~jíc, k další~ děnl hlasuje a při rovnosti hlasů jestanovením toh,?to nanzenl: le~n~cl ho hlas rozhoduje.
Náhradník má
~jd a jeho zmeny schva.lu)e mlnls!r hlas toliko poradní, ačli nezastupuje
financi v dohode ~. mlOl~try pru- nepřítomného člena.
myslU, ob~hodU ~,z!Vnc;>~tl, vnitra,
(4) Usneseni valného shromáždění
leměděl stvl a soclalnl pece.
jest, pokud jednací řád nestanoví
(4) Orgáno~é poradní~o s~oru m,o- odchylek, platným, vyslovila·li se pro
hOU přibiratl
ke
svy~
Jednánlm ně větš ina přít omných členů nebo
znalce s hlasem poradnlm.
náhradníků je zastupujících.
Odd í I II.
(5) K platnosti usnesení o věcech.
z oboru působnosti, v § 34, Č. 1 až.
3 uvedené, jest však potřebí, aby
Předsednictvo.
byla přítomna
jak většina členů
§ 37. (1) Předsednictvo por?dního Ústředního smírčího orgánu nebo jesboru skládá se z předsedy Ustřed jich náhradníků, tak většina dalších
niho smírčlho orgánu a jeho místo- osmi členů nebo jejich náhradníků
předsedů.
(§ 35, odst. 3) a vyslovi ly se pro ně
(2) Předsednictvo zastupuje Porad- většiny v obou těchto skupinách .
ni sbor, přiděluje práce jednotlivým
(6) Má-Ii býti předmětem usnesení.
výborům (§ 36, odst. 2) a dozírá nad
jejich pro'yá.~ění~; d,o i.e~o. p~sob podle odstavce 5 úprava úrokových
nosti nálezeJI veskere veCI, Jez po- sazeb, jest potřebí, aby k něm u
dle ustan oveni tohoto nařízení nebo došlo na podkladě předlohy napřed
jednaciho řádu nejsou jiným orgá- projednané a usnesené ve zvláštním
pro to zřízeném výboru.
Předsed
nům výslovně vyhrazeny.
(3) Jednaci řád stanoví, které věci nictví v tomto výboru náležl předse
1 oboru
pusobnosti předsednictva dovi Poradního sboru anebo jím k
může vyřizovati předseda sám. Před tomu určenému členu tohoto sboru
sedu, je-Ii zaneprázd něn, zastupuje zastupujícímu Národní banku Česko
jim k tomu určený místopředseda slovenskou; dalšími členy tohoto výboru jsou člen sboru zastupujicí mi(njměstek) .
(4) Jinak se věci vylizuJI usnese- nisterstvo financí a šest členů sboru
určených
případ od případu před sednim, k jehož platnosti, pokud jednaci řád nestanovl odchylek, jest nictvem (§ 37) tak, aby podle možzastoupeny byly pro vývoj,
potřebí přítomnosti alespoň tří čle nosti
nů předsednictva a většiny hlasů; úrokových sazeb nejdůležitější skupředsedajíci hlasuje a při rovnosti piny peněžnictví. O svoláváni schůzí
tohoto výboru platí obdobně pře
hlasů jeho hlas rozhoduje.
(5) K platnosti listin Poradnlm sbo- dešlý odstavec 2; k platnosti jeho
usnesení
jest potřebí, aby pro ně
rem vyhotovených jest potřebí, aby
byly podepsány předsedou (náměst hlasovalo všech šest předsednictvem.
kem) a alespoň jedním z mistopřed určených členů.
(7) Zvláštní výbor, v odstavci 6·
sedů nebo z dalších členů sboru.
uvedený, může ke svým jednáním
přibírati
znalce (§ 36, odst. 4) 1:
Oddll III.
Valné shromážděni členů.
významných zájmových kruhů. Bude-Ii
předmětem jeho jednáni úprava uro§ 38. (1) Valné shromáždění členů kových sazeb z dlouhodobých zásvolává a řídi předseda Poradního půjček nebo vkladů, které veřejnob

(i)
(3)
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III. Obchodní

právné
sociálně-pojišťovací
ústavy
poskytují ústavům peněžním za tím
účelem, aby přispěly některým hospodářským
odvětvím,
přibere
vý bor znalce ze sociálně-pojišťovacích
ústavů, které na poskytování těchto
druhů úvěrů a vkladů jsou význačnou
měrou účastny; o prohlášení těchto
znalců jest pojednati a vyvolati o
něm usnesenf.
§ 39 . (1) K valným shromážděním
členů a k seděním výborů jest při
brati zapisovatele.
(2) Úkolem zapisovatele jest vésti
protokol, do něhož jest zapsati jména přítomných, průběh jednání v
hlavních jeho bodech, jakož i všechna
učiněná usnesení . O jednánfch valného shromáždění, týkajících se oboru působnosti uvedené v § 34, Č. 1
až 3, jakož i o jednáních zvláštního
výboru, v ~ 38, odst . 6 uvedeného,
jest pořfditi protokoly pokud možno
zevrubné.
(3) Protokol podepíše vedle zapisovatele předsedající valnému shromáždění, pokud
se týká výboru;
předsedajícímu t aké náleží dozírati
nad řádným vedením protokolu.
HLAVA TŘETL
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENr

K HLAVÁM

PRVNr A

DRUHÉ.

§ 40 . (1) Sídlem Ústředního smlrclho orgánu a Poradního sboru ve vě
cech peněžnictví jest Praha.
(2) Řečený orgán a sbor konají
své práce v místnostech Národní
banky Československé, jež obstarává
i jejich
kancelářskou
a pokladní
službu .
(3) Výlohy na Ústřední smírčí orgán a Poradní sbor ve věcech peněžnictví hradí se z výnosu poplatků,
pořádkových pokut a náhrady útrat
podle § 4, odst. 1, a § 13, odst. 1
zák. Č. 44/1933 Sb. z. a n.; co by
se nedostávalo, hradí zálohou Národní banka Československá.
§ 41. Toto nařízení nabývá účin
nosti dnem vyhlášení; provede je
ministr financí v dohodě s ministry
průmyslu, obchodu a živností, vnitra,
zemědělství, sociální péče a spravedlnosti.
Pozn . Nařízení bylo vy hlá še no 25.
března 1933.

práve.

VLÁDN~ VYHLÁŠKA ~_E DNE. 12. DUBNA
1933, _~rs. 59, PENEZNICKYCH NOREM
~OUTEZNrCH, POKUD JDE. O DOHODU
UROKOVOU, STAI'!0VENYCH PORAD_
NIM SBOREM VE VECECH PENEŽNICTVI.
Čl. I. (1) V Poradním sboru ve vě.
cech peněžnictví došlo po jedno.
myslném návrhu, z~láštníh~, výbOru
(38, odst. 6 vladmho nanzení ze
dne 23. března 1933, Č . 52 Sb. z. a
n., kterým se stanoví pOdrobnější
předpisy o Ústředním smírčím orgánu
a Poradním sboru ve věcech peněž.
nictví) k dohodě _~a zásadác:.~ ~obrých
mravu pro soutez v penezmctví v
oboru úrokových sazeb, jak jsou
uvedeny ve čl. II. a jeho příloze.
(2) Tyto zásady, které se srovná.
vají s hospodářskými poměry v je.
jich celku a byly vládou schválen
se tímto vyhlašují a stávají se POdr~
§ 1, odst . 3 zák. Č . 44/1933 Sb. z. a
n., právně závaznými (peněžnickými
normami soutěžními).
Pozn . Vyhlášeno 15 . dubna 1933.
ČI. II. § 1. (1) Nejvyšší úrokové
sazby z peněžních vkladů a ze zá.
půjček (úvěrů) stanoví se s rozliše.
ním mezi obvody jednotlivých zemí
skupinami peněžních ústavů (peněž:
ních podniků), jakož i druhy vkladů
a úvěrů měrou, kterou uvádějí ta.
bulky 1. až 14. přílohy této vy.
hlášky.
(2) Každý závod (hlavní, vedlejší)
peněžního
ústavu (peněžního pod.
niku) jest vázán sazbami, které jsou
ve zmíněných tabulkách stanoveny
pro obvod země, kde jest, pro sku.
pinu, ke které náleží, a pro druh
vkladu, pokud se týká úvěrů, o kte.
rý jde; tak na př. pražský vedlejií
závod (filiálka) obchodní banky, která má hlavní závod (centrálu) na
Slovensku, smí knížkové vklady bez
výpovědi zúročiti nejvýš 4%
(viz sazbu A/4 v tab, 1., která platí pro
obchodní banky v zemích České a
Moravskoslezské), ačkoli hlavní závod smí z takových vkladů platiti al
41 /4%
(viz sazbu A/4 v tab. 2., která
platí pro obchodní banky s hlavním
závodem na Slovensku a pro jejich
pobočky v téže zemi).
(3) V sazbách z peněžních vkladě
(tab. 1. až 9.) jest vyjádřen celoroč
ní úrok účtovaný pozadu v obdoblc~
podle obchodních zvyklostí; u ústa'
vů však, u kterých podle obchodnlcll

Soutěž

V

p eněžn. (nař.) §§ 39-41

připisují

~

v

,

tvyklostí
se úroky je
k
"
Souteznl nOrmy.
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konci roku, lze úrok Poskytova ~ . e kymkoli Způsobem
'.
ko při úrokování pololetním R~' J~: n? převodem úVěruObcha.~e~l, zejmé·
sazby z peněžních Zápůjček (ÚVvVn~z zavod v zemi s vYŠ v,na Jlny vlastní
~ab .. 10. až 14.) v~jadřují o celor:~~f .1~) ~Oskytovati ÚV_SI sazbou.
ur~.~, u dIOUhod~~y~h zapujček rozu. nlzsí Jest přípu t .er P~~I~ sazby
meJI se sazby: pn urokování na řed
pustny úmluv
s no_,v r?vnez JSou pří
jina~ o tom, Jak lze úrok účt~vat! něžních POd,!;kl?)eneznlch vústavů (pe(napre? nebo pozadu) a ve kter ' I zeb nižš(ch n ~ o ~o~rzování saobdoblCh, plall obchOdní zvyklOSr~h ry slanoven'v ez ktere JSou pro úvě§ 2. (1) Pokud není v § 4 výslov l.v
§ 4 1
_.
jinak ,uslanoveno,_ zahrnují sazby ~: dů (t~b ( )1 Pn:kroč.::ní sazeb ze vkl a-

I

Y~~:!nl~:b~s!~v~z r';~n~šž~'íhco závo~

a .za

P~,d~í~!{)jaJkes~íi:liko

v

míře

který jest v dotčené z~mpodnl: VU!j' _ P:!PUSlno u vkladů' se ustanote vkladu. dotčeného druhu n~jv ~!?J'
b) za u mladších než 16 let.
poskytova ti , nabízeli nebo slíb 't' yse moc .osob pracujících za mZd
úrokU a ~e~'ejš~m plnění.
I, na a 0~~~0~n1~~~~n~sti, živnoste~~kf~~

rUl,

y)

~akazoano Jest tuto zásadu 'akymkol l zpusobem obcházeti zej J _

I

c) s třádankov ~u, atp.; .
vzniklých výlu v yc~, I.
J.
vkladu
na vydáním vkl adní knížk' .. '."e- ženého do
cne Jen z peníze ulovlas~nJ,ho závodu, který jes~ VJI~:~~ něžní ústav Pv~~'~dnič~y, ~terou pes vyssl ~azb~u, pro ,takový vklad sta~ dal;
a atel! Sveřil
nebo
n~ven,~u, pr~.su,nutlm vkladu v běžd) u střádalen
.
n~m uc~u.. na Jlny vlastní závOd v ze- nazvaných zařízen !leb }a~koli jinak
ml. s _vr~s,f sa,zbou za skutečností na- p.odporova ti sm
maJíc:,ch ~čelem
sved~uJI~,Ch U~!~Iu pOskytnouti vkl _ vldelné uklád' ~ ,pro casove pra.
d~te" yyhod!l_eJsl zúročení vkl d a. zvlášf Výhod ?nl , u~po~ nadějí na
p~evzetlm sraze k zákony předea s~~
e) vlastníc~e z!Ur~Cenl vokladu;
nych (§ 1., odst. ~ ~á~. č. 239/f924 ho ústavu (peněžn"!:stnancu. peněžníSb. z. a n., ve znenl cl. XIII zák v
t) účelOVých t ~ o POd~lku);
54/~932 Sb. z. a n.), atp. Je-Ii vkla~ které se uklád :, J. takovych vkladů
váza~
Výpov~dí
jest v zásad- ženého peníze aJI prolo, aby z Ulo~
t~vat' n.a dodrzení výpovědi; vYPlat~ půjčka dlužníkov~Yla. P.C:>~kytnuta záII se pre~ !o vklad na požádání a _ či druhově u ! at JIZ jednOtlivě
bo ve Ihute kratší než
v'
v ne
(2) V
" rcenemu.
smí_ se tak bez následků YP~~:_dní! stavci 1,PflťsadeCh, ~vedených v od~a:.re,d VY,sloveného zákaz/ UČ~~i~: kročení PríP~'tn~) az. ch jest pře
Je lne s urokovou srážkou rov '"
ročně nad
neJvyse
o
1/.0/
se rO~dflu mezi sazbou pro ~:{~~ vkladů stan~~!bU, p~o d.otčený dr-uh
vá~any, a sa zbou pro vklad vol _ spořitelny ane no u... J,de-I, o vklad u
:~r::nep':!1ud? 1/2~/0 za dobu, o kter~J I V~h? peněžnic~v~ JI~:,hO ~sta.vu Iidore casne se vyplatí.
vazan na jméno ' .
e Je-I! vklad
(3) Poskytova ti úrok ze v
vkladatele a ne v. I, . o~Obu takového
dle sa~?y nižší jest PříPustn~~~~v P?: úrokY.yíce než ~~~~O'~ ~vs Přip~?nými
sou o pnpustny Umluvy peněv',
n~z spadaJlcích pod'
c. U zarlzení
sta
' vu. (peněžních pOdniků) o z~c~ v U-I vyhlášení těchto ~~smd b) a již v de~
vánf sazeb nižších, než kte' o .rzo- pouští se zvýšen' ~a trv?jícíCh, připro vklady stanoveny.
re JSou kter~ '."ůže býti' ~~~k~ve o 3/4 %,
§ 3. (1) Pokud není v
"
zvlástnrch pravidel
deleno Podle
~Inak ustanoveno zah §.. 5 vyslovně stavu, nikoli však I toho _k!erého úUvěru (tab. 10 ' - 1 rnuJ~ sazby z tu pak jde o t
s osov~.nlm; pokud
Vod peněžníh~ a~SI 4.) vse, co Zá_ stáří, jež zřízen', zv._, sPOfltelny
pro
POdniku), který jest ~v~ Spe~ěžního šení o 11120/0 , jse~ ~~IPustnvo jest zvýsmí z úvěru dotčen' otcene zemi, POdmínky v tomt u , splneny ostatní
dlufníku, pokUd se t ~kh,o druhu
na a Zůstane-Ii při ~ Odstavci uvedené
o Úvěr, nejvýš poža~ a n~ ucha-.zeči dlech u nich plat ?shaVadních pravisllbltl nebo
'"
ovall, dáli si
(3) P_'
nyc .
6ro ku a ~edle'j~}!:o:'~ěn~~ něho na v-:c 1, r~í~~~~ec~ u st~á.dalen (odsta.
2
( ) Zakazáno jest tuto zásadu . _ ~a pro ~otčent d~h b~~" saozba,_ platJa
cena neJvýš o 1/.0/ '
a,du... prekro·
- on, premll ročně,

I

st'

1
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za toto pololetí účtována jen v Poměru k době, po kterou bylo ÚVěru
použito;
'..
b) pro neemisní u~er .zaJohov~ na
hypotéky a stavebnl
uver
VUbet
(pol. H), není z?h!n~t po.platek Ze
záloh na stavebnl ~V~!y pred pOskyt.
nepřestoupí měsíčne pe~l~ ~c 100.-:: nutím hypoteční zap~~ckY~.~ent~ Po.
a že prémie nebudou. ~avlsle na ~y. plate:< nesmí však by tl. vyssl nez 1/ 1".
sledku slosování; u stradal~,n PCl;~ jl~ čtvrtletně z peníze zalohou pOskyt,
zřízených připouští se da!sl zvysen~
nutého.
.
o 3/4% za ostatních podmlnek v o~
(3) V sazbách, stanov?nyc~ v tab,
stavci 2 a 3 uvedených, př~~~Okl~ 14. přílohy pro ~skontm Uver smě.
dajíc, že pra~idelné vklady Clnl roc- nečný (pol. A az F), nen! .za hrnut
ně nejvýše Kc . ,3.0~~.-.
_ manipuláční poplatek, ktery .vsa~ Sml
(4) Překročeni pn vkladech v~ast
činiti nejvýš 21/2%
ze. sme~ecného
ních zaměstnanců (odstavec 1! f"sm. peníze, nehledíc k dobe ~behu.
e) smí činiti nejvýše 1/20 / ~ rO,cne nad
(4) V sazbách,. s~anoven'y'ch. v !ab,
sazbu, platnou pro . , dotc.eny
druh 14. přílohy pro uver v b~znem učtu
vkladů
předpokládajlc,
ze
~klady
(pol. G až J), za~!n~ty ~7jsou:.
jsou n~ jejich jméno•. i oso,bu va~ány!
a) náhrada zvlastm .rezle az ,~o
že nečiní včetně pnpsanych uroku výše v odstavci 2, plsm. a) Uvede.
více než 50.000 ~č a že, ú,stavu nen~ né' vedle této náhrady smí při úvě.
zvláštními předpisy zakazaono p,osky
ru 'na postup pohledáve.k. a při úVě.
tovati vlastním zaměsotnancum vyhody ru stavebním (pol. J) ucto~an by tl
proti jiným vkladatelum.
ještě poplatek až do 1/4010 ctvrtletn ě
(5) Uloží-Ii účelový vklad
(odsta - z dlužného obnosu;
vec 1, písm. f) stát; země neb~ !,n~
b) náhrada za udržování pohotovo_
veřejnoprávní
k~rpor~ce!
verejn~. sti pro potvrzené úvěry zcela nebo
právní fond, vei'ejnopravm nebo ~~", zčásti nevyčerpávané (poplatek po.
kromá
pojišfovna
anebo
peneznl tvrzovací);
tento .poplatek. nesml
ústav smí se sazba účelového ~kla však činiti více nez 1/8 %
ctvrtletně
du říditi sazbou zápůjčky n!l. jeh,o z obnosu potvrzeného úvěru.
podkladě poskytnuté . S.~z~~ ucelove:
(5) Smluvený úrok ~ prodlení sml
ho vkladu nesmí však clmtl více nez býti vyšší o 1/2010 nez sazby ze zá.
sazba zápůjčky, sníž~~á ? 112 % , a u půjček (tab. 10. a,ž 14), a~~~ zákon.
vkladů, smluvených jlZ pre~:
~nem
ný úrok z prodlenl nem ~~~ Sl.
účinnosti těchto zásad, snlz};na
~
(6) V sazbách ze zápulcek (tab.
dosavadní rozpětí; v ?~ou ~npade:
10. až 14.) vůbec, z.ahrnuty. nejsou :
rozhoduje skutečné clselne rozpetí náhrada hotových vr.loh, nahr~da za
dluznlkem
osou sazeb
, o'· k úschovu a správu JiStOt
§ 5. (1) U dlouhodobých za~uj~e
daných, odměna ink~sní•. a d.om~cilač.
(anuitních alp.) ještě lze, krome uro- ní ani odměna za mlmora<!.~e yy~ony,
ku a vedlejšího plnění podle sazby, jako na př. za odhady pn uverech
čítati jednou p ~ ?'yždy, poplatek
ne- hypotečních, kauční .hypoték?U zajlš'
jvýš 1010 ze zápujckoveho ~eníze.
těných nebo stavebm~h, za !nterven.
(2) V sazbách, stanovenych v tab. ce spojené se zprostredkovaním ob.
chodů se zbožím a obchodů kompen.
13. přílohy
, ( I
C)
s devis,ovým} .opatřeníml,
a) pro úvěr lombardm ••po. . ..,' sačních,
není zahrnuta náhrada zvl~stnl r.ezle dovozními nebo vyvoznlml povolenI.
náhrady a odměny
s vedením účtu v patrn~stl • Cl; jeho mi atp.; tyto
kontrolou (poplatek eVI~en5nl, .~o.n~ sm'ějí však býti účtovány jen v.e výtrolní) Tato náhrada sml vsa~ Clnltl ši obvykle takovým ~k~nům odpovlnejvýš' 2%
pololetně ze souc~u ~o dající, a pokud souvl~elí s pr~vozo·
ložek větší strany účtu včet~e .pre- váním živnosti zas!avaren.ské,. len v
vodu anebo z trojnáso~ku nejvys~ího rámci sazeb úředne schvalenych.
dlužného obnosu, kter~ ~rval bud po
li 6. (1) Tyto zásady. n~vztah~!,
celé pololetí nepřetržlte
anebo
v an'i na vklady v cizí mene.v bezném
jeho různých obdobích úhrn~m al!- účtu, ani na úvěry .es.kontn! a v. běl·
ném účtu v cizí mene, ah! na .uvěIY
spoň 30 dnů; byl-Ii účet ~tevren b::
hem pololetí, smí tato nahrada by tl v měně československé do ciZiny.
která muze býti rozdělena. zčásti n~
vyšší úrok, zčásti n~, odmen~ ~a vy_
trvalé spoření. U stradal.en , jez .• bu,
dou zřízeny až po
dni, vyhlasen!
těchto zásad, předpokláda se krom~
všech ostatních podmínek v odstavcI
2 uvedených, že p~avide)né • vklady

5.

soutěžn í nc:!.my oV pen..~žn!ctví. o
Ochrana ven telu penez. ustavu (zák.) § 1.
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(2) Zaká zán.o .v~ak je.st, ú~to.váním
7. "s vaz y": svazy (ústředí) po
I dú neb uveru v CIZI mene tyto rozumu § 2, odst. 1, písm. b) napřed
vk a dy obcházeti.
cit. zák.
239/1924 Sb. z. a n. ;
zár7 Každý závod peněžního ústavu
ěžního podniku) jest povinen vy8. "ú s t a v y I i d o v é hop e n ě ž(P:~li vývěskou na pokladní přepáž nic tví": spořitelny, záložny všech
hl súrokové sazby, za kterých vše- druhů a úvěrní společenstva (úvěrní
ceecně přijímá vklady; dále, požá. družstva; § 2, odst. 1, písm. a) a b)
ob Jj o to zákazník, jest povinen mu napřed cit. zák. č. 239/1924 Sb. z.
d~' dložili k nahlédnuti výtis'k , úplné- a n.);
pre zněn í těchto zásad i s přfJohou .
9. "z e m s k é ú věr n í úst a v y":
hO§ 8. V tomto. článku a v přfloze
' Zemskou banku v Praze, Hypoteční
luměli jest vyrazem:
banku
Českou v Praze, Hypoteční a
rOl b a n k é ř i": peněžnf podniky
banku moravskou
v
po ',~%umu .čl. Lil. zák.
č. 54/1932 Zemědělskou
Brně a Slezský pozemkový a komu.
nální úvěrní ústav v Opavě.
%'f I
I k y":
exposi§ 9. (1) Zásady v předešlých parat ~ "sběrny, platebny,
jednatelství
grafech
stanovené nabudou účinnosti
aU j;kkOIi jinak nazvané pobočné (vednem 1. května 1933.
dlejšf) závody; .•
3, "k a m pel I 5 k y"
(raiff~isen(2) Úrokové sazby ze
zápůjček
kyl: úvěrní spolecenstva (druzstva) (tab. 10. až 14.) nabudou účinnosti:
ve smyslu § 2, odst. 1, písm. b) zák.
a) při úrokové splatnosti napřed,
Č. 239/1924. Sb. z. a n. (ve znění čJ.
až v při čině úroků splatných po dni
XIV. zák . c. 54/1932. Sb. z. a n.), po- 30. dubna 1933;
kud zároveň vyhOVUjí podmínkám záb) při úrokové splatnosti pozadu,
kona Č. 91/1889 ř. z.;
pouze v příčině úrokě připadajících
4
ob chodn í banky": akcio- na
dobu po témž dni.
vé 'b~~ky a peněžní společnosti
s
(3) Po dobu platnosti těchto zásad
ruč. obme zeným (§ 2, odst. 1, písm,
pozbudou
účinnosti ustanovenf stad) zák. č. 239/~932 Sb. z. a n., ve zně
ni čl. XIV zák. c. 54/1932 Sb. z. a n.); nov peněžních ústavů a smluv, pokud
se
s
těmito
zásadami nesrovnávají.
5. "P e něž n í ú ~ t a vy": toliko
§ 10. Zásady dobrých mravů
pro
peněžní ústavy druhu uvedených v §
soutěž
v
peněžnictví
zde neobsažené
2 právě cit. zák. č . 239/1924 Sb. z.
vyhrazeny jsou zvláštní vládní
vyhlášce.
a
"P r a ž s k é
s P o i tel n y".:
Pozn,
V
příloze
vyh
lá
Šky
jsou
uve.
Městskou sp ořitelnu Praž skou, Měst
nejvyš ší
přípustné
úroko vé
skou spořite lnu na Král. VinOhradech deny
sazby z peněžních vk ladů a ze záa Spořitelnu Česko u;
půjček (úvěrů) sestavené pOdle zemí,

č.

S~

6~';

~ 7'~

PObočky,

ř

Zákon ze dne 10. října 1924, čís. 240, o příročí k ochraně
peněžních ústavů a jejich věřitelů.
§ 1. (1) Příročí podle tohoto zákona může býti , žádá -Ii ' toho obecný
zájem, nařízen o pro tyto ústavy:
a) spořitelny a zemské úvěrní ústavy, vydávající vkladní knížky,
bl záložny, utvořené z fondů kontribuéenských a berních nebo podle
spolkového zákona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. z.,
cl úvěrní společenstva (družstva),
lflzená podle zákon a o výdělkových
a hospOdářskýCh společenstvech ze
dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. z., a
Úvěrnl družstva, zříz ená pOdle uh.

zák. čl. ze dne 16. května 1875, čís.
XXXVII, o obchodním zákonu,
nebo
uh. zák. čJ. ze dne 11.
července
1898, čís. XXIII, o hospodářských a
živnostenských společenstvech úvěr
ních, pokud podle svých stanov i ve
skutečnosti provozují výlučně nebo
převážně úvěrní obchOdy,
d) společnosti akciové a společno
sti s ručením obmezeným, pokud tyto společnost! provozují výlučně nebo přeVážně bankovní a peněžní obchody.
(2) Příročí může býti nařízeno k žáČ. ~3
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dosti ústavu nebo jelio věřitelů. Nenařizuje -li , se příročí k žádos~i ústavu, budiž tento dříve slyšen, leč by
hrozilo nebezpečí z prodlení.
(3) Příročí může býti nařízeno jen
pro dobu nutně potřebnou; dobu tu
jest ustanoviti v nařízení a lze
ji
prodloužiti jen z vážných
důvodů.
Příročí může býti nařízeno a potrvati i za likvidace ústavu.
§ 2. (1) Příročí nařizuje pro spoři
telny ministr vnitra a pro ostatní ústavy ministr financí; nařízení ' příro
čí jest do jednoho měsíce oznámiti
vládě.

(2) Příročí budiž vyhlášeno vývě
skou v obchodních místnostech hlavního závodu a o tom sdělán notář
ský zápis. Den vyvěšení budiž
na
vyhlášce potvrzen notářem . Počátkem
tohoto dne nabývá
příročí
právní
účinnosti podle
ustanovení
tohoto
zákona jak pro hlavní závod, tak i
pro závody pobočné.
(3) Příročí a den počátku jeho účinnosti odst. 2.) musí ústav neprodleně opo'věděti soudu k poznamenání v obchodním nebo společenstev
ním rejstříku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v rejstřfku obchodních firem.
(4) Vedle toho buď vyhláška o pří
ročí s vyznačením dne, kdy
nabylo
účinnosti,
vyvěšena
v obchodních
místnostech všech pobočných závodů
a uveřej'něna způsobem, určeným
stanovami (jednacím řádem) pro ,!yhlášky ústavu, 'a v Úředním listě Ceskoslovenské republiky.
§ 3. (1) NenHi při ústavu zřízen
zvláštní státní dozor, jmenuje ministr, který příročí nařídil, ústavu na
jeho útraty dozorčího komisaře, kterému přísluší přihlížeti k tomu, aby
ustanovení tohoto zákona se zachovávala.
(2) Dozorčí komi3ař má právo nahlížeti do všech knih a o;pisu ústavu
a jest oprávněn i povinen súčastniti
se jednání správních a dC'lorčích orgánů ústavu, k nimž musí býti zván.
Dozorčí komisař jest oprávněn zastaviti až do rozhodnuti úřadu, který
příročí nařídil,
provedení usnesení
orgánů ústavu a může, shledá-Ii toho
potřebu, svolati sám schůzi
správních a dozorčích orgánů.
(3) Táž práva a tytéž povinnosti,
jaké příslušejí dozorčímu
komisaři
(odst. 1. a 2. tohoto paragrafu), při-
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náležejí i vládním ' komisařům Ustan
veným podle jiných předpisů.
0, § 4. (1) Příročí stíhá toliko pohl
dávky, které vznikly před jeho ÚČi~'
ností (§ 2, odst. 2.) a v konkursu b'
náležely do třetí třídy, n'a SlovenSkY
a v Podkarpatské Rusi do druhé ne~
bo třetí třídy konkursních POhledávek
(staré pohledávky), dále jejich Úro.
ky a jiná příslušenství, by!' se staly
splatnými nebo vznikly za příročí.
(2) 'Dopouští-Ii toho stav' ústavu
muže býti příročí nařízeno jen pr~
určitý zlomek všech starých POhledá.
vek (odst. 1.).
§ 5. (1) Za příročí nesměji bYli
staré pohledávky ani zajiš!'ovány' ani
vyp láceny, pokud arci!' částečné vy.
plácen~ ~en!při,?uš~~n? (§ 4! 'odsl.
2.),: ani lakymkolJv jlnym Zpusobem
uspokojovány. Tím se však nevyluču.
je započtení (kompensace) VZájem.
ných pohledávek a dluhů za těchže
podmínek jako v soudnim mimokon.
kursním vyrovnávacím řízení.
(2) Rovněž nelze po dobu příročl
žalovati ústav na plnění starých po.
hledávek, pokud přiročím jsou postiženy (§ 4, odst. 2.), nebo pro tyto
pohledávky zahájiti konkursní řízeni
anebo pro ně zříditi soudcovské prá.
vo zástavní nebo úkojné. Pro staré
pohledávky, pokud přiročím jsou po.
stiženy, dále nelze exekuce vésti a
již povolené exekuce se nevykoná.
vají; rovněž se staví lhůty promlče.
ní, jakož i všechny jiné lhůty, které
jsou stanoveny k předsevzetf úkonů
potřebných k uplatňováni nebo za.
chování práv 'ze starých pohledávek.
(3) Po dobu příročí nelze vymáha.
ti na ústavu procesní náklady spoje.
né ,s určovacími žalobami proti ústa.
vu z právních poměrů vzniklých před
příročím.

(4) Za přiročí nařízeného pro spo.
lečenstva (družstva) nelze členstvi a
podíly platně ' vypovídati ani podíly
vypláceti a již běžíci výpovědni a
ručebni lhůty se staví.
§ 6. (1) Pokud tento zákon jinak
neustanovuje, nevylučuje příroči prá·
va ústavu, aby se svými majetkový·
mi hodnotami volně nakládal.
(2) Ústav může se svolenim úřadu,
který přiročí nařídil, svou obchodnl
činnost dále vykonávati, k jednánlm
však,' která nenálež~ji k obyčejnému
obchodnímu provozu, jest třeba svo·
lení dozorčího orgánu (§ 3, odst. 1.

Ochrana věřitelů peněž. ústavů (zák.) §§ 2-10.
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a 3.J. Taková jednání, která , byla
§ 8 (
beze.. souhla.su
nebo
,' 1) Clenové . orgánů ústavU'
přes od,?or dozor~~~o organu, jsou p'ro ktery bylo příročí nařízeno je~
naproti ~st~vu neuclnna, když třetí [ICh. z!"ocněnci, likvidátoři neb~ úosoba ve.d~la n~bo .z hrubé, nedba- rednlcl ta.kového ústavu, kteří porUší
losti neved~la, ze pre~ahují obyčej- ust?no~enl tohoto zákona, ručí , věři
ný obchodnl provoz a ze 'dozorčí or- ,telu~ u~t~.vu, pokud se 'nedá určiti
gán k nim souhlasu nedal nebo od- pomer j~jlch , viny, rukou společnou
poro val jejich výkonu . .
'
a neroZdllnou za vzešlou škOdu '

předsevza ta

(3) pr.os~ředky, n.~by!~ z pohledávek vznl klych .z.~' p~l~o'q ,Cnových pohledávek), smeJI by tl , umlstěny jen v
hodnotách snadno zpeněžitelných. Tyto hodn.oty, ~voří zvlá,štní podstatu,
jež mUSI_ by tl sam<;,statně účtována a
odděl ene s,?ravovana a jest určena
k p;edn ostnlm~ USpokojení nároků z
nových pohledavek a to i po pominull přír očí (§ 7, odst. 1.).
§ 7. (1) Pří ročí pomíjí:
aj ~plynutím lhůty, pro kterou byJo narlzen o,
b) zrušením, které nařídil příSlušný úřad (§ 2, odst. 1.),
cJ zahájením vyrovnávacího

řízení,

Dopustil~-Ii

)1)

se v'šak

někte~a i:

techt~, osob činu uvedeného v · odst
1. v u~yslu, ab,y sama nebo jiný ~

to~o mel. ~ro.~pěch, trestá se soud~~,. ne~I-11 .c ln přísněji trestný' za

pr~cln ve.~enl~ .(l!zamčením) ' oď 3
dnu do trr meslcu a " peněžitým trestem ~d_.5.00~ Kč do , 100.'000 ' Kč. ' Pokus preclnu jest trestný.
(3) D.oba náhradního trestu ' za nedobytny trest peněžitý , bu.d ižstanov~na pOdl~ . zavině,,!í, nesml však
prevys,ovatl jede,n měsíc a ciohromady s ~Iavním trestein na svobodmeze jeho zákonné sazby.
e
(4)

Peněžité tresty připadají státu.

t

dJ prohl ášením konkursu.
9. Pro případ, že ' se nařídí' pří
(2). Zruše~! příročí. (~dst. 1., lit. b) rocl_ pO.dl.e , tohoto zákona pro ústav,
b~d~z vyhl aseno nel!11eně po 3 dny u nehoz JSou zavedena opatřerrí povyveskou v obchodnlch místnostech dl,:. §u 2" čís. 2. nebo 3., vládního
hlavního závodu a den jejího' vyvě- ~~H1zení ze dne 19. prosince . 1919
še~í po tvrzen (veřejným)
notářem. CIS .•660. Sb. z. a n., o , mimořádných
pocátkem tohoto dne nabývá zrušení opat~enl<:h k ochraně peněžních ústapříročí právní účinnosti jak pro hla- vu~ je~oz platnost byla prodloužena
v~1 záv?d,. tak•• i p,ro závOdy poboč- a }eh~lZ_ , us~~novení byla změněna
~~. zr~senl _pr~roc!. a ..den nabytí ú- v!adnlml narrzeními ze dne 9 ' procl_nn?~tl zrusenl prrrocl dlužno 0l!.0- srnce 1920, čís. 643 Sb. z. a ~
ze
v~detl soudu _k po~namená ní v rej- ~ne 19. prosince 1921', čís; 468 ., Sb.
strlku. Ostatne bud postupováno po- .: a n., ze dne 22. prosince
1922
dle obdob y předpisu §u 2, odst. 4. CIS. ,.393 Sb. z. a n., a ze ďne
,
prosInce. '1923;' čís. 231 Sb. z. a n.·
(3) Jestliže příročí pominulo zahá- ustanovuje se toto:
' ,
jením vyrovnávacího řízení nebo prohlášením konkursu, jest zpětné lhůty
a) vkla~y pO~le §u 2,' čís. 2., a §u
které platí podle konkursního neb~ 4 l,J~edenych vladních nařízení oddě
!yrovnávacíh.o práva pro zánik odlu- lene _ spravovan,~ jsou p'ostaveny na
c~vac ích prav exekucí nově naby- roven pohle~áVkám podle §u 6, odst.
tych a pro o~porování právním jed- 3., tohoto zakona'
,
nánlm a ktereoos e • počítajl ode dne
, b), ustanovenf §~ 5 odst 1 a 2
návrhu na zahajenl vyrovnávacího ří- t~hoto zákona se ne'dotýk~jí 'pohl~:
zeni nebo návrhu na pr~hlášení kon- dayek, které při zákazu plnění závakursu anebo ode dne zahájení vyrov- zku 'podle. §u. ., 2" čls. 3., a !lu' 5 uvenávacfho řízení nebo prohlášení kon- denych vladnich nařízení nebyly zákursu, p.o.~ítati ~de dne, kdy přfročl kazem tím dotčeny.
nabylo UClnnostl (§ 2, odst. 2.). ."
§ 10
(4) .Ustan~vení odst. 3. o Počitá'ní dnem 'Il:~,~t~e:íák~n .:~~ýVá účinno~ti
j
~~e~n~ch Ihut platí ~~ké!, jestiiže do se pověřují 'ministři fína!críove~n~~:::
á hnu po zru.s.en~ prlrocl byl podán obchodu a, spravedlnosti. , ' "
,
"
', ' , >
•
n Vf na zahajenl vyrovnávacího řízenl nebo na prOhlášení konkurs
Pozn" Za,kon b,y l vyHlášen 7" Jisto,
"
u. :
padu 1924
'

6'

I

J

Č. 23*

356

III. Obchodní právo.

Zákon ze dne 10. října 1924, čís. 24~, o po~i~nostech bon.
kéřů pti úschově cennych paplru.
.
§ 1. (1) Cenné paplry spad~jicí tom šetřeno náležitosti předepsanýclI
v odst. 1. tohoto §u.
pod ustanoveni tohoto zá~ona JSo_u
(3) Nále~itosti v, předešlých Od.
akcie a jejich zatímni listy,
dllti
dlužni úpisy, počitajic v to zást~vni stavtich predeps~nych s_e nevyžadUja
k právnl platnosti zmocnovacich pro.
listy, jiné cenné eapiry, po~ud JSou
zastupitelné krome papirovych
pe- hlášeni, je~ v~dá uk"a~i3tel nebo 1~
něž dále talony a nesplatné kupony stavnl dluznik, ktery Jest bankéhlll
ve smyslu §u 10.
uve'dených cenných papirů.
§ 3. Na připady, v nichž byl ban.
(2) Bankéř, jemuž při ~rov_ozu jeh~ kéř ukladatelem nebo zástavnim dluž.
podniku jsou dány otevren~ do
u
nikem zmocněn, aby s převzatými
schovy nebo zástavou cenne papiry, cennými paplry libovolně nakládal
jest povinen .
•
se ustanoveni §§ 1 a 2 nevztahuje!
a) tyto cenné papiry d_o 5 dnu po neni-Ii ukladatel nebo zástavnl dluž:
převzetí uložiti oddělene od zásob nlk bankéřem ve smyslu §u 10, jesl
jak vlastnich, tak zásob osob t~etích takové zmocňovati prohlášeni vlak
(jednotlivá úschova),
pouze tehdy právně platné, bylo'lI
b) vésti s péči řádn~h~ kupce .ob- řádně podep's áno, a vyd_áno pro jad.
chodni knihu, do ktere Jest _ Z~pISO notlivý obcho.d, vyslovne a od ostat.
vati takové cenné papiry kazde~o u- nich obchoQnlch podmlnek Odděleně
Itlildatele nebo zástavnlho ,dluznlka na zvláštni ' listině.
podle druhu kusů, jmen?v}té h?~~O
§ 4. (1) Požádá-Ii o to ' ukladatel
ty a čisel, případně jlOych JeJ~~~ nebo zástavnl dlužnlk, jest bankéř
rozlišovatich
známek,
~ vy~nacl~1 povinen mu ,odeslati _dO 3 dnů opis
misto uloženi; takový zápis muz_e by- zmocňova'CIho prohlásenl, vydaného
ti nahrazen odvolánim se, na pripad- podle ustanoveni §§ 2 a 3.
n'ě vedené jiné zvláštni zaznamy ce~
(2) Nárok ukladatele nebo zástavných papírů. lápis může odpadno~tl, nlho dlužnlka na · vydáni takOvého
jestliže cenné papiry .byly vydany opisu nemůže býti právnlm jednánlm
dříve, nežli prošla Ihuta, uvedená . ani vyloučen ani obmezen .
svrchu pod lit. a).
§ 5. (1) Bankéř, který provedl při
§ 2. (1) Prohlášeni ukladatele neb,~ provozu svého podniku příkaz ke
zástavnlho dlužnika, jimž se bank~r koupi cenných papírů, k jejich vý·
jako uschovatel (dep~sitář) nebo za: měně nebo k jejich úpisu anebo k
stavnl věřitel zmocnuJe, aby cenne výkonu odběrného práva k cenným
papíry v úschovu nebo zástavou da- paplrům, jest povinen
né uložil a vedl v pa~rnosti . podle
a) opatřené cenné pap Iry uloilti
ustanoveni §u 5, lit. b),_ nebo J~ ulo- a o tom provésti zápis v obchodnl
žil jinde v tuzemsku nez ve 'sve pro- knize podle předpisu §u 1, jsou'lI
vozovně , nebo je dal v podzást~vu slosovatelné n~bo byly-Ii vyměněn,
anebopřipadně jich sám nebo tr~tí za cenné papiry podle § 1 uschoVt
použil k výkonu hlaso~acich ,prav, né anebo byly-Ii opatřeny výkonem
jest pouze tehdy právne plathe, b~ odběrných práv, plynoutich z takto
lo-li řádně podepsáno a vydáno vy- uschovaných cenných paplrů;
slovně a, od ostatních ob~~odnlc~
b) opatřené cenné papiry jinaké,
podmínek odděleně na zvlastni linež pod lit . a) označené, uložiti alestině.
.'
spoň odděleně od svých vlastnla
. (2) Zmocňovaci prohlášeni .p~dle
zásob (souhrnná úschova) a ' vésti ,
ustanoveni odst. 1. tohoto §u, Jez se
.péči řádného kupce obchodnl knihu,
nevydá pouze pro jednotl!vý obchod,
do které jest zapisovati každého plljest kdykoliv odv~~ateln~;.
odvola- kazatele a druh a množstvi cenných
telnost· jeho nemuze by tl .právnim papirů, kt,eré pro J'řikazatele takto
jednanlm ani vyloučena,. ani ob~e byly uloženy. ,Krome toho musl tato
zena. K právnl platnosti ,z.moc~eni, kniha ' podávati jasný přehled o lom,
aby.. cenné p~plry směly.bytl ulozeny kterého druhu cenné papiry, kde I
v cizině, se vŠ'ak vyžadUJe, aby byl~ v jakém množstvi jsou takto odd"
vydáno pro jednotlivý obchod a pn

Úschova cenných papírů (zák.) §§ 1-8.
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• uloženy. Takový zápis může .býti do 5 dnů po požádánf., nikoli však
Jen~a%en od volánim se na případně dříve, než uplynula lhůta v odst. 1 ..
na~ené j iné zvláštni záznamy cen- stanovená; sděleni to může býti pří
~~ h pa pír ů a může odpadnouti, padně pojato do seznamu cenných
~Y'tliŽe byl y opatřené cenné papiry papírů (odst. 3.). Nárok při kazatelův
Je~~ny d řív e, nežli prošla lhůta uve- na takové sděleni nemůže býti práv~Y á v §u 6, odst. 1.
ním jednáním ani vyloučen ani obde~) proved enim zápisu podle usta- mezen.
~ení odst. 1. tohoto §u přechází
§ 7. (1) K pré'!vníplatnosti prohlánO přika zatele vlastnictví takto zašení, jímž se bankéř zmocňuje, aby
na aných cenných papírů a, jde-Ii o cenných papírů, převzatých v úschopS ně papíry souhrnně uschované, vu podle ustanoveni §u 5, odst. 3.,
t~nstnictv í takto uschovaných cenných použil sám nebo třetf způsobem v
~\\IÚ téh ož druhu v množství pro §u 2, odst. 1., uvedéným nebo aby
P\o lap saném, ačli přechod vlast- cenné papíry, jež jest uscHovati pon~ lvi se podle ustanovení platného dle ustanovení §u 5, I odst. 1., lit a),
nI~va ji ž dříve neuskutečnil'.
uložil a vedl v p:atrnosti podle ustaPI(l) S přechodem vlilstň'iCtví cen- novení §u 5, odst. 1., lit bl, anebo
ýth pap írů na přikazatele ' stává se je ulož i l jinde než ve své tuzemské
~ankéř jejich uschovatelem.
provozovně, vyžaduje se těchže ná§ 6. (1) B ankěř jest povinen vyna- ležitostí, které předepisuje § 2,
Jollti péč i řádného kupce, aby mu odst. 1. a 2., 'Ieč by prohlášení bycenné pap íry, podle pří.kazu opatře- 10 vydáno bankéřem ve smyslu §u 10.
ně včas byly dodány, a je do 5 dnů
(2) Zmocňovací prohlášení vydaná
po' dodán í uložiti a zapsati p~d!e podle předešlého odstavce ve příči
ustanoven i §u 5, odst. 1.; prohlasll- ně cenných papirů, jež jest uscholi však, že j e sá'!1 ja~o pro~atel do- vati podle ustanovení . §u 5, odst 1.,
dá počíná se beh teto Ihuty dnem lit. bl, nemohou býti na újmu . práv
ná;ledujídm po té, kdy odeslal při- ostatnich vlastníků takových cenných
kazateli sd ěl ení o provedení příkazu papirů.
'
(čl. 361 a 376 obec. obch~dního zá§ 8. (1) Ustanovení §§ 5 až 7 se
koniku ze dne 17. prosince 1862, nevztahují na případy, v nichž byl
čls. 1 ř. z. z roku 1863, a §§ 369 a bankéř způsobem předepsaným v §u 3
381 uh. zá k. č l. ze dne 16. května platně zmocněn, aby s cennými pa1875, čís. XXXVII, o obchodním zá- piry opatřenými z provedení příkakonu).
zu libovolně nakládal.
(2) Cenn é p apíry jsou ve smyslu
(2) Rovněž nemajf tato ustanoveni
ustanovení od st . 1., věty prvni, do- platnosti, jestli.že· z okolností případu
dány, jakmil e byly bankéřem nebo ne,b o
z
prohlášení
při kazatelova
jeho zmocně nce m skutečně převzatY.' jasně na jevo vychází, že ' příkaz
anebo jakmile bankéř obdržel od opatřiti cenné papíry (§ 5, odst. 1.)
své smluvní str any prohlášení, že ta- měl býti proveden v cizině a k jeho
to je pro ně ho bude míti v úschově provedení v cizině též skutečně do(sdělení o uzn áni na účtě cenných šlo. V tomto případě jest však banpapírů).
kéř povinen oznámiti při kazateli sou(3) Nestalo- Ii se tak snad již dří- časně se sdělením o provedení pří
ve, jest bank éř p ovinen odes l ati při- kazu svého zahraniční ,ho dopisov·atekazateli nejpo zd ěji ve , lhůtě v odst. le, u něhož jsou opatřené cenné pal . uvedené sezn am opatřených cen- píry uloženy, leč by byl této povinných papirů, ud áv ající jejich druh a nosti způsobem předepsaným v §u 2
množství, a, jde-Ii o cenné papíry, platně zproštěn. Přenesou-Ii se však
které jest us cho vati podle ustano- v cizině opatřené cenné papíry do
leni §u 5, ods t . 1. , lit. a), též čísla, tuzemska, platí ustanovení §§ 5 až 7
pll padně jiné jej i ch rozlišovací známs tím, že běh lhůty uvedené v §u 6,
ty.
odst. 1., se počíná dnem následují(4) Požádá-I i o t o při kazatel, jest cím po té, kdy byly bankéřem v
b ankéř kromě toho povinen' odeslati
tuzemsku převzaty.
pllkazateli př e s né a pravdivé sdě(3) Ustanovení §u 4 platí obdobně
tenl dne a ostatních údajů zápisu ve příčině zmocňovatich nebo zprojeho cenných p a píř ů (§ 5, odst. 1.) šťovacích prohlášení vydaných podle
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ustanovení §u , 7 a odst, 1. a 2. to- konkursu na jmění bankéřovo najev
hoto §u,
že skutečné množství určitého dru~.
§ 9. (1) Bankéř, který cenné pa- souhrnně uschovaných cenných papí ~
piry, jež jsou ' v jeho úschově podle neodpovídá
plně jeho zapsané~1I.
ustanovení §u 1, odst. 2.; nebo §u 5, mn?ž~tví" n.ále!í toto sku~~~né množ~
odst. 3., vydá třetí osobě v tuzem- StVl Jednotllvcum, pro nez Jest platnsku k uschování, v podzástavu, ke zapsáno, podle vzájemného porněr~
zcizeni anebo k výměně nebo od- jejich vlastnických nároků; neděli.
běru jiných takových cenných papírů,
telné pak cenné papíry jsou spOlu.
jest povinen při tom sděliti, že pa- vlastnictvím těch osob, pro ktelt
píry jsou cizí; ' dá-Ii pří-kaz opatřiti vybývají.
cenné papíry (§ 5, odst. 1.) prov,ésti
(5) Do ' Ihůt stanovených §ern 1
v tuzemsku osobou třetí, jest povi- odst. 2., §em 4, §em 6 a §ern 8'
nen jí sděliti, že se papíry opatřují odst. 2. a 3., ~e nevpočítávají dny
na cizí účet.
~!~~~~~.ného obchodního kli du v
(2) Kdo obdržel takové sdělení,
může na takto mu vydaných nebo je§ 13 . (1) Bankéř, jenž bez omluho prostřednictvím opatřených cen- vite.l ného důvodu nesplní povinnosti
ných papírech uplatňovati své zá- kterou
mu ukládá
předpis
§u,'
stavní nebo zadržovací právo jedině odst. 2., §u 4, §u 5, odst. 1., §u "
pro 't akové pohledávky za svým při odst. 1., 3. a 4., §u 8, odst. 2. a 3'
kazatelem (ukladatelem nebo . zástav- a §u . 9, odst. 1., tre stá se, neni.ji
, ním ' dlužn'Íkem), které na základě to- čin přísněji trestný, politickým (pOlihoto příkazu vznikly.
cejním) úřadem (administrativní POli.
§ 10. Bankéřem ve smyslu tohoto cejní vrchností) první stolice za pře.
zákona lest, kdo ' po . živnostensku stupek P?kut~u d,o 3.000 ~č a, je-Ii
cenné papíry přijímá v úschovu ne- nedobytna, vezelllm (uzamcenim) do
bo zástavou anebo je kupuje a pro- jednoho měsíce .
Stejně
se trestá
dává vlastním jménem na cizí účet také spoluvina na těchto přestupcích
(čl. 272, čís. 3., zák. ze
dne 17. Z nálezu lze se odvolati do 15 dn~
prosince 1862, čís. 1 ř. z: z roku ode dne doručení; o odvolání roz1863, a § 259, čís. 3., zák ... čl. ze hoduje s konečnou platnosti politiCký
dne 16. května 1875, čís. XXXVII.) ,
úřad (administrativní policejni vrch.
§ 11. Zmocňovací nebo zprošťova nost) ,druhé stolice.
cí prohlášení ve smyslu ustanovení . (2) Bankéř, který v jetlnom roce
§§ 2, 3, 7 a 8 jsou ,kolku prosta,.
se dopustil třikráte přestupku podle
§ 12. (1) Cenné papíry v úschovu odst. 1. tohoto §u a byl proň od.
nebo . zástavou převzaté (§ 1, odst. 2., souz:n ať i.7di1í~ n,ebo více nálezy,
a § 5, odst. 3.) mají býti uloženy v tresta se pn opetnem zanedbání ně.
tuzemské 'provozovně bankéř.ově, leč které z povinností v témž odstavci
by uložení na jiném mistě ospra- uvedených, neuplynul-Ii od poslednl.
vedlněno
nouzí (§ 965 obec. obč. ho odsouzení alespoň rok, soudem
zák.), opatřením cenných papírů , v není-Ii čin přísněji trestný, za Pře:
cizině (§ 8,
odst. 2., věta první) stupek vězením (uzamčením) od jed.
anebo vůlí ukladatele (vlastníka) cen- noho týdne do dvou měsíců.
ných papírů platně projevenou (§§ 2
§ 14. (1) Bankér, kt#Jrý s cennými
a 7).
papíry převzatými v úschovu nebo
(2) Ustanovení platného práva, kte- zástavou (§ 1, odst. 2., a § S, odst.
rá ukládají bankéři jako uschovateli, 3.) ve svůj nebo cizí prospěch prollzástavnímu věřiteli nebo obstarateli právně nakládal, trestá se soudem,
ještě další než tímto .zákonem stanení-li čin přísnějí trestný, za pře
novené povinnosti, zůstávají nedo- čin vězením (zák. ze dne 15. 'dubna
tčena .'
1920, čís. 284 Sb. z. a n., jimž SI
(3) Rovněž, pokud jich tento zákon stanoví poměr trestů v území různ6nemění, platí nadále ustanovení platho práva) od 14 dnů do
jednoho
ného práva, podle kterých bankéři roku a peněžítým trestem od 5.000
příslušejí zástavní, . zadržovací a jiná
Kč do 100.000 Kč.
práva k cizím cenným papírům. '
(2) Stejně se trestá bankěř, ktert
. (4) Vyjde-Ii při uplatnění vlastnic- úmyslně nesplnil povinnosti mu ulokých práv k souhrnné .úschově (§ 5, žené předpisem §u 9, odst. I., ab,
odst. l.i lit b) 'anebo po uvalení sám nebo třetí z toho měl prospěc~

Úschova cenn,ých papírů (zák.) §§ 9-19

Stabilisač ní bilance (zák.) §§ 1-2.

.
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(3) Je-Ii pachatel příbuzným po'
škozenéh o v pokolení vzestupném seti let, jestliže věda o
nebO sestupném anebo jeho manže- S~bil?sti pl'.ltiti ~nebo o S~vée ne~pů
lem, stíhá s_e toliko na soukromou IU,zelll, prot'právně si PřisvO~1 P~e:d
en
obžalobu
techto
osob.
Obžaloba ne b pap!ry, které převzal v ÚSChO d
vu
může býti odvolána, dokud nebylo ne o zastavou pOdle §u 1
nebo
§u
5,
odst.
3.
'
o
st.
2.,
započato s prohlášením rozsudku v
_
§ ,17. POdle ustanovení §§ 13
první stolici.
16 JSou tresni též kdož
. az
(4) Polws přečinu jest trestný.
~ankéřově
samosta'tně
ved~u
P~~~~k~
§ 15. (1) Bankéř, který zastavil
y v §u 10 uvedené a ' , .
o
platy nebo ~ je~o~ jm~ní bylo zahájeno vyrovnavacl rízelll
anebo na
ně uva len by_' _~onk~rs,
trestá
se
soudem za precln vezením (uzamče ~~ Jeho, kt~~~ :e dopustili' tres~níh CinU ve pncme
cenn' h
o
nlmJ od ~ed,noh~ mě~rce do dvou převzatých v úschovu n:~o zt~Píru,
lel,. byl a~1I tlm, ze vedomě nesplnil
;t~d~~
§u
1.
odsl.
2,
nebo§u
~,
a~~~
pOVinnosti, kterou mu ukládá před
pis §u 1, odst. 2., §u 5, odst. 1., §u
.§ 18. (1) Doba náh,'adního tre s
6, odst. 1., 3. a ~ ., §u 8, odst. 2., a
§u 9!. odst. 1:, zpuso,bena oprávněné z~ nedobytný trest .. peněžitý bUd~~
pOdle
zaviněn'
mu uJma na J,e~o .p~avu na vylOučení s _anovena
d~ehsmí
cennych pap irU, Jez bankéř převzal vsak převyšovati tři měsíce
lnady ~ hlavním trestem na SVObO~o:
V úschovu nebo zástavou POdle § 1
e
odsl. 2., nebo §u 5, odst. 3.
' mele Jeho zákonné sazby
_ (2) Peněžité pokuty a irest
(2) Pokus ~~ečinu test trestný.
§ 16. ~ank:r" ~te!y .zastavil platy ~~~~~. podle tohoto zákona Při~a~~ji
nebo ~ Je~o:, Jm~nl bylo zahájeno
Vyl'ovnavaCI nzelll anebo na ně byl
§, .19 . Te'!to z,ákon nabývá účinnosti
uvalen konkurs, trestá se za zločin po~atkem ctvrteho kalendářního 't
letl P? svém vyhlášení a jeho c vrt:
lěžkým žalářem (zák. ze dne 15
~ubna 1920, Čí~ .. 284 Sb. z. a n.) od ve~en.m se pověřují ministři fina~~~
'
led,n_o~o ~o __P7,tl, let a za okolností Spl avedlnost. a vnitra.
zvlasle prltezuJIClch od pěti do de- p:doUzn1'92~ákon byl vyh lá šen 7. listo-

~~~~S~?~:Č~~~~nfgk01~~~~ťt:~', o~;i~k

"a

I

Zákon ze . dne 15, června 1927
;8
bi'ancí~h~'s.
o stabilisačních
I. USTANOVENí VŠEOBECNA.
~ 1. _Kdo vede řádné obchodní
knihy (cl. 28 a násl. ?bchodního' zákona ze dne 17, prosmce 1862 č 1
;. z. z r. 1863, na Slovensku 'a . v
POdka.rpatské Rusi §§ 25 a
násl
zá,k. ~1. XXXV1I/1875) nebo řádné či~
sty . vyno~, a s!:'upis jmění (aktiv~ a
p~s.~a) ;,sel~e vykazující knihy zemedelske, muže za účasti na v'ho
dách lohoto zákona
očína"' y -

v,

I

ocenili

'est st '
,
.
POřizova~í ho rOJe zarrzenl nejVýše
dni, k němuž d~otou, ,ktero~ mě!y k.u
lance s t Y l a vychod.skova b.hlíželi k~s a~e~a.! při čemž jest při
předmětechs u_ ecnem~ O~?!řebeni na
mu; ostatní te~~ z~t.m JIZ nastalépředChozím pre mety uved.e,né
v
nejvýše ob paragra!u
ocenit. jest
měl v
e~nou hOdnotou, kterou
di Y , d~be, ke které byla výcho-

Ch?d~ím ~bdobím 192f (19~~~19~7~- va~~O~~e~~'i~nce§ sest~vena., Oceňo

neldele vsak

pOČínajíc

obchod"

dne 6

b-

Y

23, c. 3 zakona ze

~1~ťo:ř~:m~~~1 t~~~~~1~31b'0~~rk~' o~~ ~~~:k~i~~nha sI9~6~e~~n~8m ř'ručz~ní~

vaně (poz~mky, "bUdovy, důlní pod-

stat~,. strole, zanzení a POd) a se-

:t.ac~'lld.podle

zásad níže uV~dených
br, o Iskovou bilanci jako podklad
ance stabilisační.
§ 2. (1) Ve Východiskové bilanci

platnostI.
. (2) Za obecnou hOdnotu POkládati
prodejní cenu, které
při
d' ~'k ~ se k POdniku jako k hospo. ars emu_5elku, lze za předpOkladu
Je,ho dals.ho provozování ve volnem obchOdu dosíci. Poměry mimo-

~~ís:, I~nu
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východiskové bilanci. Nelze-Ii Úbytku
řádné nebo čist ě osobni . zustanou takto hraditi, bude u~r~zen POměr.
pri oceněni nepovšimnuty. _ "
- ným odpisem na kapltalu základnhn
(3) Ostatni součástky Jm~n." Jakoz (akciovém, kmenovém) . Neni dovo.
i závazky čl dluhy vykázat~ Les} ve leno vyrovnávati úbytek t en zařaze.
východiskové bilanci nezmenene ~od nim ztrátové položky stejné výše v
notou, kteroU byly uvedeny v blla.~ aktivech východiskové bilance .
ci za obchodni _obd,obi ~ředcházeJ~:
(3) Valná h!Omada spo!:čnosti I
cí bezprostředne vychodlskOVOU bl
omezeným rucenim se muze usnésti
na
příplatcích k vyrovnán i úbytku, I
lanci.
. ' I ti
(4) Zvláštní předpisy,
ktere _P a
to i když nemá smlouva spole~ensk!
pro soukromé pojišťovny o ocenov~ výslovného ustanoveni o povlnnosll
ni předmětu uvedených v § 1, zu- k příplatkum (§§ 50, 72 a násl. zá.
stávají nedotčeny
.•
kona o společnostech s omezenÝm
§ 3 Nestanovl-Ii tento zákon Jinak,
ručenim).
plati 'ustanoveni stanov, přlsluš~ých
§ 5. (1) Reservni fond, uvedený v
zákonu a nařizeni o schvalováni . a § 4, odst. 1, I~t . a) , a ~) , j~st vyká·
uveřejňováni bilancí obchodn~ch, Ja: zati ve východlskove bilancI a v bl·
kož i o usnášeni
se o pripadn~ lanclch za dalši obchodni
obdobl
změně společenské smlouvy , tak~ jako samostat'!.?u bila~čn.i položku.
pro východiskovoU bilanci. Vychodl(2) Kromě prlpadu likvidace POdnl·
sková bilance musl býti schválena a ku a případu uvedeného v § 6 lze
uve}ejněna nejpozději se schvál:nim tohoto fondu upotřebiti v 15 letech
a uveřejněnim první _obchodnl ~llan počinajic dnem sestaveni vý chodisko:
ce na jejím podklade sestavene.
vé bilance jen ke kry ti b ilančnich
ztrát. Upotřebeni jeh_o k ji ným úče·
II. USTANOVENI zVLAšTNI.
lum, najmě k doplnenl nebo k vya) S p o leč n o s t i
a k c i o v é, k 0- plácení dividendy (podllu na zisku),
man d i tni n a a k c i e
,a
s po: nenl dovoleno .
~ 6. (1) Do pěti let ode dne, ke
lečnosti
s
omezenym
ru
kterému byla východisková bilance
čen I m.
sestavena se muže valná hromada
§ 4. (1) Je-Ii hodnota n_ov.ě oceně sPolečnos'ti - přihlížejíc k předpisu
ných předmětu vyššl, nez Jaká, byla §" 4, odst. 1, lit. b) usnésti, že
vykázána v bilanci za obchodnl ob- se má reservnl fond uvedený v §
dobí jež bezprostředně před~házelo 4 odst . 1 lit. a) a cl , z.c ela nebo
vých~diskOVOU bilanci! I~,: pre,b ytku ľ části př~měniti v kapi t ál základnl
takto povstalého upotrebltl bud
(§ (akciový, kmenovýt. p~em~n~ ~u nua) ke zřízeni reservnlho fondu
tno provésti do S~Stl meslc~ o.de
dne tohoto usneseni; u akclovych
5), anebo
' k '1'1
b) ke zvýšeni základnlho .. aPJ a ~ společností však běžl tato
lhůta
(akciovéhO, kmenovéh?),
prl cem~ teprve ode dne s~átního schváleni
nesmí činiti úhrn pravych resery vy . dotčeného usnesenI.
účtovaných ve východiskové blla,nc~
(2) Pro toto usneseni a jeho pro[včetně reservy pod lit a)]
me!,e vedeni plati předpisy §§ 7 a 8, ja·
než 250/0 kapitálu základniho po Je- kož i ustanoveni stanov a platných
ho zvýšení, anebo
_zákonu a nařlzenl.
c) za podmínky lit. b) so~casn,e_ k
§ 7 (1) zvýšeni základního kapltá·
oběma pod a) a b) vyt5enym
uc':- lu [§. 4, odst . 1, lit. b) !I c) a § 'I
lum, podle volného uvázení spolec- provedeno bude u spolecnosli akcionosti.
- , h vých bud' na~o~kování~ starých ! k·
(2) Je-Ii hodnota nov~ ocenenyc,
cil nebo vydanlm ak CII zdarma popředmětu nižšl, než jaka byla vyki!- savadním akcionářum nebo - podle
zána v bilanci za obchod~1 obdob!, volného uvážení společnosti - obě
jež bezprostředně předchazelo
vyma zpusoby .
chodiskovou bilanci, bude _ hra~en
(2) Odp i s na kapi t ál u základnl..
úbytek takto povstalý z nastráda~y~~ (§ 4, odst. 2) _ bud~ p~oved!n u akreservních fondu; při tom ne~ml C!- ciových spolecnostl predevslm odniti úhrn pravých r~~erv v~ vych~dl~ kolkováním jmenovité hodnoty akcII.
skové bilanci vyuctovanych
mene Jen kdyby jinak měla. jmenovitá hodnež 100/0 základnlho kapitálu, (akciO- nota akcie klesnou t i odkolkovánlm
vého, kmenového) vykázaneho ve

stabilisa ční bi lance (zák.) §§ 3-13.
00 Kč zmenši se počet akcií
pod 2b j ej'ich nová celková jmenotak, a h~dn ota
odpo v idala
snížené
Y~:novité hodn otě akciového kapi-

J

tál(3') zoůs ob , j ak provésti nakolkoi nebO odk o lkovánl
akciového
ván 'tálu a vyd ání akcií zdarma pokapl dnlm akcion ářu m, bude upraven

sav~nlm n ařizenim.

VI~41 U s poleč ností s omezeným ru_ lm pro ved e no bude zvýšeni nebo
cer-enl kmenov ého jměnl zvýšenim
sn ~ snlžením vkladů společnlku v
ne miru v j akém jsou účastni jedvl 'sp ol~čn l~]. svými podily na
. bO celk ove vysl.
Je(5) ustanoven i čl. 202, 203, 243 a
48 obchodnlho zákona a § 209 zák.
JI. XXXVII /1875, j akc:'ž i § 55 a ná,sl.
ákona Č . 58/1906 r. z. o vyzvanl
!ě/il elů p ři. sn!ženl ak,ciového resp.
kmenovéh o Jmen l nema zde platno.
Stl§ 8. (1) Budou-Ii vydány akcie
zdarma posavadním akcioná ř um (§ 7,
odst. 1) anebo zmenšl-Ii se poče t
akcii (§ 7, odst. 2) a nemuže-Ii jednotlivý ak cionář p ředložiti akcie v
počtu potře bném k vydání nové akcle má právo žádati, aby mu byl
vydán za každou zbývajlcl starou akcli podllný list . Podílný !is! znl na
Jmenovitou hodnotu , kt era Jest stanovena s ohled em na jmenovitou
hodnotu nové akci e poměrem, v jatém připad á jedna nová akcie na
akcii starou.
(2) Nové akcie, za něž byly vydány podílné listy, usc hová společnost.
~ 9. (1) Pokud tent o zákon
jinak
nestanovi, platí pro podflné listy obdobná ustanoveni obc hodniho zákona
o akclfch .
(2) podílné listy :mí jako akcie,
za něž byly vydány, buď na jméno
nebo na ma jitele. Vydá-Ii
společnost akcip. různého ďruhu (kmenové,
př ednostni), vyznač í se výslovně na
Dodllných listech, za jaký druh akcii
byl podflný list .v ydán . Podflné list y,
Jejichž úhrnná jmenovit á hodnota se
rovná jmenovi té hodno tě nové akcie,
poživaj i stejn ých práv při hlasování
a upi sováni nových akcii, jaká přísluli i edno tli vé akcii.
(3) S pOdfln ými li sty jest spojen
nárok na pom ěrné úč astenství na zisku a při likv idaci podniku nárok na

::m

pomě rnou čás t

čistého .imění.

§ 10. (1) Držitelé podílných listu v
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úhrnné hodnotě rovnajlcl se jmenovi t é hodnotě nové akcie mohou kdykoli žádati, aby jim společnost vyměnila za ně nové akcie .
(2) Nebudou-Ii podilné listy vymě
něny za nové akcie do pěti let od
jich vyd.ání, vyzve společnost vyhláškou v Uřednlm listu, jakož i vyhláškou , kt erou p ředpis ují stano vy, nebo
i vyhláškou v jiných dennlch listech
držitele podílných listu, aby je do
Ihuty k t omu stanovené předložili k
výměně. Lhuta ta nesmí býti kratšl
tří měsíců ód vyhlášky V ' Úředním
listu.
(3) Nebudou-Ii podílné listy v této
Ihutě předlo ž eny k
výměně,
nebo
budou-Ii předloženy jen v počtu, který ne s tačí, aby za ně mohla býti
vydána nová akcie, zpeněžl společ
no st nevyměněné akcie a vyplati výtěžek po srá žce výloh s prodejem
spojených po předložení podílných
listu jejich držitelum, nebo naložl s
nimi podle § 1425 obč . zák. (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle
obdobných
ustanovení občanského
práva) . Peněžní částky u soudu k tomu clli složené smějí býti vydány
jen při současném vráceni podilných
listu .
(4) Držitelé včas nevyměněných nebo podle předchozlho odstavce proplacených podilných listu pozbývají
veškerých práv vuči společnosti.
§ 11. Zni-Ii staré akcie společnosti
na ruzné jmenovité hodnoty,
nebo
jsou-Ii ruzného druhu ( kmenové, přednostnl), zachová se posavadni poměr
t ěchto skupin mezi
sebou ja kož i
vzájemný poměr k základnlmu kapitálu i při nakolkování a odkolkování
starých nebo vydáni nových akcií.
§ 12. Změna stanov o právu hlasovacím jest nutna jen,: zmenší-Ii
se
počet akcií (§ 7, odst. 2.). Počet nových akcií, které dávají. právo jednoho hlasu, nesmf býti stanoven výše, než poměrně odpovldá počtu starých akcii, za které byly vyměněny
a jimž dosud patřil jeden hlas.
§ 13. Sestaviti východis ko v ou bilanci náleží p ř edstilvens t vu společ
nosti (správní radě, jednatel um společnosti s r. o.), které
ji předložl
dozorčí radě (revisorum) společnosti k přezkoumání. Přezkoumanou východiskovou bilanci předloži před
stavenstvo společnosti (správnl rada,
jednatelé společnosti s o .
r.)
se
zvláštni písemnou zprávou, jakož i s

I
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(3) o sestavování vý:~_O.diskoVé bi·
lance soukromých POJ!stov,en. plali
posavadní předpisy narízenl ze dne
5 března 1896, č. 31 ř . z. a § ~3 na·
zprávě představenstva. bU~ttez, z;~f; Úzení ze dne 19. říjn? ~922, :. 307
ště vytčeny okolnosti,
_ ,;re.
_ Sb. z. a n. s přísIUSnym~._~oplnkv ~
d
pro nové ocenenl, Jmeno
účtování soukromých POJlstoven vy.
~~::Ota~~ s přih.lížením. k možné bu- danými.
doucí výnosnosti. pOdnlk~., hromada
§ 14 Usnese-II se va na
.
.
c) Spořitelny.
al~'ící východiskovou
bll an_cl !
§ 17. (1) Ustanovení § 16, _o~st. 2
~~~v seJ v důsledku nového oce~,;nl
provedl o d pis na akciovém kapl~alu tohoto zákona platí obdobne I pro
, ,
.
(§ 4 odst. 2 a § 7, odst._ 2), .~o ou spořitelny.
(2) Pro sasta.vov~nl východiskOvé
se ~kcionáři, kteří se ~,úcastnl~1 v~l
né hr omady a zastupUJI aS'p0n 25 /0 bilance platí predplsy stanov.

písemnou zp r ávou dozorčí ,r~dy ~r~~~
sorů) o výsledku
zkoumanl,
'
hromadě ke schválení. ~ ~Isemn~

akciového kapitálu , odvolati z us::sení toho do 14 dnů ode dne,
~
se konala valná hromada, ' k rozhod
čímu soudu (§ 20) a žádati, ,aby ten~
to rozhodl, má-Ii se ~sn~senl t o pro
vésti ,' po příp'adě v Jakem ' roz~?h~d:
jakým způsobem . V tomto f.!np
é
odkládá se působno, st us~es~nI v~ln_
hromady o východiskove bilanCI az
do rozhodnutí soudu.
,
§ 15 P ři vykonávání pra::ra dozorčího a' při schvalování z!1'en ~tano~
vyvolaných , sestavení.m vyc.hodlsko~e
bilance, jakož i při
Z~pl~,U zme~
stanov do obchodního reJst!!kU °7~_
zí se úřady a soudy,
~Jmy pa _
ných p ř edpisů zákonny~h, Jen_ nda '~y
t ázku zda byly
splnen'(
pr~!ll
tohot~ zákona ; Zko~~atl zeJm§ena
zda jest nové ocenenl •. p~~le
..
skutečným poměrům pnmer eno , Jim

d) V/ý d ělková a hospodá ř Ská
společenstva.

§ 18. (1) O upotře~e~í pří'p~dného
přebytkU a o případne uh~a~e ubytku,
povstalých novým .ocenenlm, plali
obdobně ustanoveni § 4, ~dst . •~ a ~,
a §§ 5 a 6 s ÚChylko.u, ze ~n .~vy:
šení členských podílu, .nesml , Clnltl
úhrn pravých re.serv. vyu_ctov.?n y ch ve
východiskové bilanCI [vcetne r~servy
uvedené v § 4, odst. ,1, lit . • al!
méně' než 50 procent uhrnu clen·
ských' podílů.
_.,
•
(2) Ztrátu povst.a,lou _p~uzltlm clen·
ských podílů k castecnemu nebo II
úplnému krytí úbytku J§ ~, odst: 2)
jest hraditi příplatky clenu, na _nlch~
se valná hroma~a us~ese, so~casne
se schválením vych~d!skOV~ bilance,
K platnosti usneseni J,:st tr!:ba S?u·
hlasu aspoň tří čtvrtin _1?~ltomnyc~
nepřísluší.
-Ienů. Příplatky jest slozltl hotove
b) Poj i š ť o v n y.
~ejdéle do tří měsíců ode dne, kdy
16 ' (1) Pro akciové společnost~ se stalo usnesení va!né hroma.dy.
(3) Sestaviti východiskOVOU _ bilanci
po§jišť~vací platí ?bdobně ustanoveni
řísluší představenstvu. sp~lecen~tva,
§§ 4-15 tohoto zakona.
,
eteré
ji předloží revlso!um (z.akon
(2) Pojišťovny sp~~ív~Fcí n? za~:~
ze dne 10. června 1903, c . 133 r . .L
dě vzájemnosti ulozl pnp,adny p,r
h
ervnl
pro
Slovensko
zákon ze dne 15. d~b·
byte k (§ 4, odst. 1) do r.es
~
na 1,9 19, Č. 210 Sb. z. a ~.) k .pre·
fondu, který jest vykazo'yatl pod sa
mostatnou bilanční polozkou. !?h~~O zkoumání. Přezkoumano~ vychodlsko·
smí býti užito v 15 let ech, P?clI~aJlc vou bilanci předloží J)fedst~venstvo
dnem sestavení východ.isk.ove bllan~ společenstva se zvlastni plse~nou
z rávou jakož i s písemnou zpravou
ce _ kromě případu IIkvld~ce _s~o
lečnosti - jen ke ~~ytí b~lancnl~ r~visorů valné hromad~ k~ schváleni:
m
v
ztrát. Objeví-Ii se pr~ no :
oc __ O tom jaké náležitosti ma vykazova
pře~stavenstva.
n ění úbytek na hodnote nove ocene_ t i pís~mná zpráva
n ' ch předmětů (§ 4, o~SL 2)~ ro,z. plati obdobně ustanoveni § 3, po
h~dne dohlédací úřad, Jak _ma b.v~~ slední věta .
t ento úbyt ek kryt , p ř ípa~ne, m_a- ..
e) Ostatni právní formy
býti vůbec provedeno nov~ ocenenl .
podnikáni.
Není dovoleno, aby byl u~ytek !en
v rovnán zařazením ztrat~ve P?IOzky
§ 19. O bilancování př,íp~dn~ho
srejné výše v aktivech vychodlskove přebytku a jeho upotřebeni lakoz i
bilance.

pez
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§§ 14-22.

krytí příp a d ného úbytku platí ob~obně ustan ovení .§§ 4- 6 toho!o zák na s úchyl kou, ze ustanoveni § 4,
o~st. 1, lit . b) a o~st. 2 o P!avých
reserv ách zd e nemaJ I platnosti.

III. R OZHODČI SOUD .
§ 20. (1) R oz_hodčí soud, kt erý bude z řízen u U s tř edny českosloven
ských obchodních a živnostenských
komor v Pr aze, se skládá z předse
dy a dvo u přísedících . Předsedu volí
oba p ří sed í cí ze seznamu předsedů,
klerý bude zřízen při uvedené Ústřed
ně. 00 ~ eznamu bU,d~u p~jati jednak
soudco ve z povolanl a Jednak od borní zn al ci práva znalí. Soudce z
povolání jmenuje mi ni sterstvo spravedlnosti ; odborné znalce jmenuje
ústřed na československých
obchodních a živnostenských komor v Praze
k návrhu ústředních zájmových organisací. Nedohodnou-Ii se přísedící o
volbě pře dse~y, jmenuje ho předse
da uvede né Ustředny. Z přísedících
volí po j ednom sporné strany, a to
z odb orný ch znalců uvedených ve
stálých seznamech, jež pro to zřídí
všechn y o bch,o dní a živnostenské komory k návrhu ústředních zájmových
organis ací.
(2) Rozho dčí soud rozhoduje s vyloučení m ř ádných soudů a s koneč
noU platno stí:
1. o spor ech mezi osobami sestavivším i vý chodiskovou bilanci a finančn í spr áv ou
o tom, zda určitý
předm ět j est v podniku trvale užíván (§ 1);
2. o odvoláni minority akcionářů
v přípa dě § 14;
3. o spo rech společníků a jejich
právnlch ná stupců, jež vzniknou novým oc en ěním předmětů ,trvale v
podni ku užlvaných, pokud jde o určeni kapitál ových
účtů
společníků
veřejn ých o bchodních společností a
vklad ů komp lementářů a komanditistů
společ ností komanditních.
(3) Ro z hod čí soud rozhoduje větši·
nou hlas ů. O povinnosti k náhradě
n ákla d ů říz ení rozhoduje
rozhodčí
soud podle slušné úvahy. Náhrada
náklad ů nem ůže býti uložena úřadu .
(4) O říz ení platí obdobně ustanovení ci vilního řádu soudního.
(5) Výše náhrad předsedvi a pří
sedícím, jakož i poplatky rozhodčí
ho soudu budou upraveny vládním
nařízením .
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(6) Předpisy § 577 a násl. civilního
řádu soudního
(na Slovensku a v
Podkarpatské Rusi §§ 767-788 zák.
čl. 1/1911) o právu stran dohodnou ti:
se o rozhodčím zůstávají nedotčeny.
§ 21. V případech § 22, odst. 4 vystupuje rozhodčí soud jako znalec .
V těchto případe c h vyšl e min i sterstvo financí v zastoupení finančního
úřadu nebo odhadní komise jednoho
přísedícího (§ 20, odst. 1) ze stavu,
finančních konceptních úředníků .
IV. USTANOVENI DAliiovA A POPLATKOVA.
§ 22 . (1) P řebytek povstalý podle
~ 4, odst . 1 není podroben zdanění.
Bude-Ii z přebytku toho zřízen reservní fond (§§ 4 a 5) a upotřebí - Ii
se ho k účelům uvedeným v §§ 5
a 6 nebo při likvidaci podniku, bude s ním při vyměřování zvláštní daně výdělkové nakládáno jako s fondem zdaněným.
Zdaněn í
nebudou
podrobeny i zvýšení jmenovité hodnoty akcií nakolkováním a hodnota
akcií vydaných zdarma posavadním'
akcionářům (§ 7).
(2) Bude-Ii hrazen úbytek povstal ý
novým oceněním (§ 4, odst. 2) z reservních fondů, bude s ním naloženo
při výměřován í zvláštní daně výděl 
kové podle ustanovení platných pro
hrazení výdajů odčitatelných (§ 81 .
odst. 4 zákona o přímých daních .
(3) Odpisy na předmětech podle
tohoto zákona nově oceněných jsou
při vyměřování zvláštní daně výděl
kové a daně důchodové odčitatelný
mi položkami. Ustanovení §§ 15, č. 1r
lit. b) a 79, lit f) zákona o přímých'
daních zůstávají nedotčena.
(4) Mají-Ii bud' finanční úřad neb
odhadní komise pochyby, zda odpovídá ve východiskové bilanci vykázaná
hodnota nově oceněných předmětů
ocenění podle § 2, vyžádají si v tom
směru
posudek
rozhodčího
soudu
(§ 21), který jest pro ně závazným.
Dožádáni rozhodčího soudu f inanční 
mi úřady musí se státi do roka, počítajíc ode dne, kde byla jim před
ložena první obchodní bilance, sestavená na podkladě bilance výcho 'diskové.
(5) Uzná·1i rozhodčí soud, že před
měty ty byly oceněny výše, než je
jejich pořizovací nebo obecná hodnota (§ 2), jest východiskovou bilanci opraviti tak, aby ocenění ne-
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přesahovalo pořizovaci ~ebo obecné

bem vůči provozovnám podniků če.
hodnoty zjištěné rozhodc:im soudem. skoslovenských.
Odpisy na předmětech tech ,I~e pro(2) Za těchto podmi~ek se Vláda
váděti daněprostě jen do vyse hod- zmocňuje, aby osvobodila akcie (za.
noty, zjištěné rozhodčim soudem.
tlmni listy), které _b~ly V~dány ná.
§ 23. (1) poplatku zu smlouvy spo- hradou za zpoplatnene akcie při pro.
lečenské jest prosto:
,
váděni cizozemských zákonů ci zla·
a) usneseni valné hromady, o zvy- tých bilancich, od poplatku z cizo·
šení akciového nebo kmenoveho ~a- zemských cenných papirů za POdml·
pitálu, vzniklo-Ii zvýšení to novym nek, kter~ se stanovi. vládnlm nařl·
oceněnim majetkových hodnot (§ 4, I zenim, dále a.by upu~tlla _o~ vyblránl
.odst. 1);
..
popl~tku admlsniho, Jakoz I poplatku
b) usnesení valné hromady o p~~- ze zaznamu na burse.
platcich (§ 4, odst. 3), pokud ~e )1:
v. PRovADEcl USTANOVENI.
mi nově oceněné kmenové Jmenl
nebo podíly společniků doplňují jen
§ 25. Provedení tohoto zákona se
na zákonné minimum;
ukládá ministrům financi, průmyslu
c) usnesení valné hromady o úplné obchodu a živnosti, spravedlnosti ~
nebo částečné přeměně reservniho vnitra, po případě zemědělstvi.
10ndu v kapitál akciový ne.b o kmePozn. Zákon byl vyhlášen 1. čer·
nový (§ 6).
,
v ence 1927 . Platí ted y od 31 . čer·
(2) Ustanovení předchozl~? odstav- v ence 1927 (v iz § 4 ~ákona Č . 139/
ce o osvobozeni se vztahuji také na 1919 na str . 8 této sblrky).
připadné přispěvky, uložené val."ou
hromadou akcionářům ke , krytí vylO,h vLADNr NAŘrZENr ZE ,DNE 16. ÚNORA
tisku nových . akcii a podll~ych IIst~! 1928, ČrS. 27, KTERYM SE PROVADI
není-Ii přispěvek na jednotlivou akcII ZAKON ZE DNE 15. ČERVNA 1927
větši než 5 Kč.
Č 78 SB . Z. A N., O STABILlSAČNICH
(3) Zvýšeni společens~é~o jm~ní,'
BILANCrCH.
jež vzniklo novým ocenenlm maJetČl. ' I. Vláda republiky Českoslo.
kových hodnot podniků jiných, než venské nařizuje podle zákona ze
které mají na zřeteli ustanoveni dne 15. června 1927, Č. 78 Sb. z. a
~§ 4-15, jest poplatku ~rosto.
__ n. o stabilisačních bilancích:
(4) Poplatku prosto Jest rov_nez
'K § 1. (1) Pro účast na výhOdách
usneseni valné hromady spolec,:n- tohoto zákona jest lhostejným, je'lI
stva o povinnosti členů k příplatkum
,
b
odle ustanovení § 18.
ten, kdo vede rá~ne o chod.ni knihy
b
(účetnictvi podvojné nebo Jednodu·
P
(5) Od poplatků jso~ osvo oz_eny ché), k jejich vedenI podle platných
všechny dodatky a zmeny spolece,ná' r
.
ských smluv veřejných a. komandlt- předpisů zaváz n a Je- I podnik po·
ních společnosti, pokud JSou nutny vinným k zápisu do obchodniho rel'
1< provedeni tohoto zákona.
stříku, čili nic.
6) . Poplatků
prosta
jsou. d~le.
(2) Zemědělci mohou býti účastni
(
k'
výhod tohoto zákona, vedou-Ii buď
veškerá podáni a protokoly, Ja oz I řádné knihy zemědělské nebo řádné
notářské akty směřujicí ,iedi.!1~ k,u obchodní knihy (účetnictví podvojné
prováďění tohoto zákona, Jakoz I vy- nebo jednoduché) anebo knihy po
Toky rozhodčiho soudu .!§§, 20 a 21) znůsobu kameralistickém, lze· li z nich
a smíry před nim uzavrene.
...
. .
•• - I t
(7) ÚJedni úkony, jejichž účelem s jistotou sestaviti SOUpiS Jmen vo·
'Jest pouze provádění tohoto zákona! řicího podklad východiskové bilance.
d dá k
vedene
(3) Mezi předměty tr~ale v podnl~u
jsou osvobozeny o
v Y za
zeme- de-Iském uživané Jest také pod·
"Zákonem ze dne 3. dubna 1925, Č. 53
Sb. z. a n., pokud se týče zákonem tati tažný a chovný dobytek, aviak
ze dne 16. prosince 1926, Č. 253 Sb. jen počtem, který j~st, podle zásad
"Z. a n. o dávkách za úředni úkony správného hospodarenl pro země·
ve věcech správnich.
dělský podnik té které výměry ne·
~ 24. (1) Ustanovení, §§ 22 a 23 zbytným. Totéž platí obdobně, pokud
vztahuJ' e se na tuzems,ke provoz~vn~ jde o obsádku rybníků. Samostatné·
.
t
I
mu novému ocenění jsou podrobeny
-cizozemských podniku, pos upuJe- I te'ž meliorace (drenáže a vodnl dlla),
stát, v němž má podnik . sí~1I0, v ,obdobných případech steJnym zpuso- ovocné sady a stromořadí.

I

I

bilance (zák.) §§ 23-25, (nař.) §§ 1-7.
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(4) poku d jde o otázku účasti na 500.000 a do pasiv jako účet oce'ch podnicích ve formě cenných ňovací částka Kč 300.000.
11~~lrú neb podílů (kuksů), stanovl
K § S, odst. 2. (1) Bilančni ztráp toto :
tou rozuml se celková ztráta v bisea) U p odniků, které mají předmě- lan ci vykázaná, a to jak bilanční
em svého provozováni obchod cen- ztráta nastalá již před zřízen lm sta.I ými pap lry, má se za to, že jejich bilisačni bilance a dosud ještě binen né pa piry a podllynejsou před- lančně nekrytá, tak i bilanční ztráta,
céty v p odniku trvale užívanými, le- která v budoucnosti snad nastane.
~a že by podnik sám vzhledem k
(2) Pro poči táni lhůt v zákoně Č.
ovaze v ěci prokázal, že tyto cenné 78/1927 Sb . z. a n. a v tomto vládPaplry neb podlly jsou předměty v nim nařízeni stanovených platl obPodnikU trvale
užlvanými.
Pojem dobně předpis § 255, odst. 1., zák •
~časti podle bilančnlho schematu vy- ze dne 15. červ'na 1927, Č. 76 Sb. z.
\\llkY ministerstva financí ze dne a n., o přimých danlch .
I led na 1921, Č. 11 Sb. z. a n.,
K § 6, odst. 1. Lhůta 5 let jest
n~nl totožný s pojmem trvalé účasti
propadnou a neni prodlužitelnou.
fl sm ys lu zákon'a o stabilisačnich
K § 7, odst . 3. (1) Nakolkovati neb
bllancich.
odkolko v ati akciový kapitál, vydati
b) U p odniků, které nemajl před- akcie zdarma posavadnlm akcionářům
métem svého provozováni obchod a provésti výměnu starých akcií za
cenným i p apiry, má se za to, že je- nové (§ 7, odst. 2) jest možno až
Jich akci e a podlly jiných podniků, po státnim schváleni změny stanov,
které sou visejl s výrobou . nebo, s podmíněné novou výši
akciového
odbytem vl astnlch výrobků, jsou před- kapitálu, pokud platné předpisy taměty trval e
v podniku užlvanými, kového schváleni vyžaduji, na Sloleda že by podnik prokázal opak vensku a v Podkarpatské Rusi
tohO. Pro posouzeni povahy držby pokud jde o odkol kováni po poakcii a po dilů jiných podniků, které voleni sníženi
akciového
kapi t álu
nesouvisej i s výrobou nebo s odby- soudem (§ 209 zák. čl. XXXVII/187s) .
tem vlastni ch výrobků, platl právni V žádosti o takové schváleni jest
domněn ka v yslovená v tomto odstavuvésti, jakým způsobem bude změna
cl lit. a) , p rvnl věta.
výše akciového kapitálu provedena.
(5) .Novému ocenění neni překáž(2) Společnost určl lhůtu pro předkou jestliže podnik provedl na před- loženi akcii za účelem nakolkování
mét~ch v podniku trvale uživaných neb odkolkovánl akcii, vydáni akcií
Již odpisy p o~le zákona ze dne 3. zdarma nebo výměny starých akcií za
března 1921, c. 102 Sb. z. a n., poakcie nové a uveřejni ji
nejdéle
kud se týče zákona ze dne · 21. pro- do měsice po té, kdy obdržela státslnce 1922, č . 403 Sb . z. a n.
ni schváleni (odst. 1.), a v případech,
K § 2, odst. 1. Hodnotu nově oce- kde platné předpisy takového schvá něných str ojů a zařízeni lze v bilanci
leni nevyžaduji, do měsice po pří
účetně vykáz ati bud' tak, že se do
slušném usneseni valné hromady vyaktiv zařa d'! č ástka odpovidajici oce- hláškou v
Úřednim listu republiky
něnl podle § 2, věta 1., anebo tak, Československé, po případě i v jiie se do akti v zařadl plná hodnota . ných listech (na Slovensku úradné
pořlzovacl a d o pasiv se zařadi účet noviny, v Podkarp'a tské Rusi Ořední
oceňovací ve výši odpovídajici skulist civilni správy Podkarpatské Rutečnému opotř ebeni ná předmětech si), vždy však v
listech předepsa
těch zatlm již
nastalém·u. Přiklad : ných stanovami pro vyhlášky společ
Stroj nově oc eněný má pořizcivaci ·nosti. Tato lhůta počne běžeti dnem
hodnotu ke d ni zřizeni východiskové uveře'jněni ' vyhlášky v Úředním listu
bilance 500.000 Kč.
Jeho skutečné repUbliky Československé ' a musl či
opotřeben i čin í Kč 300.000, takže ma- niti nejméně 6 měsiců; v ostatnlch
I lmálnl hodnota, kterou jest možno listech, ' v niChž vyhláška bude uvel aladlti do východiskové bilance, řejněna, bude současně oznámeno,
lest Kč 200.000. Jest tedy možno kterým dnem počala lhůta běžeti. Po
provésti nové oceněni .účetně bud' jejlm uplynuti nelze vykonávati spotak. že se část ka Kč 200.000 vykáže lečenská práva na podkladě akcii,
y aktivech vých odiskové biiance a~které za uvedeným účele-m nebyly
bo že se do aktiv' zařadl částká Kč předloženy .
.
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(3) Nakolkování akcií se provede
buď tak, že se vydají nové
akcie
'0 vyšší jmenovité hodnotě, nebo
tak, že se akcie opatří v hořejší
polovině , razítkem
červené
trvalé
·barvy s textem:
"Jmenovitá hodnota této akcie by..la zvýšena z....... Kč na . •... "
Kč ve smyslu zákona ze dne
15.
června 1927, č. 78 Sb. z. a n.,
o
stabilisačních bilancích na podkladě
usnesení valné hromady ze dne
Razítko jest opatřiti faksimilem podpisu osob, které podle stanov spojsou oprávněny k podpisu.
(4) Obdobným způsobem jest provésti odkolkování akcií.
(5) Akcie zdarma vydané posavadním akcionářům budou míti
stejné
znění jako akcie staré. Vydání akcií
'zdarma jest vyznačiti též na akciích,
na jejichž podkladě byly akcie zdarm a vydány.
(6) Bude-Ii zmenšen počet akcií (§
"7, odst. 2) anebo vydaj í-Ii se při na·kolkování nebo
odkol kování
akcií
akcie nové, jest dosavadní akcie
spolu s kupony dosud nedospělými
odvésti a vyměniti za nové (nově
vytištěné). Stažené staré akcie opatří se poznámkou, že byly vzaty
z
oběhu výměnou za akcie nově
vy'dané.
(7) Společnost určí místo, které
provede nakolkování neb odkolkování akcií, vydání akcií zdarma a výměnu starých akcií za nové. Zpravi'dla jest tím pověřiti peněžní ústavy.
"které obstarávají výplatu
kuponů
společnosti. Toto ustanovení vztahuje
se také na akcie, které jsou v cizině, takže společnost může provede'nim změn v jmenovité hodnotě .akcle
'nebo vydáním akcií zdarma anebo
výměnou starých akcií za nové po_o
věřiti také zahraniční peněžní ústavy
'Pro akcie, které jsou umístěny
v
lečno st i'

-cizině.
(8) Vyznačení

o nakolkovánl neb
odkolkovánl akcií
a znění
akcií
zdarma neb za staré akcie vYdaných
Jest učiniti - ve všech jazycích, ve
kterých jest vvhotovena stará akcie.
(9) Nevvzvednuté akcie zdarma a
nevyměněné nově vydané akcie Zů
'stanou v úschově společnosti. Nárok
n<l i",iich vYdání a nárok na vyplaceni dividendy se
promlčuj[
podle
v·šeob·ecných.. · zásad občanského práva . Po uplynutí promlčecí lhůty' _zpe-

III. Obchodní právo.
něží

společnost

tyto akcie a s .
1425
o~~·
zák. (na Slovensku a v POdkarpatskC:
Rusi podle
obdobných ustanove ~
obč. práva).
ni

těžkem naloží ' podle §

K , § ,8, o~st . 1. Jm,enovitá hOdnotapodllneho listu rovna se jmenovit.

hodnotě -akcie nově vydané dělen ~
počtem starých akcií, na kt~ré p-f
padá.

r·

Příklady:

a) Akciová společnost vydá při se
stavení stabilisační bilance akc" e
zdarma dosavadním akcionářům
na tři st~ré akcie: jednu akcii' Zda~
ma na Kc 600.- Jmenovité hodnot
Akcionář předloží 50 starých akci~'
obd~ží 16 akcií, z~~rma na 48 akcli
starych. Na zbyvaJlcí mu dvě star'
akcie obdrží 2 podílné listy
~
č;m~. jme~ovit~. h,odn.ota jednoho :~.
dllneho listu Clili Kc 200.- (jmeno.
vitá hodnota nové akcie jest K600.-, jedna akcie připadá na ~
staré, takže jmenovitá hodnota po.
dílného listu vydaného
na jednu
akcii činí Kč 200.-).
b) Akci.ová společnost provede snl.
žení akciového kapitálu tak že
5
,sta!.ýc~ akcií. vydá 3 no';é akcie
.znelícl na Kc 200.-. Akcionář před.
loži k výměně 28 akcií, obdrif 15
nových akcií. Na zbývající 3 staré
akcie obdržl 3 podílné listy jmeno.
vité hodnoty po Kč 120.-. (Na 1
starou akcii připadají 3/. nové akcie
jmenovité hodnoty Kč 200.- = Kč
120.-).
K § 9. (1) Právo hlasovací a právo
odběru nových akcií připadá držiteli
podllných listů, má-Ii ovšem tolik
p~d~l~ých listů, .aby za. ně mohl vymemtl o.nen pocet akCií, jehož jest
dle stanov třeba k odevzdání jedno.
ho hlasu aneb dle usnesení valné
hromady k uplatněni práva odběrné.
ho .
(2) Není závady. aby několik ma.
jitelů pOdílných listů se spojilo za
příčinou vykonání hlasovacího práva
neb uplatněni práva odběr u. Je-II
na př. právo hlasovací pro . jeďen
hlas propůjčeno dle stanov každé
jednotlivé akcii jmenovité hodnoty
500 Kč · a má-Ii ' držitel 2 podllné listy
250 Kč , má 11m právo jedll1)ho
'hlasu . Je-Ii právo . hlasovací propOJčeno "ouze na 1,0 . akcií
jmenovité
hodnoty a !l00 Kč. může se takovýto
majitel 2 podílných listů
250 Kl

a:

za

a

a

stabilisační bilance (nař.) §§ 8-19.
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spojili s majiteli 18 podHných listů
b~'ance (pro .~lovensko a Pod karpatk uplatnění jednoho hlasu.
(3) Vš.e t,o platí obdobně pro prá- s ou, Rus patn sem § 174 obchOd "
h.,?
za~o~a o právu žaloby, které ni:
vo odberne.
K § 1~, ~dst. 3. (1) Po uplynutí !~'n~az~emu akcionáři proti usnes~~í
romady, odporuje-Ii
zákonu
lhůty urc~ne v. o~st. 2., t~hoto paragrafu k predlozem podllnych listů k n~.bo . stan~vá!'1), ovšem jen pokud ;e
výměně pozbývají držitelé podílných t~c~ f~rmalnlCh .zákonných a statutárpredpokladu a formálních práv
listů společenských práv a mají ná- nIC
ustarroveních obsažerok pouze na vyplacení určité na ně ~ , uvedenyc:~..
h
~ysl akciového
kapitálu
připadající pe~ě~ní, část.ky. Po uply- . Y.c:. .
Je.Jz
mll10rlta
zastupuje
a o v'l· '
nutí s~ora zmll1e~e. ',huty
zpeněží
spolecnost nevy~enene akcie, a to §tI14r~~~~~~í.hO soudu platí vý~r-~~nnoě
způsobem, obvyklY,m v .. obchodě cenným/ paplfy, dbaJIC pn tom přiroze ne~o~, ~~" (1) Vý~h,?~isková bilance
né zásad řádného obchodníka.
, '. e ~ o sobe urednímu schvále(2) Výtěžek.z prodeje těchto akcií :;;ěn~.~';dnl sc~válení jest však nutné,
vyplatí ~polecn~st ,Po srážce výloh
I. I se nasledkem sestavení v'
s prodejem spoJenych držitelům po- .ChOdl~lcov~ bilance stanovy akciovY:
e
dllnýeh listů po jejich
předložení spolecnostl. Změna zápisu
d
b
podle kvoty připadající z výtěžku na ch~dního rejstříku bude jak o 0jeden podílný list.
lecností a~ciových tak u sPol:čns:s~ř
K. § ,11. Zm~n?u jmenovité
výše s r. o. v~~y nutná, měnHi se náakCloveho , kapltalu, která byla pro- sledk,:m zr!zení stabilisačnf bilance
spolecenska smlouva.
vedena ,n~sled.ke.m nového ocenění,
~emá b~tl ~mene.", poměr, v jakém n ' (2) ~e-li y souvislosti se' sestaveJest akClovy kapltal
rozdělen
na
;m vycho,dlskové bilance třeba státjednotlivé druhy akcií, at' už se to n hC? ~chvalenl, budou úřady zkou•
.
týká rŮ.1:.né, jmenovité. hodnoty akcií mati Jen, zda byly splněn
y predp!sy
aneb ,ruzneh.o druhu, Jako akcií před zákona; nepřísluší 'im
n~stnlCh, P r I k I.a d: Kmenové akcie
zda
Ke 10,000.000, prednostní akcie
Kč
••
skutecnym poměrům
ři2,000;000, nakolkováno Kč 6,000.000 . ~ere~o. Tyt? úř~dy nemohou pr~to
P?mer 5:.1} tedy 5,000 .000 Kč kmenok .pr., odmltnoutl schválení zvýšení
:~~rr. akCII , 1,000.000 Kč přednostních ~ Cloveh~ ,kapitálu následkem novéo ocenem s tím od · d ·
'í
'
uvo nenlm že
K § 12. Hlasovacl právo se zřlze poklád
• ..aJ
nove ocenění za
' ··1
nim .• stabilisa.čni • bilance
nemění. ~ez pnpo.uští zákon. Úřady omevz~S~~
Jesthze na pro pred zřlzením stab'- !en na pr~zk?umánl, zda byly dodr!isačnl bilance připadal na 10 akc~1 z-;ny form~lnl předpisy zákona na
Jeden hlas . a ,snížením jmenovité pro spr,áv,n: SVOlání valné hroma~y
h~dnoty akcroveho kapitálu o polo- z?chovavam, zákonného nebo
statu~
vinu ~e zmenší počet akcií též
o t'!,rního p~ava minority, zachováni
P?'ovlnu, bu~e připadati jeden hlas pre~~psaneho poměru mezi akciov'
!/z na 5 ~kClI a kdyby nastalo ' sní- kaplI~le~ a reservami) a ovšem
~enl na Jednu pětinu, připadal by Pt'~!ln: predpisy jiných zákonů ZVI~~
leden hlas na dvě akcie.
s e zakona obchOdního
'
K § 14. (1) Rozhodčí soud rozhod(3~ Totéž platí obdobně o působ
ne v m~zlch příslušnosti a v mezích nos.tl soudů při Povolování zá isů
n~vrhů J.emu, k rozhodnutí předlože zmen do obchodnlho rejstříku.
p
nveh . •PrI sve~ rozhodnutí jest vázán
J~) Us!~novení odst. 2. nemohou
dle. vseob:cnych zásad soudnlho řl
zenl tak, ,ze nesmí překročiti meze ~:;~i~ak uJ~u práva _mÍllisterstva ženávrhu. Vyrokem rozhodčího
soudu dacích ,,::~.cnemu pre~koumání zakláusnes.enl valné hromady měnícfm k určenIUj~jicShou:~?mYCh drah, resp .
pozbvvá toto své platnosti.
/ (2) .~ák.o~ ~eruší práv minority ak- po ud se tyce listin koncesních
'
e:náru, Jez JSou obsažena v čl 237
. ~ fi 19. (1) Sem patří zejména: ve
o ch. zákona a v §§ 40 a 50
ko'
V:hO . reg~.lativu, pokud je lze avyc~~~ rC:Jne obchodnf společnosti
pr~:~:
n vatl PrI sestaveni východi skové d!tnf. spole.č_nosti, těžířstva:
varecna mest'anstva, podniky veřej-

.o

~~~~:a§t\

je~t !~to n~~:k oc~~~~~

rIT!

no~ení plat~ých .~~:d;~sůs~I~~nnu;~~-

k'
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ných korporací a podniky jednotlivců.
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S bilisační bilance (nař.) §§ 20-24.
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(zá k.) §§ 1-10.
k n ze dne 14. du~na, 1920, čís. 302,:. kterým se upravují
Zá o
pravnI pomery sporltelen.

s~ořitelny

c) v případě § 20!_.odst ..2., Č. 3
sporný rozdíl ve vysl kapltálOV~th

(2) Předpis, podle néhož po zvýše- účtů,
d) v případě § ~1 sporný rozdil Ve
ní nebo snížení základního jmění
(společenských vkladů, ku~~ů .. atd) výši nového oceneni.
(3) V případech, kde finanční sprá_
nesmí nahromaděné fondy cmltl meva vystupuje jako strana (§ 20, Odně než 25%
pokud se
týče
10%
st.
2., č. 1., § 21 a § 22, Odst. 4)
jmění základního, zde neplati.
K § 20, odst. 1.. Za znalce p!áva činí shora uvedená náhrada POlovln~
znalé jest pokládati osoby, ktere s_e stanovených sazeb . Soudu se pon
prokáží kvalifikací získanou ~a n_e- chává na vůli, aby v těchto Příp
které československé fakulte v_e~ dech se zřekl buď zcela nebo z č
právních a státních, a před 2_8 . r!J- sti náhrady mu příslušející. Náhrad
nem 1918 na některé fakult~ .ve~ nákladů nemůže však býti uložen,
právnich a státních nebo )?ravnlcke úřadu.
(4) poplatky podle § ~O, Odst. S,
akademii v bývalém mocnarství rakousko-uherském, úspěšný,!! složením rozumí se náhrady za prace kance'6ře
rozhodčího soudu, jako: pOřizov.
teoretických státních zkousek tehdy
požadovaných pro způso~ilost k ve: ní opisů, úschova spisů, doruČOVáni
dále
náhrada poštovného a přlpa~
řejné službě, nebo nabytlm hodnosti
ných jiných hotových výloh. výše jedoktorské.
•
K § 20, odst. 3. Do náklad~ říze_ní jich bude stanovena organlsačnh,
patří také náhrady předsedovI a prí- řádem rozhodčího soudu .
K § 22, odst. 1. Daňové osvobozesedícím (§ 20, odst. 5.) a odmena
-zapisovateli,
svědečné,
_ náklady ní hodnoty akcii vydaných zdarma
právního zastoupení a odmeny znal- posavadním akcionářům platí jak pro
daň důchodovou (u osob fysických)
ců.
• d
K § 20, odst. 5. (1tNáhra.~a pre - tak i pro zvláštní ~aň, výdělkovou (~
sedovi a přísedícím cmí: Pn hodno- společností a sdruzenl).
tě sporného předmětu
K § 22, odst. 4. a 5. Nestačí, aby
do
200.000 Kč
úřad nebo komise
vyslechly samy
10/0, nejméně
500 Kč znalce a o přiměřenosti ocenění sapřes
200.000 až do
my rozhodly . Dožádání rozhodčlho
1,000.000 Kč
soudu o posudek se musí státi ihned
3/(0/0, neJmene 2.500 Kč při zkoumání první ob~ho?ní bilance
přes 1,000.000 Kč až do
sestavené na podklade bilance vf·
10,000.000 Kč
Kc- chodiskové, a to do propadné Ih61y
1/20/0, nejméně 10.000
jednoho roku počítajíc ode dne, kdy
přes 10,000.000 Kč
_ první obchodní bilance sestavená na
1/,0/0, nejméně SO~~~O Kc podkladě bilance stabilisačnl úřadu
Rozhodčí soud může však snízltl. ná- nebo komisi byla předložena. Nesta'
hradu pod sazbu uvedenou v pred- lo-Ii se dožádání rozhodčího soudu
chozfm odstavci aneb v případech do uvedené lhůty, má se za to, i.
zvláště obtížných a delšího je~n~_ní nové ocenění předmětů ve stablll
vyžadujících ji zvýšiti, avšak neJvyse sační bilanci odpovidá předpisům
do dvojnásobné výše shora uvede- 2 zákona.
ných sazeb.
K § 24, odst. 2. V poměru k r
(2) Hodnotou sporného předmětu publice Rakouské bylo osvobozenf
rozumí se:
od poplatků upraveno vládnlm naff.
a) v případě § 20, odst. 2., č. 1. zením ze dne 3. listopadu 1927,
ve východiskové bilanci vykázaná 158 Sb. z. a n.
hodnota předmětu, o jehož povaze
Čl. II. Nařizení toto naoývá účin
jest spor,
b) v případě § 20, od~t: 2., ~. 2. nosti s účinností zákona a provede
je
ministr financí, průmyslu, obchodl
částka, o kterou má .bytl
snízena
jmenovitá hodnota akciového kapi- a živností, spravedlnosti a vnitrl,
po případě zemědělství.
tálu,

e.

v

sr peněžnimi

olltelny jsou samostatnými
ústavy, které
od státnim dozorem úvěrprovozuJi
a které přebytků svých
ni Ob~~O YOhOU užrti toliko k účelům
obcho _ "!m
vleuiltecn: 'zapisuji se do obchodspotit~~,rkU jako firmy jednotlivců.
nlho 2reJOčelem spo řitelen jest, aby
§t • Ivu
poskyto valy
přiležitost
ob ans bezpečně ukládati a je roz-

Izajištěnou
ten, kdo

jako nabyvatel hypotéky
již pohledávku spořitelny
prostě přebirá.
§ 8. Stanovy spořitelen musi obsa~.«?vati ustano.veni o nejmenši částce ,
JIZ lze na Jednu knižku vložiti o
výpovědnich lhůtách, o pOdminkách
zúročeni, připisováni úroků z kapitálu, dále základni pravidla o úpravě
služebnich poměrů zaměstnanců s tím
výslovným ustanovenim, že vedouci1is,ťo~Zval/...
mu .~ředniku náleži hlas ve správě
IR 3 Název spontelna přísluši jesponte/ny.
.
d'!ě 'peněinim úslav~m, vyhovujícím
§, !'. Při s~rávě j~.ění, vedeni knih
redp/sllm tohoto zakona. lest ne- a uctu, maJi sponlelny povinnost
ustno uživati označeni spořitelna řádného obchodnika.
.
~e Pspoj/losti s jinými slovy ve firmě
Všeobecný reservni fond spořite/
nebo ve vněj~í,!, ozn,ačeni ústav~, ny t~oří. se z pře.bytků vyplývajicích
zrlzeného na Jmem pra.vním zákad~: po ~uroceni, vkladu (§.8) a po srážce
Názvu spořitelni knízka smí by tl spravních vyloh, odmen a případných
ullváno pouze pro knížky vydané věnování, jichž provozováni obchodů
spořlte/nami, zřizenými podle tohoto vyžaduje. Fond tento jest určen k
zákona.
úhradě možných ztrát spořitelny.
§ 4. Založení spořitelen povoluje
Vedle všeobecného fondu reservnistálnl správa toliko obcím, okresům ho buďtež utvořeny zvláštní reservní
a lupám.
fond~ k úhradě kursovnich rozdílů na
K fádosti jest připojiti osnovu cennych papirech a zvláštni fond
spof/telnich , stanov, zhotov.~nou po- pensijní" po _příp~dě .. !éž zv.láštní
dle vzorcovych stanov ~pont~len...
fon~'y ~k uh!ad~ ztral pn Jednotlivých,
§ 5. Zakladatel mu~í prevzítl z~last:- ~ylaste. urcenych ?~ore~ch spořitelní
nim prohlášen lm rucení za veskere clOnostl.
Dostoupl-ll vseobecný repflltr závazky spořitelny a musí krýti servní fond nejméně 5% vkladů, mů
náklady zřizovací buď garančním fon- že býti užito přiměřené částky roč
dem nebo ze svého.
ního výtěžku nebo všeobecného rePfi zápisu do obchodního rejstříku servního fondu k dobročinným nebo
bud připojen ověřený opis prohlá- všeobecně prospěšným účelům
k
lenl o ručeni.
čemuž však třeba povolení síátnr
§ 6. Zastupitelský sbor zakladatele správy. V případech tohoto druhu
spořitelny usnáší se
o návrhu na obzvláštního zřetele hodných může
zruleni spořitelny. Bezprostředni sprá- státní správa výjimečně uděliti povu vede jednak výbor volený za- volení k takovému věnování i tehdy
Itupltelským sborem zakladatele, jed- když všeobecný reservni fond této
nak pak ředitelství volené ze členů v1še nedor.ahuje.
výboru. Obojí volba koná se podle
§ 10. Knižky neb vkladní listy ktezAlad poměrného zastoupeni.
ré spořitelny vydávají na vklady
§ 7. ~Ienstvi spořitelního výboru znějí sice na určité jméno vklada~
lest čestným úřadem.
tel em udané, mají však povahu pa- o
Voleny mohou býti do spořitelního pírů na majitele svědčících
takže
vjboru osoby volitelné do zastupi- každý, kdo takovou knížku předloží
telllva obecnlho. Členové spořitel- jest pokládán i bez průkazu totož:
nlho výboru nesmějí s.~ státi dl.už- nosti za řádn.ého držitele, a budiž mu
nlky Il?ofltelny, rovnez musí se ' vyplacena žádaná částka, pokud nezdrl.ti Jak jednáni, tak i hlasování ni výplatě na překážku řízeni umoo v'~ech, .tý~ajicich se jejich sou- řovací o knižce spořitelní (o vkladkromych zájmu.
ním listě) nebo zákaz soudní aneb
Dluinikem spořitelny může zůstati není-Ii vklad vázán způsobe:n při1.ý
§ 1
vete n '!1

t

Pu
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puštěným

stanovami. Vklady mohou'
býti vázány zejména . na podpis, I
heslo, prukazni listek, nebo na okol- .
nost, o niž jest již předem jisto, že
. nastati musi.
§ 11. Pro umořeni spořitelnich knižek (vkladnich listu) plati ustanoveni
daná o umořeni obdobných sou kromých listin. lhuta umořovací čini šest .
měsíců.

§ 12. Vklady spořitelen, jakož i
úroky z těchto vkladu promlčuji se
ve čtyřiceti letech. Promlčeci lhůta
počiná dnem, kdy poslední vklad byl
učiněn, nebo posledni výplata byla
konána, anebo, kdy ústav v knižce
naposledy připsal úroky. Promlčené
pohledávky připadn~u reservnimu fondu spořitelnimu .
Spořitelny jsou však oprávněny zastaviti další úrokováni pohledávky,
jestliže nevybrané
úroky
vzrostly
do výše původniho vkladu, aniž se
vkladate"1 po tu dobu k~ vkladu byl
hlásil.
§ 13. Spořitelny mohou přijímati
vklady v žirovém hrazeném účtu a
jsou oprávněny vydávati šeky podle
šekového zákona.
'
§ 14. U spořitelen mohou býti
ukládány pohotové prostředky nezletilcu, opatrovanců, veřejných fondů,
nadaci a korporaci. Taktéž muže býti
spořitelnám dáváno
v úschovu a
správu ostatni jměni nezletilcil a
opatrovanců, pokud toto jměni svou
povahou se k tomu hodi a organisaci té které spořitelny mimořádně neztěžuje.

§ 15. Zužitkováni peněz uložených
do spořitelny musi se drti zpusoby
poskytujicimi dostatečné jistoty. Těmi
jsou hlavně:
a)Zúročitelné zápujčky na nemovitosti ve státě československém až
do sirotči jistoty a s tou pOdmínkou, že budo.v y, na něž se zápujčka
poskytne, budou pojištěny u některé
domáci požárni pojišťovny. Při zápůjčkách těch budiž vyhrazeno právo
obapolné pololetni výpovědi buď celého dluhu neb jeho části, zároveň
však budiž již předem ustanoven
způsob
pravidelného
povlovného
spláceni kapitálu (anuity).
b) Zakupováni státnich papirů če
skoslovenských a jiných cenných papirů, které jsou uznány ve státě če
skoslovenském za cenné papiry poskytujicf sirotči jistoty, po případě

III. Obchodní právo.
zakupováni cenných papiru
kte
státni správa spořitelnám dOVOII~é
koupit.
a
c) Zálohy ne delší než POlolet I
n~_ ce~né_ papíry shora uvedené d~
vys.e tri ctvrtln _kursov~i hOdnoty, již
maJI v den ~Io,zeni, nikdy Však Přes
hodnotu nomlnalni.
d) Zápujčky státu, župám, okresu",
obcím, jakož i jiným veřejnoprávnl'
korporacim, které maji právo v ~
sovati
přirážky nebo rozvrh o~~
úhradni příspěvky, jsou-Ii korp oracI!
tyto ' oprávněny činiti takové ZáPUjčkye
a opatřily-Ii si k tomu potřebnéh'
schváleni. I pro tyto zápůjČky Pla~
ust~noveni o obapolné výpovědi
o závazku pravidelného POvlovnéh:
spláceni. Zakladateli nesmi býti za,
pujčky poskytovány.
e) Eskompt a reeskompt směnet
které jsou splatny ve státě čeSko:
slovenském a jsou zpravidla opatřeny
podpisy tři, nejméně však POdpisy
dvou úvěruhodných osob.
f) Zálohy zastavárnám, kter é spo.
řitelna zřídl (§ 20).
g) Otevřený úvěř jiným vše obecně
prospěšným ústavům, které jsou při
spořitelně zřízeny ve smyslu § 20
až do určité výše přiměřené peněž:
nímu obchodu, pokud stanovy těchto
ústavů . dovolují
výslovně
použiti
otevřeného

úvěru.

h) Přechodné uloženi volných po'
hotovostí na úrok u Jiných spořite
len nebo bank. Vklady tyto nutno v
účetn í závěrce zvlášť vykazovati.
. Spořitelny smějí použíti způsoby
pod cl, e), fl, g), hl, jakož i jinýCh
v ~omto paragrafu neuvedených zp6'
sobů jen, pokud k tomu dosáhnou
povoleni státnl správy.
§ 16. Spořitelny mohou přijimati se
schválenim státnim do úschovy a
správy cenné papíry a jiné hodnoty.
§ 17. Státnl správa povoluje spořitelnám, jakým způsobem v připadl
potřeby mohou si
opatřiti hotovi
prostředky.

§ 18. Státni správa schvaluje 'stanovy spořitelen, jakož i jich změny.
Dozor státni správy na spořltel",
vztahuje se na přesné plněni tohoto zákona, nařízeni prováděclch, st..
nov, jakož i na jich správu majetk
vou.
Státni správa za tim účel...
sleduje stav spoři telen, bdi nad
měřenou mobilitou svěřeného j",6I'

p.
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a má právo činiti ihned vhodná opa- I?lán'!. Čisté J'měnl
třeni na odvrác~ni ,škOd, kdyby na- upl .
p~ebývajfcí. po
staly obavy o uplne a náležité za~~m USpokojeni vsech zá
•
jlltěni ••úhra~v vkl!ld~. Za Um úče' ~~or~~~:nYk Př~pa~ne z.akladatéli,va::;
lem muze pripadne I rozpustiti spo- spěšným.
úcelum vseobecně proiIIelni výbor. Státni správa jest po§ 23
vinna přihlfžeti k tomu, aby režie čeny ~e V:~::yré ;P?řilel ny js~~ s/ouspořllelen nebyla nepoměrně
ná- ganisace
. ' ocet svazu, Jich orkladnA, aby byla zavedena a prová- na st a t i a p~sobnost bude stanoveděna při měřená opatřeni kontrolni
§ 2 n sP!av~u.
pP! pfejfm~nf ~ y.yplácení vkladů a jména~' K ukolum svazů náleU zepOSkytováni zapuJcek, a aby beza) R··
.
.
pečně byl y uschovány vlastni hodno- boč ,e,,!"ldovatl spořitelny a jich po1Y ústavů, nebo ony, .které jemu svě- revi~~r ustavy ,0t!.bo!nými svazovými
,eny byly. K .usnad~eni dozoru jsou léta
y, n~Jme.ne J~dnou za dvě
spof/lelny povinny predkládati každo- revi~i a t~~diavatl zpravy o vykonané
ročně stá tni správě účetni závěrk
s, n mu dozorčímu úřadu'
a hlavni výkazy podle pravidel účel "'t b { sblrati statistická data od ~po
nich řádně sdělané. .
e.en a zpracovati je k svým ú'e§ 19. D~)Zor nad spořitelnami vy~~' ~at? tato. ~ud'tež na požád~ní
konává statnl správa zvláště ustano- Pt 'td~'adana . ministerstvu vnitra
a
venými vládnfmi komisary. Ke hra- s ad ~ ~u stalrstickému úřadu
Dá/
zenl nákladů, které státn.i spráVě v ý - / po ay.a svaz data státnímu statistick '~
konem tohoto· dozoru vzejdou může mu. urad~ podle zákona o or a ':
býli spořit~lně uloženo Place~í roč- ~;~; ~talrstické služby z 28. I~d~~
nlho íihrnneho poplatku, jehož výši
' c. 49 Sb. z. a n. ;
určl státnl správa.
, c) sledovati a hájiti zájm
I'
§ 20. Spořitelny mohou s pOVolením ne spořitelnám prostřednicr",sPo ecstátnl správy ' zřizovati
Odbočky bornych porad a Odborného
.Odsběrny a platebny, vedle toho ústa~ .~), podávati iniciativní návl~ u,
vy odpovld~jícl posláni spořitelen, ret".ym ~řadům a dobrá Zdá~l ,ye~
na př. emlsnl, hypotečnl ústav
vy~a~ana v oborech, t 'ka'ícl Jimi
úvěrní spol~y,_ zas~avárny, záložJý z~Jmu spořitelen a úVěr~íc~ ch .s~
p~o osob.nl ~ver.
Ustavy tyto musí vUbec;.
pomeru
byli oddelene spravovány. Výše kae) vysl/atl zástupce do odb
'
pltálu potřebná pro založení tako- poradnlCh sborů, ze'ména
o~nY~.h
vých íistavu musí býti zvláště schvá- tostech veřejného úvJěřnictv'V zaleZIlena státní správou.
§ 25. Spořitelny J'sou p I:
dr.obova\'
OVlnny po§ 21. Pokud nejsou spořitelny v s~azu
.! ~e, opatřením ' a Výzvám
Ce.chách, na Moravě a ve SleZsku za- lů
lI,.cr.nenym u plnění Jejich úkoruceny obcí. ~ebo okresem, jsou po- s' ,nenl-" odporu neb zákazu státní
vinny d~. petl let bud' přeměniti se
pravy. ,
na sporrtelnu odpovldajlcl tom t
§ .26. Uhrada nákladů na "'
zákonu, nebo se sloučiti s 'inou ~a~ svazu. rozvrhne se na člen clnnosl
kovou spořitelnou.
Neučin{-li tak stupnice, o~povldajlci výši Y v~~~'.e .
:ro~ede stá!n~. spr~va potřebná opa~ , bU~' 27: 1 K haJen~. zájmů sPOřitelnicl~ř
en z mocI urednl.
. • zr zen Spontelní poradnl sb
Ostatní spořitelny v Čechách
Je!."'z sestává z předsedy . hor,
Moravě a ve Slezsku mu'
"
na mestka a čtyř členů
.' Je o nánovy přizpůsobiti do jedS~o~~e r~~a- ' s!,rá~ou státní, a ze š'es:r~~::nýCh
!~:;o zákon.u, ,[inak tak učinl správ~ ::!~i~YCh svazy spořitelen'; nej~é~"ě
z m~cl uredn!:
ze
a poradnl.ho sb.<?ru budiž vzala
§ 22. Zruse~í sporltelny nastává:
,~am~stnancu , sporltelen. T'ž
_

[!

/":c

I

:r~~~~y;n~~ei:~e~~kt,~::'
t~c~v:~O~!::~~ ~i~:~á~~~tnltý:~Ji~~:h
dO~!á ~~~~~::~
za adatele (§ 5)
- '
.

r
. tlltnl správa;

tl~) ~~~~~H!

lll,:".m.

Zr'

s~ráva

je státnl
JSou pOdmlneny

I
u en provede se pOdle

a

.Clenstvl v tomto

d

přl- g~e~~~~ léta t a j~st ú~~~~mnl~es~~;~~

z
státnlm

len i neb vys upuJlcI., mohou býti vo§
I) Jmenováni poznovu
a půs'obnosti
n o sboru poradního '

přesného tOhot~8. SP~ři~;ralnhisaci
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bude vydán státnf správou zvlá~nf
statut.
§ 29. Spořitelnf knfžky jsou pro$ty
poplatku. Z listin a spisů, které se
naskytnou při zápůjčkových a depositnich obchodech spořitelnfch, podrobena
jest zákonnému poplatku
pouze ta listina, která vstupuje na

I

stva vnitra přizpůsobeny pravi •
tohoto zákona o provozováni o dlú",
dů spořitelnich.
bCho.
Ministr vnitra může nařizovati
vedenf revise v těchto dvou Pro·
vech na jejich náklad.
Ústa.
§ 34. Provésti tento zákon
ministru vnitra, jemuž při sluš i nálell

:r::~o b!:st~~~!~~ ~:b~vo~e~~~~~fh~ ~fo:~~v:r:t:~~~~e~y~Zj~~~;Ýi rl~~

název.
lovati služebnf, disciplinárni a c
. § 30. ,Vědomě neoprávněné užfvánf sijnf řády spořitelen.
Pe.
názvu spořitelna
nebo
spořitelnf
knižka (§ 3) trestá se soudy jakožto
přečin pokutou do 10.000 Kč a krom vLADNr NAiHzENr ZE DNE 27. ČERVEN
toho vězenfm do jednoho roku, po- CE 1920, ČrS. 477, JIMŽ SE ZŘIZ .
kud čin tento nepodléhá trestům "SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH SPO~~~
přfsnějšfm. V rozsudku může býti vyLEN" A VYDAVAJI PRAVIDLA O JEHO
sloveno, že formy, štftky, zásoby
ORGANISACI A PŮSOBNOSTI.
knfžek a tiskopisů majf býti zničeny
a že nesprávné označení má býti
K provedenf § 23 zákona ze d
odčiněno, Dále může býti též sta14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. a ne
n
noveno, že odsouzenf vinnfkovo má kterým se upravujf právnf pomě .,
býti veřejně a na . jeho náklad vy- spořitelen, nařizuje se toto:
ry
hlášeno.
_ § 1. Veškeré spořitelny v republlc
§ 31. Splněnf povinnosti, uložených ~eskoslovenské, na které se vZlahu~
timto zákonem spořitelnám, může Je zákon ze dne 14. dubna 1920 Č
býti na funkcionářfch jich vymáháno 302 Sb. _ z. a n., slou.čeny jsou' v~
státní správou pořádkovými pokutami "Svaz ceskoslovenskych spořitelen"
až do 1000 Kč.
se sidlem v Praze.
§ 32. Práva a povinnosti, přikáza
§ 2. Or~anisace a působnost tOho.
né timto zákonem státnf
správě,
to Svazu Jest upravena
zvláštnhnl
přfsluší vykonávati ministerstvu vnist~~ova.mi, které tvořf přflohu tohoto
tra, jemuž jest se dohodnouti s pH- naflzenl.
slušnými ministerstvy při zřizování
§ 3. Nařizení toto stává se účin.
emisních hypotečnfch ústavů (§ 20). ným _,v'{hlášení,!, . a pr~vedením jeho
Ministerstvo vnitra může výkon je- poveruJe se ministr vnitra.
dnotlivých práv a povinností jemu 19~9zn. Nařízení vyh lá še no 14. srpna
přfslušejicfch přenésti na podnzené
úřady správy vnitřní.
§ 33. Zákon tento nabývá účinnosti STANOVY "SVAZU_ ČESKOSLOVENSK1CH
30 dní po vyhlášeni. Paragraf 3 vsak
SPORITELEN".
stává se účinným v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
pro spořitelny,
Okol Svazu.
které nejsou zaručeny obcí nebo o§ 1. Okolem Svazu českoslovet
kresem, teprve po pěti letech, pro
ských spořitelen jest hájiti zál'"
ostatni spořitelny po jednom roce.
spořitelnictvf v republice Českosl.
Na Slovensku stávajf se ustanoveni
venské, náležf mu zejména:
§ 3 ~činnými pro veškeré
peneznl
a) Revidovati spořitelny a jich poústavy rok po vyhlášenf tohoto zábočné ústavy odbornými
svazoVVml
kona.
Spořitelni regulativ ze dne 27. zá- revlsory nejméně jednou za dvě 16ta a podávati zprávy o vykona'né r..
ří 1844, jakož i ostatnf zákony a naHzeni spořitelnictvf se týkající, po- vi'si státnímu dozorčímu úřadu.
bl · Sbfrati statistická data od spozbývají platnosti s účinností tohoto
řitelen a zpracovati je k svým úč..
zákona.
lům;
data tato buďtež na poiádú/
Zákon tento' nedotýká se ' České
předkládána
ministerstvu vnitra I
spořitelny v Praze ' a ' První moravské
spořitelny · v · Brně.
Stanovy
obou Státnímu úřadu statistickému. Dál.
podává Svaz data Státnímu úlaclll
těchto ' ústavů zůstávajf v platnosti,
orgl'
buďtež však · podle · pokynů minister- statistickému podle zákona

°

spořitelny (zák.) §§ 29-34.
Svaz spoři telen (nař.) §§ 1-7.
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IIls aci statistické služby z 28. ledna výše uvedeného zákona' volf poslan1919, Č. 49 S~. z. ~.~. .
cu do posl~necké sněmovny dotyčny'
c) Sledovati a háJiti zájmy , společ volebnf
kraj.
né spořitelná m prostřednictvfm odZ .o statnfch volebnfch krajů pokud
borných porad a odborného tisku.
v
nl.ch
spořitelny
jsou, vo.; každá
d) podáva ti iniciativnfnávrhy vepo jednom delegátu až
lejným úřadům a dobrá zdánf jimi ~POrl!elna
•
o te doby, dokUd cel kov .
vyUldaná v oborech, jež týkajf se
spořitelen jednotlivého z Joty~~;:~
dlmO spo řitelen a úvěrnfch poměrů vOleb."fch
krajů nedosáhne počtu povúbec.
e) vysl/a ti zá~tupc~ ~o odborných ~~:cu v_olených z. tohoto kraje. Jak~?cet tento Jest dosažen pIa tf
poradnfch sboru, zeJmena v záležipro neJ t.ytéž předpisy jako p;o votostech veřejného úvěrnictví.
k!a)e druhý až včetně čtrnácty'
Svaz může plniti se svolenfm mi- alebni
dvacaty druhý.
nisterstva vnitra i jiné úkoly, pokud
b
§
5.
Vykonávánf ' volebnfho práva
se dotýkajf zájmů spořitelen . a potud se na tom usnese ústřednf vý- _~:e up.ra_veno • zvláštnfm volebnfm
r~ em, Jez vyda se schválenfm m'
bor Svazu.
nlsterstva vnitra ústřednf výb
S rSfdlo a jedna cf řeč, užfvánf státního
zu. Pro prvé volby platf ust:~ov:~i
znaku.
paragrafu .následujicfho.
§ 2. Sfdlem Svazu českosloven
§ 6. Pocet delegátů připadajfcfch
ských spořit elen jest Praha.
z. ~elkového počtu delegátů jednotUživáni jazyka v úřadovánf i v po- IIvych ~.olebnfch krajů ' (§ 4) 'ednak
radách upraveno bude jednacím řá na ~porltelny s českou,' jedn~k na
dem.
sp,?rllelny s německou jednacf řečf
Svaz má právo užívali malého stát- urci .pr~ prvé volby Zvláštnf komis~
nlho znaku v pečeti a na úřednfch e°'7cerne pO~le počtu spořitelen s
tlskop,isech.
~es .ou a nemeckou jednaci
řečf
Clenové Svazu a jich zastoupeni.
. omlse t~to skládá se z předsedy'
Jmenovaneho ministrem vnitra
§ 3. Členové Svazu jsou řádnf a 4 zástupců spořitelen, z nichž a z:
mimořádnf.
d~ou ustanovf dosavadnf J'ich zá'mPoŘádnými členy Svazu jsou veškeré ve k o r p o r '
J
spořitelny v republice českosloven- vensky' ch ace!. tOtiž "Svaz českosloté
••
sporltelen" a
Verband
s , na nez se vztahuje zákon
ze der deuts~hen Sparkassen
tschedne 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. ~hos~owakl~chen Staate." Výsledek
a n.
J~dnanf sdelf předseda komise
.
Za mimořádné členy Svazu s hla- nlst~rstvu. vnitra, které je z úře:;lI sem porad nfm mohou býti k vlastnf povinnosti přezkoušf.
..1J
fádosti přijaty ústřednfm
výborem
V().lbu delegátů připadaJ'fcfch na
Svazu "Česká spořitelna" v Praze a s - t I
"Prv~f m~ravská spořitelna" v Brně.
porl e ny s českou jednacf
řečf
Clenum temto právo volebnf nepřI- prove~e dos~~adnf "Svaz' česko~lo
sluU, jich úřednfci a funkcionáři v.ens~ych ~porltelen", volbu delegánemohou bý!i vole".i .za delegáty.
tu prlpa~aJlcfch na spořitelny s ně§ 4. Spofltelny, Jez jsou řádnými meckou Jednaci řečf "Verband der
tleny Svaz.u.' jsou
něm zastoupeny deutsc~en Sparkassen im tschechodele át
h'
,
slowaklschen Staate" způs o b '
g y, JIC z pocet určen jest dle ~.tanovách těchto korporacf perom J.vee_
6zemnich skupin souhlasícfch s obh
vody voleb i h k . •
JI~ . volby předepsaným na v zvánf
nc
raJu podle zákona mlRlsters.tva vnitra, J'ez' J' I' m
' YSde-,f
ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb.
'
t. a n.
, roz~~ze.!11 • delegátů. Při volbě této
V obvodu prvého volebnfho kra'e budlz setreno ustanovenf § 10 výdle uyeden~h~ zákona volí se 27 d~- sledek . V~lby budiž neprodleně ~zná
legátu, ~. nlchz dva volf výbor Měst- men ministerstvu vnitra.
ské Spollt~/ny p~ažské . V obvodu
Orgány Svazu.
druhého az vcetne čtrnáctého a d
§ 7:. Orgány Svazu jsou:
cátého druhého volebního kraje V~~f.
• a) ~upnf odbor (župnf shromážd-se tolik delegátů, kolik ve smyslu
ni a zupnf výbor),
e

í:n

f

.v
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cení ročniho úhrnného popla.tku. jehož výši urči ministerstvo vnitra; vy,slechnuvší ředitelstv[ Svazu.
Jednací řád.
§ 24. Všechna ku pr~videlné či~no
sti jednotlivých organu Svazu potrebná ustanovení budou vydán~ v mezích a duchu těchto stanov Jednacím

řá~::,;ací řád
Svazu
vnitra.

se

ústřední

vydá
schválenim

sbor
ministerstva

Náklady.
§ 25. Členství ve yšec~ orgánech
Svazu jest úřadem cest,nym.
.,
Členové ústředniho vyboru a. redl:
telství Svazu mají však právo zádatl
o náhradu jízdného druhé třídy n~
drahách a diety ve výši stanovene
' ředitelstvím Svazu..
••
Správní náklady spojené s clnností
Svazu rozvrhnou se na ,je~o členy
podle stupnice odpovldaJící
výši

vkladů .

Stupnici. tuto urči ústředni
výbor Svazu se schválením minister_
stva vnitra.
Rozpuštění Svazu a ustanoveni
podpůrná.

§ 26. Ministerstvu vnitra pří SlUlI
právo rozpustit~, jednotlivé orgány
Svazu v těch pnpadech. kde m6t,
vládní komisař zastaviti usnes
ůstředního výboru (§ 23). a dále PII
' opětné neuposlechnutí vyzváni st6~
ních úřadů.
Až do nového ustanovení těchlo
orgánů přeji.má fu.n~ci jejich zVlállnl
správní komise ministerstvem vnitra
ustanovená. jež podléhá dOzoru v"d.
ního komisaře.
V případě~. že by svaz Y.,!1eprO Vedly
včas úkoly Jim v § 6 sverené. nebo
spořitelny a župní odbory
neprove.
dly v dané lhůtě volby předepsané
v § 8. provede úkony tyto minister.
stvo vnitra.

Zákon ze dne 6. června 1924~ č. 1?8, o okresních zálc:ž.n~ch
a kontrib.ucen,skych fondech peneznlch
v Cechach.

, hospodářských

Účel a firma.
§ 1. Okresni záložny h.os~odář~ké
zřízené z bývalých kontr!bu~ensk~ch
fondů obilnich
a
kontnbucenskyc~
fondů peněžních
ts~u
sa!,!C?stat~yml
ústavy veřejnými. Ucelem Jejich Je.st.

aby obyvatelstvu svého obvodu. predevším zemědělskému. poskytovaly
levný úvěr. sloužily. k uk.lá~ání úsp.or
a opatřovaly po pripade Jiné potreby hospodářské (§ 7).
Firma těchto záložen zni: Okresní
záložna hospodářská v .,
.. : . : .
Okresním záložnám hos~od.árs.kym
jest dovolen? uží!ati ,v pecetl I v
zevním oznacení 'ceskeho znaku. pa.k
pojat jest do velkého znaku republiky Československé.
Obvod a sídlo .
§ 2. Obvody okresnic~ zálože~ hospodářských jsou zpravidla totozny s
obvody okresních za~tupit~lstev a
může v každém zastupltelskem okresu býti zřízena zpravidl?.'OI}kO jedna
okresní záložna hospodars~a.
Stane-Ii se změna v hranicích okresu zastupitelského. změní se tím také obvod okresních zálože~. h~spo
dářských a bud'tež podíly. Jlchz
se

to tkne. s poměrno~ čás~i !ondu pro
rozmnožení kmenoveho Jmeni přik6'
zány dle místa. ve kterém okresu
leží berní předměty. na nichž se za.
kládá právo účastenství. a pokUd jde
o podíly osad. dle toho. kam osady
ty byly přikázány. Spory r?zhOduje
po vyslechnutí Svazu zemsky správnl
výbor.
Změna však nenastává.
nenHi v
okresu. kam by podfly m.ěly býti pIi.
kázány. záložny podlehaJící ustano.
vením tohoto zákona.
Zřídí-Ii se nový zastupitelský okres,
rozhodne o tom. má-Ii se zřídili tt
ké nová okresní záložna hospodá~
ská zemský správní výbor. vysledl'
na •dříve okresní záložny hospoda,.
ské. jakož i dotčené okresni výbory.
Spory týkající se přikázáni podlil
v případě změny v hra.nicich okrelf
zastupitelských ' rozhoduJe. nedohodnou-Ii se zúčastněné okresni záloiny
hospodářské. zemský správni výbor,
jemuž náleži též v připadě odst. 4.
rozhodnouti o přikázáni poměrné tisti ostatního jmění záložny, př!hlll.
jíc k závazkům s podíly zároven pl.

jí~~í~~~ím
ničeho

neměni

Vetké Prahy '
II
na obvodech a sidlech do••

Svaz spo řJte~en (nař.) §§, 24-26.
Okresní za/ozny hosp. (zak.) §§ 1-4.
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dnich Okresnich záložen hOSPOdá'ř- / Jite'lně k podlJům těmto. až každý z
v:' Ch na Smichově. v Karl,íně a v podílů těch dosáhne obnosu 10 dě
s y tivařL Dohled na Okr:sní hosp~- litel.ného (§§ 15 a 24 'g)
záložnu.v KarHne a na SmlMimo. to,
býti kmenové
chově vedo~ svym zástupcem p~dle rozmnozovano:
§u 39 přf~lusn~ ?kn:snf zastupitel1. připsánim celého výtěžku záložstva. obcI prazske v~ak. s~ vy~razu- ny nebo jeho části nad míru výše
je jedno misto ~ r,:vld~J!clm vybor~. stanovenou.
začež obe,c prazska preJimá polovl2. dObrovolnými příplatky účastní
nu zák~n~.,: záru~y dle §u 8. Ob-<e~ ků; příplatky ty mají stejnou povahu
raiska. JIZ val,n:" hro,mada ~elegQ.tu s původními pOdíly. s nimiž tvoří 'e~álOiny m~sí byli oz.na'!1,e~a. Jm~nuJe den celek.
J
jednohO clena revlduJlclho vyboru
3. n!o!,!eze,ným počtem nových, ne(§ 34).
',.
vypovedltelnych a nepostupitelných
Na. o~!esni hOsp?dár~kou zaloznu v podflů v nejmenši výši 40 Kč, jimiž
Hosl/varl vede. svym zas.tupcem . do- osady (katastrální obce) a zastupitelhled obec praz~ká. ~a ni yztahuJi s,e ské okresy v obvodu záložny k této
velkerá práva I .R~vln,n ostl y~to, za- . přistoupí;
konem o~~esu p/ll~ene. a preJíma za
4. dobrovolným přistoupením a při
záložnu lez .zákon.ne ruceni .dle §u 8. jetím vlastníků půdy zemědělské v
Obec prazská Je op~á~nena, .. ab.y obvodu záložny za účastníky záložny
buď sama nebo spolecne s Prlsl~s- s podílem nevypověditelným a neDOným okresem uz!"vre!a úmluvu o pre- stupitelným nejvýše 40 Kč a s podvzet! dobrovolne zaruky nad míru mínkou, že nový účastník přis ě'e k
zá~on~ou za v~lady Okresních hOsp~: reservnimu a pensijnímu fondu PzJIOŽdárskych zálozen karlínské a sml
ny v poměru kmenového jměni k výchovské ve smyslu §u 8.
ši těchto fondů v době přihlášky. Je§ 3. Sídlem okr.esní záložny hospo- li přihlášený vlastnikem aspoň jednodářské. jest zpra~~~la sídlo ~~resní~~ ho ~a zemědělské půdy, má právo
zastupitelstva. VYJlmkou muze by tl proti zamítavému rozhodnutí ředitel
stanoveno sidlem jiné místo v obvo- ství odvolati se k okresnímu event.
du záložny dle tOho! co nařizují §§ z:.ms!<,.ému správnímu výboru.' Forma
24 m) a 43 tohoto zakona.
prlhlasky stanoví se jednacím řádem
záložny. I tento podrl je vázán na
Kmenové jmění, podrly účastniků.
vlastnictví berního předmětu.
§ 4. Kmenové jměnf okresnfch záKu rozmnožovánf kmenového jmění
ložen hospodářských jest povahy ve- ad 1. jest potřebi souhlasu valné
řejnoprávnL Jměni to budiž neztenhromady, ad 2.• 3., 4 souhlasu ředi
čeně zachováno; nesmi býti děleno
telstvL
nebo zrušeno, mimo případy v zákoKmenové jmění
kontribučenských
ně tomto výslovně uvedené.
peněžnkh fondů v obvodu záložny
Původni kmenové jmění okresní zá- dosud trv ajícich slučuje se s kmenoložny hospodářské, skládajkí se ze vým jměním okresní záložny ' hosposouhrnu podílů všech účastniků od?řské:. P,raestační ,fondy, fondy viniČ'
kresni záložny hospodářské na jmě
ne a Jlne podobne fondy v obvOdu
ni, z něhož tato povstala. budiž roz- záložny, dosud obcfm neodevzdané
mnoiováno:
slučují se i se závazky na niCh vá=
a) každoročním připisovánfm 5 proznoucfmi s kmenovým jměním této
cent čistého výtěžku záložny ke kl!1ezáložny jakožto podrl příslušné kanovému jměnr, činí-Ii vklady zálož- tastrální obce.
nou přijaté vke než pětinásobný obBylo-Ii již před platností zákona
nos vlastního jměni, nebo
b) každoročním připsánfm 10 pro- tohoto s kmenovým jměním okresní
cent čistého výtěžku ke kmenovému záložny hospodářské jmění některého
Jměni, ořekročHi vklady záložnou konti'ibučenského fondu peněžního
pfllaté dvacateronásobnou výši vlast- ~eb.o POdobného fondu spojeno, slunlho Jmění;
sí Je POkládati bez každého řízení
za část kmenového jmění záložny.
c) připisováním čistého výtěžku
Kontribučenské peněžní fondy pří
prJpadajicrho na podíly 10 Kč nedě'padnou ke kmenovému jmění okres-

~::SkOU

může

jmění
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ních záložen hospodářských, v j!C~~
obvodu se nalézají po~~mky, s nlmlZ
s o'eno jest právo ucastenst~!. na
k~n!ribučenských fondech pen.ezn!ch.
Není-Ii možno podilnioky kont~!bUce~:
ských peněžnich fondu nebo Jich P _
díly zjistiti, připa.dn?u fondy ty re
servnimu fondu zalozny . • - hS Podíl v okresni zalozne
o
§ d :řské nehledic k podílům osad,
~~~í aa okresů, vázán jest na _vlast:
nictví předmětu berniho, s. ni.!"~ spo
jeno jest účasten~tvi k ~~Iozn.e!
~
bez tohoto předmetu nemuze by.tl po_
díl, mimo případy v tom~o _. zakone
v tčené, ani převeden, a~1 pn postu:
p~ předmětu podržen, nybrz za roven
s tímto postupem přejde na nabyva-

co ustanoveno o podilech okresnl záložny hospodářské (§ 4).
Záložna má o podilech vésti zevrubnou matriku. Dosavadni matriky
jsou v platnosti a toliko doplňováni
matriky prováděti se má dle ustano_
veni zde vytčenýc~.
.
Matrika dle oznamenl novych drži·
telů podílŮ nebo z vlastni ,"-o ci zé·
ložny (odst. 2, 4.) uprav.ená jest ll·
kladem pro výplatu čisteho Výtěik,
podilniků a pro volby d-:legátů.
Každému účastn,íku a zájemniku bu·
diž dovoleno v matriku nahlédnouti.

Obor působnosti.
§ 6. Prostřed~y .okresnl záložny ho·
spodářské zálezejl:
•
a) ze jměnl kmenoveho,
b) z reservních fondů, po případě
te~~byvatel má u ředitelstvi okresni
o
záložny hospodářské be.z odk_ladu v~ jiných fondů,
c) z peněžnlch v_kla~u,
•
kázati že předmětu knlhovne naby_,
d) z peněz opatrenych vypujckaml.
načež' záložna upravi matriku. :Zálo z§ 7. Okresn,1 záJožny hospodářské
na je povinna provésti sama upravu
matriky i bez přihlášky .nabyv~tele jsou oprávněny:
1. přijímati vklady na vkladnl knii·
podle zápisů v poze!"kovych knihách
nebo úřednich výtahu z nich. V o~o~ ky a běžné účty,
2. se svolenlm zem,ského správnlho
případech zpravi zálož~~ o zmene
dřívějšlho i nového maJitele
o výboru přijimati v uschovu .. ~ ve
Při dělení usedlosti nebo p~~emku, správu cenné paplry nebo jlne cen·
s nimiž spojeno jest právo uca_sten- né předměty všeho druhu,
3
eskontovati
a reeskontovatl
ství k záložně, rozděleny bud'tez p~
díly dle poměru
katastrálnlho vy- směnkY, eskontovati účty za zboll
a práce,
no)s~:1i však pozemek, jen~ ~d opr~v
4. pOskytovati zápůjč~y, .
něného předmětu se oddeluje, ~rcen
5. prováděti a opatrovati na clIl
k zastaveni, k účel~m ko~unlkace účet zcelování a zaokrouhlováni, dě·
nebo pro podniky prumysJove, horni, lenl jakož i meliorováni všeho dru·
nebo vojenské (cvičiště, tábor atd.) hu ~emovitostí,
.
.
pod
zůstává podll dosavadni~u
6 zprostředkovati koupi a prodel,
~ajiteÚ' v tom připadě, že ~bude je- pacht a nájem nemov!to_sti všeho
mu berni jednotka; kdybv vsak b.erni druhu ' za hotové a na uver,
jednotka timto způsobe~ zanikla,
7. zprostředkovati a financovati do·
přiroste přislušný podíl vsem podi~ dávky veřejné,
níkům dotčené obce . Okresni. zá.loz8. spolupůsobiti úvěr.e'!1 při oprovona hospodářská může, odporuje-II. v
zu zemědělských podniku prumysloté přičině dosavadnl zá.pi~ v matric:
vých, pokU~ tyto lSOU provozovány
s rávnému zněnl, provestl ve
sve
:atri~e příslušnou změnu z vlastni hospodářskyml druzstvy nebo akciovými ' společnostmi, '
9. zprostředkov~~! v~e~hny _ druhy
m~~Škeré podíly osad, nbci a okresů jež maji povahu podílů dle &U_ ~, dobrovolného pOJlstěnl, Jakoz I za.
dobrovolné
pollš(odnl
odst. 1., tohoto zákona, _i!;?~ nedeh- opatřovati
telny a nelze je vypovedetl, postu- nemocenské, invalid~.I_ a starobnl I
domácich
ústavů
POJlsťovatlch.
povati. ani dáti v zást~vu.. _
spojí-Ii se s kmenovV~ J!"en~m _o10. obstarávati ~e svolenlm I ....
kresni ,:áložnv hosp_o_dárske
jme~~ ského správnlho vyboru pokladltl ,Ikonlribučenských penezních. praeslac ci zastupitelského okresu a obcl ntníc" a jiných fondů. platí od ::t 0bY ho okresu a pokladnu hospodářskýctt.
spojení o podílech těchto !ond.u, _ o výrobnlch, prodej"ich a nákupnlct
jejich držení, nabývání a delenl vse,
00_

Okres ní záložny hosp. (zák.) §§ 5-11.
Společens tev a. zemědělských pokla-

den nemocenskych,
11 zprostředkovati koupi a prodej
en~ých papirů druhu naznačeného v
Cu 12 odst. 2., obstarávati výplatu
~upo~ů takových papfrů a slosovateln' ch hodnot.
y§ 8. Okresnfm záložnám hospodářským jest dovo leno přijlmati vklady
peněžn i na knižky vkladnf, běžné účtY a s povolen ím ministerstva financf na pokladničnf poukázky (§ 30) za
podm,fnek v tomto zákoně vytčených,
jl 10 až do
šedesátinásobné výše
vlastnrho jměn f. Ministerstvo financi
schvaluj e vzorce pokladničních poutáze k.
Vlastni jměnf záložny tvořf kmenové jmě nf, reservnf fondy, po přfpadě
jiné fon dy včetně pensijního fondu,
pokud na něm neváznou zvláštnf závazkV
Nejméně 10%
všech vkladů musl
býti zajištěno vlastním jměnlm záložny. Nestači-li vlastnf jměnf k zajištěni vklad ů, ručf za takto nezajištěnou
jednu desetinu Vkl~dŮ záložny přislušný zastupitelsky okres. Zastupitelský okres může smlouvou převzfti
záruku i nad tuto výši.
§ 9. Okresnf zál ožny hospodářské
mohou poskytovati zápůjčky:
a) na směnky, opatřené podpisy
dlužnfka a ručitele; případy, ve kterých by od požadavku podpisu ručitele v úvěru osobnfm mohlo býti výjimkou upuštěno, bud'tež výslovně uvedeny v jednacfm řádě záložny; eskont směne k, jichž přijemce nebo ručilel bydli v obvodu záložny,
jest
dovolen a posuzuje se dle pravidel
úvěru

směneč ného;

b) na dlužn f úpisy způsobilé ke
knihovnimu vkladu na nemovitém majetku dlužnfka i ručitel e, a to v obvodu záložny neb v sousednfch 0~resech o(§ 11) ležfcfm, s podmínkou,
ze. na ~uvodnl d-'u~ splaceno bude
neJméne _5~/o. rocn~_;
_
_
c) v ~ezne m uc~u,
predloz-:ném
bud.: smenkou_. opatrenou • podpisem
dluznika a rucl tele, dluhopisem, cennýml papiry nebo jinými hodnotami
plnou bezpe.čnos! zapůjčeného kapitálu poskytujlclml;
dl na. do~á~! cenné papfry, požívaliti sirotci Jistoty neb záruky země nebo státu, do třl čtvrtin ceny
kursovnl; na ostatnf domácf cenné
paplry na burse znamenané do třl
pětin ceny kursovnf a na cenné pa-
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pfry na burse neznamen,a né do třl
pětin ceny ředilelstvim vyšetřené, v
obou poslednfch případech však se
směnečnou nebo jinou zárukou dlužnfka a na dobu šest měsíců nepřevy
šujici;
e) v úvěru hrazeném kauci hypotekárně zjištěnou, a to bud' na směnku
nebo v účtě běžném na dobu ne
delší deseti let; při zkoumáni hypotéky budiž šetřeno předpisů prci úvěr
hypotekárnf (odst. f);
f) na hypotéky, s podmfnkami uvedenými pod bl, avšak s tou změnou,
že zápůjčka splacena bude annuilami, činicimi vedle úroků nejméně
1/2% ročně, a to do 30násobné sumy
katastrálnlho vynosu neb do dvou
třetin odhadnf ceny pozemků a do
polovice odhadnf ceny budov ředi
I telstvfm vyšetřené, počftaje v to i
dosavadni závady.
Suma zápůjček, poskytnutých na hypoléky dohromady, nesmf převyšo
vati úhrn vlastnfho jmění záložny a
dvou třetin všech vkladů záložno!.!
přijatých;
.
g) na hospodářské plodiny uložené
ve veřejných
skladištích do 50%
tržnf ceny .
§ 10. Bližšf podmínky, za kterých
záložna poskytuje zápůjčky v jedno, tlivých ' druzfch úvěru, pojaty ' bud'tež
do jednaciho řádu záložny.
Reditelstvf př[slušf usnášeti se o
tom, majf-Ii kromě druhů v zákoně
tomto uvedených pěstovány býti ještě
jiné způsoby úvěru a za kterých podmfnek.
Usnesenf takové podléhá
schválení zemského
správního výboru (§ 30) .
§ 11 Zápůjčky poskytovati sluší
předevšfm účastnikům okresních záložen hospodářských a zemědělcům v
obvodu záložny used'lým vůbec. Je-Ii
poptáVka po úvěru těchto osob v
rámci tohoto zákona uspokojena, mohou okresnf záložny hospodářské poskytovati úvěr všem úvěru schopným
osobám v obvodu jejich usedlým,
~ále obcfm, zastupitelským okresům a
Jiným veřejnoprávnfm korporacfm v
zemi, které podle zákona isou nadánv právem k vybiránf přirážek pro
uhrazenf svých potřeb . a se souhlasem zemského správnfho výboru vodI1fm a melioračnfin družstvům jakož
i společenstvům zřlzeným pO~lIe zákona ze dne 9: dubna 1873, č. 70
ř. z.
Okresům, obcfm a jiným veřej no-
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právnim korporacím, které podle zá- dále hlavnf knihu dlužníkův a při'í
kona jsou nadány právem k vybiráni má-Ii záložna vklady, hlavni kni~'
přirážek,
lze úvěř poskytnouti jen vkladatelů. Jaké jiné knihy vésti sa
e
tehdy, jsou-Ii zachovány náležitosti maji, stanovf řád jednací.
Ke konci správniho roku, který 'e
zákonem stanovené pro platnost dluhů těchto korporaci. Zápůjčky kor- totožný s rokem kalendářnim, Sděl!n
poracím těm poskytovati lze bez zá- budiž po~robn~ _ účet výročni,. jenž
ruk pro jiné zápůjčky zákonem tímto obsahovati má ucet pokladnični Účet
stanovených a plati o pravidelném ztráty a zisku, rozvahu a účet 'fondu
umořováni zápůjček takových učině reservniho.
né dohodnutI.
§ 15. Cožkoli z ročnich užitkO
Výjimkou může okresni záložna ho- okresni záložny hospodářské zbude
spodářská poskytovati úvěr též osopo uhrazenf všeho nákladu a ztrát
bám v okresech sousednich, avšak po případě vzešlých, čini čistý vý'
jen takovým, které mají tam nemo- těžek jeji.
vité jměni; dále obclm a okresům,
O tom, jak čistého výtěžku užili
není-Ii v okresich těch okresní zá- jest, rozhodne valná. hromada, šetřic
ložny hospodářské, jinak len se sou- ustanovenf tohoto . zakona o přispěy.
hlasem zemsk'él1o správního výboru. c:~ch na rozmnoženi .kmenového jmě.
Žádosti za poskytnútí úvěru mohou ni, k fondu reservnlmu, po případě
býti zamitnuty bez udání příčiny a pensijnimu, a k nákladům zemské
nelze se z toho odvolati.
revise, jakož i ustanoveni následu.
§ 12. Výdajné hotové peníze, jež jíclch:
rozpůjčiti nelze, buďtež uloženy, aby
Čistého výtěžku záložny lze užití ke
se snadno mohly opět učiniti výplat- společným účelům zemědělství k
nými
účelům obecně prospěšným, h~ma.
Také smějí za peníze takové kupo- nitnim a osvětovým, valná hromada
vány býti cenné papiry, za něž ručf může se též usnésti na zúrokování
země nebo stát, aneb v nichž po
podflů, avšak nejvíce o 1%
vice
zákonu ukládány býti mohou peníze než zúroči většinu vkladů u ni Ulo:
žených.
poručencův.
Tímto způsobem budiž
uloženo
Nepřijfmá-Ii okresní záložna hospo.
aspoň 10%
všech prostředků záložny. dářská vkladů peněžnich, řídi se mí.
Ukládánf hotovosti záložny v papf- ra toho, co podle předchozfho usta.
re ch jiných vyžaduje schválení zem- noveni nejvýše může býti rozděleno
ského správního výboru (§ 30 hl.
mezi účastniky, podle nejbližšf okres.
§ 13. Okresn[m záložnám hospo- nf záložny hospodářské vklady přijí.
mající. V případě pochybnosti, pOdle
dářským neni dovoleno zakládati podniky průmyslové a v nich se zúčast nejbližšf okresnf záložny hospodář
V přip'adě
niti, cenné papíry na spekulaci ku- ské vklady přijímajici.
povati nebo prodávati, bailkovni ob- pochybnosti, podle které okresni zá.
ložny
hospodářské
,
řiditi
se nultno,
chody přes meze tohoto zákona prorozhodne zemský správnf výbor.
vozovati aneb jich se zúčastniti.
Oroky z podílů menšich 10 Kč se
Rovněž se okresním záložnám hospodářským
zakazuje, kupovati na nevyplácej i nýbrž připisuji se k po·
vlastni účet statky nemovité, leč by dílům těmto, právě tak připiSUji se
šlo o koupi nebo stavbu domu pro úroky k podflům do zaokrouhleni jich
vlastni závod, anebo k tomu konci, na dělitelnosti deseti.
Způsob vyplácenf
úroků
účastní·
aby byly uhrazeny pohledávky zájednacim
ložny; v přfpadě posléze vytčeném kům budiž ustanoven
budiž však úsilo,vně pečováno o to, řádě.
§ 16. Ztráty, jež by v některém
aby nabytý předmět co nejdříve byl
roce převyšovaly výtěžek a k jichi
opět vhodně prodán.
uhrazenf nejsou povinni členové Pe·
ditelstva a revidujíclho výboru (§ 35),
Knihy účetnl. Očet výroční.
uhradi se, neusnesla-Ii se valná hro·
Čistý výtěžek. Ztráty. Reservní fond
mada delegátů, aby ztráty uhradily
a jiné fondy
se z čistých výtěžků let přištich, ze
§ 14. Okresní záložna hospodářská zvláštnfch fondů záložny, mimo fond
je povinna vésti nejméně tyto knihy pensijní, pokud na něm váznou
účetni: denfk pokladní a kontrolní,
zvláštní závazky, a kdyby zvlá~tnich

Okres ní záložny hosp. (zák) §§ 12-22.
fondů nebylo nebo nestačily, z fondu
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šejf v~em účastnikům dohromad
vreservnfho (§ 24 f, § 25).
§ 17. Reservnf fond zřfzen budiž konáva valná hromada de/egátl' y
~
21:
~elegáty
volf
ze
sebe
ú'čast
u každ~. o~resnf záložny hospodář
nicl }a!oz~y pO.dle ~atastrálnfch obcl.
ské a IrizuJe se:
~azdy_ ucast.!lIk, Jehož pOdfl činf
aJ nejméně z 10% čistého výtěžku
jež se !.'!u ~ažd.ého roku přikáží,
' neJ~én~ 40 Kc, vykonává právo své
VO!IC~k~
osobně, a připadá na pOd fl
b) prlpoctenlm v/astnfho svého
n~Jmene _40 Kč jeden hlas, na kažužitkU.
Reservního fondu smf býti užito ke dych da/!fch _40 Kč připadá o 1 hlas
koupi nebo stavbě budovy pro vlastnf Vffc~, avsak _ zádný účastnfk nemůže
závod, jinak budiž uložen v cenných m t~ vfce nez 10' hlasů.
Te'!.1' k5fo ~ajf pOdfly menšf než
papírech, požívajících záruku státu
40 .Kc, prfslusf společně tolik hlasů
nebO zemí jistoty sirotči.
Jiný způsob uloženf fondu reserv. k~h~ pOd.le uvedeného měřítka při:
nho, j~ kOŽ i u~ívánf jeho v obchodě p da_ na uh~~nc;>u sumu jejich podflů.
vyžadUje schva/enf zemského správ- Za. n: _~lasuJI h, kteH mezi nimi majf
~eJvetsl podfly, a hlasuje 'ich
o
nlho výboru (§ 30 g, hl.
Okresnf".' záložnám hOSPOdářSkým Jed~om ~Iase tolik, kolik hlasů ~a
s0u.cet
techto
pOdflů
připadá
..
dovoleno Jest po usnesenf valné hromady delegátů (§ 24 e) tvořiti· též stejné ~ýšl pOdflů rozhodne Ids. pn
_Na kazdych 1600 Kč, jimiž účastnfci
pn.é fo~dy (fo~d zajišťovacf a pod.),
jez nejsou vazány ustanovenfmi o nektt;,ré o~ce katastrální majf podff
reservním fondu. Jsou však povinny na P~V~dnlm kmenovém jmění okresIVO řiti
pensijní fond s přfspěvky nf _Z~/oz,!1y hospOdářské, jakož i na
n~jméně 5%
~~stého výtěžku, a to kaz~y _pre~y!ek PŮVOdního kmenovéaz do takové vyse, aby z něho mohly h? Jm 7ní clnlcí aspoň 800 Kč připad'
vzdy _ Jeden delegát.
a
býti u~ra zovány. doplatky, k nimž záložn~. jest pc;>.'!./~na. podle zákona o kt Av.sak i když podfly účastnfků ně
m:~e
obce
~atast~~/n.f
nečiní
dohropens/jnfm pOj/slovanf zaměstnanců ve
1600 Kc, maJI titO právo voliti
službách soukromých, po přfpadě . d Y h
platy zaopatřovací nad míru zákon- Je no o delegáta.
ZastU?it~lský okres, je-Ii účastní
nou, pokud se k nim záložna smlouk~_m. za/ozny, volf bud'to v obci v
v~~ zav~za/a. Smlouvou (& 36) může
nlZ
Je_ vlastníkem pozemku zaklád~"
byli take stanoveno, zdali a jakou
cího • cl~nství. záložny, jinak v kJ~_
~:~~~ci~ pensijním fondům přispfvají t~stralnl obcI, v níž má své úřed '
převyšuj~-Ii
podff okresn~
§ 18. N.estačHi ani reservní fond ~/d/o;
6. 000 Kč, nesmí okres míti
k uh!azen~. ztrát, budiž v přfslušném Cdás/tkU.
e egatu více než deset.
povmeru uzllo kmenového jmění zá'§ 22; yOlbu . delegátů
rozepíš'e
I~~ny, to.to pak. ':udiž z čistého výtezku. nejblíze._~rrslích let především okr~sn/ vybor a Za tím účelem odevzda starostovi obce seznam vol" -.
na puvodní vysl doplněno .
~~otovený záložnou POdle mat:~kUy'
.Kdyby ani k~~nové jmění k úhra- ucastníl,Ů.
de ztráty nestac/lo, nastupuje ručení
~eznam te~to b~diž po 8 dnů vyokresu (§ 8J.
lozen a vylo~enf Jeho budiž v obvodu: za ktery volba konati se má
Správnf orpánové.
§ 19. Okresnf záložny hospodářské zpusobe"! ~ ~bci obvYklým vYh/áše:
pOdle ~stanovení tohoto zákona ' a ~~~ . O. ~am/tkach proti seznamu vopadle Jednacfho řádu, valnou hro- hcu, . Jez Podány býti musí v této
madou v mezích tohoto zákona usne- 8d~nní .Ihůtě u starosty obce, rozhodUje vybor okresní s konečnou platsenéh~ a schváleného (§§ 24 b a 25)
spravuJe:
' nosti. ~eby/~-Ii podáno námitek nebo ~dyz nam/tky byly vyřízeny koná
al valná hromada delegátů
bl ředitelství,
'
'
se _~o os,!,i .dnů Volba. Konání' volb
. s/vus / ,ozn.am/ti nejméně tři dny na~
c) revldujfcí výbor.
pred ,zPusobem v obci obvvk/' m
Y?lbu • ~ídí • starosta obce, jen/ ;
a) Valná hromada .
ucas!n/ku ma. si přibrati dva důvěr
ok~e:~i Prá~a, jež v záležitostech' ní~y.
Zvofen je ten, kdo obdržel
zá lozny hospodářské přfslumernou většinu hlasů odevzdaný~~~
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le osm dn' před valnou hromadou
Delegáti volí se na tři lét~, kon.ají aby určité předměty vzaty bYly ~
však úřad až do provedeni ~ovy~~ program valné hromady.
voleb a mohou při těchto opet byt I
§ 24. Valné hr omade jest vYhra.
zvoleni.
Za delegáty nemohoU býti zvolen.y zeno:
'a) aby volila ředitelství a výbor
osoby, které nejsou česk~sIOV~ns~y reviduj Id (§§ 26, 34);
mi státními občany, nemaJI sveprav:
b) aby stanovila a měnila jednac(
nosti nebo jsou funkcionáři, zástupCI
neb .úředníky jiného úvěrního ústavu řádc) záložny;
aby zkoušela a vyřizovala zprá·
v obvodu záložny.
vy a návrhy ředitelství a výboru rePřed uplynutím období v,?lebn!ho vidujídhO, ja_kož i ú~ty výročnl. (§ 14);
budiž rozepsána volba doplnovacl v
d) aby urcovala, Jak se ma nalotéže katastrálnl obci, ve které by žiti s čistým výtěžkem (§ 15);
počet delegátů následkem úmrt~, . ree) aby se usnášela o zakládání a
signace a pod. kles~ na 1?010v~CI.
tvořeni . zvláštnlch fondú (§ 17);
Okresní výbor vyda na zaklad«: prof) aby se usnášela o úhradě ztrát
tokolu starostou obce o volbe se- výtěžek převyšujídch (§ 16);
psaného, každému zvolenému de!e- . g) aby se usnášela o rozmnoi,o·
gátu legitimaci a zpr~ví o tom r,~ vání kmenového jměnl (§ 4);
ditelství okresnl zálozny hospodarh) aby vznášela rozepře na ředi
ské.
'
telství a revidujíd výbor nebo na
§ 23. Řádná valná hromada schazí jednotlivé členy jejich a volila ty z
se každého roku nejdéle do konce účastníků, kteří jménem záložny ro·
dubna a bud'tež jí předloženy účty zepře takové vésti mají (§ 35);
prošléhO roku a zprávy i návrhy ře
ch) aby se s výhradou schválení
ditelství a revidujídho výboru, aby okresního výboru usnášela, mají-Ii
je zkoumala a vyřídila.
._ delegátúm a po případě jakou mě
Mimořádná valná hromada budlz rou nahrazeny býti hotové
výlohy,
konána
kdykoli ředitelství shledá spojené s návštěvou valných hromad,
toho potřebu, mimo to k nařiz~ní a dále o tom, jakým způsobem a jazemského správního neb okresmho kou měrou mají nahrazeny býti čle·
výboru, nebo když za tc!' požá~á ,~e nům ředitelství a výboru revidující·
sátá část delegátú, kterí udali ucel ho hotové výlohy, spojené s jich úa důvody svolání valné hromady.
řadováním, ' a zdali i
jakou měrou
Valnou hromadou svolává starosta má se jim povoliti odměna;
záložny aspoň 14 dní napřed. a oznámil,
i) aby na období, na něž delegáti
kdy a kde se bude kona!I,. spolu, ~ jsou zvoleni (§ 22), volila komisí pro
pořadem předmětů .r_okova~\. Svolanl disciplinární vyšetřování úřednictva;
valné hromady budlz oznam~no ve
j) aby určovala, maj í-Ii se vyhlášky
všech osadách obvodu záložny při záložny uveřejnovati v novinách a v
bitím vyhlášky; po případě i v no- kterých;
vinách k tomu stanovených (§ 24 j),
k) aby schvalovala úmluvu, jež uči
kromě toho přímo zemskému. spr_áv: něna býti má se zastupitelským okrenímu .a okresnímu výboru, Jakoz I sem o přijeti záruky (§ 8);
politickému úřadu okresn!mu, _ ji.mž
I) aby se usnášela, má-Ii se zálož·
současně
zaslány
buďtez
preplsy na sloučiti s jinou záložnou tomuto
zákonu podléhajícl a za kterých pod·
účtu výročního.
Výroční účty jest 14 dní před ~al 'mínek;
nou hromadou v úřadovně zálozny
m) aby se usnášela, má-Ii býti převyložiti, aby do nich každý účastnlk loženo sldlo záložny a kam;
n) aby se usnášela o jednotlívých
mohl nahlédnouti.
Okresní výbor má právo valnou předmětech, které jí byly přikázá~y
okresním
výborem
nebo zemskym
hromadu sám svolati, kdyby starosta
nevyhověl povinnosti v této p~íčině správním výborem.
§
25.
Právo
hlasovad
mají jen dena něho vložené. Nedostaví-II se
starosta záložny ani jeho náměstek legáti záložny. Členové ředitelstvl a
do valné hromady, řídí ji zástupce revidujlclho výboru mají právo i povinnost účastniti se valné hromady,
okresnlho výboru.
hlasuji vŠak jen, jsou-Ii delegáty.
Zemskému správnímu 'j okresnímú
Valná hromada může se usná§ell,
výboru jest vyhrazeno naříditi nejdé-

Okresní záložny hosp. (zák.) §§ 23-28.
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_ jest přftomna nejméně pětina . ze zvolených členů ředitelstva mezi
kdyz h delegá tů.
správním rokem, zvolí ředitelství návi~c byla-Ii valná hromada způsobilá hradníka do nejbližší valné hromady .
e-eti se budiž do 14 dnů svoláFunkční období členů jmenovaných
usn~~Uhá v;lná hromada, jež má prá- ustanovuje okresní zastupitelstvo jež
~~ usnášeti se_ be~ ohled~ na počet !a~é ,?očet jich podle potřeby doplřitomných, avsak Jen o pr~dmetech, nUJe. Uřad členů jmenovaných přestá
jichŽ vyříz ení byla svolana prvá vá však, jakmile zanikne dobrovolné
valná hromada.
ručení okresu, a múže pak za členy
DruhOU valnou ~r?mad~ svolé!ti lze takové vykonána býti
ředitelstvím
ké již při svolam prve valne hro- volba náhradníků a nejbližší valnou
ta ady pro připad" ~e . by tato neby~a hromadou volba doplňovací.
m ' sobilá se usnaseU, a to na ne§ 27 . Do ředitelstva mohou býti
lPU
hodinu pozdější.
zvolení také ti, kdož nejsou účastnírou
kte alná hromada usnáší se a vyko- ky záložny.
áVá volby nadpoloviční většinou
Za člena ředitelstva nemohou býti
~,:sů přllomn ých dc:le~átů. Volby ko- ani zvoleni ani jmenováni:
aJf se hl asovadml IIstky.
a) ti, na ' jejichž jmění prohlášen
n usnesen ~ o úhra~ě. ztrát, výtě~k byl konkurs a kteří s věřiteli svým i
převyšujlclC h podleha schvalenl zem- se nespořádali;
skéhO správnlho výboru
b) ti, kdož záložně nezaplatili, co
K platnos ti usnesen í vytčených v § zaplatiti povinni jsou podle pravo24 bl kl, I), m) potřebí jest většiny platného nálezu anebo soudního nadVOU' třetin odevzdaných hlasů
a rovnání;
schválení zemského
správního
vý,cl ti, kdo jsou postaveni ve sluboru,
žebním poměru k okresní záložně hoSližšl us ~anovení o tom, jak ve spodářské nebo k úřadu dohlédadvalné hromad ě jest postupovati, uve- mu;
den a bud'tež v jednadm řádě záložd) příbuzní a švakři úředníka zány.
ložny až do druhého stupně;
e) kdo nejsou svéprávní;
b) Ř e d i tel s t v r.
f) kdož byli vinnými uznáni tako§ 26 . Ředitelství skládá se neJme- vým skutkem trestním, pro který by
ně ze šesti a nejvíce z patnácti člepozbyli práva volenu býti do zastunů vždy však z počtu třemi dělitel pitelstva obecnlho aneb kdož pro
ného, a voli se na tři léta.
takový skutek jsou l e vyšetřování;
Okresnl zastupitel stvo, Jez vzalo pokud trvá vyšetřování, nemůže člen ·
na se dobrovolně vyšší záruku za ředitelství úřad svůj vykonávati'
závazky záložny, může si vyhraditi
g) ti, kdož nemají v zemi řáďného
právo jmenovati nejvýše třetinu čle- bydliště nebo nejsou českosloven
nů ředitelstva z řád účastníků
zá- skými státními občany;
loiny.
h) ti, kdož jsou členy příslušného
Každý rok, vždy
bezprostředně
úřadu dohlédadho;
před řá~n~u valnou • hro~ad~u, vyi) k~ož j~o~. funkcionáři, úředníky
~toupl tretlna zvolenych clenu, a to
neb zastupcl Jiného úvěrního ústavu
ti, kteří od té doby, kdy byli po- v obvodu záložny.
sledně zvoleni, nejdéle jsou v ťÍřaČlen
ředitelství
pozbudff úřadu
dě; vykonávají však úřad
svůj
tak svého, vzejde-Ii při něm některý z
dlouho: ~okud ~ebyli. na jejích místo případů' u.v~den~ch, nebo byl-Ii zemzvolem clenove nov\.
skym spramm vyborem úřadu svého
Yalná hromada vykoná pak volbu zbaven Hi§ 40 b) a 42].
doplňovacL Vystouplí mohou býti 0§ 28. Členové ředitelství voli hlapět zvoleni. Bylo-Ii celé ředitelstvo
sovacími lístky ze sebe na dobu jedznovu zvoleno, rozhodne se o tom, noho roku nadpoloviční většinou hlaktePl členové majl z řed itelstva vy- sů starostu, jeho náměstka a jiné
stoupltl po prvém a dru hém roce, funkcionáře, jichž volbu jednad řád
losem.
přikazuje.
Pfestal-Ii kdo před časem býti čleNeměl-Ii by při prvním hlasování
nem fedltelstvl, vykoná nejbližší val- nikdo nadpoloviční většiny hlasů, vyná hromada doplnovací volbu jenom koná se užší volba mezi těmi členy
pro zbytek obdobL Vystoupl-Ii
kdo kteří dostali nejvíce hlasů. Byly-II
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by při této druhé volbě hlasy poč
tem sobě rovny, rozhodne los.
§ 29. Ředitelství za spolupůsobeni
úředníků spravuje záležitosti okresni
záložny hospodařs~é podle .tohO, co
ustanoveno jest zakonem, Jednacim
'řádem a zvláštními instrukcemi.
Před soudem a jinými úřady zastupuje záložnu zpravidla starosta a v
případě překážky jeho náměstek.
Ředitelstvi uvádi ve skutek usnesení valné hromady, řídi věci pokladni
a účetnické a dohlížl na ně, uzavlrá
účty, podává valn~ hrom~.d.ě . ročnl
zprávu a návrhy, Jak nalozltl Jest -2
čistým výtěžkem, rozhoduje ve všQ..!;.~
věcech , které nejsou valné, ~ro~~d!
výslovně vyhrazeny, obstarava bezne
práce a jest vůbec povolá~o, aby ,v
každém směru dbalo prospechu a ukolu okresni záložny hospodářské
. § 3D. Ředitelstvl vyřizuje práce své
v plných schůzích, jež koná podle
potřeby nejméně však každého čtvrt
roku ne'bo v odborech , jež skládati
se musi nejméně ze čtyř členů , č i
t aje v to i starostu, jenž je řidí. •
Usneseni ředitelstva čin i se za pritomnosti nejméně poloviny členů nadpolovični většinou hlasů .
.
Odbory usnášeti se mohou Jen,
jsou-Ii nejméně tři členové přitomni.
Do schůzi ředitelstva mohou povol áni býti též znalci a úřednici záložny. Vedoucí úřednik má právo i povinnost účastniti se valné hromady a
schůzí ředitelstva, odborů i komisi s
hlasem poradním.
Ředitelství může se usnášeti jen v
plných schůzích, jde-Ii o:
_ ,
a) obstaráváni pokladnlch vecl ok resu, obci a hospodářských 'družstev;
,_
b) přijimáni vkladů, do které vyse
a za kterých podminek;
c) stanoveni úrokové mlry ze vkladů i záp o' jček;
d) poskytováni úvěru společen
s t vům
zřízeným podle
zákona
ze
dne
dubna 1873, č. 70 ř. z., vodním a melioračnlm družstvům;
e) p'ěstování ' ještě jiného způsob,u
úvěru ·mimo ty, jež zákon tent o vys l ovně uvádí (§ 10);
f) zásadní usnesení, které ' z obchodů uvedených v §u 7, o dst. 10.,
mají býti záložnou pěstovány;
g) užív"á ní reservnlho fondu v obchodě;
, .
h) uložení reservního fondu neb
výdajného jmění j i ným
způsobem,

9.

než které zákon výslovně PřiPOUit~
(§§ 12, 17);
ch) rozmnožení kmenového hněhl
(§ 4);
i) učiněné zápůjčky záložny ilnÝhI
způsobem než reeskontem směnek'
j) přijeti účtu výročniho;
,
k) vedení právni pře a ustanoveni
právniho zástupce;
I) ustanoveni neb p rop u štěni 6řed.
niků a zřízenců záložny (§ 36), jakol
i o stanoveni požitků a nároků s ml.
stem jich spojených;
m) vydání služebních a jinÝCh řád6
pro úředniky a zřizence;
n) vydáni , nálezu disciplinárního'
o) podání zprávy, dobrozdáni ~i.
vrhů v alné hromadě, výboru Okr~snl.
mu nebo zemskému správnimu Výbo.
ru,- nebo mají-Ii se ve skutek uvéSII
usneseni a nařízeni orgánů těchto
p) ukládán í vydajných
hotOVÝCh
peněž podle § 12, odst. 1.
Usneseni ředitelstva , jež se Iý'
kají věci uvedených. pod a), bl, dl,
e), fl, g) , h) a ml , JSou platna jen
teydy, byla-Ii učiněna za přitomnoslI
dvou třetin členů ředitelstva a bYlali schválena zemským správním výborem .
§ 31. O způsobu, jak se má ve
schůzí ch ředitelstva i odborů pOSlu.
povati a jaká práva a povinnosti ná.
ležejí starostovi a jiným funkcioná.
řům, ustanoveno budiž
v jednaclm
řádě záložny :
§ 32. Okresní záložna hospodářská
nabývá práv z jednáni právnich, jel
jménem jejím ředitelství bylo učinl·
10, i jest jimi zavázána.
Každou listinu, již záložna vydala a
jež obsahuje právni jednání, podepiší starosta nebo jeho náměstek a
jeden člen ředitelstvl, nebo za čle
na ředitelství vedoucl úřednik, který
k tomu účelu obdržel od ředitelslvl
plnou moc.
Co koli doručiti se má okresní z.
ložně hospodářské, budiž odevzdánI
starost ovi nebo jeho náměstkovi, nebo některému jinému .starostou uslanovenému členu ředitelstva nebo slarostou zmocněnému úřednlku.
~ 33. Ředitelstvl
okresnl záložn,
hospodářské jest povinno, jakmll.
volby nebo jmenováni členů ředitel
stva nabylo moci práva, uložiti u o
kresnlho výboru vlastnoručnl podpisy
všech členů a úřednlka k spolupodo
pisování zmocněného. Neoodplsu]e·Y
se přfmo u okresnlho. výboru, . Je

Okresní záložny hosp. (zák.) §§ 29-36.
I Y soudně nebo notářsky ověpodp s
rttl. té- plati i při každém doplněni
To fs,va ohledn ě členů nově zvo'ed!l~ nebo jmenovaných. Okolnost,
lenv~ n ře ditelstv a jest
starostou
fe cleáměstkem bud iž při podpisech
neb n ně vyznaČen a.
yý:IO~dpi SY u ok re sniho výboru takto
-Pné může každý nahlédnouti.
ulole
. '
cl R e v I dUJ i c i vy bor.
§ 34. Valná h!~ma d~ vc:'1I na dobu
JednohO roku Irlcl enny vybor reviduti..
liOdes
nl zastuplte l sl~ O, Jez vzalo .
na se d obrov~~nou . za ruku ~a. závaz'
kl' láIOž~y, ~uze ~ I_ vyh!a.dltl pr~vo.
jmenovatl.z rad ~ca.s tnlk u , zalozny
'edno ho clena revlduJ l cl ho vyboru na
~obU, již sam.o u s~anovi, nebo do
odvolánI. . V prlp a d~ t omt o, voli val há
hromada } en. dva cl e~ y vyboru. Členové revl duJlciho . ~vb or~ _.voll se
odděleně nadpolovlc_nl . velsll10u ~Iasil. Jestli že pti volb e, clena druh~ho
a tam, kd e .. ~ol~. valn a_ h~omada )en
dva členy, JI~ pn ,v o ~b e. clena prve ho
dosáhl kd? Jedne y etm y odevzdaných hlasu , vst~PU} ~ vedle, osoby
Ivolené do revlduJlcih o vyboru a
dalli volba od,padá. _ .
,.
Důvody, ktere vylucuJ i z práva ~y~1
volenu do ř editelstvl (§ 27), vylucuJI
tél z volby do revid uj l cího výboru.
Cleny revidujlcího výb oru nemohou
býti členové ředilelstvl, č l enem revidujlclho výbo ru může však býti zvolen I len, kdo neni úč as l níkem zá-

10~~~~

rev idujiciho výboru

může

býti

6 řadu toho I ba ven zemským správnim

výborem, neko ná-II svých povinnosti
nebo pOlkozuje-1i záložnu.
Odpadne-II během roku některý ze
I Yolených člen ů reviduj l cího výboru,
Iyoll sl zbyli členové revidujlclho
výboru, zvoll si zbyli čle nové revidujlclho výboru náhradnlka; nedohodnou-II se, nebo odpadnou-Ii všichni
t lenové revlduj fclho výboru, ' jmenuje
n6hradnlka k návrhu řed i t elstvl
0IIre.nl výbor
Povinnosti revldu j l ciho v ýboru jest,
Mly rrdi se pokyn y okresn l ho a zem'
1116"0 správnlho výboru, dohližel na
tlnno st f edltelstvl, zejmén a též poUlel Jde o povolováni a z aj išť ováni
ú,6Jtek, aby zkou mal ' ročn l' ú čty zá10lRY, Jemu fedltel stvlm před valnou
IvOlRAdou v čas odevzdané, t éž knl-
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hy, spisy a protokoly jejl, aby vedle
toho kdykoli, nejméně však třikráte
'do roka, o stavu okresnl záložny hospodářské V ' každém směru se pře
svědčoval a aby o všem, co při tom
zpozoroval, podal zprávu a po pří
padě návrhy ředitelstvl a nejbližšl
valné hromadě. Revidujlcl výbor koná tyto revise nejméně za účasti
dvou svých členů a o výsledku seplše protokol.
Shledá-Ii revidujlci výbor v záložně nesprávnosti a nejsou-Ii tyto do
14 dnů ředitelstvim odstraněny, má
o t om učiniti oznámeni okresnimu
výboru .
§ 35. Členové ředitelstvi a revidujiciho výboru odpovldajl za škody
způsobené tím, že neplnili svých povi nností.
Měla-Ii by se z' důvodu toho na
někom pohledávati náhrada, budiž to
učiněno pořadem práva a mají rozepře takové jménem záložny vésti
ti z účaslniků kteřl k tomu valnou
hromad oú bud~u zvoleni (§ 24 hl .
. Kdyby však valná hromada odepře
la volbu tu vykonati, může zemský
správnl výbor, je-Ii o vině členů ře
ditelstva neb revidujlclho
výboru
přesvědčen, ustanoviti záložně na je~
ji útraty právnlho zástupce, aby náhradu škody vymáhal.
Oře dni c t v o .
§ 36. K vykonáváni úče t nických . a
jiných pracl může ředitelstvl (§ 30 I)
okresní záložny hospodářské jmenovati zvláštnl úřednlky; činí-Ii . vklady
záložny alespoň 3,000.000 Kč, musi
záložna jmenovati nejméně jednoho
úřednlka, při výši vkladů přes
Kč
5,000.000 Kč pak nejméně dva úřední
ky. Ochylky od tohoto ustanove.n l povoluje zemský správnl výbor vyslech na Svaz _okresnlch záložen hospodář
ských. Reditelstvi určuje úřednikům
pisemnou smlouvou jejich požitky .a
další nároky a stanovi služebnfm,
pensijnlm a disciplinárním řádem, jakož i instrukcemi, jejich práva iI povinnosti. Základnl platy . služební Ile· bud'tež nlžšl než zákonné platebni
minimum účetnlch úředniků okresnich
stejné kvalifikace a doby služebnl.
· Spory a požitky a nár.oky úřednictva
rozhoduje s konečnou platností zemský správnl výbor.
Na mlsta úřednická, pokud neobsa· zuji se postupem, vypisuji se velejné .konkursy.
Č.
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Úředpfkem

Qkresnf záložny hospodářské může býti ustanove,n jen te~,
kdo prokázal věk dokonaneho dva catého prvého roku, bezúh~n!,ost a
všeobecné i odborné vzdelani, ab'solventům vyššfch učilišť obchod~fch
náleži za stejných okolnosti prednost. V záložnách, které zaměstnávají
vice než dva úředniky, může býti
úřednikem védoucím napříště,
kdo
'absolvoval středni nebo ji na roveň
'postavenou odbornou školu a prokázal odborné vzděláni obchodní.
Úřednikem okresni záložny hospodářské nesmi býti
jmenován člen
příslušného dohlédacího úřadu, ani
ten kdo je spřibuzn'ěn nebo sešvakře~ do druhého se členem ředitel
stvi revidujiciho výboru nebo úřed
nik~m záložny. Rovněž nesmi býti
úřednik okresního výboru zároveň
úřednlkem okresni záložny hospodář
ské. Výjimku z toho může povoliti
zemský správni výbor jen v připa
dech zvláště odůvodněných.
Ohledně zaopatřeni úředniků v okresních
záložnách hospodářs~ých
pro případ stáři a invalidity
plati
zákon o pensijním pojišťováni zři
zenců ve službách soukromých, smlouvou mohou jim však vyhrazeny býti
' požitky Íaopatřovací nad miru zákonem tím stanovenou (§ 17).
Ustanoveni výše uvedená netýkaji
se sil výpomocných.
Svazu.

§ 37. Veškeré okresni záložny hospodářské musi

býti členy Svazu okresnfch záložen hospodářských, kte'rý bude mlti povahu veřejnopráv~í
' korporace a jehož úkolem bude ha' jiti a podporovati zájmy okresnich
záložen
hospodářských.
Zástupce
zemského správnfho výboru účastní
se jednáni Svazu s ~Iasem pora,!ni,!,
,a má právo do spisu Svazu nahlfl:etl,
illformaci si vyžadovati a s výhradou
stižnosti zastavHi
usneseni
Svazu,
' která by se přičila zákonům a jednacimu řádu Svazu.
Svaz může též se svolenim zemského správniho výboru a na pod po' ru ředitelstev a okresnich výborů vykonávati úkoly revlsni , řidě se zásadami, platnými pro zemské_ reyise okresnich záložen hospodárskych, a
Jest
poradn(m
sborem zemského
správniho výboru a vlády při řešeni
lásadnich otázek, týkajicich se úpra-

vy' o_kres~ích zál~žen hosPOdářskÝch
Za!~zny )SOU .pov mn,y Svazu POdávali
vyzadane zpravy. a mformace, zejmé
na pokUd se týká statistiky, sva'
jest oprávněn svým delegátem pro~
váděti informativnf
šetření zálo že
se týkajicf na místě samém.
h
Správu svazu vede výbor, jejž vOli
valná schůze zástupců okresních Zi.
ložen hospodářských. Bližši ustan.
veni o účelu, prostředcich a orgah~
saci Svazu obsahuji stanovy Svazu
jež schvaluje zemský správni výbo.'
Přispěvky záložen ke Svazu vymáhali
se cestou politické exekuce.
. Zemský , správní výbor může výbor
Svazu pro nezákonné jednáni a opitujfci se · překročovánf oboru puso\).
nosti rozpustiti. V připadech tako.
vých ustanov i komisaře k prozatrmn/
správě Svazu, který má do 30 dM
vypsati a provésti nové volby.
Úřadové dohlédací.
§ 38. Okresnf záložna hospodářsk6
jest pod oclJranou a bezproslřednlm
stálým dohledem okresniho výboru
jenž jest povolán, kdykoli toho po:
třebu uzná, revise předsebráti a po.
kladnu skontrolovati, zaváděti vylel.
řování, vysvětlivek a přepisů si vy_
žadovati a po připadě sjednali pll.
měřenou pomoc.
Okresnf výbor jest povinen prové.
sti nejméně jednou v roce v záložně
nepředvídanou letmou přehlidku. PI.
hlidky své okresnf výbor vykonball
může buď prostřednictvím Svazu o.
kresních záložen hospodářských anebo osobou mfstnich poměrů znalou.
Funkcionáři, úřednici neb záSlupcl
jiného úvěrnfho ústavu v obvodu za.
ložny nemajf býti . za okresni výbor
k revisfm záložny vysflánl.
§ 39. Kromě toho vykonává výbor
okresnf dozor nad okresnf záloinoa
hospodářskou zvláštnfm svým dstupcem, jejž ze svého středu volf ..
určitou dobu.
Úřadu zástupce
okresnfho výb.1'I
pozbývá, kdo přestal býti členem .
kresnfho výboru.
Z~stupcem okresnfho výboru nem"
že býti jmenován, kdo je funkcloll6řem, úřednfkem nebo zástupcem llného úvěrnfho ústavu v obvodu tlložny.
Zástupce okresnfho výboru lest ,.
vinen účastniti se všech valných h,..
mad a plných schůzi ředltelstvl, •
' má s výhradou ' stižnostl k okr.sn....

Okresní záložny hosp. (zák.) §§ 37-44.
zastaviti každé usnesení, jež
výboru "něno proti zákonu nebo jedbylO UCl
řádU nebo které by zřejmě
naciR1Uáložně na pod statnou škodu.
bylO z
okresnfho výboru má právo
z~~tuť~~i se a činiti táž opatřenf i
zuc as ~ůzfCh odborů záložny. ZastaSc
ve r zástupce okresního výboru uvil- ~eni odboru, ,nutno . ~ě~ p.ředloži
sne _ devš im pine schuzl redltelstva.
tllr~~i-Ii okresnf výbor opatřeni ~~ézástupce , má tento právo st~zo'
hO. si k zemskému spravnímu vyboVIti stfžnost ta má účine,k odkl.ádac,f_
rUZáSlupce okre~nlho vyb~ru)e t~z
Inen podávati tomuto caste zprastavu okresnl záložny hpspodář-

:;vo

sk=éklad s dohledem spojený plati
e z fondu okresniho.
s § 40. Okresnf výbor má zejména
tolO právo :
"
,
a) činiti návrh ~e~~k,:mu. spravnlmu
výboru na. rozpust.enl redltelstvf nebo reviduJlciho vyboru!
,
b) činiti návrh zem.ske!!"u spr~v~ím.u
výboru, aby jed~OI~~vi cle~ove redltelstva nebo revlduJI.cíhO vy~oru z~a
ven i byli úřadu z ~uvodu, ze po~m'
nostl svých nekonaji nebo zaloznu
poškozuji,
,
c) v pilných přfpadech s vyhradou
rozhodnuti zemského správnfho výboru ředitelstvf neb revidujicí výbor
neb jednotlivé členy jejich susP7~
dovati a prozatimnf správu ustanoviti,
d) naříditi ředite l stvf, aby s úřed
nlkem zavedlo disciplinárnl řízeni,
e) usnášeti se, pokud to neučinilo
ledltelstvl záložny, v přfpadech hrozlclho nebezpečl o suspendováni úledniků okresnf záložny hospodářské
do doby, kdy učini konečné rozhodnuti leditelstvi (§ 30 n).
§ 41. Okresnf výbor jesl povinen v
leafdém sezenl zastupitelstva okresniIlo dáti tomuto zprávu o ' stavu okresnI z&iiložny hospodářské, vystřihaje
se podrobnosti a šetře obchodrilho
ulemstvl záložny.
otresnimu zastupitelstvu jest zilvono, aby o poměrech okresn'!
úlofny hospodářské podalo zemskéII1II Iprávnimu výboru zprávu, po přl
,.d6 návrhy.
I 42. Ve vyUr stolici koná dohled
.. 8lero.nlm záložnám hospodářským
lom,let správni výbor, jemuž náležl
'.116, aby vydával pro vlecky okresni zAlofny hospodářské závazné př~d
pily v mezich tohoto zákona.
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Dozor nad okresnfmi záložnami hospodářskými vykonává zemský správní výbor svými úředníky, jichž počet
a plat sám ustanovuje a pro něž vydává služebni instrukce.
Zemský správn! výbor rozhoduje
též ve , všech neshodách vzniklých z
různých názorů jednotlivých revisn!ch
orgánů (§§ 37, 38).
. Okresní záložny hospodářské povinny jsou přispfvati ročně k nákladu
spojenému s prováděním revisf zemských dvěma procenty celého svého
bilančního

ročního

výtěžku

Okresnf záložny hospodářské povinny jsou předkládati prostřednict
v!m okresních
výborů
zemskému
správnfmu výboru ve lhůtě jim k tomu ,ustanovené zprávy o svých
poměrech
způsobem,
který
zemský
správnf výbor urči, a podávati jemu
potřebná vysvětleni.
ZástupCi zemského správnfho výboru majf právo
účastniti se schůzl ředitelstva, odborů i valných hromad s hlasem poradním.
O rozpuštěn! ředitelstva a revidujícího výboru, jakož i o tom, aby
jednotliv! členové ředitelstva nebo
výboru revidujfclho zbaveni byli úřa
du, rozhodne zemský spravní výbor.
V přfpadě rozpuštěni ředitelstva vede až do nejbližší řádné valné hromady správu záložny komise, zemským správnim výborem po slyšenf
okresnfho výboru a Svazu okresnfch
záložen hospodářských ustanovená.
!l 43. Shledal-Ii zemský správnf výbor, že okresnf záložna hospodářská
nevyv!j! zdárné činnosti a účelu svého neplnf, má, vyšetře přfčiny toho,
vyslechna výbor okresnf a Svaz, ~
činiti opatřen! na odstraněnf
stavu
toho.
' .
Zejména může zemský správn! výbor ředitelstvf rozpustiti a ustanovi~i
komisi správn! (§ 42), nařfditi,abY v
záložně
ustanoven byl
způsobilý
úředn!k, nebo přeložiti sldlo záložny do jiného m!sta téhož obvodu.
. Zemský správn! výbor p.oskytuje
podle potřeby slabš!m záložnám
a
Svazu okresn!ch záložen hospodář
ských podpory.
"
ď,
§ 44. O sUžnostech , a, záVadách ve
'správnfch záležitostech okres"fch zá-,
ložen hospodářskýc" rozhoduj,e, ač
nepatřHI věci takové před soud, v
prvn! ~tolicl o,kre~nl ' výbo,r" ,; ďdruhé
zemsky správnl.. vy.b or. , .
', . . : .
. Všechny stlžnosn::; ta!~o~~ ,; podány
Č.

25"
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bud'tež do 14 dnů od doručeni v od'por vzatého výměru, nebo, nebyl-Ii
'žádný výměr doručen, od doby, kdy
opatřeni v odpor vzaté bylo · uč.ině~
no a to u výboru okresniho, lenz
ne~i-li sám povolán o nich rozhodnouti, předloži jf!! do 8 dnů zemskému správnimu vy~oru.
Zřizováni nových záložen. Spojeni a
zrušeni okresnich záložen hospodář-

ských

li 45. V zastupitelských okresech, v
nichž , neni dosud záložen zákonu to'mu podléhajicich, zřidi se z kontribučenských fondů peněžnich a praestačnich fondů obcim do vlastnic:tvi
'dosud neodevzdaných, jakož i jiných
podobných fondů okresni zálQžny hospodářské a plati pak o záložn'ách
takových veškerá ustanoveni tohoto
zákona.
Nestači-li jměni těchto fondů
na
zřizení okresni záložny hospodářské,
přikáže je
zemský !oprávni
výbor
zpravidla některé ze sousednich o:
'kresnich záložen hospodářských. V te
přičině plati !otéž, ~o dále ust~no
'veno o nucenem spojeni a zruseni
'o kresni záložny hospodářské (§ 46).
, Veškerá opatřeni ke zřizeri nové
'okresni záložny hospodářské potřeb
' ná učini okresni výbor.
O 'sporech nebo závadách, jež by
vzešly při zřizováni nových okresnich
záložen hospodářských, rozhoduje v
' prvni stolici okresni výbor, a vzešlyli by spory mezi dvěma okresy, zemský" správní výbor.
§ 46. Nevyvíjf-li některá _o~re_~ni
záložna hospodářská dostatecne c~n
nO'sti a nenHi možno naditi se Jejiho zdárného rozvoje, ani kdyby učiněna byla opatřeni v § 43 tohot~
zákona uvedená, vyslechne , zemsky
správni výbor zúčastněné okresy a
Svaz a předloži návrhu své
valné
' hromadě záložny ' k přijeti. Neusneseli se , valná ,hromada záložny na těch
to nápravá,c lt, mjíže , zemský správni
výbor,' spojiti " okresni záložnu hospodářskou s některou
ze sousednich
záložen hospodářských, a to pokud
možno s nejbližši a s toutéž
řeči
:jednaci.
"
.
_
_
, Okresni záložna hospodárská, s niz
jiná okres!)i záložna hospodářská takto byla ,spojeni:l, nastupuje 'v-: velké,rá. ,práva -~ ,~ávazky , této zálozny. Jen
II:dyby " spoj~fI.f . takóvému ' v cestu se
.... ,; . ~.

kladly nel?řekonatelné. překážky, m6.
že zemsky správni vybor, usnesOU' 1I
se na tom účastnici většinou dva
'třetin, k n~v.rhu ';)kresniho ZastuPite~
stva povoliti, r..by okresni zálOžna
' hospodářská byla zrušena a aby vel
keré vlastnf jměni jeji po likvidaci
a splněni všech závazků
věnováno
bylo obcim neb okresu k určitél1l~
obecně prospěšnému

zemědělské"

účelu.

Věnováni taková
nesmi se vlak
přičiti veřejnoprávni povaze kmeno.
vého jměni jejiho.

Za těchto podminek , může zemů '
správní výbor v případech, kde

z:

jměni bývalých kontribučenských Ion.
dů obilnich, kontribučenských sýpet

obilnich nebo peněžnich fondů obil.
nich, pokud se týče z bývalých zálo.
žen, zřizených podle zemských záko.
nů ze dne 9 července 1863, č. 45, a
ze dne 6. srpna 1864, č . 28, nebyla y
některém okresu dosud utvořena o.
kresni záložna hospodářská, upustili
od zřizení takové záložny a pOVoliti
aby jměni věnováno bylo obcim neb
okresu k určitému, obecně prosp@.i.
nému zemědělskému účelu.

Ustanoveni závěrečná.
§ 47. Zákony zemské ze dne 30.
června 1896, ~. 56 z. z., ze dne 26.
dubna 1900, c. 32 z. z., a ze dne
13 , března 1903, č. 61 z. z., pozbý.
' vaji platnosti; rovněž pozbývaji plat.
nosti zákony o kontribučenských peněžnich fondech ze dne 7. července
1864, č. 26 z. z., ze dne 20. prosince 1881, č. 70 z. z., a ze dne
26 . dubna 1900, č . 33 z. z., a min.
nař. o praestačnich fondech ze dne
10. záři 1858, č. 150 ř. z.
li 48. Tam, kde zákon uživá slov'
"okresni výbor" (zastupitelstvo) budiž, až na dalši, rozuměna okresal
správni komise. '
Dnem, kdy nabude v Cech6dl
účinnosti zákon ze dne 29. linor.
'1920, č 126 Sb. z. a n., přene.
se přislušnost okresnich výbor6 ..
okresni úřad, okresnich zastupl'"
st ev na okresni výbor a přislulnOll
ze'mského správniho výboru na arad
(úřady), jež se urči nařizenim (ft 4,
's a 8 cit. zákona).
Pozn , Zákon Č , ' 126/1920 (z4t
župní) byl nahraz~n zákonem. o o
ganisaci politické správy ze 14, če

Okresní záložny (zák.) §§ 45-48 (nař.) čl. 1-4.
vence 1927, čís, 125, který vstoupil
, platnost 12, srpn a 1927 ,
v pozn,
Zákon byl vyhlášen
25,
června 1924,

389,

~:~:~né předpisy podle §u 42 záČl. 4 (K §u 4 zákona.)
V každé okresni záložně hospodářské zříditi jest fond na rozmnožováni kmenového jmění. Do fondu. toho plynouti majf nejdříve částky
přikázané
na zvýšení kmenového
jmění ve smyslu §u 4 zákona a to
jak přikázané povinně podle odst. 2.,
bodu a) a bl, tak i dobrovolně podle odst. 3., č. 1., na tak dlouho
až jmění fondu tohoto nabude ta:
~~vé výše, .aby z něho podíly všech
ucastníku zálozny stejnoměrně mohly
býti zvýšeny nejméně o 50 procent.
(2) Cástky přibývajíci ke kmenovému j mě~í z nových podílu (§ 4,
odst 3., c. 2., 3. a 4.) a z kontrib~čenských pen~ž~ích a jiných fond~! kt~r~ zá,lozne byly přikázány,
pflpsatl Jest Ihned kmenovému jmě
ní. Totéž platí i pro reservní fond

(1)

VLADNI NAiUZENI ZE DNE.13. PROSINCE 1924, CIS. 269, KTERYM SE PROVADl zAKON ZE DNE 6. CERVNA
924 C. 128 SB. Z. A N., O OKRES' ICH ZALOZNACH HOSPODÁŘSKÝCH
: KONTR IBUCENSKÝCH FONDECH PE<
NEZNICH V CECHÁCH.
CI. 1. (K §u 1 zákona.)
(1) K účelům okresnich záložen
hospodářských náleži mimo přijímáni
Yklad~ a poskytování
úvěrů
také
opatřovati po případě různé potřeby
hospodářské, avšak jen takové, jež
uvedeny jsou v §u 7 zákona.
(2) Pokud některá ze záložen, jichž
dkon se týká, uživala jiného jména než "okresni záložna hospodář
ská", jest povinna nadále užívati
firmy v souhlasu s ustanovením záIlona.

CI 2. (K §u 2 zákona .)
(1) Zřizení m Velké Prahy nemění
se nic na obvodech a sidlech dosavadních okresních záložen hospodářských na Smichov ě, v Karlíně a
y Hostivaři a náležej i
do obvodů
jeJICh, pokud jinak nebude ustanoveno, i ty obce, které při zřízení
Velké Prahy byly přikázány jiným zastupitelským okresům.
(2) Obci pra žské náleži právo jmenovati jednoho člena revidujících
výborů okresních zálož en hospodář
ských v Karlfn ě a na Smíchově při
nejbJ/iši volbě reviduFcích výborů
těchto záložen, ač nemá-Ii již obec
pražská v reviduj ícím výboru člena
jmenovaného ve smyslu úmluvy o
dobrovolné záruce za jmenované
okresní záložny hospodářské.
CI. 3. (K §u 3 zákona.)
(1) Okresní záložny hospodářské
mohou zřizovati ve svém obvodu
odbočky , sběrny a platebny . Bližší
ustanovení o úřado vání v odbočkách,
sbě rnách a pla tebnách obsahovati
má jednací řád záložny.
(2) Zřizeni každé odbočky, sběrny
II Dtatebny oznámiti jest úřadům dohlédaclm. Zemský správní výbor mů
I. vydati o úřadov ání a kontrole v
odbočká ch, sběrnách a platebnách

neby~o-I~

m~žno

zj~stiti

účastníkÝ

kontrlbucenskych , penežních fondů nebo jejich podíly.
(3) Nejmenší a nejvyšší výše dobrovolných příplatků účastníků k jejich podflům (§ 4, odst. 3., č. 2.)
budiž stanovena v jednacím řádě záložny.
'
(4) Bližší ustanovení o tom jak
vykázati jest původní kmenové' jmě
ní, jakož i jmění k němu podle zákona přikázané,
obsahovati
bude
jednací řád.
(5) K rozmnožení kmenového jmění
dobrovolnými příplatky účastniků podle § 4, odst. 3., č. 2., zákona jest
potřebí souhlasu ředitelstvi záložny
které může souhlas odepříti be~
udání důvodů. Očastnikům nepřísluší
právo do odepřeni souhlasu si stě
žovati.
(6) Zastupitelské okresy a osady
(katastrálni obce) v obvodu okresní
zá~o~~y hosp,?dářské mohou se při
hlasltl za ucastníky záložny podle
ustanovení §u 4, odst. 3., č. 3., zákona. Přístup jejich k záložně jest
podminěn souhlasem ředitelství zá- '
ložny, ~teré .můž~ souhlas odepříti
bez udani duvodu. Zastupitelskému
okresu a osadám (katastrálnim obCím) nepřísluší právo si stěžovati
do odepřeni souhlasu.
'Pl , V případu § 4, odst. 3., č. 4.,
zakona pouze vlastnici nejméně 1 ha
zemědělské půdy (dosud neúčastníci
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záložny) mohou si stěžovati do roz- I
hodnuti ředitelství, které zamítlo jejich přihlášku, a to k okresnímu výboru (§ 48 zákona) a do rozhodnutí
tohoto k zemskému správnímu výboru. Zamítnutí přihlášky má ředitelstvi v tomto případě odůvodniti.
(8) Okresnímu výboru (§ 48 zákona) náleží učiniti
opatřeni, _ aby
veškeré dosud trvajícl kontribučenské peněžni a jiné podobné fondy
v obvodu záložny byly zjištěny, výše
jejich jměnl a účastníci vyšetře~i.a
aby, jakmile se tak stane, bylo Jmení to odevzdáno okresni hospodářské záložně jako část kmenového
jmění jejího.
(9) O každém odevzdáni jměni takového záložně jest sepsati a v záložně uložiti náležitý zápis, podepsaný zástupci příslušného fondu a
záložny .
(10) Za dosud trvající kontribučen
ské peněžní fondy pokládati je ty,
které ve smyslu dříve platných zákonů nebyly s povolením úřadů k tomu
oprávněných věnovány již k účelům
obecně

prospěšným.

(11) Praestačni fondy, obcím dosud ve vlastnictví neodevzdané, fondy viniční a jiné, fondy podobného
původu jest rovn'ěž odevzdati okresní
záložně hospodářské pro její kmenové jmění, a to jako podíl pří
slušné katastrální obce.
(12) Při tom jsou povinny spolupŮSObiti úřady státni i samosprávné.
(13) Jsou-Ii ve jměnl kontribučen
ských peněžnich a jiných fondů cenné papíry, počítá je záložna v kursovní ceně znamenané na Pražské
burse cenných papirů v den odevzdáni.
(14) Se jměním dotčených fondů
přecházej i na okresní záložnu hospodářskou
i závazky na fondech
těch váznoucí
ČI. 5. (K §u 5 zákona.)
(1) Okresní záložna hospodářská
je povinna o · podílech svých účast
níků vésti zevrubnou matriku a podle ustanovení zákona o novém nabývání a děleni podílů ji upravovati
podle přihlášek nových nabyvatelů,
jest však povinna i sama bez při
hlášky takovou úpravu matriky před sevziti, kdykoli nabude o příslušné
změně vědomosti, podle zápisů v
pozemkových knihách :leb ú~edl1rch
výtahů z nich.

' (2)
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Rovněž jest provésti v matrl •

změnu, přestal-Ii býti pozemek n~

který, s nímž podíl jest Spojen PG
d?u zemědělskou podle odst. 4.' §US
zakona.
(3) Pro volby delegátů a pro vf
platu čistého zisku pOdílnikům II'
vždy rozhod~ým dočasný, stav matr~
ky, upravene podle oznameni neb
podle vlastnlho zjištěni záložny. o
kdož neoznámili záložně nabytí p~
dílu, nabývají práv při volbě del
gátů podle ustanoveni §§ 21 a 21
zákona a nároku na výplatu úrok6
z podílů teprve od toho dne kd
převod. podílu byl z?psán do :natll!
ky. Lhutu, do ktere musl záložna
provésti zápis řádně vykázaného pl.
vodu podílu" uvésti jest v jednaci..
řádu záložny.
ČI. 6. (K §u 7 zákona.)
(1) Ředitelství okresni záložny hospodářské má se usnésti, které I
obchodů uvedených v §u 7 zákona
hledíc k rozsahu záložny a poměrům
v okrese, bude pěstovati, a palau
ustanovení o tom do svého jedna.
ciho řádu.
• (2) působn~slí záložny podle §u 7,
c. 5., rozuml se poskytováni úvěru
'na zcelováni, ' zaokrouhlováni, děleni
a meliorováni nemovitosti.
ČI. 7. (K §u 8 zákona.)
(1) V zákoně stanovená výše 60ni>
sobné sumy vlastního jměni (kmenového jměni se všemi fondy, počl!.
jic v to po případě i fond pensiJni,
do které je vůbec dovoleno okre~
nim záložnám hospodářským vklady
přijimati, znamená jen nejzazši ml.
pro vklady záložny. Podle §u 30 áo
kona usnésti se má ředitelstvi v pln'
své schůzi, do jaké výše a za kt..
rých podminek budou na ten č.
vklady přijímány. Usneseni to podl"
há schválení zemského správnihD
výboru, jenž při rozhodnutí svém pf\.
hlíží k potřebě a poměrům zálotn,
Zemský správni výbor může rozh_
nouti o přijimáni vkladů i do menlf
výše než 60násobné sumy vlastn'"
jmění z;ílozny, uveda pro rozhodnlll
své důvody, a může - jsou-Ii JIl'
to důvody i výši vkladů na h l
obmeziti a po případě stanoviti pito
měřené podmínky.
(2) Nad výši povinné záruky zA~
nem stanovené může zastupitelllf

Okresní záložny hosp. (nař.)

čl.

. na se za závazky okresnl
okre.s vzr~~spodářSké záruku dobrozálozny
vOlnouóosavadni dOb~ovolné ,zá~uky
(3)
k ' ch okresu za zalozny,
zastupit~'~a~ nesmluveno, zůstávajl
pOk~~ J~ platnosti . Příslušné úmluvy
nad ~ přizpůsobeny novému zákonu
bu~tez a v tom že okres sám ' má
én
zelm ne' výše Ířetinu členů ředitel
právo re~idujícíhO výboru jmenovati
a
stv,a d účastnlků záložny (§ 26, odst.
z a ákona) aniž je
potřebí, aby
1., ~y jím lmenované byly ještě zvooso valnou hromadou delegátů, a
leny rčité osoby zákon vylučuje z
!~Ib~ i jmeno,vánl d~ ř:ditelstva a
revldujicfhO vyboru zaIO~ny . ,
(4) Vzal-Ii na se zastupitelsky okres
dobrovolnou zá~uku. za okre~~! ~o
spodářskoU záloznu, J~st 'fe vysl teto
zahrnuta i záruka povrnna.

cenným papirům podniků
zeměděl
ských.
(3) O tom, do kterých ústavů a do
které výše mají býti hotovosti zálo,žny ukládány, usnášeti se má ředitel
stvl v plné své schůzi (§ 30 zákona),
přihlížejic
hlavně k ústavům
zemským a k ústavům povahy zeměděl
ské.
(4) Zemskému správnimu výboru
náleži, aby vd9hodě s ' ministerstvem vnitra dával v té přfčině okresnim záložnám hospodářským, po
případě prostřednictvim Svazu okresních hospodářských záložen občasně ,
, přiměřené pokyny.
(5) Bližší ustanoveni, zaručující
bezpečné uloženi hotovosti záložny
u jiných ústavů, pojmouti jest do
jednacího řádu záložny.

Čl. 8. (K §u 11 zákona).
(1) V jednacím, ř.ádě okres~r. záložny hospodářske Jest stanovl~1 !Ir:
čitým poměrem k ylast.nimu .}m~nr
záložny a ke vkladum Jr sverenym
nejvyšši sumu, do níž sm,í řed'itel'
stvi pod ná~led.ky §,u 35 ~~kona p~
skytovati úver ledne ~ teze osobe,
korporaci nebo spolecenstvu.
(2) Bylo-Ii Z,áložně ~~ikázáno ).m~ní
kontribučenskych penezn!ch a Irnych
fondů podle § 45 zákona z některé
ho okresu sousedního, nerozšiřuje se
11m obvod okresní hospodářské záložny též na sousední okres, záložna
maže však poskytovati úvěr novým
6častnlkům. Pokud jde o osoby jiné
(obce a okres), platí ustanoveni
pfedposledniho odstavce §u 11 zákona.
ČI. 9. (K §u 12 zákona) .
(1) Nejméně 1D% všech prostředků
z~loiny (§ 6 zákona) má býti uloleno tak, aby zajištěna byla stále
pohotovost záložny k výplatě vkladů,
iI to buď u jiných ústavů peněžních
nebo v cenných pap Irech zákonem
stanovených (odst. 2. §u 12) nebo
oboJim způsobem.
(2) Ukládati hotovosti v papirech
Jiných, než jak jest uvedeno v odst.
2. §u 12 zákona, lze jen se schválenlm zemského správního
výboru
li 30 zákona), jenž dávaje povolení
takové bude přihlížeti zejména
k

5-12.
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Čl. 10. (K §u 15 zákona) .
Všecko, co z ročních užitků záložny zbude po úhradě všeho
nákladu a ztrát, jest čistým výtěžkem
záložny a výtěžek ten jest v rozvaze
záložny vykázati. Valné hromadě náleží rozhodnouti, jak s čistým ziskem
má býti naloženo [odst. 2. §u 15 a
§ 24, bod d), zákona] . Výše čistého
zisku je základem pro povinné pří
spěvky ke kmenovému jmění [§
4,
odst. 2., bod a) a b)), k reservnlmu
fondu a pensijnímu fondu záložny
(§ 17 zákona).

Čl. 11 . (K §u 17 zákona).
K tomu, aby bylo reservnlho fondu záložny uživáno v obchodě neb
aby byl uložen jinak, než jak zákon
stanoví, potřebí jest usneseni ředi
telstva v plné schůzi učiněného a
schváleni zemského správního výboru
(§ 3D, posl. odstavec, zákona). Povolení takové může býti dáno jen
výjimečně a na čas, pokud opatře
ni takového je potřebl a poměry záložny nevzbuzuji obav. Povoleni již
daná podrobí se přezkoumáni.
Čl. 12. (K §§ 21 a 22 zákona).
(1) Volby delegátů záložny podle
nových ustanoveni zákonných vykonati jest, jakmile uplyne období, na
něž byli dosavadni delegáti zvoleni.
Před uplynutím
obdob i
volebnlho
vykonati jest doplňovací volbu deiegátů jen v takové katastrální obci,
ve kte,r é počet delegátů
(úmrtím,
resignací) klesl na polovinu. Při vol-

III. Obchod ní právo,
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bách -těch hleděti sluší k tomu, které osoby podle zákona z práva státi
se delegáty okresní záložny hospodářské jsou vyloučeny.
- (2) Původnim kmenovým jměním je
jměni povstalé
z kontribučenských
fondů obilnich, kontribučenských fondů peněžních , fondů viničnich, praestačnich, jakož i jiného jmění
rázu
v eřejnoprávního.

(3) Právo hlasovací má každý vlastník podílu bez ohledu na to, zda
jde o podíl na původním jměni kmenovém neb o podil doplněný povinnými dotacemi nebo dobrovolnými
příplatky neb o nový
podíl
osad
(katastrálních obcí),
zastupitelských
okresů nebo jiných vlastníků země
dělské půdy.
ČI. 13.

(K §§ 26, 27 a 33 zákona.)
tom, z kolika členů sestávati
má ředitelstvi záložny, rozhodne valná hromada delegátů okresni záložny
hospodářské, hledic k velikosti obvodu a rozsahu záložny; ustanovení
o tom pojme se do řádU jednacího.
(2) Okresní - zastupitelstvo (§ 48 zákona), jež vzalo na se dobrovolnou
záruku za záložnu, má napříště jme-novati smluvený počet členů ředitel
stva (nejvýše však třetinu členů ře
ditelstva) z řad
účastníků
okresní
záložny hospodi1 řské .
(3) Nastal-li u některého z dosavadních členů ředitelstva některý z
případů § 27 zákona, pozbývá takový
člen úřadu . V tom případě, jde-Ii o
člena voleného, zvolí ředitelstvi náhradnika, jímž může býti také ten,
kdo není účastnikem záložny, a jdeli o člena jmenovaného, jmenuje náhradnika okresní zastupitelstvo z účastníků záložny (§ 26 zákona).
(4) Jakmile volby nebo jmenování
členů ředitelstva -nabylo právní moci, buďtež vlastnoruční podpisy všech
členů řed i telstva a úředníka k spolupodpisování zmocněného uloženy u
okresniho výboru.
(1)

6

Čl.

14. (K §u 34 zákona.)
(1)' Okresní zastupitelstvo, jež vzalo na se dobrovolnou záruku za záložnu, má napříště, je-Ii mu to úmluvou ci záruce vyhrazeno, jmenovati
jednoho člena revidujiciho výboru
záložny z řad líčastniků záložny . .
(2) Důvody, které vylučuji z práva
býti volenu do ředitelství (§ 27 zá-

konal, vylučují též z volby do r
dujícího výboru okresní Zal ožnyehvlspodářské. Nastal-li u některéh odosavadních členů revid uj iciho V;b I
ru připad uvedený v § 27 zěko opozbývá člen takový úřadu. V tna,
případě, odpadl-Ii člen vOlený zvOlil
si zbylí členové revidujícího ~ýb:1I
náhradnika. Nedohodnou-Ii se ne~·
odpadnou-Ii všichni, Jmenuje něhra:
nika k návrhu ředitelstv a okresni Y"bor. Týče-Ii se vylučovaci
duvo'"
člena jmenovaného okresnim za.~
pitelstvem, jmenuje okre sní v'b
náhradnika, a to z účastníků zálltni
(3) Povinnosti revidujícího výbo"
jest, aby dohlížel na činnost ředlte~
stva , zejména též pokud jde
Q
_volování a zajišťování zápůjček. P -

°

ČI.

15. (K § 36 zákona.)

(1) Ředitelství okresní záložny hospodářské
v plné schůzi jmenuje
úředniky, stanovi jejich počet a je-

jich požitky . Ustanovení zákona o
nejnižším služném týká se nejen
úředníků, kteří nově budou jmenov,_
ni, nýbrž i úředníků před platnosti
zákona přijatých.
(2) Uprázdní-Ii se někt eré místo
úřednické v záložně nebo zřídí-II se
místo nové, náleží ředitelstvi usnésti
se v plné schůzi, obsadf-li se místo
_postupem nebo má-Ii býti vypsán veřejný konkurs
(3) Postupem (bez vypsáni konkursu) nemohou býti jmenováni tl
kdož byli dosud v záložně jen silami
výpomocnými.
(4) Vypsaný veřejný ko nkurs uveřejniti jest v časopise ch, které zaru.
čují účelné rozšíření
konkursu v.
súčastněných kruzich .
(5) Věk a kvalifikace úřednik6 a
vedoucích úředniků okresních hospodářských záložen, stanovené v odst.
3. §u 36 zákona, jsou podminkou
jediné pro jmenováni úředniků po
účinnosti zákona a buďt ež blii§( U.
stanoveni zaručujicí přijimá ní jen
školeného personálu pojata do jednacího řádu.
(6) Povolení, aby úřednik okresnlho výboru zastával též místo 6fednické v okresní záložně hospodě"
ské, bude dávati zemský správnl vfbor jen výjimečně v případech zvl6lf
odůvodněných a jen na čas nevyhnil'
telné potřeby. Povolení daná pfetl
platnosti nového zákona podrobí II
přezkoumání.

Okr. zál. (nař.) čl. 13-20. Společn. s r. o. (zák.) §§ 1-3.
ČI

16. (K §U 37 zákon a.)
.
schválení stanovy
Navrhnouti ke záložen
hospodářsvazU Okll:sníc~1 §u 37 zákon a má
ských, jenz ~o t :uje se dosavadním
býti dizen, zus azům okresnich honeoflciel~im sá~~žen . Nebude-Ii návrh
spodářskych z konce' ledna 1925 vypledl ožen I dOl předpisy potřebné k
dá pr ozat msn U zemský správnl výk ustaveni vaz
bor.
CI 17. (K §§ 38 a 39 zákona .)
(1) Okresni výbor vyk onává letmé,
ledvidané přehlídky záložny nene: ě jednou v roce buď pro středj m t~lm Svazu okresních záložen honic di\řských zřízeného podle §u 37
spo na neb' osobou místních poměz:k~naiou, jež však není funkcion.~~ m úiednikem nebo zástupcem jl~h~ ústavu úvě~ního y obvodu z~~
~ofny. Týž vylučulicl, duvo,d plati tez
ro zástupc e okresnlho vy~oru v zárožně, jejž podle. ~u
zakona n,a
čilou dobu zvoliti ma okresní vy~~r ze svého středu; k~e nenl .v
tomto směru zákonu ~yhoveno, zvolili jest zástupce noveho.
(2) Pro stíž nost zástupce okresního
výboru do usnes eni, kterým jeho 0patrení bylo okresním výborem zruleno plati rekursnl lhůt a podle §u
44 zAkona . Stižnost ta má účinek odkládaci.
(3) Zástupci okresnlho výboru nepflsluši od záložny žád ná ' náhrada
"eb odměna.
Čl. 18. (K §§ 45 a 46 zákona.)
V zastupitels kých okresech, ve kterých neni dosud okresní záložny ho-

3?

spodářské, . jest okresní výbor
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p~vi-

nen sepsati podle pokynu zemskeho
správního
výboru veškeré
fondy
(kontribučenské fondy peněžní, fondy praestační obcím do vlastnictví
dosud neodevzdané a jiné fondy podobného původu), jež
by sloužiti
mohly ke zřízeni
okresní
záložny
hospodářské, dále zjistiti, zdali by
účastnici fondů těch byli ochotni a
jakou měrou podily své na jměnl
tom si zvýšiti, rovněž vyšetřiti, zdali
a jakými podíly zúčastnily by
se
zřízení záložny osady (ka tastrální obce) okresu, usnésti se o účasti zastupitelského okresu a podati návrhy
své zemskému
správnímu
výboru,
jenž rozhodne, má-Ii okresní záložna
hospodářská býti zřízena nebo má-Ii
- d-?tčené jmění ' býti přikázáno někte
re %e sousedních okresních záložen

hospodářských.

Čl.

19.

Bylo-Ii rozhodnuto, že okresní hospodářská záložna má býti v okresu
zřízena, jest povinen okresnl výbor
ustanoviti prozatímni
šestičlennou
správu z účastníků těchto fondů, ze
kterých má povstati; tato prozatímní
správa působí až do prvnl valné
hromady záložny.
Čl 20.
toto nabývá
účinnosti
dnem vyhlášení a provedou je ministr vnitra, financí, spravedlnosti a
Nařízení

zemědělství.

Pozn . Nařízení bylo vyhlášeno 23.
prosince 1924 _

Zá kon ze dne 6. břez na 1906, Č. 58 ř. z. o společnostech
s ruč ením obmezeným.
I. HLAVA.

ORGANI SAČNI PŘEDPISY.

PRVN I ODDlL
ZŘIZENI SPOLEČNOSTI .

§ .1. Společnosti s ručen ím obmeunym mohou býli zřízeny podle ustanoveni tohoto zákona ke každému
zákonně připustnému úče lu . .
Takové společnos ti j sou však vytoučeny z provozo vání pojišťovaclch
Jednáni a z činnos ti jakožto spolky
politické.
§ 2. Ke vzniku tuzemské společno
Itl I ruče nim obme zeným jest třeba,

aby společnost byla zapsána do obchodnfho rejslřlku u obchodnlho soudu, v jehož obvodě má společnost
sídlo.
Před zápisem společnos t jako taková neexistuje. Jedná-Ii se před
tím jménem společnosti, ručí osoby
jednajícl osobně rukou společnou a
nerozdílnou (čl. 55 obch. zák.).
3. Zápis společnosti s obmezeným ručením do obchodního rejstří
ku předpokládá:
1 že byla uzavřena smlóuva spo-

r

lečenská;
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III. Obchodní právo
každý musí činiti nejméně pět
•
korun. Kmenový kapitál a kmen::~
vkla~y ~uvsl býti vyjádřeny v kOlU.
nove mene.
Obnos. kmen,?v~ho vklavdu mliie bG.
ti pro Jednothve spolecniky urč~
různě.
h
žádný společnik nesmi při zřizov6
ní společn~sti převzíti vice kmeno:
vých vkladu.
Má-Ii býti
některému
společniku
započt:na . ~áhrada • za majetkově
předmety, Jez
spolecnost přejírn6
na kmenový vklad, nebo maji·1i b91!
společniku poskytnuty zvláštni výho.
dy,
bud'tež
osoba společnikova
převzatý předmět, peněžitá cena
niž se majetkové předměty přejirna.
jl, a výhody zvláště poskytnuté jednotlivě přesně a úplně ve smlouvě

2. že byli zřizeni jednatelé (před
stavenstvo)..
Společnosti s ob'!lezeným .ručeni~,
při nichž k před metu . podnIku . P?t~i
nabytí koncese žel:znlcni nebo Je~i
provozováni, vydávani zástavnich \.1stů
nebo
založených bankovnlch
dlužnlch úpisů, nebo sháněni a doprava vystěhovalců (společnosti konce sí povinné), mohou býti dále zapsány jenom, byla-Ii smlouva spo!ečenská státem schválena (koncesl o nováni společnosti).
Jinak neni k zápisu společnosti s
ručenim obmezeným třeba
státniho
schváleni.
§ 4. společenská smlouva musi ustanoviti:
1. firmu a sídlo společnosti,
2. předmět podniku,
společenské určeny.
3. výši kmenového kapitálu,
§ 7. Odměna za založeni společno.
4. obnos vkladu, jejž musí splatiti sti nebo za připravy k ní nesmi bt.
každý společník na kmenovou jistinu ti společníku poskytnuta z kmenové·
(kmenový vklad).
ho kapitálu, zejména jest nepřipust·
Ustanoveni, která odporuji přetlpi no započlsti ji na kmenový vklad.
sům tohoto zákona, nesměji býti ve
Náhradu nákladů na zřizen i společ.
smlouvě společenské ujednána a ne- nosti lze žádati jen.om. v mezi ch nej·
výššího obnosU urceneho ve smlou·
mají právního účinku.
Smlouva společenská potřebuje pi- vě společenské na výlohy zakl'·
semného zřizení notářským aktem. K daci.
podpisu zmocněnci jest třeba zvláštNáklady zřizeni a správy nesměli
ni, na toto jednotlivé jednání vv,da- býti zařaděny do bilance jakožto ak·
né ověřené plné mocI, kterou j~st tiva, naopak musi býti v ročnim Clčtu
uvedeny svým plným obnosem jako!·
při'pojiti ke smlouvě
§ 5. Firma musi býti vzata z. p.ře~ to výdaj.
§ 8. Zaváže-Ii se jeden nebo viel
mětu podniku nebo. obsahovatI. j.mena všech společniku neb aspon jed~ společniků vedle kmenových vkladl
noho z nich. Jména jiných osob nez k opětujicím se plněnim nepozůst6·
společníků nesměji býti pojata do vajicím v penězich, avšak majicim
firmy. Tím se nevylu.čuje,. ~by_ .se majetkovou hodnotu, bud'tež ve spo·
zachovala firma podmku, Jenz presel lečenské smlouvě přesně určeny
rozsah a podmínky tohoto plněni, jana společnost.
Ve všech případech musí
firma kož i smluvené snad pokuty konspolečnosti obsa~ovati v _ d?datku venčni pro případ prodleni, dále
označení: "spolecnost s I'ucenlm ob- klady pro vyměřeni náhrady, již m6
mezeným", bez zkráceni slova "spo- společnost za toto plněni poskytnouti.
lečnost".
Ve smlouvě budiž také ustanoveno,
Do firmy nesmi býti pojato označení, jež přísluší ústav~~ zříz~!,xm že k převodu závodnich podllů Jeli
podle zvláštních předpIsu,
stOjlclm třeba svoleni společnosti.
pod veřejnou sp!ávou nebo ,dohle§ 9. K zápisu společnosti do reJ·
dem, jako: spořItelna, zemska ban- stříku může dojiti jen na zákl.
přihlášky, kterou podepiši vllehnl
ka, zemský ústav atp.
Za sídlo společnosti lze určiti ' je- jednatelé.
nom misto v tuzemsku .
K přihlášce bud'te připojeny:
§ 6. Kmenový kapitál musí dosaho1. společenská smlouva v nol»
vati výše nejméně dvaceti ,tisíc kosepsání;
run a sestává se z kmenovych vkla- ském
2. seznam společniků přihlašova.
dli jednotlivých společníků, z nichž

n

z.

S

r. o. (zák.) §§ 4-14.

e saný, který obs.~h~je. jej!c~
Il po: ~ovoláni a bydllste! Jakoz I
Jmén , kmenovéhO vkladu vrevzatého
ob,!1:~m společnikem, a vplat, který
kaz ~. učinil;
.
..
na3 n s~znam jedna~elu s udá.~i,!, Jeh Jména, poyolani a bydlrste,. a
Jlc. u-Ii zřizenl smlouvOU spolecenn:J~o průkaz o jejich ~řfzeni v ově~e~é' formě, _
•
4. u spolecnosti konce~i. POV\l1t stá tni sChv~l_ova,ci Ir~tlna v
ch
ft rvopís e nebo ,!.ve~!nem OP.'S,:.
P Současně s pllhlaskou maJi Jednael podepsati svůj podpis p!ed r~j:
é
t lIkovým
soudem nebo ~redlozltl
;~dPfS v ověřené formě.
10. Na každý kmenový vklad,
§. á býti v hotovosti plněn mukte~~ttVPlacena aspoň čtvrtina,' vždy
sf / částka 250 korun. Pokud má bý~Iana kmenov ý vklad započitána ná/tfada za převzaté majetkové předměly, musi býti plněni ihned
v
Iném rozsahu provedeno;
p Za hotové placeni plati jen plat v
eněxich zákonitých .
P Ve přihlášce budiž učiněno prohlá.lenl že kmenové vklady, jež maji
býti' dány v hotovosti, by!y v částce
zřejmé ze seznamu hotove vplaceny,
a že vplacené částky, jakož i majetkové předměty, jež podle společenské smlouvy mají býti dány nikoli v hotovost! n~ km.e~o.vé vkl~dy,
Jsou ve volne dIspOSIcI Jednatelu.
Za škodu vzniklou f.aleš~ými Cldaj]
ruči jednatelé
spolecnostl osobne
rukou společnou a nerozdílnou.
}vto nároky na .n~hradu !a~ikaji. v
pell letech po zaplsu spolecno!tl.
N~rovnáni a. vzdáni se ohledne ,~ kovy ch nár?ku na náhr~du
nemaJi
právniho úClnku.. pok~~. Je~t náhrady
třeba k uspokOjeni velltelu.
~ 11. Obchod ni soud má zkoumati
úplnost a zákonitost přihlášky a jeIIch přiloh, zejména společenské
smlouvy, jakož i zd~ jsou tu zákonné pfedpoklady ZáPISU, a. má se usnésti o zápisu.
Zápis společnosti se děje zápisem
společen ské smlouvy do rej střiku
obchodnlho, Při tom jest zapsati též
pflhlálené jednatele a obnos vplatů
utlněných na kmenový kapitál.
§ 12.•Zapsaná spo lečenská smlouva budil soudem ve výtah u uveřejněna.
.
Uvefejnltl Jest:

P
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1. den, kdy byla společenská smlouva uzavřena;
2. firmu a sidlo sp·olečnosti·
3. předmět podniku;
,
4. výši , kmenového kapitálu a obnos vykonan'ých · vplatů;
.
5. obsahUje -ii společenská smlouva ustanoveni o tom jakým způso
bem se mají uveřejň~vati vyhlášky
od sp?leČnosti vycházejici, tato ustanovem;
,6. u společnosti koncesi povin"
nych datum .schvalovací listiny;
7. obsahUJe-ii smlouva společen~ká o?mezeni doby, po kterou má
spolecnost trvati, dobu zrušeni;
8. ~st~novení společenské smlouvy
oznac.en!l v § 6, .ods~ 4;
.v v
. 9. Jmeno, zamestnani a bydlrste
Jedn!ltelů .a ~st.a!,ove,ní o. zpuso.bu,
kterym maJi crnltl sve projevy vule.
§ 13. Pro zřfzeni společností zelezničních, povinných koncesi podle §
3! I?latí u~tanoyeni tohoto zákona s
tem lto zmenaml:
1. Kmenový vklad každého společn!k~ _ musi při mistnfch, drob"ých a
sllnlcnich drahách činiti nejméně 200
korun .
. 2. Na kme~ové vk.lady, jež plniti
Jest v hotovych penezich, musi býti
~placena u takových drah nejméně
ctvrtina, vždy však aspoň částka 100
~o\'un.
3. U k~enových vk~adů, jež převezme stat nebo zeme stačí na mistě prohlášeni o vplat~ch (§ 10, odst. 3.) potvrzeni ministerstva železnic, že ·vplaceni jest zajištěno.
. 4 Závazek činiti vplaty v hotovosti na kmenové vklady lze splniti též
naturálním plněnim, zejména ' postoupením pozemku, dodáním materiálu,
atd., nebo zajištěnim takových plněni
potud, pokud ministerstvo železnic
potvrdi, že naturálni plněni jež odpovídaj í částkám, jež jest' vyplatiti
byla již provedena, nebo jsou do:
statečně zajištěna . Předpisy § 6, odst. 4. a § 63, odst. 5., nevztahují se
na takové věcné vklady.
. .5: Společensk~~. smlouvou mohou
by tl ujednány vYJlmky z předpisu §
7, o~~t. 3., o přihlédáni k nákladům
na zllzení a správu a z předpisů §
23 o sestaveni bilance.
§ 14. Ustanoveni § 13, Č. 1 a 2
platí též pro námořské
plavebni
~po.lečnosti, jejichž kmenový kapitál
nepřesahuje 200.000 korun.
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DRUHÝ ODDlL.
ORGANY SPOLEČNOSTI.
První titul.
Jednatelé. (Představenstvo.)
§ 15. Společnost musi míti jednoho nebo vice jednatelů. Za jednatel e lze zřiditi jenom osoby fysické,
způsobilé k právnim činům .
Zřizuji
se usnesenim společniků . Zřldi-li se
za jednatele společnici, může se to
státi též ve společenské smlouvě,
avšak pouze na dobu jejich poměru
společenského

Jsou-Ii ve společenské smlouvě
všichni společnici zřizeni za jednatele, platl jenom osoby náležejicl ke
společnosti v době, kdy se učinl toto ustanoveni, za zřlzené_ jednatele.
Ve společenské s'mfouvě může bý1i vyhrazeno zřízeni jednatelů stá1em, zemi nebo jinou veřejnou korporaci.
§ 16. Zřizenl za jednatele
může
býti usnesenim 'společniků kdykoliv
odvoláno, bez ujmy nároků na náhradu ze jsoucich tu smluv.
Byli-Ii jednatelé zřízeni
smlouvu
společenskou, může býti přip.u~tno~t
odvoláni obmezena na dulezlte duvody.
Ustanoveni předcházejícich odstavců nevztahuje se na jednatele, kteřl
podle ustanoveni společenské smlouvy byli zřízeni státem, zemi, nebo
jinou veřejnou korporací.
§ 17. Dočasni jednatelé a zánik
nebo změna jejich zastupovaciho
oprávněni buďtež bez prodleni při
hlášeny do obchodniho rejstříku. Ke
přihlášce jest připojiti průkaz o zři
zeni nebo o změně v ověřen'é formě . Zároveň majl noví jednatelé před
soudem se podepsati nebo předlo
žiti podpis v ověřené formě .
Pokud mohou býti změna neb zánik zastupovaclho
práva
namítá~~
vůči osobám třetlm, jest posoudili
podle ustanovení v příčině zániku
prokury ve čl. 46 obch . zák obsažených.
§ 18. Jedna,telé zastupuji společ
nost před soudem i mimo soud.
K projevům vůle, zejména k podpisu jednatelů za společnost jest
třeba součinnost i všech jedna t elů,
pokud neni ve společenské smlouvě
jinak usta'noveno. Podpis se děje
tím způsobem, že podpisujíci připojí
svůj podpis k firmě společnosti.
Smlouva společenská může,
je-Ii

vice jednatelů, pověřiti zaslupo 6
nim společnosti též jednoho jed~'
tele společně s proku ristou le a·
jest oprávněn firmu spOIU POdpis ov ~~
(čl. 41, odst. 3. obch. zák.)
a
Prohlášeni vůči spol eč nost! I
učiniti a soudni obsilky a jiná vze
rozuměni lze doručiti s p rávnlm 6ČI~
kem každému, kdo jest oprávně'
podpisovati nebo spoluPOdpisovati ft
Způsob, jimž má vice jednaleli
vykonávati své zastupovacl prho
jest vždy současně se zápisem o
jich zřlzenl zapsati do o bchodnlho
rej střiku a vyhlásiti.
§ 19. Společnost nabývá práv I
vcházl v závazky právnimi jednáni.
mi, jež uzavřeli jednatelé j ejim jm.
, nem; jest lhostejno, zda bylo jednáni výslovně uzavřeno j ménem společnosti, nebo zda plyne z okolnosti
že podle vůle účastnlků mělo bftl
uzavřeno pro společnos t.
§ 20. Jednatelé jsou vůči spolel-nosti povinni, dodržovati všechna Dbmezenl,
jež jsou ust anovena VI
smlouvě
společenské,
usnesenlm
společnlků nebo nařízenim dozor6
rady pro jednatele závazným co do
rozsahu je,iich oprávněni, společnost
zastupovati.
Proti třetfm osobám nemá vhl
obmezenl zastupovacího práva prb.
nich účinků. To platl obzvláště pro
přlpad, že zastoupení se vZlahuJ'
pouze na určitá jednáni nebo druhy
jednáni, nebo má se díti jen zt
jistých okolností nebo na určitou
dobu nebo na jednotlivých mlstech
nebo že je třeba souhlasu spole~
nlků, dozorčí rady nebo jiného orgánu k jednotlivým jednán lm.
§ 21 . Je-Ii více jednatelů, nesml
žádný z nich, není·1i ve smlou,1
společenské ustanoveno jinak, 5611
prováděti jednáni, jež patři ke spr.
vě podniku, leč že by bylo nebez.
pečí z prodlení.
Je-Ii podle smlouvy společen
každý jednatel sám o sobě povol
ke správě . podniku, musl, zdvlhn
jeden z nich · odpo r proti jedn
jež patři ke správě podniku, s I
jednání sejiti, pokud smlouva spo
čenská nestanoví něco jiného.
§ 22. Jednatelé majl pečovati o
aby byly vedeny potřebné tn

I.

společnosti.

Musí v prvých . třech měsíclch
dého závodního roku sestaviti 6f
uzávěrku za uplynulý závodnl roll.

společn ost i s r. o. (zák.) §§ 15-25.
t

l hůta může býti ve s pol e čen-
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fondu jakož i úhrnnou částku splacených , . přip~a!ků, pokud jejich použití
neoduvodnuJe, aby byly odepsány
přlslušné pasivnl položky;
5. zisk nebo ztráta plynouci ze
srovnáni veškerých aktiv a veš kerých pasiv býti uvedeny zvláště na
konci bilance .
§ 24., Jednatelé nesměji bez sv 0l e~l . společnC?sti ,ani ko'!,a ti j ednán i
v JeJlm. pO~'!.lkovem. odvetvl na svůj
ne~o clzl uc~t, ani ve společnosti
stejného podnikového odvětvl účast
niti se jakožto osobně ručlcl společnlci nebo býti členy v představen
stvu nebo dozorčl radě nebo jednateli.
..
, ..
'
Svol eni muze byt I vseobecně dáno ve spo l ečenské smlouvě ohledně
s p olc:čnlk~, zřízenÝ,c.h za jednatele.
Lze Je mimo 10 tez tehdy předpokládati, i.estliže při zří ~ ~n~ společ
nlka za Je~n.atele takova Jeho čin 
nO,;;t ,!ebo ucast byla. ostatnim spolecnlkum známa a pres to nebylo,
výslovně vyžádáno, aby se jl vzdal.
Svoleni lze kdykoliv odvolati.

k~a ~mlouvě rozšlřena. a!. '!,a ~est
s ě Iců u s polečnosti, JeJ l chz p redmě:em' p odn i ku jest provozo va ti jedmé I v zémo řských územlch , až na
n n ět měslců.
de:aidému
s po l ečnlku b udiž neodleně po sestaveni ú č e t nl uzáP~rk zaslán opis. Může b ěhem jedtýdne před shromážděn lm, .společnl ků , svolaným. k zkou šeni uce~nl
závěrky nebo pr,ed uplynutim Ihut y
u rčenl k plsemnemu hlasováni na:Iédn ou ti do knih a listin společnotl Ustanoveni, že spole čnlku nesai" právo nahlédaci, nebo že má
vykonáno v kratšl .I~ůtě" ~ebo
jesl jinak obmezeno, muze by tl do
smloUVy společenské poj ato j enom
lehdy, dlužno-Ii podle smlouvy zřídfll dozo rčl radu .
Je-II p ře dmětem podni.ku p ro.~ o z ~,inl ban kov~l~h o~chO du ,. b u.dlz ~I lance uv eřeJ.nena Jedn a t ~ll , J~kmlle
se společn icI o ni usnesli , v li stech,
jei jsou určeny k vyhl aš ováni z ápis ů
v obchodnl m rej střiku a jsou-Ii ve
smlouvě sp olečenské označen y veZřízeni jednatelů, kteřížto přestou
' ejné listy pro vyhlášky společnos t i, pl z.ápoveď vyslovenou v prvém odlé! v těchto l i stech, a po dána k ob- stavcl, může býti bez závazku k po ..
chodnlmu r e j s třlku s výkazem o uve- skytnuti náhrady odvoláno. Nad to,
lejněni. Mi mo tento případ nenl po- může společnost žádati náhradu škovinnosti k u veřejňovánI.
dy nebo na mlstě toho žádati ' aby
§ 23. Pro sestaveni účetn l uzávěr- jednání učiněná na účet jedn~telůY
ky je! má zahrnovati celé hospodář- byla považována za jednáni uzavřená
st:1 společnos ti, budiž šetřeno těch- na jejl účet. Co do jednáni uzavřel o uslanovenl:
ných na cizl účet může požadovati
,. p ledměly bursovnlho nebo trž- aby jl byla vydána odměna za ně,
nlho obchodu směji býti zaneseny přijatá nebo postoupen nárok n·a
neJv91e cenou bursovnl nebo tržnl odměnu.
v lé době, pro niž se sestavuje . Výše uvedená práva společnos ti
6č eln l uzávěr k a ,
převyšuje - Ii
vš ak zanikajl ve třech měslclch ode dne
lalo cena cenu opatřovacl nebo zři - kdy se všichni členové dozorčl rady '
l ovacl, nejvýše touto;
nebo neni-li dozorčl rady, ostatní
2. jiné majetkové kusy jest uvésti jednatelé dozvěděli o skutečnosti
neJvýle v ceně opatřovacl neb o zř i- jež je zakládá, vždy však v pěti le:
lovacf ;
t ech od jejich vzniku.
S. takové kusy majetkové, jež ne§ 25. Jednatel é jsou vůči společ Ilou určeny k da lšlmu zcizeni, nýbrž nosti zavázáni, při . správě podniku
Ir"Ie k provozováni podn i ku, směj i vynaložiti péči ~ádného obchodnlka .
bftI uvedeny n~j výše v ceně o p,aJe~nate!é, kteřl porušl své pov i nIfovacf nebo Irlzovacl. Moho u by ti nostl, rucl společnosti rukou sponelfeny v léto cen ě bez ohled u na lečnou a .nerozdllnou za škodu t akto,
IIm l lll nlUI hodnotu, pokud se d o vzniklou.
Pllt. zaradl částka rovnaj[cl se
Zejména jsou povinni k náh radě ,
enlenl hodnoty nebo mezi pasiv- jeslliže
'
"fint po lotkaml se uvede fond od- . ' " proti předpisům toh9to zákona
povldal lcl z",en~enl hodnoty;
nebQ společenské -smlouvy se : rozobnol kmenového ~apitáll! j est děli .společenské jměnl, zejména
"
aft do pasiv, stejne tak obnos vráti-II se kmenové vklady nebo pHt~ Ilo reservnlho a obnovovac lho plalky společnlkům - zceia ' nebo ':z:

:Oh:
C,'I

I
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zmocněncum ne~? úř:dnlk6",
části vyplatí-Ii se úroky nebo e odll společnosti. V t~mto pnpade urČUje
na zi~kU, nabývá-Ii se pro. sp~~7cno.~t se jejich oprávnenl .podle plné mOtl
vlastních závodních podllu,..pnjlmaJl- jim udělené; vztahuj~ se v pOChYb.
li se do zástavy nebo berou se z nosti na všechna pravnl. konáni, jei
oběhu;
.
t' s · seboU přinášl obvykle prováděni
2. jestliže se ko~aj.1 ,~Iaty. po ~ jednáni tono dru!1u. ,
době, kdy byli pOVInRl zadati za za
NestanovHi •~pole~enská smlouva
hájení konkursu.
, . ' .,
nic jiného, muze ~rl~e.nl prokuristy
Jednatel ručí spolecnostl .tez • za státi se jen veškeryml jednateli, od.
škodu vzniklou z právnlho jedn.anl, voláni prokury. každým jednatelem.
jež s ní uzavřel svým nebo clzlm
jménem, neopatři v se předem. souDruhý titul
hlas dozorčl rady nebo, nenl-!I dozorčl rady, všech ostatnlch jednaDozorčl rada.
telu.
_
§ 29. Je-Ii kmenový kapitál vylili
Pokud jest třeba náhr.a~y k. uspo
než 1 000.000 korun a pocet spolef.
kojeni věřitelu, nezaRlka zavazek nlků ~ětšl než padesát, musl bftl
jednatelu t~m, ~e jednali plnlce usne- zřlzena dozorčí rada.
sení spolecnlku.
V ostatních přlpadech může býti
Nároky na náhradu promlčují se v zřízeni dozorčl rady ustanoveno spo.
pěti letech.
lečenskou smlouvou.
Na tyto nároky na náhradu se
Pro zřlzenl a okruh působnosti do.
vztahuji předpisy § 10, od.st .. 6 . . zorčl rady platl následujicl ustano·
§ 26. Jednatelé jsou pOVInRl, vestl vení.
seznam společníků (knihU podllnl),
§ 30. Dozorč.1 r.ada skládá se 1
do něhož se zapisuji jméno, povo- nejméně třl fyslckych osob, zp6sobl·
lánl a bydliště každého sp.olecnlka, lých k právnlm činům, volených od
jakož i obnos jím převzateho,. km~- spolecnlku.
nového vkladu a vplatu ~~ nejhť.c~~
Zřlzenl prvnl dozorčl rady plall
něného, a do ktereho ~u~e na ,e.
ro dobu až do usneseni o prvnl
nouti v závodnlch hodlnach .~azdy, ~ýróčnl bilanci. Později trvá funkčnl
kdo muže osvědčiti p!ávnl ~aj~m:d' období nejvýše vždy po tři závodnl
V knize podllnl budlZ. zapsan "~~'š~ léta. Zaniká usnesen lm o třeli vt·
převod závodnlho podll~ na pn ~., roční bilanci funkčnlho obdob\.
ku některého z účastnlku, dále bu. ~~
Volitelni nejsou jednatelé, jejiCh
každá změna v obnosu, kmenove b
zástupci a úřednici společnosti, dále
vkladu př~vz~~é~o .spol~cnl~e~ kna~d~ \ všechny osoby, jež j~ou. v. maniel·
vplatu nan uClneneho, Jakoz"
stvl s osobami vyloucenyml z voli,
zpětná výplata ihned vyzna.cena
telnosti s nimi jsou v linii vzestupNa základě ~nihV podllnl je~t r aZ
né neb' sestupné n~bo v IIn!1 podoročně v meslcl lednu po a I, _ bočné až do druheho stupne pllobchodnlmu soudu seznam spOlecn!_ buzny nebo sešvakřeny. Bývali Jedo
ků s udánlm kmenového vklad~ ka,~ natelé jsou volitelni teprve po udldého společnlka a vpl'!tu na~ ~~I~ leném sproštěnl.
něného, jakož i přlpadnJch ~pe~ny oZřlzeni za člena dozorčl rady mMt
výplat. Nedošlo-II od pr~d ;zen t P'I
býti kdykoliv odvoláno usnesenf
sledniho seznamu••ke zmen m, s ac : společnlků bez újmy nároků na n
y
.podá-Ii se prohlaseni v tomto sm
hradu ze jsouclch tu smluv, avl
slu~
..'
dll- .nestanovi-II společenská smlouva
Za správnost údaJ u ,v knlz,~ .p~ a- co jiného, pouze třlčtvrtinovou vi
ni seznamu a prohlásenl ruc j~ n. nou odevzdaných hlasů. Clenstvl
.teié společnosti v m~zlch o~ls :vc~ niká samo sebou, nastane-Ii skul
4. až 6. §u 10. Promlcenl poc n sá_ nost vylučujlci volitelnost.·
dnem podáni seznamu nebo prohl
Jména členů dozorčl rady a vle
šeni při obchodnim soudu .• d t I
změny v jejlm složeni · buďte JI
§ 27. Předpisy dan~ pro je. na e e teli bez prodlenl oznámeny ob
plati i pro zástupce jednatelu.
._ : n{mu soudu.
§ 28. Provozovati jed~ánl --sp~lec
31. Nebyla-II dozorč i rada
ROSti jakož I zastupovat!. spo~~lcnoř~~ ze~a nebo nemá-JI plný počet
v tomto provozová~i m.uze bYl' P
má obchodni soud k návrhu ni
děleno I jednotllvym jednate um a

jiným

k,

k

l

S oJečnos ti

P .'

S

r. o. (zák.) §§ 26-35.

společnosti

stnlka ustanoviti
hO u~'~eni nebo doplněni dozorčí
ke zntříměslČní lhůtu, a uplyne-Ii
ra~y arně sám jmenovati potiebné
I~uta ~ozorČI rady na dobu než buclen~olba prove~.ena.
..
deM I-Ii býti znzena dozorCI rada
dr: § 29, odst. 1,. ~~ so~d učiniti
p~ opatřeni z mocI uredRl.
la o 32. Dozorči radě p.řísluŠí ~díti
§ éčí řádného obchodmka nad jed5 reli při správě podni.ku .v,e všec~
n~ ětvich správy a za tlm ucelem SI
°a:hovávati znalos~ o pos.. ~pu. ~ále:
~Itosti spol~čenskyc~.
Muz.e zada~1
d jednatelu kdykol~v, podani. zpra: a nahlížeti ,spolecne n~b.o jedn~"T,ýml svými ~Ien.y d~ k~lh a papl:
II společnosti, Jakoz I zkoumati
r ta , společenské pokladny a zásoby
~ennýeh paeiru, ?Iu.žn!~h Iisti~. a
zboll. Má prezkousetl ucetni uzaverku, výročni zprávu .a návrhy o r~JZ
děleni zisk~ a dá~1 ~ to.m zprav.u
shromážděni spolecnlku pred usna-

le~~~~rči rada jest povinna, upraviti
výkon svý.:h úkolů jednacím řádem.
Nařizenim mohou pro společnosti
s obmezeným ručením vubec nebo
pro určité jejich druhy vytýčeny býti
zásady pro výkon úkolů dozorčí radě piislušejících
Dozorčl rada jest oprávněna zba,Itl jednatele, leč že byli zřízeni
podle smlouvy společenské státem,
zemi nebo jinou veřejnou korporací,
a Jinaké zmocněnce a úředníky jejich činnosti, a v tomto případě,
jakol I v jiných případech překážky
pro činnost jednatelů, zařfditi, čeho
IPeba pro zatimni pokračováni podniku. le-II tu důvod, aby byl zbaven
funkce jednatel, jenž byl zřízen státem, zemi nebo jinou veřejnou korporaci, má o tom dozorči rada co
nejrychleji uvědomiti korporaci ke
IIlzeni povolanou.
Iyll-II jednatelé zbaveni funkce,
.... dozorčl rada bez prodleni svoliti Ihromálděnl společnlků. Svolati
lIItomillld6nl př!sluši ji také, zdá -ll
JI to Jinak potřebným v zájmu
oleinostL
DMI I úkoly mohou býti dozoťči
I uloleny smlouvou společenskou.
Dozoril rada má vésti spory proti
atel6m, na nichž se ' společníci
JelUlle společnici ' nezvolili
lta; ústupee.
Jde-II o odpovědnost svých členu,

muže

dozorčí
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rada bez usnesení společníků a třeba proti němu žalovati
jednatele.
O smlouvách uzavřených mezi společností a jednateli podle §u 25
ods~. 4 m~ ~?z.orči r~da vždy podati
zp~avu nejbllzSI valne hromadě.
,Clc:no.vé . dozorč! r~dy . nemohou
prenestl vykon svych ukolu na jiné
osoby.
,
.
§ 33. Predplsy §§u 25 a 27 o jednat!!ích dané vztahuji se i na dozorcl radu.
J.sou-Ii č!enov~ ~oz~rčí rady spolu
s l~dna~el! pOVInRl nah!adou škOdy,
r~CI s Rlml rukou spolecnou a nerozdllnou.
Třetí titul
Valná hromada.
§ 34. Usnesení vyhrazené zákonem
nebo společenskou smlouvou společ
níkům, činí se ve valné hromadě
leč že všichni společníci prOhlásí
v jednotlivém případě písemně, že
souhlasí s usnesením, jež se má
učiniti,
anebo aspoň s písemným
hlasováním.
Při písemném hlasování počítá · se
většina, jíž jest třebCl podle zákona
nebo společenské smlouvy k usnese~í valné hromady, nikoliv podle
poctu odevzdaných hlasů, nýbrž celkového počtu hlasů příslušejících
všem společníkům.
§ 35. Usneseni společníků podléhají mimo předměty uvedené v tomto zákoně na jiných mlstech:
1. přezkoušeni a schváleni účetni
uzávěrky,
rozděleni
čistého zisku,
je-Ii společenskou smlouvou vyhrazeno každoročnlmu zvláštnímu usnášeni, a sproštěni jednatelů jakož
i dozorčl rady, pokud jest zřízena;
2. vyžádání vplatů na kmenové
vklady;
3. vráceni příplatků;
4. rozhodnutí, zda smi býti udě
lena prokura nebo obchod ni plná
moc k veškerému obchodnímu provozování;
5. opatřeni ke zkoumání sp"rávy a
dohlížení na ni;
6. uplatn~ní nároků na náhradu,
jež náležejí společnosti vuči jednatelům, jejich zástupcu.,-. nebo do~orč~ r.adě ze zřízeni nebo správy,
Jakoz I ustanoveni zástupce k vedení procesu, nemůže-ll společnost
býti zastoupena ani jednatel-i ani dozorči radou;
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7. uzaviráni smluv, jimiž má společno st nabýti
podniků
existujicich
nebo teprve zařizovaných, určených
trvale k provozováni jejiho podniku,
nebo nemovitosti za úplatu převyšu
jici pětinu kmenového kapitálu, jakož i změna takových smluv na úkor
společnosti, pokud nejde o nabyti
nemovitosti v nucené dražbě. Toto
usneseni lze učiniti
většinou
tři
čtvrtin odevzdaných hlasů.
Předměty, o nichž se maji společ
nici usnášeti, mohou býti ve společenské smlouvě
rozmnoženy nebo
obmezeny. O předmětech uveden.ý ch
pod č. 1, 3, 6 a 7 jest třeba vždy
usneseni společniků.
§ 36. Hromada se má konati v sidle
společnosti, neni-li ve spol~čenské
smlouvě nic jiného ustanoveno. Svolávaji ji jednatelé, pokud k tomu
nejsou záko.n~1TI neb.o smlouvou společenskou povolány také jiné osoby .
Hromadu jest svolati, pokud neni
přfpustno usnášeni mimo ni, alespoň
jednou ročně a mimo připady v zákoně nebo ve smlouvě společenské
výslovně uvedené vždy tehdy, žádá-Ii toho zájem společnosti, obzvláště tenkrát bez prodleni, objevili se, že byla ztracena polovina
kmenového kapitálu . Usneseni hromady, jež se učini v tomto připadě,
má představenstvo oznámiti obchodnimu soudu.
§ 37. Hromadu jest také bez prodleni svolati, žádaji-li společnici, jejichž kmenové vklady dosahuji desitiny nebo menšiho dflu kmenové
jistiny určeného pro tento přfpad
ve smlouvě společenské, o svoláni
pisemně s udánim účelu.
NevyhovHi žádosti této orgány
pověřené svolánim hromady do čtr
nácti dnů po vypsáni, .mohou oprávněni sami provésti svoláni, sdělujice
stav věci. Shromážděni usnáši se v
tomto připac!ě o tom, zda má společnost nésti
náklady spojené se
svolánim.
§ 38. Svoláni valné hromady jest
vyhlásiti
formou
ve
společenské
smlouvě určenou,
nenHi takového
ustanoveni,
doporučeným
dopisem
oznámiti
jednotlivým
společnikům.
Mezi dnem posledniho vyhlášeni nebo poc:j~Q.im zásilky na poštu a dnem
shromážděni musi · býti doba aspoň
·sedmi" dnů.
Očel hromady (jednaci pořad) budiž při svoláni pokud možná určitě
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označen.

Zamýšlf-li se změn a s
lečenské ' smlouvy, budiŽ jej[ pPOstatný obsah uveden.
OdSpolečnici, jejichž kmenové Vkl
dy dosahuji desáté nebo . ve Sml avě společenské pro tento při pad Oučené menši části kmenového kapI~~
lu, maji právo podá nim jimi POdpsaným uvedou ce důvody žádati a:byly do vyhlášky jednaclho p~řať/
nejbližši valné hromady pojaty u~
čité předměty, uplatni-Ii tuto žádo!;
· ~:!;éOZvděJ~st:::~~01.dne po době uveNe,byla-Ii valná
~romada
řádně
svolč!na
nc: bo _bYI:11 eředlož en k
usnáseni predmet, Jehoz projednáni
nebylo ohlášenp alesp.oň tři dny před
valno,u hromadou zpusobem přede.
'p~anym pro sv~láni, mc;'hou býti učl.
nena usneseni Jenom, jsou-ll všichni
sp'olečnici přitomni nebo zastoupeni
Těchto podminek však neni třeba pr~
navr~ené ve hromadě usnesen i, aby
svolana byla hromada nová .
K pOdáni 'návrhů a k jednánim bez
usnášeni neni třeba ohlášky.
Aby byla hromada způsobilá usnAšeti se, jest třeba, pokud zákon nebo smlouva společenská nestanovi
nic jiného, aby byla zastoupena
aspoň desitina kmenového kapitálu
Neni-Ii hromada způsobilá usnášeti
se, budiž svolána s poukazem na luto nezpůsobilost usnášeti se druhA
valná hromada, která jest obmezena
na jednáni o předmětech hromady
dřfvějši,
nestanovi-li smlouva společenská nic jiného, a jest zpusobilá usnášeti se bez zřetele k výll
zastoupeného kapitálu.
§ 39. Usneseni společniků děje se,
pokud zákon nebo smlouva spol..
čenská nepředpisuje nic Jiného, prostou většinou odevzdaných hlasu.
Každých 100 korun převzatéhO vkl.
du dává 1 hlas, při čemž se zlomily
pod 100 nepočftaj i. Ve společenst6
smlouvě mohou však býti učiněn.
jiná ustanoveni; každému společnit,
' však musi náležeti aspoň jeden hla
Výkon hlasovaciho práva zmocn'"
cem jest přfpustný. lest vš ak k to.
třeba pisemné plné moci znějlcl n.
výkon tohoto práva. Zákonnl a ....
tutárni zástupci osob nezpůsoblltd
k právnlm činům á právnických .....
,býti k výkonu práva hlasovacfho '"
puštěni a nepotřebuji k tomu pld
.mocl.
.

Společno sti

s r. o. (zák.) §§ 36- 43.
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Kdo má býl usnesením sproštěn
Ž I
závazku... n~bo ,komu má býti poskyt- c a ~bU jest nutno POdati do měsí
nuta neJaka vyhod a, nema při tom h; ~ro~o~~fů.ZápiSu usnesení do knipráva ~Iasova cíh~_ ani ,svým ani ci§ 42 Ž
zim jmenem. Totez platl o usnesení
níků bylo apl~~~í ,~by usnesení společjež se týká předsevzetí
právníh~ d'"
aseno zmatečným bu
jednání se s~oleč~íkem, anebo zahá - n~stlrena pr~~i společnosti. Sp~leč:
jení neb vyrizenl pravní rozepře ~šal( je~~S~~,ue)' Je.dnatelé, .,žalují-Ii
mezi nim a společností.
Z
sami
dozorCI rad
Má-Ii býti spo~ečník sám zřízen za d~~~:Č': t~~ jednater'é, t~k. i členov~
jednatele nebo clena dozorčí rady rady
Y'. n.~b~ nenl-" dozorčí
neb likvidá.t0ra anebo jako takový lečno~~i nen.'-" Jln~ho zástupce spobýli odvolan, neni při usnášení se níka.
' ma soud Jmenovati opatrovobmezery ve výkonu svého hlasovaP
cfho pra va.
' SbOrr~v ~alobu je,st příslušný pouze
§ 40., Usnes~n~ ~aln~ hromady a u- slušný Yk SvO,~d sldla společnosti pří
sneseni spolecnlku plsemně učiněná cech ObChld~I!1Cuh soudnictví ve věbuďtež bez prodlení zapsána
do
Soud
zvlášlní knihy protokolů, do niž může žalob
muze k návrhu naříditi aby
v obchodních hodinách nahlédnouti nosf ~e v,zhledem ke škodě společ
každý sp olečník.
I -, I rOZl cl ~al jistotu, již soud urKaždému společnlku jest bez pro- ~~s pO,!I,e. volneho uváženi. Při tom
dlenl po kon~n~ v~lné hromadě ne- ~entí U:~h co _~o yr~ení lhůty k slobo po hlas.ovanl pls_emně provede- ' z ůS~b' d~ pnsezn~ho, dotvrzení neném zas~~tl_ ~oporuceným dopisem n~slož II~stl • k, ~I~zenl. a následků
obsah uClnenych usnesení s udáním
d ,~nl predplsu civilního
řádu
~ne zá~isu jei.ich do knihy protoko- ~fud ni o o p~skytnulí jistoty za nálu v opis e (otisku) od jednatelů po~ Y pro:~snl.,
depsané_m.
.
sne~~~' muze _.v.ykon napadeného u~. 41. Zalobou J«:st možno se domá- ním
I odlo,zltl prozatí,!'lním opatřehall, aby usneseni společníků bylo
(§ 384 ~ n. exe/c. r.) 'OSvědčí-ii
prohl.áše~~ za zmatečné:
~:čn:es~ťhradltelná újma, hrOzící spol . jeslllze podle tohoto zákona neK - "
_
bo smlou vy společenské jest mlli za t
a~~y sp~!ecník může na své útra10, že k usnesení nedošlo'
I V.}!n.stoupIII . ke sporu jakožto vedsl
2. jestliže usnesení svý~ obsahem
ek Intervenlent.
porušuje donucovací předpisy záko- p o o~:udek, prohlášující zmatečnost
na, neb~ _ odporuje•. smlouvě společen- tiU~fml pro vsechny společníky a pro~
sk~, anl~ by!y pn usnášení se doZa ~
.
drzeny predplSy o změně smlouvy
od o ~k~dU. VZniklou společnosti ne~ ,Žal~bě)est oprávněn každý spo- ruč~v~í nže~ym .nap'a,!ením
usnesení,
lecnlk, Je~ z do hromady společníků úmysl ne~ ObCI, Jlmz lze přičísti zlý
se doslavil a dal. do protokolu proti ně r k
o hr~bou nedbalost, osobusneseni odpor, jakož i každý s
u ou Spolecnou a nerozdílnou
lečnik, klerý se nedostavil, který ~~~ n § 43 . N~byla:1i o usnesení na z~ě
byl, a .10 _ ~eprávem, připuštěn do d~ spolece".ske S!lllouvy, zapsaném
s~romázdenl, nebo jemuž bylo vadf obc~odnlho rejstříku, notářská li~ym s.voláním hromady zabráněno ~.'na znz~n~, o nebo bylo-Ii usneseučasln".' se jí. By10-li usnesení od!~ spo.le~~lku zaps~ným do obchodhlaso~ano _p lsemne, jest oprávněn ' k ni o reJ,stnku ~men'eno některé z ufalobe ~azdý společnlk, jenž hlaso- §ta~ovenl, spolecenské smlouvy pOdle
"~: proll usnesení, anebo jenž byl před n~t~ych způsobem Odporujfcfm
p tomto h.'asování opominut.
. p!sum toh~to zákona,
má obMimo to, JSou k žalobě o rávn - . choa~1 soud sldla společnosti v '
,e:natelé, dozorčí rada a, je~i Př:~~ knoutl ,zmate~nost pozměňovacího y~~
:'e~:::}mus~es~ní Opal!ení, jehož pro- :u~~~enl k na vrhu finanční prokurad
y Jednatele nebo členové
d:zolkrČid rady byli zavázáni k na.'hra m ~.?ud ma společnosti ustanoviti přio V nebo by se st r I
erenou Ihůlu k tomu
b
~~I č~aždý jed~ollivý jed~~t:t~nt~;~ PJsekmn~ vyjádření a 'PO~I: g~:a~;
en dozorci rady.
s ut o_ve podslaty aby ' odst
'1
zmatecnost, a naříditi poznámk~a~a~
0 -
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'

'
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§ 62. Ohledně všech podniků, p~o
jejichž provozování jsou dány, zvla.stni predpisy, jsou taKé spolecno~tl .s
ruč ením obmezeným podrobeny preapisum pro to plat~ým.
"
Obzvláště jest treba statnlho
povolení:
, . o .1. k vydávání dlužních UpISU, Jez
znějí na majitele;
2 k vydávání dílčích dlužních úpisů . i tehdy, když dílčí dlužní úpisy
znějí na jméno;
._ ,
3. k vydáváni pokladnlcnlch poukázek;
, -4. k přejímání zúročitelnych penezních vkladů na vkladní kníz.ky nebo
vkladní listy.

hlášky nebo nesprávnými údaji ruč,
jednatelé tomu, kdo Jest poškozen
osobně rukou společnou .a neroZdil:
nou. Tyto nároky na nahradu se
promlčují ,v pěti letech od:, d~e, kdy
poškozena strana se o pozadani dozvěděla.

§ 65. Společník, jenž neučini vča,
vplaty,
požadované
na kmenovt
vklad, jest bez újmy další povinnosl\
k náhradě povinen platiti úroky t
prodlení. Ve smlouvě společenské
mohou býti pro případ prodlení ustanoveny konvenční pokuty.
Neobsahuje ~ 1i společensl<á smlouva
zvláštních předpisů o tom, jak se lIIá
státi výzva ke vplacení, stačí, byla'lI
výzv~

uČi,něna

org~nem

pově!enÝIh

vésll spravu pOdnlku doporucenÝIh
dopisem .
§ 66. Nes~ane -Ii se vpl~ceí~i ihned,
může spolecnost doporucenym dopisem společníkům, kteří jsou v prodlení, pohroziti vyloučením ze společnosti, stanovíc dodatnou lhůtu ke
vplacení. Dodatnou lhůtu jest určili
platně učiněných.
Pokud není společenskou ~,!,loUV?U nejméně na jeden měsíc od přijeli
nebo platně učiněným pozmenovaclm výzvy. Jest nepřípustno vyjmouti ně
usnesením nic jiného ustanoveno, které spole čníky, jsoucí v prodlenl
•
bud'tež vplaty na kmenov~ ,v~lady. u- z pohrůžky vyloučenI.
Po bezvýsledilém uplynutí dodatné
činěny ode všech sp~lecnlku po~l:
poměru jejich kmenovych vk.ladu, Jez lhůty buďtež v prodlení jsoucí spomají plněny býti v hotovostI..
. lečníci prohlášeni za vyloučené a
Splnění této
platební _ 1?0ymi1ost~ bud'tež o tom zpraveni opět doporunelze jednotlivým spolecnlku,!,_ a~~ čeným dopisem. S prohlášením vyprominouti ani odložiti. ~emuze JI loučení jest spojena ztráta veškerých
býti vyhověno kompensacl s pohle- práv ze závodního podílu, zejména
dávkou proti společnosti.
_
' všech naň učiněných vplatů.
Rovněz. tak nemá místa zadrzovacl
§ 67. Za obnos kmenových vkladli
právo na
předm~tu n~~eněžného nezaplacený vyloučeným společníkem
vkladu pro pohledavky, lez se ne- i s úroky z prodlení ručí společnosll
všichni jeho předchůdci, kteři byli ,
vztahují na tento předmět.
Plnění na kmenový vklad, jež ne- posledních pěti letech před vydánlm
pozůstává z hotových peněz, ,nebo výzvy ke vplatu (§ 64) zapsání jakoljež se vykoná súčtoyánim . nahr~dy to společníci v knize podílní.
povinné za přenechani maJetkovych
Dřívější právní předchůdce ručí j.
předmětů, osvobozuje sp~lečníka .od nom, pokud nelze dosici zaplacen
povinnosti platiti kmenovy vklad !..~!1 od jeho právního nástupce. To jed
potud, pokud se děje proyedenlm předpokládati, dokud není prokázu
dohody učiněné ve smlouve spole- opak, nezaplatil-Ii tento, do měsíc.
od té doby, co byl vyzvan k placeni
čenské.
výhrady a obmezen,i při př~v.zeti a právní předchůdce o tom byl zpr.
nebo placení kmenovych vkladu JSou ven. Výzva a zpravení mají se stíti
doporučeným dopisem.
bez účinku .
§ 64. Každé požádáni dal~ích vplaPrávní předchůdce nabývá zapla~
tů na kmenové vklady pine nevpla- ním dluhovaného obnosu závodníllo
cené budiž s udánim požadovaného podílu vyloučeného společníka.
obnosu všemi jednateli přihlášeno, k
§ 68. Nelze-Ii toho dosíci, aby "
obchodnímu rejstříku a obchodnlm zaplacený obnos byl zaplacen ..
soudem vyhlášeno.
. , _ , právnich předchůdců nebe nen
Za škodu vzešlou opommutlm pw
ODDlL DRUHÝ

Kmenové vklady.
§ 63. Každý společn~~ jest_ povi:
nen, kmenový vklad
Jim
prev~aty
vplatiti v plné výši podle spol,:c~n
ské smlouv y a usnesení spolecnlky

S olečno sti

P

S
o

407

r. o. (zák.) §§ 62-74.
o

0 _

I -

rávních předch Ud~u, muz~ spo ec~ost závodní podll prodatI.
Do měsíce může býti
proved.e~
d . z volné ruky za cenu, lez
pro ~J je nejméně bilanční hodnoty
dr~d~íhO podilu. o!o uplyn_utí Ihů~y
~ ~ oho měsíce muze spolecnost dal~ ~rodati _závodni podíl toliko ve"ejn OU drazbou
•
r Dražba budiž provedena ~rganem k
mU oprávněným, obchodnlm dohod~~m nebo o~ch_odní,m ~.oudem sídla
olečnos ti, Jenz ~a opll t~m postu~vati, podle předpisu pro rízení ne-

SP;:~~~p

nabude účinnosti teprve,
když sp olečnost dá souhlas k !?ť evo du závodního podílu na vydrazltele.
lest miti za to, že tento souhlas byl
udélen, nebyl-Ii vydražitel do osmi
dnů po dražb~ zpraven o tom, že byl
souhlas odep ren.
Převyšuje-Ii výtěžek dluhovaný obnos, budiž přebyt~k _n:jp!ye. súčtován
s nezapravenou Jeste castl kmenového vkladu. O tento obnos
se
zmenší ručeni vylouče ného společ
níka. Další přebytek připadá vyloučenému společ níku.
§ 69. Společník jsoucí v prodleni
zústává přes své vyloučení zavázán

za nesplacený obnos přede
všemi
ostatními.
Rovněž se vyloučeni nedotýká ručení společníka jsoucího v prodleni
za další vp laty.
§ 70. Pokud nelze kme,nový vklad
ani vymoci od toho, kdo jest k zaplacení povinen , ani neni prodejem
závodního podílu uhrazen, mají ostatní společníci zapraviti scházející
obnos podle poměru svých kmenových vkladů.
Přispěvky, jichž nelze vymoci od
Jednotlivých společn íků, rozdělí se
na ostatní podle uvedeného poměru.
Nebyl-li závodní podíl prodán, nabývaji společníci v tom poměru, v
jakém poskytli příspěvky, nároku na
IIsk a likvidační výtěžek připadají
cl na tento závodn í podíl. Dojde-Ii
dodat ečně k prodeji, buďtež z výtěž
ku společnikům vráceny jimi placené příspěvky, přfpadného
přebytku
budil užito podle předpisu §
68,
odst. 5.
§ 71. Závazky v §§ 67 až 70 uvedené nemohou býti ani zcela ani z
Ustl prominuty.

ODDlL TŘElI.
Příplatky.

§ 72. Ve smlouvě společenské mů
~e býti ustanoveno,
že společníci
m,ohou se usnésti, aby byly požadovany další vplaty
(příplatky)
přes
obnos kmenových vkladů.
Povinnost k příplatkům musí býti
omezena na obnos určený podle poměru kmenov'ých vkladů; bez tohoto
omezení jest ustanovení společenské
smlouvy, stanovící povinnost k při
(llatkům

bezúčin'né.

Vplacení příplatů budiž provedeno
všemi společníky podle poměru jejich kmenových vkladů.
§ 73 . Je-Ii společník v prodlení
se vplatem požadovaného příplatku
jest užíti, není-li zároveň s určení~
povinnosti k př,íplatkům ve smlouvě
společenské dáno
jiné ustanovení
předpisů platících pro vplacení kme:
nových vkladů (§§ 66 až 69).
Právní předchůdce ručí jen až do
obnosu, na který byla omezena povinnost k příplatkům ve smlouvě
spOlečenské v době, kdy ohlásil své,
vystoupení.
§ 74. Vplacené
příplatky
mohou
býti, pokud jich není třeba k úhradě·
bilanční ztráty na kmenovém kapitálu, vráceny spo lečníkům.
Vrácení může s~ státi jenom všem
společníkům podle
poměru
jejich
kmenových vkladů a nikoliv před uplynutím tří měsíců po tom, co bylo
usnesení o vrácení uveřejněno způ
sobem v § 55 určeným.
Bylo-Ii ve smlouvě společenské ustanoveno, že příplatky mohou býti
požadovány již před úplným vplacením kmenových vkladů, nemůže býti
vrácení takových příplatků provede/10 před úplným vplacením kmenové110 kapitálu.
Vrácení, jež se stala, al1lz bylo
dbáno těchto předpisů, činí příjem
ce, orgánv pověřené správou a ostatní společníky podle
ustanovení
§§ 25 a 83 odpovědnými.
Vrácené příplatky se
nezapočítá
vají při určení meze
ustanovené
smlovou společenskou pro příplatko
vou povinnost.
V ' bilanci budiž proti nárokům na
příplatky pojatým do aktiv postaven
stejný kapitálový obnos v pasivech.
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ODDlL ČTVRTÝ.

§ !7. Stanoví-Ii smlouva SPOle" •
ska, -že k převodu závodního oten•
jest třeba souhlasu společnostr dUu
ze, jestliže se odepřel t'ent o I srn~.
hlas, obchodní soud sídla Společ ou·
sti společníku, jehož se to týká no.
platil-Ii zcela kmenový vklad p'o!a.
liti převodv z_ávodn.ího pOdílu,' nenl~i
tu dostatecnych duvodu pro Odep"
ní souhlasu a může-Ii převod se s~~'
ti bez újmy společnosti, ostatnl ~
společníků a věřitelů. SOUd má ř;
rozhodnutím vyslechnouti jednarel d
1éž .t!aHi vsoud sou~lv~s k PřevOde.
nemuze presto s ucrnkem dojiti ~
př:v,OdU, ozná~í-~i
sp?lečnost
do
meslce po prva~nI mocI
rOZhodnuti
onomu spolecnlku rekomandovanYIII
dopisem, že dovoluje převod onOho
závodního podílu za týchž POdmlnek
na v jiného od ní označeného UCha.
zece.
§ 78. V poměru ke společnosti
plati za společníka jenom ten, kdo
~~~~i.uveden jako takový v knize po.

Závodní podíly.
§ 75. Závodní podíl každého spoletníka určuje se, nenHi ve společenské smlouvě nic jiného
ustanoveno, podle výše jím převzatého
kmenového vkladu
Každému společníku náleží jen jeden závodní podíl. Převezme~li společník PQ zřízení společnosti další
kmenový vklad, zvyšuje se jeho dosavadní závodní podíl v poměru odpovídajícím zvýšenému kmenovému
vkladu.
Vydávají-Ii se účastnikům listiny o
jejich súčastnění, jest převod takové
listiny indossamentem bez účinku.
Také nesmějí takové listiny zníti na
majitele.
Vydávání dividendových listů,
na
jejichž předloženi závisí výplata roč
ního zisku, jest zakázáno a bez účin
ku.
§ 76. Závodní podíly jsou převod
nY a děditelny.
Za plnění na závodní pOdíl za.
K převodu závodních podílů právním jednánim mezi živými jest třeba drželá v době ohlášení převod~ ru.
čí
nabyvatel rukou společnou a' nenotářského aktu.
Stejné formy jest
zapotřebí k
ujednáním o
závazku rozdílnou s právním předchůdcem
Nároky společnosti vůči právnlmu
společníka k budoucímu postupu závodního podílu. Ve smlouvě spole- předchůdci zanikají v pěti letech
čenské může býti převod učiněn zá- ode dne ohlášení převodu.
§ 79. Rozdělení závodního pOdilu
vislým na dalších podminkách, objestpřípustno, mimo případ zděděnI
zvláště na souhlasu společnosti.
Oprávněni k
převodu
uzavírá v jenom tehdy, je-Ii společníkům do!
voleno ve společenské smlouvě od.
sobě oprávnění k smluvnímu zastavení. K tomuto neni třeba notářského stoupiti části závodního podílu. Při
lom může býti vyhrazen souhlas spo.
aktu.
Má-Ii býti závodni podíl, jejž lze lečnosti k postupu částí vůbec, nebo
aspoň k postupu osobám, jež nená.
převáděti jenom se souhlasem spoležejí k společnosti již jakožto spo.
lečnosti, prodán v exekučnim řízení,
má exekuční soud zjistiti odhadní lečníci.
Ve společenské smlouvě lze vy·
cenu závodního podílu a zpraviti o
hraditi též souhlas společnosti k roz·
povoleni prodeje také
společnost,
dělení
závodních podílů zemřelych
jakož i všechny věřitele, kteří si až
do té doby vymohli soudní zabavení členů mezi jejich dědice.
Souhlas společnosti musí býti dán
závodniho podílu, s udáním stanovené odhadný ceny. Odhad může od- formou písemnou; musí označiti oso·
padnouti, dojde-Ii mezi vymáhajícím bu nabyvatelovu a obnos kmenového
vkladu, jejž nabyvatel přejímá.
věřitelem, zavázaným a společností
Předpisů § 78, dále předpisu o
k dohodě o přejímácí ceně. Nebude-Ii závodni podíl do čtrnácti dnÍ! nejmenším obnosu kmenového vkla·
po zpraveni společnosti převzat kup- du a o nejmenším vplatu jest po'
cem připuštěným společností za za- užíti i při dělení závodních podll6.
Postup části závodního podílu osoplacení kupní ceny dosahující odhadní hodnoty (přejímací ceny), prove- bám, jež nenáležejí ke společnosti
již
jako společníci, jakož i převzetl
de se prodej podle ustanovení exezávazku k takovému rozdělení spokučního řádu, aniž jest třeba k tomuto převodu závodního podílu sou- lečníkem před uplynutím jednoho roku od zápisu smlouvy společensk6
hlasu společnosti.
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!lčinkU. Náleží-Ii závodní podíl něNelze-Ii vrácení dosíci ani na pří§. 80.
luoprávněným, mohou svá jemci, ani na jednatelích, vručl, pokolika sP~hO vykonávati pouze spo- kud zaplacením byl zmensen kmepráv~ z ne lnění jež se mají učiniti nový kapitál, za úbytek na kmen olečne. z~
poďíl ručí rukou spo· vém kapitále společníci podle pona. závo nnerozdíl~OU.
měru svých kmenových vkladů.
lecno u a úkon
jež má provésti spoPříspěvky, jichž nelze dosíci od
~ráv~i ůči ~ajiteli závodního po' jednotlivých společníků, rozdělují se
lecnos dV~1 se nebyl-Ii společnosti v uvedeném poměru na ostatni.
dUu,
ej s ol~čný zástupce, s právPlaty, jež se konaji na základě
ozná~!~ k:m vůči každému ze spo' předchozich ustanovení, nemohou býnIm r~~~něných
ti zavázaným ani zcela, ani z části
'uop 1 Nabývání vlastnich závodních sleveny.
§dl~ . a přijímání jich do zástavy
Nároky společnosti promlčují se v
po \ostr se zapovidá a jest bez pěti letech, pokud neprokáže, že
!e~l:c Připustno jest nabylí exekučni náhradou povinná osoba znala proti~~:t:~ k ~ydo~ytr vlastnich pohledá- právnost platu.
vek spolecnost!. .
.,
.
HLAVA III.
§ 82. Spolecnícl nemohou. zadati
ZRUŠENI
ého kmenového vkladu nazpet; po.
:~d společnost trvá, mají pouze náODDlL PRVNL
Zrušeni.
k na čistý zisk, vyplývající pod!e
~~čnl bilance jakožto přebytek aktiV
§ 84. Společnost s ručením obme'
nad pasivy, pokud tento neni z !OZdělení vyloučen smlouvou s'pol~cen zeným se zrušuje:
1. uplynutím času, určeného ve
skou nebo usnesenim spolecníku.
Rozdělení čistého zisku děje se, smlouvě spolecenské;
2. usnesením společníků, k němuž
nenf-li zvláštních uSlanov~ní smlouvy
společenské, podle p,;>meru splace- jest třeba zřízení notářské listiny;
3.
usnesením o fusi se společnosti
ných kmenových vkladu.
Oroky v určité vý~i n~lze p~o spo- akciovou nebo jinou společnosti s
ručením
obmezeným;
lečnlky ani sjednati ani. vyplacet~ .•
4. zahájením konkursu;
Za opětujlcí se plnenl. k I1Imz
5.
opatřenim
úřadu správního;
Jsou společníci podle smlouvy spo6. usnesením obchodního soudu.
lečenské vedle kmenových vkladů
Ve smlouvě společenské lze usta'
povinni (~ 8), může býti. pO,dle vyměřovacích
zásad obsazenych ve noviti další důvody zrušeni.
Při společnostech, jež jsou povinny
smlouvě společenské vyplácena odměna,
nepřevyšujlCí
cenu
těc~to koncesi podle § 3, závisí účinnost
plněni, bez oh!edu. na to, zda rocnl usnesení společníků o zrušení na
státním schváleni.
bilance vykaZUje Zisk.
§ 85. Za přesné splnění předpisů
Z/lstl.1i jednatelé nebo dozorčí rada v době mezi koncem závodního § 194 až 196 konkursního řádu z 25.
prosince
1868, ř. zák. Č. 1. r. 1869,
roku a usnesením společníků o účetni
uzávěrce, že se majetkový stav spo- odpovídají jednatelé, a po zrušení
lečnosti nastalými ztrátami nebo po- společnosti likvidátoři.
Nevycházi-li návrh na zahájení konklesy hodnotv podstatně, a jak lze
l!ekati. nikoliv
pouze
přechodně kursu nebo oznámení o zastaveni
platu
ode všech jednatelů nebo
ztenčil. jest zisk, plynoucí z bilimce
v Ustce odpovídající ztenčení jmě likvidátor~, budiž přes to prohláni, vyloučen z rozdělení a budiž šeno zahájení konkursu, osvědčí-Ii
se zastavení platů nebo předluženi.
pfenesen na účet běž:1ého roku.
§ 85 . Společnici, v jejichž prospěch Soud má však předem vyslechnouti
proti ustanoveni tohoto zákona, proti ostatní jednatele nebo likvidátory.
Výslech jednatelů nebo likvidátorů,
u,tanovenl smlouvy společenské nebo proti usnesení společnosti byly jimž nemůže býti pozvání doručeno
od společnosti učiněny platy, jsou ve stejný nebo v následující den
spolel!nostl povinni náhradou. Spo- pro nepřítomnost nebo pro vzdálelel!nlk nemůže však býti nikdy nu- nost jejich bydliště, nebo které by

r

410
bylo třeba pozvati veřejnou vyhlá,š:
kou pro neznámý pobyt, nemusl by tl
proveden.
v'
v
§ 86. Zrušení spolecnos tl s rucením obmezeným může býti opatřeno
od úřadu správního:
1. překročuje-li společnost meze
svého okruhu působnosti dané ustanoveními tohoto zákona (§ 1, odst. 2);
2. dopustí-Ii se jednatelé při provozování společenského podniku činu stihaného zákonem trestním, a
vzhledem k druhu spáchaného trestného činu v souvislosti s povahou
společens kého podniku bylo by se
obávati zneužití
při
dalším
jeho
provozování;
,
3. provozuje-Ii společnost bez statního povolení některé z jednání uvedených v § 3, odst. 2 . ; .
4. jestliže , společnost koncessl povinná přes opětovné výzvy nebo nařízení úřadů se proviní v podstatných bodech překročením zákona nebo smlouvy společenské.
Opatřiti zrušení jsou povoláni:
a} jde-Ii o provoz jednání pojišťovacích, ministerstvo vnitra;
b) jinak v případech č. 1. a 2. u
společnosti koncessí povinných ministerstvo vnitra v souhlasu s úřadem koncessním, u ostatních společností politický zemský úřad, v jehož
obvodě má společnost své sídlo;
c) v případech č. 3 a 4 koncesní
úřad.

Proti opatření zemského úřadu politického, jest možno podati stížnost
k ministerstvu vnitra do čtyř neděJ.
V rozhodnutí zemské správy politické
jest vysloviti, zda lze přfznati stížnosti vzhledem ke· zúčastněným veřejným zájmům účinek odkladný čili nic.
§ 87. Zrušení společnosti s obmezeným ručením budiž vysloveno
k
návrhu finanční prokuratury usnesením obchodního soudu jejího sídla,
není-Ii o smlouvě společenské zřfzena notářská listina, neobsahuje-ii
ustanovení podle § 4 nutná, nebo
odporuje-Ii některé z těchto ustanovení předpisům tohoto zákona.
Pro řízení platí ustanovení § 43.
§ 88. Zrušení společnosti uplynutím doby nebo usnesením společníků
musí býti jednateli ihned přihlášeno
k obchodnímu rejstříku. Zrušení, provedené opatřením úřadu správniho
v moc práva vešlým, budiž obchodnímu soudu oznámeno z moci úřední.
SO'u d má zrušení ve všech přfpa-

III. Obchodní právo.
dech a to z moci úřední, bYlo-ii n
ně právoplatně uzná.no sOudnim na~
lezem, nebo stalo-II se zah ájenil1l
konku~su, nepr~~leně zapsat~. do ob.
Csohobdnzrlhu~sen~le. Istnku a vyznaclti zp6.
Nevyhovf-li jednatelé došlé jich
výzvy soudní, aby učinili jim přislu.
š~jícf přihláš~u
o zr~šení, bUdil
vyzva opakovana a urcena lhůta I
tím dodatkem, že po uplynutí Ihůly
by zrušení bylo zapsáno soudem z
moci úřední a současně jmenováni
likvidátoři
Před zápisem zrušeni a
jmenováním likvidátorů má SOUd vy.
slechnouti jednatele a podle uváže.
ní také jednoho nebo více Společ.
, níků nepověřených správou POdniku.
ODDll DRUHÝ.
Likvidace.

§ 89. Po zrušení společnosti ná.
sledujž, pokud zákon ničeho jiného
neustanovuje, likvidace.
Jako likvidát'lři nastupují jednale.
lé, nenHi k tomu zřízena smlouvou
společenskou, nebo usnesením spo·
lečníků jedna nebo více jiných oSob
Avšak obchodní soud může i mim~
přípila § 88 odst. 3. k návrhu do.
zor čí rady nebo k návrhu společnfků
jejichž kmenové vklady dosahují de~
setiny nebo společenskou smlouvou
k tomu určené menší části kmeno·
vého kapitálu, z důležitých přičin
vedle nich nebo místo nich jmeno.
vat i jiné likvidátory.
Soudem jmenovaní likvidátoři ma·
hou býti z důležitých příčin kdykoliv
odvolání soudem, likvidátoři, kleif
nebyli jmenování soudem, usnesenfm
společníků a za podmínek odst. 2.
též soudem.
Zápis soudního jmenování nebo
odvolání likvidátorů do obchodniho
rejstříl<ů, děje se z moci úřednf
Zákaz vyslovený v § 24 pro jedna·
tele, nevztahuje se na likvidátory.
§ 90. Při likvidaci jest užíti před,
plsů článků 136, 137, odst. 1, a 139
obch. zák. '
Likvidátoři mají, i když byli jmenováni soudem, při konání správy do·
držovati usnesení společníků.
Vypsati další vplaty na dosud plni
nevplacené kmenové vklady, jesl po
zrušení společnos ti jenom potud pll,
pustno, pokud jest toh o třeba ~
uspokojení věřitelů. Vplaty bucflel
požadovány vždy podle poměru vpll'
tů učiněných až do zrušení.

olečno s ti S r. o. (zák.) §§ 86-96.
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společen-

v nské
býti zpe- o tom ustanovení smlouvy
e
Spolec 'zením jmění jakožto celku ské nebo usnesení společníků, obněl eno zClzaklade usnesení společní- chodní soud.
jell0m .. ~atéhO tríčtvrtinovou většinou
Společníci a jejich právní nástupci,
kU, pnJa . cll hlasú .
podrží právo nahlížeti do knih a.
oaevzaanrikvidatoři mají ihned při listin a používati jich. Věřitelé spo§. 91. likvidace a potom kazdeno lečnosti mohou býti soudem zmocně
pocalkUeslaviti bilanci. Mají na za- ni k nahlédnutí.
~ok U s!' kvidace oznámiti zrušení veObjeví-Ii se dodatečně ještě další
~a~k~ .. listy uvedenými v § 22 a při jmění, podléhající rozdělení, má obreJnymlzvati věřitele společnosti, aby chodní soud hlavního závodu na
lom ~rhláSili u likvidatorů. Znamým návrh zúčastněné osoby opět povos~ •.ťrIŮm budiž oznámení v tomto lati dosavadní likvidátory nebo jmeven edě učiněno bezprostředně.
novati likvidátory jiné.
přlP~ěZ jež jsou tu v době zrušení
§ 94. Ustanovení o likvidaci jest
peečn~sti, a jež během .Iik~id~~~ použ!ti, i tehdy, .doj~~-Ii ke zrušení
sP~~ou jest užíti k uspokojeni ven- opatrenlm spravnrho uradu nebo usnedOl N~vyzdvižené obnosy dluhů, 'j a- sením obchodního soudu.
tel~ .. obnosy za pohledávky, jež doBylo-Ii však v opatření správního
kOl Inejsou splatné, nebo jsou spor- úřadu nařízeno, že orgány společno
s~d bud'tež za~ržen~. Totéž platí o ~ti mč!jí i~n~d, zastavi.'i .;;v~u činnost!
n 'azcích nevyrízenych.
,JmenuJe IIkvldatory vylucne obchodn!
á
z ;mění, zbývající pOv ..zap~av.e~1 v~ SOU? .Zá~~veň má souv~ a to i t~hdy,
ajišlění dluhů, nes!'17JI
I~~vldator~ ne~I-1I zrrzení dozorcI v rady pr?dezoZděliti mezi spolecnrky dnve, nez psano smlouvou spolecenskou, Jmer I nou tři měsíce ode dne uve- novati dozorčí radu, jíž připadají
~~~ění výzvy k věřitelům, předepsa- veškeré úkoly zákonem přidělené do~é v odst . 1. Rozdělení provede se, zorčí radě a usnášení společníků.
nenHi zvláštních ustanovení spoleZastavení činnosti společenských
čenské smlouvy, podle poměru vplaorgánů s účinkem uvedeným v drucenýchkmenových vkladů.
hém odstavci může býti provedeno
Obnosy nevyzdvižené věřiteli nebo správním
úřadem
oprávněným
ke'
společník'y, bud'lež před skončením zrušení též vůči společnosti zrušené
likvidace složeny u soudu.
z jiných důvodů, nastane-Ii některý
§ 92. Pokud předchozí paragrafy z případů uvedených v § 86.
neobsahuj í odchylných předpisů, jest
§ 95. K likvidaci nedojde, nabyl-Ji
užiti všech ustunovení, daných v tom- stát nebo země, nebo obec, všech
10 zákoně ohledně jednatelů, přimě- závodních podílů společnosti s ruřeně též na likvidátory.
čením omezeným za účelem zrušení
Též co do právních poměrů spo- společnosti nebo převezme-Ii jmění
lečniků navzájem a vůči společnosti; zrušené společnosti, jakožto celek j'
jakož i společnosti k osobám třet~m, 's dluhy smlouvou a prohlásí, že vstudále práv a povinností a odpoved- puje do všech závazků společnosti,
nosti dozorčí rady, jest užíti všech že se vzdává provedení likvidace a'
nařizeni, daných o tom v tomto zá- v případě převzetí smlouvou, že též
koně, bez ohledu na zrušení společ- uspokojí společníky.
nosti až do skončení likvidace, poKe přihlášce zruše'n í budiž při pokud z ustanovení tohoto oddílu a jeno prohlášeni o závazcích, převza
účelu likvidace neplyne nic jiného. tých
ve smyslu prvního odstavce,
§ 93. Po skončení likvidace mají opatřené vším, čeho jest podle zálikvidátoři
zažádati u obchodního kona třeba k jeho platnosti, ke při
soudu o výmaz likvidáční firmy, pro- hlášce převzetí smlouvou nad to
kázavše, že byly usnesením spole č- ještě smlouva a usnesení společníků,
nlku propuštěni z odpovědnosti.
které ji schvaluje.
Obchodní soud má výmaz uveřejZároveň
se zápisem vymaže se
niti v listech, uvedených v § 22 .
firma . Přechod jmění společnosti a
Knihy a listiny zrušené společnosti, dluhů jest pokládati za proveden dobud'tež odevzdány některému společ- bou zápisu.
nlku nebo osobě třetí na dobu desíti . § 96. K likvidaci nedojde, jestliže
let po skončení likvidace do úscho- se převádí jmění společnosti s ruvy. Osobu schovatelovu určí, nenHi čením obmezeným jakožto celek i s
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dluhy na akciovou společnost za poskytnutf jejích akcií nebo na jinou
společnost s ručením obmezeným za
poskytnutf jejích závodních podílů
(fuse) a obě strany se vzdávajf provedení likvidace. K takovému usnesení jest třeba jednomyslnosti, neníli ve smlouvě spole.čenské nic jinéh o ustanoveno. V ostatním jest při
měřeně užíti předpisů čl. 247. obchodního zákoníku.
HLAVA IV.
P řeměna jiných společnostf ve společnosti s ručením obmezeným

§ 97. Usnesení akciové společnosti,
že se přemění ve společnost s obmezeným ručením, nabude právního
účinku teprve zápisem do obchodního rejstříku. K ' tomuto usnesení jest
třeba týchž náležitostí, jako k usnesení o zrušenI.
Přihláška k zápisu musí se státi do
měsíce po přijetf usnesení o pře
měně s průkazem, že bylo vyhově
no těmto ustanovením;
1. akcionáři akciové společnosti
bud'tež vyzváni vyhláškou ve veřej
ných listech, určených stanovami pro
vyhlášky akciové společnosti, nebo
doporučeným dopisem, aby se prohlásili, zda se chtějí účastniti na společnosti s ručením obmezeným podílem na jmění akciové sPolečnosti
připadajícím na jejich akcie;
2. zúčastnění děje se tfm způso
bem, že každý akcionář, jenž toho
použije, převezme obnos, odpovídající jeho podílu na jmění akciové
soolečnosti, jakožto kmenový vklad.
Akcie, přeměněné na kmenové vklady musí představovati aspoň tři čtvr
tinv základního kapitálu akciové společnosti;

3, podíl na jmění akciové sooleč
nosti připadající na každou akcii, vypočte se na podkladě bilance k tomuto účelu zřízené , jež musí býti
schválena valnou hromadou společ
nosti většinou třf čtvrtin základního
kaoitálu na ní zastoupeného;
4. kmenový kapitál společnosti
s
ručením obmezeným. nesmí býti men?H než základní kapitál akciové společnosti. Předpisy ~6 6, 13 a 14 o
výši kmenového kaoitálu a o kmenových vkladů musí býti dodrženll:
5. Dokud se akcionáři neúčastní
1"\ ř p.vzetfm kmenových vkladů na společnosti s ručením obmezeným , musí

býti. kmenový kapit~1 uhrazen kmeno.
vyml vklady hotove vplacenÝmi je'
byly převzaty jinými osobami . '
1
§ 98. Usnesení o přeměně bUdiž
přihlášeno k zápisu za šetření jina.
kých předpisů, daných tfmto zákonem
pro zápis společnosti s ručením ob.
mezeným u soudu příslušného v bu.
~~U~~d~~ti pro společnost podle jej[.
Tento má o přihlášce jednati pou.
žívaje přiměřeně §§ 11 a 12, a není.
li zároveň též soudem rejstříkovÝm
až doposud příslušným pro akciovou
společnost, sděliti usnesení t Omuto
aby je zapsal ve svém obchOdním
rej střiku .
Zároveň se zápisem
usnesení o
přeměně budiž akciová
společnost
vymazána z rejstříku .
§ 99 . Ode dne zápisu společnosti
5 ručením obmezeným do obchodnl.
ho rejstříku jest tato společnost o.
právněna nakládati jměním
akciOVé
společnosti. V dosavadních právnlch
poměrech vůči
osobám třetfm ne.
nastávají přeměnou změny.
§ 100. Pokud se některý akcionál
nesúčastní na společnosti s ručením
obmezeným převzetfm
kmenového
vkladu, budiž mu společnostf vypla.
cen obnos, který připadá na jeho
akcii podle bilance zřízené podle ~
97 Č. 3.
~
Další nároky vůči společnosti mu
neořísluší.

I; 101. SpOlek k zisku směřujícI na
císařského patentu
z
26.
listopadu 1852 ř. z. Č . 153, trvajlcl v
době vyhlášení tohoto zákona, který
se, dříve než nabude tento
zákon
účinnosti , usnese, že svoje stanovy
přizpůsobí jeho' předpisům, a zrněni
se ve společnosl s ručením obmeze·
ným, zachovav při .tom veškeré svo·
je jmění, může býti jakožto taková
společnost zapsán, aniž byla zřizena
zvláštní smlouva společenská.
K usnesení je třeba souhlasu všech
členů . notářské listlny
a
státnlho
schválení potřebního pOdle § 21 cfs.
natentu z 26. listopadu 1852 ř. z. Č.
253.
Totéž platf Dro těžařshfa k provo·
zování hornictví. jež trvají j iž v do·
bě vyhlášení tohoto zákona . K usne·
sení o přeměně, jež není vázáno na
lhůtu, uvedenou v prvém odstavci,
jest třeba schválení horního hejtman·
stvl.
Po zn . Srov nej t aké zá ko n o p ře·
základě

Společn osti

s r. o. (zák.) §§ 97-108.

m ěně spole ~n os tr .s. r., o

Č . 279/ 24 nfze Otl sten y .

v dru žs tva
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odst. ~.~ '!1á koncesní úřad, při prov~z?vanl Jednání pOjišt'ovaCích pak
:1:~~~er:~vs~vvl'tnl.i.tra právo tot o provo-

HLAVA V.
Úřady a řízení .
§ 102. Na přihláš~y, oznámení a
§ 1.06. ~tátní povolení pro odvětv í
saelení k obcho dnlmu soudu tlmlo POd~lk~v~, uvedená v § 62, odst. 2.,
akonem předep saná a pro činnost, u~íll ministerstvo financí, pro vydáZ
o
t
·
v~n! vkladních knížek v souhlasu s
jeí pUS.IUŠI v t0'!1 o . s_mer~ o sou!Lu , minist e rstvem vni tr a.
použili .lest pl~t~yCh proedp!su o vyoOhle~~ě _těchto odvětví podnikoriIOvánl veci, Jez se tykaJI obchod- vy~h pnslusf koncesnímu úřadu 0niho r ej stř í ku.
p
- f
Poku d bude k vedení obchodního
ravnen .uveden~ v § 104, Č . 3 a 4.
rejstříku o spol ečnostech s ručením
Nedbá-II se zakonných předpisů
obmezený~ treb a dalších•. ustanovení, vydaných pro provozování nebo ne:
budOU vydana cestou nanzovací.
do~ržujHi se podmínky dané při
Finan ční prokuratuře sídla společ- ~~elení povolenf, mů:te
koncesní
nos li budiž zasl án ,po provedení zá- urad _povolení odvolati. POkračuje-ii
.
t·'k
'
d
'
..
se
pres
to,
bez
ohledu
na
odvolánf
pis u reJs rl ovym sou em OpiS prlhlá- v p rovozovaní, nebo děJ'e-1i se vuo _
šek a doklad u p ro obchodnl
rej- b
b
slřík, předep saných tímto zákonem v
ec:
.ez predchozího státního svo§§ 9, 51,.53, 56, 1~7, o~terý připojí lenl, .l~st koncesní úřad oprávněn
len, kd o Jest ke pnhlasce povinen. zastaviti toto provozovánI.
rylo opi sy j so u kolku prosty.
HLAVA VI.
Finan ční prokuratura může povolení zápisu odporovati stížností.
Cizozemské společnost i.
§ 103. Konce sí povinné společnosti
§ 107. Společnosti druhu v tom t o
6 ručen ím obmezeným (§§ 3
a 49)
podléhají státnímu dozoru, jejž vy- z~koně označeného, jež mají sídlo
konává konce sn í úřad z moci úřední mimo obvod platnosti tohoto zákona
mohou v tuzemsku provozovati obk zach ování veř ejných zájmů.
§ 104. Konc esn ímu úřadu přísluší v c~Ody odš~ěp~ým závodem, jestliže
pred
z~pocetlm tohoto provozování
příčině společ ností koncesí
povinných kromě ú k o lů mu na jinýCh mí- o~chOdu provedou zápis tuzemského
za
vodu
do obchodního rejstříku
u
slech tohoto zákona přikázaných:
~:~~~~.ního soudu určeného sídlem
1. schvalovati smlouvu
společen
skou a všechny změny společenské
. K Zá?isu..i~st ~ř:ba, přihlášky, k níž
smlouvy ;
2. vš eobecn á p ravidla pro hospo- I~st pnpolltl overeny opis společen
sk~
S.!"I?uvy a znamenání osob 0dařeni a skládání účtů sestavovati a
pr~vne ~ ych k znamenání firmy tuzemvyžado vati si statistické zprávy;
skeho
zavodu v ověřené formě .
3. bdíti nad hospodařením společ
,~ 10.8. Zápis budiž odepřen, nepronosti, a za tím účelem nahlížeti do
kaze-II společnost:
knih a listin s p ol ečnosti, žádati od
1. že ve státě, v němž jes t její
společnos ti nutn é výkazy a vysvět
lení a vvsílati úřední zástupce ke sídlo, podle jeho zákonů právně trvá
všem s chůzím společnosti a spole- a vykon~.vá tam skutečnou a pravidelnou cmnost podnikovou'
čenských orgánů ;
2. ž~ ,zřídila .pro veškeré' své pro4. zapo věděti , aby byla provedena
v?zovanl
podniku v tuzemsku zastu usnesení nebo o pa tř ení, jimiž se porusule sm louva společenská
nebo p~telstvo, které jest oprávněno platne
z~amenati
firmu j e jího tuzemskédonucující před pisy zákon~ nebo
jimiž se překroč ují podmínky ustano- ho z.~V?dU a jehož čle n ové mají své
bydllste
v
tuzemsku'
ven é slátní sp rávou při
lIchválení
} . p~lří- Ii k
pře'dmětu
podniku
smlouvy s poleče nské.
§ 105 ... ~~ovOz~je-li společnost jed- nekt,ere z odvě tví podnikových uved~nV;h
v
~
3,
ods
t
.
2.,
že
obdržela
náni pOll stovacl , nebo, aniž je' k
st atnl schvalení;
t~mu sml ouvou společenskou opráv. ~ . ž;: v~ státě, k němuž společnos t
nena, nebo, aniž dosáhla státního
prl~lu,sl,
JSou tuzemské společnosti
schválen f smlou vy společenské ně
která z j ednání uvedených v
3, st,eJ,nehoo d~uhu připuštěny ke zřizo
vanl zavodu na podkladě vzájemno-

§
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§ 109. Pokud není státních smluv,
nebo prohlášení vlády, vyhlášen'J-ch
říšským zákoníkem, podle nichž cizo:zemská společnost podle svého zákonného podkladu se jeví jakožto
společnost druhu v tomto zákoně 0.značeného a jest zaručeno zachovávání vzájemnosti, musí býti dukaz o
lom proveden prohlášením, vydaným
ministerstvem spravedlnosti v dorozumění se súčastněnýmí ministerstvy.
Toto prohlášení jest pro soud
závazné.
Nemuže-Ii býti
zachovávání
vzájemnosti prokázáno, jest třeba k zápisu zvláštního připouštěcího povolení ministerstva vnitra.
§ 110. O přihlášce platí přiměřeně
§§ 11 a 12.
Uveřejniti jest nutno:
1. firmu a sídlo společnosti a tuzemského závodu;
2. předmět podniku;
3. výši kmenového kapitálu a obnos vykonaných vplatu;
4. u společností koncesí povinných
datum schvalovací listiny;
5. obsahuje-Ii společenská smlouva
omezení trvání společnosti,
dobu
zrušení;
6. obsahuje-Ii smlouva společenská
ustanovení o zpusobu, jímž se mají
uveřejňovati vyhlášky, vycházející od
společnosti, tato ustanovení;
7. jméno, povolání a bydliště čle
nu zastupitelstva pro tuzemsko zří
zeného a ustanovení o zpusobu, kterým mají svou vuli prohlašovati.
§ 111. Všechny další přihlášky k
obchodnímu rejstříku podávati příslu
ší zastupitelstvu společnosti zřízené
mu pro tuzemsko.
Očinnost změn
skutečností zapsaných do obchodního rejstříku
jest
co do tuzemského závodu posuzovati
pouze podle doby, kdy došlo k zápisu v tuzemsku.
Zřídí-Ii se v tuzemsku další závo·dy, budiž první označen jakožto tu'zemský hlavní, ostatní jakožto tuzemské odštěpné závody. Pro tuzemský
hlavní závod jest užíti přiměřeně ustanovení tohoto zákona o hlavních
-:závodech, pro odštěpné závody před
pisu pro odštěpné
závody tuzemských společností.
§ 112. Zastupitelstvo zřízené pro
tuzemsko má pro tuzemská jednání
vésti zvláštní řádné knihy.

Povinnost, uveřejňovati bilancl •
Prl~~O~U .obchodu, bankov~ích (§ ~'I
maJl I clzozemske spolecnosti a "
i co do bilance cizozemského' hl 10
ního závodu.
iV·
§ 113. Tuzemské závody cizoz e
ské společnosti mohou býti zrušern .
ve přiměřeném použití § 86. Mi ny
to !'l.uže, zruš.ení ,?patřiti zemský ú~:
politicky, v lehoz obvodu má tuzern
ský hlavní závod své sídlo:
•
1 přestane-Ii společnost ve své
domovském státě právně trvali nrn
bo ztratila-Ii plnou zpusobilosl'
kládati svým jměním a zcizovati je"
2., netrvá-Ii již zastupitelstvo ZI'I.
zene pro tuzemsko a nedojde k jeh
novému zřízení do tří měsícu od
doby, kdy byla společnost obchod.
ním soudem k tomu vyzvána;
3. ~bjeví-li_, se~, že _.stát, k němu!
spolecnost prlslusl, pn nakládání ,
tuzemskými
společnostmi
stejného
druhu nedbá vzájemnosti.
Zrušení budiž vysloveno k návrhu
finanční prokuratury usnesením
ob.
chodního osudu, v jehož obvOdě mé
tuzemský hlavní závod své sídlo
byl-Ii povolen zápis proti Předpl!
sum § 108; pro řízení platí předpisy
§ 108.
Jednání tuzemských závodu buďtel
skoncována za přiměřeného použiti
ustanovení o likvidaci společnosti I
ručením obmezeným.
§ 114. Předpisu tohoto zákona o
společnostech
povinných koncesí
Dotom ustanovení §~ 62 a 102 až
jest užíti přiměřeně na cizozemské
společnosti. Další vplaty na kmeno.
vé vklady dosud úplně nevplacené a
jinaké změny
kmenového kapitálu
bud'tež zastupitelstvem zřízeným pro
tuzemsko přihlášeny k obchodnímu

n:'

I:
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rejstříku.

HLAVA VII.

U'stanovení práva daňového a po.
platkového.
§§ 115 a 116 ve znění článku ll.
zák. z 15. dubna 1920, č. 271;
Při zdaňování společnosti s r. o.
platí, počínajíc berním rokem 1920
tytéž zásady, podle nichž se zdaňujI
společnosti akciové.
Ukládacím kapitálem po rozumu I
100, odst. 2., zákona o osobních dlních ze dne 25. října 1896, č. 220 r.
z. rozumí se splacený kmenový kapl·
tál s příplatky podle § 72 a nezaplacený dluh z prioritních obligaci.

v

Spolecn

osti

S
,

ně

-'
přídavecne,

Při vyměřOvá,nl da i!álem podle §
dlužno vkládaclm kafkona o osob100 odst. 7. a 8, ~ti s lacený kmenich daníe~, rOZU!~l~atkl podle § 72.
nový kapital s _pn P s ručením obr
§ 117 .. SPole,cnbosz~rostředně škálomezenýml platl e louvy společenské
vý poplatek ze sm zák z 13. pro2
(pol. tar. 5~,
ř' z) před zápisem
slnce 1862, c.
íhO ·rejstříku.
jejlm do. ObC:Od~leno aby se tento
,est vsak o~ kme~ové vklady se
poplatek,.. p.okU d Ině nebo je-Ii unevplácell ~hn~otou býti žádány přístanoveno, z~iI z každého vyžádanéplatky, zapra době splatnosti každého
hO ~plat~d~žto listiny o vykonaných
z nlC~, , h splátkách jsou poplatku
čhteCnVt-dá_1i se pouze částečná
prosty. a. k přijme se
splátka
splátka! ~vs~platek ze zvýšené splávět~l, les
do čtrnácti dnu po je!ky zaprav~~í
Il,,! zapla!=1 IV
lit. č. zákona z 10.
_ Uleva c 1865 ., č 55 ř . z.
vztahuje
eervence ku o~y . dílčích dlužních úse o I nadaný~h společností s ručením
plsu vy ' m
ob§~~:nYpř~vádějHi se na společt s ~učenlm obmezeným při jejím
n~s I věci někým kdo jest v osobz~ zen oměru k jednomu nebo vIce
~p:le"tnlkum, jenž po~lE! vše~bec~ý~h
oplatkových
předpisu
oduvodnule
p I-enl poplatku budiž této slevy
S~~ilto podle p~měru závo?ních po.:
:lIu příslušných společnlku, prave
tak, jakoby nebylo došlo k přev?d~
na společnost jako takovou,
nybrz
na společnlky.
Zakládá-Ii se takto společnc:'st ,s
ručením obmezeným právním lednanim mezi živými a osoby převáděj IcI
nadále se na společnosti účastní,
budiž Immobilární poplatek, jenž má
býti snad zapraven za ony závodní
podlly jimiž se takto na společnostl úč~stnl, zapraven podle sazby
snllené, jaká plall pro nejbližší stupeň přibuzenstvl, přicházejícl v úvahu pfl společnfcfch . Tato výhoda dává se jenom tehdy, jestliže závodnl
podlly požlvajícl výhod podle toho10 a ~fedcházejfclho odstavce, činí
dvě tfetlny veškerého jmění společnosti.
Výhody obou předcházejícfch odI I_veu nastupujI však ohledně poplalku Immobilárnlho jenom
potud,
pokud ve smlouvě společenské pře-

:9
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r. o. (zák.) §§ 109-120.

' d'
vo dzavo
nic h po d'I
I u oso b požívajících výhody na jiné, při nichž by
nebyla nastala stejná výhoda, dobrovolnými právními jednáními mezi živými v prvých třech letech po zříze
ní smlouvy společenské jest vázán
na souhlas společníku.
Udělením
souhlasu v tomto časovém
období
pozbývá se výhoda zcela neb z části
ohledně poplatku immobilárního . Každé takové udělení souhlasu budiž
společností ohlášeno do osmi dnu
úřadu příslušnému k vyměření poplatku, pod následky újmy přede
'psané v § 80 popl. zák. z 9. února
1850, č. 50 ř. z.
§ 119. Poplatek, označený v § 117,
jest při p!eměně a~cio,vé společno~ti
ve spolecnost s rucemm obmezenym
'Zapraviti bez ohledu na povahu pře
váděného jmění, avšak pouze z toho
obnosu, o který kmenový kapitál nové společnosti
převyšuje základní
kapitál akciové společnosti. Poplatková povinnost z případných příplatku není tím dotčena.
Přechod nemovitých věci akciové
společnosti na společnost s ručením
obmezeným jest prost jak poplatku z
převodu nemovitostí, tak i poplatku
v~lad~íh~, nap~oti t~mu nenastup~je
prerusenl
povmnostl
poplatkoveho
ekvivalentu ohledně těchto nemovitých věci ve smyslu ,poznámky 3. k
pol. tar. }06, ~ e, zak. z 13. I?rosmce 1862 r. z. c. 89 z tohoto duvodu .
'předchozí uS,tanovenl platí . ~~ podmmek uvedenyeh v § 101 tez
pro
~ěžařstya. k pro~ozování hor .a sd.ruze~í, lez se men! ve spolecnostl s
rucenlm obmezenym.
~ 120. Cizozem~ké ~p.olečn~~ti
s
rucením obmezenym, lez chtel í po
živnostensku provozovati v tuzemsku
svuj podnik, mají zapraviti přímo poplatek podle II. škály z oné části
svého kapitálu vkladu a obligací,
již chtěj I věnovati provozování obchodu v tuzemsku, nikdy však z menší částky, než ze čtvrtiny kapitálu.
Výši kapitálu, z něhož má býti poplate k tento vyměřen, určuje finanční
ministerstvo s ohledem na poměry
podle volného uvážení a společnosti
majl za tím účelem, před započetím
provozování obchodu v tuzemsku, jakaž i před každým zvýšením poplatku
podrobené sumy kapitálové, určené
k provozováni obchodu v tuzemsku,
učiniti potřebné oznámení finančním
O

úřadum.
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§§ 8 a 11 zák. z 18. září 1892, č ' l dáto~, ja~ožto člen d_,:>zo~čí rady n •
171 ř z. jest použíti přiměřeně na bo ja_kozt,:> oso~a ,clnna k PřÍka:~
tento p~platek.
,
.
,spolecnostl s rucenlm,_o~meze nÝIII
Na dílčí dlužní úpisy clz~)lemskych pl'otoko!e~h ,o shr.oma~dení.ch, úče~
· společnost[ použíti jest, mimo to §§ níc~ ~zaverkach, bllanc}c.h,. Jednacích
1 až 3, dále 6 až 12 zakona z 18. ~~rav~ch, nebo .ve ver~jne výzvě k
září 1892, Č. 171 ř. zák.
, u c astl_ na . pOdnl_ku_ ma~,:~kový stav
Pozn . Srovnej též saz~u so ~dn I ch sp~!ecnostl_ falesl!e .. ~yllcl ~ebo za.
pop l atků v oddíle VI. teto sbl rky.
mlcl skutecnost, jejlz zamlcení jesl
z~ůsobilé klamati} př!čině majelko.
HLAVA VIII.
veho stavu spolecnostl.
§ 124. Trest na přečiny uveden'
Ustanovení trestní.
v §§ 12,1 až 1~3, jes~ vězení od jed:
Ustanovení závěrečné.
noho tydne az do jednoho roku
121. Přečinu se dopouští ten, nímž může býti spo,ien peněžitý t~es~
kdo úmyslně jakožto jednatel, jako od 1000 do 20.000 korun.
člen dozorčí rady nebo jako likvidá§ 125. Trestních ustanovení toholo
tor společnosti s ručením obmeze- zákona )est užíti Je~,:>~, pokUd čin
ným způsobí, s tím projeví souhlas nespada pod pnsnejsl ustanoveni
nebo tomu nezabrání, že se společ- trestního práva.
níkům vydají listiny o jejich účasti,
Všeobecná ustanovení trestního zé.
jež znějí na majitele nebo na řad, kona z 27. května 1852, Č. 117 ř. z
nebo obsahují poznámku, ukazující platí též pro přečiny, ustanovené
na přípustnost indossace, anebo di- tímto zákonem.
videndové listy.
Řízení přísluší sborovým sOUdulII
§ 122. Přečinu se dopouští
ten, prvé stolice.
kdo:
§ 126. Kdo jakožto revisor poruií
1. jakožto jednatel v prohlášeních jemu náležející povinnost mlčenlivo.
poHebných za účelem zápisu společ- sti o poměrech obchodních a pIOVO'
nosti nebo zápisu zvýšení nebo sní- zovních, o nichž nabyl vědomo sti pll
žení kmenového kapitálu do obchod- revisi (§ 45), budiž potrestán pořád.
ního rejstříku podle § 9, bod 2, kovou pokutou až do 2000 korun 11m
§§ 10, . 53 nebo 56, nebo
soudem, do 'jehož obchodního rej2. jako jednatel nebo likvidátor v stříku jest společnost zapsána.
knize podílní, jež se má vésti podle
§ 127. Provedením tohoto zákona
§ 26, nebo v seznamu, jenž se má jenž nabude účinnosti tři měsíce p~
předlož'iti na základě knihy podílní vyhlášení, a vydáním předpisů, jichl
obchodnímu soudu,
jest třeba k jeho provedení, jsou
úmyslně učiní falešný údaj z.půso- pověřeni ministr spravedlnosti a mlbilý klamati v příčině majetkového nistři vnitra, financí, obchodu, iestavu společnosti s ručením obmeze- leznic a orby.
ným.
Pozn. Zákon byl vyhlášen 15. dub.
§ 123. Přečinu se dopouští ten, kdo na 1906 a nabyl účinnosti dne 15
úmyslně jakožto jednatel nebo likvi- I červ na 1906.

Zákon ze dne 10. prosince 1924, čís. 279,0 přeměně společností s ručením obmezeným v .družstva.
§ 1. (1) Společníci společnos ti s
ručením
obmezeným podle zákona
ze 6. března 1906, Č. 58 ř. ' z., o společnostech
s ručením obmezeným,
pokud se týče zákona z 15. dubna
1920, Č. 271 Sb. z. ' a n:, kterým se
rozšiřuje platnost zákona ze 6. března
1906, Č. 58 ř. z., o společnostech
s ručením obmezeným ~ na Slovensko
a Podkarpatskou

Rus

a

pozměňují

ustanovení §§ 115 a 116 tohoto zák..
na, mohou se usnésti na tom, II
společnost se přeměňuje, aniž m'"
v podstatě svůj předmět provozu, _
výdělkové
a hospodářské d
podle zákona z 9. dubna 1
ř. z., o výdělkových a hos~)odáfsllt"
družstvech, anebo v d
§§ 223 až 257 zák. čl. XXXVI
anebo v hospodářské a živnclsteln" ' ( .

S

lečno sti s r. o. (zák.)

§§ 121-127.
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pťe"rněna společn. s r. o. v družstva (zák.) §§ 1-4.
družstvo podle zákona o hoúvernl· kých a živnostenských úvěrspod JSužstev zák. čl. XXIII/1898 uh.
ních Jsnes ení talco vé musí býti uči'ednomyslně; jde-Ii o společneno ~ ručením obmezeným, jejíž
~~st m jest soustavná elektrisace,
ucele
společnost s ručením obmeeb
n . : jejížto společníd .jsou drUŽleny 'stačí k usnesení větši na, jíž
sr~~ podle zákona Č. 58/1906 f. z.,
te
zákona čís. 271/1920 Sb. z. '. a
resppo případě podle smlouvy spole~., ské k usnesení o změně spole~en ské smlouvy. Usnesení mu sí se
C~~i ve všech případech způsobem,
SI hoi třeba
k usnesení na zrušení
e olečnosti s tou odchylkou, že mů~p býti os'vědčeno notářem (veřejZ~m) nebo soudcem olcresního so udu,
~y JehOŽ obvodě se koná, v<!l~á .hr-omada společnost~ nebo, ~Ia.suje -II se
písemně, v jehoz obvode jest sídlo

.ll)

to poléze bylo

vyhláše~o,

a že o

věřitelích, kteří se nebudou , hlásiti
d,o měsíce · počítajíc : ode dne posledního uveřejnění tohoto .ozlJáme,ní,

bude pokládáno za to, že souhlas·í s
převzetím svých pohledávek ďruž
stvem jako přímým d,lužníkem.
(2) Známým věřitelům budiž to 0j známeno přímo doporučenými dopi- '
sy.
. ,
§ 3. (1) Po uplynutí měsíčni lhůty,
stanovené předchozím paragrafem,
jsou jednatelé povinni, šetříce zákoi1l1ých předpisů o zápisu drl!žstev
ve společenstevní aneb obchodní rejstřík, opověděti usnesení o přeměně
~ ·z ápisu do společE1nstevního, aneb
obchodního rejstříku
soudu
příště
podl e ·sídla družstva přfslušného.
(2) K opovědi jest připojiti:
1. průkaz, že usnes~!1í na přeměnu
. by.lo _ podle. § 2_ z~psano v obchodní
rejstrfk a ~otyc,ne soudní usneseni
společnosti.
nabylo mocI prava,
(3) Byl-Ii podle § 45 ~ák. č. 58/19.o~
2. průkaz, ~e, společníci byli podle
f I učiněn u soudu navrh na revIsI § 2 vyrozumenl,
spoiečliosti, smf usnesení se státi
3. průkaz, ' ž~ ·se stalo uveřejněni
jen když Ipráva o revisi byla valnou předepsané §em 2; odst. 1., .
hro~adou schválen a.
·
4. prohlášení, že známí věřitelé
§ 2. (1) Všichni jednatelé společ - byJi podle § 2. do,poručenými dopisy
nosti jsou povinni opověděti za- p'nOlo ~prave_nf, . _."
;,
mýšlenou přemě nu k poznamenání v
~".I?rukaz, ze _, ver.,lele,. kleli , .se
obchodním rejstřfku. K opovědi jest h~as lll čl za .. ~o _ z~dalJ, byli uspol{ojepflložiti stanovy družstva. Soud po- 111 nebo z~!lstem~. .
_..
,
_
voH zápis jen, odpovídají-Ii ,stanovy
. 6. P!?hlas.ení, ze ~lI1í ventele ~.~z
družstva platným předpisům a bylo-Ii tl.! ~terl byli .u~~okojení nebo Z~jIS
prokázáno, že usnesení společníků tel1l, se ..~e!llasllJ. ~ • z.a
uspokOjeni
podle § 1 se stalo po zákonu neb-o nebo zaJI.sten,f nezaaalJ. . .
podle smlouvv společenské. Jakmile
~~1 }e-II P!.~ka: o USpokOje~~ nebo
usnesení soud u nabylo moci práva, z~jlstení verl:~lu neb~. prohlasen! o
jsou jednatelé povinni oznámiti usne- vysledk~ vy.zyV,,!C!ho rlze~í !1!:spr,ávsení o pře měně doporučenými do- ~ym~ rud ~slc~nl jedn~tele : yer~telUm,
plsy všem společníkům s tou dolož- jlchz se t'lkaJI nespravné udaje, ,rukou, že jejich kmenové vklady bu- k,?u spoJ:.cno,u a nedflno_u, za ~1{Ody
dou plnou částkou přeměněny na ~emt~ ventelum !~':" ,vzesle az do
zbodní podllV, aniž třeba dosavad- cást~y, kte.rou velltc:lu!.l1 se .nedostanIm spol ečníkům písemné přihlášky ne, uspok~jení ze jmení ' ~polečenII: drulstvu podle § 3 zák. Č. 70/1873 skeho.
'
,
f. z., po případě § 224 zák. čl.
(4) Ručení to nestíhá " jednatele,
UlVII/1875 uh. pokud se týče pod- prokáže-Ii, že mu nebyla ani nemopilu stanov podle § 3 zák. čl. hla býti ' známa nesprávnost průkazu
11111/1898 uh" a uveřejniti zamýšle- ~ebo. prohlášení, ,ačkoliv, ·šetřil péče
nou přeměnu v listech označených rádneho obchodnlka :
.
,
v I 22 zák. Č. 58/1906 ř . z. Z~rov eň
§ 4. (1) Soud povol[ zápis šetře
bUdil oznámeno, že společnost s ru- I zákonných , předpisů o zápisu družtnrm obmezeným jest ochotna ·na stev'
společenstevn f, pokúd se týPOUdinl USpOkOjit!. ~ebo zajistiti če _ C?bc.ho.dní r,ej~třík ~,',. nEl'ní:1i zárokIIny věFltele, llchz pohledávky ven rejstrfkovym ' soudem příSlušným
I OV po právu v den, kdy oznámení pro společnost s ručením' obmeze-

I
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ným, vyrozumí o zápisu tento soud. stevní aneb obchodní rejstři k
Soudu povolujíc!mu zápis nenáleží původně stanovený rozsah rUČenl
zkoumati, zda stanovy družstva, jež ho členů býti rozšířen.
musí býii totožny se stanovami, po~ 7., Učinl-Ii jed,natel S~OlečnOstl
dle nichž se stala poznámka podle rucenlm obmezenym v prukazech
§ 2, vyhovuji příslušným zákonným bo prohlášenich podle § 3 POda ~..
předpisům o družstvech.
vědomě nesprávné údaje, jež js nYcb
(2) Zároveň se žádosti za zápis u- to, aby klamaly o majetkovém s~U '
sneseni o přeměně budiž žádáno za ' společnosti, trestá se, neni'li ~?
výmaz společnosti s ručeni.m obmeze- přísněji trestný, za přečin tUhÝm '
ným v obchodním · rejstříku.
zením od jednoho týdne až do
§ 5. (1) Dnem zápisu družstva ve noho roku, s nimž může býti
společenstevní
pokud se týče ob- peněžitý trest od jednoho tisice
chodní rejstří , nastupují na místo do dvaceti tisfc ({č. Pokus je trest t
orgánů společnosti s ručenim obme§ 8. Provedením tohoto zákona n •
zeným orgánové družstva.
pověřují ministři spravedlnosti o"
(2) Přeměna se
Jinak nedotýká chodu, vnitra a zemědělství v~ Sh'oprávních poměrů k osobám třetim.
dě s ostatními súčastněnými minist o.
§ 6. Pět let po té, kdy družstvo
Poznámka. Zákon byl vyhlášen ~
bylo podle § 4 zapsáno ve společen- prosince 1924.

I

Zákon ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. z. o společenstveCh
výdělkových a hospodářských. .
HLAVA PRVNf.
Ustanovení všeobecná.

ODDfl PRVNf.
O zřizování společenstev a právních
poměrech členů.

§ 1. Ustanoveni tohoto zákona dlužno použíti na spolky s neuzavřeným
počtem členů, jichž účelem jest podporovati výdělek neb hospodářství
svých členů společným provozovánim
závodu nebo
poskytovánim
úvěru
(společenstva výdělková a hospodář
ská), jako jsou
spolky záložní a úvěrní,
spolky pro nákup surovin a s~ladištní, .
společenstva výrobní,
spolky spotřební a
společenstva bytová a pod.
§ 2. Společenstva výdělková a hospodářská mohou býti zřizována bud'
s neobmezeným neb obmezený/U ručením členů.
'
V prvnim případě ruči každý člen
společenstva za závazky'
společen
stva solidárně svým celým jměním, v
druhém případě jen do určité, pře
dem stanoven'é částky.
§ 3. K založeni společenstva je
třeba:

1. přijeti společenstevni firmy;
2. pisemného sestaveni smlouvy
(stanov);
3. zápisu této smlouvy do spole-

společenstevní

čenstevniho

rejstříku.

Přístup jednotlivých členů děje
písemným prohlášením.
SI
. § 4. Společ~nste~ní firma musí bto
tl, volena z p.redmet~ podn iku a mg.
SI obsahovati oznaceni "registrov..
né společenstvo" a podle povah,
ručeni ,(§' 2). ta~é" dodatek "s neobmezenym rucenlm
neb "s obmez.
ným ručením".
lméno členů společenstva nebo
jiných osob nesmí býti poj ato do lir.
my. ~.~ž.dá nová. firma. musí se zřetel
ne Ilsltl ode vsech firem registrovaných společenstev, které již trvaj[,
témže místě neb v téže obci.

ob§sa~'ovs:,~lečenstevní smlouva mull
1. firmu a sídlo společenstva'
2. předmět podniku;
I
3. dobu trvání společenstva má-Q
trvání býti na určitou dobu '
no;
4. .podmínky vstupu členů spoll!
čenstva, jakož i případná zvláštni ..
stanovení o jejich odpadnutf (výst
pém, smrti nebo vyloučením);
5. obnos závodních podflů jedn
livých členů společenstva a zp6s
jak se tyto podfly tvoří;
6. zásady, podle nichž se má .tstavovati bilance a počítati zisk,
sob zkoušeni bilance, jakož I
novení o rozdělování zisku a
mezi jednotlivé členy společ,ens'. _.
7. způsob volby a složeni

Ukon družstevní §§ 1-14.
vensl va a
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'ormy pro legitimaci členů
tva jakOŽ i jejich zástup-

§ 8. Pokud není
společenstva
do

proveden

zápis '

společenstevního
piedsl.ave~~kŮ 'společenstva;
. ,rejstříku, společenstva jako takového
Cll a uied svolávání členů společen- tu není. ledná-Ii se před provede8. 'ormu
ným zápisem jménem společenstva
Sl;~; odminkY hlasovac!ho práva čle- ručí ti, kdo jednají, osobně a soli:

nů s~olečenstva ,a ,.ormu, kterou se
tolO právo vykonavá,
10
ředměty, o nichž členové sp~I -e~!tva na svolání se dostavlvsi
n~~OhOU se usnášeti .po~hou p~OS.I?~
ělllnou hlasů, nýbrz Jen .. ~llneJsl
:ělllno u hlasů nebo podle Jlnych náleiitostf;
11. způsob, jak1m se dějí vyhlášky
olečensl va ;

SPn údaj, je-Ii ručení členů spole-

•
jeho závazky neobmezené
a přesahuje-Ii ručene v lomto druhém případě míru zá;~nem (§ 76) stanovenou, také údaj
hu tohoto ručení;
o rOZs a
•
•
'
,
13 jména clenu p rvnlho predstaven~tva neb osob, které maj í provéstl zápis společenstva do rejstříku.
6 S olečenstevni smlouva, zas~ná' d! společenstevního rejstříku
p.
'j
, by' ti ve výtahu u(,-:gl.st~ovana musl
vereJnena.
Výtah musí obsahovati:
1. datum společenstevní smlouvy;
2. 'irmu a sídlo společenstva;
3. předmět podniku;
4. dobu trvání společenstva, má-Ii
býti trvání na určitou dobu obmezeno;
5. jména a bydliště členů před stavenstva, je-Ji toto z!ízeno již ve společenstevní smlouve;
6. způsob, jakým se dějí vyhlášky

če~~v~b~ezené,

společenstva;

7. Odaj, je-Ii ručení členů spoleza jeho závazky neobmezené nebo obrnezené, a
přesahuje-Ii
ručenl v tomto druhém případě míru
zékonem (§ 76) stanove~ou~ také údaj o rozsahu t~hoto ru~enl.
•
le-II ve spolece~stevnl s,!"louve u.tilnovena 'orma, lakou o predst~ven.tvo čin i své proJev~ vule a Ja~ou
podepisuje za spolecenstvo, dluzno
uve'eJnlll I !ot~ ustanoveni.
§ 7. U ka.zdeho o.bchodního s.ou~u
dlutno vésti spolecenstevní reJstrlk
o Ipolečenstvech, jež mají své sídlo
v Jeho okrsk~.
O lomto reJstřik~ pl~tí ustanovení
dna obchodnim zakonl kem pro obchodnl ,eJslfik.
čenstva

I

dárně.

§ 9. Každá změna společenstevní
sml~uvy, .mu~! ~~ státi
písemně
a
musl by tl I?rlhl.as~na u ' . obchodního
soudu. s pnpoJenlm OpiSU usnesení
I spolecenstva:
••
S. ~snese~lm o z~ene se n~kládá
steJnym zpuso~e!11, Jako. s puvodní
smlouvo~ .. UvereJn~, se vsak. z tohoto
usneseni Jen to, clm ~e ~eco mění
n~ .•~stanove!,!c~, obsazenych v dříveJslch vyhlaskach.
,Tot~ .~snesení nemá žádnéh~ právnlho ~clnku, dokud .ne,ní zapsano do
sl?olecenstevní~o r!Jstríku u o~chOdnl~o soudu, ~ Jehoz obvodu ma spolecenstvo sve sidlo.
• ,
§ 10: U. kazdeho obchodníh,o soud~, v Jeh,?z.obyodu '!1 á ~I?olecenst~~
zaY,?d odst~~ny, musl byt I tento pnhl~s~~ k zapls~ do .~polečenstevního
reJstnku a dluzno pn tom dbáti všeho, co je pře,depsáno v §§ 6 a 9
pr
hl
í
'
d
o
avn zavo ' .
,
•
• § 11. Práv~i ,pomer .. clenu spolecenst~a mezI sebou rldí se nejprve
spolecenstevní smlouvou. Tato smí
s7 odchylovati ?d ustanovení tohoto
zakona Jen v tech bodech, při kter~~h je}o výslovně prohlášeno
za
prlpustne.
§ 12. Společenstvo může pod svou
firmou nabývati práv a vcházeti v
závazky, nabývati vlastnictví a jiných
věcných práv také na
pozemcích
před soudem žalovati a žalován~
býti.
Řádným jeho sudištěm jest
soud
v jehož obvodu má své sídlo.
'
§ 13. Pro společenstva, jichž předmětem podnikání jsou zcela nebo
částečně obchody, platí bez ohledu ke způsobu a výši zdaněni ustanovení obchodního zákona týkající
se obchodníků, pokud tento
zákon
neobsahuje odchylných předpisů_
Pozn . ~ 13 ve zněn í § 2 odst
1
zákona ze dn
13 ,-1928' ., '
183
e
, rlJna
,CIS ,
§. 14. V sídle společenstva a každého jeho odštěpného závodu dlužno vésti rejstřfk, do něhož jest zapisovati předjmení i přijmení a stav
č. 27*
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každého členaspol'ečenstva, den. je- I
ho vstupu do společenstva a JEmo
odpadnuti z něhO počet
každému
náležejících závodních podílů, jakož
i výpověd' jednoho nebo více závod ních podílů.
K . d' u musí býti dovoleno nahl' ~z o:~ do tohoto rejstříku jakož
i ~o nspOlečen~tevní smlouvy ~ jejíchv',
d . h změn
pnpa n y e .
ODDlL ' DRUHÝ.
O představenstvu, " dozorčl
raaě" a
valné hromadě,
§ 15. Každé společen stvo musí '!líti přect stavenstv'o, které jest ~olitl z

§ 1 B•• společ~,ns:yo,. ~abý~á ,P~áv a
zavazuje se P'i aVhim, jeana~lm l , kte·
ré uzavřelo pred~tavenstvo ~e~o j mé.
nem. Lhost~Jno Jves.t, ,bylo-II Jednáni
uzavřeno vyslov~e, l~enem sPO I ~če.n_
st~a ne!J!l vyplyva; li z okOI~ost l, ze
melo by tl podle v~l,: smluvili ch str an
uzavřeno pro spolecenstvo.
o~r~vněnl eředstavenstva. k zastupovalll spolecenstva vztahuje se také na všechna jednání, k nimž jest
podle obecného občanského práva
třeba zvláštnl plné moci, znějící nll
druh jednání.
§ 19 . Představenstvo jest vůči spo'Iečenstvu povinno dodržovati obmepočtu členů společens~va. Predst~- zení, jež jsou Ve . společen stevn[
venstvo zastupuje spolecenstvo SOUCl- smlouvě nebo. usneseními valné hro·
ně i mimosoudně. ' .
•
.
mady stanovena pro rozsah jeho 0Před stavenstvo může se skládati z právněnl " zastupovati společe nstvo .
jednoho nebo více členů, kteří. mo- Naproti třetím osobám však nemá ně·
hou býti placeni nebo neplac~ml. Je- jaké obmezenl představenstva stran
jich zřízení může býti .• kdykoll ,odvo- zastupování společenstva
žádného
láno, bez újmy nároku .na na~,ra,du právního účinku. To plat! obzv l áště
škody, vyplývajících ze stávéljlc i cli pro připad, že zastupování se má
smluv.
vztahovati jen na jistá jednán í neb
§ 16. Dočasnl členové př~dstaven- jisté druhy jednáni, nebo že tako·
stva mu sl býti ihned. po svem zv~le - \/éto zastup.ování jest možné jen za
ní přihlášeni k zápisu
~pol~~en- jistých okolností nebo pro jistou do·
stevního rejstříku. Ku ' pnhlas~e Jes~ bu neb ' na jednotlivých místech, neT
.
Clenove bo že se 1< jednotlivým jednánim
připojiti jejich legl II1!~Ci.
.
'
vy~aduJ'e souhlas valné hromady, dopředs,tavenstva majl SVU) pod~I S pred
~
obchodním . soudem znamenati anebo zorčí rady nebo jiného orgánu spo·
znamenání to v ověř·ené fórmě po- lečenstva.
dali.
~ 20. Přísahy jménem společ e listva
_ Stejným způsobem nutno postupo- vykonává představenstvo.
vati při každě změně členůpředsta: . § 21. K doručeni obsilek a jiných
venstva, po přlpadě při ustanoveni dodání pro společenstvo stači, sta·
zástupců.
'
.
ne-Ii se to některému členu před staNeni-li změna zapsána do sp.ole- venstva, oprávněnému k podpisu nečenstevního rej střiku a veřejně vy- bo ke spolupodpisu, anebo n ě které'
hlášena může ji společenstvo
na- mu úředn!ku společenstva, který jest
mítati ."řetl osobě jen t,ehdy, ,d~ká - oprávněn zastupovati ,je před souže-Ii, že jl tato změna byla znama dem.
při sjednání smlouvy.
§ 22. Přec!stavenstvo jest povinno
Byly-Ii zápis a vy.hláška ..pr~vedeny,. pečovati o to, aby byly vedeny po·
p'ůsobí změna proti osobe !retl, po- třebné knihy společenstva ,
kud nenl okolnostmi
oduv?d~en,? ,
Pokud jsou tyto Imihy vedeny podomněnKa - že ósoba ta o zmene te, dle předpisu obchodniho zákona,
sjednávaií'e smlouvU, ani nevěděla plat! ustanoveni článku 34 obchodani ' věděti nemusila.
ního zákona a § 19 uvozovacího zá§ 17. Pledstavenstvo. má ~initi sve.· kona k obchodnlmu zákonu obdobně
projevy vůle a po~eplsovatl z~ spo' pro průkaz pohledávek společenstva
lečeňstvo ve . forme ustanovene spo- z jednáni zák.on.em mu dovolených a
lečenstevnr- smlouvou. NenHi ničeho 10' bez ohledu k předmětu podnikáci tom ustanoveno, ' jest nulný podpi.s l ní ;.( ke způsobu a výši zdaněni spovšech ~ členů představen~tva ... pode~i - lečen stva .
sovánl děje se Hm zpusobem,
ze
, představenstvo musí nejpozd ěji v
podepi'sujíé:l připojl svůj ~odpis
k prvních. šesti měslcfch každého zá'
firmě spole'čenstva nebo I< po)meno- _ vodnlho roku vyhlásiti účetni uzávěr
v'fi!ií přédSfaveristva.
ku za uplynulý lávodnf ' rok spolu s

t!.?

Zákon družstev~~ §§ . 1~-31.,
,

' v lé'lo vyhlasce tllulIlo uve-

l)1,la"~~Vlášie taKtl 'p0cet. členú, kte!í
v dobe,

S~lísfušel i k spol ecen s~vu

P
b' lance byla uzavrena, pak po~dY vienú kteří průběhem bilančnícet I'~I<U přistoupili ~ po;:byli, S~é110

~o

vi

'akož i pocet zavodnlcn po-

,lel~5t 'a'kY" byl při uzávěrce bilailce a
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~ýc~ sporů jako intervenient na své

utra.y.
§ 26.

Provozováni závodu : spolejakož i zastupování společenslva co do tohoto provozování
lze přikázati také úředníkům společenstva nebo
jiným osobám jako
zmocněncům společenstva. V tomto
v,
pnpadě
určuje se jejich oprávnění
podle plné moci jim udělené; vztahuje se v pochybnosti na všechny
právní úkony, jež obyčejně přináší
sebou prováděcí jednání toho druhu.
§ 27. Práva, která příslušejí členům společenstva vespolek ve valné
čenstva,

dflu )jicn průběhem b'l
kolik
I a~c':l'h o ro' k u
př i bylO nebo bylo vypovedeno nebo
azpět vyplaceno.
n pozn, Druhý odstavec § ~?, ve znení § 2, odst. 2, zá k. z 13, fl J na 1928,
čís, 183,
,v d t
t " t __
§ 23. členove pre s, ~ven:,va, K Cf(
jednají mimo m~z.e sveno prlkaz,u ne- hromadě.
bO proti předplsum, toho'(Q zakonvč!
Každý člen společenstva má při
nebO spoleé e.ns~ev!1 1 sml~u'lY, rU,cl tom jeden hlas, nestanoví-Ii spoleosobně a so ildarne
za skodu tim čenstevni smlouva něco jiného .
v.nikI OU .
§ 28. Valnou hromadu členů scole"§ 24. společenstevní smlouvou mů- čenstva svolává představenstvo; poie býti dána představenst~u po bO~ kud nejs.ou k tomu oprávněny podle
ozorčí rada, kterou
voli clenove 'společenstevni smlouvy nebo podle
~polečenstva . za ,svého středu s ~y- tohoto zákona také jiné osoby.
loučením členu pred~tavenstv~ a je§ 29. Valnou hromadu členů spoJe'íi zřízeni lze kdykoli odvo.latl.
čenstva dlužno svolati mimo případy
J Je-Ii dozorčí rada zříz~na, dozírá výslovně určené ve společenstevní
na vedení z,ávodU, spolec.':,nstva ve smlouvě, když toho vyžaduje zájmy
všech odvětVI ch spravx, ~uze se se- společenstva.
znamo vat s chodem zalezltost! spoleValná hromada musí býti ihned
čenstva, nahlédati kdykoliv do jeho
svolána, navrtllle-li to nejméně deknih a spisů a vyšetřovati slav po- sátý díl členů společenstva podáním
kladny společenstva. Může, jakmile jimi podepsaným, v němž jsou uvese mu to zdá nutným, sprostiti členy I deny účel a důvody . Jestliže spolepředsta'len~tv~ č! úředníky prozatímně 5?nst~vnl sm)ouva. přiZ!1ává - právo
jeji ch opravnelll a to az do rozhod - za'datl svoláni valne hromady většl
nutí valné hromady, kterou' dlužno co mu nebo menšlmu počtu členů sponej dříve na to svo.lati, a učiniti nutlečenslva, plaU to, co ustanovuje.
ná opatřeni pro zatímní dalšl vedení
TVr kteřf jsou povinni svolali valpodniku.
no'u hromadu, dlužno k - tomu v příDoz o rčí rada má zkoumati účty za padě potřeby
přiměti
peněžitými
jednotlivá závodnl období, obzvláště tresty až do třl set zlatých rak . .čí s la,
výročni účty. bilance ., a
návrhy na které ukládá ' o~chodnl soud k žá·
rozdě l eni zisku , a podávati
o tom dosti navrhovatele.
každého roku zprávu valné hromadě. ... § 30. Valná hromada má se svolali
Dozo r či rada, má svol ati valnou způsobem stanoveným 've společenhromadu, je-Ii to žádoucl v ,zájmu stevní smlQuvě.
'
spo l ečenstva.
Očel valné hromady musí býti po
Čle no vé dozorčl rady ručí ' za škokaždé při svoláni oznámen.
Valná
du, kterou způsobl neplněním svých hromada nemůže se usnášEÚi o před
povinno sti.
mětech, • jichž projednáváni
nebylo
§ 25. Dozorci rada Jest zmocnena Umto zpusobem ohlášeno; ' z toho je
vésti proti členům představenstva všaJ< vyňato usnesení o návrhu na
soudni spory, na nichž se usriese svolánf mimořádné valné ·hromady,
valná hromada.
když takovýto návrh byl podán na
Má·1i společenstv'o vésti spor proti valné hromadě.
členum dozorčl rady, zastupuji ho
Takového oznámeni nenf třeba k
plnomocnici, volení valnou hroma- podáváni návrhů a k jedn'ánl bez
dou.
.
usnášeni se.
Každt č~7n p!E!dstaven,st!a j~st
§ 31. Aby valná. hromada byla
oprávnen pnstouplll clo prave dotce- schopna usnášeti se, jest třeba, aby
V

v

v

,

•

_
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HLAVA DRUHÁ.
podíl na zisku a co mu přísluší .Zvláštní ustanovení 'pro společenstva vypořádání se v případě Zl'ušení PII
s neobmezeným ručením.
lečenstva nebo zániku jeho čle~Po'§ 53. Clenové společenstva s ne- v něm.
stvl
obmezeným ručením ručí' za všechny
§ 57. Ustanovení předcházejlcíh
závazky společenstva solidárně. . ~e- p.aragrafu pl~~í i. pro soukromé /
lým svým jměním, pokud k Jejich rJtele, pro nez vazne na jmění čl e
úhradě v případě likvidace nebo společenstva zástavní právo. leřn~
konk ursu nevystačí aktiva . společen- z~stavní p~á.vo nevzta~uje se na ~~_
stva .
CI, pohledavky a prava, náležej"
Kdo vstoupí do společenstva JIZ ke společenstevnímu jmění, nebo lel
trvajícího, ručí stejně
s ..ostatními nějaký podíl na ~ich, nýbrž pouze ~:
členy společenstva za všechny zá- t o, co Jest oznaceno v poslední vvazky, v · něž společenstvo . vešlo tě předcházejícího paragrafu.
e·
před jeho vstupem.
Předcházejícími ustanoveními nejsou
Smlouva, Ilterá by tomu
odporo- všal< dotčena práva, která vázla n
vala, nemá vůči
třetím právního předmětu , ~neseném některým Čle~
.. k
nem spolecenstva do jmění Spol
Ú cm u.
~. č enstva již v době přínosu.
e·
§ 54 . K.aždý čl~el1 s polecenstv~. m~
§ 58. Kompensace mezi pohledáv_
prá~o ze . ~polecen~tva vystO~pltl, ~ I<ami spol ečenstva a soukromými Q.
k~yz spolec~.nstevnl s~louva Je uza hledávkami
dlužníka
sPolečens~v
vrena na !JrCltOU dobu . .
~ za některým členem společe
a
Není-Ii ve společ.el1st~vní. s "!l~uve jest za trvání společenstva VYI~~~va
nic · u~~anov~no o vypovednJ ~~hut~ . : I na a to jak úplná, tak i částeč~:'
okamz!ku vystupu, Jest mozno
,:y
Po zrušení společenstva je přípust ~.
stoupiti j~n s .ko~cem ?b~h~d~lh~ když a pokud pohledávka SPoleč:n:
roku~ po P!edc~a~eJíc!, .neJm~ne ~ctyr_ stva jest při vypořádání přikázána
nedelní vypovedl. Dale zan~ká clen 'členu společenstva.
ství smrtf, pokud
spolecenstevní
. .
• ~_.
I
b h' ustanovení tomu
§ 59. Vymohl-II SI soukromy ventel
sm OIlV~ ~eo sa uJe
některého
člena
společenstva po
. odporuJí~lch. .
~
bezvýsledné exekuci na jeho soukro.
§ 55. CI,:nov! ~e. sp'olece.."s.tv.a o~- mé jmění exekuci na pohledanost
padnuvší, Jakoz ~ I JeJich . dedlcl !uc! která mu přísluší v případě zánik~
věřitelům s'polecens~va po proml~ec~ jeho členství ve společenstvu, jest
dobu za vsech~y zav~zky spolecen~ ke svému uspokojení oprávněn, po
, stva, které vzn~kly pre~. ~ím,
nez předchozí své výpovědi, žádati pro'
dotyčný člen. Rr~stal by tl c:.lenem. .
. puštění dotyčného člena ze spole.
. Neustan?vul.e-II
spol.ec~~ste.vní čenstva a to bez rozdílu, je-Ii trvánl
smlouva · nic Jiného, nemají zadneho společenstva obmezeno na určitou
nároku n~ reservní fond a na ostatni dobu či nikoli.
jm.ění_ spo~leče~stva; j~.ou ' pouze
0Tato výpoveď mu si bý~l dána ne.
pravn.e~! zá~atl, aby Jim .byl. vypl~- jméně šest měsíců před uplynuUm
cen Jejich zavodní podíl, Jaky vyply- závodního roku společenstva.
v~ ~ účet.!!í. Ii~ávěrky ·z_a· rok,. v
Pozn . §§ 60-75, 85 a 86 pojedná.
nemz ~o}y~ny clen spolecens.tva pre- vají o ko nkursu a vyrov nání spolestal by tl c1enem, a to do Jednoho čenstev což ny ní upraveno min. na ř
měs(ce po stanovení· této účetní u- z 2f b7ezna 1918 č. 105 ř. z.
závěrky, pokud do té doby nebylo
.
.
usneseno ' nebo opatřeno zrušení spoHLAVA TŘETr.
lečenstva.
'
Zvláštní ustanovení pro společenslva
.§ 56. Soukromí věřitelé člena spos ručením obmezeným.
lečenstva nefsou. oprávněni hojiti se
§ 76. Každý člen společenstva I
za účelem svého uspokojení nebo
zajištěn'i na věcech, pohledávkách a ručením obmezeným, ručí v připadl
právech, náležejících ke jmění spo- konkursu nebo likvidace za jeho úlečenstva ' nebo na nějakém
podílu 'vazky nejen svými závodními podily,
na nich. Předmětem exekuce nebo nýbrž ještě také dalším obnosem ,
zápovědi může . býti pro ně
pouze jejich výši, pokud společenstevn!
to, co člen společenstva jest opráv- smlouva nestanovi, že ručí za vylil
obnos.
něn sám požadovati jako úrok nebo

Zákon družstevní §§ 53-89.
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Clen společenstva nesmí vy§
před uplynutím :!ávodního rostoUP smí tak učiniti pouze po před
~~á:ejid nejméně čtyřnedělni výpo77

před stavenslva na jiné
noví-li společenstevní

iti

vé:~~něž výpověd: jednoho n~ebo . vízávodních podllu bez soucasneho
ce toupeni člena společenstva, který
VYStáVa ve společenstvu s ostatními
%~~i1Y, je bezúčinná ~řed• .upl~~u~íli1
~ávodníi1o . r~~u a .!l1USI b~tl ucmena
e'm éně ctyfl n~edele !lapr~d.
n Jaždo U výpo~~ď ~Iuz~o Ihned zanésti do reJstrJ KU clenu, vedenéh o
podle § 14.
§ 78. Ručení odp~dnuvší~h~ o člen~
polečenstva nebo Jeho dedlcu trva
~ešlě rok po uplynutí závodního ro~u v němž jeho členství zaniklo,
dkUd ve společ~~stev~í .smlouvě ne~ stanoveno delsl trvanl tohoto ru~enl a vztahuje se na všechny závazkY jež pro společenstvo vznikly
až dd odpadnutí člena, o něhož jde.
§ 79. Závodní podíl · odpadnuvšího
člena spole čen stva a vše ostatní, co
by mohl pohledávati na základě společenstevního poměru, smí mu býti
vyplaceno teprve po zániku ručení,
uvedeného v § 78.
Na rese rvní fond a na ostatn í jměni společenstva nemá oopadnuvší
člen žádného nároku, není-Ii
něco
JinéhO sta noveno ve společenstevní I
smlouvě.

§ 80. Ustanovení §§ 78 a 79 jest
použíti i co do dalšího trvání ručeni člena společenstva z vypověděných závodních podílů (§ 77, odst.
2), jakož i co do Jejich vrácenI.
S 81. V případě zrušení společenstva nesmí se splacené závodni podUy vrátiti ani přebytek členům společenstva rozděliti (§ 48, č. · 2 a 3)
dllve, než po uplynutí jednoho roku
počlnajfc dnem, kterého . byla , vyhláika o tom P'o třetí uveřejněna
ve veřejných listech k · tomu urfených (§ 40) .
Toto ustanoveni platí i pro závodnl
podíly. které v době zrušovacího usnesení b-yly již vypověděny.
_
§ 82. Clenové představ,enstva
a
likvidátoři, kteřl jednají proti předplsům §§ 79-81, jsou povinni osobně
I rukou společnou
a
nerozdflnou
uhraditi to, co _vyplatili.
§ 83. Závodnl podlly a ostatní pohledanosti připsané členům k dobru

ll. z6klad~ sp?lečenstevnfho poměru

mohou byli prevedeny s povolením

osoby, nestasmlouva něco

jiného_
i v tomto přfpadě však převádě
jící člen společenst va ručí i nadále
subsidiárně podie ustanovení §§ 78
a 80 .
. ~ 84. VyplývcHiz bilance, že byla
ztracena polovina obnosu spla'c eného na závodní podíly, má předsta
venstvo bez průtahu svolati valnou
hromadu a oznámiti jí si tuaci společenstva .

JaKmile jměni
společenstva
již
nel<ryje dluhy, musí představens tlio
'pod vlastní odpovědností navrhnouti
u soudu uvaleni- konkursu na jmění
·společenstva.

HLAVA ČTVRTÁ.

Trestni ustanovení.
§ 87. Pro opominutí přihlášek do
společenslevníl1o rejstříku, uložených
s p olečenstvům, dlužno stíhati ty, kteří jsou k tomu povinni, po řádkovým i
pokutami podle ustanovení . obsažených v obchodnlm zákoníku pro opominulí
přihlášek
do obchodního
rejstříku. Pro Plorušení předpisů obsažených v §§ 14, 22 (3. odst.), 34
(2. odst.), 35 (1. odst.), 49, 61 az 69,
71 a 77 (3. odst.) tohoto zákona, jakož i pro nes.právnosti v průkazech
a sdělen ích ' nařízených tímio zákonem budou stíháni obchodním soudem členové představenstva a dozorčí rady, po přfpadě likvidátoři pořádkovými pokutami až do sta zlatých r. č. Též tyto pořádkové pokuty stejně jako pokuty uvedené v §
29 a v § 35 (2. odst .) plynou do
chudinského fondu toho místa ,
v
němž má společenstvo své sídlo · a
nemohou býti změněny v tresty vě
zenl.
§ 88. Rozšfřf-Ii společenstvo svoj i
č'innost nebo svá jednáni
na jiné
předměty, 11ež které jsou označeny v
§ 1 tohoto zákona, dopouští se zúčastnění členové společenstva pokud
nepodléhají podle obecného' trestního zákona přísnějším ustanoven lm ,
J přečinu a budou potrestáni pen1..zem
až do 300, zl.
.
'Po nastalé právní moci odsuzovacího nálezu může správní úřad (příslušný podle § 38) ' přikročiti ke zrušení- společenstva (viz § 36 čís. 4.
ve spojení s § 37.)
,
§ 89. Členové představenstva
a
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III. Obchodní práv

dozorči rady, dále likvidátoři
statní společenstvem pověřené

a ooso-

by, které udaj! nebo potvrdí něco
,nesprávného v protokolech
o valné hromadě, v uzávěrkách účtů,
bilancích a jednadch zprávách, v
rejstřlku členů (§ 14), jakož
I
ve
sděleních nařrzených v § 35, dopouštěji se, pokud nepodléhaji
podle
obecného trestniho zákona přisněj
ším ustanovenim, přečinu a budou
potrestáni vězenim až do třl měsi
vědomě

ců.

HLAVA PÁTÁ.
Závěrečná

ust anovenI.
a hospodářská
podle t ohoto
zákona nelze použivati
spolkového
zákona ze dne 26. listopadu 1852, č.

§ 90. Na výdělková
společenstva zřrzená
253

ř.

z.

o.

Poz~ . Viz též . zá~. z 10 . prosinc
1924 c . 279 o p r emeně společnost' e
ruč. obmezen ým v e dru žstva nah 1ft
oti š těný .
oe

§ 92. C,hce-Ii některé společenst
provozovati podniky, k nimž je Vo
dle zákona třeba státního POVOI PQ•
(koncese), je povinno opatřiti si ~nl
to povolen~ podle platných Předpis6:
§ 93. Statního povolení je oJI.
zvláště třeba k vydání zástavních II
stů, dlužních úpisů, znějících na rn •
j itele a súročitelných pokladničnl ~
poukázek, jakož r k provozováni p~
jišt'ovadch jednánI.
Povoleni k těmto podnikům udilI
min!ste.r~tvo .vn! t r? v ': d~hodě s Ostat.
níml zucastnenyml ministerstvy.
§.,94. Dřiv.e z~izen~ spolky, kteli
majl koncesI k jednaním označentr.
v § 93, maji si v přrpadě změn
svých dosavadních stanov (§ 91 oJ
st. 2.) opatřiti vystaveni oddělen6
listiny o podminkách pro provozováni
koncessionovaného
POdniku
~~~:ceZ~n~ik~~tinU), jinak Jejich ko,,"

zřrzené před popůsobnosti
tohoto zákona,
které sledují účely označené v § 1,
dlužno zapsati ' k jejich žádosti do
společenstevního rejstřrku a posuzovati je tedy jako společenstva podle tohoto zákona, vyhovují-Ii jejich
§ 95. Co do provozování koncesiostanovy tomuto ' zákonu nebo byly-Ii novaných podniků pOdléhaji spOleuvedény s ním ve shodu cestou sta- čenstva státnímu dozoru podle ustanovám vyhovujícf.
'novení platných pro spolky podléhajíci státnímu schválenI.
Změny stanov takových spolků jsou
Ministr obchodu, ministr vnitra •
přrpustny jen ·k tomu účelu, 'aby byly uvedeny v souhlas s t!mto záko- ministr spravedlnosti
se pově lu~
nem a nepotřebují státního schváleni. provedenim tohoto zákona.

§ 91. Též spolky

čátkem

Zákon ze dn'e 23. prosince 1917, Č. 501
pojišťovací.

Pozn . V zá v orc e uv edené předpisy
t ohoto zákona dosud neplatí . Viz §

168 .
HLAVA I.
PRO VEŠKERÁ pOllšřoVAcl
ODVETVI.
I. kapitola.
VŠEOBECNE PŘEDPISY .
. Pojišťovací návrh.
§ 1. [Kdo navrhne pojišťovateli,
že chce uzavříti, prodlol,lžiti nebo
změniti
pojišťovací
smlouvu,
jest
návrhem vázán, nelií-Ii výslovně sfanovena kratši lhůta, po čtrnácte dnů,
má-Ii však rozhodnutí o návrhu před
cházeti lékařská prohlídka, po jeden
PŘEDPISY

měsic . ]

ř. z. o smlouvě

[Návrh pojišťovateli učiněný na ~
pojišt'ovad smlouvy je záv..
ným jen, jsou-Ii všeobecné pojil'.
vad podmínky obsaženy v návrh.,.
vém listu, jehož bylo k návrhu pOIM
žito, nebo byly-Ii navrhovateli Od,..
zdány, dřfve . než byl návrh učiněn.'
[Lhůta počíná se
uplynutlm dne
kterého byl návrh prohlálen ne
pdeslán.]
[Delš.r lhůtu lze stanoviti toliko
semným . ujednáním, v němž se
sledni den lhůty urči dle kalend~

zavření

Odchylky ,pojistky od návrhu.
§ 2. [Odchyluje-Ii se obsah po~
ky od závazného návrhu (§ 1, od
vet' 2), platí odchylka jako by

Zák. družstevní §§ 90-95. Pojišť . reg. §§ 1-7.
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schválena, ne p odá -ii od- otázky a její souvislosti s jlnymi opojlst~ikeměSíce po přij et! pojistky.] tázkami považovati bylo ne odpovědě
poru o mhválen i buď však předpo- ni za klad nebo zápor;
Il~~~oo sCpouze tehdy, up.ozornil-li
3. nezavinil-Ii pojistnik nesprávnou
k jll{ovatel pojistn.ik~ zv lást ním pi- nebo neúplnou, odpověd (§ 3, odstaP:mným sdělen im, jez mu ~aslal oz.á- vec 1);
s veň s pojistk OU, na to, ze muze
4. Odpadla-Ii zamlčená nebo nero odchylky o d svého _!1 áv! .hu ~o správně · neb neúplně udaná okolnost
pr:sfce poda ti odpor. P~I zlv~.t.n~m nebezpečí dřive než nastala příhoda
mojlšťováni a při úrazov!m pOj lsto- pojistná nebo nepůsob il a-Ii an i na
Páni buď po jistnik kr,o.m.e t oho ~í- dostaveni se pojistné příhody ani na
Vemným sdělenim zvl aste upozornen rozsah plněni, k němuž jest pojišťo~a jednotlivé odchX~~Y']
•
vatel. ~avázán, leč by se pojistnik:
[Nevyho ví-I i
pOjl~tova tel
t em t o prOVInil obmyslnostL]
fedpisům , nezavazuje o,dchy lka p~
~stnika a bud', obsah navrh u pokla- Uzavřeni smlouvy zástupcem pojistdán za uj ednany.]
..
,.
níkovým.
[Ujednání, jimž p~jlstnik se. vzda§ 5. [ Uzav ř e-Ii se smlouva zástupá práva odporovati smlouve pro
cem pojistnikovým, dlužno při právu
!myl, nem ůže se pojišťova t el dovopojišťovatelově k odstupu přihlížeti
lávali.]
. . " t ik
. , též k vědomosti, obmyslnosti a za § 3. [Od povědel-ll pOjl s.n
prr viněni zástupce .]
zavřeni smlouvy
nesprávn e
nebo
[Tento předpis neplati, jednala-Ii
:e6plně na otázky o. z~važných oko lnostech ne bezp.~c!, jez. mu .byly po- osoba pověřená pojiš,t'ovatelem zprojll(ovatelem urClte a presne d an y v ' středkováním neb uzavřením pojišťo
dotazniku nebo jinaké p isemnl f or- vacich jednáni zároveň za pojistnimě, může poji šť o vatel
upust iti . od ka.]
smlouvy, ja ko by nebyla uzav r ena
Prohlášení odstupu. Účinek co do
(odstuP·)] ·
prémií.
[Nebyla-I i dána otázka uv e d eným
zp(Jsobem nebo vůbec!. může p.ojiš:
§ 6. [Pojišťova t el m~že odstoupiti
(ovatel tolik o od StOUpiti, zaml cel-ll toliko do měsice potom, kdy nabyr
pojlstnik p ř i u z a vřeni smlouvy závaž- vědomosti
o vadě údajů; odstup
nou okolnost nebezpeči v úmyslu, dlužno pojistníkovi pisemně prohlázp6sob iti škodu (obmyslně) , neb u- sitL]
dal-Ii ji nes právně Z hrubé nedba[Odstoupí-Ii pojištovatel, příSluší
losti.]
mu prémie až . do konce pojišťovaCí
[Závažny jsou okolnosti nebezpe- ho období, v kterém nabyl vědomo 
či , jež jsou způ s obilé k t ~~ ~, aby sti o vadě údajů.]
měly vliv na ro zhodnuti POJls t ova t elovo uzavřiti smlouvu vůb ec nebo ' Pojištění nebezpeči, jehož tu
již
za s:nluvených pod minek. Každá o není.
R lnost nebezpe č í , na kt e r o u
jest
§ 7. [Smlouva jest neplatna, pokud
dána pisemná o tázka poji š ť o v a t elo
-v době jejiho uzavření již nastala
va v určitém p ř esn ém zněn i, platí v .přihoda pojistná
nebo
pokud
již
pochybnosti za závažnou .]
odpadla možnost; že nastane .]
pe-Ii však ujednáno, že má se poKdy nelze ustoupiti.
i ištění vzt<lho.vati . na dobu před uI 4. [Odstup je vyloučen:
zavřením smlouvy, jest smlouva toli1. vě děl-Ii nebo mu sel-Ii poj iš ť o ko potud neplatna, pokud při jejím
..... , p řl jlmaje návrh, věděti , že u zavře.ni bu~ pojišťovatel věděl, že
bylo na otázku danou pojistn i kov i přfhoda p,qjistná nemůže nastati, neodpově d ě no neúplně nebo n esprávně bo poiis~ ník věděl, že .přfhoda
již
nebo l e závažná o kolnost nebezpe- nastala .]
tl by.a za mlčena neb udána ne[Věděl-Ii
pojistnik
při
uzavření
.ravn';
smlouvy, že příhoda pojistná již naI. neo dpověděHi pojistnik
na stala, přfsluši pojišt'ovatelovi, nevě
IIIhllu danou o někte ré okoln ost i děHi rovněž o dostaveni se pojistzpečl vůbec, leč dle položení né příhody, prémie až do konce po-
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jišfovacího období, ve kterém
se
toho dozvěděl.]
[Uzavře-Ii se
smlouva zástupcem
pojistní!<ovým, buď přiměřeně použilo předpisů § 5.]
Smluvní listiny.
§ 8. [Pojišťovatel jest povinen, vydati pojistníkovi listinu o pojišťova
cí smlouvě pojišťovatelem řádně podepsanou (pojišťovací listinu, pojistku, polici, členskou knížku.)]
[Tato listina obsahujž všeobecné
pojišťovací
podmínky a
všechna
sj ednaná zvláštní ustanovení smlouvy.]
[Návrhový list a pojistky
bud'te
snadno a zřetelně čitelné.]
Umoření a náhradní listina.
§ 9. Pojistník může žádati, aby inU
byla na jeho útraty nově vyhotovena
poji stka zničená nebo ziracená.
Splnění této žádosti lÍ'ůže pojišťo
valel učiniti závislým na předchozím
umoření listiny, je-Ii
povinen
dle
smlouvy plniti majiteli nebo doruči
teli, nebo toliko na předložení nebo
vrácení listiny.
Umořovati pojistky přísluší sborovému soudu p rvní instance, v jehož
obvodu jest Sídlo pojišťovatele nebo
jeho pobočný závo~l.

Právo na opisy.
, § 10. Pojistník může kdykoliv na
své útraty žádati
opisy veškerých
-prOhlášení, jež byl,a, hledíc
ke
smlouvě, učiněna jím nebo za něh!,
vůči pojišťovateli. Pojištovatel upozorniž jej na- toto právo. Na útraty
opisů dejž, žádá-Ii se o to, poji-stník
zálohu .
Potřebuje-Ii pojistník těchto opisů,
aby podnikl jednání, jež jsou vázána určitou
lhůtou, a nebyly-Ii
mu
již dříve pojišťovatelein vydány, nezapočte se do lhůty doba od podání
žádosti až do dojitf opisů. '
- Rozhodčí soud.
§ 11. Ujednání, že spory z pojišťo
vací smlouvy mají býti -. rozhodnuty
rozhodčím soudem, jest neplatno.
Lze však ujednati, že výši plnění,
k němuž jest pojišťovatel zavázán,
má stanoviti rozhodčí soud. Na jeho
složení a řízení vztahují se předpisy
civilního sou'd ního řádu o rozhodčím
řízeni. Tohoto ujednání nemůže
se

III. Obchodní právo
pojišťqv3tel

plniti.

dovolávati,

•
OdPírá'li

Soud místně příSlušný.
§ 12. _Má-Ii pojistník ·svůj obe '
-soud v tuzem sku~ bud'te žalOby tny
pOjišťovacího poměru
proti
něrn 1
podávány u soudu, u něhož má sv Ul
soud obecný.
U
Pojistil-Ii se poji~tník ve SVé
živnostenském nebo
zemedě lské hi
pOdn]I<u, lze. Ži!loby z P~ji~ťoVatíh~
pomeru proti nemu podati tež u sou
du,.v jehož obvod_u jest živnostensk:
závod nebo zemědělský statek.
y
Připouští se ujednání" že žalOb
Y
proti pojistníkovi lze podati u sou
du v sídle sborového soudu prvn:
instance, v jehož obvodu jest b d~
liště nebo živnostenský _závod n/bo
zemědělský statek pojistníkův.
Veškeré -jiné soudy, jsou vyloučeny
Pro žaloby, jež se _podávají z po:
jišfovacího - poměru ' proti pojišt'ova.
teli, jest příslušný také soud, v je.
hož obvodu jest pobočný záVOd po.
jišt"ovalelll1f, který, smlouvu uzavřel.
Oznámení a prohlášení.
§ 13. [Pro oznámení a prohlášení
jež pojistník nebo osoba třeH má n~
zákládě tohoto z.ákona
učiniti Vůči
pojišťovateli, lze smluviti písemnou
formu.] .
Pokud tento zákon
neustanovuje
jinak, působí prohlášení, jež dlužno
vydati oproti osobě ' jiné, teprv e do.
bou, kdy jí dojde.
lhůtě pro oznámeni nebo prohlá.
šení se platně dostójí, odešle-Ii se
oznámení nebo
prohlášení během
lhůty.
'
Vědomo.st

pojišťovatele o okoln0511
kterou jest oznámiti.
'
§ 14. Právní újmy, jež dle toholo
zákona nebo pojišťov~cí smlouvy
jsou spojeny s opominutím neb
opožděním oznámení, nemůže pojil·
ťovatel ku platnosti přivésti, měl·1i
v době, kdy oznámení by ho dojiti
musilo, náležitou vědomost o okol'
nosti, kterou sluší ' oznámiti.

.

Změna

bytu.
15. Změnil-Ii pojistník svůj byl,
neoznámil-li však změnu pojiš1oval..
li, dostačí k prolílášení, jež třeba
dáti pojistníkovi, odeslati dopis do
posledního· bytu, který jest pojilIo-

-T

.dt'ovací" regulativ §§ 8-23.
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.
. nám. Prohlášení působí v do- . číná se koncem kalendářního roku
v~tell ~teré by bylo ·d~šlo pojistníka ~ němž bylo lze dů.chodové plněn;
b_~, v videl né doprave,
kdyby
tu zádati.
'
•
prl b ~~ změny bY!~·
"
v'
v le-Ii nárok u p~jišt'ov~tele ohláne y"stil-Ii se pOjistník ·ve svem ZIV- 'sen, staví se promlcení az do doby,
P~~~Ském podniku, budiž, eťel~ží= !i ~~V dojde písemné rozhodnutí po~~s živnostens~( závod, pOUZltO přl-_ Jlstovatelovo.
.

I

měřeně předpiSU

oqstavce 1.

-

Pojišťovací

nárok

v'ázán

lhůtou.

Smluvená pokuta. .
_§. _20. Ujednáni, že pojišťovatel bu§ 16. Smluvel'!é ,pokut-.: podléhají d~_ pfl~st . ~ávi!zku k. , plnění, nebude-Ii
dcovskému zmírňovaclmu
právu. narok na plnení do určité lhůty ohláÓOUIUVY jež se tomu přičí, jsou ne- šen u pojišťovatele, jest neplatno.
~tn .'
.
\
<?,~r,oti tomu lze ujednati; že bude
pl y
"
.
POJlstovatel prost závazku plniti neJak se počítají lhůty.
bude-Ii nárok na plnění do u'rčilé
17. [Je-Ii doba pojiŠtění - st~;,o- . Ih~ty přived,en ~ so~~~ .ku ~Ia~nosti~
e§na dle dnů, týdnů, měsíců .. nebo ~huta ~e~",!1 v~ak v Clnltl mene n;z
v doby zahrnující lJěkolik měsíců, ' sest mes!cu a p'~~íná se ,uplynutlll!
dle_ á pojišt'ovatel ručiti o po'l ed- d~e, ~tereho POjls!ovatel narok proti
r
~~~hn
dne, kterého se smlouva uzav- nemu vzn~sený, 'v.dopo~~ičeným. dopi_
přestává ručiti
o polednách sem, l,?ml!l vuel , pOJistníkovI neb
r~SI:dnrho dne lhůty.]
-'
opravnenc!, ..udávaje lhůtu a právní
p [ostatně budij přiměřeně použito nasledek JeJlho uplynutí.

I

I

předpisů článků 328 až 330 obch.
zák. na všechny I~ůty,v jež jsou stanoveny v tomto .zakone a_,.ve smlouvě,)

prodloužení mlčky pojišťovacího -poměru na určitý čas smluveného; t,valé pojIštění.
Ví .
v
§ 18. Prodlouz -II se micky pojišťovad pomě r na určitý čas smluvený,
trvá nadále na dobu jednoho pojiHovacího období. Bylo-Ii ulednáno,
že takový pojišťo vací pomer ,sJuší
pokládati Zčl prodloužený, . nebude-Ii
vypovězen před upl_ynutím smluv'ní
doby, platí pl'odlo.u žení ' pojcaždé
nejvýše na jedno pojiš,t'ovac;:í období.
Byl-Ii pojišťovací poměr
sjednán
na neurčitý čas
(trvalé · pojištění),
může oběma stranami vypovězen býti jen pro konec běžného poji št'ovacího obdobf. Výpovědní lhůta musí
býti pro o bě strany stejná a nesmí
činiti méně než jeden měsíc a více
nez tři měsíce. lohoto výpovědního
práva lze se , s účinností pro obě
strany souhlasně vzdáti pro určitou
dobu.
Promlčení ' nároků.

§ 19. Nároky z pojišt'ovací, smlouvy
promlčují se ve tř ech le't ech. Promlčení počíná se ukončením kalendář
ního roku. ve kterém b~lo.: Iz'e _plně
ní žádati. Právo na ,důchod prómlču
je se v deseti lelec'h;' 'prorhlčení po-

Očinek konkursu a vyrovnávacfho
..
- nzení.

-§ 21. 'Vyhlášením konkursu na jmě~.~ . pojišt'oyatelovo , zrušuje se ppJlstovací smlouva, při pojištění škody však teprve, I(dyž' uplyne měs í c

po vyhlášení konkursu .
Pojišťovatel může _ si : pro případ
vyhlášení konkursu ne-bo vyrolln ávacího řízení a jmění' pojistllJkově vy-míniti oprávnění, vypověděti smlou' v d ' Ih"
.
irces vypo\le ni ,
utou JednOho; mě. .. ,
.
I, odslavc~
. ZamKI!e-11
.'

..v

POJl5ťova~í smlo~~!, . dle
n~?~. 2, )e~t POJlstOVéI:

ter povinen v."at!tl prem2e zaplacene
za dobu po Zcllllku smlouvy .

Donucovací předpi sy.
§ 22. Ujednání, jež se uchylují v
od předpis ů
3, 3 až 6, 7,
odstavce 3, 10, 11, odstavce 2, 12, ·13,
odstavce 2 ' a 3, 14, 15, 18, 19, 20.
odstavce 2, 21, nemůže se pojišfovatel dovol.ávati.
neprospěcl! pojistníka
§~. 1, ,2, odstavce 1 -až

2 . . KAPITOLA .
PRÁVA A ·POVINNOST ZE SMLOUVY
PLYNOUCL
Prémie; splatl)ost, doplacení.
, ~ . 23. , [Pojistník

jest ' povinen, zaprav!ti ujed,nanou prémii.]
'[Není-Ii .. ve "ml ouve ustanoveno
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jinak, budiž první neb úhrnková prémie zaplacena ihned po uzavření
smlouvy, každá dalši prémie prvního
dne toho kterého pojišt'ovacího obdobL]
[Platiti první neb úhrn kovou prémii
jest pojistnik zavázán toliko tehdy,
když mu byla doručena pojišťovací
listina, leč by vyhotoveni pojišťovací
Jistiny bylo vyloučeno.].
Za pojišťovací období dle tohoto
zákona pokládá se doba jednoho roku , nenf-li prémie vyměřena dle
kratších období.
[Snížil-Ii pojišt'ovatel, hleďě k ujednané smluvní době, prémii, může,
zruší-Ii se předčasně smlouva, žádati, aby byl doplacen obnos,
o
který by prémie byla bývala výše
výše vyměřena, kdyby smlouva byla
bývala uzavřena toliko na dobu, po
kterou byla skutečně · trvala. Vypovi-Ii
se pojišťovací smlouva podle § 61,
nelze požadovati tento doplatek.]
[Za prémie dle tohoto zákona pokládaji se též příspěvky, jež se zapravují při ústavech vzájemně pojišťujíCíCh (přirážky, . doplatky atd.).
Je-Ii takové příspěvky platiti teprve
po uplynutí pojišťovacího obdobi,
pro něž jsou určeny, nebuď použito
předpisů § 29.]
Dluh doručený.
§ 24. Pojistník jest povinen zaslati
prémii pojišťovatelovi na své nebe~.~ečí a na syé .. útraty .. ~al-Ii však
POJI~t'ovate_1 pre~1I u pOJlstn~k~ vyb!atl a~P?n v,: trech po sobe. jdouCIC~ ~~utac~, jest tento zaváza_n zas.latl JI op.,:!n.e. teprve tehdy, zádalII o to pOjlstovatel pisemne.
Doba

placení ' prémie poštou.
Potvrzení zaplacení.
§ 25. Za dobu placeni pokládá se,
platí-Ii se prémie pořadem pošty,
doba, ve které byl prémiový obnos
odeslán poštou nebo byl na poště
poukázán nebo zaplacen.
Pokud již způsob placení neposkytuje plátci dostatečného listinného
osvědčení, buďte platby prémii potrvrzeny pojišťovatelem, aniž je k
tomu třeba plátcovy žádosti.
zástavní věřitel neb
obmyšlenec.
§ 26. Pojlšt'ovatel musí .přijmouti
splatné prémie nebo jinaké platy,
Platí-Ii

o.

jež mu na základě smlouvy náleI když pojistník k placení nes!tU,
též od zástav.ního věritele neb Oll,
obmyšlence, jenž. nabyl práva od
plně!!í pojišťovatelovo (§ 132, Odsr a
vec 1).
a·
Zástavní právo na pojišťovaci
hledávce lze ku platnosti přivésti ~:i
pro obnosy a jich úroky, jichž pou'
zástavní věřitel k zapravení pré~::
nebo jinakých platů, jež náležej( Po
jišt'ovateli na základě smlouvy.
.
Pojišt'ovatelovo právo srážky.
§ 27. Pojišt'ovatel může" srazili
obnos splatné prémiové pOhledávky
nebo jinaké pohledávky, jež mu na
základě smlouvy přísluší, z plněni
k němuž· jest zavázán na základě té:
že smlouvy, i když je nedluhuje po.
jistníkovi, nýbrž osobě třetl.
Následky prodlení při placení prémii:

'iš(ovací regulativ §§ 24-32,
pOJ
• de dnem splatnosti pí- rém zvěděl

počátku

pojištěnL

§ 28. [Není-Ii zaplacena včas pré.
mie, již dlužno zapraviti před po.
jišténim nebo když se pojištěni po.
~ íná, může pojišťovatel, pokUd neni
placeno, ustoupiti od smlouvy. Ne.
uplatní-Ii se nárok na prémii do Iři
měsíců ode dne splatnosti u soudu
má se za to,
že se ustoupilo Od
smlouvy.]
[Není-Ii prémie ještě .laplacena v
době dostavení se pojis1né příhody,
je pojišťovatel prost závazku plnili.1
[Uplatnil-Ii však pojišťovatel nárok
ve lhůtě tří měsíců u soudu, jest
I zavázán plniti, nastane-Ii přihoda po.
jistná během doby, za kterou se pré.
mie vymáhá, jakkoliv prémie neni
zaplacena v case, kdy příhoda na.
stala. Jest však prost závazku plnili
vzdal-II se nároku ještě před dosta:
venim se příhody.]
b)

Prodlení,

když

se

zap očalo

pojištění.

§ 29. [NenHi prémie, kterou jest
dlužno zapraviti po započetí pojiště.
ni, zapravena v ďen splatnosti, bu·
diž pojistnik na své útraty písemně
v.ybídnut, aby platil, a uvědoměn
zároveň o právních následcích dalli·
ho prodJ~ní . v placení, při čemž mu
budiž urj;ena dodatečná lhůta aspoň
jedl'!oho měsíce.
Toho.to vybídnuti
není třeba byl-II P9jistník nejdflv,
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vadě údajů, působí-Ii

osm 5'nf preenu t o placení a záro-

však výpověď tpprve v následujícím
pojišťovacím obdoQí, až do ukonče
ní pojišt'ovacího poměru.]

lena do ade dne splatno sti.]

Právo na snížení prémie,
§ 31. Byla-Ii pro ' určité, nebezpečí zvyšující okolnosti ujednána vyšší
prémie, a pominuly-Ii nebo pozbylyli významu tyto okolnosti v
době
mezi podáním a přijetím návrhu nebo po uzavření smlouvy, může pojistník žádati, aby pro budoucí pojišťo
vací období byla prémie přiměřeně
snížena,
Totéž platí, bylo-Ii vyměření vyšší
prémie způsobeno my·lnými údaji pojistníkovými o takové okolnosti.

sem ne _upo~n a právn ích následcích
veň uveídomplacení a byla-Ii mu uděpro dlen d Vtečná lhůta aspoň jednoho

měsfC~té~á_1i pojistnik při upl.yn~tí

[pro _ é lh ůty s placením premle,
d~~atecn'išťovatel, pokud nebylo zamuze pOJ zrušiti pojišťovací smlouvu

plac~no 'žitým

účinkem

(vypověděti

s o:~ ovědní lhůty). Za výpověď
bez o:l~dá neupl atní-Ii se u soudu
~:r:k na prémi] ~o !ří měsiců po
u Iynutí dodate~ne Ihuty.] ..
P[Nasta ne-1i prihoda pOjistná po
I nutí dodatečné lhůty a prodléváup VO'istník s placením prémie v doH.P k~y příhoďa nastala j~st pojišťo
bejel prost závazku k plnení.]
VB[uplatnH i pojišt'o vatel nárok na zaplaceni dlužné prémie u soudu, plalí tu p ředpisy § 28, odstavce 3.]
__ o

a) Prodlení před pojištěním nebo na

o

••

.. -

,

Právo na .vyssl .pre~l~ a POjlstovalelovo pravo vypo.vedl pro vadné
., ,u.daJe...
••.
§ 30. [Uclnll-II P~JISt~l~ pn _uzavíení s,!,l ~uvy vadne udanl o _nekterě závazne ok?ln~sti _nebezpecí (§
odslavec .1), je'll_ vsak. o_dstup po
jiš(ovalelu ~ v.y louc~~, J,ezto._ nelze
pojislníkovl vlny pncítatl, I!'uze po'iš(ova tel poku d mu dle zasad pro
!eho ob ~hodov ání rozhodných pří~Iuší pro vyšš í nebezpečí vyšší prémle žá dati písemně od pojistnika,
oznám ě mu zároveň právní následky
rodleni v pl acení, aby během mě~íce zaplatil vyšší prémii, počínaje
běžným pojišťovacím období·m. Nezaplatí-Ii se vyš ší prémie v této Ihůá
za to že pojistník smlou~~' ~PO~~děl.] ,
[Nepřevezme-Ii se však vyšší nebezpečí dle zásad pro obchodování
o'lš(ovatelovo rozhodných ani
za
~y~U premii, může pojišťovatel
smlouvu vypov ěděti písemný'!1 prohlUením s výpovědní lhůtou aspoň
jednoho měsíce .]
[Náro k na vyšší prémii
zanikne,
nenHI uplatněn do měsíce po tom,
co pojiš(ovatel zvěděl o vadě údaIii. Totéž platí o právu výpovědi, nevykoná-II se běl'Íem naznačené doby.1
[Zruší-Ii se smlouva podle odstavce 1 nebo odstavce 2, přísluší pojlitovalell ujednaná prémie až do
konce poji šťova cího období, ve kte-

3:

1

Úmluvy průpadní.
§ 32. Bylo-Ii umluveno, že porušeni závaznosti, kterou jest dlužno vůči pojišťovateli splniti před dostavením se pojistné příhody, má míti za
následek ztrátu práva na plnění pojišťovatelovo, může pojišt'ovatel při
porušeni závaznosti, pokud nenastala příhoda pojistná, smlouvu bez vý. povědni lhůty vypověděti do měsíce
po tom, co zvědělo porušení závaznosti, leč že nelze pojistníkovi při
čítati viny na porušení.
,_.
...
.~astal,a-II 'p~lhoda pOjlstna,. _ amz
dn.~~ vypoved byl~ dá.na! nemuze s.e
,POj lsťovatel doyola~?tl uml~vy prupad~i, n.enese-!I pOjl~tník vln.y nebo
nemelo_-II porusení _~~vaznostl, k!er~
byla pre_vzata za pnc~n_~u zmensem
nebezp_ecí nebo za 'p'rícl~ou za','1ezeni vyssího neb~zpecl, v!~vu ,am , na
do~tavení!e prJh~~y pOjlstne am ~~
,objem plnení ~Ojls.. ovatelov? Tot~z
plat~, uplynula-II Ihu~:'I_ ,pro vykon vypovedního práva POJlsto.vat~lova_ (?dstavec 1) . a l1 e nastala-h vypoved.
Průpadní , úmluvy učiněné pro pří
'pad porušení závaznosti, kterou jest
dlužno splniti po dostavení se pří
hody pojistné, nemůže se pojišťova.tel dovolávati, nelze-Ii přičísti pojistníkovi úmysl nebo hrubou nedbalost nebo nemělo-Ii porušení vlivu
ani na zjištění pojistné příhody ani
na zjištění neb objem plnění pojlšťovatelova.

.

Pojišt'ovateli náleží prémie i přes
zrušení pojišťovací smlouvy až .. do
konce pojišťovacího období, v němž
se dověděl o porušení závaznosti,

432-

III. Obchodní právo,

pÍ/SObí-ii však výpověd' teprve ' v ná- 33, odstavci 3, uvedené včas ozná.
sledujícim pojišťov~cim obdobi, až m,?no, přHloda pojistná však dostaVl
do ukončeni pojišťovacího poměru .
se dřive ' .,ež měsíc po době, v kte.
Nedotčena zůstá"vaji ujednáni, jimiž rě by byla ' musilo oznámeni dojlU
se vyhrazuje pojišťovateli právo, při pojišťovatele ,]
,
porušeni závaznosti, kterou, jest vů§ 35, [Pojišťovateli pHsluši prémie
či němu dlužn.o splnili, ;ádati smlu- I přes zrušení pojišt'ovací smlou vy až
venou
pokutu
nebo
Vyp,9vě?ě~i
d~ ~onc: _pojišťov~:iho obdobi, V
smlouvu, pokud byla smluvena , vypor nem~ , ~vede-' o , , zvysel1i nebezpečl
v, ědní lhůta i;lSpoň j!,!dnoho m ~ síce,
působi-Ii však výpověď teprve v ná:
, §, 33 .. [Ku zvýše.ni nebezpe5=i pojiš- sl~dujiciri1 pojišťovacím obdobi (§ 33
ťovat elem převzat~ho dlužno
přih!íods ~ avec 3 a 4), až do ukončení po:
žeti toliko tehqy, je-Ii závažno
a jišťovacfho poměru.]
vztahuje-I i s,e ,· k okólnosti ' nebezpe§ 36. Nepřihlfžf-li se ke ZVýš eni
čí, jež bu'ď jest uvedena v poj i stce
nebezpeči, k němuž byl dán POdněl
nebo po niž byl pojistnik p ř i u z avře- z~jmem pojišťovatelovým nebo Udá.
ni smlouvy do taz ován (§ 3, odsta - lost'l,' za kterou pojišťov atel ruči, ne.
vec 1).]
'
b o tím, že tak !{áže lids kost .
[Bylo -I i takto nebezpečí zvyseno
,§ 37. [Pře dpi s y §§ 33 až 36 plali
po uzavření smlouvy, mů že pojišťo - též p ~o zvýšen í nebezpečí, jež na.
vatel smlouvu vypovědeti.]
stalo v době mezi podáním a přije.
[Bylo -Ii . nebezp ečí zvýšeno bez při- Hm pojišťovacJho návrhu a jež neby.
činěn í poji stník ova nebo byHi po- 10 známo pojišt'ovateli, kciyž přijl.
ji stn ik donucen okolnostmi na své mal návrh.]
vůli nezá vislými je
přivoditi
nebo I
. , d opustiti, zachovejž pojišťov a tel výUhrnné pojiště ní.
povědn í lhůtu aspoň jednoho měsi, § 38 . [Jsou -Ii lu podmínky, za kte.
ce,]
r.ýcn pojišt'ovatel .pro vad né Údaje
[Výp'ovědni právo
pojišťovatelovo při uza, vřeni smlouvy n~bo dle před
zanikne, nevykoná-Ii se do měsíce pisů o zvýšení nebezpeči jest k od.
po tom, kdy . poj iš ťov atel nabyl
o stupu nebo k výpovědi oprávněn nezvýšeném nebe zpeči vědomosti neb bo závazku k plně ni prost,
toliko
odpadlo-Ii zvýšené nebezpečí nebo pro část věcí li e b osob, na něž po.
není-li již závažno.]
,
ji štění se vztahuje, na stan e oprá v ~lě.
ní nebo ZPfoště,ní pojišťovatele pro
Zvýšeni nebezpečí.
o statní část toliko tehdy, je-Ii za to
§ 34. [Pojistník nechť oznámí po- míti,. že by pro tuto část samu ne.
ji št'ovateli zvýšeni nebezpečí
se by l b.ý val lIzavř·el smlouvy za stej.
svou vůlí způsobené dřfve, než na - ných · ustanoven!.]
[Použije-Ii poji š f~v a tel práva odstane, jiná zvýšeni nebezpeči (§ 33,odstavec 3) neprodleně, jakmile se stupl! nebo výpovědi pro část věci
d ověděl, že . nastala.]
,
'
neb osob, jes,! p9jistník oprávněn
[Opomine~ 1i učiniti ozné~ení v čas, vypověděti po jiš ťov aci poměr pro o·
j est poj i šťov atel prost závazku plniti, . st~tní čá st; výp'ov .ěď nelze však prohl ásiti pro pozd-ějši dobu než pro
na stane,-Ji přihoda pojistná
během
d o by, kdy vyšši nebezpeči trv á. Ten- konec pojišt'ovaciho obdobi, ve kte·
rém působí qdstup
p.ojišt'o vatelův
to 'práv ni nás ledek vša k nenastane :
nebo jeho výp-o;Věď . Vypoví-Ii pojist·
, 1. nestíhá-Ii pojistníka ' vina, že 0- nik, ,.. přfsluši . pojišt'-ovatelovi prémie
:a;n ámení bylo opominuto nebo p ozdě . až do konce běžného - pojišťovaciho
podáno;
období.]
o' .
. 2 . !1emělo-li zvýšeni nebezpeči účinku ' ani na dostavení
se příhody Povinnosti pojistnikovy po přihodě
po jist!1é, ani na objem plněni, k ně pojistné; nepřípustné úmluvy o důka
f!lUž jest pojišťovatel zavázán; .
,
:' ~u a splatnosti.
3. ' uplynul'a-li' při dostaveni se při
§ . 3.9 . Poji~tnik jest zavázán, oxnthQdy pojistné lhůta pro výkon výpovědn[ho práva , poiiŠťo..,atel~ila (§ 33,
miti pojišťoyateli neprodleně doslaodstavec 4) a nepyla-li dána . výpo- veni se přihody pojistné, jakmile . o
něin zvěděl ''.
,
v eď "
'
, 4. ! nebyló-Ii zVýše'ně nebe-zpeči v § , Dále 'je s't zavázán, dáti' pojiš(oVI

pojiš ťo v ací regulativ

§§ 33-47.

teli, žád~-li, o to, jak~~o_liv vysvětleni jehoz treba k zJlsteni přfhody
p~jistné, nebo. rozsahu p!n.ěn~ pojišťovat elova, a Jemu dovo"tl
setření,
jichž jest za tou příčinou třeba.
Do kladů může pojišťovatel
žádati
za náhradu hotových výloh
potud,
poku d spravedliv ě lze míti za to, že
si je může poji stnik opatřiti. poji šťovatel nemůže se dovolávati
úmluvy, dle nichž lze určité skuteč
nosti dokázati toli ko určitými průvod
ními prostředky, nebo dle
nichž
plnění pojišťov atelovo má se státi
splatným teprve zjištěnim nároku, uznáním, smírem nebo
pravoplatným
rozsudkem .
Dospě lost pojišt'ova cího nároku .
§ 40. Plnění pojišt'ovatelova v pej sou splatna uplynutfm měsice
po ozná meni přího dy pojistné; nemohou-I i však bez viny pojišt'ova telovy ve lhůtě je dnoho měsíce býti
ukončena šetřen i , jež jsou nutna
k
lomu, by zjiště na byla přfhoda pojistná a rozsa~.~p!ně ni pojišt'ovatelova neb aby zJlsten o bylo oprávněni
k poži tku, budou splatna
teprve
čtrnáctým dnem po ukončení šetřeni ..
Ujednáni, jimž se
pojišťovatel
zprošťuje závazku platiti
úroky
z
prodlení, nemůže se pojišťovatel do- I
volávati.
nězích

Splátka náhradni sumy.
.
.
§ 41. NeJ~ou-" od . ~oby, ~dy byla
oznáme~a pri~o~a_ pOJlst~á az ~k uply~u~í .mesíce Jeste u~~n~ena setřeni,
lez ISOU nutná k zJlsteni pojistné
přfhody a rozsahu
plněni
pojišt'ovate lova, může poj istník, jehož právo k vyblrán i jest zjištěno, požadovati splátku ve výši obnosu, který
pojišťovatel jest pov inen při nejmen§Im dle stavu věci platiti.
Běh této lhů ty se stav i, pokud nelze ukončiti še třeni pro překážku již
pojistník zavin il.
'
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3. kapitola.

POJlšfOVACr JEDNATELÉ ' (AGENTI).
Zprostředkovací jednatel.
. § 43 . ..l~ojišťovací jednatel, jenž
Je,st POJlstovatelem třeba toliko zprostredkovánim pojišt'ovaclch
jednáni
(zprostředkovaci jednatel),
pokládá
s: za zmocněna v pojišťovacim odvetvi, pro něž je ustanoven:
1. př~jimati návrh na uzavření,
prodlouze~i n~b~ změnu pojišt'ovací
smlouyy, Jakoz I odvolání takových
návrhu;
_ 2. přejlmati od pojistnika prohláseni o výpovědi a odstupu a jinaká
' prC?!!.I~šeni a oznámeni týkajicí
se
POJlstovaclho poměru;
3. d or učovati pojistky a prodlužov~ci listy p ojišt'ovatelem
vyhotovene.]
Jednatel plnomocný.
. § 44. J~?jišťovaci jednatel, který
Jest POJlstovatelem Zmocněn uzavl.. ati pojišťovacl smlouvy
(jednatel
pro uza.vírání s!l1luv, plnomocný jednat?I), Jest take oprávněn sjednati
zmenu _neb_o . prodloužení takových
smluv , Jakoz I prOhlásiti výpověd a
odstup.]
.
.
POJlsťovacr Jednatel
ustanov~n vys.lovně pro určitý okres,
obmezuJi se Jeho oprávněni na jednáni a právní úkony, jež se vztahují
na pojišt'ovaci smlouvy o věcech
které se nalézají v okresu, neb s o:
sobami, které Obyčejně se
k '
zdržujf.]
v o resu
§ 45.

Ok~esni J.~dnatel.

[Je-~I

Obmezeni oprávněni jednatelu .
, § .46. [~bm~zeni oprávněni propůj

cen~ch predplsy §§ 43 a 44 působi
protI tř~~tf ?so~ě jen tehdy, jestliže

provádeJic Jednaci neb právni úkon
věděla o obmezenl tom nebo nevě:
~ěla-li o něm, jakkoliv v návrhovém
"stu nebo v pojistce nebo v pisemném sděleni, jež ji
bylo dodáno
b't la na to upozorněna, nebo nevě:
del~-Ii o tom z' jinaké hrubé nedbalostI. Na odchylné ujednáni nemůže
se pojišťovatel odvolávati.]

Donucovaci př edpisy.
§ 42. Pojišťovatel ne může dovolávati se ujednání, jež se uchyluji od
pfedpi sů §§ 23, odstavce 3 až 6 vě
ta 1, 24, 25, 28 až 37, 38, odst~vce
2, 39, odstavce 1 až 3, 40, odstavce Vědomost a nepravé údaje jednatele.
1, 41 v neprospě ch pojistnika neb
§ 47. [Pokud dle předpisů tohoto
od předpisů § 26 v ne prospěch zá- ~ákona_ nebo dle ustanoveni smlouvy
Itavnfho věřitele neb obmyšlence.
Jest vedomost pojišt'ovatelova práČ . 28

le plnomocného v příčině pojištěnl,
jež uzavřel, na roveň postavena. vedomosti pojišťovatelově . Naproti tomu jest vědomost , zprostředkujícího
jednatele na roveň p,ostavena vědo
mosti pojišťovatelově , toliko tehdy,
nabyl-Ii jí na základě oznámení nebo prohlášení, k jichžto přijetí platí
za zmocněna.
,
[Sv.edl-Ii pojišťovací jednatel
nepravými údaji o podstatných okolnostech k uzavření pojišťovac í smlouvy, nevzniká tomu, kdo v omyl uveden byl, vůči pojišťovateli žádný záv azek.]
[Ujednání, jež se odchyluje
od
těchto předpisů v neprospěch pQjistníka, nemůže se pojišťova t el dovolávatL)
HLAVA II.
POJIŠfOVANI PROTI ŠKODí: .
1. kapitola.
VŠEOBECNJ: PŘEDPISY.
Obsah pojištění.
§ 48. [Při pojištění proti
škO~~
jest pojišťovatel zavázán
nahraditi
po rozumu smlouvy škO~U , způs~be
nou na majetku dostavenlm se pnhody pojistné.)
• .. '
[Pojištění zahrnuje zisk uchazeJlcl
dostavením se příhody pojistné jen,
pokud jest tak zvláště ujednáno .)

p ojišt'ovací re gulat iv §§ 4~~61 ,
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vně závažna, jest vědomost jednate-

vou stanovena určitým obnosem je i
musí býti výslovně jako taxa ~tnn
čen, jinak by byla úmluva neplatna•
r~x~ I? l at! j~kO _hodnota,_ ji~ měly
Jlstene vecl v cas uzavrenl smlouv
nedokáže-Ii pojišťovatel, že znač:J
převyšuje tuto hodnotu. Neplatna
úmluva, dle ní~ by _ taxa ce se Vtta~
hoval k hodnote v case, kdy nastal
přHloda pojistná.)
a

P::

t

Pojistná

hodnota

pojištění

při

pojištění Věci '

souboru

věcí.

§ 51. [Vztahuje-Ii se pojiště'ní

'

na

věc, pokládá se hodnota věci za po.
jištěnou hodnotu, pokud z okolnosl[

nevyplývá cos jiného.)
[Byl-Ii pojištěn soubor věcí, zahrnu.
je pojištění věci, jež té které dOby
k souboru náležejí.]
Náhradní povinnost p ř i přejištěnl
a podjištění.

§ 52.
hodnotu
p.řího.dy_

[Převyšuje-Ii pojistná suma
pojistnou při dostavení se
pojistné, není pOjišťovatel

nlcmene povinen, nahraditi pojistni.
kovi více než škodu .)
[Je-Ii pojistná suma nižší než talo
hodnota, ručí pojišťovatel za škodu
toliko dle poměru pojistné sumy t
této hodnotě.)

Množné pojištění.
§ 53. [Je-Ii týž zájem pojištěn pro.
ti témuž nebezpečí a pro touže dobu
Pojistnií suma.
u někQlika pojišťovatelů, jest pojisl§ 49. [Pokud není v tomto zákoně ník povinen každému
pojišťovateli
nebo ve smlouvě stanoveno jinak " neprodleně oznámiti ostatní pojišlě
ručí pojišťovatel toliko do výše ujed- ní a zároveň uvésti pojišťovatele a
udati pojišťěné sumy.)
nané pojistné sumy .)
[Při množném pojištění jsou jednotliví pojišťovatelé zavázáni, dáti náPojistná hodnota; přejištění; t axa.
hradu v poměru, ve kt e r ém se mall
" § 50. Převyšuje-Ii
pojistná
suma
k sobě obnosy, jež jim vůči poznačně tu kterou hodnotou pojištěné
jistníkovi dle jejich smluv náleil
ho zájmu (pojistnou hodnotu) , můž e
p l atiti,.)
jak pojišťovatel, tak i pojistník žádati, aby pojistná suma byla za poměrného snížení prémie pro budouDvojné pojiš t ění.
cí pojišťovací období snížena.
§ 54. [Převyšují-Ii při množném pO'
[Uzavře!-li pojistník smlouvu s úmy- jištění pojistné sumy úhrnem hodslem, aby , si zpřejištění opatřil .od notu pojistnou
(dvojné pojištění),
pojišťovatele prá,vu se příČící ~ajet- ručí každý 'pojišťovatel, jemuž bylo
kovou výhodu, je smlouv~ neplat~a. podáno oznámení podle § 53, odsta,.
Pojiš ť ovateli přísluší, pokud při 'uza- ce 1, za celou škodu až do výl.
vření smlouvy nevěděl o úmyslu po- plnění, ' k němuž jest dle smlouvy
jistníkově, prémie až do ~once ~o- zavázán; p~jistník nemůže však celo
jišťovacího období" v kterem o , nem kem ' žádati více než obnos škody
zvěděl.)
, [Pojišťovatelé jsou
povinni, yt
[Pojistl1á hodnota může býti úmlu- , rovnati se navzájem v poměru,

mají k sobě ob nosy, Jez
.kterémůč~e ojistn íku dle svýc h sml~v
JSou v . ~atiti. Pokud ne lze od nezavá:;~1 / pojišťo vatelp ~osíci obnokter který naň p řipad a , JSo u os.'a~nl
sU'. I zapravi ti schod e k v t emze
p~~~~u:]
•
.. __ . ,
P [Platí-Ii pro n ěktere pOJls tenl CIZOemské právo, m ůže pojišťo yatel, prC?
% - hoŽ platí cizozemske pravo, prot i
~~ým pojiš ťo va t,:lům upl atn!ti .nár~k
J vyrovnání toliko tehdy, Je-II sam
~~e práva p ro sebe rozh odného zavázán vyr o vnati se .]
..
•
o
[Naslala- Ii příhoda pOJlstna, nemui e pojistn ík v ne'p~o.sp ěch ost atn!~~
oilšťova telů _ z~enltl .~~~o
zrUSl t l
fádného z nekoll~~ pOJl s t e~r.!
_
[pojistil- ii se pOjistník dvoJ l1asobne
v úmyslu, aby si op ~tři l od p.ojišťoatele ma jetkovou vyh odu pravu se
v flčlcl, jest každá s m~ouv a , jež byla
p IImto úm yslem uzavrena, neplatna.
~ojlšťovateli přísluš í , pokud při lIzavlenl smlou vy nev ě děl o úmyslu poIl stnlkově, prémie. až do k?nce po)Iltovacího obdobl, v kterem se o
něm dověděL ]

[uzavřel-Ii pojistník smlouvu,
Jlz
vzniklo dvojné pojištění, aniž věděl
o druhém po jištění, můž e žádati, aby
byla smlou v a zrušena neb aby pojistná suma byla za p o m ěrného zmenl enl prém i e snížen a na č ástku poHstné hodno ty, lež není , d ruhým po1I1těnlm uh razena. Zru šen í neb sníf,n l jest ú či n n p. teprve uplynutím
pojll(ovacfho období, v ně,mž se o
ně žádá. tád áno buď n e p r o d l eně po
nabyté vědomos ti.]
Za viněné způso bení poj ist né příhody .

§ 55. [Pojišt'o vatel jest prost závazku plniti, p ř i vodil-Ii p,ojistník únebo hru bou ne d balostí pří
hodu pojislnou .]
m yslně

Zachraňov,a cí

povi nnost .
§ 56. [Při dostavení se pojistné
pP/hody jest poji stník za vá zán,
podle možnosti mrti péči o odvrácení
a zmenšeni škody a při tom zacho-·
vall se dle pok ynů poj išt'o,v atelovych.]
[Poruši-Ii pojistní1< ten~~ závazek
inny.'ně nebo z hrub.é ' ned baJosti,'
I••t poj ll(ovatel pros t povinnosti , k
plntní potud, pokud, by roz sah škody
byl býval menší, _kdy by t ento závazek byl býval řádně ,splně n.]
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Zachraňovací

náklad.
.. § .57. [Náklady, jež vynaloží po Jlstnlk na odvrácení nebo zmenšen i
š.~~dy, .~~,yž nastala příhoda pojistná,
tl~1 POJlstovatele i tehdy, jsou-Ii bez
vysledku, pokud je mohl pojistník
dle okolnost! pokládati za nutné.]
. fNák!ady, Jez byly vynaloženy na
z~klade ~okynů pojišťovatelem danych, budte nahrazeny také potud
P?kud_ ~?hro~ady s ostatní náhrado~
prevysuJI pOjistnou sumu. Pojišťova
te} . je~t povinen, ' za tyto náklady
datl zal~ho~ p_otřc:bný obnos, když
toho pOJlstnlk , z~da.]
,
.I Při POd{ištění bud'te nahrazeny
naklady. toliko d!e poměru v § 52,
ods tavcI 2, oznaceného.]
~jišťovací útraty.
..~ _58. r.~traty šetření za příčinou
zJlstení prlhody pojistné a vyšetření
škOdy , t!ží pojišt'ovatele, pokud ne~yly zpusobeny nepravými údaji poJistníka.]
[~ze ujednat.i,. že
jest pojist ník
povlne,n,
hraditi ' útraty
rozsudího
kte~ého ustanovil (!i 11, odst . 2).] ,
Ujednání, že pojistník při jednáních
k vyšetření škody nesmí se dáti za~tupovati zmocněncem, jest neplatno .
Utratv' 10hoto zmocněnce hradiž po.iistník.
Zápověď změny ,
,
§ 59 . [Stavu, , způsobeného p,řího
dou pojistnou nesmí pojistník změ
niti ,bez svolení pojišťovatele; ' do,kud nebvla škoda vyšetřena, ' leč by
tato změna bvla nutna pro ' zmírnění
škOdY nebo v zájmu veřejném . ]
[Pojišt'ovatel
nelT!ůže' , se
tohoto
předpisu , dovolávati',
jestliže
neprodleně vyšetřování, škody nezapo,čal a neprovedl.]
,
'
,"

Ru č ení pojišťovatelovo po příhodě
:
,
" pojistné. " , \
,
~._6~. [Není-Ii jinak ujednáno, ruč! '
pOllstovatel, když na'stala ,'příhoda '
poii.~tná-; .~a 'š,ko,du způsobenou pozdefsí pOJistnou' příhOdOU toHko- tlo
výše :poji;stné iWltly ' zmenšené ; o ' da"
nou ', nált.ťadu , Pro " budoucl -' :fl oji!O ť o
va~í ': obdClhí ' přísluš'í j:fO(i1ěrná- čás t :
premle.] :'
, ' "
.. ,'" ,,
Výpovědní pr'á\Í.(f P-b , tfostČl\Íení5e ' ';
\,'" příhO~'y,,_ PQjistné,. , ' _",
§ 6( [Po ' dos,tavellí: se pojistné
p.ř;íbody j.ejlt" ,k ažPá . ~f.rana',' , ,nekonč hli
4

'
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se pojišťovací pomě,r po.?l~ sm!~_u,vy
sám, oprávněna k vypove~l, .pO}IStovatel ' však toliko, nahradil-II skodu
nebo dopoušti-li se . p?ji~tn!~ obmyslnosti k platnosti prlvadeje neodůvodněný nárok na náhradu,
pojistník toliko, odepřel-Ii 'poji~ťovat!1
zcela nebo z části uznati oduvodnený nárok na náhradu nebo obměškal
l i se v té věci.
[Výpověd' bud' dána pojišťovatelem
do měsíce potom, kdy byla dána
náhrada nebo kdy zamítnut byl neodůvodněný nárok na náhradu, pojistníkem bud' dána do ' l'ÍIěske po
tom, kdy zamítnut byl odůvodněný
nárok na náhradu nebo kdy stala se
náhrada dospělou . ]
[Pojišťovatel zachovejž _ výpovědní
lhůtu aspoň
jednoho _ ,!,~síce; .P.~
jistník nemůže vypov_e_d~tl poz.~~,sí
dobou než koncem bezneho pOjlstovacího obdobf.]
[Vypoví-Ii pojistník, přísluší _pojišťovateli prémie
až do uko~ceni
pojišťovacfho

poměru.

~ypoví-II, ~o 

jišťova t el, přísluší mu
jež připadá na obnos

cást pr,emle,
dané náhrady,
až do konce běžného pojišťovacfho
období; z prémie, jež připadá na
zbytek pojistné sumy, přísluší pojišťovateli toliko část, jež odpovidá
uplynulé pojišťovacf době.]
P řechod náhradnich nároků proti tře
lim osobám na pojišťovatele.

' § 62. [Má-Ii pojistnik nárok na náhradu škody proti třeli osobě, pře
chází nárok na pojišťovatele potud,
pokud nahradi škodu
poj~stník~vi.
Nahradil-li pojiš ť ovatel toliko cást
škody nesmi proti ,řetí osobě uplatniti nárok, jenž na něho přešel,
na újmu pojistnika.]
[Směřuje-Ii nárok pojistn!~ůV _ na
náhradu P!oti někter~m~ p!lslUsniku
rodiny nébo zřízencI, jenz .s n!m
žije ve společné domácnosti, p.recházi nárok na pojišťovatele tol!kO
tehdy, přivodil-Ii přísl,ušnik _ rodmy
nebo zřizenec škodu umyslne.]
[Vzdá-Ii se pojistnik svého náhradního nároku proti třeli osobě nebo
práva, jimž se nárok zajištuje, zflr~
šťuje se pojišťovatel závazku k plneni potud , pokud mohl z nároku nebo z práva dosici náhrady.]

Nedostatek a pominuli zájmu na
pojištěnf.

§ 63.

Pojišťovacf

smlouva zaniká,

není-Ii tu v době, kdy p oči ná se
jištěni, zájmu na pojištěni nebo Po.
mine-Ii po tom, když se začalo Po.

jištěni. Pojišťovat.~!i, při sl uši pré~~'

až do konce pOjlstova ciho obdob~
v. kterém se dověděl o dů vodu zi.
nlku.
Totéž plali, ~ylo-Ii pojiš těni VZill
pro budouci zajem a nevznikl-Ii z:
jem na pojiš t ěni vůbec .
•
Zcizeni pojistěné věci nemDvité.
§ 64. Zcizi-Ii pojis tni k Pojištěno~
věc nemovitou, přechá zej i práva il.
povinnosti z pojišťovac í smlouvy na
nabyvatele.
'
Zcizení budiž zcizite lem nebo na.
byvatelem oznámeno neprod leně po.
jišťovateli.

Pojišťovatel

jest nucen připustili
převod pohledávek proti n ěmu vzešlých za platný vůči so bě t eprve ocl.
doby, kdy nabyl vědo mo sti o zci.
zení.
Zcizitel a nabyvatel ru č i nerozdl!.
nou rukou za prémii , j ež p řipadá na
dobu před tim, než po j i šť ovatel nabyl vědomosti o zcizen i.
§ 65. Pojišťovatel jest oprávněn
nabyvateli vypověděti p oj išťovaci pO:
měr s výpovědni lhů t o u aspoň jednoho měsice.
Právo vý povědi zanikne, nevykoná-Ii se d o měsice pc.
době, v které pojišťo v a t e l nabyl vě
domosti o zcizeni.
Nabyvatel jest oprá v něn, vypovlděti pojišťovacf pomě r
bez výpovědni lhůty. Právo výpo v ědi zanikne,
nevykoná-Ii se do mě s ice po tom,
kdy nabyvatel uváza l se v drženr
pojištěné ne!11ovit é věci; nevěděl-II
nabyvatel o pojištěni , zanikne právo
výpovědi teprve, když uplyne měslt
po době, v které o ně m zvěděl.
Pojišťovateli
přisluš i prémie, vypovi-Ii sám, až do u k ončeni pojlllovacfho poměru, vypov i-Ii nabyvatel,
až do konce běžnéh o pojišťovacih.
obdob i. V obou p ř ip ad ech jest zcizitel zavázán zaplati t i prémii; nabyvatel ruči toliko za p rémii, jež pn.
padá na dobu před lim, než pollUo' vatel zvěděl o zci zeni (§ 64, Ods'"
vec 4).
§ 66. Předpisy §§ 64 a 65 vztahuji
se též na každo u ji nou změnu
osobě vlastníka p ojišt ěné nemoy",
věci včitaj ic nucen ou dražbu.
Při nucené dražbě p lati doba u
leného přiklepu za d obu zcizeni,
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, regulativ §§ 62-74.

"šťov a Cl
POJI ,
o'ištěn á nemo vitá věc
Zcizl-II se p j
latí o p říslu š ens p ř lSlušenstvim, 6~ až 66 .
stvl předpisy §§
"š ěné movité věci.
zcizeni pOJ I t
"-t-' movité
67 Při zcizeni POj!S ene 'ak-§ i z~ni ká poj išť,?vacl ,p~mer , z~iZiv~~e se v y lou či vec z uc ovy
JI1~
, •
až do
L poj išl'bvate li přísluší pre:rlev němž
konce pojišt'ova.ciho o~d~ ! chovY .
abvl vě domosti o zmen e u
n
,
_' d-děnim
Přechod pojištěnych vec l z e_ , _.
68 Přechod pojištěnýc~ _ vecl ~e§
.
dotýká se PO Jls ť ovac ho
dlct~i~ ~~Chylné ' uje~nán í~ . pok.ud
pome 'p ojištěni nemovité ve cl a jejde o 'i lus-enstvi j'est nep l atno.
j lhO pr s
,

p ojištěni na cizi úč_~t:
69 [pojistnik může uzav rlt~ sf!1lou§
'oj išťovatelem vlastnim )'~enem
vu s p.
třeti osoby, oznacuje ne'
pro záje m -'e osobu pojištěncovu
bO 'i~~::ra~~j cizi účet).]
_
(poJ
ochybnosll má se za to, z~
p~i~st~i k uzavřel pojištěn i na vlastni
{jlet}

"-těni na cizi účet přislu'

[~ř f~J~s z pojišťova cí ~.'!1I~uvy
:~!m! práva na_pojistku , pOjlstencl:

jis~~!k~

právni .výz",a_m, béře se při
pOjlsteni na CIZI ucet též chováni
a vědomost pojištěnce v úvahu . Pokud vě~omost _ ně,které okolno~ti lest
v d,~be uza~renl sm l ou~! _zavazna,
nebere se vedomost pOjlstencova v
úvahu, byla-Ii smlouva uzavřena bez
jeho vědomí nebo nebylo-Ii včasné
zpravení pojistníka provedným . Pojiš ť ovatel jest však nucen námitku ,
že smlouva byla ,uzavřena bez vědomosti pojištěncovy, proti s~bě. při'DUStiti toliko tehdy, oznámil-II mu
pojistník při uzavřeni smlouvy, že
pojištění uzavirá se bez 'příkazu třeti osoby .]
Donucova cí předpisy.
§ 72. ,U jednáni, jež se od předpisů
§§ 50, odstavce 1, odstavce 3, věty
2, 55 až 57, 58, odstavce 1 a 2, 59,
61 až 63 uchyluji v neprospěch pojistníka, nemůže se pojišt'ovatel do·
volávati. Totéž plali o ujednáních ,
jež se od předpisů §§ 64 až 67 uchylují v ne prospěch zcizitele nebo nabyvatele.
KAPITOLA.
PROTI OHNI.
Obsah pojištění.
§ 73. [Při pojištěni proti ohni ručí
pojišťovatel za škodu, jež byla zpusobena požárem, bleskem nebo výbuchem způsobu ve smlouvě uvedeného .]

. 2.

POJIŠT~Nr

Tento ne může vsa~ be.z ~v oleni po_
JIstnikova nakládati svym l .p rá~.y , n~
b o Je s oudně ku pla~nost l pnvestl,
leč jest držitelem pOjistky .]
_
[pojistni k pokládá se z~ z m~cne~a!
Rozsah pov'i nnosti k náhradě.
vlastnim j ménem nakládati P~~'y y., . jez
[Pojiš ť ovatel jest -povinen,
nahrarislušeji pojištěnci z p Oj!sťova_c!
~mIOUvy; přijimati plat a prey.~d:tl diti škodu, jež vznikla zničenim nepráva jest však bez svoleni pOjls~en: bo poškozenim , pojištěných věci, poeova oprávn ěn toliko t ehdy, je-II kud zničeni nebo poškozeni se zakládá na při mém nebo nepřfmém údri \telem pojistky.]
._
.. _
[Plněni poj i stni~o~i muze POJlsť,? činku ohně nebo pokud bylo způso
vatel učiniti závlsly~. n_a tom, ze beno při požáru hasenim, strženim,
mu bude sv oleni pOjlštence k po- vyklizenim nebo podobnými opatře
j l l těni proká záno .]
.
. nimi. Totéž plali o škodě, jež vzni§ 70 . [Pojl stnik neni pov inen ,vydat i kla lim, že se pojištěné věci při popoJ llt ěnc) nebo jeho ko~kur sni pod- žáru ztratily.[
[Na ru"čeni pojišťovatelovo za !lkottatě pojistku, poku.d _nejso u usp~~o:
leny jeho náro ky, jez mu v prícme du způsobenou bleskem nebo v ýbupřed
pojlltěné věci přislušeji p roti po- chem bud' přiměřeně použito
pisů odstavce 2.]
Jlltěnei. Pojistn ik může se za tyto
n'roky uspokojiti z pohledávky ná~
Meze ručenI.
lIr.dni proti p ojiš ťovate li a, kdyz
§ 74. [Pojišťovatel neručí za škodu
byla pohledávka vybrána, z náhradnf
požárem
nebo
výbuchem, jež byl a
tumy p fed pojiš těn cem a jeho věři
způ,sobena zemětřesenim nebo vá l eč
'en.]
nými
událostmi
nebo jež je následI 71 . [Pokud dle předpi s ů tohoto
IIlcona maji chováni a vědo most po- kem vzbouřen í nebo povstáni.]
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Rozsah pojištění souboru věcí.
§ 75 : [Byl-Ii pojištěn soubor věcí,
vztahuje se pojištění též na věci
příslušníků rodiny a zřízenců pojistníkových, kteří s ním žijí ve společné domácnosti nebo vykonávají na
místě, pro něž pojištění platí, své
povolán!.]

Změna místa.
[Ujednání, dle něhož bude pojišt'ovatel prost závazku k plnění, budouli věcí zcela nebo z éásti odneseny
do jiných místností místa v pojistce
uvedeného (domu, bytu, závodu, výstavy, stáje a podob.), může se pojiš"ovatel dovolávati toliko tehdy,
přísluší-Ii mu dle zásad
pro jeho
obchodování rozhodných za pojištění
v oněch jiných místech vyšší prémie .]
,

, III. Obchodní právo
! c~~zejíc.i z~s~ nebo n~ jiný ZVlá •
z~!em, Jen.z Jest ~hrozen POjistitnr

I p'~I~Odou,. Jest

povlO~n, kaŽdému nOIl
JI~tov~~:'~ ~epr?dlen_e oznámili o

II

ro'

~I pOJ lstem, za~ove~ označiti p~.~t.
tovatele a udati pOjistné sumy.) IIi·

,

Oznámeni příhody pojistné.
§ 78. Povinnosti oznámiti přího
pOji,stnou, učiní .~e doosti, odešle-Ii du
oznamem do tn dnu po jejím d ostS~
veni se.
a
Rozšíření zástavního práva k bu.

dov'ám .

§ 79: [Zásta.vni právo k POjištěn'
budove vztahuje se k
POhledáv
náhradní proti pojiš"ovat eli. ObmCe.
zení exekuce, jež plaH v příčině pe.
hledávky náhradní (§ 290, Č . 2. exe~'
ř . ), nejsou tím dotčena.)
.
[~áhrady, _sm!)í s~ platiti PojistnikOVI, krome pnpadu v § 81 uved
n~~~, !Oli.~.? s, poyolenim zástavnr:h
v~~lte~~, JIZ s~e ~astavní právo ohlá.
SIli dnve, nez prihoda pojistná nstala .]
,
a
[Má se za to, že zástavní věřitel
svolil, byl-Ii pojišťovatelem zpraven
že ~áhr_ada bud~ vypl~cena a že jest
opravnen podati proti tomu do mě.
síce odpor, a nepodal-Ji v označené
lhůtě odporu proti placen!.]
[Nemůže-Ii býti zpraven nebo podá-Ii zástavní věřitel včas odpor
jest pojiš"ovatel oprávněn složiti ná:
hradu u okresního soudu, v jehož obvodu pojištěná , budova ležL]
[Soud nech!' postupuje při rozvrhu
sl?že_n_é ~áhr~dy .k návrhu, použivaje
pnmerene predplsu exekučniho řádu
o rozvrhu nejvyššího podáni docileného při nucené dražbě nemovitosti
při čemž pojistník
zaujímá
mist~
dlužníkovo,

" Náhrada.
§ 76. [Náhrada pojišťovatelova ří
dí se:
1. při budovách dle obvyklých v
místě nákladů znovuzřízeni se zřete
lem k úbytku hodnoty, způsobenému
stářim, opotřebením nebo jinými pří
činami, nevystaví-Ii se však opět budova, ' nejvýše dle její ob'ratové hodnoty;
2; při zboží, jež pojistník sám vyrobil, dle výrobních nákladů, při jiném zboží dle pořizovacích nákladů,
v obou případech však nejvýše dle
prodejní ceny;
3. při dobytku dle hodnoty; kterou
měl přímo před Hm, než nastala pří
hoda pojistná, při surovinách, polních plodinách a jiných přírodninách
dle průměrných cen, jež byly zjiště
ny pro den požáru;
4. při domácim nářadí a jinakých
uživacich předmětech, při pracovním
náčini a strojích dle nákladů nového
D,olož,ka o znovuzřízení.
opatření, věci téhož, druhu se zřete
lem ' k úbytku hodnoty způsobenému I ' § 80., [~e-Ii p~j!š"ovatel dle smlou·
stářím, uživáním nebo jinými příčina- v.y zavazan platl.'1 náhradni sumu tomi.]
IIko na znovuzrizeni pojištěné bu,
dovy nebo na doplnění pojištěného
Pojištěni ucházejíciho zisku čl několi- příslušenstvi, nebo p rohlási-Ii ' pojistník pojiš"ovateli, když nastala pflkerého zájmu na téže věci.
hoda pojistná, že náhradni sumy u'
§ 77 . [Při pojištění zisku uCházejí- potřebí toliko k těm to účelům, můJ.
cího přihodou pojistnou 'nelze ujed- býti placení žádáno teprve tehdy, Jenati určitý obnos pojistné hodnoty.]
li zabezpečeno, že bude peněz upo[Kdo v příčině téže věci se poj istí třebeno dle určenL]
u jednoho pOjiš"ovatele na škodu, u
[Na věci z náhrady opatřené, poněkterého jiného pojišťovatele na ukud jich jest třeba a použije se jldl

'išťova cí regulati v §§ 75-88.

pOJ
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"-t' ova t
la "
.. .' ení budovy nebo k d
op -l '
Zl pOJlS
e em
pOJls t m'k em , Jlmz
kU zno~~~n:enství nelze vésti oddě- I se 'zmenšuje pojis tná suma nebo rozněni pns ~s ci ] ,
sah nebezpečí, za něž pojiš"ovat el
lenou exe u .
ručL]
[Neplatnost pojiš"ovaci smlouvy na
t veni zás tavního v ~! i t e l~ při dozákladě §§ 50, odstavce 2, nebo 54,
pas a
ložce o znoVUZIIZenl.
odstavce 5, nelze ku platnosti přivé
81 (Je- Ii poj iš ťov a te l dle smlou· sti vůči zástavnímu věřiteli, který své
§
'ázán platiti su mu náhrady t,o - zástavní právo ohlásil pojiš ť ovateli.
~y z~~ znovuzřízení budovy nebo k Pojiš"ovací po m ě r k onč í se však v Ů ·
IlkO , ěni příslušenství, nebo p rohlá- č i němu uplynuHm měsíce po tom,
d~~ npojistník poj i š"o."a t~li, když. na: kdy mu neplatnost byla pojišťovate
s ala p ř í hod a poi,i stn a, }e up.?tr~bl lem sdělena nebo o ní zvěděl ji:~my náhrady to! !kO , k t~m!~. uc~lu'!1! ným způsobem.]
'est pla cen í pOJI ~ ~~ lk ~VI . uc:mne, t~z
[Je-Ii zástavní věřitel opatrovantůči zás tavnímu v:.rJ ~e ll, Je!!z sve z.a- cem,nechť pojišťovatel zašle sděle
stavni právo POJI~t o~ atel... __ohlás~l, ní pro něho určená opatrovnickému
bez jeh o svolení, Je-II zaJlsteno] z~ soudu , byly-Ii mu tato v lastnost záde p eněz upotřeb en o dle ~rce~!, stavn íh o
v ěřitele
a opatrovnický
~á.1i však býti pl aceno bez t~~o JI' soud ,oznámeny,]
stolY nebo má· li _v ůb ec uPUSt!tl se
§ 84. [Předpisů § 83 buď přiměře
d toh O, aby p,,:~ ez .~y ~~ u~otreb~!!o ně použito ve
prospěch
vlastníka
~'e urč eni, budlz pllm e rene_ pOUZltO pojištěné budovy, který jest opatropředpis ů § 79, odstavce 2 az 5.]
vancem, byly-Ii
pojiš ť ovateli
tato
vlastnost vlastníka
a
opatrovnický
Kdy jest pojišťov a tel za_v.~zá~ toliko soud oznámeny.]
vů či zástavnimu v en tell ,
§ 85. [Útraty' sdělení v §§ 79, od§ 82. [J e· 1i při pojiš t ění budov , po- stavci3, a 83 stanovených tíží zástavního
věřitele nebo vlastníka-opajišt'ovatel pro cho vá_ní, PC?jistnikovoo
,
rost zá vazku k p lnenl,_ pres to zu- trovance.]
[Změní-Ii zástavní věřitel byt, buď
~tane vůč i zástavnímu věřiteli _zaváJán k pl nění krom ě př ípadu, ze by použito přiměřené předpisu § 15,
odstavec 1.]
nebyla p rémie vč as zapla.cena:L ,
(Totéž platí, od stoup í-I I POJlstovalel od smlouvy po do staven i se po- Přechod zást avní pohledávky na poJistné p říhody.]
jiš" ovatele.
§ 86. [Pokud pojištovatel na záklaOhlášeni zástavního ' v ěřitele podě předpisů §§ 82 nebo 83 uspokojí
jišťov a t e l i.
zástavního věřitele , přejde na něho
§ 83. [By lo· 1i zást avní p rávo na po- jeho zástavní pohledávka. ' Přechod
jištěné bud ově ohlášeno' p o j iš ťova nelze ku platnosti přivésti na
újmu
teli, jest ten to pov i,!1 en dOI?~ruč,eným zástavnih'o věřitele v stejném nebo
dopisem neprodlene zpraviti zastav- zadnějším pořadí, oproti ' němuž runiho v ěřitele o přer ušeném placení čení ' pojišťovatelovo zůstalo v platprémii a o v ýpov ě di z d ů vodu toho nosti, k jehož uspokojení však náhradní suma nestačila.]
dané.]
[Vůči tomu to
zástavnímu
věřiteli
působi výpov ěď, od stup
nebo jiná
Donucovaci předpisy.
skutečnost, jež má za nás l edek \lkon§ 87. Ujednání, jež se uchylují od
čeni pojišt'ovaciho
po měru,
teprve
předpisů §§ 75 a 78
v neprospěch
uplynutim měs íce po t om, kdy mu
uk on č eni a, po kud ješt ě
nenastalo, pojistníka, nemůže se pojišťOVatel
dovoláv'
a
ti.
To
t
éž
p
l
ati
o ujednán ích
doba ukončeni byla p ojiš ť ovatelem
mezi
pojišťovatelem a pojistníkem,
sdě l e n a Flebo kdy jiným
způsobem
se toho dozvěd ěl. To neplati však, jimiž se vylučuji neb obmezují práva
vypov i-Ii se poj išťovaci p oměr, ježto za ložena §§ 79, odstavcem 1 až 3,
nebyla prémie včas zap lacena , nebo 81 až 86 ve prospěch zástavního vě·
řitele
nebo' vlastni ka-opatrovance . '
uk on č i·1i se, ježto byl na pojištovatele uvalen konkurs,
Jiná knihovní břemena.
[ P f edplsů odstavce 2 b uď přiměře
§ 88. [Vázne-Ii na pojištěné bu do'
ně použito na ú č i nnost ujednáni me-
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vě věcné břemeno, důchodová pohledá~ka ~e,bo právo úkojné, nabyté
d~~ P!edplsu exekučního řádu, bud'
~;~ierene použito předpisů §§ 79 až

III. Obchodní Prá
pojištěného

ce 1.

pozemku

pOdl

e Odlla

Donucovací předpisy.
§ 95. Ujednání, jež se
[Je-Ii pojištěná
budova zatížena od předpisů §§ 91 až 93
OdchYI~a
právem požlvacím, bud' přiměřeně spěch pojistníka neb od p~ed n~PIQ.
použito předpisů §§ 79 až 85 a 87. J 94.y ~eprospěch nabyvatele PIS6 I
pozltecnlka, nemůže se pOJ"xť nebo
3, KAPITOLA.
dovolávati.
I. ovalel
Lhůtu k podání odporu
POJIŠTEN·~ lCRUPOBITNf.
?d~t.avce
~,
lze
snížiti;
~eOsdle
§ 2,
Obsah pojištěnI.
CI!,ltl méne než osm dní. Tak~~ ~ša.
§ 8~:_ rPři pojištění krupobitnlm ru- prlpustna ujednání jež se
z JSog
čí POJ!~~~va,tel za š~Odu, jež vznikne od předpisů § 57 ~ náhrad. UChYlUJI
na pOJlstenych plodinách půdy účin ňovacfho nákladu.
e zachla.
kem krupobitf.]
Náhrada.
§ 9~._JNáhrada pojišťovatelova řldí
se vytezkem, který by byly bývaly
poskytly poji~těné plodiny půdy, kdyby nebylo byvalo nastalo krupobitl.]
Oznámeni příhody pojistné.
l'i 91. Povinnosti oznámit příhodu
pojistnou se dostojf, odešle-Ii se 0znamenl do čtyř dnů po dostaveni
se přlhody.

4. KAPITOLA.
POJIŠTENf DOBYTKA.
Obsah pojištění.
§ 96. [Při pojištění dob k
pojišťovatel Zil škodu
a ruč!
smrtf (zdechnutfm, nu~enJým nastane
nim) .~o~i~těného zVířete .]
usmrce[POJIStiti se lze též proti 'k
která nastane nemoci neb
SOdě,
P?jištěnéh.o zvířete, jež nem ú.rlaz ern
nasledek Jeho smrt.]
aj za

'et

Meze ručení.
§ 97. [Pojišťovatel neručf:
1. za škodu, jež vznikne v ná I
cfch moru nebo nemoce kterou s.ed·
dlužno dle zákona nahraditi z
tesl
ných prostřed'ků, třeba by nár:: rej•
náhradu byl zmařen porušenfm
nlll
cejnlch předpisů o moru'
po •
,2. }a, š.kOdU, jež jesť způsobe
Právo výpovědi po dostaveni se pří valecnyml událostmi nebo jež j e ~a
sledkem vzbouřeni nebo povstá I~ •
hody pojistné.
~. za škodu, jež byla způso~~na
§ 93. [Vypovl-Ii pojišťovatel podle
§ 61, bude výpověd' působiti teprve P?zárem, ble=~em, výbuchem, povod.
ni
nebo zemetresenfm;
k~n~em
pojišťovacfho obdobl,
v
4. }a š.~~'!.u', jeŽ vznikne při do.
nemz nastalo krupobitl.]
prave pOJ Istenych zvfřat po železnl.
Zcizeni pozemku s pojištěnými plo. cfch, _IOdlch nebo Jiných dopravnlch
dinami půdy.
pr~stredcfch nebo z přlčiny jejl ja.
.
.
koz I nakládánf a vykládánf s tl
. § 94. !:~I~f-I! se pozemek, na němž spojeného; '
m
~s~~šť~~~:~fné plodiny. půdy, může
5. za škodu, jež vznikne použlt/m
.• nabyvatel!
vypověděti I konf na závodištích nebo k 'In'
PO~!~~ovací poměr toliko pro konec sportovnlm účelům .]
I ym
POJls.tovacfho období, v němž zvěděl
o z.clzenl; ustanoveni § 65 odstavce
Změna mfsta.
1, o lhůtách tu neplatl.
'
§ 98. [Ujed~ánl, že
pojišťovatel
Nabude-Ii kdo na základě požlvací~ude
.
.
~r?st
za~~zku k plněni, bude.
ho práva, pachtovnl smlouvy nebo
I! pOJlstené zVlre odstraněno z určl.
po~obn.~,!1~ poměru oprávněni vybf- tého mfsta, může se pojišťovatel do.
ra!l_ p~Jlsten:.~ plodiny 'půdy, bud' při voláv.at! P?uze tehdy, trva lo-Ii odmerene pouzllo předpisů o zcizeni stranenl dele osmi dnů.]
Dospělost pojišťovacfho nároku.

J

92. Plněnf náhrady lze odložiti
az d~ ~1. řljna běžného roku. NejsOU-I.. vsak v této době pojištěné
plodiny půdy ještě sklizeny, budiž
náhrada dána neprodleně po
tom
kdy bude sklizeno.
'

., t'ovací regulati v §§ 89-108.

při

POJIŠ
. ost
pojistné
oznamovati p'0v'":mocněních a úrapffhOdě a pn on ch
ze. .
'nen kro§ 99. [Pojistnf~. Jest p~~lleně pomě smrti oznámi ti. n,epr, ažné onejll(ovateli. ta~é. kaz~:, za;važný úraz
mocněni Jako z ! kaz y t~ i tehdy,
pojllt~néh~ zVI~~~e~o~něnf neb úraz
nenl~~ 1.1 u:; o přlhodu pojistnou.] Popokl t~ ~znamovacf se dostojf, odevll:~~Ss~ oznámka do dvou dnů po
~om, kdy událost nastala.
pr

á
'10

pojišt'ovatelovo na prohlédnutf
a vyšetřenI.

§ 100. [Pojišťovatel jest op,rávně~
kOliv na své náklady prohlednoutl
::to vyš etřiti pojištěná zvířata.]
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[Podnikl-ii pojistník porážku z nouze proti tomuto předpisu, jest pojišťovatel prost závazku plniti.]
[Nepřipustil-Ii pojistnfk porážku z
nouze pojišťovatelem nařízenou, jest
prost závazku k plnění potud, pokud
by rozsah škody .. byl býval,. ~enší;
kdyby se byl pOJlstnfk nálezlte zachoval.]
Náhrada.
§ 104. [Nastane-Ii smrt pojištěného
zvířete nemocí neb úrazem, řfdí
se
náhrada pojišťovatelova
hodnotou,
kterou mělo zviře přímo před tím,
než onemocnělo neb utrpělo úraz.]
výpovědi po dostavení se poji stné přlhody.
§ 105. [Každá strana jest oprávně
na vypověděti podle § 61 pOjišťova
cí poměr. Je-Ii však některé z něko
lika ' pojištěných zvlřat stiženo nakažlivou nemocí, nechal' následovala
smrt čili nic, nepřlslušl pojišťovateli
právo výpovědi.]

Práva

achraňo vacf povinnost a zachraňoZ
vatl náklad.
§ 101. [Onemocni-ii poji.~těné zvlře
neb utrpH i úraz, jest eopstnlk ,povinen, pokud .0nemo_~l1en~ neb uraz
nejsou nezá vazné, prlbratl ~eprodlt:
Přechod nároků ze správy.
ně zvěrolé kaře nebo, nenHI to moz§ 106. [PříslušHi pojistnlkovi nárok
né, znalce. ]
-' k ' .
[Otratv krmeni a ošetrenl" Ja oz ,I ze správy pro vadu pojištěného zvlIUraty zvěrolékařského ohledanf ale- řete, přechází nárok na pojišťovate
lenl nenl povinen pojišt'ovatel hra- le, pokud tento nahradl pojistnlkovl
škodu vadou způsobenou. Přechod
diti.]
• lék - k'
[Náklad y prvnl zv~ro
ar~. e. pro- nelze ku platnosti přivésti na újmu
bUdky při onemocnenl
pOJlšteného pojistnlka.]
"Ifete ponesou pojišťovatel a po·
[Vzdal-Ii se pojistnlk nároku
ze
llstnlk rovnými dlly.]
správy nebo pozbyl-Ii ho svým zaviněnlm, jest pojišt'ovatel zproštěn záTýráni a zanedbáni zvlfat.
vazku plniti potud, pokud by
byl
§ 102. [Týr al-Ii ~ěžc.e neb? zaned- mohl z nároku nabýti náhrady.]
bal-II pojistnik zvlre umyslne nebo z
Rozšlřenf ručenl přes smluvenou
hrubé nedbalosti, opominul-Ii jmeno.
dobu.
'
vitě při onemocněni neb
úrazu ú§ 107. [Pojišťovatel ručí též
za
myslně nebo z hrubé nedbalosti dle
predplsu § 101, odstavce 1. přibrati smrt zvířete, jež nas,ala do měslce
zvěrolékaře nebo znalce,
Jest po- po ukončeni pojišťovacího poměru,
jll(ovatel prost závazku k plněni, byla-Ii způsobena onemocněnlm nebo
leč fe týráni nebo zanedbáni nemělo poškozen lm za doby sml~vnl.]
vlivu ani na dostavenf se přfhody
Zcizení pojištěného zvlřete.
pol/stné, ani na rozsah plněnI, k ně
mul jest pojišťova tel zavázán.]
§ 108. [ZcizHi se pojištěné zvfře,
platí předpisy § 67.]
Porážka z nouze.
[Nastane-Ii však ještě za běžného
§ 103. [Pojistnlk nesmf bez svoleni pojišťovacího obdobl nebo během
pojlUovatelova provésti prorážku z měsfce po změně úchovy smrt zvfře
nouze, leč byla porážka úředně na- te pro vadu, za kterou zcizitel jest
"zena nebo pojistn lk mohl ji dle nabyvateli po zákonu správou poviokolnosti pokládati za tak naléhavou, nen, ručí pojišťovatel
pojistnfkovi
ta nebylo lze čekati na prohlášeni nadále až do výše . nároku ze sprápojllťovatelovo.]
vy.]

III. Obchodní právo
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Přechod

statkového

inventáře.

§ 109. Přejde-Ii inventář pozemku
s pozemke,m zcizením anebo dědict
vím na někoho jiného, budiž v pří
čině zvířat k inventáři náležejících
použito předpisů §§ ~4 až 66 a 68.
Donucovací

předpisy.

§ 110. Pojišťovatel nemůže se dovolávali ujednání, jež se uchylují od
předpisů §§ 98, 99, věty 2, 101, odstavce 3, 102 a 109 v neprospěch
pojistníka nebo , právn,ího nástupce.
, . 5. KAPITOLA.
POlIŠTENr DOPRAVNI.
Obsah pojištění.
§ 111. [Při dopravním pojištění nese pojišťovatel nebezpe,čí, jimž vydáno jest zboží při dopravě na zemi
nebo na vnitrozemských vodách nebo
jimž vydány jsou lodi při vnitrozemské plavbě.]
[Při pojištění lodi ručí pojišťovatel
také za škodu, k,terou pojistník utrpí
tím, že jest pro srážku pojištěné lodi s jinou lodí zavázán nahradili škodu třetím osobám.]
§ 112. [Pojištění proti nebezpečím
vnitrozemské plavby z.a hrnuje též
škodu, jež vznikne pojistníkovi tím,
že jest nutno na záchranu lodi a nákladu ze společného nebezpečí obě~
tovati vlastní nebo cizí zbožL]
Rozsah ručení.
§ 113. [Při , poj'ištění . zboží prot,
nebezpečím
dopravy na 'vnitrozemských ' vodá~h nese pojišťovatel nebezpečí použití lehkých lodic při nakládání nebo vykládání, je-Ii používání jich v místě obvyklé.]
[Dopravuje-Ii se pojišt~né zboží jinou lodí, než která jes:t stanovena
v pOjišťovací smlouvě, nebo , po . souši, neručí pojišťovate';
ručí
však,
byla-Ii, změna podniknuta po početí
pojištění pro nehodu, na kterou
se
ručení
jeho
vz,tahuje
nebo
změ
ní-Ii
se
, po
početí
pojištění
způsob dopravy
bez svolení
pojistníka neb upustí-Ii , se od plavby
lodi. Pojištění zahrnuje v těchto pří7
padech i ú,raty překládání a prozatímního uložení, jakož . i vyšší útraty
další dopravy.]
Meze ručéní.
§ 114. [Pojišťovatel neručí:
při
pojištění zboží za

1.

škodu,

kterou způsobí odesilatel nebo
•
jemce úmyslně nebo z nedbalostP.f[·
2. za škodu, zůsobenou Přiroze~'
povahou zboží (jmenovitě vnitřni Zk~U
zou, úbytem, obyčejným prosakoVá'
ním), vadným obalem nebo krYsa
nebo myšmi, "leč že tato škOda ntrl
stane prodlením ce~ty, ZPŮSOben/,
neh?dou, z~ k~erou jest PojišťOvat trii
povinen ruceOlm;
,
e
3. při pojištění lodi za škOdu jevznikne tím, že lod' př i nastoJpen~
ces~y. nebyla ve stavu. k JíZdě způ'
sobllem nebo ~ebyla nalezltě vYpra.
vena nebo posadkou . opatřena neb
jež jest způsobena obyčejný~ opo~
t!ebení~!
stářím,
zetlelostí nebo
cervo toclnou;
4. za škodu, jež je zPŮsobena Vá.
lečnými událostmi, nebo jest násled.
kem vzbouření nebo povstání '
5. za škodu, způSobenou prodle.
ním při dopravě ztrátou konjunktury
,
na kursu neb úrocích;
, 6. za škodu, způsobenou nebezpe.
čím ledu nebo , výbušnými látkami.)

i

Doba, po kterou j~st pojištěno
zbož í.
§ 1.15. [Ručení pojišťovatelovo VZla.
huje se na celou dobu, po kterou
pojištěné zboží jest na cestě ve
smlouvě označené; pO ,číná se ode.
vzdáním zboží dovozníkovi a konči
se dodáním jeho příjemci, nebo, ne.
,ni-ii lze pro ' překážku je dOdati
řádným uložením nebo řádným pro:
dejem zbožL]
Doba, P,o kterou jsou pojištěny lodi.
§ 116. [Při pojištěni lodi, jež jesl
sjednáno pro cestu, počíná se ručenl
pojišťova t elovo dobou , kdy se počne
na ní nakládati, nebo nepřijimá'lI
nákladu, odplutím. Ručenl končí se
dobou, kdy skládání nákladu na ur.
čeném mlstě je skončeno, nebo ne·
jde-Ii o složení nákladu, připlutlm
do ' určeného místa . Opozdil'li
pojistník se složením přes slušnou
míru, končí se pojištění dobou, Y
které by bylo bývalo složení ukon·
čeno, kdyby- tu nebylo opožděn!.)
[Přijme-Ii se před ukončením 510'
žení náklad pro , novou ce,stu, kontl
se pojištěni dobou , kdy se počni
znovu nakládati.] I
[Upustí-Ii se od cestyr když se JIl
započalo pojištěni, nastoupí pro u·
končení pojištění na místo určeného
místa mlsto, kde přestane cesta.)

s.

o 'išfovací regula ti v §§ 109-122.
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á
Náhra da za zb ozl.
sene n-=: e~pecl n~ y o ozn meno.l
•. ojištění zboží řídí 's'e
, [Byla-II vsak povinnost k oznámení
§ 117. [P~!. fovatelova obecnou ob- , již porušena před počátkem cesty.
náhra~a P~~~otou, a nenHi této. platí předpi~y ~~~tavce . 2,__tol!ko
chodnl h d otou kterou mělo zbo- tehdy. nabyl-II pOjlstovatel jeste pred
!,becno u _hOo:eslá;í v době, kdy po- počátkem c_,:s~y věd?_mosli o tom ,
zl v míste "štění při počítajíc po- ze nebezpecl jest zvyseno.]
číná s~ ~~~ty j~kOŽ i útraty jež
[Zcizí-Ii se pojištěné zboŽí nebo
jišt'?vaC u. r do' doby kdy , d ov~zník lodi v době, kdy jsou na cestě , povZnl.kno ~ .. aZe J
' ,
míjí pojištění nikoliv ~obou, stanozbozí. pr~rr . se zboží budiž hodno- ven ou , v § 67. odstavci 1. nýbrž te[P~::~ou - ~boží má.'v poš.kozeném prve ukončením ces ty.[
!~~vu na mí stě určeni , ~dectena od
hodnoty, kt erou by zb ozí na t?mto ,
6. KAPITOLA .
í tě mě lo kdyby nebylo byvalo POJIŠTENr OD'POVEDNOSTNr (POVINmo~kozen o ; 'zlomek poj i s.tn"~ hodn~ty
NI:HO RUČENr).
rodstav ec 1), odpovl daj í ~ 1 pomeru
Obsah pojištění.
' bytku hodnoty k , hodnote v ' nepo:kozeném stavu, poklá dá se za obnos
120. [Při pojištěni odpovědno.§t
ním jest pojišťovatel zavázán, zproŠkodY·]
'stiti pojistníka škody z plnění os"obě
třetí, k němuž ' jest tento povinen
Náhrada za lodi.
§ 118. [Při. pojištěn í l odí řídí se následkem skutečnosti nastalé během
náhrada pojišťovatel~v q • hodnotou, smluvené doby na základě poměru
kteroU m ěla loď, kdyz pocalo se po- odpovědnostního ve smlouvě označeného.]
.
jištění.]
"
'
[Je-Ii -pojistník povinen pro nárok
[pOškOd í-Ii se lod ~ :p~ k!adá se ~a třetí osoby dáti ' jistotu, vztahuje se
škodu hod í-Ii se lod jeste k oprave.
závazek pojišťovatelův také na poobnos' ná kladů opravy a náhrady ,s.k ytnutí jistoty.]
poškozen ých částí, při čemž buď
odečten přiměřený obnos, .hled~c: k
Rozs~h ručení .
zmenšení hodnoty opravenych castí,
, § 121. [Pojištění zahrnuje též ' soudjež nasta lo již v dob ě dostavení se
pifhody poji~tné,. ) a.kož i . hled.íc. ~ ní a mimosoudní útraty proti nároku
třetí osoby, jakož i útraty obhajováhodnotě sta rych castl, kt ere tu, jeste
ISQuce na hrazeny byly " p ři , opravě ní v trestním řízeni, jež zahájeno
bylo pro čin, který by mohl odůvod 
částmi novými.]
[NenHi možno poškozenou loď již niti ,pojišťovací nárok. To platí i
opraviti, záleží škoda v rozdílu mezi tehdy, nenHi dlužno platiti náhradu
pojistnou ho dnotou (odstavec 1) , a osobě třetL ,
, [Útraty buďte pojišťovatelem nahodnotou poškozených lodních souhrazeny potud, pokud bylo je nutno
část!.)
vynaloži t i.]
[Byly-Ii útraty vynaloženy ve ' sporu'
ZVýšené n e bezpečí a zcizení.
vedeném na podnět pojišťovatelů"
§ 119. [Při p ojištění z.b oŽ í není ' P07 nebo jinak k' jeho poukazu, jest po)Ilťovatel op rávněn vypov ěděti smlouvinen je nahraditi nehledě na po-'
vu proto, že n ebezpečí se zvýšilo jistnou sumu.]
nezávi sle na v ůli poji s t níkově (§ 33,
[Je-Ii pojistník povinen dle smlouodstavec 3). Pojistník není povinen vy nebo po zákonu nésti část škody
oznámiti pojiš ť o vateli tako1l.é zvýšení sám, nahradí pojiš ť ova t e l útraty jen
neb ezpečí.l
v tomto poměru ; ]
[Vyp oví-Ii oři pojiště n í lodi po)lltovate l pojišt'o vací po měr v době,
Neplatná ujednání.
\Idy l o ď jest na cestě, p rot o, že
§ 122. "N eplatno f est ujedn"ání, že
zvýšilo se nebe zpečí nezávisle na pojišťovatel bude zavázán ~ . plněni
vuli pojistníkově, nepů s ob í výpověď i tehdy, " přivodí-Ii pojistnik bezprávpfed ukončením ce sty. Na stané-Ii bě ně úmyslně skutečnost, z níž jest mu
hem cesty příhoda pojistn á, jest po- odpovídati osobě třetí.
jlltovatel povinen plniti, jak koli zvýTo též plali o ujednání, že pojišt'o-
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.v~tel

"_ _

~ude ,ručiti

za peněžité pokuty,
Jez ulozi soudy nebo politické úřady.

_
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pojišťovací regul ativ §§ 123-136.
O,

zJlsten. Utraty, jež jest nutno
dle. § 1?1, zaplatí pojišťovat hraditi
osml dnu po tom, kdy ozná e do
obn.os ~ravoplatně stanoven '!len bYl
UJednani, dle něhož
o·X·
bude. závazku k plnění ~r~lss/oVatel
bez Jeho svo'leni uspokojl p' .. kdYl
třetl osobu nebo uzná je" oJlstnlk
nemůže se pojišťovatel d~1 nárok,
nemohl-li pojistník USPOkOjeV~lávatl,
uznání bez zřejmé přikrost' ni neb ,
a nepřekročil-li při tom m~z odeP.řltl
právního závazku.
e sveho

Pojištění odpovědnosti

podnikatelské.
§ 123. [Je-Ii pojištěna odpovědnost
ze ..z_á~odov.~ho podniku, vztahuje se
p~)lste.~1 tez na odpovědnost osob,
J~z pOJlstnik ustanovil k vedení podniku nebo části podniku nebo k doz~ru n~~_ ~i~, . v této jejich vlastnostI. ~oJls}~nl Jest potud pojištěním
na clzi ucet.]
[Je-li_ zároveň !~ěkolik takových osob
odpovedno z teze skutečnosti budiž
plněni pojišťovatelovo rozvrže'no dle Nárok na náhradu proti přisl š
rodiny nepřecházi. u nikůlII
poměru, v kterém jsou obnosy ná~. 126. [Jsou-Ii přisluš n íci
.
hrady, jež platiti mají jednotlivci
pO!ls~níkovy!
již .s nim žiji v:Odlny
k úhr.nné!'1u obnosu náhrady.]
,
lecne
dom,
a
cnostl,
povinni
nah
spe[Zclzi:ll, propachtuje-Ii _se podnjk
. mu škodu, pro kterouž pojišt- radili
n~bo I?revezme-Ii jej třetí osoba na
to, nepřecházi nárok náhradn~ni VZa·
z~~Ia..C!.e _podobného
poměru,
bud' jišťovatele (§ 62.)
I na po·
~~I~:~tne použito předpisů §§ 64
Oznámeni příhody pojistné.
~. 124. Povinnosti oznámiti příhodu
se dostojl, odešle-Ii se
~znamka do os",!i dnů po době, kdy
1retl osoba mimosoudně přivedla
svuj nárok proti pOJlstnikovi ku platn~st~ nebo kdy bylo pro čin, na
nemz se nárok zakládá, zavedeno
'trestni řízeni. Přivádí-Ii třetí osoba
svuj nárok proti pojistnikovi soudně
ku platn_osti, jest tento povinen, neprod!~ne to oznámiti pojišťovateli.
_~oJI~ťov~tell, jenž vstoupl v rozeprr, prislusi postaveni společnlka v
!~ze'při p~~le § 20 c. ř. s. Omluvy,
Jlz Je pOJlstnik zavázán dáti se v
rozepři zastupovati osobou pojišťo
~~!elem jmenovanou, může se poJlsťovatel dovolávati, jen když svůj
~~~~~ek k plněni uznal vůči pojistní-

pOJI~tnou

[Nastane-Ii skutečnost nárok třetl
-osoby odůvodňujlci po uplynuti do,d~.tečné _lhůty ý
§ 29 ustanovené,
·drl.~e nez prémie byla zaplace-na,' je
:P~Jlš.ťovat~1 prost závazku plniti, vě'del-II pOJistnlk v době zaplaceni
'prémie o tom, že nastala tato sku'lečnost.]

roospělost pojišťovaciho

nároku.
125. Pojišťovatel jest povinen,
nahraditi škodu do osmi dnů po tom,
kdy nárok třetl osoby byl pojistnikem uspokojen nebo pravoplatným
rozsudkem, uznánim nebo smírem
'§

I

Zákonné zástavnf právo třeli
na pojistné pohledávce OSOby
§ 127. Třetl osoba má pro s~u' ná
rok .proti pojistnlkovi zástavni Jrá •
~.~ Jeho pohledávce náhradni z Va
IIsťovaci smlouvy.
po·
Zást~~.ni právo lze také proti oSlatnim _verrt~lum a ~roti konkursni pOd·
stat~ pOJ!stnfkove ku platnosti pll·
vésti.
Plněni

třetl

osobě.

. § 128. _.Pojiš!~vatel jest oprávněn
vyrozumeJ~ _ drlve pojistnlka, Platili

náhradu, Jez tomuto přísluši p-i
osobě t~etl, pokud pojistnlk jest' ~~

vá~~n teto osobě plniti.
K žádol"
pOJlstni~,?v~ jest . pojišťovatel zavá-

zán plniti tretl

J

osobě.

Donucovaci

předpisy.

1~9 ., Ujednáni, jež se uchyluji od

predp~su

§§ 121, 124 až 126 v ne.

p'~ospech pojlstnika, nemůže se poIIsťovatel dovolávati ,
'

HLAVA III.
ZIVOTNI POJISTENf.
Obsah pojištěni.
§ 130. [Při pojištěni na život Jesl
pojišťovatel povinen, zaplatiti sml..
vený obnos kap'itálu nebo renty p,
dostaveni se příhody pojistné.)
Pojištěni na život clzl.
§ 131:. [Poj~štěni lze sjednati na Uvot pOJlstnlkuv nebo někoho jlnélle.

. dá-Ii se pojištění na případ smrti
SJ.~o~o jinéh O,_ j~st ku platnost!
ne louvy a opa tr~n l v § 132, odstavcI
sm tanovených treb a pisem_něho sou2, s této jin é os oby, lec by otec
hlasU matka sjednali pojištěni na
~fl~~d úmrti svého nezletilého dltěte.]

_.

t dit-t
e e m I a d-Ih
s o
čtrnácti let iest potud neplatno~ p~
kud pojišťo vatel ~ Ie _smlouvy m!l byti na přlpa d smrt~. pred dok,?ncením
čtrnáctéhO r o~u !Iyota z_a".a~án k
lnění , jež prev~sut':. obyceJne po:
~řebně nebo neJvyssl obnos, ktery
ro to stanovil d ozorčl Úřa~I.]
p [Poku d d le předp is ů tohoto zákona
'sou p rávně záv ažny vědomost
a
~hován i po!!stnlka,_ přichá.~i ; při pojištěni na ZIVOt nekteré Jme osoby
'I úvahu též vědo most a chování této oso by.]
[pojištěni na ZIVO

pojištěni ve pro s p ěch

třetích osob.
§ 132. Třetí osoba, v jejíž prospěch se pojištěni sj ednává
(obmyilenec), nabývá, neustanovuje-Ii smlouva jina k, práva na plněni pojišťo
vatelovo teprv do stavenim se přího
dy pojistné.
Při poji štěni kap it álu jest
v pochybnosti mlti za to, že jest pojistnlkovi vyhrazeno o právnění, až do
dostaveni se př ihody pojistné poři
zovati mezi živými nebo na případ
smrti bez svoleni pojišťovatelova o
nároku z pojišťovaci smlouvy, tudlž
označiti též třetí osobu jako obmyilence neb ustan o viti mlsto obmyIlence něk oho jin ého a to i tehdy,
bylo-Ii dřlvě jšl ozn ačeni provedeno
ve smlouvě,
Nenabude-Ii ho o bmyšlenec, příslu
šl nárok poj i stnikovi.

Výklad obmyš leci doložky.
§ 133. Je-I i při p oJištěni kapitálu
několik osob označ e n o za obmyšlence bez určen i jich p odllů, jsou k
poiltku opráv něny stejnými dlly; podll, jehož ně která z , obmyšlených
osob nenabyla, přirůst á ostatním oblIyšleným osobám.
Jsou-Ii dědic i ozn a č eni jako obmyIlenci bez bli žšlho ust anoveni, jsou
v pochybnosti k pož itku oprávněny
osoby, jež dosáhnou dědictvi
dle
poměru svých d ědický ch podllů.
Je-II sjednáno pojišt ěni kapitálu na
pflpad smrti ve pros pěch majitele

445

nebo doručitele pojistky budiž pojis~~á suma pojata do 'pozůstalosti
P?Jlstnikovy, opominul-Ii pořlditi
o
~aroku mezi živými nebo na případ
umrti.
Nesprávně udaný věk.
§ 134. [Je-Ii věk toho, na
jehož
žiyot se pojištěni sjednalo, nespráv~e udán a byla-Ii z té příčiny vymě
re~~ prémie přiliš nizko,
snižl
se
pOJlstn~ suma na obnos, který odpovidá Sjednané prémi'i podle . sazeb
pojišťovatelových, platných při sjednáni smlouvy, položic za základ skutečný vstupni . věk.]
, [Pojistnik může však dřlve, než dostavi s~ ~ř.iho~a ppjistná, na zapla~en i prlmerene vyssi prémie, jakož
I na doplaceni obnosu, který smí
odpovidati nejvýše rozdllu prémií s
pětiprocentnlmi úroky za
uplynuloll
dobu, žádati, aby pojistná suma byla
opět zvýšena na původni obnos .]
[Právo odstupu od smlouvy pro
nesprávný údaj věku přislušl pojišťo
vateli toliko tehdy, sahá-Ii skutečný
vst.~p~í věk za hranice, ve kterých
POJlstovatel dle svého závodového
plánu uzavirá pojištěni na život.]
JObJev.i-li s,:, že prémie nesprávn.'tm udaJem vek~_ byla vyměřena pří
lis vysoko, budlz počátkem nejbližšiho pojišťovaciho obdobi snižena
na obnos, který odpovidá skutečné
mu vstupnimu věku, a budiž vrácen
rozdil mezi prémiovou reservou tu
jsouc! a reservou, již jest třeba pro
skutečný vstupn! věk.]

Zvýšeni nebezpeči.
§ 135. [Za zvýšeni nebezpeči pokládá se toliko taková změna nebezbeč!, jež jest ve smlouvě výslovně
označena jako
zvýšeni nebezpeči
určit~, udávajic_ o~olnosti, jež ji způ:
sobuJI, a o niz Ujednáno, že bude
oznámena.] .
Kdy nelze odporovati pojištěni.
§ 136. [Po uplynuti pěti let od uzavřeni smlouvy nemůže již pojišťo
vatel ku platnosti přivésti vadné údaje, při uzavřen,i smlouvy, kromě pří
padu nesprávneho udáni věku, leč že
se pojistnlk proviňuje obmyslnosti.
!~!' uplynuti pěti _let od doby, kdy
zvysllo se nebezpeci, nemůže zvýšen~. to ~ojiš!o~atel j"iž
ku
platnosti
prlVéStl, lec ze byla obmyslně poru-
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[Při.. pojištění kapitálu, při něhlž.
.
jest Jisto, že nastane příhOda pOj'
ná, může , pojistník, pokud
pré 1St·
byla zaplacena za dObu,.tří let ~~e
dati zrušení s,m louvy na zap l~c!'
smluveného odbytného (odkup).)
ni

šena povinnost oznámW', že nebez'
oečí se zvýšilo.]

Právo pojistníkovo k výpovědi.
§ 137. [Po uplynutí prvního smluvního roku může pojistník vypověděti
smlouvu kdykoHv bez výpovědní lhůty.)
.
Kdy se pOjištěníb~~.měňUje samo Se.
[Nezaplatí-li se prémie po uplynutí prvního smluvního roku do doda§ 142. [Vypoví-Ii pojistník
neb
teč né, pojišťovatelem , stanovené lhů
pře~tane-Ii se platiti prémie (§ 137i
ty (§ 29, odstavec 1), má se za to, )<?yz ~yla_ z,aplace~a z~ dobu tří ro:
že pojistník smlouvu vypověděl.]
ku, premenl se vypovedí neb upl
nu!lm. dodatečně lhůty pro Place~ř
Sebevražda .
premle , stanovené (§ 29, odstavec 1)
§ 138. [Spáchala-Ii sebevraždu 050- samo s~b~u pojiště~1 na .Poj ištění
ba, na jejíž život jest pojištění sjed- b~z premle o zmensené pOJistné su.
náno, jest pojišťovatel prost závazku me.]
plniti, leč že čin byl spáchán ve
' [Při poj"ištění kapitálu,
při
němž
stavu chorobné poruchy duševní čin- jest ji~!o, ž~ nasta.~e ~říhoda pojist.
nosti, jenž vylučuje svobodné určení .ná, muze vsak pOjlstnlk do měsíce
vůle .]
po výpovědi nebo po uplynutí dOda.
[Pojišťovatel· ručí každým
způso- tečné lhůty žádati odkup místo ob.
bem, byla-Ii smlouva v době sebe- měny.]
vraždy již aspoň pět roků nepřetržitě
[Vybídnutí pojistníka, předepsané v
platna .]
"
§ 29, ,odstavci 1, pro případ opomi.
,
nutí placení prémie, obsahujž pou.
Omyslné usmrcení.
kaz, že nastane obměna pOjiště nL)
§ 139. [Sjednáno-Ii pojíštění na ži [Uiednání, že se poj"ištění v přípa.
vot hěkoho jiného než
pojistnlka, dech odstavce 1 přemění samo se.
jest pojišťovatel prost závazku pln'iti, bou v pojištění prémie prosté pro
přivodil-Ii poj-istnlk smrt jiné osoby
plnou pojištěnou sumu, avšak s ob.
úmyslně bezprávným činem.]
mezenou pojistnou dobou, jest pří.
Ile-Ii při pojištění na případ smrti pustno.]
označena třetí · osoba jako obmyšle'
ná, má se za to, že nebyla tak 0Kdy se vylučuje, obměna a odkup.
značena, byla-U smrt toho, na jehož
~ 143. [Při pojištěních,
jež jsou
život jest pojištění sjednáno, PřiVO- 1 sjednána toliko na případ smrti s
děno třetí osobou úmyslně bezprávpóiistnou dobou deset roků nepřesa.
ným činem.]
hující, nemá mlsta ani obměna ani
Odkup .]
OznámenI příhody . pojistné.
6 140. povinno.st oznámiti příhodu , Zjištění základů výpočtu pro obměnu
,
a odkup.
poj istnou jest tu pouze tehdy, je-Ii
smrt stanovena jako příhoda pojist§ 144. [Pojišťovatel jest
povinen
ná. Oznamovací povinnosti se vyho- ve všeobecných pojišt'ovacích pod.
ví, odešle-Ii se oznámka do tří dnů mlnkách určiti základy, na nichž jest
po dostavení se příhodv ooiistné .
vypočísti při odkupu odkupnl sumu a
Příslušl -Ii právo na plněni třetí 0při obměně v pojištění prémie pro!':obě. jest tato povinna oznámp.ní u- sté zmenšenou sumu nebo obmeze.
nou dobu.]
činiti: totéž platí o povinf1osti dáti
vvsvětlenl a ooatřiti doklady , (§ 39,
[Pojišt'ovat~1 jest povinen pojistnl.
kovi písemně sděliti obměnu nebo
odsti.wec. 2 a. 3).
poukaz odkupní sumy do měsíce po
Obměna pojištění prémie prosté . a ' tom, kdy bylo o to žádáno (§§ 141,
odkup.
142, odstavec 2), obměnu $amu se·
§ 141 . . [Je-Ii prémie zaplacena za bou nastávající ,však neprodleně po
dobu tří 'let, může pojistnlk kdyko- uplynutí lhůty v § 142, odstavci 2,
liv požadovati , obměnu pojištěnI
v označené . _ Při obměně buď pojistnlk
p'ojištění prémie prosté o zmenšené
ve sdělenI upozorněn na . oprávněni
pojistné sumě (redukci),]
jemu .v § 145 vyhrazená.]

I'

I

pojišt'ovací regulativ §§ 137-153.
Obnovení pojištění. ,
li 145. [Byla-Ii smlouva pOdl,e § 137
'-ena aniž by bylo od by tne, nebo
~u,~_1i po !~z~mu §§, 1~1, 142 ~řem~'
nlna v pOjlstení 'p'rem!e, I?roste, muže pojistník d_o t!1 meslcu, PC? uplynuti dne, k nemuz, bylč! ~~emle plč!
cena na doplaceni premll ' na mezIdobí' připadajících zároveň s úroky
nejvýše pětprocentními žádati,
aby
původní smlouva byla obnovena.]
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i Právo vstl!~U, ob~'ýšlc:ného, manžela

a detl pOjlstnlkových .
,§ 150. Vede-Ii se na POjišt'ovací
~ar.?~ exe~~ce nebo vyhlásí-Ii se na
.Jm~nl pOJistníkovo
konkurs
m ojmenem označená obmyšlená os~~:
~e svolení~ pojistníkovým za náhrate~' odk~pnl sumy vymáhajícímu věři
.! ne o, konkursní POdstatě vstouP!tl na mlsto pojistníka v poJišt'ovaCI smlouvu .
.
. Není-Ii ob".!yšlenec vůbec
nebo
Výplata prém!ové reservy.
Jmé~e~ ozna~en, přísluší totéž právo
§ 146. [Zruší-Ii se pojištění kapitá- manzell a d~tem pojistníkovým
lu na případ smrti, při němž
jisto .. _~stup ~rovede se oznámením' pojest dostavení se příhody pojistné, jls_t~vatell; vstoupiti lze toliko do
odstupem nebo výpovědí pojišt'ova- n~~i'c:o~~ d ~~m, kdy k vstupu oprávtele, nebo je-Ii při tomto pojišt'ení
e e se o zabavení nebo
pojišťovatel prost závazku k plnění, ledy byl vyhlášen konkurs.
'esl po vinen, nahraditi obnos prémi-..
_
~vé reservy na pojištění připadající POJistky svedčící majiteli nebo dorubyla· li pré'!1ie z,?placena za dOb~
_ ~~t~li.
Iři lel. V prípade § 139, odstavce 1,
§ ,151. [Svedcl-1I pojistka majiteli
není však pojišt'ovatel povinen na- n~bo, d_oručiteli, může pojišt'ovatel
hradili prémiovou reservu.]
~Icmene _~d~příti plnění maJiteli ne[prémiová reserva
bud' počítána n? dOru,cl!ell, není-Ii jeho oprávně
pro konec posledního pojišt'ovacího o~/~oka~ano. Bez,:lstný pojišt'ovatel
obdob!. Prémiové splátky do té do- do o _ .~z~j]e se, pln Hi majiteli nebo
by ješ tě dlužné bud'te odečteny.]
rucl e I.

I

Exekuce na nároky z pojištění.
§ 147. Exekuci ve prospěch věřite
lů pojistn íkových podléhají jeho malelkoprávnf nároky ze smlouvy o živolnfm pojištění, pokud a dokud mů
že s nimi nakládati.

Zabavení a dosah zájemného
zástavního.

práva

§ 148. Nároky se zabavují doruče
nim exekučního povolení pojišt'ovateli (§ 294 exek. ř.), svědčí-Ii však
pojist~ a m.ajiteli nebo doručiteli, podle predplsu § 296 exek. ř.

Záslavní právo tím nabyté vitahuje
se na veškeré 'majetkoprávní nároky
polistníkovy z pojišt'ovací smlouvy
nebyla'li povolená exekuce obmeze~
na na jednotlivé nároky.
Přikázánf

pohledávky

k vybrání.

§ 149. Zpeněž~nf zabave~ých nároku pojislníkových provede se tím že
se .~ohl~dávka přikáže k VYbrání:
P"káza ní toto zmočňuje vymáhajíclho věři~ele , obzvláště, žádati jmé'nem zavazaneho od , poj'išt'ovatele
odkup a placení odkupní sumy.

Lidové pojištěnI.
. § !52. JPři lidovém pojištění neplatl predplsy §§ 1, 28,' 29 137 a 144
odstavec 2.]
,
,

[Pr~~ií nelze soudně vymáhati.]
r.PO!lst'o~atel jest pro neplaceni
pre~I! , toliko tehdy prost závazku k
I::"nenl, ,dOS~h!-li nedoplatek výše
ctvrtletnl premle. Je-Ii tomu tak
'
s~ ~a to, že .polistnfk smlouvu ;y;:'~
v.edel. ByIV-1I vsak prémie za dobu
tr[ .. I_e~ ~apli!ceny, nastane obměna
pOjlstenl v pojištěni prémie prosté
sama S~bou (§ 142.).
'
[Byla-II smlouva výpovědí pojistníkovou bez placení odbytného zrušen~ n,:b~ na pojištění prémie prosté
pr:'!1 epena, můře pojistník do šesti
m,:slC;u po uplynutí ' dne, k ' riěmuž
premle by~a placena, žádati podle §
145, aby puvodní smlouva byla obnovena.]
Donucovací předpisy. ,
§ 1~3. ~j~dnání, jež ' odchylují se
od predplsu §§ 134 ' až 146
150 až
152 , nebo v případě § 144,' odstavce
1, od obecných pojišťovacfch podmínek v neprospěch poj~stníka neb
osoby ,obmyšlené nebo ke. vstupu 0-

III. Obchodní právo.
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právněné, nemůže se
pojišťovatel
dovolávati.
V poj'išťovacích
podmJnkách .. lze
však se svolením dozorciho
uradu
stanoviti jiný způsob obměny v pojištění prémie prosté, než. kte!ý. ~~s~
stanoven v §§ 141 a 142, jakoz I jmy
výpočet náhradniho obnosu, než který jest stanoven v § 146.

účet sjednáno pojištění proti úraZellll
jež se přihodí jil1é osobě, a Přivo:
dil-Ii pojistník úraz úmyslně bez.

právným činem.)
[Je-Ii při pojištěni ve prosPěCh
osoby třetí přivoděn úraz treH Oso.
bou úmysl~ě bezpr.áv~ým čine m, lIIá
se za to, . jakoby tretl osoba nebyla
bývala označena.)

HLAVA IV.
ÚRAZOVÉ POJiŠTĚNI.
Obsah pojištěni.
§ 154. [Při úrazovém poj!š.těni j.est
pojišťovatel povinen, platiti . kapitál
nebo důchod, jak stanoveno jest ve
smlouvě, nebo plniti, jak jinak j~st
umluveno, je-Ii postižen ten! na. jehož osobu pojištění jest _sjedna~O,
úrazem způsobu ve smlouve oznaceného.)

Ručeni lhůtou doložené.
§ 159. J!~ipustno jest ujednati, že
bude POllstovatel prost závazku plni.
ti, nastanou-Ii následky úrazu teprve
po uplynutí jednoho roku nebo delšiho obdobi.)
.

Pojištění

pokud se mu tím neukládá
slušné meze překročuj'ciho . )

proti úrazům jiných osob.
§ 155. [Pojištěni lze sjed~.ati .pro~i
úrazům, jež se , přih?d_i pOjlstn~~ovl!
nebo proti úrazum, jez se prlhodl
někomu jinému.)
[Při pojištění proti úrazům, jež se
při hod i j'iné osobě, má se v pochy~nosti za to, že jest sjednáno na C!zí účet. Pro toto pojištěni plati přlměřeně předpisy §§ 69 až 71.).
[Sjedná-Ii se. pojišt.~ní. proti_ urazům jež se přlhodi jme osobe, na
vlastni účet, jest třeba ku ~Iatn~st!
smlouvy pisemného svoleni teto jl.n~
osoby. Pokud věd~mos~ , a chovaRl
pojistníkovo ?Ie. predpJsu to~?to zákona jsou pravne závazny, bere se v
tomto případě i vědomost a chováni
oně jiné osoby v úvahu.)
Souhrnné pojištěni pro podnik.
§ 156. [Zcizi-Ii se podnik, p~?_ ~te
rý bylo sjednáno souhrnné .pojlsteni!
propachtuje-Ii se nebo prevezmc:-II
se na základě podobného pomeru
třeti osobou, budiž přiměřeně použito předpisů §§ 64 až 66 .)

Zachraňovaci povinnost.
st povinen, po§ 160 .• [Pojist.nik
kud mozno mitl pecI o odvráceni a
zmenšeni následků úrazu a při tOIll

.t:

vyhověti

příkazům

§ 157.

Při pojištěních kapitál~.pl_ati

ve prospěch osob třetich.

něc~

Splatnost náhrady; splátka.
§ 161. Náhrada jest splatna čtrnácte
po ukončení léčeni.
.
Je-Ii dlužno platiti náhradu denni
lze pokaždé po uplynuti měsice U:
dat i splátku, jež odpovidá denní ná.
hradě za uplynulý měsíc .
\
.,. _.
.,
•
.,
Prlmerene pOUZlti predplsu o pojištěni škod a života.
I § 162. Předpisů § 58 o zjišt'ovacich
nákladech, § 63 o nedostatku a od.
padnutí zájmu na pojištěni, § 135 o
zvýšení nebezpečí a § 140 odstav.
ce 2, o povinnosti třeti o~Oby učl.
niti oznámeni a dáti vysvětle ni, buď
přiměřeně použito.
dnů

Donucovaci předpisy.
§ 163. Ujednáni, jež se odchyluji
od předpisů §§ 158 až 162 v neprospěch pojistnikův nebo třetf osoby, nemůže se pojišt'ovatel dovolA·
vati.

Pojištěni ve prospěch osob třetích.

předpisy §§ 132 a 133 o pOjlsteni

pojiš ťov atelovým

zAvEREČNÉ A

HLAVA V.
PR-ECHODNÉ

PŘEDPISY.

Dosah použiti zákona.
úrazu .
S 164. Předpisům tohoto zUon.
§ 158. [Pojišťovatel jest prost z~- p~dlé~aji poji~ťovaci. smlouvy, III
vazku plniti, přivOdil-ii úrazem pOStl- sjednav!! p~ .zakonu ..~rizená a k prožený úraz úmyslně nebo hrubou ne-I vozu pnpustená POjlsťovna.
dbalosti. Totéž plati, je-Ii na vlastni
Předpisy tohoto zákona nevzlahuJf
Zaviněné

přivoděni
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..Yt'ovací regulativ §§ 154-167.

POJIS

.
vy pomocných pokladen,
se na. sm ~~e zákona ze dne 16. čerzflZenyc;92 čís . 202 ř. z., .na , všelivence '~'ť ~aci poměry nosltelu po·
ké pOjlS ~ 'ného práva a na smlou'
jišteni n~~~:~u, sjednané s poj.~!(~v·
vn Va mf v oboru pensijnihO pOjlsten!
I

zf(%enců .
§ 165 Předpisy tohoto zákona nelati p;o námořské pojišť~~~~i, pro
~ajišt'ováni a slosovaci pOjlsteni.
§ 166. Obmezenl sml.uvni. svobody,
stanovená v tomt~ ••zakone _.nepl~tí
-i dopravn im pOjls~,:ni,.~ pn .. ~v:rP{m pojiš tění, rovnez . .I~r~ pOjl~t.eni
~kod, při kterých. pOjlstene zaJ.!!1y
. ou označen y tollk.O dle d~~~~ a
~~prve po svém vZnlk~ se !:,?jl.stovateli jedno tlivě oznáml (bezne po'Ištěnl)

I Minlsir vnitra může ve shodě s
ministrem . • pr~v
.pr~ poji~ť?va.~i
smlouVY, lez slednav~}í ~a~o~lte zr~ené a k provozu pnpustene mens!
~ájemné pojišťovny nebo zem sk:
nájemné pojišťovny do~y~k~, ktere
dostávajl přidayky z ver!jnyc~ p.ro:
tledků jakož I pro nove VZnlkajicl
:Ojlšt'o~ací odvětví zbav iti obmezen!
smluvnl svobody v ~~mto. ~ákone
stanovená zc~la ~e~o castecne .platnosli nařízenlm, lez bude vyhlaseno
v Zákonníku říšském .
Přechodná

ustanovení;
působnosti.

počátek

§ 167. Následující předpisy 'tohoto
zákona i s příslušnými obmezeními
smluvni volnosti nabývají moci dnem
1. ledna 1918 a bud' jich použito
také na pojišťovací pomě ry tohoto
tasu platné:
1. Předpisy § 9 o umořování a o
niihradnlch listinách;
2. předpisy § 10 o právu na opisy.
Pojllt'ovateli jest však upozorniti na
toto právo jen tehdy, byla-Ii by pojistka vydána po 31. prosinci 1917;
5. předpisy § II o rozhodčím soudu. Je-Ii ve smlouvě , jež byla dne
1. ledna 1918 platna nebo jež je
ulavfena mezi 1. lednem 1918 a 1.
lednem 1919, smluveno, že výši plně
ni pojllt'ovatelova
mají
stanoviti
In.leI, plati to jako úmluva o soudu
rozhodčim podle § ll, odstavce 2;
4. pfedplsy § 12 o místnl přl
ltulnostl soudu. Těch to předpisů nebud' vlak použilo na rozepř e, jež
byly dne 1. ledna 1918 již zaháj eny.

.
Je-II ve smlouvě, jež byla dne 1.
ledna 1918 platna nebo jež je uzavřena mezi 1. lednem 1918 a 1. lednem
1919,
stanovena
nepřípustná
úmluva o soudu pro žaloby proti pojistníkovi, platí soud v § 12, odstavci 3, označený za umluvený;
5. předpisy § 13, odstavce 2 a 3,
o oznámeních a prohlášenich;
6. předpis §. 14 o vědomosti pojišťovatelově o okolnosti, již nutno
oznámiti;
7. předpisy § 15 o změnách bytu;
8. předpisy § 16 o smluvených pokutách;
9. předpisy § 18 o prodloužení
mlčky pojišťovaciho poměru na určitý čas smluveného a o trvalém po-

jištěni;
10.

předpisy §§ 19 a 20 o pronároků a o vázáni nároků

mlčeni

lhůtou. Těchto předpisů nebud' však

užito na nároky, jež byly dne 1. ledna 1918 již zaniklé. Je-Ii ve smlouvě, jež byla dne 1. ledna 1918 platn'a
nebo jež je uzavřena mezi 1. lednem 1918 a 1. lednem 1919, učiněna
úmluva dle §§ 20 a 22 nepřipustná
o vázání pOjišťovacihO nároku Ihů~
tou,nastoupí na misto této úmluvy
úprava v § 20, odstavci 2, stanovená'
11 . předpisy § 21 o účinku řizeni
konkursního a vyrovnávaciho.
Je-Ii
ve smlouvě, jež byla dne 1. ledna
1918 platna nebo jež je
uzavřena
mezi 1. lednem 1918 a 1.
lednem
1919, stanovena úmluva 'pro pojist- '
níka nepříznivějši pro případ vyhlášení konkursu nebo
vyrovnávaclho
řízení o jeho jměni, nastoupi
na
misto této úmluvy vypovidaci právo
pojišťo~atelovo, stanovené v § 21,
odstavcI 2;
12. předpis § 23, odstavce 4,
o
trvání pojišťovaciho obdobl;
13. předpisy §§ 24 a 25 o placeni
prémií;
14. předpisy § 26 o platech zástavniho věřitele neb obmyšlené osoby;
15. předpisy § 27 o pojišťovatelo
vě právu srážky;
16. předpisy § 31 o právu na snlženi prémie;
17. předpisy § 32 o
ujednaném
propadnutí . práva. Měslčnl lhůta v §
32, odstavci i, stanovená pro výkon
vypovídacího práva pojišťovatelova
počíná se 1. lednem 1918, zvěděl-Ii
pojišťovatel před touto dobou o porušení závaznosti;
Č. 29

III. Obchodní právo
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Níže uvedené předpisy i s příSI ;
nými obmezeními
smluvní SVOboU'
vztahují se též na pojišťoVaCí pd y
měry, jež jsou tu dne 1. ledna 191;:
1. předpisy § 29 o prodlení
.
placení prémie, když se započ: iI
pojištění a pře'dpis § 124, Odstav ce
10
3, s tím souvislý . Tyto předpisy n
vztahují se však ku prémii Před~'
lednem 1919 splatné;
.
•2., před~~~~ §§ ,43 až 46 o opráv.
~enlch POJlsto,vaclch .~ge!'tu! aVšak
Jen, pokud v uvahu pnchazelí právnl
jednání, jež byla provedena po 31
zmocněnci pojistníkově při vyšetře
prosinci 1918; pak předpisy § 47'
ní škody;
odstavce 1, o významu vědomoSli
23. předpisy § 63, jakož i přísluš pojišťovacích agentu, pokud této vě.
ný předpis § 162 o zániku smlouvy, domosti nabyli po 31. prosinci 1918'
ježto se nedostává zájmu na
po- posléze předpisy § 47, odstavce 2;
jištěnI;
3. předpisy §§ 79 až 88 o pojišlě.
24. předpisy §§ 64 až 68 a § 109 ní budov proti ohni.
o zcizení a zdědění pojištěných vě
Platnost předpisů uvedených v §
cí, jakož i příslušné předpisy § 94. 168 b y la odsunuta vlád, nař, čís , 652
Uvedených předpisu nebuď však UZI- 1919 na neurčito ,
to ' na zcizení a zdědění, jež nasta§ 169. Prodlouží-Ii se pojišťovac!
la před 1. lednem 1918;
poměr po 1. lednu 1918 výslo vně ne25. předpisy §§ 122, 124, odstavce bo mlčky (§ 18), budiž počlnajic
2, 125, odstavec 2, 127 a 128 o ,Po- tímto prodloužením, na pokračujíc!
jištění odpovědnostním;
pojišťovací poměr použito předpisu
, 26. předpisy~§ 132 a 133, jakož i tohoto zákona.
příslušný předpis § 157 o
pojištění
§' 170. Cís. nař. z 22. listopadu
ve prospěch třetích osob a výkla'du
1915, čís. 343 ř .. z., o zavedení před.
obmyšlovací doložky;
"
pisu
o pojišťovací smlouvě (pojiš(o.
' 27. předpisy §§ 147 až 150 o ex:kuci na nároky z pojištěnI a o pra- vac[m řádu) pozbývá platnosti 1.
ledna
1918.
vu vstupním při pojištěních na žiMinistr práv a ministr vnitra jsou
, vot;
"
pověřeni,
aby tento zákon uvedli ve
28. předpisy §§ 164 až 166 o dosaskutek.
'
hu ' použití tohoto zákona.
Poznám ka, V závorce uvedené před·
§ 168. Ostatní předpisy tohoto ' zá1.
ledna,
pisy
zákona
dosud
neplatí (viz
kona nabývají mod dne
I ~ 168),
1919.

18. předpisy § 36 o zvýšeném nebezpečí, jež nepřichází v úvahu;
19. předpisy § 39 o povinnostech
pojistníkových, když nastane příhoda
pojistná a v nepřípustných úmluvách
o dukazu a splatnosti, jakož i pnslušné předpisy §§ 78, 91, 99, věta
2, 124, odstavec 1,' 140 a 162;
20. předpisy ' §§ 40, 41, 92, 125,
odstavec I, a 161 o s,platnosti pojišťovacího nároku;
21. předpis § 50, odstavec 1, o
pojistné . hodnotě a přejištění;
22. předpis § 58, odstavce 3, , o

I

Zákon : ie dne , ~'. ~ července 1925, Č. 172 o letectví.
NAHRADA

ŠKODY.

§ ď 29. Byli-Ii provozem ',etadla poškozeny ,ne,bo usmrceny Qsoby, nebo
poškozeny věci, jsou povinni nahradjtj škodu ,drž'itel , (§§ 7 9 41) a le't ec'- odpovědný za řízení letadl,a
(§ .16), ,C!není-li tu takovéh,o držitele,
vlastník nebo , kaž,dý sp.oluv!astník ,a
, odpovědn,Ý letec. ,
Bylo-Ii retadlo
provozem škoda
no třetí' osobě k
jsou kromě osob

v době, kdy jeho
vtnikla, přenechá
volnému ' nakládánI,
v odstavci 1. ' jme-'

novaných ' povinni náhradou škody
všichni; kdo letadlem na1<ládali.
Byl'o-Ii letadlo v době, kdy jeho
provozém škoda vznikla, bezprávý.
postupem odňato volnému nakládáni
držitele nebo vlastníka nebo osob
v ' odstavci 2. jmenovaných, jsou paVinni náhradou škodý mlsto dOlče
ných osob VŠichni, kdo létadlem nI"
kládali ; 'Držitel, vlastník a osoby '
odstavc1 2. jmenované i v lomlo
případě jsou povinni náhradou n..
dy, pokud ' jim lze přičí sti vlnu III
nedostatečném uschování léladla.

o'išť. reg. §§ 168-170. Zák.

P J

O

ejsOU povinny jako letci
NáhradO~ ~ské řídily-Ii letadlo ' u
osobY vo~e služby.
výkonu svezákladě předchozích ustaKdo nadmltá povinnost k náhradě,
no venl o kázati okolnost, o ni,ž své
mU~~tf:ío oplrá.
%pr.
k náhradě povinných
NěkolIk osobl .nou a nerozdílnou .
rUČ I rukoU spo e~
. '
§ 30. Bylo-Ii neko~~ ~a tele, !lbl~ženo, jest mu nahradItI u~a~ II:cenl~
ušlý výdělek, ne~o PO} l!. :- I tf~é
škozený sch0J;lnostl bv~delec.ne,. de a
výdělek, kter,v mu u oU~~~. Ul '.ákromě toho I~st ,mu. z~p a I ~ n.a ~
dost bolestne umerne vysetrenym
okolnostem.
•
Byla-Ii zraněná osoba zohyzdena,
.- k okolnosti té hleděno potud,
budlZ
o.
'
ká · eti lepšímu jepokud to mu~e pre ~,
'e-Ii ,to
jlmu z~opat~ehl, zeJm~na J
osoba zenskeho pOh~a~l . ,
•
Yzešla-Ii smrt ~. telesn.eho poskotenl, jest nahradl.'.! netc;>llko ysec~ny
dtraty nýbrž bud'lz ta~e pozustalym,
o něŽ pečovati po zakonu usmrcenému nál:želo, nahrazeno .vše, co
jim 11m. usl~'k zena něJ' aká věc J'est
Byla-II pos o.
.,
' ,.
uvézti vše v predesly st,a v, a nehl-II
•
budiž nahrazena obecná
~~n:o~~~'adní, jakou měla v'ěc v
•
místě poškození
dObe31~ Keo pod'le § 2'9 odpovídá
za§ ikodu, jest zproštěn povinnosti
náhrady, prokáže-Ii, že událost, kteroU škoda vzešla, byla zpusobena
I
poškozenéhO, nebo vinou třetí

::Oo~y.

Třetí osobou se nevyrozumívají:
a) osoba, kterou zaměstnával při
provozu letadla ten, kC!o, jest povinen náhradou,
b) majitel zařízení sloužícího letectví nebo osoba, kterou tento zaměstnává při provozu , pokud jde
tlnnost. při provozu,
c) úcastnlk letu.
Vzella-li škoda nebo její rozsah
pouze z části vinou poškozeného ne,bo třeli osoby, budiž uznáno
na
tist nároku v § 30 uvedených hledlc ku všem okolnostem .
§ 32 . Ustanovení §§ 29 až 31 platí
pro nároky na náhradu z poškozeni
nebo usmrcení osob nebo z poškol enl věci dopravovaných letadlem,
poulilo-II se letadla :
a) za úplatu nebo při dopravě

letectví §§ 29-34

I nostenslcu,
osob nebo věcí
'
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provozované po živ.
b) ve službě nebo k příkazu osoby náhradou škody povinné, a to v
tomto případě potud, pokud škoda
není plně nahrazena poj'ištěnlm proti ú!azu (§ 48). ,
•
Naroky na nahradu z poskozenl
jiných, osob nebo jiných věci dopravovanych letadlem řidl se podle
obecnéh,o občanského práva .
Byla-Ii poškozena vojenská osoba
u výkonu své služby provozem létadla používaného ve službě vojenské správy, posuzuji se nároky poškozeného
nebo jeho
přfslušníku
proti státu na náhradu výhradně podle předpisu o zaopatřeni vojenských osob.
§ 33 U
í §§ 9 •
.
stanoven
2 az 31 nevztahují se ku vzájemným nárokům'
na náhradu škody z poškozeni osob
náhradou povinných aneb jejich věcí, j~ž vzešly touže událostI.
Při '
tom Jest ,lhostejno, zda táto událost
nastala z provozu pouze jednoho 'Ietadla, či střetnutím se vice letadel.
Nároky na náhradu řídí se v těch
to, případech obecným občanským
pravem.
.,
,.
•
'
Tretl osoby, ktere utrpely skodu
stř:tnut~m s,e letadel m~hou uplatňo:
vat I sve naroky na nahradu protI
všem, kdo ručí za škodu zp~sobe- '
~?U provozem I.~t~del se str.etnuv~Ich. OS?by, r~clcl za tuto skodu,
I.SOU povinny nahradou ruko~ spole- .
censko,:! a nerozdflnou. ~ezl , sebou
nesou sk~d~, nedo,h.odly-lI .. seo tOl!!
podle _~Iu;>.ne~o. uvazení pr!padu i,.J;lrI
t~m prJ.~lIze~1 Jest. k po":,e!u PrlCInne ,SPOJItostI a mlre zavlnenl.
,
§ 34. Nárok na náhradu škody 1'0dle §§ 29 a 33, pokud nejde o nárok podle obecného práva občanského se promlčí:
'
a) V šesti měsících , ode dne" kterého se poškozený dověděl , o škodě
a osobě náhradou povinné,
b) bez ohledu na ' tuto , vědomost
ve třech letech ode dne, kdy' na- '
stala událost, kterou škoda povstala.
Nárok na náhradu škody zanikne
také před uplynutím promlčecí lhůty,
opominul-Ii
k náhradě
oprávněný
svou vinou do tří měsíců po dni,
kterého se dověděl o osobě náhradou povinné, oznámiti jí nehodu,
leč by mohl dokázati, že osoba náČ. 29*
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hradou povinná v one
síců se dověděla o

lhůtě tří mě
nehodě jiným

způsobem.

Byl-Ii nárok ohlášen osobě .náhradou povinné, staví se promlčení,
dokud nedojde její ústní nebo písemná odpověď.
§ 35. Ustanoveními tohoto zákona
nebrání se poškozenému domáhati se
náhrady ve větším rozsahu podle
předpisů v tom směru platných.
§ 36. Držitel nebo vlastník letadla,
jakož i osoby v § 29, odst. 2. jmenované aneb osoby, jež na jich ' místo nastupují, odpovídají i v přípa
dech, kde dlužno posuzovati nároky
na náhradu vzniklé provozem letadla
podle občanského práva, za zavině 
ní osob, jichž při provozu používají,
pokud jde o jejich službu při provozu letadla.
Je-Ii spoluvlastníků nebo osob v
odst. 1. jmenovaných několik, jsou
povinni náhradou rukou společnou
a nerozdílnou.
§ 37. Žaloby na náhradu škody ,
která byla způsobena provozem let adla, mohou býti podány také u
věcně příslušného soudu,
v jehož
obvodu nastala událost, kterou škoda povstala.
§ 38. Držitelům letadel před vydáním legitinace (§§ 7 a 41) a, pokud jde o podníky jmenované v
§ 17, odst. 2., lit. a) a bl, před
udělením koncese jest prokázati, že
k zajištění nároků třetích osob na
náhradu škody podle tohoto zákona
jsou buď pojištěni
proti
škodám,
vzniklým při provozu letadla, aneb
že složili jistotu hotově, v cenných
papírech nebo bankovním záručním
listem u ministerstva veřejných prací.
Toho není potřebí, je-Ii držitelem
nebo podnikatelem stát, země, zemský župní svaz nebo župa.
Směrnice o stanovení způsobu pojišťění a výše pojišťění nebo jistoty
vyhlásí ministerstvo
veřejných
prací ve Sbírce zákonů a nařízeni.
Poškozený má pro svoji pOhledávlcu na náhradu škody .zákonné zá-
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stavní právo na této Pohledá
pojistn í ka proti pojiš ť o v a teli avce
na složené jistotě .
neb
Třeti osoby mohou nabýti práv
této pojištěné sumě nebo na s na
žené jistotě pouze bez újmy nár~~
na náhradu škody podle tohoto .~
kona.
z.'
Pojistník jest povinen prokáz
ministerstvu veřejných prací že pati
jistná prémie jest vždy vč;s zaplO:
cena .
a
Zmenší-Ii se složená jistota neb
vyčerpá-Ii se uspokojením nároků nO
a
náhradu škody pO'dle tohoto Zákona
jest. ji ve lhůtě stanovené ministe '
stv~m _~eřejných prací .a. nepřeSahUj;:
~~S~~~~I nedele doplni t i na PŮVodnl
Vrácení

této. j!stoty

neb

jejího

zbyt~y povolí _ m}nI~ter.stvo veřejnych

pracl na osvedcenl, ze pr oti tomu
kdo ji složil, nejsou a vzhledem n.
promlčecí lhůty (§ 34) již nemohou
býti uplatněny nároky na náhradu
škody podle tohoto zákona, a nenl.n
tu také jiných důvod ů , jež VYdáni
jejl nedovoluji.
§ 39. Úmluvou může býti předem
vyloučeno neb omezeno použiti USla.
novení § 32, odst. 1. , li t. a) a odsl
2. vůbec, ustanoveni § 32, Odst. l '
lit. b) potud, pokud jde o nároky
na náhradu z poškození věci.
Jinak jsou úmluvy, jimiž se předpl,
sy tohoto oddílu v neprospěch po.
škozených předem vylučují neb ome.
zují, neplatny.
§ 40. Pro leteckou dopra.vu po.
štovních zásilek, plati o "náhradi
šlcody zvláštní předpis y poštovní.
§ 43. (Odstavec 5.) Jinak plati pro
létadla cizozemská obdobně všecky
předpisy, platné pro českoslovens kA
létadla zapsaná v rejstříku (imatrlku.
lovaná).
§ 55.
(Odstavec 3. ) Ustanovenf
VIII. oddílu nevztahují se na škod,
z události, které nastaly přede dnell
účinnosti tohoto zákona.
Po znám ka. Zákon platí od 1. I
st o padu 1925.

Zák. o.~e!ec!ví §§ 35~55. Ručení železnic (zák.)
teleznlcnl preprava (za k.) §§ 1-5.
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Zákon ze d ne 5. března 1869, Č. 27 ř. z. o ručení železnic
tělesná poškození a zabití lidí způsobené na železniza
cích.
§ 1. Bylo·li u.dá.'ostí V dop~avě že§ 3. Žaloby na náhradu škody, kteleznice (pohánene parou zpus,?ben.o ré podle tohoto zákona budou· po~mrt cl,ove- dány pro události po platnosti tohoka, vždy se ma za to , . ze udalc:'s~ to záko~a, přísluší podle volby žastala zavině nlm pod niku nebo lidi lobce .pr.ed obchodní soud, v jehož
~1~hŽ v p r ovo zu uŽív~. Za z~vi.ně.ní těch- obvode zalovaná společnost má své
Jt osob r uč l podnik, st eJne Jako za sídlo, nebo kde stala se událost .
s~é vlas tní zav in~ní , p o dle §§ 1325
§ 4. Zálcon tento nabývá platnos t i
až 1327 o. z. obc.
vyhlá~e.ním. Jeho výkonem pověřuje
§ 2
Od této povinnosti k ná- se ministr spravedlnosti.
hradě' škody osvob~d í . se podnik
'en tenk ráte a tou mer o u, pokud do~áže, že událost byl a z av~n.~na neodvratitel nou náhodou (vyssl. m~c, ZA KON ' ZE DNE 13. ČERVENCE 1902,
vis majo r) ,
nebo
neo dvratltelnym Č. 147 Ř. Z. O· RUČEBNfM PRAvu
ŽELEZNfC.
jednánim třeti osoby, za jejiž zav'iněnl neru č I, nebo
vin o u poškoze§ 1. Ustanovení zákona ze dne 5.
né~~~ltnuti nebo om e zení této po- března 1869, Č. 27 ř. z., o ručení
vinnosti k náhradě škody, které by- podniků, které provozují železnice
lo podnike m přede~ vy hlá~en?, ne- parní silou, vztahují se ke všem žebo s nim smluveno Jest pravne bez- leznicím provozovaným nějako u silou
živelnou.
Ilčlnné.
tělesné poš koz~ní nebo

Zákon ze dne 14. července 1927 čís. 110, o železniční
přepravě.

§ 1. (1) ~ e ziná~odnl ~ mlu v a o př~pravě zbo ZI po zeleznl clch
(M . U.

Z.) a Mezin árodnf úm luva o přepra-

vi cestujících a zavazadel po železnlcích (M. Ú. C.), j ež byly 'sjednány v Bern u a podepsány dne 23.
fljna 1924, na bývaji vyhlášením ve
Sbiree zákon ů a naHzeni moci zákona
Pozn . M. O. Z. by la vy hlá šena pod
Č{S. 140/1928 ; j ejí te xt v iz niže; jeji ratifik ace vy hlá še na vy hlá Škou čís .
139/1928. Ratifik ace M. O. C. b y la
vyhlášen a vy hlá ško u č ís . 141 /1928 a
jeji tex t vy hlá šen pod čís . 142/ 1928;
je otiště n niže .
(2) V ládě se ukládá, aby nařfzením
opatři la, čeho j e třeba ku provedeni tě chto mezinárodníc h úmluv, zeJména pokud jde o vyhl ášování poUtku a konce j ejich úč innosti
ve
styku s jednotlivými státy.
§ 2. (1) , Zása dy me zinárodnlch
Clmluv uvedenych v platnost podle §u
1 budou platiti též pro vnitrozemsilou p řepravu žel ezniční, pokud bu-

dou pojaty do
železničního
řádu
přepravního, a to i pro takové druhy
zásilek, o nichž mezinárodnl úmluvy
Výslov.!1ě nejednají.
.
.
(2) Zelezniční řád p řepravní upravujfcl přepravu vnitrozemskou vydá
vláda nařízenlm, které může též upraviti se
všeobecnou
závazností
poměry, pro které zákonný
předpis
má ustanovení jen podpůrná.
§ 3. Vládním nařízením budou upraveny také všeobecné podmínky
. platnosti tarifů železnicemi vydávaných, zejména tarifnlch slev železnicemi poskytovaných, a podle potřeby určena maximální výše
tarifních sazeb a poplatků.
• § 4. !ákon ze dne 27 . října 1892;
c. 187 r. z., ~ák . čl. XXV/1892, zákon
ze dne 15. cervence 1877, Č. 64 ř .
z., a zákon ze dne 25. května 1890
Č. 89 ř . z., jakož i jiné předpisy od:
porujlcí tomuto zákonu
pozbývají
platnosti
jakmile vejde v účinnost
nová úp:ava podle toho t o zákona
§ 5. Zákon nabývá účinnosti dn~m

I
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o.

vyhlášení; provede jej ministr želez§ 3. Mají-Ii býti zapsány do se
nic a to, pokud jde o § 1 v dohodě mu tratí též trati s pravidelnÝm ~na
s ministrem věci zahraničních, pokud vozem automobilním nebo Plavebn[Ojéle o § . 2 v dohodě
s ministrem musejí býti odchylky, přípustné m,
spravedlnosti, a pokud jde o § 3 v dle čl. 2, § 2 M. Ú. Z. a M. O ~O.
dohodě s ministry průmyslu, obchodu
schváleny ministerstvem železni~ "
a živnosti a zemědělství. '
dohodě
s příslušnými ministerst v
Pozn . Zákon b y l vy hlá šen 28 . čer  ještě před oznámenim takových tr
v en ce ' 1927 .
k zápisu do tohoto seznamu a ~ (
seji býti uveřejněny týmž ZpůSobeU '
jako tarify.
1ft
VLÁDNI NAŘlzENI
§ 4. S Ústřednim úřadem pro m
ZE ·DNE 17. ČERVENCE 1928, ČIS. 143,
KTERÝM SE PROVÁDI § 1, ODST. (2), ziná!odní železnični přepravy jed:~
ZÁKONA ZE DNE 14. ČERVENCE 1927, a vsechen styk . s nim obstarává p
Č . 110 SB. Z. A N.,
O ŽELEZNIČNI dle čl. 57 a Přilohy VI k M. Ú. Z o·
p<;,d.le čl. 57 _a Přil~hy II k M. O.' Ca
PŘEPRAVĚ.
ministerstvo zeleznrc.
.

Vl

Vláda
republiky
Československé
narlzuje podle § 1, odst. (2), zákona
července 1927, č. 110 Sb.
z. a n., o železnični přepravě:
§ 1. (1) Kdy a mezi kterými státy
vstoupí Mezinárodní úmluva o přepra
vě zboži po železnicích (M. Ú. Z.) nebo Mezinárodnf úmluva' o přepravě
cestujicich a zavazadel po železnicích (M . Ú. C.) Ý účinnost, jakož i
kdy a mezi kterými státy jejich účin
nost zanikne, bude uveřejněno vyhláškou ministerstva železnic po dohodě s ministerstvem věcf zahranič
nich , ve Sb . z. a n.
(2) Pro železn. l čn.i smlouvy přepra
vni, . sjednané v ' mezinárodní přepra
vě před účinnosti M. Ú.
Z. nebo
M. Ú. C., splněné však již v době
účinnosti těchto úmluv, platr dosavadni předpisy.
§ 2. Seznam tratr podle čl. 1 a 58
M. Ú. Z. a M. Ú. C. a jeho změny
budou uveřejňovány ve Věstní, ku pro
železnice a plavbů.

§ 5. (1) Usneseni komise znalc '
pod.le č~ . 60,.§. 2 M. Ú. Z. bUdo~
projednana ministerstvem železnic
příslušnými ministerstvy.
s

ze dne 14.

(2) Přijatá usneseni této komise
znalců budou uveřejňována
ve Sb
z. a n. jako vyhláška ministerstv~
železnic, ve které bude též označen
den, kdy vstupuji v platnost.
(3) Ministerstvo železnic zúčastni
se, uzná-Ii to nutným, schůzi komise
~nalců p<;,~le čl. 1 ~řiloh~ VII k M.
U. Z. Ministerstvu zeleznlc příSluU
t~~ po~l.e čl. 2 Přil,?hy VII k M. O. Z.
prlpravltl v dohode s příslušnými
ministerstvy
přáni
a
odůvodněné
návrhy, týkajicl se Přilohy I.
§ 6. Nařízení toto nabývá účinnosti
I dnem vyhlášeni a provede je ministr
ž~l~znic v dohodě se zúčastněnými
ministry.
Pozn . Nařízení b y lo vy hlá šeno 4
září 1928: Obě mezinárodní
úmluvy
jsou oti š těn y níže .

I

Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích
čís. 140/1928,,'"
sjednaná mezi
Německem,
RakOU- j
. ODDll PRVNf.
skem, Belgii, Bulharskem, Dánskem,
VĚC A ROZSAH ÚMLUVY.
s!obodným městem Gdanskem, ŠpaČlÁNEK PRVNf.
nelsk~m, Es~o",skem, Finskem, Fran- lelezllice a přepravy pro které platl
cli, Reckem, Mad'arskem, Italli, lo' . Úmluv~.
tyšskem, . Litvou, .l .ucemburskem, Nor§. 1. Tato Omluva plati pro všechny
skem, Nlzozemim, Polsk~m,
Portu- zásilky zboži, ppdané přimým ná.
galskem,
Rumunskem,
královstvím kladnim listem ku přepravě po úzeSrbů , Chorvatů a Slovinců, Švédskem, mí nejméně dvou smluvnich státO a
Švýcarskem a Československem.
přepravované výlučně po tratich, za-

v

telezn. pre

pra va (zák. na ř . ) Mez. přepr. zboží čl. 1-4.
,
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mu sestav eném po- vyhrazena správě poštovní, třeba jen
psan~ch v s::n:éto ' úmluvy.
n~ )edinén:r st~t.ním. území, ~řes které
dle clá~kU
tato však neplati:
zasllka ma by tl prepravovana;
§ 2. uml~v~l k Y jejichž stanice o2. předměty, jež svými rozměry ,
1. pr.o zastlani~e urč e n í leží
na svou vahou nebo svou úpravou by
desílacl , ~ .s státu a které územím se nehodily
k žádané
přepravě
územi te ~u j' en proch ázeji :
vzhledem
k zařízenim nebo prodruhého . sttrati průvozn í jsou v pro- voznim prostředkům třeba jen jediné
a) k~:tezn ic e státu odesí l ac!ho;
ze zúčastněných železnic;
vo~r ~ kd yž tr ati prů,vozni n~jsou v
3. předměty, jejichž přeprj:lva je
ovozu železnic e s_t atu ~desll~clho, zakázána podle zákonných ustanover;stliŽe zú č as tněn é zel eznrce ~jed~a~ ní neb opatřeni, učiněných z důvod ů
ly zvláš tn í ú ml u~y , po d.le
teryc
veřejného pořádku, třeba jen v jedipřepravova n é zá Sil ky nej sou pova- ném ze zúčastněných států;
íovány za mez iná ro~ n í. ..
4. kromě výjimek, uvedených v
.
2 Pro zás il ky mezI st~n~ceml dvou Přiloze I. k této Úmluvě:
států sousednich , kona-". se hcelá
A. látky, které mohou vybuchnouti ,
-eprava po železniclch j.e~no o z a t o:
r:chto států, j estliže od~Slla!,:1 ,vola) . trhaviny a střeliviny;
bOU vzor ce nákl a d~i h o listu zada za
b) munice;
použiti vnitřniho řa~u , p_l atn!~o pro
c) zápalné látky a tělesa ohňotyto železnice, a jestl lze ~adny z strojná;
těchto s t á tů tomu neo dporuje.
d) stlačené, zkapalněné nebo pod
tlakem rozpuštěné plyny;
ČlÁNEK 2.
e) látky vyvíjejici ve styku s voOčast jin ých podniků než železnice. dou zápalné nebo hořeni podporujicí plyny.
.
.
§ 1. Kro mě železnic m,o~ou, býti
látky, jichž se neuživá ani
ke
zapsány v sezn am.u, zmlne.nem , v střelbě .ani k trhání, nejsou výbučlánku prvnim , tr at.1 s pravldelnym šinami podle této Úmluvy,
jestliže
roVoz em autom obl ln im nebo pla-, výbuch nemůže býti způsoben ohněm
~ebnlm, které do p l~ ují p řepra~u že- a nejsou-Ii k úderu nebo tření cit!ilezn/ční a na kterych se ko~a me- vějši než dinitrobenzol;
z/národn i p ř ep rava p o d odpov«:~nosti
B. látky samozápalné;
buď jednoho ze .sml uvn ich s!atu neC. látky odpor vzbu'zujici
nebo
bo jedné železnr ce , zapsane v se- zapáchajícL
zn:mr Pro po dniky, které provozují
přepravu na
tě chto
tratich , plati
všechny záva zky a všechna ~ráva
plynouc! pro žel eznice z t éto ~mlu
vy, s výhradou. odc~yl ,:k , nutne vyplývajlcích z ruzno sll prep ravy. Tyto
odchylky nesměji vš ak měniti p ř ed
p isů o
ručeni ,
stan ovených touto
Ů mluvenou.

§ 3. Každý stát, který si přeje,
aby byla zapsána v se znamu jedna
z trati, o nichž j e ř e č v § 1, musi
se vhodným zp ů s obem postarati o
to, aby odchylky, zmině né v § 2,
byly uveřejněn y týmž způ sobem j ako tarify.
člA NEK 3.
Pfed měty vylou čené z přep ra vy .
S výhradou odch y le k, st anovených
§ 2 č lánku 4, jsou vyloučeny z pře
pravy za podminek této Úmluvy:
1 předměty , jejichž přep rava jest

Článek
Předměty

4.

podminečně ku
připuštěné.

přep r avě

Předměty niže uvedené jsou
připuštěny ku přepravě s mezinárodnim nákladnim listem za těchto pod-

§ 1.

minek:
1 předměty uvedené v Přiloze I
k této Úmluvě jsou
připuštěny
za
podminek tam stanovených;
2. mrtvoly jsou připuštěny ku pře
pravě za těchto podminek:
a) přepravuji se jako rychlé zboži
pod dozorem průvodce, ačli neni
dovoleno je přepravovati jako nákladní zboží nebo bez dop rovodu
na všech železnicich, na přepravě
zúčastněných;
b) přepravné musi býti
při podeji;
c) pro přepravu plati
policejní nařízeni každého

zaplaceno
zákony a
státu, ačli
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•
není upravena zvláštními úmluvami podle této Úmluvy, pokud:
mezi více státy;
_ a)
odesilatel vyhoví p ředpis '
um
3. železniční vozidla jedoucí
na Umluvy;
vlastních kolech jsou připuštěna jen
b) přeprava je možná p ravideln '
y.
tehdy, zjistí-Ii jedna železnice,
že mi prostředky přepravními;
vozidlo jest způsobilé
k jízdě a
c) přepravě nebrání okolnosti kt
osvědčí-Ii to záznamem na vozidle
rých železnice nemohla odVráti'ti e·
nebo zvláštním průkazem; lokomo- které zdolati nebylo v její mOci a
tivy, tendry a motorové vozy musí
§ 2. Zeleznice není povinna piii!'
býti kromě toho . dopr0.vázeny od- mati předměty , které
mo hou být'
borným zřízencem', kterého dá ode- nakl~dány, p!eklá.dány .~ebo VYkládá~
silatel, hlavně proto, aby obstará- ~y J~n zvlastn!~1
zameními
leč
val mazání;
Jsou-II ve stanicI ch, ve kterých tyt~
4. živá zvířata jsou p ř ipuštěna za ~~~í~!n ~ajf býti
vykonány, takoVá
t ěchto podmínek :
a) zásilky živých zvířat musí býti
§ . 3. ~ele,z~ice n~n~ . p~vinna přijl.
doprovázeny průvodcem, kterého dá matl lec zasllky, JeJlchz přeprava
odesilatel, pokud nejde o malá zví- může býti vykonána neprodleně; před.
řata, podaná ku přepravě v klecích,
pisy platné ve stanici odesílací sta.
bednách, koších atd. dobře uiavře nov~ případy, ve k-'7rých, tato stanl.
ných; doprovod není
však
nutný, ce .Jest povmna VZltl zatlm na sklad
jsou-ii stanoveny výjimky přímými zá,silky, které .nevyhovují této pOd.
mezinárodnfmi tarify neb ujednáními mmce.
mezi železnicemi;
§ 4. Zásilky musí býti vypraveny v
b) odesilatel musí , zachovati poli- pořadí, v jakém byly přijaty ku pře.
c~jně-veterinární
předpisy států
o- pravě, vyjma případy uvedené v ná.
desílacího, určení a průvozního. Jest sledujícím paragrafu.
povinen za
tím
účelem
opatřiti
§ 5. Jestliže veřejný zájem nebo
všechny nutné průvodnf listiny;
nutkavé potřeby provozní toho vy.
5. předměty, jichž nakládání ne- žadují, může příslušný úřad ustano.
bo přeprava by způsobovala podle viti, aby
uvážení odesílacf železnice zvláštní , a) provoz byl zastaven úplně nebo
obtíže vzhledem k zařízením nebo z části;
provozním prostředkům jedné nebo
b) určité zásilky byly vyloučeny
několika
zúčastněných
železnic, nebo připuštěny jen za určitých pOd.
jsou připuštěny jen
za
zvláštních mínek;
podmínek, jež jest nutné stanoviti
c) určité zásilky požívaly přednost.
pro každý přfpad.
ního práva.
Tato opatření musí býti oznámena
§ 2. Dva nebo více smluvních států mohou sjednati zvláštními doho- veřejnosti.
Každá železnice může odmítnouti
dami buď, že jisté předměty, vyloučené podle této Úmluvy, budou při .zásilky, jejichž přepravě by bránila
takováto omezen\.
puštěny k mezinárodnf přepravě mezi těmito státy za jistých podmínek ' § 6. Každé přestoupení ustanoveni
anebo, že předměty, uvedené v Pří tohoto článku zakládá nárok na náloze I. budou připuštěny za podmí- hradu způsobené škody .
nek méně přísných .
ODDrL II.
Zeleznice mohou též vhodnými tarifními ustanoveními buď připustiti
SMLOUVA PREPRAVNL
ku přepravě jisté předměty z pře
KAPITOLA PRVNL
pravy vyloučené, nebo zavésti méně
ÚPRAVA A PODMfNKY PREPRAVNI
přísné podmínky pro přepravu před
SMLOUVY.
mětů podmínečně připuštěných.
Článek 6.
Článek 5.
Obsah a úprava nákladního listu.
Přepravnf povinnost železnice
§ 1. Odesilatel jest povinen pfed§ 1. Každá železnice, pro kterou lož il i pro každou mezinárodní zásilplatí tato Úmluva, je povinna vyko- ku, pro kterou .plati tato Úmluva, nánati podle jejfch podmlnek každou kladnl list podle vzorce, který J.
přepravu zboží, které je připuštěno
obsažen ' v Příloze II k Úmluvě.

. ' p ře prava zb oží č l. 5-6.
Mez tnar .
.
'
.

'kladního
li stu
musl
TiskoP~SY na psacím p a p í ř e bílém,
býti ~isteny na rychlé zbo ží mají na
pe.v~~!"; .proole·ším okraji červen~~
horeJslm .. en
~ ě ~ cm širokou, na IIcl
pásku neJm
i na rubu . .
'tarif nebo do§ 2. M~z~n árod~1 mi u~tanovují, v
hOd,y m.ezl :uel~~!~e býti
vytištěny
jakem. Ja z~á kladních listů . Není-Ii utiskopisy
. I h nebo dohod mustanoven! tan!n c ytištěny v je'dnom
sí být~ IIS kO PI.~~ ~ů státu odesílacíz ofIClálr" í~;a J kromě t oho míti text
hO; mu: Sk ' nebo německý neb italfra."c:umotou obsah~ya~i J:!řekl~dy,
skY , za účelné v Jmych Jazyclch'
uzn,an~
desilatele v nákladním liUda~:í ~ 'ti vždy sepsány v jednom
stu ~ciá lní~h jazyků st átu odesílacíz o Jaké překlady jsou nutné, , určí
ho. inárodní tarify nebo zvláštnl domez mezi železnicemi. Není-Ii !?mu
Y
hOkd jest odesilatel povinen pnpotal' • kla d francouzský nebo něme~I:ý ~r:b ital ský.
' • f k'
orámované
§ . 3.. Č• astl . IS OpiSU, iti železnisllnyml ca raml , mU~1 vyp l n
.
ce, osta.'nf od.esll atel.
Odes!late l
musí yřes krtnoutl sloupce, ktere nevyplnl.
.'
"
§ 4 Vol ba tiskopisu nakladnlho II. .
b
fskop isu s červest.u .brteh o n.e o I 'u'e
zda zboží
nyml p~ska.ml nazn~c J ' .
.,
má by tl, p repravovla,noJejt~~ řfbu~~~
nákladnl nebo rych e. "
p. p
né žáda ti , ~ b~ ~YI~á!~S II~:a.rrej~rka~
:o:~~a zb~ž / e a n: o druhé části jako
nXkladní zboží, leda že by t o dovolovala zvláš tní dohoda mezi všemi
zúčastněnými železnicemi.
5. Nákladní listy, v nichž bylo
f~plsováno nebo škrabáno, nejsou
p fl ustn . Škrtání je d ovoleno jen
reh~y, ~otvrdH i je o des i latel svým
podpisem a, jde-Ii o p o čet neb o
véhu kusů, zap íše-Ii opravené množstvi též slovy.
§ 6. Údaje v nákladním listu musí
býti napsány nebo vyti š t ěny nesma-
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nebo místa, které má stejné jméno
nebo jméno podobné;
d) jméno a bydliště příjemcovo .
~ak? příjemce I~e označiti pouze
Jedmou osobu, firmu nebo společnost. Označiti stanici nebo přednostu stanice určení jako
příjemce
jest přfpus!né .len. t~hdy,. dovoluje-Ij
to v'yslovne , pr.I~lu.sny tanf~ .. Adresy,
~ t ere neud,!~aJ I Jmena pnJ~!"cova,
Jako "nad rad . .... . .. " , nebo
"držiteli duplikátu nákladního listu"
nejsou přípustné;
e) označení obsahu
zboží,
údaj
váhy neb obdobný údaj, podle před
p~~ů ~e.l ez,nice Odes!lací, a. mimo ~o
l pn ' zasllkach kusovych pocet, pOpiS
obalu, znamení a čísla kusů, a u zá~ile k, !<.teré má nak!ádati od~silatel,
radu, cl.slo a ,vla~t~lckou _znacku vozu . •Zbozí mus! byt I .,oznaceno ~akto :
~bozí uveden~ v Prl~~z~ I. nazv,em
Jem~ t~m, dan):m; zbozl Jmen.ovane ,v
roztríd~~1 .lb?zf nebo v t~nfu, nazvem, Jlmz Jest tam oznaceno;
ost~tn! zboží názvy obchodně obvyklyml . .
Nestačí-Ii mlsto, určené pro označení zbožf v nákladním listu, musí
býti zboží označeno na
vložkách,
pečlivě k nákladnímu listu při pevně ných a odesilatelem podepsaných;
,
'
.
o
•
f) podrobny vypocet pruvodních IIstin, vyžadovaných úřady
celními,
bernfmi, finančními nebo policejními
a jinými úřady správními, jež jsou
přiloženy k nákladnfmu listu nebo
jež jsou podle poznámky uloženy v
určité sta~ici;.
"
g). podpIs. ~d~S!lat~ l e !m~ne.m. nebo f~~m.ou, Ja .o~ I .pr 7 sny udaJ Jeho
bydllste ~, preJe-11 SI toho, ~,d~esu
te}egramnl. ~ t elefonn\. DovoluJ~-I! to
zakony, a r~~y, p!~tné ve. stanl~~ ~
desílacl, muze by tl podpis ~ytlsten
n~bo nahrazen ~azftkem odesllatelov~m . .Jako ,o~esllat:1 smf v n~kl~d:
nim listu. by tl oznacena p.ouze Jedma
osoba, ~flrma .n~~~ spc;>lecnost .•
Krom~ toho ~uz.e. nakladní list obsahovatl tyto udaje.
zatel ně .
h) záznam lIna dráze (na přihlá Povinné jsou tyto údaje :
šku)" nebo záznam "dodati do doa) mlsto a den sep sání nák l adního mu", je-Ii tento ' způsob dodání zailitu;
veden ve stanici určení (článek 16
b) název odes ilacf žel eznice;
§ 2.). Látky, které mohou vybuchnouc) název železni ce určen í a stanice ti nebo samozápalné látky (viz P ří
určeni, se všemi
nutným i
bližšími lohu I) nemohou býti adresovány "n ~
Odl)l , aby bylo za bráně no záměně dráze";
mezi různými ~tani cemi 't éhož mr-sta
i) žádost za použi tf' tarifů, zej mé-
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na tarifů speciálních nebo vý!i'!1 eč - bez závazno~i a odpovědno~i p~
ných podle článku 11 . § 10 a elanku železnici tyto údaje:
"Zásilka N-a"
34'
"Z rozkazu N-a"
částku zájmu na dodání, opově
"K disposici N-a"
děného podle článku 35;
"K dalši přepravě N-u"
I) údaj poplatků, které odesi!atel
"Pojištěno u N"a"
chce zaplatiti podle ustanoveni elán"Pro lod' N."
ku 17-;
"Z lodi N."
m) částku dobirky, váznouci
na
"K vývozu do N."
zboží, a záloh, které by železnice
Každý z těchto údajů musi se Vzta.
povolila, jak řečeno v článku 19;
hovati
na celou zásilku.
n) navrženou přepravni cestu
a
stanice kde má býti vykonáno řízeni celn'i nebo berni, jakož i prohlidČlánek 7.
ky, požadované finančnimi nebo ~o- Ručení za údaje v nákladnim listu
licejními a jinými úř_ady správni~l;
Přirážky k dovoznému.
lak jest si
o) označeni zmocnence podle elánpočínati při přetěži.
ku 15.
§ 1. Odesilatel ruči za správnost
§ 7. Jiná prohlášeni v nákladnim svých údajů a prohlášeni v náklad.
listu směji býti uváděna jen t~hdy, nim listu; stihnou jej všechny dů.
předpisuji-Ii je zákony a řády ne~te- sledky toho, jsou-Ii tato prohlášeni
rého státu a neodporuji-Ii této Um- neb údaje nesprávné, , nepřesné ne.
luvě .
úplné nebo jsou-Ii napsány jinde
Jest zakázáno nahrazovati nákladni než na mistě k tomu určeném.
'
list jinými listinami nebo připojo~ati
§ 2. Železnice jest oprávněna kdy.
jiné doklady než ty, kt eré t at o Um- koliv přezkoumati, souhlásl-Ii zásilka
luva dovoluje. Předpisuji-Ii to však s údaji nákladního listu. K přezkou'
zákony a řády" plat~é ve stani~e o: mání budiž pozván odesilatel nebo
desílaci, ":,usi odesll?te~ ~rome ~á _ přij e l1'1 ce , koná-Ii
se ve
stanici
kladnflio listu seps_atl lI~tl.nu, ;urce
odesílaci nebo ve stanici urče.
~ou k .tomu, aby ze-'ez~lcl zustala ní. Nedostavi-li se zájemce, neJako dukaz o smlouve prepravnl.
bo koná-Ii se přezkoumání na ce.
§ 8. Jest zakázáno podati jedním stě a nenHi tu jiných zákonných
nákladnim listem předměty,
kter~ předpisů nebo řádů v zemi,
kde
nemohou býti naloženy pohromade přezkoumáni se koná, jest nutné je
bez závady a bez porušeni předpisů vykonati v přítomnosti dvou svědků
celnich, bernich, finančnich, policej- ci zich dráze. NesouhlasHi zásilka ~
nich nebo jiných úřadů správnich.
údaji nákladního listu, váznou na
§ 9. Zboži, která má nakládati a zboži výdaje,. způsobené přezkOU.!"á
vykládati odesilatel a př.ijemce, mu: ním, nebyly-II zap}aceny _na. miste.
si býti podáno' zvláštniml. nák}adni~1
§ 3. Zákony a rády kazd.eho _státu
listy, v nichž neni žádny predmet, s~anovi podminky, za kt,:rych z~!ez.
jehož nakládáni nebo vykládáni ná- nlce má právo nebo povinnost zJisti·
ležl železnici.
ti ~ebo př~z~ou"!a~i váhu }boii nebo
Zvláštnimi nákladnimi listy musl pocet kusu, jakoz I skutecnou vlastni
rovněž býti podávány předměty, 0- váhu voz~: .
značené v článku 4.
§ 4. Vázi-II se náklady vozové na
§ 10. Jeden nákladni list sml zníti kolejov~ váze, urči se váha tak, il
pouze na náklad jednoho vozu s vý- se odecte vlastn.1 váha napsa~á na
hradou předmětů nedělitelných, pro voze od c,:lkove ~áhV_ nalozeného
něž je třeba více než jednoho vo- vozu, leda ze ~.y prevazeni prázdnézu. Toto ustanoveni však neplati, ho vozu dal? )ln<,>u vlastni váhu.
jestliže zvláštni předpisy, jichž jest
§ 5.. Js?u-II u~aje. nebo prohl~§enl
použiti pro přislušnou přepravu, ne- nesp~avne, nepre~ne .n~b~ .. neupln6
bo tarify dovoluji vypraviti po cel~ ta~, . ze moh?u ~pusoblt~ prljetr pfedpřepravni cestě několk vozů týmz metu, vylouc!nych z prep'ravy .po~l.
nákladnim listem.
odstavce 4 clánk~ 3, ni zš i ~ypoc.t
§ 11. Odesilatel smi vepsati dole dovozného za_.zásllk~ . nebo prekallU
na rubu nákladniho listu, avšak jen normálni pOU~lti tan fu, ~ebo ~enl·"
jako pouhou zprávu pro přijemce a dbáno bezpecnostnich predplsu Pf/-

k)

I

ezinár. pře prava zboží čl. 7.

M

. kOŽ

i byl-Ii

vůz,

naložený
lohy .1. JI~m přetržen , j est zaplatiti
o~es!~te kro m ě rozdílu dovozného a
prlráz u'-ipadu krom ě náhrady škody
~~~~e v~~iklé, n eh l ed ě k trestním ná-

označující
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jeho nosnost , jest jej považovati za normálni ložnou váhU;
mez , zatížení rovná se pak normáln [
ložné váze, zvětšené o 5% •
Má-Ii vůz dva nápisy, stanoví norsledkům.
málni ložnou váhu ten, který udává
P ř irážka k dovoznému je stano vena nižši nosnost; nápis, udávajicí vyšš f
takto:
_
• .
nosnost, stanoví mez zatíženI.
a) Bylo-Ii zbozi, ktere Jest z pree) Je-Ii u téhož vozu udá na nižŠ[.
ravy vylo učeno po_~le .odstavce. 4 váha než váha skutečná a je-Ii tu i
~Iánku 3 nebo .zb~zl vYJ!!len~vane v přetěž, vyberou se přirážky za obě
přilo ze I nespravne, nep resne neb~ závady na sobě nezávisle.
• I • oz n ačeno, nebo nebylo-II
.. •
neup ne
• ostnich p ředpisů t éto
§ 6. Pmázky, které podle shora
dbáno b~~pecn_. ážka'
uvedeného § 5 maji býti vybrány
Přflohy, .~ ln i tn!ené h'o z přepravy váznou na přepravovaném zboži, ne~
u ZbO~1 t VY c~~ čl ánku 3 15 franků hledě k tomu, kde byly zjištěny 0podl:b~žt !;jmenovaného Přiloze I ~o.lnosti, které k vybrání ji ch opravu.
.
1 a
15 f ranků nUJI.
v tiid_~d~' ~kU~~~~iny 1'b .
..N e~hrazuje-Ii hodnota zboži částku
v t! 1e d ' . . . . . '. 10 franků pm~zky', neb .odmftne-li.
přijemce
1 c třfdě I skupina 1 e,
z.b.ozi, Jest povln,:n od,esllatel zaplaVv třídá ch II. a III. . .
5 franků tl tl . neuhraze~.ou _ cástku pohledávky.
a v třidác h IV., V. a VI. .
1 f rank
vzniklou} ~mázek.
.
la kilogra m hrubé váhy celého kusu.
§ 7...Pmáz~u n.elze vv~ira"l: . _
Stanovi-Ii předpisy, pla tné
pro . a) p.n nepr~snem ú~ajl vah.~,. Je-l L
ll' i přepravu železnice, na které zeleznlce povinna zá~llku ZVáZltl ~o:
vnl rn ávada zJ'iště n a nižši přirážky dle ustanoveni platnych ve staniCI
by a z
,
, odesílaci'
vyberou se tyto .
b)
.. '
•
é
úd"
•
b) Byla-Ii nesprávně, nepřesně ne..
pn _nepre~n m . aJI V~hy nebo
úpln ě označena zásilka jiného pn pretf~eni, zádal-II odesilatel
v
~~o:r~ než které je uvedeno pod pi, nákl!"d~.im I]stu.! aby vá,iila žel.eznice;'
smenem a) tohoto paragra fu, rovná
prl pr~tfzeni _zpusobenf7m
za
se přiráž ka dvojnásobnému
rozdflu pr!pr~vy vll.vy po~etrnostniml,
domezi dovozným, počftaným ze stani- káze-~I od.eslla!el, ~e zachoval , nace odesflaci až do stanice určeni k!á~aJe vuz, predplsy platné ve stapodle nesprávného, nepřesného ne- nlCI o~~sílaci.;
•
bo neúplnéh o označen i a dovozným,
~1 pnbylo-II. na. váze za prepravy,
,ei by bylo bývalo vybráno, kdyby a!,,1Z nas~alo prt;tfzeni, dokáze-h o~e
bylo označe ni správné, přesné
a sl!atel, ze. priruste~ na váze VZnik l
vlivy povetrnostniml.
Ilplné.
Tato přirá žka mu si č i ni t i alespoň
§ 8. Bylo-Ii přetrženi . vozu zjištěno
, frank, a to i když neni rozdflu v stanici odesflaci nebo některou stadovozném. Stanovi-Ii pře dpisy , platné nici na cestě, může býti přetěž s
železnice, na vozu sňata i když neni důvodu, aby
pro vnitřni p ř e pravu
které závada byla zjišt ě n a, nejmenši byla vybrána přirážka. Odesilatel bupflrážku niiši, vybere se tato .
dU, třeba-Ii, vyzván neprodleně proc) Byla-Ii udána men ši váha než , střednictvim stanice odesflaci,
aby
váha skutečná ,
rovná se přirážka oznámil,. jak chce naložiti s přetěži.
dvojnásobnému rozdflu me zi dovozZa přetěž se počftá . dovozné za
ným za váhu udanou a d ovozným za projetou ' trať podle sazeb platných
váhu zjiltěno u ze stanice odesflaci pro hlavni náklad, je"'i třeba, s při
a! do stanice ur čeni.
rážkou podle shora uvedeného § 5;
dl Byl-Ii přetrž en vůz ,
naložený byla-Ii přetěž vyložena, vyberou se
odesilatelem, rov ná se př irážka še- poplatky za tento výkon podle tarifu
etln6sobnému dovoznému ze stanice vedlejšich poplatků té dráhy, která
odesllacl do stani ce urč en i za vá- jej koná.
hu, která převyšuj e mez zatržení. Vůz
Přikáže-Ii odesilatel, aby byla pře
J. pfetri en, jestliže náklad vozu pře- těž vrácena neb aby byla znovu
krofl mez zatižení, takto stanovenou: podána, jedná se sni jako se saMá-II vůz pouze jed i ný
nápis, mostatnou zásilkou. '
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ČLÁNEK

8.

Sjednánf smlouvy přepravnL
Duplikát nákladnfho listu.
1. Smlouva přepravnf je sjednána, jakmile stanice odesílací přijala '
ku přepravě zboží s nákladním listem.
Stanice odes(lací stvrdí přije t í Hm,
že vytiskne na nákladní list své razítko s datem přijetí.
§ 2. RazUko budiž vytištěno hned
po podeji celé zásilky, která je uvedena v nákladnfm listu a po zaplacení poplatků , které odesilatel na
se bere. Toto orazítkování musf
se státi v přrtomnosti odesilatelově,
požádá-Ii o to.
§ 3. Po vytištění razítka je nákladní list důkazem smlouvy přepravnL
§ 4. U zbožf, které má nakládati
odesilatel podle tarifních ustanovenf
nebo podle úmluvy s nfm sjednané,
jsou-Ii takové úmluvy ve stanici odesílac! pHpustny, nejsou údaje nákladního listu o váze nebo počtu
k usů důkazem proti železniCi
leč,
bylo-Ii zjištěnf váhy a počtu kusů
železnicí vykonáno a osvědčeno v
nákladnfm listu.
§ 5. Železnice je povinna potvrditi
příjem zbožf a den jeho přijeti ku
přepravě
na duplikátu nákladního
listu, který i! musf odesilatel před 
ložiti zároveň s nákladnfm listem.
Tento duplikát nemá povahu ani
nákladnfho listu, který provázf zásilku, ani konosement .
ČLÁNEK

9.

Zásady pro výpočet dovozného.
Tarify a přepravIli cesty.
§ 1. Dovozné a vedlejšf poplatky
vypočrtávajf se podle tarifů, které
v. každém státě jsou pravoplatné a
byly řádně uveřejněny. Tyto tarify
musí mrti všechny údaje nutné pro
výpočet dovozného a vedlejš!ch poplatku a stanoviti, je-Ii třeba, podmfnky pro přepočet měn .
§ 2. Z tarifů musf býti zrejmy
všechny zvláštnf podmfnky pro různé
přepravy, zejména pak údaj, plaHli pro rychlé zbožf čl nákladnf zboží. Má-Ii některá železnice pro všechno zboží nebo pro některé jeho
druhy nebo pro určité trati tarif
pouze pro jeden způsob přepravy,
může býti toho to tarifu použito pro
přepravu zásilek jak nákladnfm
listem pro nákladní zboží, tak náklad-
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ním listem pro rychlé zbožl při'
'p latl pHslušný pro způso b ' pře cemi
dodací lhůty podle ustanovení P!I~'1y
ku 6 § 4 a článku 11.
c n·
Tarifů
musf
býti
užfváno
všechny zájemnfky stejným z ,Pro
bem. Jejich ustanovenf platí :o~so.
neodpo,rují této ~!.1!luvě; jin~k js~d
pokladana za neucrnná a neplal flU
§ 3. a) P ředepsal-Ii odesilatel vn.
kladn!n'1 listu, přepra..vnf cestu, poč~~
se prepravne po teto cestě.
Označení stanic, ve kterých
.
býti splněny předpisy celní b:;a}1
finančnf nebo policejnf a' jin ·n ,
ú~adů správních, rovná se Před~ch
prepravnf cesty.
Su
b) P ř ed.epsal-li odes il atel v n6.
~Iadnf'.'" Ils~u pouz~ otarify, pOuži'e
zeleznlce techto tarr f u, pokUd Pře~
pis tento stačf k určenf stanic meli
k~e:rými _má býti žádaných tariiů po.
UZltO. ~eleznlc~ vyvolí •• mezi pře.
pravnfml cestami, pro nez platl IVto
tarify v den sjednánf Smlouvy pře.
pravnf, tu cestu, kt erá se jr ~dá
pro Qdesilatele· nejvýhodnějšr.
c) Předepsal-Ii- odesilatel v ná
kladnfm listu zaplacenf dovoznéh~
předem až k některé stanici Ila cestě
za podmfnek stanovených v článku
17 § 1, vyvolí železnice mezi pfe.
pravními cestami, které vedou zml.
něnou stanic! na cestě tu, kterfl se
i! zdá pro odesilatele nejvýhod.
nějšL Přepravné se počUá po pře.
pravnf cestě zvolené že leznic I.
d) Je-Ii v případech, zmlněnýc/r
shora pod pfsmeny a) a c) mezi
stanic! odesflac! a stanici určen i me.
zinárodnf tarif, platný p ro přepravnl
cesIu, žádanou pod pfsmenem a) ne.
bo mezi stanic! odes(lacf a stanici
označenou pod pfsmenem cl, použlj~
se tohoto tarifu, nenHi v době vy.
pravenf zásilky jeho použiti závlsl.
na .podmfnkách, které by nebyly
splneny.
e) NedostačujHi údaje odesllat..
lovy k úplnému určenf přepravnl ce.
sty nebo tarifů, nebo vylučujl·1I II
navzájem některé z t ěchto ťidaj6
vyvolf železnice přepravnf cestu ne!
bo tarify, které se jf zdajf pro ode'
silatele nejvýhodnějšfmi.
Řldf.e
vždy údaji nákladnlho listu, poku'
se
týče
stanic,
zmfněných
pod
pfsmenem a) odstavce 2 a, poku'
je možné, i jinými p ř edpisy ode.1latelovými.
Je-Ii však mezi slanicf odesflacl I

Meziná r. p řeprava zboží č l. 8-11 .
rčenf přfmý mezinárodnf t a-
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jednomu nebo více
stanici ~ije se tohoto tarifu, sou- odesilatelům, jest výslovně zaká zána
rif, P~uzřepra vnf ce st a, kt erou tento a neplatná.
hlasl-II r~uje v dan ém pHpadě
s
Dovoleny jsou však slevy ze satarl~ .u y ná'kladnfho li stu pokud se zeb, jsou-Ii náležitě uveřejněn y a
P,'~ P~~anic zmfněnýc h pod pfsme- všem za týchž podmfnek stejně pří
tyce
od~tavCe 2, a nenHi j eho stupny, jakož i slevy poskytnuté bud'
nem"t~) závis lé na jiných podmfnkách, ve prospěch služby železničnf nebo
pou~ by nebyly spln ěn y.
veřejné správy nebo ve prospěch
kt~r Ve vše ch. shora ozmfněný~h pH- úč e lů d ob ročinných .
d ch poč ltajf se Ihuty po preprav~;' :estě žá da~é odesilatelem nebo
ČLÁNEK 11.
volené žel eznICI...
_.
Dodacf lhůty .
z ) íelezni c~ nem~z e krome pr!§ 1. Dodacf lhůty nesmějf překro ~ů zmfně nych v cl án ku 5. § 5 a
~a článkU 23 .• § 1. prové~ti přepravu čiti tuto nejvyššf mez:
a) p ro rychlé zbožf:
o jiné ceste ~ez p o pre~ravnf ce1. výpravnf lh ů ta
. • . . 1 den ;
Pté udané odesilatel em, lec :
2. přep r avní lhůta za každých zas 1. jestl iže dovozn~ a lhů ty. doda ~f
250
tarifnfch
kilometru
nebudou převyš~vatl d ovozn~ a Ihu: p o .čatých
. . . . . . . 1 den;
ty doda cl, pocltané . p o prepravnl
b) pro nákladnf zbožf:
estě označené odesila t elem;
1. výpravní lhůta . . • . 2 dny ;
c 2. 'jestl iže předp! s y . ~elnf, ~e~nf,
2. přepravnf lhůta za každých zatinančnf nebo
pollcejnl
~
jrnych
250
tarifnfch
kilometru
úřadů sp rávnfch budou splneny vzdy poča1ých
• . . . . 2 dny.
ve stan icfch, označený ch odesilate§ 2. ProcházHi zásilka několika
le~desilateli bude dá na zp ráva, že sUěmi železničními, spojenými kose přep ra va koná po jiné cestě, lejemi, počUá se lhůta přepravnf podle úhrnné vzdálenosti mezi stanicí
než kterou předepsal.
h) V p řfpadech, zmf ně n ých pod bl, odesilac! a stanic! určenf; lhůta výc) a e) (odst. 1.) to ho to paragrafu, pravnf počUá se pouze jednou, neneručf železnice za škodu, vznikl~u hledě k počtu zúčastněných železvolbou přepravnf cesty nebo tarrfu ničnfch sUL
§ 3. Zákony a řády každého státu
leč při zlém úmyslu
nebo hrubé
určujf, pokud železnice, které jsou
nedbalosti.
§ 4. í ele znice nesmějf vy bfrati pro pod jeho dozorem, mohou stanoviti
sebe kromě dovozného a různých přirážky ke lhůtám v těchto přípa
poplatků ve dlejšfch, vyz načených v dech:
a) pro Zásilky, které jdou:
tarifech, j i nou částku než své ho'
buď po moři nebo po vodních cetové výdaje, jako cl a vývoznf nebo
dovoznf, po pl atky neoz načené v ta- stách vnitrozemských po prámu nebo
po
lodi,
rifu za pře voz z jedn é stanice do
buď po ces t ě bez kolejf železnič
druhé, výda je za opravu vnějšfho
nIch,
nebo vnitřnfho obalu zbožf, nutnou
buď po určitých připojenfch dvou
II j eho zacho vánf a j iné podobné
výdaje . Tyto výdaje mu sf býti nále- traH téže sUě nebo různých sítí,
buď po podružné trati,
litě zjištěny a zvláště z aúčtovány v
buď po trati s jiným rozchodem
nékladnfm listu , k něm u ž musí býti
než
normálnlm;
pflpojeny doklady.
Je-II zaplacenf
b) za okolnosH mimo ř ádných, ktetě c ht o výdajů věcf odesilatelovou,
ré
mohou
způsobiti:
nevydajl se do klady pHjemci s nábuď neobvyklý vzr ů st přep r a vy ,
kladnfm listem, nýbrž se dodajf odebuď neobvyklé obUže provozní.
IlIateli s vyúčt ovánfm výdajů,
jak
Přirážky ke lhůtám musí býti stajest f ečeno v čl ánku 17.
noveny v každém přfpadě celými
dny.
ČLÁ NEK 10.
§ 4. Přirážky ke lhůtám, odůvod
Zákaz zvlá štnfch úmluv .
něné shora uvedenými okolnostmi pod
Kal dá zvláštnf úmluva, která by písmenem a) § 3 musf býti uvedeny
mila za účel přiz návati slevu z ta- v tarifech .

462
Přirážky

ke lhůtám, ' zmíněné pod
písmenem b) § 3, musí býti uveřej
něny a nemohou vstoupiti před uvě
řejněním v platnost.
§ 5. Lhůta dodací začíná o půl
noci po přijetí zboží ku přepravě
podle článku 8 § 1.
§ 6. Lhůta je zachována, je-Ii před
jejím uplynutím zboží dodáno, nebo
jeho příchod oznámen bud' příjemci
neb osobě zmocněné je přijmouti
podle řádu železnice dodací. Zákony a řády každého státu stanoví způ
sob, jakým se zjisti, zda byla zpráva o příc!,!odu dodána.
U zásilek, které nejsou dováženy
železnicí do domu a jejichž příchod
se nemusí oznamovati, je lhůta dodací zachována, je-Ii , zboží před jejím uplynutím přichystáno pro pří
jemce ve ,stanici určení.
§ 7. Lhůty dodací se staví po ce lou dobu zdržení, způsobeného plně
ním předpisů celních, berních, finančních nebo policejních a jiných
úřadů správních, jakož i po celou
dobu provozní poruchy, bránící dočasně přepravu započíti nebo ' v ní
pokračovati a kterou nelze železnici

I<

vině přičísti.
Rovněž
se staví lhůty po dobu
provádění úkonů, zmíněných v §§ 2
a 3 článku 7, a po dobu zdržení,
způsobeného
změnou
smlouvy pře
nařízenou odesilatelem podle
21.
Mimo to se staví lhůty dodacf při
přepravě ' živých zvířat po dobu:
a) pobytu těchto zvířat ve stanicích napájecích;
b) zdržení způsobeného policejním

pravní,
článku

opatřením;
c) zvěrolékařské

prohlfdky.
§ 8. U zásilek nákladního
zboží
staví se lhůty dodací o nedělích a
zál(onných dnech ' svátečních.
U zásilel<
rychlého
zboží,
následuje-Ii po dni, kdy zboží bylo
přijato ku přepravě,
neděle
nebo
zákonný den sváteční, počíná lhůta
běžeti o den později. Rovněž, je-Ii
poslední den dodací lhůty neděle'
nebo 'zákonný den sváteční, uplyne
lhůta
až , dne následujícího.
Tato
tlstano'vení však neplatl pro zásilky
rvchlého zboží, pro které v nedě
lích a dnech svátečních jsou stanice
otevřeny bud' v zemi odesílací nebo
v zemi určení.
'
, § 9. NařizujHi zákony nebo řády ,
jedtlobq státu v neděli a v určitých

III. Obchodní právo,
zákonných dnech svátečních ÚPI
nebo částečné přerušení přepr hě
rychlého zboží, prodlužuj[ se VZ~IVY
dem k tomu lhůty dodací.
e,
§ 10. M,ohou-li býti podle Záko
a řádů jednoho státu vydány ZVlá-th6
nebo v'ýjimečné tarify se sníženÝ hl
sazbami a s prodlouženými IhUta ml
mohou železnice tohoto státu pou~li
těchto tarifů. ~ pro.dlo~ženými IhOt t.
mi i v mezlnarodm prepravě.
a
CLANEK 12.
Stav ' zboží. Obal.
§ 1. Přijímá-Ii železnice ku Př
pravě zboží, na němž ' jsou zřejrneé
stopy poškození, může žádati ab
byl stav tohoto zboží v nákl~dnl y
listu zvláště poznamenán,
m
§ 2. Vyžaduje-Ii ' povaha zboží Oba
lu, . jest od~silatel . povinen je za:
baliti takovym ' zpusobem, aby za
přepra~,! b~lo chrán.ěno před úplnou
~ebo ~astecnou ztra,tou , a před po.
skozemm, 'a nehrozilo škOdou oso.
~ál!l' prov~~ním
prostředkům nebo
Jlnemu zbozl.
Jinak musí obal vyhovovati tarll.
~~"!Síť:~~Pisům a řádům železnice

9 3. Nevyhověl-li odesilatel před.
pisům § 2. může železnice buď Od.
mítnouti zásilku nebo žádati
ab
odesilatel uznal v 'nákladním' listu'
ž! ob.al chy~í, nebo že je vadný, ~
presnym popisem vady.
§ 4. Odesilatel r, učí , za následky
toho, že obal chybí, nebo že je
vadný, jak uznáno v' nákladním listu
jakož , i za . zevně neznatelné vady
obalu. Všechnu škodu z toho vznika.
jící nese odesilatel, který v daném
případě jest povinen odškodn iti že.
leznici za škodu, kterou snad utrpěla.
, Odesilatel ručí , též za zev ně zna.
telné vady obalu" kte~é nejsou uzná.
ny v . nákladním listu, provede· li že.
leznice důkaz o těchto vadách.
§ 5. Podává-Ii odesilatel v téže
stanici obvykle zbožf téhož druhu
vyžadující obalu, a odevzdává j~
b'ud' nebalené nebo v obalu stejně
v,adném" může 'se zhostiti povinnosti,
aby učinil zadost předpisům § 3 pll
každé zásilce tím, že uloží v této
stanici všeobecné prohlášení podle
vzorce Přítohy '" k , této Úmluvě. V
tomto případě musí býti v nákladním
listu poznamenáno, že toto všeobec·
né ' prohlášení je 'uloženo ve stanici
odesílací.
'o

'
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MeZin

..

- tyto I"Istlny c h y b-eJI, ze jsou
d u výjimek které ta- toho, ze
§ 6. S vy~ra tO oví jest' odesilatel nedostatečné nebo nesprávné, leda
r/ty výslovne.~ .a~usdvé zboží zřetet- že by vinu měla železnice.
povinen opatrl tl t ln 'mi zevními znaZeleznice ručí
podle
ustanovení
nými a nesm~z!! ~mr jakoukOliv zá- oddílu III. za následky ztráty listin,
meními, VylUCU.I.'cím i se úplně
se poznamenaných v nákladním listu a k
měnu a. Shod~IC ými v nákladním Ii- němu připojených, jak řečeno
v
značkam l ,_ uve e~est ovinen opatřiti článku 6. § 6. písmeno f.
stu. Kr~me to~0.l kU/ zboží štítkem,
§ 3. Odesilatel jest povinen vyhokaždi .Ie~notl~:maza telnými písmeny věti předpisům_ celní.m o o~!llu a při
oznac~Jícl~ n Jméno a adresu pří- krytí zboží.
Zelezmce muze odmítstanicI urc:.ení. ovněž napsati jestliže nouti zásilky, jejichž , celní závěrka
iemc~o dl~tZ:n~:eno řádem, ' platný~ je poškozená nebo vadná.
Jest d áhu odesílací, bud' nezakryte
pro
~ záhybu štítku, který
bude
KAPITOLA II.
~~::řen jen tehdy, ztratí-Ii se nákladPRovADEN[ SMLOUVY PREPRAVNL
CLANEK 14.
I r t
n St~ré nápisy nebo štítky musí ~~ePodej zboží ku přepravě a jeho
l přeškrtnouti neb odstran~t!.
t
II
s a~. S výhradou výjim-:k, kte~e tanakládání.
oo

-

If~ výslovně stanoví, neJso~ prepr~rány jinak než ve vozovych zasll-

§ 1. Podej zboží ku přepravě řídí
se zákony a řády platnými ve stanici

rculán hrnčířské zbozl), predmety,
v.e
vozech
jako ořechy, ovoce, ~rmlvo, kam~( I) jakoŽ i zboží, ktere b~ mo~!0.l'~é' kusy znečistiti nebo poskodlt~ (Ja:
k
uhlf
vápno, popel, obyceJna
~s( ze:nitá barva), není-li takové
~boií zabaleno nebo svázáno
tak,
aby se nemohlo . rozbíti, ~trati.ti..~
nemohlo znečistiti nebo poskodltl JIně kUSy.

, § 2. Zboží nakládá bud' železnice
neb odesilatel podle předpisů, platných ve stanici odesílací, pokud v
této Úmluvě nejsou jiná ustanovení
nebo pokud v nákladním listu není
poznámka o zvláštní dohodě, sjednané mezi odesilatelem a železnicí.
, § 3. Zboží má býti
přepravováno
podle ustanovení přímých mezi národních tarifů, bud' ve vozech krytých,
bud' ve vozech otevřených, bud' ve
vozech zvláště zařízených nebo ve
vozech otevřených, přikrytých plachtou, pokúd' v této
Úmluvě
nejsou
jiná ustanovení. Není-Ii přímých mezinárodních tarifů nebo nemajHi
o
tom žádných ustanovení, jsou předpi
sy, platné ve stanici odesílací, smě
rodatnými pro celou přepravní trať .

:::h předměty

křehké _.(jak~

s~lo, odesílací.

~~ré bÝ se roztrousily

CLANEK 13.
předpis.ů
Listiny nutné ke ~pln!ní
celních, berníc~! f~nancních, pollceJ:
nich a jiných uradu správních. Celnl
závěrka.

Odesilatel jest povinen při
pojiti' k nákladnímu_listu _ list!ny, jež
jsou nutné ke splnen í predplsu celnich berních, finančních nebo policejn'ích a jiných
úřadů správních
pfed dodá~ím zbo~í př.íje,!,c.i. Ty~?
listiny smějí se tykati Jedme zbozl,
které je uvedeno v témže nákladním
listu leda by předpis y správní 'nebo
tarllÝ jinak stanovil y'.
Nemohou-ii listiny
tohoto
druhu
býti připojeny k nákladnímu
Hstu,
j.lto jsou uloženy v některé stanici
poblaničn l, musí býti přesně označe
no v nákladním listu mfsto, kde jsou
uloleny.
§ 2. teleznice nenl povinna zkoumati, jsou· li připojené listiny , přesné
• dostatečné.
Odesilatel ručí ,železnici za všechny Ikody, jež by mohly vzniknouti z

li 1

čLANEK 15.
celní, berní, finanční nebo
policejnf a jiných úřadů správních.
§ 1. Dokud je zboží na cestě', splňuje ' železnice předpisy celní, berní,
finanční nebo policejní a jiných úřa
dů , správních. Zeleznici jest dáno na
vůli pověřiti na svou vlastní odpovědnQst tímto úkolem
komisionáře,
nebo , může jej sama na se vzíti. V
obou případech .má železnice povinnosti komisionáře.
Odesilatel může ' se však bud' sám
nebo svým zmocněncem, označeným
v nákladním listu, zúčastniti řízení,
zmíněného v hořejším odstavci, aby
podal , nutná , vysvětlení
a sdělení,
Předpisy
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aniž by proň z toho vzcházelo právo
vzíti zboži v držbu nebo vykonati
řizení, o než jde.
Předepsal-Ii odesilatel nepřípustný
postup pro splněni předpisů celnich,
berních, finančních, policejních nebo jiných úřadů správnich, učini železnice, co uzná v zájmu oprávněné
ho příkazce za nejvhodnější a zpraví odesilatele o opatřeních, jež uči
nila .
§ 2. Je-Ii ve stanici určení celní
úřad a nákladní list předpisuje vyclení při přichodu, nebo není-Ii takového předpisu a zboži přijde do
stanice určení nevyclené, má příjem
ce právo provésti celní řízení ve
stanici určení. Užije-Ii toho práva,
musí dříve vyplatiti nákladní l i st .
Neprovedl-Ii řízen í celní ani pří
jemce ani zmocněnec odesilatelův
ve lhůtě, stanovené předpisy platnými ve stanici určení, může železnice
postupovati, pokud nebyl nákladní
list příjemcem vyplacen, jak řečeno
v § 1.
čLANEK

16.

Dodání.
§ 1. Železnice je povinna vydati
příjemci ve stanici určení, označené
odesilatelem, nákladní list a zboží
na potvrzení a po zaplacení pohledávek, vyplývajících
z nákladního
listu.
Přijetí zboží a nákladního listu zavazuje příjemce, aby zaplatil železnici pohledávky vyplývající z nákladního listu.
§ 2. O dodání zboží, jakož i o pří
padném závazku železnice
dodati
zboží příjemci do domu, bud' v místě, kde je stanice určení, nebo
v
jiném místě, platí zákony a ř ády železnice dodací.
§ 3. Po příchodu zboží do stanice
určení má příjemce p rávo žádati na
železnici, aby mu odevzdala nákladní list a vydala zbožl.
N epřišlo-Ii
zboží ve lhůtě stanovené v článku
30, § 1, jest příjemce oprávněn, ať
jedná ve svém vlastním zájmu nebo
v cizim, po uplynutí tét o lhů ty, uplatniti vlastním jménem proti železnici práva ze smlouvy
přepravni,
když byl dříve splnil závazky,
jež
mu t ato smlouva ukládá.

které nevzal odesilatel na se o nákladního listu, jsou považová~y dl.
poukázané na příjemce.
Odesila la
může zaplatiti bud' určitě stanovet~
po~latky .n~bo dovozné a~ _ ke kte~.
koll hranicI nebo pohranlcní stanl I
podle použitých tarifů; výjimečně III C
o
h~U t~rify. ne~~ dohody mezi žele :
n!ceml pr!pus~lt~ zapl~cen i do určt
tych s~~n!c,. lez
nelsou
stanicemi
pohranlcnlml.
,Ode.silatel musí oz~ačiti v náklad.
nim listu, ve sloupcI k tomu urče.
ném, poplatky, které bere na se 11mto zpusobem:
a) be,re-.Ii o~~sil~tel na svůj vrub
dovozne, lakoz I vsechny ostatní po.
platky. které podle řádu
a tarllu
může zaúčtovati
stanice odesllacl
čítajíc v to, je-Ii třeba, i pOPlattý
za opověd' zájmu na dodáni pOdle
článku 35 niže uvedeného a poplatky
za zálohy a dobírky, vyjádří to slovem "vyplaceno";
b) bere-Ii odesilatel na se Hné
než shora pod písmenem a) uvedené
poplatky. vyjádří to slovy "vyplace.
no dovozné a.. . ... (přesné označení poplatku nebo pop l atků, které
chce zaplatiti)".
Záznam "vyplaceno clo " značl že
odesilatel zaplatí clo a pOPI~tky
které vybírají celní úřady, jakož
poplatky za vyclení, které vyblrá železnice;
c) bere-Ii odesilatel na se všech.
ny poplatky, a to i ty, které vznik.
nou po přijetí zboží ku přepravě
vyjádří to slovy "vyplaceno se vie!
mi poplatky";
d) vezme-Ii odesilate l na se jen
jeden nebo jen několik poplatků uve~,"!ých shora pod písmenem 'a),
vYladrl
to
slovy
"vyplaceno . . .
(přesné označení poplatku nebo poplatků, které chce zaplatiti)";
e) bere-Ii odesilatel na se dovozné až ke hranici nebo do pohraničnl
stanici nebo výjimečně až do označené jiné stanice
než pohranlčnl,
vyjádří to slovy "vyplaceno až ke
hranici X" nebo "vyplaceno až do

I

X" .
Je dovoleno zapsati do nákladnlho iistu najednou více platebnfch záznamů, které se vzájemně doplňuJI,
na příklad "vyplaceno dovozné a
vyplaceno clo", nebo "vyplaceno af
čLANEK 17.
ke hranici X a vyplaceno clo".
Placení přepravného.
§ 2. Železnice odesflací může 16§ 1. Dovozné a ostatní poplatky, dati zaplacení přepravného předem

.'
"eprava zboží čl. 16-21.
Mez mar. pr

"

.
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Suma dobHky musl by tl
vyjád ř ena
ve měně státu
odesllaclho;
tarify
mohou stanoviti výjimky.
§ 2. Železnice není povinna vyplatiti doblrku odesilateli, dokud
doblrka nebyla příjemcem zaplacena .
Tato částka
musl býti odesilateli
přichystána do třl měslců od zaplacení; při prod~enl příslušl 6%
úroky
po uplynutí Ihuty.
§ 3. Bylo-Ii zbožl příjemci · vydáno,
aniž by dříve doblrka byla vybrána,
je železnice povinna zaplatiti odesi-'
lateli částku škody až do výše dob~~~y, s. v.ýhradou svého nároku prott
plllemcl.
§ 4. Při zásilkách na dobirku vy-,
bírá se poplatek, stanovený tarify ;
t en t o poplatek jest zaplatiti i když
koná se ~~~di se účtem
poplatků byla dobírka zrušena nebo snížena
záloze .~a .ů výplatniho účtu.
změnou smlouvy přepravni (článek
pod,le u
ú č et sepisuje se p odle 21, § ·1).
vyplatn -lloh IV. této Omluvy.
. § 5. Zálohy nejsou připustny, leč
vzorce s~r niC: odesílací musí přesně podle ustanoveni platných ve stanici
§ ~itl ~ak v duplikátu tak v náklad- odesflací.
:f~a~lstu' popla tky, které ji by ly začLANEK 20.
placenyPovinnosti železnice určení.
CLANEK 18.
Železnice určeni jest povinna vyNesprávn é užití t arifu ,
brati všechny pohledávky vyplývajicí
§ 1. Bylo-Ii ta rifu už ito _~esp!áv~ě , ze smlouvy p' řepravní, zejména dO"
bo stala-Ii se chyba pn vypoctu vozné, různé poplatky, poplatky cel~:vozného a různých po platků, mus! ní, dobírky a jiné výdaje, váznoucí
býti pfeplacený nebo
nedoplaceny na zboží. Tyto poplatky vybirá jak
rozdll nahrazen.
..- - ,
. r na svůj účet, tak na účet předcháze
§ 2. PřeplatkY, zllstene zelezh~c, jícich železnic a jiných zájemniků.
fesahujHI 0.50 fr. za , ~á k l~dni list,
~usl býll oznám eny z urednlho podKAPITOLA III.
n'tu zúčastněném u a vyrovnán y
co
ZMĚNA SMLOUVY PŘEPRAVNf.
nejdflve.
_
. .
ČLANEK 21 .
§ 3. Nedoplatky zap lati zeleznlcl
odesilatel, nebyl-Ii nákl adní list ' vyPrávo pozměniti smlouvu přepravnl.
placen. Přijal-Ii
p řijemc e
ná kladni
§ 1. Pouze odesilatel . má
právo
lili jest odesila te l povi nen zapla- pozměniti smlouvu přepravní,
bud'
t111' nedoplatek jen pokud se
týče tím, že vezme zbožl zpět ve stanici
pop laiků které vzal na se podle odesílací, nebo že je zadrži na ceplalabnlho záznamu zapsaného . j im stě, neb oddálf jeho dodáni, nebo
do nákladniho listu'; zbyt ek j de na dá je vydati v mistě určeni nebo v
vrub pfilemcův .
kterémkoli jiném mistě, ležicím p ř ed
§ 4. Částky dlužn é podle t ohoto I místem určení nebo za nim, přijem
článk u zúroči
se . 6%, př~ sahuji-li ci, ~ye,denému_ v nákladnim ,listu, nede.at franků při Jednom na kl adnlm bo line osobe, nebo posleze
lim ,
IIllu. Tyto úroky po čít a ji se ode dne že přikáže, aby zboži bylo 'vráceno
reklama ce zminěné v článku 40 ne- do stanice odesflací.
bo n ebyl~-II reklam ace, ode dne
Zeleznice má na vůli kromě toho
podáni t aloby.
přijmouti na žádost
odesilatelovu
změny
smlouvy směřujici k uloženi,
CLANEK 19.
zvýšeni, sniženi nebo zrušení dob irDobirka a zá lohy.
ky nebo k vyplaceni zásilek; tyto
I 1. Odesilatel může zatížiti zá silku změny připouští železnice bez veške-'
doblrkou až do výš e jeji hod noty. ré záruky, že budou vykonány.

,
dle 'ejlho úsudku
u zásilek, ktere p~ kt~ré vzhled em
rychle se kazl ne h~dnotě nebo své
ke své nepatrn é - n ě nezaručují p řepovaze jl dostatec
.
pravné.
. desilatel na se veš§ 3. Bere-II o bo 'ejich čá s t a nekeré popl~t.kY. n.~ h ~ 'še přesně urmůže-II •.bytl d:}ilC ku ~řepravě, ' může
čena pn po ~ 'ako jistotu na st vrleleznlce zád~ ~1 t~ částky v př ibližné
zenku zálohU, li S Přelistov ací stanice
"řil pop latku.• tyto popl atky do výzapili po~t~ p n e kter' provází zásilku
platnlho I~~~u'určenl a který .se y rátí
až do. m
,
i do dvou meslcu po
staniCI ode~ll~f lhůty.
a
uplynut.1 do e vrátí výplatní účet, v yJakml 1es , čtová n i a stvrzenka o

r'
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článku 42, § 3,
nice určeni.
§ 3. Ručení

která se týkají želez-

dl ze zvláštního
úplné nebo'
ztráty neb
železnice podle této škození
zeJmena
zlom enlm o
Úmluvy zaniká ' ve stanici určeni, vnitřnl přirozenou zkázou k:o rZI,
rn
označené v nákladnim listu, i když čejným
prosakováním,
~YSýcháobfo
odesilatel označil jiné místo určeni. ~oztroušenim, jemuž je určité l~illlr
Přeprava odtud dále řidi se zákony
vydáno z přičin vlastnich jeho pO!'
vaze;
...
a řády vnitřními.
čLANEK 27.

Rozsah ručeni.
§ 1. Železnice ruči za podminek,
stanovených v této kapitole, za škodu vzniklou buď úplnou nebo čá
stečnou , ztrá~ou jakož i poškozením
zboži, která vznikne od přijeti zboži ku ' přepravě - až do jeho dodání
neb opožděným dodáním.
§ 2. Je zbavena tohoto ručení při
úplné' nebo částečné ztrátě nebo
poškozeni" ,: dokáže-li, že škoda byla
způsobena

zaviněnim

oprávněného

příkazc'e,

jeho - přikazem, který nevyplývá ze zaviněni železnice; vlastní vadnosti zboží , (vnitřní zkázou,
ubýváním, obyčejným prosakovánim
atd.) nebo vyšší moci.
§ 3. Je zbavena ručeni za škodu
vzniklou opožděným dodáním, dokáže-Ii, že zpožděni bylo způsobeno
okolnostmi, kterých
železnice
nemohla odvrátiti a které zdolati nebylo v její moci.
ČLANEK 28.
Omezené ručení při škodách, které
mohou vzniknouti z určitých přičin.
§ 1. Železnice neruči za škody,
které vzniknou z jedné nebo několika těchto přičin:
,
a) z nebezpečí souvisícího s pře
pravou v otev~ených vozech, u zboži tak přepravovaného buď podle
předpisů tarifnich nebo podle úmluv,
sjednaných s odesilatelem a poznamenaných v nákladním listu;
b) z nebezpečí vznikajícího buď
tím, že obal chybi nebo že je vadný, u zboži, které je svou povahou
vydáno ztrátám na váze nebo poškozenim, nenHi zabaleno;
c) z nebezpečí souvisícího s nakládáním
nebo vykládáním
nebo
vznikajici z v..~dného naloženi, jde-Ii
o zboží nakládané odesilatelem nebo vykládané přijemcem buď podle
tarifů neb úmluv sjednaných s odesilatelem a poznamenaných v nákladnim listu nebo podle úmluv sjednaných s příJemcem;

el , z nebezpečí vzni kaj iciho b
tim, že předměty z přepravy vyl Ull'
čené byly nicméně pOdány ku OU,
pravě s pojmenovánim nespráv:!e.
nepřes~ým ~ebo. neúplným, nebo y~.
byly predmety len podmlnečně
e
puštěné ku přepravě POdány s PII·
menovánl!11 ~espráv,ným, nepřes~;J
nebo neuplnym,
nebo že neučili!
n
9desilatel předepsaných bezpečno "
nich, opatření;
ll. f), ze zv~áštního nebezpečl, s
Jeneho s prepravou pro živá lVIřl.Og) z nebezpeči, jemuž má býli či;
leno doprovodem živých zvířat ne~
zboží, jestliže : buď podle této Oml
vy nebo podle tarifů nebo pOd U'
úmluv, sjednaných s odesHatelem I,
poznamenaných v nákladním listu'
přeprava těchto zviřat nebo tOho, '
zboží má býti vykonána s doprov!
dem .
§ 2. Mohla-II podle okolnosti pn
padu vzniknouti škoda z jedné nebi
několika těchto přičin, platí domněa
ka, že z nich vznikla, nedokáže.'
oprávněný příkazce opak.
čLANEK 29.
Výše náhrady , za úplnou nebo
částečnou ztrátu zbožl.
Musí-Ii železnice podle
této Úmluvy dát'i náhradu za
nebo částečnou ztrátu zboži
čítá ji:
'
podle bursovní ceny,
nenHi této, podle tržní ceny
nenHi ani prvé ani druhé, P~dl
obecné hodnoty zboží téhož dru
a jakosti v mlstě a době, kde zbo
bylo přijato ku přepravě . Náhra
nemůže však převyšovati 50 frand
za každý chybějicí 'kilogram hrubl
váhy, s výhradou omezení stanov~
ných v článku 34.
- Kromě toho se nahradi přeprav""
clo a jiné výdaje zaplacené za _
cené zboži, bez náhrady dalll
d'y, kromě výjimek, o nichž je
Ý článcích 35. a 36.
Nejsou-ri částky, které tvoři

'n-

. á
řeprava zboží čl. 27-32.
Mezin r. p
,

. očet náhrady, vyIIladnu pro m1:ě státu, ve _ kter~m
Jědreny
požado váno, predpocíst
placeni Jpodle
kursu dne a místa
taji se
pJacenl.

Y:

CLANEK 30.
,
Domněnka o ztrátě zbožl.
Jeho nalezeni.
1 oprávněný příkazc~ můžc:, bez
1!lI'h důkazů považovati z~~.z- z~
da c
neb lo-Ii dodáno prlJ emcl
Ilracen~~ něh~ p řichystáno ve třicet i
:::~h p po uplynuti lhůt počítaných
pocUe článl<u 11.
.
_.,
K těmto třiceti dnům Jest p~ldatl
tolikrát po deseti . dnech! n~J,,:ice
vlak Wcet dnů, kolika staty zasllka
prol la kromě státu odesílacího a
určenI.
_
0._'
§ 2. Oprávněn ý príkazce muze, P!IJimaje náhradu za ztracen~ z.bozl,
hraditi si ve stvrzence, ze. zád ~,
!ty byl Ihned _zp!avc:n, ~ude-h zboz i
nalezeno do ctyr mesicu po vypl aceni náhrady.
O této žádo sti bude mu vydán o
plsemné osvěd čeni.
§ 5 Po obd rženi této zprávy může
oprá~něný přlkazce ve lhůtě t~iceti 
dennl žádati , aby mu bylo zbozf vyd6no zdarma podle vlastní vo l.bV ve
stllllcl odesllací nebo ve staniC I urlenl, označen é v nákladním. listu,
.,r6tl-ll náhra du, kterou obdrzel, s
yfIIrldou vš ech nároků na n;ihra du
pro opožděn i,
stanovenou pod le
f"nku 55 a přlpadně článku 35, § 3,
nfle uvedených .
I 4. Nenl-Ii ve stvrzence výhrady
1IIIfně né shora v § 2, nebo nebyly-Ii
.,e IhOtě tflce tidennl dány přfk az y
,odle § 3, nebo bylo-Ii zboží nálezeno teprve po čtyřech měslclch po
lapllceni náhrady, naloži železnice
se zbollm podle zákonů a řádů své-'
ho st6tu.
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_

sladke drevo,

barvířs~é

dřevo

strouhané

nebo

mlete,
~fnhl a paznehty,

suro~é kůže,
odpadky koží,
kůry,

- čerstvé tabákové listy,
kožešiny,
čerstvé plodiny,
,
plodiny sušené nebo pečené"
tuky,
chmel,
ovčí
vlna,
čerstvá zelenina,
čerstvý tmel,
kosti celé nebo mleté,
zp!ac~vané

kůže

susene ryby,

(usně )"

kořeny,

mýdla a hutné oleje,
sůl,
štětiny,
řezaný
zviřecí

tabák,
šlachy;
, b) 1%
u všeho ostatniho suchého'
zboží, které rovněž podléhá ztrátě
na váze za přepravy .
§ 2. Omezené ručení, stanovené
~ ,§. 1 tohoto ,článku ', nelze uplatniti,
Je-Ir d?kázáno podle okolnosti pří
padu, ze ztráta má jiné příčiny než
ony, které ospravedlňuji stanovenou
mez .
§ 3. Je-Ii přepravováno vice kus ů'
jediným nákladnim listem, počítá se
přípustná mez ztráty na váze u každé,ho kusU, je-II jeho váha při podeji odděleně označena v nákladním
lis!u nebo může-Ii býti zjištěna jiným
zpusobem .
§ 4. Při úplné ztrátě zboU nesráži
se při výpočtu náhrady nic za ztrátu
na ,váze, vzniklou za přepravy.
!i 5. Předpisy - tohoto článku neruši nikterak předpisů čl,ánku 28.

CLANEK 32.
CLANEK 31.
Omezené ručení při ztrátě na váze . Výše . náhrady za poškozeni zboží.
I 1. U zbožl, které svou zvláštnl
Za poškozeni musl železnice kropovahou zpravidla již pouhou pře - ,
pravou utrpí ztrátu na váze, ruči že- mě výJimky, uvedené v článku 34"
leznice za ztrátu na váze pouze zaplatifi částku, o niž bylo zbožl
tehdy, prevyluje-Ii mez takto stano- znehodnoceno, bez náhrady další
škody kromě výjimek, o nIchž je reč
.,enou:
I)
váhy u zbožl tekutého nebo v článcích 35 a 36.
,...n'ho ve vlhkém stavu, jakož I
Náhrada nemůže však převyšovati :
=~ě k délce přepravy u tohoto
a) je-Ii celá zásilka pO§kozenim'

2",
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znehodnocena, částku, která by byla
bývala vyplacena za úplnou ztrátu;
b) je-Ii pouze část zásilky poškozením znehodnocena, částku, · která
by byla bývala vyplacena za · ztrátu
znehodnocené části.
ČLÁNEK 33.
Výše náhrady za opožděné dodáni.
§ 1. Byla-Ii překročena lhůta dodaci a nedokáže-Ii oprávněný při
kazce, že z opožděni vznikla škoda,
jest železnice povinna zaplatiti:
1/10 dovozného při opožděni nepřesahujicím 1/10 lhůty dodaci;
2/10 dovozného při opožděni vět
ším než 1/10 a nepřesahujicim 2/10
lhůty dodaci;
3/10 dovozného při opožděni vět
šim než 2/10 a nepřesahujicim 3/10
lhůty dodaci;
4/10 dovozného při opožděni vět
šim než 3/10 a nepřesahujicim 4/10
lhůty dodací;
..
5/10 dovozného při op·ožděni vět
šim než 4/10 lhůty dodacl.
§ 2. Byl-Ii podán důkaz, že z
opožděni vznikla škoda, budiž zaplacena za tuto škodu náhrada, která nemůže převyšovati dovozné.
, § 3. Náhrady poskytované podle
paragrafů 1 a 2 tohoto článku,
nemohou býti požadovány vedle těch,
které by přislušely za úplnou ztrátu
zbožl.
Při · částečné ztrátě bud'tež zaplaceny v daném připadě za část zásilky, která nebyla ztrace.na.
Při poškozeni poskytují se v daném · přlpadě vedle náhrady, stanovené v článku 32.
ČLÁNEK

34.
Omezeni náhrady podle
tarifů.

určitých

udála· se na této části přepravnl c..
sty.
ČLÁNEK 35.
Opověd zájmu na dOdáni.
§ 1. U každé zásilky může bÝti
pověděn zájem na dodání a po Q.
menán v nákladnlm listu, jak ~na.
řečeno v článlCu 6, § 6 pismeno J~it
Částka opověděného zájmu mu
býti vyjádřena bud' ve měně st I
odesílacího, nebo ve zlatých fr: IU
cich! nebo v jiné měně tarify stan
vene.
Q
§ 2. Z opověděné částky vyblrá s
poplatek 1/4%0 za každých započat
tých 10 kilometrů.
Tarify .m.o~o.~ tyto . pop~atky $nlilll
a stanoviti Jej Ich neJmensl částku
§ 3. Byl-Ii opověděn zájem na dudáni, může býti žádáno při OPOŽd ě
ni:
a) nebylo-Ii dokázáno, že Vznikli
z toh_o _o~ožděni. škoda a v mezlck
opovedeneho záJmu:
2/10 dovozného při opožděni nepřesahuji cím 1/10 lhůty dodac('
4/10 dovozného p·ři opožděni věl.
šlm než 1/10 a nepřesahujíclm 2/1.
lhůty dodací;
6/10 dovozného při opoždě ni vět
ším než 2/10 ·a nepřesahuj(clm 3/1.
lhůty dodaci;
8/10 dovozného při opož děni vět.
šlm než 3/10 a nepřesahujicim 4/1.
lhůty dodaci;
celé dovozné při opožděni věl!l.
než 4/10 lhůty dodací;
b) je-Ii podán důkaz, že vznikla I
opožděni škoda: náhradu až do výl,
opověděného zájmu .
Je-Ii částka opověděného zálllll
menši než náhrady stanovené v mlo
ku 33, mohou býti tyto žádány mls.
náhrad, určených plsmeny a) a bl.
§ 4. Je-Ii podán důkaz, že Ikodt
vznikla úplnou nebo částečnou ztr.
tou nebo poškozen lm zbož l, u nihož byl opověděn ~ájem na dodáni,
' může ',' býti ,' přiznána
kromě
náhrad,
stanovených v článcich 29 a 32, nebi
v daném připadě v článku 34, dalll
náhrada plné škody až do výše opo-

i

n:

Poskytuje-Ii
železnice
veřejnosti
zvláštnich podmlnek př~pravnlch (tarify speciálnl nebo výjimečné), které
značl slevu z celkového dovozného,
počilaného podle obyčejných pOdmlnek (tarifů všeobecných), může ome- věděné částky.
ziti náhradu, přislušejlcl oprávněné
mu přikazci při poškozeni, ztrátě nebo
ČLÁNEK 36.
opožděni, na určitou nejvyššl částku.
Jestliže takto stanovená nejvyššl Výše náhrady při zlém úmyslu n .
hrubé nedbalosti železnice.
částka vyplývá z tarifu, kterého bylo
použito pouze . na části přep.ravnl ceVe všech připadech, kdy želeln.
sty, lze se ji dovolávati jen tehdy, zavinila úplnou nebo částečnou ztr6.
když přihoda, odůvodňujícl náhradu, tu, poškození neb QPož děnl lb.

.'
řeprava zboží čl. 33-42.
MezJnar. p
§ 4.
bo hrubOU nedbalo:

zlým úmyslem ne_ ému přikazci pine
stl budiž oprávnená škoda až . do
nahrazena dok~~an e'vyššlch . částek,
dvoJnáso~né vY::n;m J přfpadě v článstanovenych v
a 35
.
clch 29, 32, 33, 3 4 ·
Č ÁNEK 37
,
Lál náh·rady.
zurokov n
•_
ožadooprávněný přlkaz~~ mU,ze PáhradY
. 60/ úroky z prlznane n
,
vatl §ule-Ii tato náhrada přj jednom
prevy
listu deset franku.
nákladnl,m ky počltajl se ode dne reTyto uro míněné v článku 40 nebo,
:~:Vf~~1 ~eklamace, ode dne podáni !aloby.
ČLÁNEK 38 .
Vrácení náhrady.
Náhrada přijatá neprávem musí bý-

v_rác~da~OdU má železnice kromě
~rl ~árok na zaplacení částky, roto o I se částce neprávem vypla,najélc nehledě k trestním následkům.
cen,
ti

ČLÁNEK

39.

lUčenl železnice za jej( zaměstnance.
teleznlce ručl za zaměstnance ve
vé službě a za jiné osoby, kterých

~tlle k vykonání přepravy, kterou na

se vzala.
.
lestliie však _ na ž~dost. z~Jemce
leleznlčnl zamestnancl sepisuJI
nátladnl listy, pořizuji překlad.v n~b~
tlnl JIné úkony, které . n!pr~sIUse!1
leleznlci , jest za to !'lili, ze Jed~aJI
na vrub osoby, ktere tyto sluzby
prokazujI.
KAPITOLA II.
REKLAMACE. tALOBY, ŘfZENf A PROMLCENf VE SPORECH, VZNIKAJfCfCH
ZE SMLOUVY PŘEPRAVNf.
ČLÁNEK

40.
Reklamace .
§ 1. Reklamace ze smlouvy pře
pravnl musl býti podány plsemně u
lel,znlce označené v článku 42.
§ 2. Právo reklamova ti majl osoby, které jsou podle článku 41 oprá,n6ny lalovati železnici.
§ 5. Podá-Ii reklamaci odes ilatel,
mU11 pfedložiti duplikát nákladnlho
ilitu. Podá-Ii reklamaci přljemce, muII predlofiti nákladní list, byl-Ii mu
'Ydin.
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N a'kl a d, ni' I
'
d ~p I'ká
'"
_ I~t,
I t a Jlne
doklady, opravnenym pllkazcem snad
·k reklamaci připojené, musl
býti
předloženy bud' v prvopisech .nebo
v _ opis~_ch" na žádost železnice řádne overenych.
Při vyřizováni reklamace může železnice požadovati předloženi
nákladnlho listu, duplikátu nebo doblrkového listu v prvopisu, aby
v
nich zaznamenala vyřizeni.
ČLÁNEK 41.
Osoby, které mohou podati žalobu
na .železnici.
. § 1. Zaloba n,a vrácení částky zaplacené podle smlouvy
přepravni
přísluší pouze 'tomu, kdo částku zaplatil.
§ 2. Zaloba z dobírek ' podle člán
ku 19 přisluší pouze odesilateli.
§ 3. Ostatní žaloby na železnici,
které vznikají ze smlouvy přepravní,
přislušejí:

odesilateli, pokud má právo mě
niti smlouvu přepravnf, jak řečeno v
článku 21;
příjemci od okamžiku, kdy bud' dostal nákladní list neb uplatnil práva,
která mu přislušejí podle článku 16,
§ 3.
Při podáni těchto žalob musl odesilatel předložiti duplikát nákladního listu. Scházi-li, může žalovati železnici pouze, tehdy, zmocni-ii ho k
tomu příjemce, nebo podá-Ii důkaz,
že příjemce zbožl odmítl.
ČLÁNEK

42.

teleznice, na které mohou býti žaloby podány. Příslušnost.
§ 1. Zaloba na vrácení částky, zaplacené podle přepravnl
smlouvy,
může býti podána pouze na železnici, která ji vybrala.
§ 2. Zaloba z dobfrek podle člán
ku 19 může býti podána jen na železnici odesílací.
§ 3. Ostatnf žaloby, vznikajíci ze
smlouvy přepravní, mohou býti ~o
dány jen na železnici .odesílaci, zeleznici určení nebo na tu železnici,
na niž · se udála příhoda, opravňují
cí k žalobě.
Nedostala-Ii železnice určeni zboží, může býti nicméně žalována.
Zalobce má právo volby mezi jmenovanými železnicemi; jakmile je žaloba podána, právo volby zaniká.
§ 4. taloba může býti podána jen
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III. Obcho dní práv

u při slušného soudu státu žalované
železnice, neni-li
jinak ·stanoveno
úmluvami mezistátniml nebo koncesemi.
Má-Ii některý podnik v provozu samostatné železnični sftě v různých
'státech, je každá z těchto sfti považována za zvláštnl železnici
podle
tohoto paragrau.
§ 5. Žaloba může býti podána na
jinou železnici než které jsou označeny v §§ 1, 2 a 3, když je podána
jako žaloba navzájem nebo jako námitky ve sporu, na který se vztahuje žaloba železnice z téže přepravni
smlouvy .
§ 6. Ustanoveni tohoto článku neplati pro vzájemný postih železnic,
který jest upraven v kapitole III to.hoto oddilu.
ČLÁNEK
Zjištěni

částečné

43.

o.

3. jde-Ii o nároky z čá st ečné t
ty nebo z poškozeni;
z ra·
a) byla-Ii zjištěna ztrá ta nebo
škozenl před odběrem zboži o Po.

něným přf~az.c~m~ po.d~e č lánku P~~~.

b) bylo-II zJlsteni, Jez se mělo t~
ti podle článku 43, opominuto po~ •
vinou železnice;
ze
, 4. jde-Ii o nároky ze škOd zev •
neznatelných, které byly zjištěny ne
odběru, za těchto podminek:
Po
, a) když železnice nenabldla o r

něnému přikazci přezkoumáni :b:~i

ve stanici určeni;
z
b) kdyŽ byla žádost za zjištěni P
dle článku 43 podána hned po Obj o·
venl škody a nejpozděj i v sed:i
dnech po odběru zboži ;
c) když oprávněný příka z ce dOká
že, že škoda vznikla v době rne '
přijetim zbožl ku přepravě a jehZI
dodáním;
.
o
5. jde-Ii o nároky na vráceni za.
~::cť~Í~~u č#.tek. nebo dOblrky po.

ztráty nebo poškozeni zbožl.
§ 1. Objeví-Ii železnice částečnou
§ 3. Oprávněný přlkazce může Od.
ztrátu nebo poškozeni, nebo domnl- pirati odběr zbožl, i když byl PflJal
.v.á-Ii se toho, nebo tvrdl-Ii tak o- nákladnl list a zaplatil přepravné
právněný přfkazce,
jest železnice dokud nebude vyhověno jeho žádo:
povinna bez průtahú, a pokud je to :!~'ze~~~ byla zjištěna škoda Jim
možné, v přftomnosti
oprávněného
přikazce zjistiti zápisem stav a .váhu
Výhrady, které by přljemce učinil
zboži, a pokud je t o možné,
výši ač ~b~ž! o'!ebral,. nemajl účinku, ne:
škody, její přičinu
a dobu, kdy uzna-II Je zeleznlce.
vznikla.
§ 4. Chybl-Ii při podán i některé z
Opis tohoto zápisu budiž dán o- kusů uvedených v nákl adnim listu
právněnému přikazci, žádá-Ii o to.
může oprávněný přikazce zaznarnena:
§ 2. Neuzná~1i oprávněný přikazce ·ti ve stvrzence podle § 1 článku 16
zjištěni v zápisu, může žádati
za že mu nebyly tyto přes n ě označené
soudní zjištěni stavu a váhy zboži, kusy dodány.
.jakož i přičin a výše ško~y
podle
zákonů a řádů státu, kde bylo zboží
ČLÁNEK 45.
,dodáno .
Promlčenl nároků ze smlouvy pře.
pravni.
ČLÁNEK 44.
§ 1. Nároky ze smlouvy přepravnl
Zánik nároků ze smlouvy přepravni
se promlčuji v jednom roce, nebyla.
proti železnici.
li dlužná částka již na jisto posta.
. § 1. Odběrem zboži zanikaji všech- vena uznán lm, smirem nebo soudnim
ny nároky proti železnici, vzniklé ze rozsudkem.
s.mlouvy přepravní.
. Promlčeni však nastane až ve třech
letech, jde-Ii:
.
§ 2. Nároky však nezaniknou :
1. ' dokáže-Ii oprávněný
přikazce,
a) o nároky odesila telovy na vy·
že škoda byla způsobena zlým úmy- placeni dobirky, vybrané železnici
slem nebo hrubou nedbalosti želez- od příjemce;
b) o nároky ze škody, způsobené
.nice;
,
2. jde-Ii o nároky z 'O požděni, by- zlým úmyslem nebo hrubou nedba·
ly-Ii uplatněny u jedné ze železnic, lostí;
cl o nároky podle článku 38 pii
,označených v článku 42, § 3,. ve lhů
podvodu.
tě nepřesahujici čtrnáct dnů, nečíta
§ 2: Promlčení se počíná:
jlc v to den odběru;

. 'r přeprava zboží č l. 43-48.
Mez ma .

"
á ocfch na .náhradu za čáaj pn nt ~tu poškozen i neb opožste čnou ~;ni' '
diné do dodáni '
dne~1 nárocf~h na náhradu
za
bl p
átu'
Ilpln oU ztr I n'utl lhůty d odad;
dne~ u~r~cfch na doplaceni nebo
cl p~ ~ovozného, vedlejšlch povrácep ebo přirážek, neb o p ř i náplatku n a oravU pře p ravného , byroc~ch ~u už\'to nesprávně nebo sta10-11 tan ch ba při výpočtu:
la-II se za~lacenl d ov ozného, ved~nem o I'iltků nebo přirážkY nebo,
lelšl~h ,I\' Ppla ceno
dnem
prodeje
neby o u řepravě;'
%b~Z,i ~I ~árocfch týkajlclch se doblPodle článku 19 :
re;o Pdnem po uplynuti lhůty dodad;
. ři nárocfch na zaplaceni dolelkt ke clu, požadovaného celnlm
fl adem'
Úř
· u platněni nároku celnlm úřam
deD~n ozn ačený jak.o počátek , pro~l'enl nep očftá se nikdy do Ihuty.
c § 3. Promlčenl se . st ~ví pl.semnou
rek lamaci, podanou u _ zeleznlce _p~
dle člán ku 40. Proml cenl pokracule
dnem kd y železnice , ,zamítla reklamaci 'pis emně ~. ilr~ til a do;klady, kt~
ré k ni byly pnpoleny . D u~a~ o pnletl rekl amace neb o dpovedl a o
yriceni dokladů přlsluš l straně, kteri se toho dovolává.
Dalšl reklamace nestaví promlčenl.
§ 4. S výhradou předcházej~dc~ uslanoveni ř i di se staveni a pretrzeni
promlčení zákony a ř ády st átu,
ve
kterém byly nár9ky vzneseny.

dnem
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silky vybrala přepravné nebo jiné
pohledávky, vyplývajlcl ze smlouvy
přepravní, jest povinna zaplatiti zúčastněným železnlcfm podíl, který
ji~ z !ěchto poplatků a pohledávek
pnpada.
§ 2. Odevzdáni zbožl jednou železnicf železnici následujícf opravňu
je prvnl železnici, aby připsala hned
d ru hé železni ci na vrub část ku poplatků a pohledávek, které váznou
na zboU podle nakladnlho listu
v
době odevzdáni s výhradou koneč
ného vyú' čtování podle § 1 tohoto
článku .
.
..
§ 3. S výhradou svých práv proti
odesilateli ručl železnice odesilacf
za přepravné a ostatnl poplatky, kterých nevybrala,
ač odesilatel j e
vzal na se podle nákladnlho · listu.
. § 4. Dodá-Ii železnice určení zboži, aniž by při dodá~1 .~ybrala po~
platky a pohledávky, Ilmlz bylo zatiženo, ručl za zaplaceni těchto poplatků
a . pohledávek s výhradou
svých práv proti přijemci.
při
částečnou

Postih

ČLÁNEK 48.
za úplnou nebo
ztrátu nebo za poškozenI.

náhradě

§ 1. Železnice, která zaplatila náhradu za úplnou nebo
částečnou
ztrátu nebo za , po·škoz.eni pOd,le ustanoveni této Omluvy, má právo postihu proti železnicf"!, které se zúčastnily ' přepravy, podle těchto , ustanovení:
.
. al železnice, která ,škodu způsobila, ručl sama;
.
bl byla-Ii škoda způsobena něko
lika železnicemi" ručr, každá z nich.
za škodu , kterou , způsobila. Neni-li
ČLÁNEK 46.
v daném připadě rozlišení . možné,
Nepřipustnost uplatňov ání nároků za- rozděll s,e náhrada mezi ně . podle
niklých nebo prom lčených.
zásad uve,d ených pod písmenem cl;
Nároky zani klé neb o
promlčené
cl nemůže-Ii býti dokázáno, že .bypodle ustanoveni čl~ n k ů 44 a_ 45 ne- la škoda způsobena jednou nebo ně
mohou býti u pl a tňová n y ani zalobou kolika železnicemi, rQzděll se
při
navzájem ani námitkam i.
slušná náhrada mezi ' všechny železnice zúčastněné na přepravě s výKAPITOLA II I.
jimkou těch, které dokáži; 'že
se
PRAVIDLA PRO VYOČTovAN I. VZÁJEM- škoda nestala na jej i ch tratich. Rozděleni se provede
v poměru
k
Nf POSTIH ŽELEZN IC.
.
počtu .kilometrických vzdálenosti podle použitýCh tarifů .
ČLÁNEK 47 .
§ 2. Je-Ii něk t erá železnice nePravidla pro vyú čtování mezi železni- schopna platiti , rozděll se podil na
cemi.
.
ni připadajici a ji nezaplacený 'me§ 1. Každá žel eznice, ' která bud' zi všechny ostatnl železnice, . které
pti odesláni nebo při p říchodu zá- byly zúčastněny na přepravě, .v po-
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III. Obchodní právo.

měru

k počtu kilometrických vzdálenost[ podle použitých tarifů .
ČLÁNEK

urcl podle okolnosti případu Ih6
stanovené pro oznámenf sporu ty
pro vstoupení do něho.
a
§ 2. Železnice, která chce v'
stl
postih, mu si svůj požadavek vzn:
v jediné žalobě proti všem zúčastnS~1
nym železnicfm, s nimiž nebylo e·
saže!1 0 naroyná_ní, jinak, ztratí pr::~
postihu proti tem, ktere nežaloval
§ 3. Soudce je povinen rozhodno a.
ti v jediném rozsudku o všech
u·
stizích, _které naň byly vzneseny po·
§ 4. Zalované železnice nem~ho
vésti dodatečný postih.
U
§ 5 .. Není ~ov,oleno předem spojiti postih se zalobou na náhradu.

49 .
Postih při náhradě za opožděné
dodánI.
§ 1. Předpisy uvedené v článku 48
plat[ též při náhradě
placené
za
opožděnI. Bylo-Ii opožděnf způsobe
no závadami, které byly zjištěny na
několika železnicfch, rozděl.f se . náhrada mezi tyto železnice v poměru
ke zpožděnf na jejich trat[ch.
§ 2. Lhůty dodacf, stanovené člán
kem 11. této Úmluvy, rozděll se mezi jednotlivé železnice, zúčastněné
na přepravě, takto:
'
Č LÁNEK 51.
, , 1. mezi dV,ě železnice sousednf:
Příslušnos t v řízenf Postihovém.
a) lhůta výpravní se rozdělí stej§
1.
Soudce
v sfdle železnice
ným dílem;
b) lhůta přepravní se rozdělí v proti které se vede postih, jest v<
hradně příslušným pro všechny postt
poměru k počtu kilometrických vzdálenost[ podle použitých tarifů mezi hové nároky:
. § 3· N!á-li _býti ~aloba p~dána pro.
obě železnice;
tl nekollka zeleznlcfm, ma žalujlcl
, 2. mezi tři nebo vfce železnic:
a) předevšfm se přidělí ze lhůty železnice právo voliti mez,i SOUdci
podle
předcházejicih~
výpravnf první a poslednf železnici příslušnými
dvanáct hodin při nákladním zbožf a roa~~~rafu, toho, u kterého podá la.
šest hodin při rychlém zbožf;
b)zbytek výpravnf lhůty a třetina
ČLÁNEK 52.
l hůty přepravnf se rozdělí stejnými
Zvláštní ujednánf o postizfch.
díly mezi všechny zúčastněné železnice;
,
Železnicfm je vyhrazeno sjednati
c) dalU dvě třetiny lhůty přepravnf zvláštnf ujednání buď předem pro
rozdělí se mezi všechny železnice v
různé postihy, které by mohly mezi
poměru k počtu kilometrických vzdásebou míti, nebo pro zvláštní při.
lenost[ podle použitých tarifů.
pad .
§ 3. Přirážky ke lhůtám, na které
má některá železnice právo, přidělí
ODDlL IV.
se této železnici.
ROZNÁ USTANOVENI.
§ 4. Čas mezi okamžikem, kdy byČLÁNEK 53.
lo zboU prvnf železnici odevzdáno
Platnost práva tuzemského.
a dobou, kdy se lhůta počíná, jde
Pokud nenf v této Úmluvě žádných
výhradně k dobru této železnice.
ustanovenf, plaU v každém státě pro
§ 5. Výše uvedené rozdělenf plat[ přepravu předpisy tuzemských záko.
jen v případě , kdy celková dodacf nů a řádů.
lhůta nebyla zachována.
ČLÁNEK 54.
t'LÁNEK 50.
Všeobecná pravidla o Hzeni.
Řfzenf při postihu.
Řfzenf ve všech sporech, vznikajl.
§ 1. Zeleznice, proti které je ve- cfch z přeprav, pro které plat[ tato
~en některý z postihů,
o nichž je Úmluva,' má pokračovati podle pflřeč ve shora zmfněných článcfch 48
slušného ' soudce,' s výhradou opat·
a 49, nemá naprosto práva vzíti ' v ných ustanovenf v této Úmluvě.
odpor ř~dn~ odůvodněné zaplacenf,
ČLÁNEK 55 .
učiněné správou, která vede postih,
Vykonáni rozsudků. Zabavenf a
byla-Ii náhrada stanovena ' soudně a
byl-Ii jf spor řádně oznámen a dána
jistoty.
zároveň příležitost do sporu vstoupi§ 1. Jakmile rozsudky, podle usta·
ti. So'u dce, který vede hlavnf spor, novenf této Úmluvy vynesené pfl'

. a' r př eprav a zboží čl. 49-58.

Mezin .

. soudcem po provedeném řlslušnym běm a stranami nebo p ro
zenl :á ~ stal V se vy konatelnými pozmeš á~ ~ú kterých bylo , použito
dle z o d~em stávají se vykonavatfmt~ ~o~ ka ždém z ostatnfch států
tel~J:nlfCh ihned po splněn,f _pře~pi
s,:" ředepsan ých v t om state . pre.,z:~u~ánf podstaty sporu nenf prf-

pust~é'ustanoven f

neplatí pro rozsudTo ~eré jsOU vyk onatelné pouze
kY~z~tfmně, ani pro odsuzujfcf výropr "miž by la vysl ovena povinnost
~y, J~ova k náhradě škody, kromě
~::~: sporu, byla-Ii jeho žaloba za-

mit~~a'pohledáVkY

vzniklé _z m~ziná:
rodnf p ře pra v~ ! e pr?~pech Jedne
i leznice proti _z,:l eznlcl, kt~rá n~~ v témže státe Jako prv~f zeleznln mohou býti zabaveny Jen podle
~:~sudkU vynes~ného. soud~_1!I státu,
ve kterém jest zel eznl.ce ver!telk_a. •
§ 3. Zel ezničn f ~ ozldla, Jak,?z
I
movité p ředměty vs e~o druhu .zeleznicl náležejfcf a v ~e.chto vozidlech
obsažené, moh~u bY!1 za!Javeny na
jiném územf nez n.a uzeml st.átu, .ve
kterém jest železnice, která Jest Jejich vlastnicf, jen podle rO,zsudku
vynesenéh o soud em onoho statu.
§ 4 Při soudnfc h žalobách, které
se za'klá dajf na "!~z iná~~dnf přepra
vnl smlouv ě, nemuze by tl pozadováno poskytnutí jistoty, aby bylo, zabezpečeno zapl acenf soudnfch utrat.
ČLÁN E K 56.
Měna. Přep očítacf
nebo
ku rs ciz fch měn.

Ústřední
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ČLÁNEK 57 .
úřad pro mezinárodnl
lezniční

§ 1. Aby bylo usnadněno a zajiš t ě
no prováděn í této Úmluvy, je zřízen
Ústřednf úřad pro mezinárodnf železničnf přepravy, jehož úkolem jest:
a)
přijímati
oznámenf
každého
smluvnfho státu a každé zúčastněné
železnice a oznamovati je ostatnfm
státům a železnicfm;
b) sbfrati, pořádati a uveřejňova 
ti zprávy všeho druhu důležité pro
mezinárodnf přepravy;
c) na žádost
stran
projevovati
dobrá zdánf o sporech, které by
m.ohly vzniknouti mezi železnicemi;
d)
usnadňovati
finančnf
vztahy
mezi
že leznicemi, vzešlé z prováděnf mezinárodnich přeprav, jakož i
dobývánf pohledávek nezapla,c ených
a zajišťovati tímto způsobem
bezpečnost vzájemných vztahů mezi železnicemi;
e) připravovati ku projednání žádosti o změnu ' této Úmluvy a navrhovati v daném přfpadě
svolání
konferencf, o nichž je řeč v člán
ku 60.
§ 2. Zvláštnf řád, jfmž jest Pří
loha VI této Úmluvy, určuje sfdlo,
složení a organisaci tohoto úřadu,
jakož i to, čeho potřebuje pro svou
činnost. Tento řád a
jeho
změny
smluvené dohodou mezi všemi smluvnfmi státy majf stejnou platnost a
\rvánf jako Úmluva.
ČLÁNEK

přijfmacf

že-

přepravy.

58.

trat~, pro které plat[
Umluva.
'
§ 1. Úkolem Ústřednfho úřadu, o
§ 1. Jsou-Ii v tét o Úmluvě nebo v němž je řeč v článku 57, jest seJejich Přflohá ch vyj ádřeny částky ve staviti a přesně vésti seznam trat[,
francfch, jest je p01v ažovati za zlaté pro které platí tato Úmluva. K to- '
I 'h
d
mu účelu dostává oznámenf smluvfranky v hod notě 5 .18 z ate o
0- nfch států o zápisu do tohoto selaru Spojených států amerických .
zn'amu neb o výmazu trati; některé '
§ 2. Zeleznic e je povinna uveřej- železnice' nebo některého z podni-'
ň ovati ve vývě scfch na
pokladnách ků, zmfněných v článku 2.
nebo jiným vh odným způsobem kur§ 2. Účast nové trati na meziná- '
sy , podle nichž přepo čítává dovoz- rodnf přepravě ' počí n á teprve
za '
né, dobfrky, vedl,ej šf poplatky a ji- měsfc ode dne, kdy Ústřednf úřad
ně poplatky, vyjádřen é v jednotkách oznámil ostatnfm státům jejf zápis .
clzl měny, jsou-I i pl aceny ve měně
. § 3. 'Nmáz některé trati vykoná
tuzemské (přep očítacf kurs).
Ústřednf úřad ihned, jakmile
mu
§ 3. Zeleznice, kter á přijfmá pia- oznámf smluvní stá t , na 'jehož žácenl v clzl měně , je t éž povinna I dost' tato trať byla zapsána do seuve rejňovatl kursy, pod le
nichž 'j e znamu ; že tato trať nemůže nadále
prljlmá (kurs přij fmaci) .
' dostáti závazkům Úmluvou uloženým,
Seznam
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§ 4. Již přijetí oznámeni Ostřed
niho úřadu opr.avňuje každou železnici přerušiti hned s tratí,
která
byla
vyškrtnuta,
veškerý
mezinárodni přepravni styk, pokud nejde o
zásilky na cestě, v jejichž přepravě
musí býti pokračováno až do stanice určenI.
, ČLANEK 59.
Připuštění nových států.
, § 1~ Cilce-ii stát, který nepodepsal tuto Omluvu, k ni přistoupiti,
pošle svou žádost vládě švýcarské,
která ji oznámi všem
zúčastněným
státům se zprávou Ostředního úřadu
o stavu železnic žádajícfho
státu
se stanoviska mezinárodn r přepravy.
lhůtě " šesti
§ 2, Neoznámi-Ii, ' ve
měslců, počinaje od rozesláni této
zprávy,' nejméně dva " státy švýcarské vládě své námitky, jest žádost
p r avoplatně přijata, o čemž
vláda
švýcarská zpravi stát, který . žádost
podal, i všechny státy zúčastněné.
" V případě opačném oznámi vláda
švýcarská všem 'státům a 'státu žádost podávajicfmu, že zkoumáni žádosti se odročuje .
§3. PřipuŠiěni stává se účinným
měsic ode dne oznámeni rozeslané-o
v,
k
h o v l ád ou · svycars
ou.
. ČLANEK 60.
Revise' úmluvy.
.
§ 1. K revisi Omluvy sejdou se zástupcové smluvnich
států
svolanl
vládou švýcarskou, ' nejpozději pět
let " po té, kdy vešly .v
platnost
změny; přijaté posledni konferencI.
Konference svolá se dřive, požádá-II o to 'nejméně třetina smluvnich států ;
§ 2. Ku přesnému vedeni Přllohy
I je zřizena komise znalců,
jejlž
organisace a činnost jsou upraveny
i'~dem ; jeriž jest ' v Přlloze VII této
Omluvy. Usneseni této komise jsou'
hned oznamována ' vládám zúčastněných států prostřednictvlm Ostřednlho uřadu. Jsou považována za přijata, nevznesou-Ii ve lhůtě dvou měslců ode dne oznámeni proti nim
námitkyn'ejméně dvě 'vlády, Vstoupl
v platn'ost prvnlho dne třetího měslce po 'měslci, " ve kterém
Os tř ední
úřad oznámil jich přijetí vládám zúčastněných států.
značl ten den při

usnesenI.

Ostřednl

oznám'eni

úřad 0těchto

čLANEK 61.
Doplňující ustanovenI.
§ 1. Doplň.ující ustanovení kte 6
!ly některé smluvní státy nebo z~
častněné
železnice
po kl ádaly
•
vhodné uveřejniti ku prov ádění Oza
l,~vy, bud'tež oznámeny OStřednlmm.
uradu.
U
. . § 2. Omluvy o přijetí tě chto us
novení mohou " vejíti v platnost ~a.
že~eznicfch, které k, nim PřistoUPlJya
zpuso~e'!1 stanovenym Zákony a fá:
dy kazdeho státu, nesmí však odpo
rov'a ti Mezinárodní úmluvě .
•
Jejich uvedení v platnost bUdil
oznámeno Ostřednímu úřadu.

Doba

ČLANEK 62.
platn~.sti závazku, vyplývajlcl.
ho z pnstoupenl k Umluvě,

§ ' 1. Doba plat~o~ti t,é_to O~luvy Jneomezena.
Kazdy zucastnený stál
'!I ůže ji však vypověděti za těchto
podminek:
Pr,vni závazek platí až do 31. pro.
since pátého roku po vs toupenI této
Oml~vy v _platnost. v K~ž~ý stát, ktert
by. Ii chtel ' vypovedetl po uplynuti
této doby, l11 usi oznámiti svůj úmysl
nejméně' jeden rok před Um šVýcar.
ské vládě, která o t om
zpravl
všechny zúčastněné státy.
Nebylo-Ii oznámeni učiněno V na.
značené lhůtě, závazek se pravo.
platně prodlužuje na další třl leta
a tak dále od tří do tři let, nebyla.
li dána výpověd' nejméně jeden rok
před 31 . prosincem posledniho roku
j.ednoho z těchtotřlletí .
Pozn . Srovnej zákon o železničn l
přepravě Č, 110/ 1927 výše otištěn ý
a p.oznámky při něm uvedené.
§ 2. " Nové státy, připuštěné k 6.
časti , na Omluvě během pěti letl ne.
bo, během jed~oho z mleti, jsou
zavázány až ' do konce t ohoto obdo'
bl, pak až do konce každého násle.
dujícfho obdobl, dokud nevypovědl
. svůj závazek nejméně jeden rok
před uplynutím jednoho z nich,
ČLANEK 63.

Texty Omluvy a jejich vzáj.mná
platnost.
Ta to Omluva byla p odle dlploma.
tických zvyklosti sjednána a podep'
dna v jazyku fran couzském.
Textu f rancouzskému jest připojen
text v jazyku oěmeckém a text ,

. ár přeprava zboží čl. 59-63.
Mez.lna'r · p řeprava cestujících čl. 1-4.
MeZin .
'talském které maj l platnost
jazykáU IICh p řekladů.
on cl I n
,

Me

I

Při rozporu
couzský.
,
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rozhoduje

text

f ran-

zinárod ní úm luva o přepravě " cestujících a zavazadel
p o železnicích ' čís . 142/1928.

.
aná mezi Něm eckem,
Rakou- provozem automobilním nebo plasledn Belgii, Bulharskem , Dánskvem, vebnim, které doplňu j i přepr av u že~~~~~dným městem Gd.anskem; Spa- leznični, a na kterých se koná meěl k m Estonskem, Finskem, Fran- zinárodnl přeprava pod odpovědno
n s :e~kem, Maďars kem, Itam, Lo- sti buď jednoho ze smluvních států
li
c š'skem, Li tvou, Luce~ burskem, Nor· nebo jedné železnice,' zapsané v sett m Nizozemím, polskem, Portugal- znamu.
:k!m: Rumu nskem,. kr~l ovstvlm Srbů,
§ 2. Pro podniky, které provozuji
Chorvatů a SlovlnCU,
Švédskem, " přepravu na těchto tratich,
plati
švýcarskem a Česk oslovenskem .
všechny zá vazky a všechna práva
plynoud p l'O železnice ' z této Omluvy s výhradou odchylek, nutně vyODDrL PRVNr.
plývajících z různosti přepravy. Tyto
vEC A ROZSAH OMLUVY.
odchylky nesměji však měniti před
ČLANEK 1.
~isů o
ručení,
stano'vených touto
Zeleznic e a přepr a v y,
pro které Umluvou .
plati Omluva.
§ 3. Kaidý stát, který si přeje,
§ 1 Ta to Omluva pl ati pro veške- aby byla zapsána v seznamu jedna
ou přep ra vu cestujic lch a zavaza- z tratí, o nichž je řeč v § 1, musí
~el s mezi národn~mi, l! stky přeprav se vhodným způsobem postarati o
nImi po územl ne!mene d."o~ ~mluv t.o, aby odchylky, zmíněné v § 2,
nich stát ů, koná-II se vylucne po byly uveřejněny týmž zpŮSObem jako
tratlch, za psaných v sezna":,u, s,esta- tarify.
veném podle článku 58. t eto UmlučLANEK 3.
Y
v § 2. Omluva tato však neplati:
Připoj . .
1 Pro přepravy, př i nichž stanice
§ 1. Omluva platí rov,něž pro pře
nás'lUpnl a stanice cllová leži na
cestujících a zavazadel
ze
dzeml téhož státu, a které územlm pravu
stanice, která není v mezinárodním
druhého státu jen procházej I :
tarifu,
do
přípojné
stanice
téhož
al když trati průvoz ni ,isou v prostátu, která je v tomto tarifu, a odvozu železn ice státu o djezdu;
bl i když trati prův o zni nejsou v tuď do stanice dlové, kt erá je v
s
mezinárodni'
provozu žel eznice státu odjezdu, témže tarifu, buď
jestliže zúčas tněné železnice sjed- jízdenkou nebo se zavazadlovým listkem,
ve
kterých
jsou
sečteny
sazby
naly zvláštnl úmluvy, podle kt erých
připojnou ,
tyto přeprav y nejsou p ovažovány za za přepravu přímou ·a
nebo
s
dvěma
jízdenkami
přípOjný
mezinárodní ,
dvě
jízdenky,
2. Pro přep ravu mezi
stanicemi mi. Jso,u:1i vydány
poznamenána
dvou států sou sednlch , koná-Ii se musl byt I . na . druhé
.
celá přeprava po že leznicfch jed- původní stanice ·nástup!.
§ 2. Zeleznice určuji, ,pokud a za
noho z těchto s tátů a jestliže žádnt 'Z těchto s t á tů tomu neodporuje. jakých podmínek lze požadovati tu·
§ 3, Tarify ur čují spoje, pro které t o připojnou přepravu
z'
určitých
le vydávají mezinárod ní jízdenky a stanic. Tyto stanice jsou vyjmeno·
nva-zadlové listky.
vány v seznamu, který' se oznáml
ostatním zúčastněným železnidm.
čL ANEK 2.
čLA N EK 4.
Ofast jiných po dniků než železnic.
Přepravní povinnost železnice.
i 1. Kromě že leznic mohou ~ýti
upsány v seznamu, z míněném v
. Je-Ii tu mezinárodní tarif,
nebo
flinku prvnlm, trati s pravidelnÝI1l je-Ii
přípojná
přeprava
dovolena
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podle článku 3., nelze přepravu odmítnouti, pokud:.
"
o
al cestujícl vyhoví predplsum této
Úmluvy;
.
- ,
'd' I '
. bl přeprava J~ mozn~ p.ravl e nymi' prostředky prepravn'~m!,
.
c) přeprava není zakaz!l~a v Jednom ze zúčastněných s!atu , zák,o~
nými předpisy nebo z duvodu vereJného pořádku;
.
d)
přepravě
nebrání
okolno~t!,
kterých železnice nemohla. ~~.vrátlt!,
a které zdolati nebylo v JeJI mocI.

okolností vnitřní před~isy zúčastně.
ného státu nebo tato Umluva.
§ 5. 'Kromě výjimek, stanovených
tarify, nelze jízdenku postoupiti leč
nezní-Ii na jméno a nebyla-Ii jizda

ODDlL II.
SMLOUVA PŘEPRAVNI.
KAPITOLA PRVNI.
PŘEPRAVA CESTUJlcICH.
ČLANEK 5.
Právo na přepravu.
§ 1. Cestující musí míti jízdenk~
na počátku jíz~y. ~~.rify mohou v te
příčině stanoviti vYJlmky ..
§ 2. Cestujícl jest povinen uchovati svoji jízdenku po c~l.ou, dobu
jízdy. Na požádá!.1í mus~ JI P!~dl~
žiti každému zamestnancl,. poverene:
mu kontr-olou a odevzdati na konCI
jízdy.
čLANEK

6.
Jízdenky.
§ 1. Jízdenky, vydané pro m~zi
národní přepravu, pro kterou ~Iatí
tato Úmluva, musí míti znamen! Ie;:
§ 2. Na jízdenkách jsou pOVlnne
tyto údaje:
"
a) název stanice nástupnl a cllové;
. . d
I
bl přepravní cesta; Je-II
o~o ~no
použíti ruzných cest nebo ,ruznyc,h
přepravních prostředku, 'musl to byti v jízdence poznamenáno;
cl d~uh vlaku a vozová třída;
d) jízdné;
.
.
el den počátku platnosti;
fl doba pla.tnosti.
. _
§ 3. Tarify ~e.~o do.ho~y me~1 zelezni'c emi
urcuJI, v Jakem
Jaz'(ku
musí býti jízdenky tištěny a vyplnovány jakož i jejich úpravu a obsah.
§
Jízdenky knižní, k!e~é. obsahují lístky kontrolní, jakoz" Jí~den
ky sestavné, tvoří podle teto Umluvy jedinou jízdenku.
,
Spojí-Ii úřední nebo soukr0'!le cestovní kanceláře jízdenky pod Jed~ou
obálkou, tvoří každá z nic~ zvlástní
jízdenku, pro kterou
platl
podle

4.

započata.

Obchodování s .j.ízdenkami a jejich
další prodej za JinOU cenu než ta.
rifní podléhá v každém státě záko.
num a řádum toho státu.
ČLANEK 7.
Sleva pro děti.
§ 1. Děti až do dovršeného čtvrté.
ho roku se přepravují zdarma bez
jízdenky, nenHi žádáno pro ně
zvláštního místa.
§ 2. Děti starší 4 let až do do.
vršeného
desátého roku a děti
mladší, pro které je žádáno zvlált.
ního místa, přepravují se za ceny
zlevněné, které nemohou převyšo.
vati polovinu ceny jízdenek pro do.
spělé.

poskytnutí této slevy není povinné
u jízdenek již zlevněných vzhledem
k normálnímu tariu.
čLANEK

8~

Doba platnosti jízdenek.
§ 1. Doba platnosti jízdenek musl
býti určena tarify.
§ . 2. Tato platnost musí býti neJ·
méně:

U jízdenek jednoduchých:
každých započatých 150
kilometru . . . . . . . 1 den.
U jízdenek zpátečních:
na vzdálenost menší nebo
rovnou 50 kilometrum . . 2 dny;
od 51 do 100 kilometru . . 3 dny;
za každých dalších započa·
tých 100 kilometru . . . 1 den.
§ 3. Zvláštní jízdenky za zlevněnou
cenu mohou míti jinou dobu platnosti.

za

Článek

9.

Přidělení a objednávka míst.
1. přidělení míst se řídí před

§
pisy platnými na každé železnicI.
§ 2. Tarify nebo jízdní řády urču
jí, zda a za jakých podmínek "!o~ou
býti
objednána místa u urcitych
vlaku.
ČLANEK 10.
Přerušení jízdy ve stanici~h ~a cesii.
Tarify určují, zda a za Jakyc~ polmínek má cestujícl právo prerull

Mezinár. přeprava cestujících čl. 5-16.
. u ve stan icích na cestě po dobu
Jízd
ti své jízdenky.
platnOS
ČLANEK 11.
změna třídy ne.bo v!aku;
cestující muže za,uJmoutl..mlsto ve
š-í třídě nebo prest~upltl ~o .vlavy s yššíhO druhu, nez ktere JSou
ku ~eny na jízdence, za podmínek
~~;:~ýCh tarify a zaplatí-Ii stanovený
doplatek.
ČLANEK

12.

cestující bez platné jízdenky.
cestující, který ~emuže ~ředložiti
I tnoU jízdenku, Jest povinen. zaPI:tlti krom~ )!zdnéhO za _ projetou
p ať ještě pmazku, ne~.le,~e k trest~ím následkum; t~!O pr~razka. se vy'ítává podle radu zeleznlce, na
efe~é bylo žádáno předl?žení)ízd~nk' není-Ii v tom smeru zadnych
~~dpiSů, mu?í cestujíc,í .~apl~titi
~ilrážku, ktera se rovna Jlzdnemu
za projetou trať.
ČLANEK 13.
osobY z jízdy vylouč,,:né _ ~e~o podmín ečně k ní pnpustene.
§ 1. Nejsou připuštěny do vlaku
nebo mohou býti vyloučeny během
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žíravé, jakož i předměty takové,
které by mohly býti na obtfž nebo
k nepohodlí cestujícím.
Osoby, které při výkonu veřejné
služby nosí stře lnou zbraň, jakož i
lovci a střelci, jsou však oprávněni
vzíti s sebou střelivo až do nejnižší
meze váhy, stanovené řády, platnými
v příslušných zemích. Strážím, které
doprovázejí vězně a s nimi ve
zvláštnfch vozech . neb oddílech jedou, jest . dovoleno vzíti ,s sebou
nabitou střelnou zbraň.
§ 2. Železniční zaměstnanci mají
právo přesvědčiti se v přftomnosti
cestujících o povaze předmětu, vzatých s sebou do vozu, jsou-Ii tu
vážné duvody k podezření, že byla
porušena ustanovení § 1.
§ 3. Ten, kdo ustanovení § 1 nedbá, ručí · za veškerou škodu z toho vzniklou a propadá kromě toho
trestum, stanoveným zákony a řády.
ČLANEK 15.
Braní ručních zavazadel a zvířat do
. osobních vozu.
§ 1. Cestující jsou oprávněni b~áti
s sebou do vozu . zdarma předměty
snadno přenosné (ruční zavazadlo),
nebrání-Ii tomu předpisy Celní, berní, finanční nebo policejní nebo
předpisy jiných správních úřadu
a
nemohou-Ii tyto předměty poškoditi
vozy. Každý cestující má pro svá
ruční zavazadla nárok pouze na prostor nad místem, které zaujímá a
pod ním; tarify mohou stanoviti jiná
omezeni.
§ 2. Živých zvířat" není dovoleno
bráti s sebou do vozu. Mali psi a
jiná malá zvířata domácl jsou však
přece připuštěni, nebrání-Ii tomu poIicejní předpisy ruzných státu a. nenamítá-Ii proti tomu nic žádný z cestljjíclch.
Tarify nebo jízdní řády mohou zakázati nebo dovoliti připuštění zvířat
do úrčitých druhu vozu nebo vlaku.
Tarify stanoví, zda a za která zvířata
musí býti
zaplacen
poplatek

ce::Y:oSObY opilé, osoby, které se
chovaji ne?lušn~ n,:b~ n~.za~hová"
Viljí zákonnych predplsu a radu; tyto
osoby nemají nároku na vrácení ani
Jlzdného , ani popla!ku, které zaplalily za přeprav~ svych zavazadel;..
bl osoby, ktere pro nemoc ~~bo z pných důvod ů by ,_ mohly ~ytl svym
sousedům na ObtlZ, leda ze by byl
pro ně zvláštní oddll předem objednán nebo jim mohl
býti
dán
k pouŽití po zaplacení. Osoby onemocnělé cestou musí však býti vždy
pfepraveny nejméně až do první
stanice kde jest možné jim poskytnoutl potřebného ošetření; jízdné a
poplatek vybraný za zavazadla se
11m vráti po odečtení částky, při padajlcl na trať projetou.._
, ,
§ 2. Přeprava osob, stlzenych nakall1vou nemocí, řídí se mezinárod- přepravní.
nimi úmluvami nebo, nenHi jich, ' § 3. Dohled na ruční zavazadla a
v
každém 'zvířata, která cestující bere s seustanoveními platnými
státě.
bou, přísluší jemu samému.
ČLANEK 14.
.
CLANEK 16.
Predměty vyloučené z osobních vozu.
Zpoždění. Ztráta připojení.
6 1. Do osobních vozu nemohou
Zrušení vlaku.
bttl s sebou brány předměty' neBylo-Ii zpožděním vlaku zmeškáno
bezpečné , zejména
nabité zbraně, připojenr k jinému vlaku, nebo, byltitty výbušné, snadno zápalné nebo li zrušen vlak na celé nebo na
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části trati, a chce-Ii cestujícf pOkračovati v jízdě, jest železnice povinna, pokud . je to možné, přepra

viti jej s jeho zavazadly bez jakéhokoli doplatku vlakem, jedoucím do
téže stanice cílové po téže trati
nebo po jiné trati, patřicí týmž
správám, který mu umožní, že přije
de do cllové stanice s menším
zpožděním. Přednosta stanice nechť
stvrdí, podle okolnosti na jízdence
ztrátu připojení nebo zrušení vlaku,
prodlouží, pokud je to nutné, dobu
platnosti, a učiní ji platnou pro novou trať, pro vyšší třidu nebo pro
vlak s vyššími sazbami. 2eleznice
jest však oprávněna v tarifech nebo
jízdních řádech vyloučiti užiti u r či
tých vlaků.
KAPITOLA II.
ZAVAZADEL.

PŘEPRAVA

ČLANEK 17.

zavazadel.
Předměty vyloučené . z přep r avy .
§ 1. Za zavazadla považují se pouze předměty, určené k osobní potřebě cestiljícího na cestu, jež jsou
uloženy v cestovních kufrech, koších, v tlumocích, v cestovních brašnách, v krabicích na klobouky a v
jiných obalech toho druhu.
§ 2. · Kromě toho připouštějí se
jako zavazadla s podmínkou, že jich
cestujícf potřebuje:
a) lenošky přenosné nebo pojezdné pro nemocné;
b) dětské kočárky ;"
c) cestovní kufry se vzorky zboží;
d) hudební nástroje přenosné v
bednách, pouzdrech nebo jiných obalech;
e) nářadí pro představení artistů,
pokud jejich úprava, objem a váha
dovoluje rychle je naložiti a umístiti
v zavazadlovém voze;
f) nástroje měřičské až do . délky
4 metrů a příruční nářadí;
g) jízdní kola a motorová kola s
jedním sedadlem s podmínkou, že
jsou s nich sňaty volné součástky ,
a že nádržky na benzin jsou íiplně
prázdné a opatřeny kohoutky vypouštěcfmi, jakož i rohačky s jedním nebo. dvěma místy, lyže a plachty pro bruslaře.
§ 3. Jiné předměty, které nejsou
určeny k osobní potřebě cestujícfho,
l akož i zvířata, uzavřená v dostaPojem

tečně

bezpečných

o.

schranách m
býti přijaty jako zavaza d la' dOholl
lují-Ii to tarify.
'
0'10.
§ 4. Jako zavazadla jsou z
pravy vyloučeny předměty
kr'"
podle Mezinárodní úmluvy' o 'r,
p~avě zboží p~ železnicích jso:'e.
prepravy vyl ou ceny, nebo které' r
připuštěny jen podmínečně .
JSou
Ručení

CLANEK 18.
cestujícího za zavazadl
Přirážky .
a.

§ 1. Držitel zavazadlového li
ručí za zachovává"ní předpisů Člást : u
17.; nese všechny důsledky poru§n U
těchto předpisů.
enl
§
2.
Zeleznice je oprávně
doymnívá-li . . s~'. že byly I;>ředpisy ~::
ruseny, ZJIstIti , zda ol:ísah za va
del vyhovuje předpisům . Držitele !i'
v~~adl~vého lístku jest přizvati
Zjlsťovaní;
nedostaví-Ii
se
nebi
nelze-Ii ho stihnouti a není-'Jj tu Jr
ných z.ákonných předpisů nebo rádA
ye " stát~, . kde se zJiš ťOVání koná
Je nutne y Je o vyk~natl v Přítomnosti
d.~?Uy svedk~,
CIZ!Ch . doráze. ]e.1I
Zjlsteno porus~ní pr.edplsu, jest dril.
tel zavazadloveho hstku povinen za.
platiti výdaje, způsobené zjišťová.
ním.
§ ~. Jsou-Ii p.orušena ustanoveni
§ 4 clánku 17., Jest povinen držitel
zavazadlového Ifstku zaplatiti pll.
rážku nehledě na doplatek a Je'D
třeba, nehledě na náhradu ŠkOdy
jakož i na trestní následky.
I
Jako přirážka se platl 15 frankA
za každý kilogram hrubé váhy pled.
mětů vyloučených z přepravy ObSi.
h~jHi ~yto předměty látky vylouče.
ne z prepravy podle odst. 4. člán'
ku 3. Mezinárodní úmluvy o přepravě
zbožl po železnicích nebo zaraděn'
do I. a II. třídy Přílohy I. k Mezi.
národní úmluvě o přepravě zboží po
železnicích , nejméně však 30 frankA,
a v ostatních případech 5 frankA
nejméně 10 franků .
'
Stanoví-Ii předpisy,
platné pro
vnitřní přepravu železnice, na kter6
byla tato závada zjištěna, nlUf cel.
kovou přirážku, vybere se tato.

t

CLANEK 19.
Obal a úprava zavazadel.
§ 1. Zavazadla, jejichž obal j.d
nedostatečný,
nebo jejichž IÍpran
je vadná, m~hou býti odmltnulL

.'

Mez mar .

pře pra va ces tujících čl. 17-22.

...

.
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.•
. ou p řece prlj at a, .l~ .~e nice určení výdej zavazadla, jakmile
,estllle JS ávněn a poznamenatI JejIch uplynula po příjezdu vlaku, k němuž
bylo zavazadlo podáno, doba polez nlce oP;vazadl ovém lístku .
stav na JI dno tli vé ku sy musí býti třebná pro přichystání, jakož i, tře
§~.
e úso bem d os tatečně trvan- ba-Ii toho, pro splnění předpisů celoz,!ace~y Item a adresou cestujícfh~ ních, berních, finančních, policejních
IIvym,
určen I. Kusy, které nemají a jiných úřadů správních .
a stanIc
Yení
mohou býti od§ 3. Nepředloží-Ii se zavazadlový
těchto olnac
,
Ifstek, není železnice povinna vydati
mltn~tYsta ré štítky, adresy neb.o ti~y~ zavazadel, l eč prokáže-Ii žadatel s.v é
§ y' ní vztahuj ící se na drlveJsl oprávnění; nezdá-Ii se tento průkaz
dostatečným, může železnice žádati
o!nac~y' mus í cestují cí odstraniti.
prepra,
.
složení jistoty.
§ 4. Zavazadla vydávají se ve staCLANEK 20.
nici, do které byla podána. Na
podej. Zavazadl o vý lístek.
1 Zava zadl a moh ou býti podá- včasnou žádost držitele zavazadloá§ 'pouze na předl ožení jízdenky, vého lístku mohou však býti zava~I:t~é nejméně až d o stanice ur- zadla, dovolují-Ii to oko l nosti a nebrání- Ii t omu předpisy ce l ní, berní,
čení zava zad el.
. .
Tarify urč u j í, zd? a za jakych po~ finanční, policejní, nebo jiných úřa
mlnek moh ou by tl y zavazaydla yPrl: dů správních, vrácena ve stanici
vydána v některé
puštěna ku přeprave bez predlozenl odesílacf nebo
stanici na cestě, vrátí-Ii
se zavajlzdenky.
• .
zadlový
lístek,
a
kromě toho, žádá§ 2 Při podej i zavazadel vyda se
li tak tarif, předloží-Ii se jízdenka.
cestujícímu zavaz adl ov.ý líste~..
§ 5. Držitel zavazadlového lístku,
§ 3 Ji nak řídí se ukony prl podeJi ~avaza del podle řádů, platných jemuž nebylo vydáno zavazadlo za
podmínek, uvedených v § 2 shora
ve stanici odesll ací.
§ 4. Zava zadl.ov~ lístky, vyd~va~~ uvedeném, může žádati, aby mu byl
pro meziná ro dnl prepravy, mus! ~ytl na zavazadlovém Ifstku potvrzen den
vyhotoven y podle yzo rce , ktery Jest a hodina, kdy žádal o výdej.
§ 6. Jinak se řídí výdej předpisy,
v přlloze I. této Uml uvy .
§ 5. Na zavazadlových lístcfch jsou platnými pro železnici dodací.
povinné tyto údaje:
al název stanice odesílacf a staKAPITOLA III.
nice určen í;
SPOLEČNA USTANOVENI PRO PŘEPRA
bl přep r a vní cesta;
VU CESTUJICICH A ZAVAZADEL.
cl den podeje a vl ak, ke kterému
br lo zavazad lo pod áno ;
CLANEK 22.
dl počet jizdenek vy jma v přípa
Vlaky. Jízdní řády. Výtahy
dě podle odstavce 2. § 1);
z tarifů .
e) počet a váh a ku ~ů;
f) výše za vazadeln eho
jiných
§ 1. Pro přepravu jsou určeny
pllpadných po platků;
vlaky, jezdící pravidelně podle jízdg) v daném případě slovy část k a ních řádů a vlaky jezdící podle pozájmu na dodá ní, opo věděného po- třeby.
dle článku 35 .
§ 2. Železnice jsou povinny vyvě
§ 6. Tarify nebo dohody mezi že- siti včas ve stanicfch
jízdní
řády
leznicemi určuj í, v j akém jazyku vlaků svých tratí. V jízdních řádech
musl býti zava zadlové lístky tiš t ěny musí býti vyznačen druh vlaků , voa sepisovány .
zová třída a doba odjezdu
vlakŮ;
u významnějších stanic
přestupních
ČL ANEK 21.
a u stanic konečných mus í býti vyVýdej .
značena též doba příjezdu, jakož i
§ 1. Zavazadla se vydají, ode- důležitější připojení vlaková .
vzdá-II se zavaza dlový lístek . ŽelezJízdní řády již neplatné musí býti
nice nen l povi nna zko umat i, je-Ii neprodleně odstraněny.
drlltel zavazadlo vého Ifst ku ku pře
§ 3. V každé stanici, otevřené pro
vzetl oprávněn.
mezinárodn í přepravu, musí býti ce§ 2. Držitel zava zadl ového lístku stujícímu umožněno nahlédnouti do
mA prá vo požadovati u výdejny sta- tarifů nebo do výtahu z tarifů,

)7
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nichž jest patrna cena mezinárodních
jízdenek tam prodávaných
a
pří·
slušné poplatky za zavazadla.
ČLANEK

23.

výpočet . přepravních
poplatků. Tarify.

Zásady pro

§ 1.

Přepravní

předpisy

O.

celními, berními, linan"
~i, po.licejními a jinýc~. úřadů sp~:I.
nich, Jak pokud se tyce jeho o v·
by, tak i pokud se týče prOhli 50·
zavazadel a zavazadel ručních ]dky
povinen býti přítomen té!o pťohl~st
ce, ne~Hi tu výjimek,
dOvolen. d.
řády. Zeleznice neručí CestUjicr Ch
za následky vzniklé z toho, že mu
dbal těchto povinností.
ne·

poplatky se vypo·
kaž·
byly
musí
míti všechny údaje, nutné pro výpo·
ČLANEK 26.
čet přepravních a vedlejších
po·
Návratky.
platků, a stanoviti, je'li třeba, pod·
§ 1 NI'"
k
mínky pro přepočet měn.
o .
•
• ~by .O-~I
Jlzd~n y
pOužito
§ 2. Z tarifů musí býti zřejmy m!lze ~ytl .zadano vra~~ní zaplace:
zvláštní podmínky přepravní.
ne~o. ~Izdneho po srazce částek
Tarilů musí býti užíváno pro vše- zmlnenych v §§ 3 a 4 níže uvede'
chny zájemníky stejným způsobem; ných.
.
jejich ustanovení platí, pokud neod§ 2. Bylo-Ii pro úmrtí, onemo cněni
porují této Úmluvě; jinak jsou po- nebo nehod~ přihOdivš!. se cestUjicl.
kládána za neúčinná a neplatná.
m.~ ..na ceste ~ebo ~ jiných nutnÝch
Mezinárodní přímé tarify a jejich prlcln pod~~neh? }azu pOužito jil.
změny
vstupují v platnost
dnem, denky Jen castecne, bude vrácen po
určeným při jejich uveřejnění; zvý- srážce částek, zmíněných v §§ 3 a
šení těch tarifů nebo jin á
ztižení 4, rozdíl mezi
celkem zaplaceným
přepravních podmínek musí býti u- jízdn~~ a. jízdným za p~ojetou traf
veřejněna nejméně osm dní přede vypocltanym podle normalních tarifll'
dnem, určeným pro vstoupení v plat§ • 3. ~. návratků js.ou vyloučeny
nost .
dane, prlplatky za objednaná mista
Jsou-Ii vydány jízdenky nebo za- poplatky za zhotovení knižních jil:
vazadlové lístky mezinárodní,
aniž denek a provise, zaplacené za pro·
by tu byl přímý tarif, a některá že- dej jízdenek.
leznice provede změnu
ve
svém
§ 4. Z částky, která má býti vrá·
•
o .
• •
••
•
.. •
t' t
cena, sráží se poplatek 10 %
ne.
tanfu, muze by tl zadano pOUZltl e o jméně 0.50 fr. a nejvýše 3 I'r. la
změny na ostatních železnicích na.
nejdřív osm dní po té, kdy byly Jízdenku, jakož i případné poštovné.
tyto o tom zpraveny.
Tento poplatek se nesráží, jestli·
Tarify pouze
dočasné pozbývají že . n.epoužitá j}zdenka. .se vrátí vý·
platnosti uplynutím lhůty, stanovené deJne, ze ktere pochazl, týž den

čítávají podle tarifů,
které v
dém státě . jsou pravoplatné a
řádně uveřejněny.
Tyto tarify

pro jejich platnost.
ČLANEK

24.
Zákaz zvláštních úmluv.
Každá zvláštní úmluva, která
by
měla za účel přiznávati slevu z tarifních sazeb jednomu nebo více cestujfcím, jest výslovně zakázána
a
neplatná.
Dovoleny jsou však slevy ze sazeb, jsou-Ii náležitě uveřejněny
a
všem za týchž podmínek stejně přístup:1y, jakož i slevy poskytnuté bud'
ve prospěch služby železniční nebo
veřejné správy nebo ve
prospěch
účelu dobročinných,
výchovných a
vzdělávacích.

ČLANEK 25 .
celní, berní, finanční, policejni a jiných úřadů správních.
Cestující jest povinen
říditi
se

Předpisy

~.YI~z~~~lfn:~

jemu~

kdl
cestující,
bylo znemožněno pokračovati v jíl'
dě podle jízdního řádu pro ztrátu
připojení,

způsobeného

Zpožděnim

vlaku, zrušením vlaku nebo přerule·
ním přepravy, další jízdy, jest o·
právněn žádati, aby bylo použito u·
stanovení paragralu 2, aniž by sl
žel~z.ni~e
mohla sraziti poplatky,
zmlnene v § 4.
§ 6. U jízdel1ek zlevněných možno
poskytnouti návratky jen v případech
a s omezeními, která jsou stanove·
na v § 5; zlevněné jízdenky pro
děti, vydané podle prvního odstavce
§ 2. článku 7., nepovažují se la
zlevněné jízdenky podle tohoto pa·
ragrafu.
§ 7. Za jízdenky ztracené neposkytuje se náhrady.
§ 8. Jsou-Ii zavazadla vzata zpěl

fy1ez inár, přepraVa cestujících
• opustila stanici odesfladřlv~, nezožné žádati za vráceni za cf, Jes l '!1
vazade:~e:ao~azadla vzata zpět v něJSou-; nici na cestě, poskytne se
které \a jen v případech a podle
návrate
shora uvedených §§
2.
ustanOV ení
a ;. obou případech sráží se s čáávratku poplatek 0.50 fr.
za
~~v~z:dlový /lstek, a v daném pHadě dane.
p § 9. Tarily mohou .míti odc~ylná
llstano ven í, pokud ovsem . !1.e~aJ I za
á ledek zlížení pro cestuJlcl.
n : 10 Nárok na návratek, odůvod• . ~stanovenlmi §§ 1, 2, 5, 6 a 8,
nen'~ne nebyl-Ii uplatněn u železni zanl ve 'lhůtě 6timěsíční po uplynutí
~~bY platnosti jíz.denk!:
.•
§ 11. Bylo-Ii tarifu UZltO ..nes~rav,!1e
nebo stala-Ii se o chyba pll vypoctu
'e ravních a ruznych poplatku, mu~~ ~ýti přeplacený nebo nedoplacený
rozdll nahrazen.
00""
•
,
§ 12. Přeplatky, zjlstene ~eleznl~l,
resahují-l i 0.50 fr. za kazdou
JiPdenku nebo každý zavazadlový !í!tek musí býti oznámeny, pokud Je
to ~ožné, z úředního podně~u __ zúčastněnému a vyrovnány co neJdllve.
§ 13. Ve všech případech, které
nejsoU uvedeny v tomto článku
a
nenHI zvláštní dohody mezi železnicemi, platí vnitřní řády.

čl.

23-30.
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§ 2. U ručních zavazadel a u zvířat, o které jest pečovati cestujícímu podle článku 15, § 3, ručí železnice pouze za škody, které sama
zavinila.
§ 3. V těch případech není společného

ručení.

čLANEK 29.
Společné

ručení

železnic za
zava zadla.
§ 1. Železnice, která přijala
přepravě zavazadla a vydala
mezinárodní zavazadlový lístek, ručí za
provedení přepravy na celé cestě
až do výdeje.
§ 2. Každá následující železnice
vstupuje již tím, že převzala zavazadla, ve smlouvu přepravní a přijí
má závazky z toho vznikající, bez
újmy ustanovení článku 42,
§ 2.,
která se týkají železnice určení. .
čLANEK

30.

Rozsah ručení.
§ 1. Železnice ručí za podmínek
stanovených v této kapitole za škodu vzniklou bud' úplnou nebo
čá
stečnou ztrátou jakož i poškozením
zavazadel, která vznikne od přijetí
zavazadla k přepravě až do jeho
výdeje nebo zpožděným výdejem.
§ 2. Je zbavena tohoto ručení při
úplné nebo částečné ztrátě
nebe
poškození zavazadel, dOkáže-ii, že
ČLANEK 27.
škoda byla způsobena zaviněním ceRozepře.
stujícího, vlastní vadnosti zavazadel
Rozepře mezi
cestujícími
nebo nebo vyšší mocí.
mezi cestujrcími a zaměstnanci urovNeručí za škodu, vzniklou zvláštní
nává prozatímně ve
stanicích
do- povahou zavazadla, vadností obalu
lorčl úřednik a za jízdy vůdce vla- nebo tím, že předměty z přepravy
vyloučené byly nicméně podány
k
ku.
přepravě jako zavazadlo.
ODDlL III.
Mohla-Ii vzhledem ke
skutečným
RUČENI ŽELEZNIC. ŽALOBY.
okolnostem
vzniknouti škoda z neKAPITOLA PRVNI.
bezpečí, které souvisí bud' se zvláI štní povahou zavazadla nebo s vadRUČENI.
nosti obalu nebo s tím, že obsahoČLANEK 28.
valo předměty, jejichž přeprava jaRučení za přepravu cestujících, ruč- ko zavazadlo jest
zakázána, platí
nich zavazadel a zvířat.
domněnka, že škoda vznikla skuteč§ 1. Zeleznice ručí za smrt cestu- ně z jedné z těchto příčin, nedokájlclho nebo za zranění, vzniklé že - že-Ii oprávněný přfkazce opak.
leznlční nehodou, jakož i za škody,
§ 3. Rovněž jest zbavena
ručení
zpusobené zpožděním nebo zrušenrm za škodu vzniklou zpožděným výdevlaku nebo ztrátou připojení, podle jem, dokáže-Ii, že zpoždění bylo
dkonů a řádů státu, kde se případ
způsobeno okolnostmi, kterých žestal. Následujfcí články tohoto od- l~ leznice nemohla odvrátiti,
a kferé
dllu neplati pro tyto případy.
zdolati nebylo v její moci.
Č

3: *
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III. Obchodní práv
čLANEK

31.
Výše náhrady za úplnou nebo čá
stečnou ztrátu zavazadel.
Musí-Ii železnice podle ustanovení
této Omluvy dáti náhradu za úplnou
nebo částečnou ztrátu zavazadel , je
možné požadovati:
a) je-Ii dokázáno výše škody:
částku rovnající se dokázané škodě, která však nemůže
převyšovati
20 fra nků za každý chybějící kilogram hrubé váhy;
b) není-Ii dokázána výše škody:
úhrnnou částku ve výši 10 franků
za každý chybějicí kilogram hrubé
váhy.
Kromě toho se nahradí přepravné,
clo a jiné výdaje, zaplacené
za
ztracené zavazadlo,
bez
náhrady
další škody, kromě výjimek, o nichž
je řeč v článcích 35 a 36 níže uvedených.
čLANEK

32.
o ztrátě zavazadla.
Jeho nalezeni.
§ 1. Scházej íci zavazadlový kus
jest považován za ztracený, uplynulo-Ii čtrnáct dní ode dne, kdy bylo
žádáno za výdej.
§ 2. Byl-Ii zavazadlový kus, považovaný za ztracený, nalezen do roka po tom, kdy bylo žádáno o jeho
výdej, je železnice povinna zpraviti
o tom cestujicího, je-Ii jeho bydliště
známo, nebo může-Ii býti vypátráno.
§ 3. Po obdržení této zprávy mů
že cestující ve
lhůtě
třiceti denní
žádati, aby mu byl tento zavazadlový
kus vydán zdarma,
podle
vlastní
v'o lby, ve stanici určení nebo ve
stanici odesílací,
vrátí-Ii
náhradu,
kterou obdržel, s výhradou všech
nároků na náhradu
pro
zpoždění,
stanovenou podle článku 34 a pří
padně článku 35, § 3.
§ 4. Nebyl-Ii zavazadlový kus nalezený požádován ve lhůtě třiceti
denní, stanovené ve shora uvedeném § 3, nebo byl-Ii tento zavazadlový kus nalezen teprve po roce od
doby, kdy bylo žádáno za jeho výdej, naloží s ním železnice podle
zákonů a řádů svého státu .
Domněnka

čLANEK 33.
Výše náhrady za poškození
za\lazadel.
Za poškození musí' železnice zaplatiti částku, o niž zavazadlo bylo

0_

znehodnoceno
bez náh rady d
škody, kromě výjimek, a nichž alll
řeč v článcích 35. a 36.
le
Náhrada nemůže však přev yšOv
a) je-Ii celá zásilka
Poškoze all:
znehodnocena, částku, která by ~11I
la bývala vyplacena za úplnou
tu ;
.Iq_
b) je-Ii pouze část zavazadla
škozením znehodnocená, částK u ~o
rá by byla bývala vyplacena za' Zl ~.
tu znehodnocené části.
rq _

ZI!-

ČLANEK 34.
Výše náhrady za::za::I~žděný

výdeJ

,~ 1 .. Při z~?ždě~ém výdeji, nedokaze-II cestuJlcí, ze z toho'to zPadění vznikla škoda, je železnice zvinna zaplatiti náhradu deset ce~~
mů za kilogram hrubé váhy zavazadel zpožděně vydaných a za ka:
dých započatých dvacetčtyři hOdl:p<?čítanýc~ od d<?by! kdy . bylo U~
t.~~~ct o dnf~hO vydej, nejVÝše za

§ • 2.• ~yl-Ii .pod~n důkaz,. že ze
zpozdent vzntkla skoda, budiž zaplacena• • za tU!O š.!<odu. ná~ra_da, kleri
nemuze
prevysovatl
ctyrná sobnoD
ť:~~~~u čr:nh:~.dU, stanovenou v § T
§ 3. Náhrady, poskytované pOdle
obou předcházej ících paragrafu nemohou býti požadovány vedle 'Iěch
které by příslušely za úplnou zlri:
tu zavazadel.
Při částečné ztrátě bud'tež zaplaceny v daném případě za čáSI zavazadla, která nebyla ztracena.
Při poškození poskytují se v daném případě vedle náhrady slanavené v článku 33.
čLANEK 35 .
Opověď

zájmu na dodáni.
§ 1. U každého zavazad la můle
býti opověděn zájem na dodáni I
poznamenán na zavazadlo vém !islku.
Není-Ii jiných ustanovení v larlfech, musí býti částka opověděnél!o
zájmu vyjádřena ve měně slátu od.
sflacího.
§ 2. V tom případě vybírá se z
opověděné částky poplalek 1/.'1" Zl
každých započatých 10 kilomelrQ.
Tarify mohou tyto poplatky snllld
a stanoviti jejich nejmenš l čáslku.
§ 3. Byl-Ii opověděn zájem ..
dodání, může býti žádán o při zpoldění:

. ' pře prava cestujících čl. 31-42.
Mezlnar.
.
'
r dokázáno, ze vznikla
ČLANEK

a) nebylO:ďě ní škoda, a v mezích
% 10h_O .zp,o:o zájmu, 0.20 fr . za k~opovedene bé váhY zavazadel zpozJogr~m hdru y'ch a za každýc~, zal;'0dine v~ a~elčtyři hodin , pocltanych
lalých vakdy bylo žádáno za výdej,
.od. ~obY, a čtrnáct dní; .
.
nejvyš,. / podán důkaz , ze VZntkla
b) Je,-dl'ní škoda
může náhrada
%e
zpoz ~ vy'še o'povědě ného
zádosahova
jmu. . ' ástka opověděn ého zájmu
Je-II cež
náhrady
stanovené
v
menši ~4 mohou býti tyto žádány
článku áh rad určených písmeny a)
to
mls t;hoto paragrafu .
a b) 4. Je-Ii podán dů.kaz, ,že škod,a
§'kl úplnou nebo cá ste cnou ztra vznl naebo poškozením, .zavazadel, ,u
U
t O ,_ b I opověděn zajem na dodanleh~už~ býti přiznán,~ dalšf ná.hr~d<!
n~ 'kody až do vyse opovedene
P~~k:
Tyto náhrady
připočftávaji
S
!e k ~áhra dám, určeným podle článku 31 a 33.
CLANEK 36.
Nitlrada při zlém. úl.!1Y SIU ,nebo hrubé
ned balosti zelezntce.
Ve všech připadech" kdy ,železnic,e
lavlnll a úplnou nebo cás!ec:.nou ztratu poško zeni nebo zpozd eni zava~del zlým úmyslem ne.~o
hrubo~
nedbalosti, budiž ce~tujlc imu. pine
nabrazena dok~~aná .skC?~ a
a}
do
dfojnásobné vyse nejvyssích cástek,
slanovených v článcích 31., 33., 34.
a 35.
CLANEK 37.
Zúrok ováni náhrady.
Cestujíci m ůže požadovati 6°1o úroky z přiznané náhrady, převyšuje -Ii
tato náhrada při jednom zavazadlo v'm listku deset franků.
Tylo úroky počitají se ode
dne
rek lamace, zmíněné v čl ánku
40,
nebo, nebylo-Ii reklamace, ode dne
podáni žaloby.
CLANEK 38.
Vrácen i náhrady .
Náhrada přijatá neprávem
musí
bftl vrácena.
PrI podvodu má železnic e kromě
toho nárok na zap lacení částky rovnajlei se částce neprávem vyplacen', n ehledě k trestním následkům.
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39.
Ručení železnice za její zaměstnance.
Železnice ručí za zaměstnance ve
své službě a za jiné osoby, kterých
užij'e k vykonání přepravy kterou na
se vzala .
' '
Jestliže však na žádosl cestujícich
železniční zaměstnanci čini úkony,
které ne!lříslušej í železnici, jest za
to míti , že jednaji na vrub cestujicího, j'emuž takovou službu prokazuj' i.
KAPITOLA II.
REKLAMACE. ŽALOBY, ŘIZENI A PROMLCENI VE SPORECH, VZNIKAJfclcH
ZE SMLOUVY PŘEPRAVNI.
CLANEK 40.
Reklamace.
§ 1. Reklamace ze smlouvy přepra
vní musí býti podány pisemně u železnice označené v článku 42.
§ 2. Právo reklamovati maji osoby, které jsou
podle
článku
41
oprávněny žalovati železnici.
§ 3. Jízdenky, zavazadlové lístky
a jiné listiny, oprávněným příkazcem
snad k reklamaci připojené,
musí
býti předloženy buď v prvopisech
nebo v opisech, na žádost železnice
řadně

ověřených.

Při
vyřizování
reklamace . může
železnice požadovati vráceni jíZdenek nebo zavazadlových IIstků .

CLANEK 41.
Osoby, které mohou podati žalobu
na železnici.
Žaloba 'na železnici, která vzniká
ze smlouvy' přepravní, přfsluši pouze
osobě, která předloži podle přípa
du jizdenku nebo zavazadlový 11stek, nebo nemá-Ii
jich,
prokáže
svůj nárok.
CLANEK 42.
Zeleznice, na které mohou býti
žaloby podány. Příslušnost.
§ 1. Žaloba na vrácení částky zaplacené podle
přepravní
smlouvy
může býti podána pou ze na železnici, která ji vybrala.
§ 2. Ostatní žaloby vznikající ze
smlouvy přepravni, mohou býti podány jen na železnici odesilacf, železnici určení nebo na tu železnici,
",a~ níž se udála příhoda, opravňu
líc( k žalobě.
Nedostala-Ii železnice určen í za-
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II I. Obchod ní právo
čLANEK

50.
Řízení při postihu .
§ 1. Železnice, proti které je veden některý z postihů, o nichž je
řeč ve shora zmíněných článcích 48
a 49, nemá naprosto práva vzíti v
o~'p~r .řádn~ odůvodněné zaplacení,

~~:~~I~e n:~::~~U'st:~~;enVaedseou~~~ih~
řádně
příležitost

byl-Ii jí spor

oznámen a dána
záróveň
do sporu vstou piti. Soudce, který vede hlavní spor,
určí podle okolností případu
lhůty
stanovené pro oznámení sporu a pro
vstoupení do něho.
§ 2. Železnice, která chce vésti
postih, musí svůj požadavek vznésti
v jediné žalobě proti všem zúčast
něným železnicím, s nimiž
nebylo
dosaženo narovnání, jinak ztratí právo postihu proti těm, které neža l ovala .
§ 3. Soudce je povinen rozhodnouti v jediném rozsudku o všech postizích, které naň byly vzneseny.
§ 4. Žalované železnice nemohou
vésti dodatečný postih.
§ 5. Není dovoleno předem spojiti
postih se žalobou na náhradu.
Č LANEK

51 .
postihovém.
§ 1. Soudce v sídle železnice, proti které se vede postih, jest výhradně příslušným pro všechny postihOvé nároky.
§ 2. Má-Ii býti žaloba podána proti několika železnicím, má žalující
železnice právo vo l iti mezi soudci,
příslušnými
podle
předcházejicího
paragrafu, toho, u kterého podá žalobu.
Příslušnost

v

řízení

čLANEK

52.
Zvláštní ujednání o postizich .
Železnicím je vyhrazeno
sjednati
zvláštní ujednání buď předem pro
různé postihy, které by mohly mezi
sebou míti, nebo pro zvláštní pří
pad .
ODDlL IV.
ustanovení.
ČLA NEK 53.
. Plč!tnost práva tuzemského.
Pokud není v této Úmluvě žádných
ustanovení, platí v každém státě pro
přepravu předpisy tuzemských zákon ů a řád ů .
Různá

.
ČLANEK 54 .
•
Všeobecná p ravidla o ř íze '
, Řízení .ve všech sporech, VZ~:k
C:lch z preprav, pro které plat'l aH·
Um!u~a, má pokračovati POdle tato
slusneho soudce s výh radou
Pf!.
ných ustanovení v této úmluvě~pac-

.

ČLANEK 55.
Vykonání rozsudků . Zabavení
jistoty.
a
§ 1. Jakmile rozsudky, pOdle
novení této Úmluvy vynesené ust~.
slušným soudcem po provede Pri·
řízení s oběma stranami nebo něm
zmeškání, staly se vykonatelným' pro
dle zákonů, kterých bylo
POIU~O'
tí!11t? soud~e~ , stávají se VYkona~~~
nyml ~ ka.zdem z osta tních státi
smluvnlch Ihned po splnění před i ~
př~,!epsaných v tom státě . Přezťo~~
manl podstaty sporu nen í přípust é
Toto ustanovení neplatí pro rn .
sudky" kt,:ré js.ou vykona telné pou~z.
prozatlmne, ani pro odsuzující vý e
~y, jimiž byla ,vysloyena povinn~~;
~alobcova k nahr~d.e škody, krom '
utrat sporu, byla-II Jeho žaloba ze
mítnuta .
a·
,§ 2. ,Po~ledávky, vzniklé z mezi.
~arodn.. prepr~v'( ve ~r~spěch jedné
zel,:zn~ce P!O.'I . zeleznlCl, která neni
v temze state Jako první železnice
mohou býti zabaveny jen podle roz:
sudku vyneseného soudem státu ve
kterém jest železnice věřitelka.'
§ 3. Železniční vozidla, jakož i
movité předměty všeho druhu želez.
nici náležej ící a v těch t o vozidlech
~b~aže~é, moh~u být! zabaveny na
Jlnem uzemí nez na uzemí státu ve
kterém jest železnice, která jesi je.
jich vlastnicí, jen pod l e
rozsudku
vyneseného soudem onoho státu.
§ 4. Při soudních žalobách které
se zakládají na
mezinárodní pře'
pravní smlouvě, nemů ž e býti poža·
dováno poskytnutf jistoty, aby bylo
zabezpečeno
zaplacení
soudnich
útrat.
čLANEK 56.
Měna .

Přepočít ací

nebo přijímati
kurs cizích měn.
§ 1. Jsou-Ii v této Úmluvě nebo v
jejích Přílohách vyjád ř'eny částky ve
f rancích, jest je považovati za zlaté
fr anky, v

hodnotě

laru Spojených

5;;-8

stá tů

zlatého do,

amerických.
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. ' r pře prava cestujících č l. 50-61.
Mezina .

• lez ni ce je po vinna uveřej§ 2; ,e v ' v ěsci ch na pokladnách
ňovall"v"=m ~ho dným způ sobem kurnebO J~~ nichž přepo čít ává část ky,
sy! ~~ené v jednotk ~ch. cizí měny!
vVJá r placen y ve mene tuzemske
jS~U- ~čftacf kurs).
,..,
(pre~ Zele zni ce, která PIlJlma pia§ I ~ ci zí měně, je též 'po~in~a
cen ' ejňovati kursy, podle nlchz Je
Ui~~~á (kurs přijím a cí ) .
p IJ
ČLANEK 57.

Zřiz ení ús třed ního úřadu pro mezinárodní železn i č ní přepravy .
1. Aby bylo usn~d něno ~ zai.iště
§ rovádění této Uml uvy, Je zrlzen
O~tř~dnl ú řad pr? m~zi ~á rodní .železnični přep r a v~, Jeho,z uk?lem J~S!:
a) přij lma tl ozna~ e~1 , .kazdt;h~
smluvního státu a kaz,!e . zucastne~e
' elez nice a oznamovat i Je ostatnlm
!tátům a želeZn!cím;.
• .•
.
b) sblra ti , porádat l o a .~v~reJnovatl
zprávy všeho druhu dulezlte pro mezinárodn í p řepravy;
.
.
c) na žádost stran p roJevovati dobrá zdání o sp.o~ech , ~t eré. by mohly
vzniknouti mezI zeleznl ceml;
d) usnadň ovati fin anč n í vztahy mezi železnic emi vzešlé z provádění
mezinárodních přepr av, jakož i dobtvánl po hledávek nezaplacených a
l alllio va ti tímto způ s o bem bezpeč
nost vzájemn ých vzt a h ů mezi železnicemi;
el připra vovati ku_pr ojednání žádosti o změ nu této Umluvy a navrhovati v daném případě svolání ' konferenci, o ni chž je řeč v č l ánku 60 .
§ 2. Zvláš tn í řád , j ímž jest Přílo 
lIa II této Úm luvy, ur ču j e sídlo, slot eni a organ isaci to hoto úřadu, jakol I to, če ho potře buje pro svou
č innost. Ten to řád a
jeho
změny
smluvené dohodou me zi všemi smluvnlml státy majl stejnou platnost a
trváni jako Úm luva .
č LANEK 58.
Seznam trati, pro které platí Úmluva.
§ 1. Úkolem ústřed niho úřadu, o
ně m ž j e ř eč v článku 57, jest sestaviti a přesně vésti se znam tratí, pro
kt.ré plalf tato Úmluva. K t omu úče
lu dostává ozná mení smluvních států
o zápisu do toh oto seznamu neb o
výmazu tralf ně které že leznice nebo
ntllterého z pod niků . z míněných v
člinku 2.

§ 2. Účast nové trati na mezinárodní p ř epravě počíná teprve
za
měsíc ode dne, kdy ústřední úřad
oznámil ostatním s tátům její zápis.
,.§ 3 .. Výmaz .trati. vykoná ústřední
urad Ihned, Jakmile mu
oznámil
sml,uvní stát, n,a jehož žádost
tato
trat byla zapsana do seznamu,
že
tato }ra( nemůže nadále dostáti závazkum Umluvou uloženým.
§ 4. Již přijeU oznámení Ústředního úřadu opravňuje každou železnici
přerušiti hned s tratí,
která
byla
vyškrtnuta, veškerý mezinárodní p ř e
pravní styk, pokud nejde o přepravy
na cestě, v nichž musí býti pokračo
váno až do stanice určen i.
Č LA NEK

59.
nových států.
§ 1._ Chce-Ii stát, který nepodepsal
tuto Umluvu, k ní přistoupiti, pošle
svou žádost vládě švýcarské, která
ji oznámí vš~m zúčastněným státům
se zprávou Ustředního úřadu o stavu železnic žádajícího státu se stanoviska mezinárodní přepravy.
§ 2. Neoznámí-Ii ve lhůtě šesti mě
síců, počínaje
od rozeslání
této
zprávy, nejméně dva státy švýcarské
vládě své námitky, jest žádost pra ..
voplatně přijata, o čemž vláda švýcarská zpraví stát, který žádost podal, i všechny státy zúčastněné.
V případě opačném oznámí vláda
švýcarská všem s t átům a státu žádost podávajícímu, že zkoumání žádosti se odročuje.
.
§ 3. Připuštění st ává se účinným
měsíc ode dne oznámen í rozeslaného vládou švýcarskou.
Připuštění

ČLANEK 60.
Revise Úmluvy.
K revIsI Úmluvy sejdou se zástupcové smluvních států svolani vládou
švýcarskou nejpozději pě t let pot é,
kdy vešly v pla tnost změny, přijaté
poslední kon ferencí.
Konference svolá se d ř íve, požádá-Ii o t o n ej m éně t ř etina smluvn ích
států.

ČLANEK

.61 .
ustanovení.
§ ť. Doplňující ustanovení,
kt erá
by některé smluvn í státy nebo zúčastněné
železnice pokládaly
za
vhodné
uveřejnit i
ku
prováděnf
Doplňující
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Omluvy, buďtež oznámeny Ostřední
mu úřadu.
§ 2. Omluvy o přijetí těchto ustanovení mohou vejíti v platnost
na
železnicích, které k nim přistoupily,
způsobem stanoveným zákony a řády
každého státu, nesmí však odporovati Mezinárodní úmluvě.
Jejich uvedení v platnost budiž
oznámeno Ostřednímu úřadu.
člANEK 62 .
Doba ' platnosti závazku vyplývajícího
z přistoupení k Omluvě.
§ 1. Doba platnosti této Omluvy je
neomezena. Každý zúčastněný stát
může ji však vypověděti za
těchto
podmínek:
První závazek platí až do 31. prosince pátého roku po vstoupení této Omluvy v platnost. Každý stát,
který by ji chtěl vypověděti po uplynutí této doby, musí oznámiti
svůj úmysl nejméně jeden rok před
.tím švýcarské vládě, která o tom
zpraví všechny zúčastněné státy.
Nebylo-Ii oznámení učiněno v naznačené lhůtě, závazek se pravoplatně
prodlžuje na další tři léta a
tak dále, od tří do tří let, nebyla-Ii

Vládní

ze dne 17. července 1928, čís. 144. jímž
vydává železniční přepravní řád.

pavě:

v

člANEK 63,
Texty Omluvy a jejich Vzáj emn6
platnost.
Tato Omluva byla podle diplo
tických zvyklostí sjednána a POd:·
sána v jazyku francouzském.
,.
Textu francouzskému jest Připoj
text v jazyku německém a text v j:
zyku italském, které mají platnost .
ficiálních překladů.
Při rozporu rozhoduje
text Ira.
couzský.

nařízení

. Vláda republiky československé nařizuje podle § 2, odst. (2), a § 3
zákona ze dne 14. července 1927,
Č. 110 Sb. z. a n., o železniční pře
ČI. I. Dnem 1. října 1928 vstoupr
účinnost železniční přepravní řád

(ž. p. 1'.) níže uveřejněný.
Čl. I. Pro železniční smlouvy pře
pravní, které budou sjednány ve
vnitrozemské přepravě před účinností
ž. p. 1'. , ale splněny již v době jeho
účinnosti, platr dosavadní ' předplsy.
Čl.
III. Dokud nebudou vládním
nařízením podle § 3 zák. Č. 110/1927
Sb. z. a n. upraveny všeobecné podmínky platnosti
tarifů
železnicemi
vydávaných, nabývají zvýšení tarifů
a jiná stržení přepravních
pOdmínek platnosti nejdříve za 14 dní po
řádném vyhlášení.
ČI. IV. Dnem 1. nJna 1928 pozbývají platnosti: vl. nař. Č. 203/1921

.'

dána výpověď nejméně jede
před 31. prosincem poslednih n lot
jednoho z těchto tříleti.
o 10"
§ 2. Nové státy, připuštěné k .
sti na Omluvě během pětiletí Uč..
během jednoho z tříletí, jsou nebo
zány až do konce tohoto o za~"
pak až do konce každého nás~dOb~
cího období, dokud nevYPoVěd~dUli·
závazek nejméně jeden rok př sV6J
plynutím jednoho z nich.
ed I/o
Poznámka: Pod le dodatkovéh
čís. 15~/1:('
tu, vy hlá še ného pod
sb. z. a n., Je platnost úmluvy p 32
loužena až do dne, kdy vstoupr°dplatnost text, který
sjedná
P'I!
konference pro revisi M. U. Z. r f

se

Sb . z. a n., vl. nař. Č. 92/1927
z. a n. a vl. nař. Č. 204/1921 S
a n. o dopravním řádu
dále § 13, odst. (1), nař. Č.
ř. z. a § 13 odst. (1), statutu
ného nařízením Č. 1649/111/1905
(uh. obch.) o vyhlašování
ních tarifů.
Čl. V. Toto nařízení nabývá úf/t.
nosti dnem vyhlášení a provede Je
ministr železnic.
ŽELEZNIČN( PŘEPRAVN(

Díl -I.
VŠEOBECNA

USTANOVENI.

ČI.

Železniční

přepravní

ž. p. 1'.) platí pro

řád (zkr

přepravu

na vl

řeprava .c estu jících čl. 62-63.

Mez,"~~ Ppřepravní řád čl. 1-8.
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teleznlcnl
• koslovenské republice,
§ 2. Železnice není povinna pnJIdrahách, v ce~o veřejnou přeprayu. mati předměty, které mohou býti naotevi'e~ych ~ í přepravě plali Jen kládány, překládány nebo vykládány
V mezmárod není upravena zvláštní- jen zvláštními zařízeními, leč jsou-Ii
potud, poku ,n.
ve stanicích, ve kterých mají býti
ml ustanovenlml.
vykonány tyto úkony, taková zaří2 Očast jinýc.h podniků než
zení.
~I..
železnic ,
ČI. 5. Vlaky.
.
á řeprava s podniky s
§ 1. Pro přepravu jsou určeny
VZ~Jem~ Provozem automobilním vlaky jezdící pravidelně podle jízdpravldelnym b~m musí býti upravena ních řádů a vlaky jezdící podle ponebo plave odkladě tonoto řádu s třeby.
ta,rit em na o~Chylek nutně vyplývají§ 2. Přepravu zvláštními vlaky na
vyhradoU
•
cl ch z různosti prepravy.
,
objednávku provádí železnice podle
volného uvážení.
CI 3. Doplňuj ící ustanove.!lI.
Odchylky. za~imní • nebo pr~chodne zmeny.
Čl. 6. TarifY·úm~~~.az zvláštních
1. železnice může vyd~vati, do§ '1 i ustanoveni pro schvalenl do§ 1. Železnice je povinna sestaviti
~!~~l~ úřadem .
••
. d
tarify, ze kterých musí býti zřejm.y
2. Dozorčí úřa.d muze pro Je - všechny podmínky platné pro pře
o~lIvé trati, stan.lCe, .vlak,Y. nebo pravní smlouvu jakož i pro výpočet
:rUhY vlaků, VOZidla Jakoz, ~ . pro jízdného a přepravného.
urc;:lté způsoby výpr~v~í schvall tl od§ 2. Platnost tarifů je podmíněna
h Iky od jednotllvych ustanovenr jich řádným vyhlášením.
~o~oto řádu, hledě k zvláštním po§ 3. Stanice, pokud tarif jinak neustanovuje, je povinna dovoliti, aby
měru:,' Mají-Ii doplňující. ustan?ve,n! směl každý zdarma nahlédnouti do
a ~dChylkY nabýti plat~.ostl, musl. by tl tarifů pro ni platných .
polaty do tarif~. I. ~IC~ schvalení
§ 4. Ustanovení tarifů platr, pokud
IIIIIsl býti z tarifu zreJme .
.
neodporují tomuto řádu, jinak jsou
§ 4. Dozorčí úřad můž-;, pokud Je pokládána za neúčinná a neplatná.
10 naléhavě nutné, s vyhradou do- (Srovnej však čl. 3 § 2).
fttefného schválení '(Iádou. naří~it!
§ 5. Tarifů musí býti užíváno vůči
bUd vleobecně nebo Jen 'pro ur,clte všem zájemníkům stejně .
lr.tI nebo přepravni spoJe zatlmní
§ 6. Každá zvláštní úmluva, která
...bo přechodné změny jedno~livýc:.h by ~řiznávalo slevu. z tari!~í,ch sault.novení tohoto řádu . T.a~o~e zme- ~eb )e.dno!,!u ne~o Jen urcltym ,zány musi býti hned ~vereJneny v~ Jemnlkum Je zakaz~na a yneplatna.
"Věstniku pro železnice a plavbu
Dov~!en~ JSou .yvsak slc;vy,
• zilroveň předloženy
vládě
ke ktere JSou radne vyhlaseny a vsem
Ichvilleni; po schválen ! uveřejněny ~a ttc~ž pOdmín.7k st,;jně ~řístupné,
Jallo vládni nařízeni.
Jakoz I slevy prlznane bud ve proI s~ěch ~elezniční .slu.žby nebo y.ve~ejCI. 4. Přepravní povinnost.
n,; spra~y neb úcelu~ ~obroclnnym t
§ 1. Zeleznice je povinna provésti vychovnym nebo vzdelavacím.
pfepravu:
Čl. 7. Platidla.
aJ vyhověno-Ii platným podmínkám
Přijímá-Ii železnice mimo zákonná
pfepravnim;
pl~
b) je-II přeprava mo!ná pravidel- platidla tuzemská též zákonná
tidla cizozemská, ohlásí to
vyventml prostředky přepravními;
skem
u
výpraven
a
výdejen
a
určí
c) nenHI přeprava zakázána zálIonnýml předpisy neb opatřeními zároveň přijimací kurs.
IIttntnýml z důvodů veřejného poČl. 8. r Rozepře a stížnosti.
'6dllu;
dJ nebráni-Ii přepravě okolnosti,
§. 1. Rozepře mezi cestujícími
a
Her' leleznlce nemohla odvrátiti a rozepře mezi obecenstvem . a
zakteré zdolati nebylo v její moci.
městnanci urovnává zatrmně ve sta-

I §.1'.
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dozorčí

úředník,

vůdce vlaku.
§ 2. Stížnosti lze podati
bo písemně.

za

jízdy

ústně

ne-

DlL II.
CESTUJlcICH, CESTOVNICH
ZAVAZADEL A SPĚŠNIN.
ČAST I.
PŘEPRAVA CESTUlicICH.
ČI. 9. Oprávnění ku přepravě.
§ 1. Než cestující nastoupí jízdu,
je povinen míti jízdenku (viz
též
čl. 11 § 1 a čl. 23 § 2); tarif může
ustanoviti výjimky.
§ 2. Cestující je povinen uchovali jizdenku po celou
dobu
jízdy;
musí ji kdykoli na požádání oprávněného zaměstnance
předložiti
a
odevzdati po ukončení jízdy nebo
před jejím ukončením, je-Ii tak zaPŘEPRAVA

řízeno .

Čl. 10. Jízdenky.
§ 1. Jízdenky musí míti, pokud
larif neustanovuje jinak, tyto údaje:
a) trať, na které platí;
b) druh vlaku a vozovou třídu;
cl jízdné;
d) ,den počátku platnosti.
§ 2. Jízdenka je postupitelná, nezní-Ii na jméno, nebo nebyla-Ii jízda
nastoupena; tarif
může
ustanoviti
výjimky.

Čl. 11. Sleva pro děti.
§ 1. Děti až do dovršeného čtvrté
ho roku se přepravují zdarma bez
jízdenky, nenHi
žádáno
pro
ně
zvláštního
místa.
Cestující
však
může ' požadovati
přepravu
zdarma
nanejvíce dvou dětí až do dovršeného čtvrtého roku.
§ 2. Každé další dítě do dovršeného čtvrtého roku, jakož
i
děti
starší čtyř let až
do
dovršeného
desátého roku a děti mladší,
pro
které se žádá zvláštní místo, pře
pravují se za , zlevněné jízdné, které
nesmí přesahovati polovinu normálního jízdného.
Čl. 12. Doba platnosti jízdenek.
Dobu platnosti ustanovuje tarif.
Viz též čl. 28 § 4.
Čl. 13. Výdej jízdenek.
§ 1. Výdejny jízdenek musl

býti

otevřeny ve stanicích se slabší pře
pravou alespoň půl hodiny, ve sta-

nicích s čilejší přepravou alesp
hodinu před dobou odjezdu VI oň
ustanovenou jízdním řádem. T: kIU
může ustanoviti výjimky.
rl
§ 2. Vyžadují-Ii to provozní
měry, je železnice oprávněna ~~.
minut , před dobou odjezdu vlaku I
stanovenou jízdním řádem odePil:i
cestujícímu výdej jlzdenky.
§ 3. íeleznice vyvěsí ve slanl
cích seznam tarifního jízdného liil:
ných jízdenek, které lze tam dosla~'
§ 4. Železnice může žádati ab'
bylo zaplaceno jlzdné Odpočíianě. Y
ČI.

14. Čekárny.

§ 1. Čekárny musí býti oteVřen
alespoň hodinu před dobou odiezd~
vlaku ustanovenou jízdním řádem'
t arif může ustanoviti výjimky.
I
§ 2. Na přestupnlch stanicích je
dovoleno cestujlcfm přijevšlm s Pf[.
mou jízdenkou, aby prodlévali
až
do odjezdu svého vlaku v čekárně
té železnice, po které hOdlaji v
j íz dě pokračovati;
nemohou
vhk
požadovati, 'aby zůstala pro ně če.
kárna otevřena v době od 23 hOdin
do 6 hodin příštího dne. Jenom jeli doba mezi příjezdem posledniho
a odjezdem prvního vlaku kratši ie.
sti hodin, musí býti čekárna otevře.
na na přestupních
stan i cích nebo
na stanicích, kde
zůstanou
vlaky
státi přes noc, pro
cestujícf při.
jevšl s přfmou j ízdenkou. I tu mé
však železnice právo podle potřeby
u zavříti čekárnu, vyžadují-Ii to pro.
voznl poměry. Takové uz~vřenl če
kárny musí býti oznámeno vývěskem
ve stanici.
~ 3. Osobám uvedeným v čl. 24
může býti zapověděno prodlévati v
čekárnách .

§ 4. Nenl dovoleno bráti s sebou
do čekáren ' předměty a zviřata,
které není dovoleno bráti s sebou
do vozu (viz čl. 25 až 27).
~ 5. Kouřiti v čekárně může býti
zakázáno. Kdo přestoupí tento zákaz,
je novinen zaplatiti železnici 5 Kč,
na které mu železnice ' vydá stvrzen'
ku .
ČI. 15. Objednávka vozů, oddilů ne·
bo jednotlivých mIsI.
§ 1. Cestující má právo si objednati vůz neb oddíl; železnice vyhoví objednávce, nebránI-Ii tomu pro·
vozní poměry a nenHi to dozorčlm
úřadem zakázáno.

'Vní přepravní řád čl. 9-19.
telez nlc

b' dnané vozy neb oddíly
§ 2. •0 Je nice nápisem.
označl ze~e~ln kY a poplatky za ob§ 3. Po z ustanovuje tarif.
jednané v~~ednaný oddíl třeba za§ .4; Za. ' ízdenek přl slušné třidy
plallll tolik p~lslušného druhu vlaku,
voz.ov~ a v něm cestuj lcích. NekolIk. Je~e k musí býti zaplaceny za
jmé."e dV:I~ 1 třídy 4, za celý oddíl
c2ell-l:y 6 a ~a celý odd íl 3 .• třídy 8,
. r
.• I
oddíl
1. trldy 2,
za
polo~~cn
dd[J 2 třídy 3 a za
za p~l.o~/Cn~d~ 3 třidy 4 celé jlz·
polov/Cn~i ~ • • tiídy vozov é a přídenky pr s ushne vlaku
slušnéh~b~~~n~vka oddílu musí býti
.~~.
J nástu nI stanici. Po přeuc,"en~ v. deps~ného počtu jízdedlož enl pree obJ'ednatel potvrzení,
nek do stan
'1'
• dl
které je p.ovi~~n .cestuJ vCl p~e otltl zá roven p". prezko.~se ní • .Jíz~e
nek. Ne předloží-II c~stuJlcf ~II p~e
zkoušenI jízdenek. prede psany . pocet
j:zdenek, i~ povmen
doplatIti
za
chybějící Jlzdenky.
§ ,. Železnice urcí, u kte;rych ~Ia:
kú a za jaléých podmínek. Je mo.zne;
sl objedna ti m!sto nebo. e nutne ~'
opatřiti mimo Jízdenku Jeste poukazku na místo.
v

•

t

v

ČI. 16. Přidělení míst.
§ 1. Železni~ní ~am ěstn anciv )sou
oprávněni ~.. pruvod.~I. na pozadání
pOYlnni urCl!1 cestuJ/Clmu mlsto.
,
§ 2. Cestující má jen t ehdy nárok
na přeprav u, m~že:!i vmu býti. přidě
leno místo v te tll de vo zove, pro
kterou platí jeho jlzde~.kav'
Jsou-Ii
dechna místa v této tllde obsa zena může cestující bud' žádati, aby
byl přeprave n. v někte ré niž~í třídě
vozové, kde 'sou mlsta vo lna, nebo
se může jízdy vzdáti. O vrácení
jizdného, zavazadeln~ho nebo
dovozného za zviřata VIZ cl. 43 §§ 7,
, a 10. (Viz též čl. 22 § 1 a čl. 23,..
Na odškodněn í nemá ce stující nároku.
§ 3. Cestujícímu je zak ázáno odemykati nebo zamykati klíčem nebo
jiným předmětem vozy neb oddíly.
Kdo přestoupí tento zák az, je povinen zaplatiti železnici poplatek ustanovený tarifem, na který mu železnice vydá stvrzenku.
§ 4. Cestující přijevši s přímými
jlzdenkami mají přednost před nově
nastupu jicimi.
§ 5. Cestujicí smí při ná stupu do
v
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vlaku vyhrad i ti podle podmíne k ustanovených tarifem po jednom volném místě pro sebe a pro každého
s ním jedouclho cestujícfho , pro
kterého může býti
předložena jízdenka. Za
neoprávněné obložení
místa může železnice vybrati poplatek ustanovený tarifem.
Kdo
své
místo opustil, nevyhradiv si je, ztr ácí na n ě nárok .
Čl. 17. Nástup do vozů. Odjezd

.

§ 1. K nástupu do vozů upozornI
železnice ve stanicích s čilejší pře
pravou bud' vyvolávánlm nebo jiným
způsobem. Průvodčí jsou
povinni
~tevříti .~v.eře vozů,. .do kterých maJI cestuJlcl nastoup't,.
.
§ 2. Po znamem k odjezdu nesmí
ni kdo do vlaku nastoupiti.
ČI. 18. Nekuřácké vozy a oddíly.
§ 1. Železnice se má u vlaku postarati o přiměřený počet
nekuřá
ckých vozů neb oddílů. Je-Ii u vlaku pouze jediný oddil některé třídy
vozové, nenl dovoleno v něm kouřiti.
Nekuřácké vozy a oddíly oželeznice nápisem.
a oddílech nenl dovoleno kouřiti an i za
souhlasu spolucestujícich. Železnice
může též zakázati kouřiti
v chodbách vozů, ve kterých jsou nekuřácké oddíly.
§ 4. Kdo přestoupf zákaz kouřiti,
je povinen zaplatiti železnici 5 Kč,
na které mu železnice vydá stvrzenku.

§ 2.

značí

§' 3. V nekuřáckých vozech

Čl.

19. Chování se cestujících. Náhrada za poškození nebo znečištění.
§ 1. Železnice označuje podle potřeby ve stanici, kam
vlak
jede.
Cestujicí se musí sám starati, aby
nastoupil v nástupní stanici nebo
přestoupil v přestupní
stanici
do
správného vlaku a vystoupil v cílové stanici,
nebo
nezastavuje-Ii
tam vlak, ve stanici před ní.
§ 2. Provozovati podomní obchod,
kočovnou živnost nebo hudbu, žebrati, plivati do vozu nebo nosi ti v kloboucich , nechráněné jehlice je zakázáno . Užf vati psacích strojů a pod .
je dovoleno jen za souhlasu spolucestuylcích t éhož oddílu .
§ 3. Nemohou-Ii se cestující dohodnouti CI otevření nebo
zavření
oken, dveří a větracích otvorů, za-
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clonění oken nebo světla,
vání vytápěcích těles neb

podobných

úkonech,

reguloo jiných
rozhodne prů

vodčí.

§ 4. Cestující je povinen náhradou
za poškození nebo znečíštění
nádražních místností, vozidel nebo zařízení, které způsobil; železnice jest
oprávněna ustanoviti pevné sazby a
vyměřiti náhradu podle nich.
Čl.

20. Zastavení ve stanici nebo na
trati.
§ 1. Při příjezdu do stanice vyvolají průvodčí její jméno, třeba-Ji, i
přestup do jiného vlaku
a
dobu
zdržení, trvá-Ji alespoň 'S
minut.
Jakmile vlak zastaví, otevrou
prů
vodčí dveře vozů, ze kterých žádají
cestující vystoupiti.
§ 2, Zůstane-Ii vlak státi výjimečně
po delší ďobu mimo stanici, smějí
cestující vystoupiti toliko za souhlasu průvodčího; musí se však ihned
vzdáliti s kolejí a na vyzvání prů
vodčího hned nastoupiti.
Čl.

21. Přerušení jízdy ve stanici
na cestě.
Tarif určuje, zda a za jakých podmínek má cestující právo přerušiti
jízdu ve stanici na cestě po dobu
platnosti jízdenky.
,Čl.

22. Změna vozové třídy nebo
vlaku.
§ 1. Cestující může za podmínek
,u stanovených tarifem zaujmouti místo
ve vyšší třídě vozové nebo ve vlaku
vyššího druhu, než které jsou označeny na jízdence, dovolují-Ii to provozní poměry.
§ 2. Zeleznice může z provozních
důvodů zakázati přestup do určitých
vlaků. Tyto vlaky musí býti zřejmé z
<jízdních řádů.
ČI.

23. Cestující bez platné jízdenky. Vstupenky na nástupiště.
§ 1. Cestující, který neohlásí prů
vodčímu, že nemá platné jízdenky,
!nebo který to ohlásí teprve po vyzvání,
je
povinen nehledíc
k
trestně právnímu stíhání zaplatiti
'Z nástupní stanice, nebo nelze-Ji tuto stanici hned nepochybně zjistiti,
'Z výchozí stanice vlaku až do
nejbJižší stanice, kde zastaví vlak za
'účelem
vystupování,
dvojnásobné
jízdné, nejméně však 20 Kč.
§ 2. Cestující, který ohlásí
bez

vyzvanl průvodčímu, že nemá Plat •
jízdenky, je povinen zaplatiti k ta ~é
nímu jízdnému přirážku 3 Kč; nast~ ,.
pí-Ji však ve stanici, ve které js u·
cestující
odkazováni,
aby
Plat~l~
jízdné ve vlaku, neplatí Přirážky II
§ 3. Tarif určuje, kdy želeZ~i
upustí ze slušnosti zcela nebo Ce
části od vybírání přirážky Ustanov I
né v § 2.
e·
§ 4. Cestující, který odepře hne
zaplat~ti, _může ~'ýti _z jízdy VYloučend
Vylouceny nema naroku,
aby bYl'
p'řichystánvo jeh~ zav!lzadlC? .k vÝdei
Jinde, nez v ' puvodnl stanicI určenI
Za výdaje, vzniklé dOdatečným v:
máháním, _vybe~e železnice POPla!:k
ustanoveny tanfem.
§ 5. Kdo prodlévá ve vlaku pii.
praveném k odjezdu, aniž jede s
sebou, je povi~~n zaplatiti 20 Kč.
§ 6. Na stanicI ch, ve kterých pro.
hlásila železnice nástupiště nebo če
kárnu za uzavřené, musí míti
kdo
nemají platné jízdenky, před vstu.
pem do uzavřených část[ stanice
vstupenku na nástupiště. Vstupenka
musí býti kdykoJi na požádání opráv.
něného zaměstnance předložena a
při odchodu z uzavřených částí o.
devzdána. Kdo vstoupí do uzavřených
částí stanice bez platného průkazu
je povinen zaplatiti železnici 3 Kč'
§ 7. Bylo-Ii doplaceno, vydá žel~.
znice stvrzenku. O uchování, předlo.
žení a odevzdání stvrzenky platí ob.
dobně čl. 9§ 2.
ČI. 24. Osoby z přepravy vyloučeni
nebo k ní podmínečně připuštěné.
§ 1. Do vlaku nebudou vpuštěny
nebo mohou býti cestou z jízdy vy.
loučeny:

a) opilé osoby a ti, kdož se chovají neslušně
nebo
nezachovávajl
předpisy zákonů nebo tohoto řádu;
osoby ty nemají nároku na vráceni
jízdného ani
zavazadelného nebo
dovozného za zvířata a jiných poplatků;

b) osoby, které by mohly býll
pro nemoc nebo z jiných důvodd
spolucestujícím na obtíž, nebyl-Ii pro
ně předem najat zvláštní oddíl nebo
nemůže-Ji jim býti po zapl~ceni pll·
kázán. Cestou onemocnělí cestuj Id
musí však býti přepraveni alesp"
až do prvé stanice, kde je moln6
poskytnouti jim potřebné ošetfenL
Jízdné, zavazadelné a dovozné II
zvířata vrátí železnice
po srál"

lezniční přepra vní řád čl. 20-27.

trať

Ze

čl.

jetou
(viz
43
částkY za P1r;.
'
.
§§ 2, 9 a oc~é vzteklinou ~e sta~1U
§ 2. Nem ocné morem
zeleznlce
kie~r a ne.~ cestující, u ' kterých
neprepravu~e~tou křečové záchvaty,
vYPukno~lerých se zjistí cestou mor,
nebO u veleznice až do prvé stapfepra:~ z je možné poskytnouti jim
nic,:, b / ošetřen i.
potre n Nemocné asijskou cholerou,
3
§ '. emi nebo skvrnivkou nebo
ne~tov!~lé z takových nemocí přepo ~zrveleznice ve zvláštním v~ze
prav_ e : ém se záchodem,
a to Jen
uzavr rúkaz, že přeprava jic.h je přína t~á Takovým průkazem Je písemp~s oivrzení vydané úřední~ lékv~~e PpolitickéhO úřadu I. stolice, pnf~ného prováděti zdravotní opas'~ní v místě posledního poby~~ n_etr cného v městech se z~las.tnlm
~:tutem 'a se zřízeným maglstratem
s ěstským (náčelným) lékařem . S nemocn ' m musí jeti v témž v~ze od~ověJný průvodce. Nemocne nebo
d velé z ostatních prudce napOvlf:!Ch nemocí všeobecně podrokaz . c povinnému ohlašování přeben y v leznice třebas i s' odpoprav i . ze 0 vodc~m ve zvláštním odvědnym P~~ném s~ zá chodem je-Ji
d~~ r~!:vr dovolena písemnýni poPvrienim lékaře, ustanoveného ve vetěl Obě zdravotní (úředního lé~~~ p~~~ICkéhO úřadu I. stolice, léka'e obecniho, městského, obvodní110)
ř!slušného pro místo posled, P b tu nemocného, Vznikne-Ji
nr!:e!;~nr, že cestující je stižen ta:ovou nemocí, může železnice žádatl, aby předložil lék ařské ~ysvědč ni ze kterého lze poznati druh

t

n:m~ci.

§ 4, Za zvláštní vůz neb oddíl musl býti zaplacen tarifní poplatek.
§ 5, O vrácení zavazadla viz čl.
33 § 5,
CI. 25. Předměty, které není dovoleno bráti s sebou do vozu .
I 1, Ceslujicí nesmí bráti s sebou
do vozu nebezpečné předměty, zejména nabité zbraně,
látky, které
mohou vybuchnouti, látky samozápalné, hořlavé, žíravé nebo za páchajld, jakož i předměty , které by
mOhly cestujicf obtěžovati nebo býti
jllll nepohodlné.
I 2. Osoby, které nosí k výkonu
v.'ejné služby střelnou zbraň, jakož

střelci

oprávněni
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i lovci a
jsou
vzíti
s vse.bou příruční střelivo .. Příručním
st.rell.vem rozuml _ se naneJvíce 300
naboJu uschovanyc!1 v opascích na
náb~je, loveckých brašnách, skřín
kách, ručních taškách a v podobných
obalech. Strážím, které doprovázejí
zatčené osoby nebo vězně a jedou
s nimi ve zvláštních vozech neb oddílech, je dovoleno vzíti s sebou
nabitou ~braň.
§ 3. Zelezniční zaměstnanci mají
právo se přesvědčiU v př.ítomnosti
c~stujících o povaze předmětů vzatych s sebou do vozu, jsou-Ii vážné
~ůvody k pOd~zření, že byla porusena ustanoveni §§ 1 a 2.
v § 4. C!stující ruč~ ~a veškerou
skodu v zeslou z porusenl ustanovení
§§ 1 a 2. Mimo to stihnou ho tresty
ust~noy~n~ z~kon.nými a železničně
pollceJnlml predplsy a zaplatí, jestliže předměty obsahují látky vyloučené z přepravy podle čl. 45 § 1 B
nve_bo látky přílohy A k , čl. 46,
castky ustanovené v čl. 30 § 4.
,
6
v CI. 2 , _Ru~nl zav_azadlo.
R~~~nl. za ne. _ v
_,
§ 1. CestuJICI Jest opravn~n brvatl
s sebou do vozu zdarma predmety
snadno přenosné (ruční zavazadlo),
n~br~ní-I~ ~omu předp!sy. c:elní, b~~
ni! fln!'vncn! neb~ ,?ollceJnl nebo JI:
nych uradu spravnlch a nemohou-II
tyto v předměty poškoditi provozní
pr,ostredky. .. _
..
v_
•
~
CestuJIC/mu pnslusl pro Jeho
rucn/ zavazadlo pouze prostor nad
mí~tem o~ pod míst~'!I, .~t~ré zaujímá_;
tanf muze ustanoviti J!n!, obmezenl.
§ 3. Ooh!~~ na rucn/ zavazadl~,
kte!~ cestuJI,CI ber_e s ~ebou, pnsl~sl_ pouze jem ... Ze!eznlce ..ru_čí za
,fUCnl zavazadlo, ktere cestuJ/cI vzal
~ _sebou podle ustanovení ~o~ot~
5lanku,
pouze
tehdy,
zavinila-II
skodu,
Čl. 27. Živá zviřata v průvodu cestujících . Ručení za ně,
§ 1. Cestujícímu není dovoleno
bráti s sebou do vozu zvířata. Nebrání-Ii tomu policejní předpisy a
nenamítá-Ii žádný cestující téhož oddílu nic proti tomu, je dovoleno vzíti s sebou malé psy a jiná malá
zvířata domácí. Tarif může zakázati,
aby byla vzata některá malá zvířata
domácí s sebou do všech neb urči
druhů
vozů
neb
určitých
může však dovoliti, aby byli

f'
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li příjemce spěŠninu hned po uply§ 2. Bylo-Ii jízdenky užito
nutí dodací lhůty (čl. 38 § 3), a ne- částečně pro úmrtí, onemocněni leb
ní-Ii nadepsána na přihlášku, bud' mu bo nehodu přihodivší se cestu'í ne.
podá stanice určení zprávu o jejím na cestě nebo z jiných nutných Jp~:~U
příchodu ve lhůtě ustanovené pro podobného rázu, vrátí železnic: cin
rychlé zboží (viz. čl. 66 § 2) nebo -žádost rozdíl mezi zaplacenÝm 'i na
spěšninu dodá do domu (viz čl. 65). ným a jízdným za projetou trať Zd·
O příchodu spěšniny se záznamen srážkách zmíněných v §§ 3 a 4 Po
nedodati do domu podá stanice ur- I § 3. Z návratků jsou VYlo~'
čení vždy příjemCi zprávu.
částky zaplacené za POUkázk/eny
místo ' a provise zaplacené za pna
dej jízdenek.
'
10.
ČI. 40. Dalši ' ustanovení.
§ 4. S částky, která má býti v
Pokud tento řád neustanovuje, ur%
cena, se sráží 10 , nejméně
čuje tarif, zdali a pokud. platí pro
at
3 Kč· a nanejvíce .20 Kč za jizdenk
spěšniny ustanovení pro cestovní zapři zaslání poštou i poštovné.
u,
vazadla nebo pro zboží.
§ 5. Vz~á-.Ii se ces~ujícf, ktelé
bylo. zab.raneno P?kracovali v jfz:~
ČAST IV.
z duvodu uvedel"ych v čl. 28 §
SPOlEČNA USTANOVENI.
další jízdy (srovnej též čl. 28 § 2
jest. oprávněn .žád~.1i v~ácení rozd~l'
ČI. 41.
Jízdní řády.
mezI zap~acenym Jlzdnym a jízdn~
Železnice ' jsou povinny vyvěsiti za projetou trať (čl. 28 § 2) nebo
vrácení jízdné~o (čl. 28 § 3). Srážky
včas ve stanicích řády pro své trati.
, Jízdní řád musí udávati druhy vlaků , podle § 4 neJsou tu dovoleny.
vozové třídy a doby odjezdu vlaků,
§ ~. Nepostará-Ii se ž.:leznice po.
u významnějších stanic přestupních ,dle cl. 28 § 6 o , dalsl přeprava
a u konečných stanic též doby pří- vrátí železnice na žádost cestujíCi:
' jezdu vlaků a důležitější připojení mu .. roz~íl mezi z~placeným jizdnflt
vlaková. Jízdní řády, které pozbyla a Jlzdnym za projetou trať . Srážky
platnosti, musí býti neprodleně od- podle § 4 nejsou tu dovoleny.
slraněny'.
§ 7. ~ádá-Ii cestující podle čl II
Čl. 42. Předpisy celní, berní, finanč- § 2, aby byl přepraven v někieri
ní nebo police'jní nebo jiných úřadů , nižší třídě vozové, nebo vzdá·1I .1
správních.
jízdy, může žádati, buď aby mu byt
.vrácen rozdíl v jízdném neb aby ml
§ 1. Cestující je povinen se říditi bylo vráceno jízdné. Srážky padle
" předpisy celními, berními, finanční- § 4 nejsou tu dovoleny.
mi nebo policejními nebo jiných
§ 8. Za ztracené jízdenky železnice
' úřadů správní~h o osobní prohlídce jízdné nevrací.
a o prohlídce ce.stovníc~. i !učních \ § 9. Vezme-Ii držitel zavazadlov.
z~vazadel. Je " poymen '. by tl prí~o!"e~ ho lístku cestovní zavazadlo zpět
t~t~ ' prohl!?~e. ' ~~lez~lce ne~reJím~ odesílací s~anici dříve, než b
VUCI .cestuJlclmu. z'~dne odpo~ednosll I odesláno, muže žádati vrácení za
za na.sledky vZ~lkle z toho, ze ned- zadelného. Vydá-Ii železnice cesto.
bal techto pov.. ~~ostí. ..
•••
Izavazadlo v některé stanici na cestl,
. § . 2. Za svou uca.st prl. pln.e~1 pred- je držitel zavazadlového lístku opra,.
', PISU ce~níc.h,. bernrch, fl.~a~cnrc~. ne: něn žádati o vrácení rozdílu med
bo • pollceJn!~h _nebo. Jm~~h ~radu zaplaceným zavazadelným a zav_
spravnfch '!1uz~ , zelez~lc~ zad.ah. po- ' delným za projetou trať jen, jtl'"
platky a nahradu vznrklych vydaJU.
o §§ 2, 5, 6 a 7; tu si železnice
sráží za zavazadlový lístek 3 Kč.
Čl. 43. Návratky.
§ 10. O vrácení dovozného za ..
§ 1. Nebylo-Ii jízdenky užito, vráti 3ata, která" vzal cestující s seblll,
železnice na žádost zaplacené jízdné platí obdobně ustanovení § 9.
po srážkách zmíněných v §§ 3 a 41
§ 11. Náro!< na návratek podll
[srovnej . však čl. 24 § 1 a)]. Srážky §§ 1, 2, 5, 6, 7, 9 a 10 zaniká, ..
. podle § 4 nejsou , dovoleny, jestliže . byl-Ii uplatněn u železnice do
, neužití jí~denky bylo osvědčeno sta- měsíců po uplynutí doby plltnllll
nicí v den výdeje.
'
' ··jfzdenky.

v;"

. 'ní přepra vní řád čl. 40-47.

telez nlc

I -Ii užito tarifu nesprávně

f.

§ 12. By
užito nesprávného tarinebo byIO-s:ala-li se chy~a při .výfu, neb~ d ého nebo prepravneho
počtu !,ZáfkY k jízdnému nebo do:
nebO prrr musf býti doplaceno, oc
"Vozn~muy'bráno a vráceno, oč více

v
'%apl~~eí~leznice oznámi zúčastněnéměne

§

. okud možné z vlastnfho pod-

m:tu-_Pzjištěné přeplatky, přesah~jí
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hnané vlastní silou (viz vš~k čl. 46
§ 1 Ck
.§.2. Zel_eznice. mů!e ta.rifem připu
Stltl ku preprave nektere předměty
vyloučené z přepravy podle § 1 B.
ČI. 46.

Předměty podmínečně připu

štěné ku přepravě.
§ 1. ' POdmínečně jsou ku přepravě
připuštěny:

A . předměty uvedené v příloze A
za podmínek tam ustanovených;
B. mrtvoly za podmínek uvedených
je co neJdrrve .
v části V tohoto dílu;
C. železniční vozidla jedoucf na
Dll III.
vlastních kolech (srovnej však čl. 45
,REPRAVA ZBožl (! MRTVOL A ŽIVtCH § 1 C); jsou připuštěna jen tehdy,
ZVIRAT) .
zjistí-Ii někte r á železnice, že vozidlo
je způsobilé k jízdě, a osvědčí-Ii to
ČAST I.
záznamem na vozidle nebo zvláštním
'RIMA PŘEPRAVA . PŘEDMETY VYLOU- průkazem. lokomotivy, tendry a motEN~ Z PŘEPRAVY _NEBp _K NI POD- torové vozy musí mimo to býti doprovázeny odborným zaměstnancem
MINEČNE PRIPUSTENÉ.
odesilatele, zejména proto, aby obstarával mazání;
Čl. 44. Přímá přeprava.
D. živá zvířata za podmínek uvedeZeleznice je povinna, v mez.ích ta- ných v části VI tohoto dílu;
rifem určenéh~.. roz.sahu. vypra~nr
E. předměty, jichž nakládání nebo
oprávněnosti, prrJfma~1 zbozí ku _ p!e- přeprava by způsobovala podle uvápravě ze všech stanrc a po~ocnych
žení odesílacf stanice zvláštnf obtíyfpraven zařízených pro prepravu
že, nebo které svými rozměry, svou
lboif do všec~ takt? zaříze ných.~ st~ vahou nebo sv~u úpravou by se nenic a pobočnych vyp~ave~, a!1 'z Je hodily k žádané přepravě hledíc k
treba pro přechod s Jed ne drahy na
zařízením nebo provozním prostřed
druhOU prostřednfka .
kům třeba jen jediné ze
zúčastně
ných železnic; jsou připuštěny jen za
(I. 45. Př.edměty vyloučené z
pře
zvláštních podmínek, které musí býti
pravy.
smluvenv přfpad od případu.
§ 1. Z přepravy jsou vyloučeny:
§ 2. Železnice může tarifem ustaA. předměty, jichž přeprava je vy- noviti mfrnější podmínky přepravní
IIrazena poště;
pro některé předměty podmínečně
B. pokud příloha A jinak - nepře- připuštěné ku přepravě.
depisuje:
1. látky, které mohou vybuchnouti,
ČAST II.
a 10:
ÚPRAVA A PODMINKY PREPRAVNf
a) výbušné látky (trhaviny a střeliSMLOUVY.
vlny);
Čl. 47. Nákladní list; jeho úprava.
b) munice;
§ 1. Odesilatel je povinen předlo
<) zapalovacf a ohňostrojná tělesa;
'ž iti pro ,každou zásilku nákladní list,
d) stlačené a zkapalněné plyny;
a) látky vyvfjející ve styku s vo- a to u nákladního zboží podle vzordou zápaln é nebo hoření podporu- ce přílohy B, u rychlého zboží jakož
i uspíšeného zboží rychlého (čl. 60
Jlcl plyny;
Latky, kterých se neužívá ani
k ~ 1) podle vzorce přílohy C. Tarif
1I116nl ani ke střílení, nejsou výbuš- může ustanoviti jiné vzorce nákladn9ml látkami podle tohoto řádu, jest- ního listu než ustanovují příloha B a
III. výbuch nemůže býti z působen C. Dovoluje-ii tarif, ab.y zboží bylo
ollněm a nejsou-Ii k , úderu nebo tře
přepraveno po části trati jako rychlé
ni citlivější než dinitrobenzol.
zboží a po části trati jako nákladní
2. samozápalné látky ;
zboží, musí odesilatel předložiti náC. lokomotivy a motorové vozy kladní list pro nákladní zboží.
n 3 Kč za jednu jízdenku nebo Je:

~en zav~z~~flový lístek, a vyrovna
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§ 2. Nákladní listy musí býti tiš t ě
ny na bílém papíru ustanovené jakosti.
§ 3. Nákladní listy musí býti opatřeny na důkaz, že vyhovují
předpi
sům, přezkoušecím razítkem některé
tuzemské správy železniční, zmocně
né k tomu dozorčím úřadem. Nákladní listy netištěné na její účet opatří železnice přezkoušecím razítkem
za poplatek ustanovený tarifem, před
loženo-Ii najednou alespoň 100 výtisků . Jsou-Ii
vydány nákladní listy
státním nákladem, mají již vytištěno
zvláštní razítko přezkoušecf .
§ 4. Části nákladního listu, orámované silnými čarami, vyplňuje železnice [viz však čl. 48 § 1 dl, ostatní
části odesilatel (viz však čl. 50
a
přeškrt
72). Odesilatel je povinen
nouti sloupce, kt eré nevyplní.
§ 5. Výpravny zboží jsou povinny
prodávati nákladní listy za ceny uvedené v tarifu.
§ 6. Pro zásilky pravidelně přepravované mezi u rčitými místy
může
dozorčí úřad schváliti odchylky.
Čl. 48. Obsah nákladního listu.
§ 1. Odesi l atel je povinen zapsati
do nákladního listu tyto údaje:
a) jméno a bydliště příjemcovo.
Jako příjemce lze označiti pouze jedinou osobu nebo firmu.
Označiti
stanici nebo přednostu stanice určení jako příjemce je přípustné jen
tehdy, dovoluje-Ii to přfslušný t arif,
nebo prokáže-Ii odesilatel, že smí
takové adresy užíti. Adresy;
které
neud~vají jména
příj~mcova,
ja~~
"na rad. . ... .. ....
nebo "drzlteli duplikátu nákladního listu (přijí 
macího listu)" nejsou přípustné:
b) stanici nebo pobočnou výpravnu, až do které má býti zboží pře
praveno (stanici určení):
c) zboží podle jeho obsahu, u kusového zbbží též znamení (značku a
číslo, viz čl. 56 § 7),
nebo místo
znamení adresu přfjemcovu,
poče t
kusů a obal. Železnice může i u vozových nákladů žádati označení obalu, a dovoluje-Ii to povaha zboží, i
údaj počtu kusú . Zboží, které náleží mezi předměty uvedené v příloze
A, mus í býti označeno názvy užit ými
v tomto řádu nebo tarifu. Pro označení ostatního zboží platí ustanovení
t arifu:
d) vlastnickou značku, řadu a číslo
vozu, nakládá-Ii zboží odesilatel:

III. Obchodní práv

o.

e) podrobný výpoče t průvod
listin vyžadovaných ' ú řady cel niCh
berními, finančními nebo POlice~IIIlI,
nebo jinými úřady správními j~níllll
přip?jeny k ná~ladnímu l i stu,' ne:U'1I
kterych Je v nem poznamenáno
o
jsou uloženy v určité stan i ci dl že
§ 1):
. 57
. f) místo a den napsán í nákladnlh
listu:
I)
g) podpis jménem nebo firmo
přesným údajem obydlí: je dOv~ s
no připoj i ti telegramní adresu ne~e.
číslo telefonu. Jako odesilatel
I)
býti označena pouze jediná os~lhbí
nebo firma .
a
§ 2. Odes i latel m ůž e zapsati dl)
nákladního listu i tyto údaje:
. a) mí~to určení , liší-Ii se od st.
nlce urcení:
a
b) váhu zásilky nebo jednotlivýc~
kusů, neb? míst~ ní ú~_aj, vyhovujíCI
ustanovenlm t aflfu: tez
může
na
vrhnouti zjištění váhy nebo PřeVáže:
ni ~ebo .zj!št~ní počtu k usů v odesí.
laCl staniCI (cl. 50 §§ 2, 3 a S)·
c) záznam přepraviti uspíšeně ry.
chlé zboží (čl. 60 § 1) :
d) záznam dodati do domu přeje.
li si t oho způsobu dOdání, a je·1i za.
veden ve stanici _~rč.~ní (čl; 65):
e) záznam na prlhlasku, pl'eje-1i sl
aby bylo zboží ponecháno na dráz~
na přihlášku (čl. 66 § 5 a čl. 67 f
3). U látek, které mohou vybuchnouti
a u samozápalných látek (přílOha A'
oddíly I a II) není takový zázna~
dovolen:
f) tarify nebo_ přepravní cestu (čl.
54 §§ 5 a 7, cl . 55 § 10 a čl. "
§ 1):
g) částku o po v ě d ěného zájmu ni
dodání (čl. 97), dobírku nebo zálohl
(čl. 70):
h) návrh na vydání potvrzení o pf/.
jetí zboží (čl. 53 §§ 5, 7 a 8):
i) návrh na přepravu ve vozec.
krytých neb otevřených (čl. S9 § 2):
k) stanici, kde má býti vykonáno
řízení celní, berní,
finanční
nebo
policejní nebo jinýCh úřadů správnlcb
nebo místo domácí prohlídky:
I) návrh, že se zúčastní sám nebo
zmocněncem řízen I celního, berního,
f inančního nebo policejního nebo JIných úřadů správních (čl. 62 § 3):
m) návrh, abv bylo zboží ve IIInici určení převáženo nebo přepo fl
táno (viz i čl. 64):
n) návrh, aby mu byla podaRl

• v
í pře pravn í ř ád čl. 48-50.
teleznlcn• ká žce při d odan
. i·
'
N." , , , PoJls
··-t-eno u
primo
e

503

N .",

Piď
o

,,1'0

zpráva ~ pr ebo poštou (čl. 74 § 1): N.", "K vývozu do N."
telegrafICky!' záznam
má-Ii platiti
§ 10. Údaje a prohlášení v náklado) plat~bnl bo j iné ' vý daje (č l. 68 ním listu musí býti zapsány nebo vypřepra~ne ne
tištěny nesmazatelně.
§§ 2 az 4). . ' i ná pro hlášení do ná§ 11 . Nákladní listy, ve kterých
§ 3. Zap~atl Jnebo při poji ti jiné li- bylo přepisováno, přelepováno, vykladního ~~Itudnímu li stu než ty, kte- mazáván~ nebo škrabáno, nejsou pří
slÍnv k n • ~ epsánv nebo dovoleny pustné. Skrtání je dovoleno jen terě ISo~ presta noveními, tímto řádem hdy, potvrdí-Ii je odesilatel podp i%ákonny~1 u není dovoleno. Prohlá- sem, a jde-Ii o počet kusů nebo vánebO tar,l.'~~y se smějí t ýkati
ien hu, zapíše-Ii opravené množství též
lellí a !S slml ouvy.
slovy. _
pieprav~~kladn í l ist smí zníti pouze
§ 12. Zeleznice má za t o, že ten,
§
d jednoho VOZll s výhradou kdo odevzdá nákladní list, jest odena n ~ a
ře dmětů kt eré vyžadují silatelem zmocněn změniti nebo donedílnyc..h j~dnOhO v~zu . Tento před- plniti nákladní list , ku prohlášením
v ~ce ~e: ne latí je stliž e t ar if dovo- odesilatele a ke všem jednáním,
pl~ vs aby b~'O přepraveno několik která se týkají sjednání přepravní
~~:& týmž ná kladním li st~'!".
smlouvy .
5. Je za kázáno po~ a t l lednl'!1 ná§
kladním
listem předm ety, kt ere _ne- Čl. 49 . Ručení za údaje v nákladním
mohOU býti přepraveny pohromade v
listu.
é • voze bez záv ady nebo bez p~ Odesilatel ru'čí za správnost svých
~u~:ní předpisů cel.níc.h,. berních,
údajů a prohlášení v nákladním listu:
nančnich ~ebo pohceJnlch nebo JI" stihnou ho všechny následky vy plýných úřadu spravní~h.
•
vající z toho, že tyto údaje nebo
§ 6 Zboží, ktere ma
nakládati 'tato prohlášení jsou nesprávné, nedesliatel nebo vyklád ati příjemce, přesné, neúplné, nebo že jsou na~usi býti podáno .~~kl a~~ím list~m, psány na , jiném místě , než pro ně
kterém nesme]1 by tl
zapsany určeném .
v~dměty, kt eré . má na.klád?~i nebo
p ykládati želeZnice: t anf muze usta- CI. 50. Přezkoumání zásilky; zjištění
váhy nebo počtu .
!ovltl výji mky.
•
• •
§ 7 Pokud je zakaz áno tymz ná§ 1. Železnice jest oprávněna kdykladním listem podati předměty uve- koli přezkoumati, souhlasí-Ii zásilka
dené v čl. 46 § 1 A, B a ,O pohro- s údaji nákladního lis,tu. Poplatky za
madě nebo s jiným z.bož ím, viz p!í- t o vybírati není . dovoleno.
Ku pře
lohu A a čl. 76 § 1, cl. 78 § 1 a cl. zkoumání obsahu, nekoná-Ii se z dů
82 § 1. Jed ním nákladním listem smí vodů policejních opatření, ke kterým
býll podáno pouze j e dno železniční je stát oprávněn v zájmu bezpečno
vozidlo jedou cí na vl astních kolech . sti nebo veřejného pořádku,
musi
§ 8. Nestač f-li míst~ v nák]adním býti pozván v odesílací stanici odelistu určené pro ozn acení zbozí, smí silatel, ve stanici určení příjemce.
odesilatel užíti rubu čá s ti u rčené pro Nedostavf-li se zájemce, nebo konáadresu příjem c o vu nebo, j e-Ii t oho li se přezkoumáni na cestě, je nutné
zapotfebi
p řipevniti p ečlivě k ná- provésti
přezkoumáni v přítomnosti
kladnimu ' listu vložky t éže velikosti, dvou svědků, cizích železnici.
Nez nichž každou musí podepsati.
V souhlasí-Ii obsah zásilky s údaji nánnladním listu musí býti na ně u- kladního listu, dobere si železnice
kázáno .
'
•
výdaje vzniklé přezkoumáním, neby§ 9. Na rubu části nákladnlho listu ly-Ii zaplaceny na místě .
určené pro adresu příj e m covu
smí
§ 2. U kusového zboží, které má
býti vy ti~těno jméno nebo f irma ode- nakládati železnice (čl. 58 § 1), je
IlIatelova a jeho obyd lí. Odesilat el tato, přijímajíc je, povinna p ro úče
sml tam zapsati - toliko však jako ly přepravní smlouvy zjisti ti v odepouhou zprávu pro příjem ce a bez sílací stanici váhu zboží a počet kuIhaznosti a odpo vědno s t i železnice sů. Tarif určuje, zda železnice počítá
- údaje týkajíc[ se zá sil ky, na př . za to poplatky. Odesilatel nebo je"Zásil ka p. N.", " Z rozk azu p. N.", ho zmocněnec (čl. 48 § 12) může se
"Pro p. N.", " K další př epravě
p. t ohoto zjištění zúčastniti. Zapsal-Ii

1,

!!-
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odesilatel váhu do nákladního listu
a nenavrhl v nákladním listu převá
žení, může odesílací stanice upustiti
od zjištění váhy nebo může kusy téhož druhu převážiti zkusmo.
§ 3. U všeho ostatního zboží
je
železnice povinna pro účely přepravní smlouvy zjistiti váhu zboží, nenlli tato udána v nákladním listu, nebo
navrhl-Ii odesilatel v nákladním listu
převážení, a dostačují-Ii k tomu váhy. Za toto
železnice
počítati tarifnl poplatek. Zjištěni váhy se koná v odesílací stanici a jen,
nedovolovaly-Ii by to nutkavé poměry provoznl, podle volby železnice
bud' na cestě nebo ve stanici určení.
§ 4. Volba vah a způsobu zjištění
váhy
železnici.
§ 5. U všeho ostatnlho zbožl, než
které jest uvedeno v § 2, je železnice povinna pro
účely přepravní
smlouvy zjistiti v odesílacl stanici
navrhl-Ii to odesilatel v
nákladním listu a dovoluje-ii to povaha zbožl nebo provoznl poměry.
Za toto zjištěni může železnice potarifní . poplatek.
§ 6. Odesilatel nebo jeho zmocněr.ec (čl. 48 § 12) může při
podeji
zbožl žádati, aby mu byla poskytnuta příležitost zúčastniti se
zjištění
váhy nebo počtu kusů, koná-Ii se v
odesílací stanici. Nežádá-Ii toho nebo zmešká-Ii přiležitost mu poskytnutou, může odesílací stanice k návrhu odesilatele nebo jeho
zmocn.ěnce opakovati zjištěni váhy; za toto opakované zjištěni zaúčtuje však
tarifní poplate.k.
§ 7. Zjišťuje-Ii železnice váhu zboží podle § 3 na kolejové váze, určí
váhu zboží tak, že odečte váhu vozu na něm označenou od
celkové
váhy naloženého vozu, ledaže
by
převážení prázdného vozu dalo jinou
vlastni váhu vozu.
§ 8. Odesilatel má též právo žádati, aby byla mimo váhu zbožl podle § 3 zjištěna převážen lm i váha
prázdného vozu. Železnice vyhoví takovému návrhu, jestliže jí to dovolují provoznl poměry. Tarif určuje,
zda a jaký p.oplatek železnice za to

III. Obchodní právo
Přijímacím .

kladního listu nebo v
stu.

Ii·

Čl. 51. Přirážky k dovozném

,§ 1 ..Zapsal-Ii o,d esilatel do n ,u.
akl
nlho listu nespravné
údaje
ad·
prohlášení, které by · mohly m·~ebo
následek přijetí předmětů VYli I .za
ných z přepravy podle čl. 45 §uce.
nebo počítání menšího dovo ~ B
[viz však § 2 b)],
bezpečnostních předpisů příloh al'li
nebo přetížil-Ii vůz, který nakl~ A.
musí býti zaplacena přirážka ' j adal,
tně třebas i doplatiti rOZdíl' tje nu·
ného a nahraditi škodu snad ovo~.
klou, nehledíc k trestně
práv v~nl'
stíhání.
nllnu
§ 2. Přiráž~a jest us.tanovena takt .
va)
vbyly-II
~esJ;'ravně označe o.
predmety vyloucene z přepravy ny
dle čl. 45 § 1 B nebo předměty p~.
lohy A, nebo nebylo-Ii dbáno :rl.
této
CI!!I J;'mazka za kazdý kilogram hr~:
be vahy toho kusu, v kterém byl I
kový
v,
a·
1. u vZbOZI vylouceneho z přepravy
podle cLv 45 ~ .1 B. . . . . 50 Kč;
2., u predmetll priloh'f A,
oddll I-!a a v'-:-I b,,' . . . 30 Kč,
3 .. u predmetu pnlohy A,
I oddll I-!c a vI-:-I d,,' . . . 20 Kč;
4., u predmetu pnlohy A,
oddl ly I~ le, v" . a v!1I .
10 Kč;
5., u predmetu prllohy A,
oddlly IV, V a VI . .
2 Kč
Byla-Ii by přirážka vypočtená po·
dle zásad uvedených v odst. b) věiší, započítá železnice tuto.
b) bylo-Ii nesprávně označeno jl
né zboží, než které je uvedeno
odst. a), rovná se přirážka dvojn"
sobnému rozdílu mezi dovozným I
odesílací stanice až do stanice Ulčení, počítaným podle nesprávného
označení, a dovozným, které by SI
v~bral_~, ,~dyby. ~ylo . oZ,načení správne. Pmazka cml neJmeně 3 Kč II
nákladní list, a to i tehdy
nenl·n
rozdílu v dovozném . Bylo-ii zboll
různých tříd tarifnlch spojeno v jednu zásilku a lze-Ii váhu zboží jednopočítá .
..
tlivých tříd zjistiti bez zvláštn!ch oll§ 9. Neustanovuje-Ii tarif jinak, 0- ~ ížl, vyměří SE! přirážka, je-Ii la~
svědčí železnice .v nákladním listu, menší,. dvojnásobriou částkou rozd~
že zjistila váhu zboží nebo počet ku- lu mezi dovozným vypočítaným podll
sů podle . §§ 2, 3 nebo 5. Zjistila-Ii nesprávného
označení a dovozntm.
váhu nebo počet kusů odesílací sta- které by se \-ol' ale tarifnlr.h Hld .,
nice, osvědčl to též v duplikátu ná- bralo, kdyby · !.'rylo oznař.p.nl správ....

zjištění může

rovněž ned~eho

přísluši

počet kusů,

čítati

~~~no~!n!~h předpi~ů

před~~t:

Přilo~z.

telezniční přep ravní řád čl. 51-53.

éně
H J list;
e'm
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se vyberOU 3 Kč za nákla- V~~.k s.e ~avazuje ~aplatiti přirážku,
..'
v pnJal-lI. nakladnl list a zboží, jen
dn~ byla-Ii udána '!1e~sl ~a.ha .nez tehdy, Je-~i tato zřejmá z nákladníku~ečná, a mohla-II tl,m byt I zpuso- h? listu. JI~ak je povinen platiti přis
újma na dovoznem, rovna se raz ku odesilatel. Výjimku z toho můb~n:žka dvojnásobnému r~zdílu me- že ustanoviti tarif.
př r vozným za udanou vahu a doČI. 52. Zatížení vozu. Přetěž.
!~z~;m za ~jištěnou yáhu Zv o~~síla~ ~. p!O zatížení vozu je rozhodná
,
ci stanice az dOv stanl.ce urce,nI,
dl byl-Ii přetlz en ,vuz, k~~ryv nak~a ~~~na . vah.a na něm označená. Zatídal odesilatel, rovna, se pnrazka, se: ~Itl ,vu~ az do nosnosti na něm oznastinásobnému dovo~nemu '!- odeslla~1 cen~ Je dO,vol~no jen tehdy, netře
slanice až do st~nlce urcenlovza ,va- ba-II se ~bavvatl podle přirozené pohU která přesahuje meze zatlzenl u- V~hy zb.ozl, ze zatížení vlivem povetrnostl za přepravy překročí no&t~novené v čl. 52 § 1 ~
el přirážky u~~anovene v V o~st: a) ~!!ost. Má:1i vůz le~ j-:den nápis, je
i dl se vyblra.JI na sobe neza"lsl~, Jim .?zn!,cena . I~zna vaha, kterou lze
~ylo-Ii zároveň. ~orušeno ,ně...l<olik za0 techze podmlnek překročiti až do
předpisů. Bylo-II vsak nespravne o- 5 jo. ovZat!žení přesahujícf nosnost _
nenl dovoleno.
značeno zbožl uvedené v odst.
b) pretlzenl lak že by to mělo za následek po§ 2. ~ylo:li př~tížení vozu zjištěno
některé
čuán! menšího dovozného, a zároveň v o~~sllacl stanici nebo v
udána menši váha, která by mohla stanicI na cestě, musl býti přetěž z
'Způsobili újmu na dovozném, rovná vozu. vyložena. Nakládal-li do vozu
se přirážka dvojnásobnému
rozdflu odesilatel, vyzve ho železnice hned
odesílací
stanice
mezi dovozným za udanou váhu a za prostřednictvím
udané označení a dovozným za . zji- a~y ?známil, jak jednati s přetěží:
ItinoU váhu a za správné označenI. yydaJe d?b~':.e si železnice na zbo§ 3. Tarif určuje zásady, podle kte- Zl. Od. preteze se počítá přepravné
rých může železnice přiznati ze slu- za projetou trať, a to dovozné polna sti částečnou neb úplnou slevu dle sazeb platných pro hlavni nápllrážek ustanovených v § 2.
klad, PC?k~d, tarif .neustanovuje jinak;
§ 4. Přirážka nesml býti vybirána: za, vykladanl, ulozenl a třebas i při
.) při údaji menší váhy, nebylčll- li kladánl přetěže a za zdržení vozu
leleznlce povinna zjistiti váhu zbožl, v.ybere že.lez.nice poplatky podle talili-II se váha zjištěná přezkoumá n!u. v!'lavr~I-1I odesilatel, aby byla
nfm podle čl. 50 11 1 od udané váhy pret~z vracena nebo zaslána dále,
J-:d!!a se s ni jako se samostatnou
nanejvíce o 2°10 této váhy;
b) při údai! menšr váhy, byla-Ii že- vzasllk~u. Za provádění návrhů může
zeleznJce
vybírati poplatek.
zbožr
leznice povinna zjistiti váhu
podle čl. 50 ~!i 2 nebo 3;
cl při přetlženl vozu nakládaného Čl. 53. Sjednání přepravní smlouvy.
Potvrzeni o přijetí zboží.
odesilatelem, navrhl-Ii odesilatel v
~. P~epra~~J smlouva je sjednánllkladnim listu převáženi podle čl.
na, Jakmile prlJala odesílací stanice
50 ~ 3, nebo neudal váhu;
dl při přeH'ření ""," sobeném za ku přepravě zbožl a nákladní list
p'eDravv povětrnostnlmi vlivy. doká- (vi~ však ~1. 61l. Na znamení přijeli
le-II odesilatel. že
při
nakládáni v.vtlskne vypravna zboží na nákladním
vozu nepřekročil ložnou váhu na ·něm listu datové razítko staniční.
označenou;
§ 1. Ra.:zítk~ musí .~ýli vytištěno
el přlbvlo-li za přepravy zboží na h~ed po ~plnem podeJI zboží. zapsadze, aniž nastalo přetížení, dokáže- neho vv, nakladním listu, a PO zaplaII odesilatel nebo příjemce, že pří c.e.nl cast~k, k~eré má odesilatel plar6stek na váze vznikl povětrnostními titi. Orazltkovaní se musí státi v pří
vlivy .
tomnosti !'desilatele, požádá-Ii o to.
6 5. Hvazek ku placeni přirážkV . § ~. Duk,az~m přepravnl smlouvy
vznlU sip.dn~nílTl přepravní smlouvv ~:Zí~:!~.dnl list označený datovým
lčl. 53). Přirážka vázne na přepravo
vaném Tbož! np.hledíc k tom u kde
li 4. U zboží, které má odesilabvlv II1~tě~v okolnosti. I<teré 'k vv- te.l 'p'akládati podle. ustanovení tohobrAnl prlrázky opravňu jí. Příjemce to radu nebo tarifu nebo podle do·
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•
hody železnicí s ním sjednané a do odesilatelův předpis stačí k
nákladn ího listu pojaté, nejsou úda- stanic, mezi kterými má byt i Přurceni
je nákladního listu o · váze
nebo saných
tarifů užito.
Odesil:tdep.
počtu kusů důkazem proti železnici,
předpis o placení dovozného 'e elu~
pokud nep r ovedla' převážení nebo některé stanice na cestě [viz J .~ do
přepočítání
a neosvědčila to v ná- § 2 f)) se rovná předpisu tari~u' 68
§ 6. Pro zboží podané za př .
kladním listu .
§ 5. Výpravna zboží je povinna na vní překážky (čl. 73) není dOv: pra •
předepsati tarify, které platí pleno
odesilatelův návrh v nákladním listu
potvrditi přijetí zboží a uvésti den, pro trati postižené p ř epravní o~ze
Pre.
kdy bylo přijato ku přepravě, na du- kážkou.
plikátu nákladního listu, který byl
§ 7. Odesilatel může předepsal'
předlo'žen zároveň
s nákladním li- nákladním listu přepravní cestu [I. v
stem a musí býti označen jako dupli- 48 § 2 f)]. Železnice počítá
,cl.
kát. Výpravna zboží osvědčí na ná- pravn~ po eředepsa~é cestě ~~::
kladním listu otiskem razítka, že byl pravnl. Oznacení staniC, ve kter'
duplikát nákladního listu vydán.
Za má býti vy konáno řízení ce lní be YCh
potvrzení o přijetí zboží může že - f inanč n í nebo policejn í nebo' jinr,n~
leznice žádati poplatek.
ú.řadů správních .[čl. 48 § 2 k») ye
§ 6. Dupli kát nákladního l i stu ne- rovná • př~~dpisu _ple(.l r~vni . cesty.' N~~
má povahy ani nákladního listu ani shoduJe-II ' se vsak predpls o řfze I
nakládacího listu nebo konosement.
celním, berním, f inančním nebo pn.
§ 7. U ~boží nepodávaného ve vo- Iicej,ním nebo jiných úřa<:!ů správnl~h
zových nákladech může býti na ode- s predepsanou ces tou prepravnl ne
silatelův návrh v nákladním listu vybo ~ přt:;deps~ným~ tari fy, řídí se že:
dán místo duplikátu nákladního list u leznlce Jen predplsem o řízení cel.
přijímací list, který má t ut éž právní
ní'!', berním, .. fi~anč~!m • nebo poll.
povahu jako duplikát.
ceJním nebo Jlnych uradu správnlch
§ 8. Na odesila t elův návrh v ná§ 8. Železnice smí provésti - ml:
kladním listu potvrdí výpravna zboží . přijetí zboU ve stvrzenkové kni- !!l0 případy uV,edené v čl... 60 § 4 a
ze vytištěním datového razítka vedle cl. 73 § 1 - prepravu po Jiné cestě
kterou
přerepsal
odesilatel'
zápisu, nebo na žádost odesilatele než
jen tehdy, jestliže:
'
potvrdí přijetí zboží jiným
způso
a)
dovozné
a
dodací
lhůta nebu.
bem . Potvrzení podle tohoto paradou
větší než dovozné a dodacl 1M.
grafu nemají povahy duplikátu náta počí t ané po přepravní cestě pře.
kladního listu.
depsané odesilatelem ;
b) předpisy celní, 'berní, finančnl
ČI. 54. Zásady pro výpočet přeprav
ného (dovozného a vedlejších
po- nebo policejní nebo jiných úřadu
správních budou splněny vždy ve
platků). Předpisy tarifů a cesty. Hostanicích udaných odesilatelem
tové výdaje.
Železnice podá na své útraty' ode§ 1. Přepravné počítá železnice
podle platných tarifů (srovnej čl. 6). sila t eli zprávu, že se přeprava koni
§ 2. Z tarifů musí býti zřejmá též po ji~é než předepsané c:estě pře.
(srovnej čl. 6 § 1) všechna zvláštní pravnl.
ustanovení pro různé přepravy, ze§ 9. Nepředepsal-Ii odesilatel ani
jména údaj, platí-Ii pro rychlé zboží ta~ifů" kterýc:h má býti užito (§ 5),
či nákladní zboží.
ani prepravnl cesty (§ 7), nebe ne.
§ 3. Přepravné počítá
železnice dosfačujHi odesilatelov.y předpisy t
podle údajů v nákladním listu, po- úplnému určení přep r avní cesty ne.
kud tento řád nebo tarif neustanovu- bo tarifů , nebo vylučují-Ii se tyto
je jinak (srovnej čl. 50 § 1).
předpisy navzájem, užije železnice
§ 4, Tarify platí po těch cestách, u rychlého zboží tarifů, které palky'
která ustanovila železnice v přísluš tují nejkratší lhůtu dodací, a pll
ných uveřejněných předpisech
pro stejné lhůtě dodací po různých cesměrování zboží.
stách tarifů, které poskytuji nejlev·
§ 5. Odesilatel může předepsati v nější sazby dovozného, u nákladnlho
nákladním listu tarify, kterých
má zboží tarifů, které poskytuji nejlevbýti užito [čl. 48 § 2 f)); železnice nější sazby dovozného a při stejných
užije předepsaných tarifů,
pokud sazbách po různých cestách tarll6,

elezničn í př epravní řád čl. 54-55.

lhůtu

t

oSkytují nej kratš í
dokteré P
daci. O Přepravn é zapíše železnice
§
dního li stu, třeba-Ii i do výdO ná a úč tu (v iz čl. 68 § 5).
platni~O Mimo pře p ravné, ustanovené
§ ' . ~ch a při rážky k dovoznému
v tarif s:n í žel ezni ce započítati to(čJ. ~')toVé výd aje, jako dávky z výliko °dOVOZU nebo průvozu, vyhlávoz~, popla tky za převoz zboží, yýie~ za přezkou mání obsahu zásilky
dal e § 1) za nutnou úpravu vnější50
(čl. ebo ~ni t řní ho obalu zboží, za
ha nk ne bo jin é práce k zachová5prá~o~í a pod o b né výdaje. I tyto
ni. Z'e mus í býti přesně zj i štěny a
YY~a..J,eně v nák ladním listu označeod ~řísluš né dok lady musí býti přinY'j ny k nákladn ímu listu. Má-Ii však
p~ ~ilatel zaplati t i hotové výdaje,
o eměji býti dokl ady odevzdány s
n:~ladnim li stem příjemci, nýbrž muni býti s výpl a!n ím účtem vydány
s silatel i (viz c l. 68 § 5).
ode 12
Železnic e jest oprávněna
trrati z hotových výdajů poplatek
VY novený tarifem (provisi). Vyňaty
~5 t~ přepra vné, povozné a poštovné.
ISO
Č I. 55. Do d ací lhůty.
1 Do dací lhůty nesmějí překro•§ . t
neJ'větší míru (viz však
clil tu o
§ 10):
rychlé zbožl'
a) rOvýp ravní lhůta' •
1 den,
2. pře pravní l hů ta za každých zapo čatých 300
ta rifních k ilometrů ' . 1 den;
b) nákladní zb o ží:
1. výpravní l hů ta . . . 2 dny,
2. pře pravn í lhůta
při
vzdá leno ste c h až do
100 ta rifních kilometrů 1 den,
při většíc h vzdálenostech za každých dal§Ich započa týc h 200
tarifních kilo metrů další 1 den .

\i

§ 2. Přepra vní ' hůta se počítá podle úhrnné vzdál enosti mezi odesílacl stanici a stanicí určení, výpravnr thůta se počít á pouze jednou, I
je· U na přepr avě z účastněno několik
leleznic.
§ 3. Zeleznice mů že po schválen í
d Olorčim úřa dem ustanoviti přirážk y
k dodacrm lh ůtám:
a) pro pře p r avu po vodních celtách nebo po ce s t ě bez železnič
nrch kolejí;

přepravu

pobočných
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b) pro
z
výpraven nebo do nich;
c) pro přepravu po trati spojující
trati téže dráhy nebo několika drah.
zúčastněných ' na přepravě;
d) pro přepravu po podružné trati ,
jakož i pro přechod na tra" s odlišným rozchodem nebo s ni;
e) za mimořádných okolností, které
mohou způsobiti neobvyklý vzrůst
přepravy nebo neobvyklé obtíže provozní.
§ 4. Výpravn í a přepravní lhůty
(§ 1) jakož i přirážky k dodacím
lhůtám uvedené v § 3a) až d) určuje tarif . Přirážky k dodacím lhůtám
uvedené v § 3 e) musí býti vyhlá šeny a nenabývají platnosti před vyhlášen ím. Ve vyhlášce musí býti uvedeno, že bylo schválení uděleno .
§ 5. Dodací lhůta se počíná u zboží dopoledne ku přepravě přij atého
uplynutím 12. hodiny, u zboží odpole~ne ku přepravě .přijat~ho. ul?'Ynutlm 24. hodiny. NasleduJe-1I vsak
u nákladního zboží po dni, kdy bylo
ku přepravě přijato, neděle; zákonný svátek či památný den, počíná
se dodací lhůta u zboží odpoledne
ku přepravě přijatého o den později.
§ 6. Dod,!cí lhůta je zachována,
by!.o-Ii .zboži před jejím ~plynuti~
prlJ~mcl dovezeno; u }boZí,. ktere
nenl podle ustanovení zeleznlce určení nebo podle zápovědi příjemcovy dováženo, . je • ~odací I~ůta . .z,achován~, byl-II. priJemce ~red JeJlm
uplynutlm o príchodu. zboz~ zp~~velt
(cl. 66 § 3),. a bylo-II zbozi prlchystáno k odb~ru.
,
,
, .
~ 7. U zbo~í, ktere .,!,a ,~ytl ~one:
~hano n.?, dr~~e na. pn!1lask,u, Jak?!
i. u zbozl, pn kt~rem .se . zrekl pn:
Jc:mce zprav.y plsemn,:, J~ d~a~,CI
Ihuta zachovan.?! bylo-II P!.::d J':JI"!
u!?lynutim zbozl
~e
stanicI urcen l
pnchystáno k odberu.
§ 8. Je-Ii poslední den dodací lhůty neděle , zákonný svátek či památný den, uplyne dodací lhůta u rychlého zbož í teprve ve stejnou hodinu
příštiho . dne,
u nákladního zboží
teprve ve stejnou hodinu příštiho
dne všedního.
§ 9. Dodací l hůta se staví:
a) po dobu zdržení způsobeného
plněním
předpisů celních , berních,
finančních
nebo' policejních nebo
jiných úřadů správních;
b) po dobu provozní poruch y železnicí nezaviněné, pro kterou nelze
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přepravou , začíti

pokračovati;

ní

nebo v

c) po dobu zdržení způsobeného
přezkoumáním zásilky,
nesouhlasf-Ii
zásilka s údaji nákladního listu (čl.
50 § 1), jakož i po dobu zdrženf
způsobeného vykládánfm přetěže (čl.
52 § 2);
d) po dobu zdrženf způsobeného
příkazem odesilatele (čl. 71 a 72).
Tarif může ustanoviti stavenf dodacf lhůty i z jiných důvodů .
~ 10. Zeleznice může, poskytuje-Ii
zvláštnf podmfnky přepravní (výjimečné tarify nebo zlevněné sazby),
prodloužiti dodacf lhůty . :Žádá-Ii odesilatel, aby bylo užito takového výjimečného tarifu nebo takové zlevněné sazby, musí to navrhnouti v ná·
kladnfm
listu a označiti
příslušný
tarif [čl. 48 § 2 f)].
Č l.

56. Stav zboží. Obal a označen!.
Přijímá-Ii železnice ku přepravě zbožf, na kterém jsou zřejmé
stopy p,o škozenf, může žádati, aby
bylo poškození v nákladnfm listu
přesně poznamenáno. Odesilatel ručf
železnici za škodu vzniklou z uznaného poškozenI.
§ 2. Vyžaduje·1i povaha zbožf oba1u, jest odesilatel povinen je baliti
tak řádně, aby bylo za přepravy
chráněno od úplné nebo částečné
ztráty nebo poškození a nemohlo
způsobiti škodu osobám, provoznfm
prostředkům nebo jinému zbožl.
§ 3. Nevyhověl-Ji odesilatel předpisům § 2, může železnice buď odmftnouti přijeH zbožf nebo žádati,
pokud tarif neustanovuje jinak, aby
odesilatel uznal v nákladnfm listu,
že obal chybf , nebo že má vadu, a
aby ji přesně popsal.
~ 4. Podává-Ii odesilatel v téže
stanici zboží téhož druhu, vyžadujfcf
obalu, nebalené nebo v obalu o
týchž vadách, může se zhostiti povinnosti označovati v nákladnfm listů
podle předpisu § 3 u každé zásilky
zvlášť, že obal chybf nebo že má
určitou vadu, Hm, že uložf v této
stanici prohlái;enf podle vzorce oří10hy O; je však povinen v nákladním listu poznamenati, že prohlášení
jest uloženo.
,
!'i 5. Odesilatel ručf za následky
t oho, že obal chybf nebo že je vadný, uznáno-Ii to v nákladnfm listu,
; alto~ i za vady obalu ze v ně nezn atelné . Všechnu škodu z toho vznika§ 1.

jící nese odesilatel, který je
nen odškodniti železnici za š~~~I.
snad vzniklou.
u
§ 6. Odesilatel ručf též za Va
obalu zevně znatelné. které nejs dy
uznány v nákladnfm listu, provedeo~
železnice důkaz o těchto vadách • I
§ 7. Nejsou-Ii tarifem ustanov~
výjimky,
jest odesilatel
POVin~y
trva~livě opatřiti kuso~é zboží Zře~
telne
a
nesmazatelne
znamenl
(značkou a čfslem), nebo mfsto něhlll
adresou přfjemcovou, které VYIUČU~
jakoukoli záměnu a , shoduj( se úPlns údaji ~ nákla~ním listu [čl.
§ 1 cl]. Mimo to Jest odesilatel Do.
vinen t rvanlivě opatřiti - dOVOluje.
li to povaha zbožf bez zVláštnlch
obtíží každý jednotlivý kus šlfl.
kem, o~načujfcrm sta.nici •. určenf, po.
kud tanf neustanovuJe Jinak. %elez.
nice může též žádati, aby byla na
štít ku uvedelJa i adresa přfjemcova
Staré nápisy a štftky je povlne~
I odesilatel zřetelně přeškrtnouti neb
odstraniti.
~ 8. Zeleznice může žádati, aby
bylo drobné zbožf kusové (drobné
výrobky železné nebo pod .), kleré
nelze přijfm,ati ani nakládati bez
značné ' ztráty času,
svázáno nebo
baleno ve většf jednotky .
. ~ 9. Železnice může v tarifu usla.
noviti podmfnky pro balenf a na.
kládánf zboží, které sice nenáležl ku
předmětům
ořflohv
A, může však
způsobiti svými vlastnostmi za pře.
pravy závady .
!i 10. Nejsou-Ii tarifem ustanoveny
výjimky, přepravuje železn i ce pouze
ve ' vozových nákladech předmělV
křehké (iako sklo, porculán, hrnčlř.
ské zbožf), ' předměty, které by se
roz trousilv ve voze
(jako Ořechy,
ovoce, krmivo, kamenf), jakož i zbo·
žf, které by mohlo iiné ~božf znl'·
čistiti
nebo poškodi t i (jako uhll.
,ápno, ' popel, obyčejná prsť , ze milá
barva), nejsou-Ii tak zabaleny l1ebo
svázány, aby se nemohly rozbili.
ztratiti, neb aby nemohlv znečistili
nebo poškoditi jiné zbožl.

I

4:

ČI. 57. listiny ke splněni oředpls6
.celních, berních, finančních I1ebo po·
licejn [ch nebo j i ných íiřildů správ·
,
nich. Celní závěrl<a.
li 1. Odesilatel j l'! povinen ořlpo·
'jiti k nákladnfmu listu průvod ni II·
stiny, ktervcll je za ... otřel:lí , aby bvly
před dodáním zboží příjemci splni'

lezniční přepr, avní řád čl. 56-59.
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včas přichystán vůz přislibený

ce lní, bemí,
byl-Ii
nY pr
licejní neoo jinych úřadu pisemně , ma železn i ce nahraditi obnebO t~ Tyto listiny se smějí tý- , jednateli útraty vzešlé Hm,
že se
5pr~vn c z~ zooží, které náleží k te- marně pokoušel zboží podati, alekaU P~~ladn ímu listu , leda by shora spoň však zdržné za jeden den. Bymu z na . p ředp i sy nebo t arif ustano- la-Ii objednávka vozu odvolána dtíuvedeneneco jineho. Odesilatel za- ve, než byl vůz přichystán, m ůže tavovaly 10 li stiny přesně do náklad- rif ustanoviti poplatek, který má obpiše It'~tU' nemoh ou-Ii býti připojeny jednatel zaplatiti. Byla-Ii objednávka
nihoák:ad~ lmu listu, ježto jsou ulo- vozu odvolána teprve , když by l již
~ n v n ěkteré stanici, musf býti v vůz přichystán, ale ještě před skonzenr dnim listu p řesné označeno i čením nakládacf Ihuty (čl. 60 §§ 8
n~k, a
kd e jsou uloženy [čl. 48 a 10), má objednatel zaplatiti ,t arirn SIO,)]
fem ustanovený poplatek, který však
§ 1 ;. teleznice ~enf povinna zkou- nesmí býti větší_ o n~ž z~ržilé za j~§. zdal i př i p Ojené
listiny
pru- den den. Nepouzll-Ii objednatel prlrna~, _ jsoU správné, přesné neb chystaného vozu v nakládací Ihú t ě,
~o n~
zaplatí zdržné . Při objednávce vozu
upln 3' Odeslatel rucl železni ci, p o- muže želézni c e
žádati
jistotu v
kU~ n~lze jf, přičí~ti vinu,. za !šechny částce rovnaj ící ~e zdržnému za jekody, kt,ere VZ~lknou tlm" z~ tyto den den.
, •
__
" '
~I liny chyběj i, JSou nespravne, ne§ 4. Pokud nema tento rad pred~esné nebo neúplné. Mimo t o vy- pisů o nakládání do , vozu, plati
pr e žel eznice za dobu delšf 48 ho- uS,tanovení tari fu.
ber
o kte rou je tím zdržena pře§ 5. Železnice může v tarifu ustadi;~/ skl adištné, stojné nebo zdržné. noviti" že bude sama nebo podnipr § .; Železn i ce ru č í podle dílu IV. kateli ia poplatek vyhlášený tarifem
hol~ řá du za následky ztráty prů- p ř ekládati zboží, které má
v ode10 dnich listin zapsaných do náklad- sílací stanici přejití z lodi přimo na
vrh o listu a k n ěmu připojených.
dráhu. Osoby, kterých při tom užije ,
n § 5. Ode si late l je povinen post a- se pokládájf za zaměstnance železali se o to, aby zboží bylo baleno nice podle čl. 101.
~ přikryto tak, ja k určují celni nebo
bernf předpi~y, ~ ele~nice m,ůže od- Čl. 59. Přeprava ve vozech krytých
mllnouti z_bozi , ,1ehoz c:.elnl
nebo neb otevřených nebo zvlášť zařfze·
ných.
ber"i záverka Je porusena nebo
§ 1. Zdali se zboží přepravuje ve
vadná .
vozech krytých neb otevřených
třeba-Ii plachtou přikrytých nebo,
ČAST ' III.
zvlášť zařízených, ustanovuje
ta!if,
PROVA DENf PŘEP RAVNf SMLOUVY. ·
pokud tento ř ád nemá o tom zvláštČl. 58 . Nakládání.
ních předpisů.
§ 2. Nebrání-Ii tomu předpisy toho§ 1. Z~~ 1i má .ZboŽí na~lá.dati ,ž~
leznice CI odeSilatel, urcuJe t anf, to řádu (viz též přílohu A), předpisy
pokud nemá t en to řád ,o tom jiná celní, berní, finanční nebo policejní
uslanovenl, nebo nebyla-Ii sjednána nebo jiných úradů správních, před
a do nákladnfho listu pojata zvláštní pisy o užívání vozů nebo nutkavé
dohoda mezi od esilatelem, ,ti želez - důvod y provozni, jest odesilatel o právněn navrhnouti v nákladnfm
linici.
' "
'
'
§ 2. Př ichy s t án i , vozu pro zboží, stu :
, a) aby bylo zboží, pro 'které urču 
kleré má odesi l atel naklád,a.ti" je
nulné žádati na určitý den a udati je tarif otevřené vozy, přep r aveno
druh zbožf, přibliž nou jeho v'áhu a ve vozech krytých;
b) aby bylo zboži, pro které urču
slanici určen í. Objednatel nemá nároku na v ůz o u rčité váze ložné neb je tarif kryté vozy, přepraveno ve
určité ploše ložn é nebo , na vůz sta- vozech otevřených.
Pokud jde o odst. a), může železvěný zvlá štnfrtl · způ sobem', nehledfc
nice vybirati větší dovozné.
k nároku podle , čl. 59 § 2.
'
§ 3. Zďali a za jakých 'podmínek
§ 3. Nelze- Ii vůz přichys fati, pQdá
železnice o · tom, p oJ:ud , možné ~ ob- pronajímá železnice plachty pro ojednateli zpr ávu na své útraty. Ne- tevřené vozy, určuje tarif.
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III. Obchodní práv
Čl.

o.

60. Podej.
těchto
lhůtách
opraven ý nákl
§ 1. Zboží lze podati jako náklad- list, který mu vrátila železnice adnl
nepřesnost nebo Pro
ní nebo jako rychlé zboží. Pro ná- nesprávnost,
kladní zboží užije odesilatel ná- úplnost, nebo . že učinil záznamy ne·
kladního listu podle vzorce přílohy jiném místě, než pro ně určen' na
llI
B, pro rychlé zboží podle
vzorce nebo nézaplatil-li v těchto Ihůt: ,
přílohy C (srovnej i čl : 47 § 1). V přepravné, pokud má býti Plac ch
1arifu může býti ustanoveno, které napřed, vybere železnice za Uloženo
zboží nepřijímá železnice jako rych- zboží skladištné nebo stoj né. ené
. § 8. Z~oží, kt~ré má nakládati od .
l é, a zda a za
jakých
podmínek
~!I!'Itel, . Je ~o.vlnen odesilatel nal:.
přijímá rychlé zboží k uspíšené pře
Zltl
ve Ihute ustanovené tarif
pravě (uspíšené zboží rychlé). Viz i
nebo vývěskem (nakládací lhůta) elll
přílohu A:
místech, ustanovených železnici b na
§ 2. Zeleznice je poviMa přijímati trvale nebo případ . od případu ZP Uď
ku přepravě jen l boží, ie~ol pře' vidla ve služebních hOdinách' ji ra·
pra v.a může býti provedena neprod- hlášených vývěskem ve stanici ~y.
l eně (viz i čl. 61).
n.?lo~i1 - 1i Odesil~!el v na kl ádaci Ih~:
§ 3. Zboží musí býti vypraveno v te vs~chno zbo z!. zapsané v náklad.
p ořadí, v jakém bylo přijato ku pře
ním listu, nebo neodev.z dal-Ii v tét
pravě, vyjma případy uvedené v § 4.
lhůtě n~kladní !ist neb, ?pravený né~
§ 4. Jestliže veřejný zájem nebo kladní list, ktery mu .vrallla železnice
nutkavé potřeby provozu to vyžadují, pro nesprávnost, nepresnost nebo n
může dozorč'í úřad ustanoviti, Clby
úplnost, nebo že učinil Záznamy:'
a) provoz byl zastaven úplně nebo jiném místě, než pro ně určenéma
z části,
nebo nezaplatil-Ii v této lhůtě pře:
b) určité zboží bylo z přepravy
· p~avné, pokud. má býti placeno na.
vyloučeno nebo připuštěno ku pře·
pred, vybere zeleznlce zdržné. Uply.
p ravě jen za určitých podmínek,
· nul~-li nakládací Ih~ta .~eprve po 14.
c) určité zboží požívalo přednost
h~dlne .v. den, kte,ry p,rlmo předché.
ního práva .
Zl nedeh, zákonny svatek či pamét.
Tato opatření musí býti uveřejně ný den, nevybírá železnice za ne.
na. Zeleznice může odmítnouti zboží, děli, zákonný svátek či památný den
jehož přepravě by bránila taková
zdržné; násle~uje-li tu však neděle
·obmezenf.
a zákonný svátek či památný den
§ 5. Každé přestoupení §§ 2, 3 a 4 nebo zákonný svátek a památný den
zakládá nárok na náhradu způsobe nebo několik zákonných svátků čl
né škody.
památných dnů přímo po sobě vy.
§ 6. V neděli, o zákonných svátcích bírá železnice zdržné pouze z~ je.
či památných dnech nepřijímá želez- · den z těchto dnů. Překročena-Ii na.
nic;e nákladní zboží.
Rychlé ' zboží kládací lhůta o více než 24 hOdiny
přijímá, nepřekáží-Ii nic řízení cel- muze železnice
vyloži t i zboif n~
nímu, bernímu, finančnímu nebo po- útraty a nebezpečí odesilatelovo a
licejnímu nebo jiných úřadů správ- uskladniti je buď ve svých prosto.n ích .
.
rách neb u špeditéra nebo ve ve.
§ 7. Zboží, které má nakládati ž.e- řejném skladišti.
§ 9. Podej nebo nakládáni zboll
leznice, jakož i železniční vozidlo
jedoucf na vlastních kolech je povi- mimo služební hodiny je dovolen jen
za
souhlasů
železnice, která jest
nen odesilatel podati ve lhůtě ustanovené tarifem nebo vývěskem (lhůta oprávněna vybírati za to poplatek
prostá skladištného nebo lhůta pro- ustanovený tarifem nebo vývěskem
stá stojného) na místech, ustanove- ve stanici.
ných železnicí buď trvale nebo pří
§ 10. Lhůta prostá skladištného ne·
pad od případu, zpravidla ve slu- bo lhůta prostá stojného (§ 7) a na·
žebních hodinách jí vyhlášených vý- kládací lhůta (§ 8) se ' staví v neděli,
věskem ve stanici. Nepodal-Ii odesio zákonných svátcích či památných
l čitel
ve lhůtě prosté skladištného dnech, pokud nebyl o mezi odeslla·
všechno zboží zapsané v nákladním telem a železnicí jinak smluveno
l istu nebo ve lhůtě prosté stojného (§ 9), jakož i po dobu plněni před·
železniční vozidlo jedoucí na vlastpisů celních , berních, finančních ne·
ních kol~ch, nebo neodevzdal-li v bo policejních nebo jiných úřada

lezničn í přepr a v ní řád čl. 60-63.

te

plnění

í h po kud
nebylo zdržosprávn c 'silatel em .
ván o o~eleznice může ve staničním
§ 1.1. e
ze sous edních míst sama
bO
miste ne ozn íkY př i v ážeti zboží za ponebO PO\, v hlásí vývěskem ve staplat.ek, ktebV Ykterých při t om užije,
niel. O,~~a~ř za zaměstnance železnise pok I
č l 101 která ručí jako
ce podl: Tvio js~U p ovinny na popov:zr p řed ložiti poplatkový tarif.
žád ~I telé mají na vůli bud' užíti
Odes l a o a tření nebo zboží si přit~~O~f ne~o dáti j e přivážeti.
v ze 12 Pro podej zboží může že§ ice' zříditi pobočné výpravny.
n
lez 13 Je-Ii pravi delnost přepravy

h~ože~a mimořádnými poměry, může

~ leznice podle potř eby zkrátiti Ihůe rostou skladištného , stojného ne~ Pna kl áda cf lhůtu, ne však na kratší
d~bU než 8 denních ho~i~, jako~}
většiti
skl adištné, st oJ ne, zdrzne
~ebo popl atek za odřeknutí, .. obj~d:
aného vozu (čl. 58 § 3) . VYJlmecne
n lIže železnice zkr átiti nakládacf
~ůtu až na 6 den níc h hodin, nakládálU odesi l atel zbož í d o vozu, ze kterého vyložil zboží pro něho došlé.
%eleznice může t éž odvolati úlevy
ve výpoč tu zdržného uvedené v § 8.
Pro tato o p atření ' pl atí obdobně ustanovení čl. 55 § 4 o schválení a vyIIlélení p řirážek k dodacfm lhůtám
pro mi mořádné okolnosti
[čl. 55
§ 31)] .
Čl. 61. Zatímní uloženL
Zboží j ehož pře prava nemůže býti
neprodl'eně provedena, je žele~nice
povinna, pokud stač í místo, vzíti za11m na skla d a vy dati o. tom ..potvrzení Při tom si vyhradí, ze přijme
ku pře'pravě zbož í teprve t~hdy, ~ž
bude přepra va možná . O~~sllatel Je
povinen odev zdati železniCI se zbo11m nákladn ! list a poznamenati v
něm že s výhradou souhlasí, a navrhn~uti, aby nakl ádání . zboží. ob:
starala železnice . Zeleznlce rucí az
do sjednání přepr a v ní smlouvy (čl.
53) jako schovatel. Zatímnr uloženr
Iboži které podle o desílac ! stanice
rychle se ka zí, a p ř~~mětů .uvedených v č l. 46 může byt I odepreno.

CI. 62.

Pře dpisy celn í,
berní, finebo policej ní nebo jiných
úřad ů správních.
§ 1. Maj!-li býti pln ěny předpisy
celní, berní, fin ančnr nebo policejní

nanční

úřadů
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nebo jiných
správních v odesílací stanici, jest odesilatel poviilen splniti je před podejem, ledaže
je na odes i latelův návrh podle ustanovení tarifu splní železnice.
§ 2. Pokud je zboží na cestě,
splňuje předpisy celní, berní, finanční nebo policejní nebo jiných
úřadů správních železnice; může též
tento úkol svěřiti špeditérovi na svou
odpovědnost a na útraty oprávně
ného . V obou případech má povinnosti špeditéra.
§ 3. Předepsal-Ii odesilatel v nákladním listu, že se zúčastní sám
nebo zmocněncem řízení zmíněného
v § 2 [čl. 48 § 2 I)], přís l uší mu,
aby p o dal nutná vysvětlení a vyslovil
pozná mky k věci; nemá však práva
vzíti zboží v držbu nebo sám provésti nařízené úkony. Železnice podá
za náh.radu výdajů :pr~vu od,:silateli
nebo Jeho zmocnencl o príchodu
zboží, d.o. stanice, kde se řízení bude
provadetl.
§ 4 .. Předepsal-Ii odesilatel nepUpustný způsob plnění předpisů celních, berních, finančních nebo policejních nebo jiných úřadů správních,
učiní železnice,
co uzná v zájmu
oprávněného za nejvýhodnější, a podá o tom odesilateli zprávu; Za
zdržení z toho vzniklé může železnice započítati skladištné, stojné nebo
zdržné.
§ 5. Je-Ii ve stanici určení celní
úřad, a je-Ii v nákladním listu předepsáno vycJení ve stanici určení
[čl. 48 § 2 k)], nebo dojde-Ii bez
ta~ového předpi,su z~oŽí. do ~t!'lnÍ(:~
urcenr nevycl~ne , p r!slusí príJem~1
P!ávo. prové~~I. c~lnI rízení ve stanl:
CI urcenL UZIJe-11 toho práva, musl
dříve. vyplatit! náklad~í ~,~t. Nepro:
vedl-~I celní. rízení ~11I p~IJemce a~1
odeSilatel neb odesllateluv zmocnenec do' tří dnů po odběrné lhůtě a
u zboží, které podle úsudku stanice
ur~,:ní. rychle. se .kazí, v odběrné
Ihute, Jedná zelezl1lce, dokud nebyl
nákladní list příjemcem vyplacen,
jak řečeno v § 2.
§ 6. Za splnění předpisů celnrch ,
berníc~! !inan~~rc~ nebe;> ~olicejních
nebo Jmych uradu spravnlch podle
ustanovení §§ 1 až 5 je železnice
oprávněna vybírati poplatky.
Čl.

Dodání. Zástavní právo železnice.
1. Zeleznice je povinna ve sta63.
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II L Obc~odní právo.

nlCI určení označené odesilatelem prohlášení, zejména ne o bezvad .
odevzdati příjemci nákladní 'list
a a včasném dodání. Chyběji-Ii Př' nelil
vydati zbožl na potvrzení a po za- dání zboží z několika Pře~ ~o
placení pohledávek vyplývajících z označených v náklad nim listu lIIet6
které, může příjemce v potvrze ně
nákladního listu.
§ 2. Přijetí nákladního listu a zbo- odběru zjistiti přesně ty, které" I o
11111
ží zavazuje příjemce, aby zaplatil nebyly dodány.
železnici pohledávky vyplývajícl z
nákladního listu (viz však čl. 69 § 2). Čl. 64. Převážen.í. neb_o Přepočítá
ve stanicI urceni.
ni
§ 3. Po příchodu zboží do stanice
určeni má příjemce právo žádati na
§ 1. Přljemce může při dOdáni _
železnici, aby mu odevzdala náklad- dati, aby bylo zbožl na nádraží p~á
ní list . a vydala zboží, nedal-Ii ode- váženo nebo přepočítáno třeba re·
silatel opačného příkazu podle čl. 71 v jeho přítomnosti. Srov~ej též
§ 11 ještě přípustného. I nepřišlo-Ii 48 § 2 ml. Železnice vybere Za t.
zboží ve lhůtě ustanovené v čl. 92 kové převáženi nebo přepočítáni
a·
§ 2, je příjemce oprávněn, ať jedná rifní poplatek.
ve svém vlastním zájmu nebo cizím,
§ 2. Železnice je povinna pravé '
po uplynutí této lhůty uplatniti vlast- odesi!~tele~ n.?vr~!né, nebo PříjeSI~
ním jménem nároky z přepravnl cem zadane prevazenl nebo Pře'"
smlouvy proti železnici, splnil-Ii dří čítání, leda by převážení nebo ~o
ve závazky, které mu tato smlouva počítání nedo,volova_ly povaha Zborr
ukládá.
~eb? provoznl po~ery, nebo převá
§ 4. Železnice určení je povinna zenl by n~bylo !"o~ne proto, že vá.
vybrati všechny pohledávky vyplýva- hy ve staOl~1 ~~ce~1 net!.~stačujr.
§ 3. O prevazenl zbozl platí USlající z přepravní smlouvy, jako pře
pravné, přirážku k dovoznému, do- novení čl. 50 §§ 4 a 7.
§ ,4., ~~íje,!,ce má též právo PII
bírku, zálohu, clo a jiné výdaje, a
to jak na svůj účet, tak i na účet dodanl zadati, aby byla mimo Váhu
předchozíCh železnic a jiných
zá- zboží podle § 2 zjištěna převáže
ním i vá~a práz~ného yozu. Železnl.
jemníků.
§ 5. Pro veškeré pohledávky uve- ce vyhOVl takovemu navrhu, jestliže
jí
to dovolují provozní poměry. Ta.
dené v § 4 má železnice na zboží
zástavní právo, pokud je zboží
v rif určuje, zda a jaký poplatek za to
železnice
počítá.
držení železnice nebo třetí osoby,
_ §, 5. ~~epř~!a-Ii. žele_~~ice převá.
která je drží za ni.
§ 6. Zdali má zboží vykládati že- zenl zbozl, muze SI pnJemce dáU
leznice či příjemce,
určuje
tarif, po odběru převážiti zboží na vhodn'
pokud nemá tento ř.ád o tom jiná u- váze, která je buď v obvodu stanl.
stanovení nebo pokud železllice
s ce nebo poblíže ní. Toto převáženi
se pokládá -za zjištění váhy želez
příjemcem jinak nesjednala.
§ 7. Železnice má , na vůli zbožl, nicí podle li 2, bylo-Ii zboží vykteré má sama . vykládati, příjemci kládáno, naloženo na povoz, dla
převáženo
na jeho útraty dovézti (čl. 65) nebo váženo k váze
zmocněnce
železnice.
mu podati zpr~vu o tom, že došlo přítomnosti
Útraty vzešlé převážením a ustano(čl. 66).
. ,
vením
zmocněnce zaplatí příjemce.
§ 8. Pro dodání zboží může že-

\1

:a-

leznice zříditi pobočné výpravny.
. § 9. Železnice může v tarifu ustanoviti, že bude sama nebo podnikateli za poplatek vyhl!išený tarifem
překládati zboží, .které má ,ve stanici určení přejíti 5 . dráhy přímo do
lodi. Osoby, kterých při tom užije,
se pokládajl za zaměstnance železnice podle čl. 101. .
.
§ 10. Železnice vydá zboží tomu,
kdo se .pr,okáže vyp.laceným nákladním ' listem (srovnej však § 3) .
Při
dodání nesmí železnice žádati mimo
potvrzení '0 odberu žádný<h jiných

ČI. 65 . Dov·oz.
§ 1. Dováží-Ii železnice zbožl "
staničním místě nebo do sousedn lů
míst sama nebo povozníky (čl. 61
§ 7), vyhlásí to, jakož i poplatIl,
za ' který. dováží, vývěskem ve stanici. Osoby. kterých při tom užiJ.,
se pokládají za zaměstnance železnice podle čl. 101. Tyto jsou povinny na požádání předložiti poplatkový tarif. Stanice, kde železnice obstarává dovážení; určuje taril.
. §2. I na stanici, kde železnic.

lezniční pře pravn í řád či. 64-67.

příjemce

Ze
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dovážení je
0- žádati
poplatek,
i náhradu
obsta~ává ží si o'dvézti nebo dáti výdajů.
právnen. ~bOoznámHi to písemně vý§ 5. Zpráva se nedává,
zřekl-Ii
je odyez~I, -í dřive než zboží došlo. se jí příjemce písemně, a u zboží
pra vne. z o~ůže vš~k v provoznlm ponechaného na dráze na přihlášku.
Zeleznlc e schválení dozorčím úřa- Srovnej též čl. 63 § 7.
zájmU POezíti nebo zrušiti toto prá§ 6. Byl-Ii vozový náklad pro nedem o!,m ně nebo vyžadují-Ii to způsobilost vozu k jíždě cestou pře
va ~ocas Is'tnl poměry i trvale. ložen , musí to stanice určení oznázvláS tn mopatření platí obdobně u- miti přijemci ve zprávě o příchodu
pro to o I čl 55 § 4 o schválení a zboží.
slano~enl
iirážek k dodacím Ihů
vyhlásen .i:ímo řádné okolnosti
[čl.
Čl. 67. Lhůty pro odběr zbožl.
lám pro
§ 1. Zboží, která má
vykládati
55 § 3 e)].
3 Musl-li býli dov,ezeno, do ~el- železnice, jakož ,L železniční vozidlo
I~h 'nebo berníc.h mlstnos~1 ml!'1 0 jedoucí na vlastních kolech je pon.
-I doveze Je tam zeleznlce vinen příjemce odebrati v odběrné
nad~Z dá dovézti za náhrad~ útrat lhůtě ustanovené tarifem (lhůta pro~:b svou odpovědnost, a ~o I _tehdy! stá skladištného nebo lhůta prostá
když si příjem ce vy~r adll"
~e
SI stojného) na místech, ustanovených
železnicí buď trvale
nebo
případ
zboží odveze nebo da odveztl.
od případu, zpravidla ve služebních
hodinách jí vyhlášených vývěskem
tl. 66. zpráva o ~říChO~U ~,~oži..
ve stanici. Lhůta se počlná zprá§ 1. staníce určeni po_~a pnJemc! vou o příchodu zboži (čl. 66 § 3,
ávu o příchodu
zbozl
(srovneJ viz však § 3 tohoto článku) a trvá
:r:k čl. 63, § 7, vizyšak § 5 to_hoto alespoň 24 hodiny (víz však § 9),
-lánkU) pod le vlastn.1 volby postou, pokud pro určité zboží tento řád
~elegrafíckY, telefOn!cky n_ebo po- nebo tarif neustanovuje jinak .
slem; podává-Ii zp.ravu post?U nebo
§ 2. Zboží, které
má
vykládati
oslem, oznámí _:aroven I.hutu,
v~ příjemce, je povinen příjemce ode:teré třeba zbozl ~~ebratl.
K o~l brati v odběrné lhůtě
ustanovené
semnému návrhu. pnJ~mco~u
m~~e tarifem (vykládací lhůta) na místech
výpravna zboží ,uJ~dnall ~ nim zvlast- ustanovených železnicí
bud' trvale
ni způsob podavanl zprav.
nebo případ od případu.
Lhůta se
§ 2. O příchodu zboží podá . sta- počíná zprávou o příchodu zboží · (čl.
nJce určení zprávu hned po Jeho 66 § 3, viz však § 3 tohoto článku).
ptlchodu, nejpOZději v~a~ u rychl!:- Nebylo-Ii zboží včas přichystáno k
ho zboží ve dvou. hodlna~~ I?o p.n- odběru, počíná se
odběrná
' Ihůta
chodu, u nákladnlho zb_ozl, Ja~mll,: teprve jeho přichystáním. Železnice
bylo přichystáno k od beru ; doslo-I~ může žádati, aby zboží bylo
vylovlak zboží všedního dne po uplynuti ženo a odvezeno ve ' služebních ho16. hodiny nebo v neděli, o zákon- dinách.
ném svátku či památném dnu, lze
§ 3. Prohlásil-Ii odesilatel v ná,
Udati podání zprávy teprve
v
8 kladním listu, aby zboží bylo ponehodin nejblíže příštího dne všední- cháno na dráze na přihlášku, nebo
zřekl -I i se příjemce zprávy písemho.
§ 3. Zpráva se pokládá za usku- ně, nebo není-Ii zpráva mofná, potečně nou:
číná se odběrná lhůta přichystáním
a) stala-Ii se poštou, za 4 hodiny, zboží k odběru .
-tala·1i se telegraficky, za hodinu
§ 4. V neděli, o zákonných
svápo podáni zprávy;
,
tcích či památných dnech nevydává
bl stala-Ii se telefonicky, okam- železnice nákladní zboží.
Rychlé
flkem dodání zprávy;
zbožl v,ydává, nepřekáží-Ii nic řízení
c) stala-II se jiným způsobem, do- celnímu, bernímu, fínančnímu . nebo
d6nlm zprávy neb okamž ikem, kdy policejnímu nebo jiných úřadů správbyl řádný pokus o dodáni zprávy !l ích .
uelněn.
§ 5. Odběr nebo vykládáni zboží
mimo služební hodiny je dovolen
~ 4. Zprávu o příchodu zbožl naželeznice,
která
Dlie slaníce určení zdarma; za do- ien za souhlasu
'j est oprávněna vybírati za to pop laděnl nebo jeho řádný pokus může

!
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III. Obchodní práv o,

tek ustanovený tarifem nebo
vývě
schválení a • vyhlášení
přirážek
dodacím
Ihutam
pro
mimoiád t
skem ve stanici.
okolnosti
[čl.
55
§
3
e)1.
ně
§ 6. Lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného (§ 1)
a
vykládací lhůta (§ 2) se staví - poČl. 68. Placeni přepravného.
kud pro určité ,zbožf tento řád ne§ 1. O přepravném a
VÝd'
bo tarif neustanovuje jinak
v jichž placení odesilatel POdle aJith,
neděli, o zákonných svátcích či pa1<ladního listu \ nepřevzal, má s ná·
mátných dnech, pokud nebylo mezi to, že je zaplatí příjem c e. Od; 'Ili
příjemcem a železnicí jinak smluvetel může zaplatiti bud' dovozn .Sl a·
no (§ 5), jakož i u všeho zboží po do stanice určení, do hraniční ~ al
dobu plnění předpisů celnfch, ber- ce nebo do některé sta nice na ani·
ních, finančních
nebo
policejních stě, nebo ' zaplatiti libovolnoll .tenebo jiných úřadů správních, pokud dovozného, jakož i zaplatiti vedlt~:1
plnění nebylo zdržováno odesilatepoplatky a určité Výdaje, kleré ;J I
lem nebo příjemcem.
přešně označíti.
Usl
- § 7. Nebylo-II zbožf odebráno v
. § 2. OdesiJat~1 musí na nákladnf
odběrných lhůtách ,
jest oprávněný listu ve sloupCI "Platební zázna ~
povinen zaplatiti sklacjištné, .' stojné označiti. přepravné a výdaje, kl:'
nebo zdržné . Uplynula-Ii
vykládací má platiti, tak to:
I.
lhůta teprve po 14. hod i ně v den,
a) má-Ii platiti dovozné se Vše I
který přímo předchází neděli, zákon- vedlejš~mi ,popla~ky, ~eré VZejd~
ný svátek či památný - den, nevybí- v o.desllacl. stanl<:1 .~z. do Piijeu
rá železnice za neděli, zákonný svá- zbozí ku preprave, cltaJíc v to I
tek či památný den zdržné; násle- poplatek za. ~pověd' zájmu na do.
duje-Ii tu však neděle a zákonný daní a p~C?VISI z dob!rky nebo zálo.
svátek či památný den nebo zákon- hy, oznacl to na pro "vyplaceno"
ný svátek a památný den nebo ně (t . zv. neobmezený' zá znam plalebkolik zákonných svátků
či
pamjit- ní);
ných dnů přímo po sobě, vybírá žeb) má-Ii platiti i jiné Vedlejšl poleznice zdržné pouze za -jeden z platky, ~ež v 0t!~t. a) uvedené, netěchto ' dnů. Překročena-Ii vykládací
bo vy~aJe, OZ~?CI t~ na, př. "vypl.
lhůta o více než 24 hodiny,
může ceno I se.. .
(presne
označeni
železnice vyložiti zboží na útraty a těch vedlejších popla t ků neb lěc_
nebezpečí oprávněného (viz
i
čl.
výdajů, které má platiti);
74).
c) má-Ii platiti dovozné a veŠkel'
§ 8. Hlásí-Ii se příjemce po zprá- vedlej ší poplatky a výdaje, i kdYl
vě o příchodu zboží (čl. 66 § 3) k
vznikou teprve po přijetí zbožl ku
odběru, a nelze-Ii
mu
přichystati přepravě, ~zna.čí to na př. · "vypl..
zboží nejpozdějí za hodinu , kdy se ceno se vsemi poplatky a výdaji"
dostavil, má železnice nahraditi úd) má-Ii platiti jen dovozné nelit
traty vzešlé příjemci
tím,
že
se jen jeden nebo v í ce vedlejších p
marně pokoušel zboží odebrati.
Na platků, označí to na př. "vyplace
I)ožádání příjemce potvrdí železnice dovozné"
nebo "vyplaceno .... •
v nákladním listu, že se marně po- (přesné označení
toho
vedlejšlbl
kusil o odbě r.
poplatku nebo těch vedlejších p.,
§ 9. Je-Ii pravidelnost
přepravy
platků, které má platiti, na pi. vf:'
ohrožena mimořádnými poměry, může placeno vážné") . Záznam vypla~~n.
železnice podle potřeby zkrátiti ' lhů clo značl, · že odesila tel zaplall n.
tu prostou skladištného ,
stojného jen clo a poplatky, které vybllal
nebo vykládací lhůtu, ne však
na celní úřady,
nýbrž i vedlejšl Pl'
železnice II
kratší dobu než 8 denních hodin, platky, které vybírá
jakož i zvětšiti
sklad i štné,
stojné splnění celních předpisů;
e) má-Ii platiti dovozné až do h~
nebo zdržné. Výjimečně může
železnic-e zkrátiti vykládací lhů t u
až niční stanice, označí to na pi. "Vf'
na 6 denních hodin , v y kl ádá-Ii pří placeno dovozné až do hraniční
jemce z vozu, do kt erého
potom nice X" ;
f) má-Ii platiti dovozné jen
nakládá . Železnice může též odvolati úlevy ve výpočtu zdržného uve- některé stanice na cestě nebo I
dené v § 7. Pro tato opatření platí určitou částku dovozného, označl
obdobně ustanovení čl. 55 § 4
o na př. "vyplaceno dovozné do

• v

telez nlCn

í pře pra v ní řá d čl. 68-71.
b

vyplaceno dovozné
I1lce X" ne o ':".
tka
(tás
slovY)"1
zaps ati do ná§ 3. Je . dovO .~n~ik pl at ebních základnlhO liStu ne °zájemn ě doplňují,
.znamů, které se ~ dovozn é až do
na př. "vyp~ace~ se clem ".
IIranlční stanice I
,
'
§ 4 U zboží, ktere pOd le u~UdkU
k
esu'a cí stanic e rychle se aZ I neo~ svou nepatrn ou hodnoto~ _ ne~~
povahOU ne h~adí bez~e~ne p~e_
ravné, lze žáda ti, a~y
y o pr.,:
Pravné zaplaceno napre~,. U Z!>OZI,
~teré má býti pře pra ~ova nod lza ,zlt;!.~něné dovozné (na ~r. p~ e V~JI"
mečných tari fů) , j~ zeleznlc~ opra~
něna ustanoviti tanfem, zd a l} ma byl i řepravné zaplacen.C? napred nebo
má~l býti placeno pnJ em~~m . .
_
§ 5. Nelze-I i při . pode) ! p resne
urtl tl dovozné či Jeho ~ ast. nebo
vedlejší popla tky neb~. vyd?le, kteé á odesila tel platiti, muze o~e
~fla~1 slanice žád.~ti, aby ode.;;!lal el dal přibli žnou Jlst0.tU za IJ. ~ast
II
které nel ze pře s ne vypoclStl; ,o
tJm vydá mu
slvrzen~u . . D ovozn~!
, edlejšl popla tky a vyd aJ~
zapí~1
"slušné stani ce postupn e, do vJp latnlho účtu, který d~~rov azí zbozl;
eýplalnl účel musí ~yll do 14 dn~
odběru zbožl vracen
od esfi.aCl
~Ianlcl; po návratu. provede ~~esila:
cl s,anlce s od e s l l a tel~.!" zuctován!
I ,ydči mu výp latní
ucet, v rátí-II
stWIentu o j istotě.
Danou jistotu
telernlce nezúroč/.
§ 6. Odesílací slanice mu sí dovoJ116 vedlejší poplatky a výdaje,
tle;é zaplatil odesilatel, p ř e sně za psali v nákladnim listu, tře bas i v
dupllUtu nákladního li stu ( přijima
dm IIsIU) .

:vou

°

CI. 69. Nároky z nesprávného užití
tlrlfu nebo z nesp rávného v ý počtu
přeprav ného.

§ 1. Bylo-Ii užilo tarifu n esp r ávně
IIebo bylo-Ii užito nesprávn ého tarifu (čltajl c v to i op ominutí čl. 54 §
'), nebo stala-II se chyba p ři výpottu pfepravného, přirážek k do,ornému nebo výdaj ů , musí být i dopllceno, oč méně vybráno a vráceoč vi ce
zapla ceno.
Př eplatky
11."lné i eleznicf, p řesa hují-I i 3 Kč
u nékladnlho listu,
musí
býti 'z
' ...nlho po dnětu co n ejdříve oprávlIIn'mu oznámeny a vráceny.
I 2. thlky, o kte ré bylo m éně

"0
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vybráno, doplatí železnici
odesila t el, nebyl, nákladní list vyplacen.
Přijal-Ii příjemce nákladní list, doplatí odesilatel jen podle ' svého
platebního záznamu v nákladním , listu; jinak doplatí příjemce (čl. 63
§ 2). Srovnej však čl. 51 § 5.
§ 3. Přijmouti přeplatek jest
oprávněn ten, kdo zaplatil více.
§ 4. Č ást ky dluhované pod l e t o hoto ,článk.u, přesah,ujHi 65 Kč u nákladnlho listu, zúročí železnice 60/0.
Tyto úroky se počítají ode dne reklamace (čl. 102)
nebo,
nebylo-Ii
reklamace ; ode ' dne podání žaloby
(čl. 104) .
Č l. 70. Dobir ky a zálohy. § 1. Odes i latel může uložiti
na
zbo ží dobírku až do jeho hodnoty
[čl. 48 § ·2 g)] .
',_
§ 2. Důkazem ' oho, že vázne na
zboží dobírka, jest orazrtkovaný nákladni list, duplikát nákhldniho listu
nebo jiné potvrzení o přijetí zbožíř
mimo to může železn i ce vydati dobírkové listv a to zdarma.
§ 3. Železnice není povinna vyplatiti dobírku odesilateli dříve,
než
byla jí zaplacena příjemcem. Zapla cená dobirka musí býti
odesilateli.
' přichystána co nejdříve;
nebude-Ii,
přiChystána do -42 dnů od zaplacení,
platí železnice od této , doby 6%
úroky.
§ 4. Bylo-Ii zboží vydáno příjem
ci, aniž byl dříve dobírku zaplatil,
je železnice 1J0vinna nahr'a diti odesilateli škodu -z toho vzniklou až do
částky, na kterou zněla dobírka; má
vša k právo postihu prot i příjemci.
~ 5. Železnice může
poskytnouti
zálohu, jsou-Ii podle úsud ku odesílací stanice jak záloha tak i nezaplacené přepravné bezpečně hrazeny hodnotou zboží [čl. 48 § , 2 g')1 . _ '
§ 6. Z dobirek i záloh vybírá že leznice poplatek ustanovený tarifem
(provisi); tento poplatek jí přísluši
i ' tehdy, byla-Ii dobírka zrušena nebo zmenšena (čl. 71 § 2) .

ZMENA
Čl.

ČÁST IV.
PREPRAVNr SMLOU VY .

71. Právo

pozměni ti

přepravn~

smlouvu .
odesl l.at e l má právo
pozměniti přepravní smlouvu lim, že
přikáže, aby bylo zboží ,bud' vráceno v odesilací stanici
nebo
za-

§ 1. Pouze

Č.
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drženo na cestě nebo jeho dodání
oddcileno, neb ab'y bylo zboží dodáno ve stanici určení jinému pří
jemci nebo dodáno v jiné stanici
příjemci zapsanému v nákladním listu nebo příjemci jinému, neb aby
bylo vráceno do odesílací stanice.
§ 2. Odesilate l je též oprávněn
přikázati,
aby byla dobírka uložena, zvětšenp, zmenšena nebo zrušena, neb aby bylo dodáno zboží bez
placení přepravného (nebo cla a jiných vý~ajů) .
§ 3. Příkazy jiného
než
shora
vytčeného druhu mohou býti dovoleny tarifem.
§ 4. Příkaz nesmí míti nikdy v zápět! rozdělení zásilky.
§ 5. Příkaz musí odesilatel uděliti
písemným, jím podepsaným prohlášením podle vzorce přílohy E. Pří
kaz musí býti opakován na duplikátu nákladního listu nebo přijímacím
listu, kter'i odesi latel zároveň před
loží železnici, a který mu tato vráti.
Provedla-Ii železnice příkaz, aniž si
vyžádala předložení duplikátu
nákladního listu nebo přijímacího listu, ručí za škodu vzešlou z toho
příjemci, kterému ' odesilatel přísluš
nou listinu odevzdal; nebyl-Ii vydán
duplikát nákladního listu nebo při
jímací list, může ' železnice
žádati,
aby se odesilatel řádně prokázal.
§ 6. Žádá -Ii odesilatel, aby byla
dobírka zvětšena, zmenšena
nebo
zrušena, musí předložiti i vydaný mu
dobírkový list.
§ 7. Zeleznice provede odesilatelův
příkaz pouxe tehdy, je-Ii dán
prostřednictvím
odesílací
stanice,
pokud tento řád (viz § 8) nebo tarif
neustanovuje jinak.
§ 8. Příkazu poaanému přímo ve
stanici určení, aby bylo oddáleno
dodání zboží,' může býti za podmínek ustanovených tarifem zatím vyhoyěno. Odesilatel je však povinen
v přiměřené lhůtě uděliti , příkaz
prostřednictvím odesílací stanice na
předepsaném tiskopise, jinak jedná
železnice podle čl. 63.
§ 9. Dá-I,i odesilatel příkaz, aby
bylo zboží na cestě zadrženo nebo
jeho dodání ve stanici určení oddáleno, je železnice
oprávněna
za
zdržení přesahující 6 hodin vybrati
skladištné, stojné nebo zdržné. Pře
sahuje-Ii zdržení 24 hodiny, může železnice se zbožím jednati obdobně
podle ustanovení čl. 74.

III. Obchodní právo_
§ 10. Žádá-Ii toho odesilatel
mí odesílací stanice příkaz ,s~zn..
určení nebo stanici, kde má anltl
zboží zadrženo,
na
odes ilatelbttl
útraty telegramem nebo telefo oV'(
Telegrafická nebo telefonick á zpn: rn •
musí býti potvrzena písemným r va
hlášením (§ 5). Stanice určeni nP~o
e
stanice, kde bylo zboži zadrže o
nesmí příjemci
ani odevZdati no,
kladní list ani vydati zboži ani Zbn~.
dále poslati, dokud neobdržela o II
semné prohlášení.
p.

J

11. Právo odesila~el,ovo měnlQ
prepravni smlouvu zanlka, i ma.
duplikát nákladního listu (PřijimaJ
I!st), j~,~ri1i1e. byl ode".zdán nákladnr
list prlJemcl nebo Jakmile tenl
uplatnil svá práva Z přepravni smlOQO
vy podle čl. 63 § 3. Od toho oka';
ži.~~ smí ž,eleznice dbáti jen přlkazt
pnJemcovych .
Čl.

72.

Provedení změny přepravnl
smlouvy .

§ ~. Železnice n,:smí přikaz odmll.
noulI , nebo
s Jeho provedeni,
leč by
a) provedení nebylo
možné ,
okamžiku, kdy dojde;
b) provedením byla rušena pravl.
delná služba provozní;
c) předpisy, dilní, be.r.ní, finančII
nebo pollceJnI nebo Jiných úřadl
spr~~ních ~omu br~ni~y,
acy byli
zbozl docl<mo v Jlne stanici nella
vráceno do odesílací stanice;
d) hodnota zboží při změně sla~
ce určení nehradila pravděpodob
přepravné, které by vázlo na zb
po příchodu do nové stanice urče
ledaže by , bylo toto přepravně hn
zaplaceno nebo zajištěno.
§ 2. Železnice podá odesilal
neprodleně
zprávu o překážU"
které brání provedeni jeho přikal1L
Nemohla-Ii železnice tyto překálly
předvídati, nese odesilatel všecllDf
následkv, že železnice počala pr
váděti jeho příkaz.
§ 3. PřilcázaHi odesilatel, aby b
dodáno zboží v některé stanici
cestě, počítá železnice dovozné
do této stanice podle ta rifů plaln,
mezi odesílací stanicí a jmenovan
stanicí na cestě.
§ 4. Přikázal -Ii odesilatel, aby b
vráceno zboží do odesílacl stanl
počítá železnice dovozné:
a) do stanice, kde bylo zbožl ..
sečkati,
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přep ravní řád čl. 72-74.
tarifů

platných mezi
drženo, p~~le odesílací stanicí;
10ul0 staniCI. a kde bylo zboží zabl ze stanlcde~sflací stanice podle
drženo, do, o
ro tuto trať.
larlfi! plat~Yť:zať_li odesilatel další
§ 5. Pn "né stanice, počítá žepfepravu do J~é'
leznlce d~VO~ce . kde bylo zboží zaal do s anlle 'tarifů platných mezi
drženo, p~~ a odesilací stanicí;
touto z!ta;t~Cnice, kde bylo. zboží. za:
b)
• do nové stanice urcenl
drl eno , a~f ' platných mezi těmito
podle !:!~iUcemi.
,
'
dvěm a Vedle zaplaceni d?Vozneh.~!
§,'
oplatků za ukony JIZ
Yedleld§lc~ aP vy'daJ'ů může železnice
pro ve ene
.
'
JádaU, pokud nemá Vlny, za provaděnl přlkazu poplatek.

6

tl. 73. Přepravní překážky.
1 Nelze-Ii s přepravou pro pře
započfti nebo byla-I! přerušena
II r ~ava a urč í-Ii železnice pomoc~o~p cest~, přep ravl zb~žl do st~ni!=e
rěenl po této ceste nevy~lraJ~c
:a to většl dovo,zné. ~eleznl clm Je
Ostaven vzájemny postl.h.
1 • 2. Neurčila-Ii že!eznlce po~?cné
cesty, požádá odesllatel~ o pnka.~.
YfdaJe dobere si na zbozi. Pro pntaz platí čl. 71 a 72, .~okud nenl
11na1l ustanoveno tímto rade~ nebo
..rifem. Pro výpočet d~~oz~eho podle tl. 72 §§ 4 a 5 muze ~eleznlce
petkytnouti úlevy.
Z~leznlc e ne.~1
,.,'nna požáda ti ode.sllatele o P.'Ik., Ide-Ii pouze o !?!~chodnou p!eUlku vzniklou z pn Clil uvedenych
v tl. 60 § 4.
§ 3. Nepředloží-Ii odesilatel vydant duplikát nákladního listu nebo
pllJlmaci list, nes.ml m~~iti ~ni, osobU pfijemcovu ani staniCI urcenl, le•
by dal revers nebo, třeb a-Ii, jinou Jistotu.
§ 4. Pomine-Ii přepravní překážka
drlve, než dojde odesilatelův příkaz,
odeile železnice zboží do stanice
urfenl aniž vyčká příkazu, a podá
o tom odesilateli co nejrychleji

Jk .

zprhu.
I 5. NeudělHi odesilalal, kterému
byla zaslána zpráva o přepravní pře
Ulce, proveditelného příkazu ve
1116tl, kterou pokládá stanice, kde
bylo zboii zadrženo, za přiměřenou,
Jednl železnice se zbožím podle
ft. 74 ~~ 4, 5 a 6.
§ ,. Zjisti-Ii železnice, že přijala

ku

přepravě

předměty

vyloučené

z

přepravy (čl. 45 § 1), a nenHi zá-

konnými nebo správními předpisy
ustanoveno něco jiného, jedná s nimi, a to i tehdy, jsou-Ii správně
označeny, obdobně podle ustanovení čl. 74 §§ 4, 5 a 6. O přirážce k
dovoznému srovnej čl. 51 §§ 1 a
2 a) 1.

Čl.

při dodánL Průtah
v odběru.
§ 1. Nelze-Ii vypátrati příjemce
neb odmítne-Ii přfjemce zbožl přij
mouti nebo nevyplatí-Ii nákladnl list
ve lhůtě ustanovené tarifem, nebo
nastane-Ii jiná překážka při dodáni,
podá hned stanice určeni prostřed
nictvím odesílací stanice zprávu odesilateli na jeho útraty o přfčině
překážky a vyžádá si jeho příkazu;
tarif může ustanoviti výjimky. Pro
příkaz plati čl. 71 a 72, pokud nenl
jinak ustanoveno timto řádem nebo
tarifem . Odesilatel může v nákladním listu ' navrhnouti, aby mu byla
na jeho útraty podána zpráva přímo
.telegraficky nebo pošJou
[čl. 48
§ 2 n)]; tu jest oprávněn za podmínek ustanovených tarifem dáti přfkaz
rovněž přímo
stanici určenL Zboží
nesmí býti vráceno odesilateli bez
jeho výslovného souhlasu .
§ 2. ' Odmítne-Ii příjemce přijmouti
zbožl, má odesilatel právo uděliti pří
kaz i tehdy, nemůže-Ii předložiti vydaný duplikát nákladnlho listu nebo
přijímací list.
§ 3. Jestliže přijemce, který odmítl přijmouti zboží, se hlásl dodatečně k odběru, vydá mu stanice určeni zboží jen tehdy, nedostala-Ii
zatlm opačného příkazu odesilatelova. Zprávu o dodání podá železnice
odesilateli doporučeným dopisem a
výdaje si dobere na zbožl.
§ 4. Není-Ii
mozne odesilatele
zpraviti, neb otálHi odesilatel udě
liti příkaz, nebo nelze-Ii přfkaz provésti, může železnice uskladniti zboží ve svých prostorách na útraty a
nebezpečí odesilatelovy. Též je železnice oprávněna uskladniti zboží
u špeditéra nebo ve veřejném skladišti na útraty a nebezpečí oprávněného a vybrati si částky váznoucí
na zbožL V obou přfpadech ručí železnice za pečlivost řádného obchodníka .
§ 5. Zeleznice jest oprávněna zbo-

74.
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ží, které nelze dodati, bez formalit
co nejlépe prodati, a to:
a) zboií, které ,podle úsudku stanice určení rychle' se kazí - hned;
b) ostatní zboží též ihned, nemůže-Ii železnice zboží podle místních
poměrů uskladniti, a není-Ii možné
odesilatele o překážce zpraviti, neb
otálí-Ii odesilatel uděliti příkaz, nebo nelze-Ii příkaz provesti;
c) zboží, Které uskladnila ve svých
prostorách a které rychle se nekazí,
- za 30 dnů po dni, v kterém uplynula lhůta prostá skladištného, stojného nebo vykládací lhůta, třebas
i dříve,
kdyby se
jeho hodnota
uskladněním
nepoměrně
zmenšila,
.
.
nebo kdyby nebyly výdaje spoJene
s u.s.kladněním úměrné
k hodnotě
ZbpOZI . . . r
I'
vybrar,?dava- I z~ ez~IC~, muz~v •
ti mimo ~o~~ve vydaje zv.lastm poplatek . Vyte,zek ' z prodeje vyplati
odesilateli po, srážce pohledávek
uvedených v čl. 63 § 4.
§ 6. Železnice podá hned odesilateli a , příjemci zprávu o uskladnění
zboží (§ 4). O zamýšleném prodeji
podá jim zprávu Rouze pokud j~~
o § 5 c)" o provedeném prodeji
vždy. Výdaje s tím spojené dobere
si na zboží.
Opomine-Ii železnice
podati některou z těchto zp.ráv,
ačkoli to bylo možné,
je povIIlna
nahraditi škodu z toho vzniklou.
§ 7. Vvplatil-li příjemce nákladní
list, zboží však neodebral ve lhůtě
ustanovené pro vyplacení nákladniho
fistu, vyzve železnice příjemce znovu, aby zboží odebral. O uskladnění
jakož i prodeji zboží platí obdobně
předpisy §§ 4, 5 a 6. Výtěžek z prodeje vyplatí železnice příjemci po
srážce pohledávek uvedených v čl.
63 6 4.
v

'v

ČAST
PŘEPRAVA
Čl.

75.

V.
MRTVOL.
Podej.

§ 1. Mrtvolu podanou nákladnim
listem pro rychlé zboží přepravuje
železnice osobními vlaky, pokud by
tím byla uspišena přeprav~ a do~~
lují-Ii to provozni pomery; UZlti
ry chlíků může býti odepřeno.
§ 2. Při podej i musí býti železnic!
odevzdán průvodní list umrlčí, ktery
tato vydá při dodání příjemci.

o.

§ 3. Každá mrtvola musí bÝti
prodyšně uzavřena v rakvi, a to bne•
v jednoduché nebo dvojité kovoUIf
'm:bo vnitř~.í ~ov~vé a. Vn~jši dřev~~
ne nebo Jlne, Jak predplsuje p ~
vodní list umrlčí. Tato jednOdUt~~
nebo dvojitá rakev musí býti Vlož
nva teště do
dř,evěné ~edny t:t.
tesne, aby se nemohla v ni POhnouti
§ 4. Podej mrtvoly třeba napře'
ohlásiti v odesílací stanici, kter:
určí, kterým vlakem bUde mrtVOl
vypravena, kdy má býti na stanic~
přivezena a do kdy naložena. Na.
kládání mrtvoly do VOZU Obstar'
'1
I Z
• k
i Ih '
q
odesl ate. a pre rocen
uty počf.
tá železnice zdržné, pOkud p~ekro.
čení lhůty počftá železnice zdržně
pokud překročení lhůty nezpů sobil~
' sama.
§ 5. Přepravné třeba zapla!"!" .
podeji pokud tarif neustanov~j~ Prl
k
'
jl.
na.
v

Čl. 76.
Přeprava.
§ 1. Mrtvoly přepravuj e železnice
krytých vozech. Je zapo věděno
přikládati zboží, pokud tarif neusta.
novuje jinak . Podáno-Ii zárov eň ně.
'kolik mrtvol z téže stanice odesllacl
do téže stanice určení, lze je nalo.
žiti společně do vozu. Mrtvoly podané v umrlčích povozech se vlecb
stran uzavřených lze přepravovati na
otevřených vozech.
§ 2. Mrtvola musí býti doprovazena průvodcem (srovnej čl. 9 § I)
který jede týmž vlakem.
Průvode:
není třeba, je-Ii stanice určeni zároveň místem určení a odevzdá-Ii odesilatel odesílací stanici písemné nebo telegrafické- prohlášeni přijemco
vo, že mrtvolu odveze, jakmile bude
o jejím příchodu zpraven. U mrtvol,
'adresované pohřebnímu ústavu neb
ústavu pro spalování mrtvol neni tře.
ba takového prohlášení.
§ 3. Mrtvola má býti cestou pře
kládána jen, jestliže je to nezbytné
nutné. Má býti přepravována co neJ·
rychleji; je-Ii delší zdrženi na ně
které stanici nevyhnutelné, postavl
žele:z,nice vůz s mrtvolou podle mol·
nosti na postranní kolej. Stane-Ii se
přeprava nedoprovázené mrtvoly ZiImýšlenými vlaky nemožnou, má stanice, kde vznikra překážka, přljemd
telegraficky oznámiti, kterým vlakem
bude přeprava vykonána. Za tuto
zprávu železnice ničeho nepožaduje.

v

.V

'

teleznlcnl
ČI.

přepravní řád čl.

. .

75-80.

519

tých

77. Dodanl.
,
O příchodU• .mrt~.,?ly ~o sta§ 1. .ení musí by tl prl!emcl hned
nice urc z ráva na jeho utraty telepod.ána ~elefOniCky nebo poslem.
graficky, kmile byl příjemce zpraven
J ~6 3), je po.vinenv.'!1rtvolu vy(C~'. .
dvézti neJPozdeJI v 5 denlozltl :o~nách (odběrná lhůta). Odní.ch
hůta se staví pouze po do~.u
ber~áí Ipředpisů policejních nebo J!pl.n~n úřadů správních, pokud ~anf
nyc
e us tanovuje jinak. J~kmlle. odbeUlá
n•
uplyne, může. zelezmce odeIhutati mrtvolu na utr.aty. a n~~ez-

';

vz~a oprávněného !!lIst~lmu

v

~Iadu

300 tarifných kilometrů. . . . . . . další
den;
b) pro nákladní zboží:
při vzdálenostech až do
100 tarifných kilometrů
den,
při větších vzdálenostech
za každých dalších započatých 200 tarifních
kilome~ů
dalsí 1 den.
§ 2. Dodací lhůta se počíná u zviřat přepravených vlakem dopoledne
odjíždějícím uplynutím 12. hodiny,
u zvířat přepravených vlakem odpoledne odjíždějícím uplynutím
24.
hodiny po době odjezdu vlaku ustanovené jízdním řádem.
•
§ 3. Mimo případy uvedene v cl.
55 § 3 může železnice po schválení
dozorčím úřadem ustanoviti přirážky
k ,d odacím lhůtám též pro přechod
s jedné dráhy na jinou dráhu nebo
s jevdné t~~ti. na jinou trať téže sprá'
vy zelezmcnl.
•
.
§ 4. Dodací Ihuta se staví mimo
případy uve~ené v ;čl., 55 § ~. ta~é
po dobu z~.rzen! ~zmk.lehov n.apaJenlm
nebo postnkovanlm, Jakoz I po do'
bu zvěrolékařské
prohlídky.
v

pec! 'nímu nebo pocítatl. zdrzne nepohc:ladištné.
O odevzdaní mrtvoly
S
bo t ímu úřadu polic~jnívm.u zpraví
!'lí:e~nice' odesilatele I príJemce na
~:ji:n útraty
I
v . '
Čl 78. Výjimečná a dalsl ustanovenI.
.
Mrtvoly podávané po!icej~imi
1. trestnicemi, nemo~n~ceml a
urady, vším učilištím veřeJnym ne~.9
ťěO:itoVY~odávané nen! třeba d«;lproá f ani není zapotrebi prohlas~ni
v zd~~ čl. 76 § 2. Mohou býti po~á
Čl. 80. Podej.
:áOny v bednách n,;propustne uvzav!e6 1. Stanice s pravidelným znač
• h a přepravovany na otevrenych
podejem zvířat musí míti zan~~ech. Zboži pevné jakost.i (dřevo, ~.ějŠí~
nzel1l, která dovolují účelné naklá~ov a pod.) nebo v pevne~ oba~u dání.
sudech a pod.»)e ~o.z:
§ 2. Povrch zvýšených skládek m~
lněv bednách,
přikládati, je však nutne uClllltl si býti, upraven tak, aby mohla ZVIo atřen ! , aby nebyly. b~dny. s mv~tvo ' řata po nich bezpeč"ě choditi.
i poškozeny. Zakv~zan~ Je. prl~lá:
§' 3. Přenosné ,nebo pojizdné můst
datl potraviny a PO~'VOtl~y, Ja~oz I ky nakládací , musí býti
dostatečně
Jejich suroviny a pred'!'ety P!ílohy široké a opatřeny po obou stranách
A. Po schváleni doz~rcim urade~ zábradHm, aby nemohla býti zvířata
lze též upustiti od predlozeni pru- vytlačena, jakož i ochrannými lištavodního listu umrlčího.
mi vysokými alespoň 20 cm. Podla§ 2. Pokud není v tét~ části jinak hy poj izdných
můstků _nakláda5fc.h
ustanoveno, platí pro pree~avu mrt~ musí býti mimo to opatreny lateml,
vol obdobně ustanovení castf I az aby mohla zviřata po nich bezpečně
IV tohoto dílu vyjma čl. 61, 63 § choditi.
5, čl. 70 a 74.
§ 4. Ve stanicích s- pravidelným
zn ačnějším podejem zvířat nebo poČAST VI.
blíže nich musí železnice zříditi ohrady pro dočasné přechovávání zvíPŘEPRAVA ŽiVÝCH ZVIŘAT.
řat. Tyto ohrady musí býti ~ařízeny
na přivazování zviřat a rozdeleny v
ČI. 79 . Doda'c í lhůty.
menší oddělení, ve kterých je mož1. Dodací lhůty nesmějí překro né odděleně umístiti zvířata různého
čiti tuto největší míru:
druhu a velká zviřata (koně, muly,
a) pro rychlé zboží:
mezky, osly, skot a pod.) od drobprJ vzdálenostech až do
ných zvířat (vepřového dobytka, te150 tarifních kilometrů .
1 den, lat, ovcí, koz, drůbeže
a
pod.);
pfi větších vzdálenostech
matky se ~sajícími mláďaty zůstanou
za každých dalších započapohromadě. '

.J
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§ 5. o podeji zvířat v neděli, o
zákonných
svátcích CI
památných
dnech platí ustanovení čl. 60 § 6,
pokud není tarifem nebo vývěskem
ve stanici jinak ustanoveno.
§ 6. Přijetí nemocných nebo poraněných zvířat může býti odepřeno.
Čl.

81. Obal.
§ 1. Klece, bedny, koše a
Jlne
schrány musí býti dostatečně vzdušné a prostorné, aby zvířata mohla
v nich pohodlně s,táti.
Zvířata nesmějí být i podávána spou t aná.
§ 2. Klece, bedny, koše nebo podobné schrány musí míti dno úplně
a klece mimo to i stěny tak vysoko
utěsněné, aby bylo vyloučeno znečištění vozidel nebo zařízení výkaly
nebo stelivem. Tento předpis . neplatí pro drůbež ve vozových nákladech. Klece nebo schrány, které jsou
částečně nebo zcela z latí
sbité,
musí býti upraveny tak, aby zvířata
nemohla pros t rčiti
jednotlivé
údy.
Lze-Ii předvídati, že bude přeprava
trvati déle než 36 hodin, musí býti
schrány opatřeny též účelným zaříze
ním k napájení a u drobných zvířat
též ke krmení. Dno schran musí býti
pokryto pískem,
sypkou
rašelinou
nebo pilinami.
ČI.

82. Nakládání.
§ 1. Zvířata nakládati a ve voze
bezpečně
umístiti přísluší odesilateli, nebyla-Ii sjednána a do nákladního listu pojata ' zvláštní
dohoda
mezi odesilatelem a železnicí. Pomůcky potřebné
k
uvázání zvířat
musí opatřiti odesilatel. Ke zvířatům
je zakázáno přikládati zboží, které
k nim nepatří. Nakládání musí býti
provedeno ve lhůtě, kterou určí stanice při objednávce vozu nebo při
ohlášce , zamýšleného podeje. Tato
lhůta musí činiti alespoň
3
denní
hodiny počítajíc nazpět
od
doby
pravidelného odjezdu vlaku, kterým
podle sdělení stanice mají zvířata
odejíti. Za překročení lhůty počítá
železnice zdržné
nebo , skladištné,
pokud překročení lhůty nezpůsobila
sama.
§ 2. Při nakládání zvířat podaných
ve schranách musí odesilatel dbáti
t oho, aby měl čerstvý vzduch dostatečný přístup ke schranám. Schrány
je dovoleno klásti na sebe tehdy,
je-Ii podloženými lištami nebo jinak
postaráno o to, aby zůstala
mezi

o.

dnem vrchní schrány a víkem
ní schrány volná prostora ales;P~d.
cm; jiné zboží na ně klásti J' On 3
kázáno.
e za·
§ 3. Při nakládání zvířat POda .
beze schran je povinen Ode/Veb

při určení největšího počtu

Z~i~t'l

který má býti přepraven v témi rat,
ze, dbáti toho, aby nestála v Iro,
zvířata stlačena na sebe a na ~_ ka
vozu. Této podmínce je vYhov.eny
může-Ii se člověk mezi zVířat eno,
voze pohybovati. Byla-Ii zvrrat~ Ve
stavena ve voze napříč, musí LU s ro,
mimo to mezi zvířaty a stěnami au
zu tolik volné prostory, ' aby bVo·
zamezeno pordnéní zvířat rozedře YiO
nebo pod. na hlavě
nebo za n III
Drobným zvířatům musí býti d~ku.
možnost ulehnouti.
na
§ 4. Velká a drobná zvířata jak
i zvířata různých druhů je dovole ol
nQ
nakládati do téhož vozu toliko tehd
jsou-Ii jednotlivé
druhy
naVZáj,Y'
o?děleny přehradou !1ebo Přepaž~
n!m z prk,en .~eb<? lati. _Tato obmele.
ni neplall pn preprave matek
ssajícími mlád'aty a u drůbeže se
§ 5. Vozy s drůbež[ pOdanou' beze
~~~~~~o:USí býti opatřeny kovovou

§ 6. U skotu a vepřového dobytka
musí býti podlaha
vozu
vystlána
Podlaha ,oteyřen~ho v~zu nebo vo:
zu, ktery ma toliko latové stěny a
vozu, jehož dveře zůstanou za pře
pravy otevřeny, nesmí býti vyStláni
sn~dn~ h~řlavými látka,!,i;. za snadno
hO,rlave latl<y se poklada,í zejména
slama, seno, plevy a travnaté stell.
vo . Lze však užíti pilin pOkropenýc~
v~dou ~ př~m~skem písku nebo bel
neho, Jakoz I pokropeného steliv.
rašelinného.
NedodaHi
odesllat
steliva, učiní tak železnice za p
platek ustanovený tarifem. Zeleznlc.
určí tarifem stanice, kde obstará,.
podestlání. Za podestlání může II
vybrati tarifní poplatek. Překládán.
li c~stou P?destlaná zvířata, je f.
leznlce povinna obsta rati podestláni
ve voze pro další přepravu. Zeleznl.
ce má právo vybrati za dodané st.
livo a podestlání tarifní poplatky,
pokud překládání sama nezavinila.
ČI. 83. Vozy pro živá zvířata.
§ 1. Zvířata třeba přepravovali ,
krytých vozech, jejichž světlá lir.
činí alespoň 2.6 m, a které m~,' •
střechy v podélných nebo
čeln l

telezniční přep ravní řád čl. 81-84.
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h
o dvOU
větracích
otvo- t;vázána (na př. železnými kruhy a
stěnácdl P hých ales poň po 0.40 m ~ pod J.
r~chk' h o~'espoň po 0 ..30 m, kter~
.§ 8. Na zevnější straně vozu pro
šlrO iacvírali zevnitř .
Mimo ..to mU.~1 p~epravu zvířat musí býti udána lož~~i vozy opatřen y na, ?ve~!c h zan- na plocha, a to u vozu o několika
z!ním umožňujícím stale
Jich. I?o- p~tre~h neb, .u vozu rozděleného v
otevření v šířce 0.35 m ~ vellkYch ne~o!!k oddllu tak, a,?y byla velikost
zvířat a 0.15 m u dr.obnyc~, zyírat: kazde prostory zřejmá.
Větrací otvory a dvere maJI zustatl
~~. Pro. koně, muly, mezky a skot
t kto otevřen y pro to, aby vzd~ch ma ze~eznlce na požádání zapůjčiti
a' l dostatečný přístup. Na odeslla- poprsnlky a přívory za poplatek
~~ův návrh v nákladním !istu př?pr~· ustanovený tarifem. '
vl železnice zvířata, vyjma ~ru~ez,
otevřených vozech vysokostennych.
Čl. 84. Přeprava.
y § 2. Pro vepřový d?bytek, ovce,
§ 1~, Ž.eleznice přepravuje zvířata
kOZy a drůbež, podane ~eze sc~ran, d?~ytc~m~ n.e.bo nákladními
vlaky,
ulije se zpravidlakryty~h. vozu
~ vYJlm,ecne _t ez osobními vlaky nebo
několika patrech s l aťovyml ste n<:,!,! rychllky.
Zeleznice vyhlásí vlaky
a s napajedly. Podlahy musí by tl kterými zvířa t a přepravuje.
'
zhotoveny z pr.ken přiléha!fcfch • k
§ 2. Dobytčí vlaky mají jezditi na
sobě tak těsne, neb opatreny_ prí- tratích s pravidelnou silnou přepra
klopkami přiléhajícími k sobe tak vou ,~obytka v určitých, železnicí
těsně, aby zvířata
byla
chráněna vyhlasenych dnech, bud' pravidelně
proti průvanu zdola, a aby bylo za- n.ebo pOdle potřeby; vlaky musí býbráněno vypad ávání výkalů a steliva.
ti ~avedeny tak, aby dobytek přichá
§ 3. Je-Ii nutné výjimečně
užiti zeJ,rCí .. s, přípoj,!1ých tratí nebo pře
pro velká zvířata vozů bez vělracích cha~e!ICI .na ne pobyl v přípojných
otvorů, je třeba,. aby zů.staly dveře stamcl~~ Jen dobu nezbytně nutnou.
alespoň z polOVice olevreny a aby
V napaJecfch stanicfch musí se do'
byly v lélo poloze bezpečn ě upev- bytčí vlak zdržeti po dobu potřeb
_ěny proti posunutí. Otvory ve dvenou k napájení dobytka.
tich musí býti zahrazeny dřevěnými
§ 3. Zví~ata musí býti doprovázena,
pllenfml nebo mřížemi. Není-Ii vo- pokud tarl~ neustanovuje jinak; pro
d s laťovými stěnami, musí býti ve- dro~ná zVír.ata, podaná v přenosných,
ptový dobytek, ovce a kozy přepra dobre uzavrenych schranách nen í doyovány v krytých vozech s mřížemi provodu třeba.
VI dveřfch a s napajedly.
Dřevěná
§ 4. průvo~ce ,tsrovnej čl. 9 § 1)
,..Ienr a mřfže do dveří musí býti má _ op~trovatl zVlrata za přepravy a
.'espoň 1.5 m
vysoké.
Mříže
do !,'lesk,atl ve voze u zvířat; ve slu·
dvarr opatří na včasné požádání že- zebnlm voze nebo v osobním voze
leznice.
může prodlévati toliko za souhlasu
I 4. Selata (podsvinčata), která dozorčího úředníka nebo vůdce vlaI'ou
podána ku přepravě
beze ku.
§ 5. Zvířata, o jichž přepravě lze
schran, přepraví železnice v chladné
předpokládati, že bude trvati déle
době roční v krytých vozech s otevrenýml otvory větracími a se za- než 24 hodiny, musí odesilatel před
yrenými dveřmi, navrhne-Ii to odesi- n.akl~dáním nakrmiti a napojili. TrváII preprava déle než 36 hodin musí
latel v nákladním listu.
i 5. Koně, muly a mezky přepra bý!i zvířata napájena nejpozd~ji po
kazdých
36 hodinách . Napájeti zvívI'e feleznice na odesilatelův návrh
v n6kladnrm listu za podmínek ustav ~ata přísluší jejich průvodcům . Zví,
rata
bez
průvodců napájí železnice
novených tarifem ve voze opatřeném
polltáff (stájovém voze), který může z~ poplatek ustanovený tarifem. Stanice,
ve
kterých železnice
zvířata
IIIItI světlou šířku menší než 2.6 m.
napájí, určuje tarif.
§ 6. Schran na spodnr straně vozu
~ 6. Podle návrhu odesilatele
v
lze ufltl tollku ku přepravě
zvířat
nákladním listu má železnice obstaonemocněvU ch za železniční přepra
rati postřikování vepřového dobytka
v,. pokud tarif neustanovuje jinak.
z~ poplatek ustanovený tarifem. Sta§ 7. Vuz musí býti opatřen uvnitř
m~.e, ~e, kterých, ž,eleznice toto po.
ulll.nrml, aby mohla býti
zvířata strlkovanl vykonava, určuje tarif.
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§ 7. Posunování vozu
musí býti obmezeno na
potřebu a vykonáno vždy
opatrností; prudké nárazy

I II. Obchodní práv
se

zvířaty

nejnutnější

se zvláštní
jsou zapo-

věděny .

§ 8. Při nakládání a překládání
nesmí býti schranami se zvířaty strkáno a házeno, a nesmí býti překá
ceny.
Čl.

85. Výpočet a placení přeprav
ného . Přirážky k dovoznému.
§ 1. Nepředepsal-Ii odesilatel ani
tarifů, kterých má býti
užito, ani
přepravní cesty, nebo nedostačují-Ii
odesilatelovy předpisy
k úplnému
určení přepravní cesty nebo tarifů,
nebo vylučují-Ii se tyto předpisy navzájem, užije železnice tarifů, které
poskytují nejkratší lhůtu dodací
a
při stejné lhůtě dodacf po různých
cestách tarifů, které poskytují nejlevnější sazby dovozného.
§ 2. Počítá-Ii železnice dovozné
podle jednotkových vah nebo nepočitá-Ii dovozné
podle váhy, není
povinna zjistiti váhu.
§ 3. Železnice může žádati, aby
hylo přepravné zaplacenp napřed .
§ 4. Přirážku (čl. 51) počítá železnice i tehdy, byl-Ii udán menší, počet kusů, a mohla-Ii Um býti způso
bena újma na dovozném.
Přirážka
se rovná dvojnásobnému rozdílu mezi dovozným za udaný a dovozným
za zjištěný počet kusů z odesílacf
stanice až do stanice určeni.
ČI. 86. Dodáni.
§ 1. Zvířata musí býti po přícho
du na slanici určení přichystána k
odběru co nejrychleji. O příchodu
zvířat do stanice určení musí býti
příjemci
podána zpráva na jeho
útraty telegraficky, telefonicky nebo
poslem ihned, nejpozději však ve
lhůtě ust anovené pro
rychlé zboží
(čl. 66 § 2), ' pokud tarif neustanovuje jinak. Srovnej však čl. 65 a 66
§ 5.
§ 2. Příjemce je povinen vyložiti
a odehnati zvířata nejpozději ve 3
denních hodinách po tom, kdy byla
přichystána k odběru (odběrná lhů
ta). Byla-Ii podána příjemci zpráva o
příchodu (§ 1), počíná se t ato lhů t a
za dvě hodiny po uskutečnění zprávy
(čl. 66 § 3).
O odběrných lhůtách
platí obdobně ustanovení čl. 67 §§
4 až 6, pokUd tarif neustanovuje jinak . Jakmile odběrna lhůta uplyne,

může železnice

o.

dáti zví ř ata do I
třování na útraty a nebez pečí 00 e·
vněného, nebo vybrati zdržné ~:6.
dištné nebo stojné.
' s a·
§ 3. Ustanovení čl. 80 §§ 1 2
a čl. 84 § 8 platí obdobně.'
aS

ČI. 87 . V~jimečná ..a dalš.í ustanovenI.
§ 1. Divoká zVlrata Je železnl
povi~na přepr~viti j!n t ehdy, bYly~~
~plneny po~mm~y p,redepsané v Z6.
Jmu bezpecnostl .
§ 2. Pokud není v této části jln
ustanoveno, platí pro přepravu zalt
řat obdobně ustanovení části I ~
IV tohoto. dílu vyjma . čl. 61, a USla.
~~~~í~í dllu IV. platna p ro přepravu
OfL IV.
RUČENf ŽELEZNIC Z P ŘEPRAVNI

SMLOUVY. REKLAMACE. ŽALOBY.
ČASl I.

Čl.

RUČEN f.

88. Společné ručení železnIc.
§ 1. Železnice, která přijala ku
přepravě cestovní zavazadlo, spěl.,.
nu nebo s nákladním listem zboll
ručí za provedení přepravy na cel6
cestě až do výdeje cestovního JI.
~:~~dl~b~:í~ až do dodání spěšnfay

§ 2. Každá následující železnic,
vstupuje v přepravní smlouvu pft.
vzetím cestovního zavazadla, spy.
niny nebo
zboží s původnlm n"
kladním listem a to u zbožl pilo
dle údajů nákladního listu _
přejímá závazky z t oho
vyplýval
bez újmy ustanovení čl. 104 § 1
která se týkají železnice určenI.
ČI.
89 . Ro zsah ručeni.
§ 1. Železnice ručí za podmln
ustanovených v tét o části za UolII
vzniklou úplnou nebo částečnou zi..
tou nebo pošj(ozením u cestovnlll
zavazadla od přijetí ku přeprav' II
do výdeje, u spěšniny nebo l b.
od přijetí ku přepravě až do do"
ní (viz však § 6), jakož i za zp"
děný výdej cestovního zavazadla •
za překročení dodacf lhůty u spi
ny nebo zboži.
§ 2 Pokud jde o ručení železn
pokládá se za výdej cestovnlho
vazadla nebo za dodání sp"

Z'elezniční přepravn í řá d čl. 85-90.
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zboíí téz odevzaanl ceSI~VnInO
§ 2. Železnice neruCI u spěšniny
ne:aozaala, spešniny ,nebO ZbOZl ' .v~ ne~o zboží za škodu vzniklou z jeb~rnl ,dne nebo z několika příčin níže u' :anfci urcen í ~elnl .~ ebo
: rave dO Jeji ch SKI~dISt, . Kt er~ ne~ vedených :
.
~ou pod zave rem zel eznlc~ , Jak,oz
a) z nebezpečí souvisícfho s přejich usklaan ení - po.ku~ W!'t o ra- p.ravou '! ~tevřen~ch vozech u zbodem dovoleno (srovnej cl. 33 § 7, Zl, ktere Je v nich přepravováno
cl. 40, 74 §§ 4 I ,_ a cl.. _8~ § 2) podle ustanovení tohoto řádu nÉ!bo
ja k v prostorach zelez.nI.cnlch tak u p.odle t~lrifu
nebo podle
úmluvy
speditéra nebo ve vereJne~
skl a- sJednane s odesilatelem a pojaté do
dfšti. Viz též přílohu A o ddll I-Ia, nákladního listu;

l

J (4)3 ja~o~e!n:~lb~:ru(:! ' za úplnou
li . _ e .
'
b
-k
neDO castecn ou ztratu ne o pos 0zenl ces tovního za.vazadl a, do~a ~e-.Ii,
že škoda byl~ zp~ s obe na ~avmenlm
cestujicino, vl astni va dn~_~t l ce~t ovnlho zavaza dl~ nebo ~VS SI m~cl.
§ 4. Žel eZnice nerucl za uplnou
bO částečnou ztrátu nebo poško~:ni spěšni ny nebo zboží, d Okáže-ii,
že škoda byla způsobena zaviněním
o ravněnéh o nebo jeho
příkazem,
kťerý nevyplývá ze zaviněn í železnice nebo vlastní vadno stí přepravova~ého p ředmětu (vnitřní zk ázou , ubýváním, o byčejným p rosakovaním
atd.) nebo vyšší mocí.
§ 5. Železnice neručí za , zpožděný
výdej ces to vního zavazad la nebo za
prekročeni dodací lhůty u spěšniny
nebo zbo ží, dokáže-Ii, že by lo z půl obeno okolnostmi, kter é nemohla
odvrátiti a které zdolati nebylo v
lejl moc i.
§ 6. Ru č e ní železnice za zboží podle ustanoven í tohoto řá du končí ve
ItIn'ci urče ní, označen é v nákladním
" stu, i tehd y, zapsal -Ii
odesilatel
do nákladn ího listu místo určení [čl.
41 § 2 a)] . Co do další p řepravy
mé železnic e povinnosti
i
práva
Ipedltéra. Do váií-li vš ak železnice
Ipělnfny nebo zboží ve
staničním
m l stě nebo do sousedních míst podle čl. 39 nebo 65, ručí za dovoz
1& stanice určen í jako povozník (viz
vlak čl. 95 § 3).

_ b) z nebezp.ečí sou~isfcího s tím,
ze obal chybl nebo Je vadný
u
spěšniny nebo zbo - í kt '
'
jsou-Ii řádně balenZy' _ ~j:ou- svn:~
povahou vydány
nebezpečí ztrát
nebo poškození;
y
••
. • •
~) z neb ezp~cl. souVlslclho s nakl.ad án ím,_ vykladaním nebo s vad~ym nal?zenlm. u spěšniny nebo zboZl , ~tere n~~ladal odesilatel nebo
vyklada~. prlJemce podle ustanovení
.tohoto !adu ne~o podle t arifu nebo
podle um~uvv sjednané s odesilatelem a pOJate. do nákladního listu,
nebo podle . ~m~uvy s příjemcem ;
d) z~. zv~as.. nlho nebezpečí úplné
nebo cas~e,:ne ztráty nebo poškození ~eJmena. lomem, rzí, přiroze
nou Zkaz?u, vmtřní, kromobyčejným
p!osakovamm! vysýcháním, roztroušenll~. -;-, kteremu • .Jsou vydány určitá
spesn~na ~e.~ urclt é zbožl z
p ř lčin
vlastnlch Jejich povaze;
e) z nebezpečí souvisícího s tím
že předměty, které jsou z přepravý
vyloučeny, byly přece odesilatelem
podány ku přepravě s pojmenováním
nesprávným, nepřesným nebo neúplným, nebo že předměty, které jsou
připuštěny ku přepravě podminečně
~yly podány ku přepravě s pojme:
nováním nesprávným, nepřesným nebo neúplným, nebo s opominutím

předepsaných

opatření

bezpečnost-

ních;
.f) ze zvláštního nebezpečí spojeneho s přepravou pro živá zvířata ;
tl. 90. Obmezené ručení za škody,
~) z nebezpečí, které má býti ~d
které mohou vzni knouti ze zvláštních vraceno doprovodem, jestliže podle
příči n.
ust!'lnovení tohoto řádu nebo podle
§ 1. Železnice n eručí u cestovní- tanfu nebo podle úmluvy sjednáné
ho zav azadla za škodu vzniklou :
s odesilatelem a pojaté do zavaa) zv láštni povah ou zavazadla, vad- zadlového Ifstku nebo do nákladního
nOltl obalu nebo tím, že př edměty listu má býti přidán průvodce .
I pfepravy vylouče né jako zavazadla
§ 3. Mohla-Ii podle okolnosti vzni(tl. 29 § 4) byly přece po dány ku
knouti škoda z jedné nebo několika
pfepravě ;
přičin uvedených v §§ 1 a 2 plati
b) ze z~láštního nebezp ečí spodomněnka, že z nich vznikla' nedo'1III6ho s prepravou pro živ á z vířata . ká že-Ii oprávněný opak .
'

III. Obchodní
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ČI.

Velikost náhrady při úplné
nebo částečné ztrátě.
§ 1. Musí-Ii železnice podle ustanovení tohoto řádu dáti náhradu za
úplnou nebo částečnou ztrátu
cetovního zavazadla, může býti žádáno:
a) je-Ii velikost škody dokázána,
náhrada této škody až do 130 Kč
za každý chybějíci kilogram hrubé
váhy;
b) není-Ii velikost škody dokázána,
'částka 65 Kč za každý chybějící kilogram hrubé váhy.
§ 2. Musí-Ii železnice podle ustanovení tohoto řádu dáti náhradu za
úplnou nebo částečnou ztrátu špěšni
ny nebo zboží, vypočte ji:
podle bursovní ceny,
'neni-li této, podle tržní ceny,
neni-li ani prvé ani druhé, podle
'Obecné hodnoty spěšniny nebo zbožf
1éhož druhu a jakosti v odesílac í stanici a v době, kdy byly spěšnina
:nebo zboží přijaty ku přepravě.
•
Náhrada nemůže však přesahovati
"325 Kč za každý chyb ějíci kilogram
hrubé váhy s výhradou obmezení
ustanovených v čl. 96.
§ 3. Mimo to nahradí železnice
přepravné , clo a )iné
výdaje:
(na
př . útraty podle cl. 64 § 5, cl. 105
,§ 4), které byly nebo budou zapla'c eny za ztracené c~~tovní _~ava.zadlo,
'spěšninu nebo zboz!. Dalsl nahrada
se neposkytuje (viz však čl. 97
a 98).
§ 4. Nejsou-Ii u spěšniny nebo
zboží částky, které tvoří., z!ikladnu
pro výpočet náhrady, vYJadreny v
československé měně, přepočítávajf
se podle kursu dne a místa placení
náhrady .
Čl. 92.
Domněnka o ztrátě .
Nalezení.
§ 1. Chybějíci kus cestovního zavazadla se pokládá za ztracený uplynutím 14. dne, který následuje po
tom, kdy bylo žádáno za výdej. Bylli kus ces tovního zavazadla pokládaný za ztracený nalezen do roka po
žádosti za výdej, 'je železnice p~
vinna podati o tom zprávu cestuji-dmu, je-Ii jeho bydliště známé, nebo
může-Ii býti vypátrán .
§ 2. Oprávněný může bez dalších
důkazů pokládati spěšninu za ztracenou nebyla-Ii ve 30 dnech po
uplynJtí dodaci lhůty přichys!ána k
odběru, zboží pak za ztracene"
nebylo-Ii ve 30 dnech po uplynuti dodací lhůty příjemci dodáno nebo při-

91.

právo.

chystáno k odběru. Oprávněny
jímaje náhradu za ztracenou spěl ~".
nebo zboží, může si vYhr aditi" nu
stvrzence, aby mu byla hned POd ve
zpráva , budou-Ii spěšnina nebo ztnl
ží nalezeny do čtyř měsícu po a·
placení náhrady. O této výhradě vy.
,dá mu železnice osvědčení.
vy.
§ 3. Oprávněný muže do 30
po obdržení zprávy žádati, aby dn6
byl zdarma vydán nalezený kus mu
stovního zavazadla nebo byly zdaree•
vydány nalezená spěšnina nebo
ží podle volby bud' v odesílael st
ni,ci nebo _~e !!anici u!čení, vráu~i
nahradu. Pnslusl mu vsak nárOk
náhradu za zpožděný výde j cesta~~
ního zavazadla nebo za p ř ekročeni
dodaci lhůty u spěšnin y nebo zball
podle čl. 95 a 97, třebas i nárok III
náhradu podle čl. 91, 94 a 98
§ 4. Nebyl-li nalezený kus C~stoy.
ního zavazadla požadován ve Ih611
30 dnů uvedené v § 3, nebo byl.U
nalezen teprve po roce od dOby
kdy bylo žádáno o jeho výdej ne~
neučinil-Ii oprávněný u sPěšni~y n.
bo zboží ve stvrzence výhradu zmf.
něnou v § 2, nebo nedal-Ii přlkq
ve Ih~tě 3~ _d~ů uvedené v § 3, nebo
'byly-II spesnlna nebo
zbožl nal.
zeny teprve po čtyřech měslcíeh po
vyplacení náhrady, železn ice naloll
s nalezeným kusem cestovního zav.
zadla nebo s nalezenou spěšnin..
či zbožím podle svého uváženI.

Z:I

ČI.

93 . Obmezené, ručení při ztrill
na vaze .
§ 1. U spěšniny nebo zbožl,
svou zvláštní povahou utrpí
vidla za přepravy ztrátu na
ručí železnice za ztrátu na váze
ze tehdy, přesahuje-Ii takto
ven ou mez:
.
a) 2%
váhy u tekutin nebo
mětů podaných ve vlhkém stavu,
kož i u těchto druhU :
dřevo barvířské
strouhané ne
mleté,
chmel,
kořeny,

kosti celé nebo mleté,
kožišiny .
kůra stromová,
kůže surové ,
kůže zpracované (usně),
lékořice (sladké dřevo',
mýdla a hutné oleje,
odpadky koží,
plodiny čerstvé,

Zelezniční pře pravní řád čl. 91 -96.
plodiny 'sušené nebo peče né,
I cestovního
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zavazadla nebo spěšn iny,
rohy a 'paz~ehty,
a t~, z~, každých započatých 24 hodin,
ryby susene,
poclta)/c u cestovního zavazadla od;
•
žádosti za výdej, u spěšniny od
:r~~hY zvířeci,
uplynutí dodací lhůty, nanejvíce však
Jtětiny,
.
za 14 dní.
tabák řezany,
§ 2. Bude-Ii dokázáno, že vznikla
tabakové Iis~y čerstvé,
ze zpožděného výdeje cestovního
tmely čerstve,
zavazadla nebo z překročení dodací
tuky,
lhůty u spěšniny škoda, je železnice
vlna ovčí,
povinna zaplatiti ia tuto škodu názelenina čerstvá ,
hradu, která však nemůže přesahoilně;
• h
vati
čtyřnásobek
náhrady
určené
b) 1%
váhy u vst:;c. ostatní~~ v § 1 .
fedmětů suchý ch, ktere JSou rovnez
§ • 3. l~ překročení dodací lhůty u
~odrObeny ztrátě na váze ze pře- zbo~í Jc~. 55 §§ 6 až 8), jestliže
pravy
opra,vneny nedokáže, že vznikla z
§ 2' Obmezené ručení ustanovené p!ekročení škoda, je železnice pO,§ l' nelze uplatniti, je-Ii dokázáno, vinna zaplatiti:
;e ztráta na _~~.ze nev~nikla podle
lfto dovozného za překročení až
okolností z pn Cin, ktere ospravedl - do 24 hodin;
.duji ustanovenou mez.
2/10 d.ovozného za překročení přes:
§ 3. Přepravo ván~- li někol!~, k~sů 243 hodiny, nanejvíce však 48 hodin;'
s týmž nákladním listem, poclta zefto d.ovoznéh~, za překročení přes
leznice shora us.t~noyen .o~ mez, u 48 hodin, naneJvlce však 72 hodiny"
taidého ~.usu z~lasť, )e-II. Jeh~ ~aha
4fto d.ovozného za překročení pře~
pll podeJ I bu~ oddelene oz.na.~e~.a 72 hodiny, nanejvíce však 96 hodin;
y nákladním listu nebo lze-II JI JI5/10 dovozného za překročení přes
nak zjistiti .
/ 96 hodin.
§ 4. Při úplné ztrátě není ,dov ol~~o
§ 4. Bude-Ii dokázáno, že vznikla
pfl v.ýpočtu náhrady svahy neco ~ překrc:'če~í do~ací lhůty u zbož f
sroUetl.
• ,
.
•
s.koda, Je zeleznlce povinna zapla§ 5. Tímto. clankem neJsou dotcena tlti za tuto škodu náhradu až do
ustanovení cl. 90 § 2 dl ·
částky dovozného.
CI 94. Velikost náhrady při poško§ .~. N_á~~ady .. uvt:;den~ v §§ 1 až 4
•
zení.
~:pfl~lu~eJI ,P!I
uplne ztrátě. Při '
t ,. Za poškození musí železnice c~stecne ztrate se. , poskytují , tyto
kromě výjimky uvedené v čl. 96 za- I nahrady za. zbylou ..cast_ vedle, nahraplatili znehodnocení. Další náhrada ~ d,y podle cl. 91,. pn poskozel1l vedle
.e neposkytuje (viz však čl. 97 a 98). / nahrady po~le <;.1. 94.
I 2. Náhrada nemůže však přesa§ 6. ~ nahrade za zpožděný výdej
IIovatl:
' ces!ov~lho za~aza~la nebo za pře-a) byla-Ii celá zásilka poškozením kroceni. doda~1 . Ihuty ~ ~pěš~~ny neznehodnocena, čás tku, kterou by bylo bo ~bozí,. byl!-,. opoveden zaJem na '
platIti za úplnou ,ztrátu;
dodaní, VIZ cl. 97.
b) byla-Ii poško zením znehodnocenna jen část zásilky, částku, kterou Čl., 96. Obmezení náhrady při zvláštby bylo platiti za ztrátu znehodnoních tarifech.
cen' části.
§ 1. Poskytuje-Ii železnice u spě
I I. CI. 91 plat[ obdobně.
šnin nebo zboží zvláštní podmínky
CI 95. Velikost náhrady při překro přepr~v~í (výjimečné tarify nebo
zlevnene sazby), které značí slevu
čení dodací lhůty.
proti dovoznému počítanému za ceI t. Za zpožděný výdej cestovního lo,U přepravu podle obyčejných POd:
uvazadla (čl. 33 § 2) nebo za pře mll1~~ (p,ravidelných tarifů), může obbotenl dodaci lhůty u spěšniny (čl. mezlll nahradu příslušející oprávně
JI I 3), Jestliže oprávněný nedoká- nému , při úplné nebo částečné ztrá• I. vznikla z tohoto zpoždění tě, poškození nebo překročení dopf.kroč ení .dodací Ihuty škoda, dací _ lhůty na určitou nejzazší část-,
leI.znlce povinna zaplatiti částku ku . ládá-Ii odesilatel, aby bylo Uži-• 65 Kč za kilogram
hrubé váhy to takového výjimečného tarifu nebo ,

I
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dých započatých 24 hodin poči! II
'takové zlevněné sazby, musí to
u u cestovního zavazadla od žá a t
'spěšniny ohlásiti při podeji, u zboží za výdej, u spěšniny od uPlynut~~SIl
navrhnouti v nákladnim listu a ozna- . dací lhůty, nanejvíce však za 14 d Q.
čiti příslušný tarif (čl. 48 § 2 f)].
~ to až do částky opověděného nál,
§ 2. Je-Ii taková nejzazší částka u- Jmu;
Z·
'stanovena v tarifu užitém pouze na
2. bude-Ii dokázáno, že vznikl
,části přepravni cesty, platí ustano- tohoto zpožděni nebo z tohoto :_ Z
veni tohoto článku jen tehdy, po- kroče_ni _š~oda, n.áhrada až do čás~:'
vstala-Ii příčina odůvodňujícl náhra- opovedeneho zájmu;
Y
du za úplnou nebo částečnou ztrátu
b) za překročení dodací IMty
nebo poškozeni na této části přepra- zboži (čl. 55 §§ 6 až 8):
u
vní cesty.
1. jestliže oprávněný nedokáže i
vznikla z tohoto překročeni škod ,e
Čl. 97. Opověd' zájmu na dodání.
2!tO
dovozného za překročeni a'i
a
§ 1. U cestovního zavazadla, které do 24 hodin;
'/10 dovozného za překročeni
I
není podáno ku přepravě s výhradou
železnice o pozdějšim placení př e - 24 hodiny, nanejvíce však 48 htdle~
6lto dovozného za překročení Pf:'
pravného (čl. 32 § 7), jakož i
u
spěšniny pokud tarif neustanovu- 48 hodin, nanejvice však 72 hOdlny~
8/ 10 dovozného za překročeni
Pře'
je jinak může býti opověděn zájem na dodání. Částka musí býti za- 72 hodiny, nanejvice však 96 hOdln~
celé .dovozné p~i překročení pfe;
znamenána železnicí v zavazadlovém
96 hodm, a to VIdy nanejvice ai
lístku (čl. 32 li 6 f)].
§ 2. U zboží může býti opověděn do částky opověděného zájmu'
2. bude-Ii dokázáno, že vznikla 1
-zájem 1I.:l dodáni zapsáním do nátohoto překročení škoda, náhrada al
1<ladního listu podle čl. 48 § 2 g).
§ 3. Je-Ii náhrada u spěšniny nebo do částky opověděného zájmu.
§ 7. Je-Ii částka opověděného zi-zboží obmezena podle čl. 96 nejzazší částkou, neni přípustné opově jmu menši nežli náhrada podle fl
děti zájem na dodáni nad tuto čá- 95, může, býti_ požadována tato n~
hrada mlsto castek v předchozha
stku.
§ 4. poplatek za opověděný zájem § 6.
§ 8. CI. 95 § 5 plati obdobně.
na dodáni vypočítá železnice za nedilné jednotky po 10 Kč a po 10 tar ifnich kilometrech; poplatek nesmi ČI. 98 . Velikost náhrady při zl'"
'býti větši než 0.25 za jednotku. Vy- úmyslu nebo hru~é nedbalosti žel ..
-bývajíci částky při výpočtu poplatku
znlce.
se vzestupně zaokrouhli na 10 h. NeKdykoli způsobila železnice úpln
jmenši poplatek za přepravu z odesílací stanice až do stanice určeni nebo částečnou ztrátu, poškoze
nebo zpožděný výdej či překroče
'Ustanovuje tarif.
§ 5. Bude-Ii dokázáno, že škoda dodaci lhůty zlým úmyslem ne
vznikla úplnou nebo částečnou ztrá- hrubou nedbalo str, je povinna d
't ou nebo poškozenim cestovniho za- plné zadostiučiněni až do dvoln
vazadla, spěšniny nebo zboží, u kte- sobných nejzazšich částek zminěn
Tých byl opověděn zájem na dodání, v čl. 91, 94, 95, 96 a 97.
'může býti požadována mimo náhrady
ČI. 99. Zúrokování náhrady.
'Ustanovené v čl. 91 a 94 ještě náOprávněný může žádati 6°10 úrolJ
nrada dalši škody až do částky opoz přiznané náhrady, pokud pfes_
věděného zájmu .
§ 6. Byl-Ii opověděn zájem na do- je tato náhrada u zásilky částku '
Kč . Úroky se počitají ode dne ...
-dání, může býti požadováno:
a) za zpožděný výdej cestovního klamace (čl. 102) nebo, nebylo·1I ,..
zavazadla (čl. 33 § 2) nebo za pře- klamace, ode dne podáni žaloby 1ft.
1<ročení dodací lhůty u spěšniny (čl. 104).
~8 § 3):
ČI. 100. Vrácení náhrady.
1. jestliže oprávněný nedokáže, že
vznikla z tohoto zpožděni nebo z toNáhrada přijatá neprávem mu.1
noto překročení škoda - 1.30 Kč za ti vrácena. Při podvodu má le
1<ilogram hrubé váhy cestovniho za- ce mimo to nárok na zaplacenI
vazadla nebo spěšniny, a to za kaž-

železniční pře pravní řád čl. 97-104.
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c!l. 101. Ručen! železnice za jeji

zamestn ance .
§ 1. Zeleznice ~uč! za sv~. z?měst
nance ve své sluzbe a za Jme osoby, kte~ých užije ku provedeni převzaté prepravy.
§ 2. provác!~ji-li ž~.lezn i.~n! zaměstnanci n~. zado~! z~Je.,!,c ~ , ukony,
kleré železnicI neprlsluseJI, JSou pokládáni za zmocněnce toho, za ně
hOŽ JSOU činní.
ČAST II.
REKLAMACE. ZALOBY. ZANIK A PROMLČEN[ NAROKO Z PŘEPRAVN[
SMLOUVY.
ČI. 102. Reklamace.
§ 1. Uplatňuje-Ii reklamant (§ 2)
mimosoudně nároky
z
přepravní
smlouvy (rekla mace), je povi nen tak
učiniti pisemně u železnice příslušné
podle čl. 104; nároky je povinen
od6vodniti.
§ 2. Reklama ci může pod ati ten
kdo má podle čl. 103 právo žalovati
leleInlci.
§ 3. Reklamant je povinen předloliti doklady určené tarifem, a to bud'
, prvopise nebo v opise, na přáni
lel,znlce řádně ověřeném. Př i vyří
lili' reklamace může železn ice žáclili u nároku z přepravy cestovních
IlViIadel nebo spěšnin vráceni za,uadlového Ifstku, u nároku z pře
pravy zboži předloženi prvop isu nákladnlho listu nebo duplikátu nákladalbo listu či přiji macfho listu nebo
doblrk ověho listu , aby v nich poznamenala vyřizení.
§ 4. Reklamace se poklá dá za
platnou , neustanovu je-li tarif jinak
byla-Ii podána rekla mantem (§ 2) ~
ptlslulně železnice (§ 1), a to okamItkem, kdy byly k ni předlože ny do_I • ., o oprávněnos ti , (§ 3).

«:1.

103. Osoby oprávněné k žalobě
na železni ci.
I 1. Domáhati se žalobou nároku
... vricenl částek placených podle
pr.pravnl smlouvy jest opráv něn :
II u nároku z přepravy cestujíddl nebo cestovnlch zavaz adel ten
lldo predložl jízdenku nebo zavazad:
lovt IIltek nebo, nemá- Ii těcht o do-

Čl. 104. Železnice, na které lze po-

dati žalobu.
§ 1.; Nárok může býti žalobou uplatnen:
a) jde-Ii o vrácení částek které
byly pl~ceny podle přepravní.' smlouvy,_ - J~~ proti železnici, která pří
slusn~u c~stkou vybrala;
bl )de:lI_ o do.bírku, jen proti
odesllacl zeleznlci '
cl jde-Ii o ostatní nároky z pře
pra,vn! sml~uyy, bud' proti odesíla~1 zeleznlcl nebo
proti železnici
~r~,,:ni n~bo pr~ti té železnici,
na
teJ.I,z trati se udala skutečnost opravnUJlci _k žalobě. Nedostala-Ii železnice urceni cestovní zavazadlo, spěš'
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ninu nebo zbo ží, může býti nicméně
žalována.
& 2. Mezi železnicemi jmenovanými v § 1 c) má žalobce právo volby.
Právo v.olby zaniká podánín žaloby.
§ 3 . Zalobou navzájem nebo námitkami může býti uplatněn nárok i
proti j i né, než v § 1 jmenované železnici, zakládá-Ii se žaloba železnice n"a téže přepravní smlouvě. (Viz
však čl. 108) .

ny nebo zboží, byly-Ii podán
•
dnů, den přijetí neb odběru ~ tdO 14
čítajíc;
o nec) nároky na náhradu za částeztrátu nebo poškození:
cnou
1. byly-Ii částečná ztráta nebo
škození zjištěny podle čl. 105 po.
přijetím neb odběrem, nebo
Pred
2. bylo-Ii zjištění, které mělo b
provedeno podle čl. 105, 0pomi ~tI
toliko vinou železnice;
nuto
d) nároky na náhradu za zevně
Čl. 105. Zjiš t ění ztrá t y nebo poško- znatelné škody, které byly Zjišt~e.
zení.
teprve po p~ijetí neb odběru eny
§ 1. Objeví-Ii železnice částečnou dal-Ii ~právn~ný návrh na
Ziišt~:'
ztrá t u nebo poškození, nebo domní- podle cl. 105 Ihned po objevení šk I
vá-li se toho , nebo tv r dí-Ii tak oprá- dy a nejpozději ve 3 dnech po?'
vněný, je železnice povinna hned, a jetí c:.st?vní~? zayazad!~. neb Od~rJ:
to pokud možné v přítomnosti opráv- ru spesnmy, CI neJPozdeJI v 7 dn ~
něného, zj i stiti zápisem, v jakém po odb.ěru zboŽí . ~ d,oká že-li, že i~~_
po řádku je cestovní zava zadlo, ·spěš- da vZnikla od pllJetl k přepravě d
nina nebo zboží, jejich váhu a pokud výdeje nebo dodání;
o
možné též velikost škody, její pří Č ie) nároky na vrácení zaplaceny h
nu a dobu, kdy škoda vznikla. Na částech nebo dobírky.
C
žádost oprávněného vy dá mu železni§ .3 . . Op~~vn~ný může. tak dloUho
ce opis zápisu.
odplla t l pnJetl••c,:sto Vnlho zavazadla
:2 K ... , "
. ,
. ,
,
neb odber spesnmy nebo zboží
§ .
• ZJlsto~anl .. castecn: ztr~ty to u zboží i tehdy, přijal-Ii nákl' a
nebo ~osko~~nI. , pn~er~ zelez.nlce list a zaplatil přepravné, dokUd a~n~
dva svedky p, C~ZI a, Je-)I t~h? treb~ I leznice nevyhoví jeho návrhu na ze
nebo na pozad~ní. oprvavneneho,
I štění tvrzených škod. Výhrady uČlnt
znal,ce • (~rovn~) vs~k ~.1. 91. § 3!. I I né při přijetí neb odběru nema'l
opravneny muz,: ,SI pnbratl
sveh9 činku nejsou-I i železnicí
. J 6znalce na vlastni utraty.
semně.
uznany pl-

§ 3. Úplnou ztrátu zjistí železnice
podá o ní zprávu oprávněn~!!,~ ? vydá mu na požádání
opis
zJlstenl .
, .
,. ,
... . ,
,§ . 4. Neuzna-II , ~pravneny ~Jlstenl
zaplsem (§ 1) , muze navrhnouti soudní zjišťování podle zákonných ustanovení.
"
~ 5•• K ~~nadIJě.ní železničního pátraní Je pn ztrate cestovního zavazadla cestující povinen ztracené kusy co možná p ř esně popsati.
písemně;

ČI.

106. Zánik nároků proti železnici
z přepravní smlouvy.
§ 1. ·Přijetím cestovního zavazadla
a odběrem spěšniny nebo zboží zanikají všechny nároky proti železn i ci
z přepravní smlouvy.
§ 2. Nezaniknou však:
a) nároky na náhradu škody, dokáže-Ii oprávněný , že škoda byla zp ů 
sobena zlým úmyslem nebo hrubou
nedbalostí železnice;
b) nároky· na náhradu za zpoždě 
ný výdej ces tovního zavazadla nebo
za překročení dodací lhůty u spěšni-

§ 4. Ručení za úplnou ztrátu ce.
stovního zavazadla zaniká, nebylo'lI
ž ádá~o '? výdej .v.e stanici určeni do
6, mesíc~ po príJe~du vlaku zmlntneh? v cl. 33 .§ 2. Zeleznice je Vii'
povmna podati zprávu oprávněném
je-Ii jeho bydliště železnici znám~
nebo může-Ii býti vypátrán jestli"
cestovní ~~vaza~lo bylo nal~zeno dl
ro ka po zadostl za výdej.

telez n. pře pr. řád č l. 105-109. Živn. řád § 1.
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I

slečnou zlrátu,. poškoz,:ní, . J!l kož

I
§ 4. O přetržerií
romlče '
z ožděný výde j nebo prekr?cenl do- výhradou Předchozlc~ ustan ni a ~
d~cI lhůty up lynutlm d ne vydeJe ce- o stavení promlčenl platl ~venl téz
stovnlho zava z.adl.a neb uplynutlm p ředpisy zákonné.
v eobecné
d e dodáni spešnmy nebo zboll ;
nb) při nároclch na náhradu za ú- Čl. 108. Nepřípustnost uplatňovati zaplnou ztrátu uplvnutlm dne, kdy mě·
nlklé nebo promlčené nároky.
10 býti cesto vnl zavaz~dlo vydáno a
Z I
u spěšnin y nebo zbozl
uplynutlm
an klé ,nebo promlčené nároky nedne, kdy dodacl lhůta sko nčil a ;
mOho~ by tl ~platňovány ani žalobou
c) při náro clch na. d oplacení nebo navzájem ani námitkami.
,rácenl jlzdn ého, prep ravného, pllČ
ráfkY nebo výdajů p odle čl. 43 §
I. 109. Vzájemný postih železnic .
12 nebo čl. 69 § 1 uplynutlm dne,
.§ ,1 . ~oskytla-li některá ze zúčast.
kdy bylo placeno, nebo - nebylo· II nenych zeleznlc náhradu z přepravní
placeno - u cestující ch a cestov· sml~uvy, příSluší jí postih proti ženich zava zadel uplynutlm dne, kdy leznlcl, která škodu zPůsobila N
mělo být i placeno, u spěšnin a zbo· I~~-Ii ~uto. želez~ici zjistiti, ~es:~
iI uplynutím dne, kdy b yl y převzat y zucastn e né zeleznlce škodu společ •
ku pfepravě;
.
podle:. poměru délky trati, který~~
dl při nároclch z dobír ek uplynu- se zuc:ast,!1l1y přepravy, neprokáže-Ii
lim 15. dne po skon č e ní dodacf !l,ěktera, ze škoda nenastala
j _
Ih6ty;
Jich tratích.
na e
e) při ná roclch na zaplacení do·
§ 2.
Vrátila·" některá železnice
platku ke clu požadovaného celním podle ustanoveni tohoto řádu nebo
úfadem uplynutím d ne, kdy
celní tarifu oprávněnému jízdné nebo pf _
úfad uplatn il své ná~o ky ;
pravné, které přísluší jiné žele . ~
f) pf! os tatnlch ná ro cích z přepra- má postih proti této železnici znlc.
vy cestujíclch uplynutím dne, kdy • § 3. Byla-Ii dána náhrada' podle
jlzdenka pozbyla p lat no stI.
cl. 26 § 3 nebo čl. 27 §
6 ne á
§ 3. Prom lčení se staví platnou postih místa.
•
m
reklamací p lsemnou (čl. 102 § 4).
§ 4 Železnice :
"
Promlčení pokračuje d nem, kdy že· hOdn~uti se o v JSou opravnen~ do:
leznlce p ls emně zamítl a r eklamaci a jinak a to bud' zájšemnem postihu I
vrAtlla do klady, které k ní byly při· nebo' zvlášť v jedn~t~o~ecn~í nap!ed
pojeny, pokud železnice nenf opr áv·
Pozn Nařízení
b ~ ~ pr p~~e.
n'na sl j e ponechati. Dů kaz o při· (k č l . ·46) usta
o s,a uJe .v prJI. ~
j.1I reklam ace neb odp ovědi a
o pOdmín e čně
ř~ o v.e~I , o pre dme t e c~
,,'cenl dokla dů přísluš í t omu, kdo ( lát ky vý bu š n~ ~~steln Y,Ch k dopra v e
•• toho dovo lává. Op ětovná rekla- příl. B-E v zo'rc ~ a Qe .a , p Od .) a. v
mace nestav í promlčení.
pra vní sml o u-v u. e IS Opi SU pro pre-

I

~ád živnostenský ze dne 16. srpna 1907, čís. 199 ř. z.

Čl. 107. Promlčení nároků z pře

pravní smlouvy .
§ 1. Nároky z přepravní smlou'J
s.e p.~om~ču)í y, jedn~~ roce, nebyli'
II pnslusna castka JIZ určena uP6ním, smírem nebo rozsudkem. Proml.
~ení v~ak nastane ve 3 letech, Jd..
II o naroky :
a) za škody způsobené zlým úmrslem nebo hrubou nedbalostí;
bl z důvodu pod v odu podle tl
100'
e) odesilatele na vyplaceni dobllky vybrané železnicí od přfjemce.
§ 2. Promlčení se počíná:
a) při nárocích. na. náhr.adu za čt-

A,

USTANOVENI OBECN A.
HL AVA L

Rozdělen í živnos tí.
§ 1. 2ivnosti jsou :
a) svobodné;
b) femeslné;
c) koncesované .
21vnosti řemesl né jsou
takové
pll nichž jde o zru čnosti, kt eré vzdě~
lbi v živnosti vyučením a delším
uměstnáním při ní (§ 14-14 f) se
ft.bývaj i.
I obmezeními v pátém odstavci

obsaženými prohlašuji se tyto živno.
sti za řemeslné:

1. Hrnčíři,
2. - sklenáři,

kamnáři

brusiči' skla ,
. ~. m~ty~áři , kováři , pánva ři, krouž.
kara a, retlzk~ři, cvočká ři , zámečníci
VOZOVI, kovára vozů
__ 4. ,nožíř! a brusiči' na ostro , uzda.
ra, vyrobCl chirurgi c kých nástroj ů
5. pilnikáři ,
,
6. zámečníci,
7. brusiči ocele a kovů, jehlMi,

brdaři,

ostruháři,

Č. 34
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ré mlynáři podle dosavadního zVYk
v zemi provozují jako živnost sv~~
lidmi domácími nebo vlastními p I
mocnlky),
o·
46. cukráři, koláčníci, mandoletáfl
výrobci kanditů,
'
47
'káři voskáři
48' f::~;ci u~enáři, ,
49: řezníci koňští, uzenáři kOňiti,
50 mydlaři
51' dláždiči'
pokud provozov
živn~sti v%tahut~ se ~ ~Iáždění ::~
řejných cest pmo%enyml kameny
. 52. pokrývači tašk~mi ~ břidlicí:
53. natěrači a lakyrnlcl, malifi ll[.
tů a plsma, živnostenští malíři pr6.
16. pla~~.en,
myslových výrobků, po%lacovačl a o.
17. kolan , .
,
'bci
chirU!- krašlovači, malíři pokojů,
18. m,ech.anl,kove,. vyr~o o tikové
54. štukatéři.
gicko-Iekar.sk'y'~h prlstroJu,
P
,
poznámka : 1. L:ivnost fotografick6
19. hodlnarJ.
"
_ b y la ve všech svých oborech prohl6.
20. výrobci klavírů, vyr,obcl ,harn~,?
šena za řemeslnou živnost zákonem
nií a podobných ~ude~nlc~ . na~tro~~: ze dne 1 . července 1926 č. 140, sb
varhanáři, výrobcI nastroJ~
ec._ z. a n.,
vých, smyčc~v~~~, strunovych a bl
živnost výroby cementového zbo!1
cích, harmonlkan,
zákonem ze dne 17 . března 1927 čls
21. košaři,
49, Sb. z a n.,
22. bednáři,
á
23. truhláři,
živ nost dekoratérsk
zákonem ze
24. soustružníci,
ře%baři mořské dne 12. listopadu 1929 črs. 187. Sb
.'
z. a n. (a živnost mlynářská zákopěny, dýmka!~~
.
·re%baři nem ze dne 27. června 1929 čfs. 99
25. hřebenarJ,
vejířnícl,
kostí,
Sb . z. a n.)
26. živnostenští ře%baři dřeva a kaPro živnosti v této položce uv.
dené, platí průkaz. %působilosti POdaný- pro ' jednu % nich. Po vyslechnllU
m~;~'kOžeIU%i a barví!~. kO~~ .'
28. brašnáři, řemenan, blcall, sed- 'obchodní a živnostenské komory, zlJ.
%eného společenstevného SVazu .
IMi, postrojníci,
.
příslušných společenstev, může V"dl
29. kartáčníci, štětkařl,
30. provazníci,
, . . ' "změnit nařlzením ro%děleni žlvno
31 prýmkáři
šňůraři, portan, ,vy- na skupiny. Též může po návrhu pl
rOb~i %Iatého' a stříbrného ~~atu, slušného společenstva vládním na"
platnéři a přádelníci zl~~a a stllbra: zením byt předepsané, že' v obvoll
navrhujícíhO společenstva neb v
32. vyšívači zlatem, stnbrem a per
čitých jeho částkách, všechny žlvn.
lami,
sti uvedené v odstavci 3, pol. ' ..
33. barvíři,
b .,
34. čalouníci, výrobci ložního z 0%1, neb je~notlivé % nich. C? do průkall
způsobilosti pokládati treba za UVl'
35. oděvníci,
,.'
dené ve %vláštnich položkách.
36. rukavičkáři, banda%nícl.
podniky a obchodní živnosti po to37. obuvníci,
• • ,.'
38. slunečnikáři a destnlkan, , .. ko- várnlcku vedené jsou vyňaty ze zal..
39. kožešníci, čepičáři, barvJrl
zení mezi živnosti řemeslné. Dom'd
průmysl upraven bude %vláštníml Ů'
žešln,
40. kloboučnici,
kO;JiitiCký úřad zemský, vysleclml
41. modisté,
42. výrobci umělých květin, ozdob- obchodní a živnostenskou komoru I
...

"

..'

I

8. mrlZOv~I.CI, sltan,
\
9. kle~p.JrI, • .
10. kovar~. medl, .,.
osa%níci cí~~. %vonan, kovoliJCI, m
,
nan,
,
b·' aslři
12. výrobci bron%oVe~o % O~!, P
.'
výrobci zboží !- čínskeho stnb~a, c~:
seléři, ,výrobcI kovového %bo%í 9
lanternlho,
·'b "
13 . klenotníci, %Iatnlci a ~trJ rnl~,
14 .. %Iatotepci, střlbrotepcl a kov tepcI, . .
. I
etalografové
~5: rYlcl, kovo.ry)c, ~ smaltovníci:
rYJcl f~r•.::m, rYJcl no,
propletacl, ,?%dob,

ní~~ Phé~iiČi kadeřníci, vlásenkáři,

44: knihaři, pOll%draři! výrobci !;!~"
lanterního zboží koženeho, kartona%níci,
,. t ' kte
45. pek aři (vyjmouc pecnars VI,
-

příslušná společens tv a

ro~hodne

tom, je-Ii pochybn.o, %dall někNlf
živnostenský podnik pokládati ,
%a podnik po továrnicku provoz....
ný a neb za živnost obchodní, pofr

, v'd §§ 2-10

.tivnostenskY ra

dem rekursnrm pak rozhoduJe ministr
obchodU .. k ncesované jsou živnosti
%Ivn~stl .í\y veřejné toho vyhleu nlchz ~r CjejíCh provozováni závidávaj i, a Yláštním povolen í (§§ 15 a
selo na zv
24).
n jiné živnosti, které nejs.ou
Vlech Y za koncesované neb reprohláé~enYOkládaji se %a svobodné
masln , P
ilvnos t l.
HLAVA II.
O odmfnkách sa~ostat~ého provoP
zováni zlvnostl.
2 samostatně provozova.'i něja
o~ livnost může. zp~avJd!a jen ten,
!dO má právo sVOJe Jmenl sam spravovati.
"í
á
Na účet osob, kter.e n~m3lJ, pr . ~a
sami spravova ti s_~oJe Jme~1 ~u~e
b 'tl provozována zlvnost %pusobllym
X ěstkem dllovedoucím obchodo:e:oucím , 'neb n~jemce~ (§ 55)" když
" tomu přivolí Jich zastupc ove
a
plislu~ný úřad_
.
.' dovolení
polllavi nerozhodUje pll
tlvnos t provozovati.

O právnických s~!~~~Ch a společno§ 3. Právnické oso~y, mohou provo10,all živno~t za s~e!nych p0t!míne_~,
\1110 osoby lednotllve, musl vsak Zrldlli IPůsobilého náměstka, obchodowecIOucfho neb dílovedoucího aneb
ce (§ 55).
Spolky mohou však provozovati
Il,nost toliko potud, pokud podle
stlnov jsou k tomu povolány.
Orld živnostenský může společno
stem povinným k protokolování firmy
'ydatl živnostenský list nebo udělit
lIoncesl také bez průkazu o protokolování firmy, je-Ii
jinak
dostateč'
ným způsobem prokázáno, že společ
nost byla založena. Ve všech přípa
dech však budiž předepsána přimě
tená lhůta k dodatečn ému opatření
tIokla dů o vykonaném %ápisu; projdeII tito lhůta, živnoste nský list nebo
dekret budiž odňat jako neplatný.

d'. .

Stav nebo služba.
4. Pokud osoby duchovní a ře
lolcl,
vojáci,
veřejní
úředníci
...b jiné osoby ve veřejné službě
......vené, vyloučeny jsou % provoo
Jodní živností, stan oví
příslušné
"edplsy.

I
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Důvody vylučovac\.

§ 5. Byl-Ii kdo pro nějaký zločin
odsouzen vůbec, pro přestupek neb
pro přečin spáchaný' %e %iskuchtivosti, nebo směřující proti
veřejné
mravopočetnosti, neb pro přečin %aviněného úpadku, pro podloudnictví
ne.~

·těžký

přest~p~k

důchodkový,

~uze

se mu od.eprltl, aby nějakou
zlvnost nastoupil,
bylo-Ii by
dle
zvláštnÍ" povahy živnosti, 'h ledíc k osobě podnikatelově a k trestnímu či
nu jím spáchanému, Obávati se že
by jí %Ie užíval; v tomto případě
nemůže živnost nastoupiti, pokud vyšetřování trvá.
§ 6. Bylo-Ii něl<omu nále%em soudcovským neb administrativním zakázáno provozovat.i. živnost
nějakou,
nel%e mu pOVOliti, aby nastoupil jinou živnost, jejímž provozováním byl
by zmařen účel nálezu onoho'.
Byl-Ii kdo nále%em
soudcovským
odsouzen, trvá vyloučení jen dotud
dokud zákonné následky trestu trva:
jí; politický úřad zemský však může
vyloučení ' takovýchto
osob zrušiti,
stalo-Ii se to nále%em administrativním a hledě k jich pozdějšímu delšímu bezúhonnému chování.
Svazek obecní.
§ 7. Chce-Ii kdo nějakou živnost
provozovati není třeba, aby byl do
svazku této obce přijat, ve
které
živnost
chce provozovati a nemění
se tím jeho obecní příslušl1ost.
Cizinci.
§ 8. Cizinci jsou, není-Ii zákonem
jinak ustanoveno, připuštěny k nastoupení a provozování živností, jestliže ve státě kterému náleží, čsl.
státní příslušnící jsou připuštěni k
nastoupení a provozování živnosti .
Avšak nel%e-Ii dokázati vzájemnosti ,
potřebují cizinci povolení od poli-.
tického úřadu zemského .
Provozování

několika

živností touž
dobou .
§ 9. ledna a táž osoba může provo%ovati několik živností zároveň,
VVhoví-1i požadavkům zákonným.
Provozování živností v okresu
pohraničném .
§ 10. V okresu pohraničním i pří
ště mohou býti provozovány živnosti
Č.
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zabývajici se věcmi kontrole podrobenými pouze za podmínek finančnl
mi zákony p~ed~psaných. '.

III. Obchodní práv

Q.

ní. době v obchodnl živnosti pak
vná se služebnl doba při
r ro.
zboží živnosti výrobnlch a pťá~,deli
kancelářlch a, kontoru při čemi
~
keré zaměstnáni má rovněi t ~e..
alespoň pět let.
rVali
Tento průkaz může také zcela
bo z části nahrazen býti VYSVěd~e
nim o odbyté s prospěchem nhit- eučiliště, které bylo k tomu za z eVi
bilé uznáno. Vysvědčenl sluieb~6:o
diž však i v tomto přlpadě PředlU
ženo. Po vyslechnuti obchodnl a žlonostenské komory, zřízené snad s ~
lečenstevn{ jednoty a společens~o
pro živnosti obchodnl, ve shOdě ~a
ministrem kultu a vyučováni ozna'~

B. ZVLÁŠTNf USTAN·OVENf.
a) v příčině svobodných živností.
§ 11. Každou živnost svobodnou
samostatně p'rovozovati jest oprávně
ný každý, kdo není vyloučený' před
chozlmi předpisy hlavy II.
'Podnikatel Ýšak jest zavázan, dříve
než počne provozovati živnost, oznámiti to úřadům.
§ 12. V tomto ohlášeni má býti uvedeno jméno, věk, bydliště a státni příslušnost podnikatelova, dále
zvolené zaměstnání toto s označenlm
podniku co možná přesným, ' konečně minist~ ob:h~d,u způsobem_ nařizo~~_
pak mlsto kde bude provozováno, a clm prlslusne ustavy, a urcí do lat.
třeba-Ii také přivolenl zákonného zád~by prů~k~z uče~né doby se nahra.
zUJe návstevou techto učilišť.
stupce a příslušného úřadu (§ 2).
Absolventům
vyššlch obchodnidt
Udáni tato zmlněná vztahuji se též
k osobě náměstka neb nájemce, v škol může tato doba v PředCházelI
ci,c~ ods.tavcich předepsána, snllena
přlpadě, že by podle §§ 2 a 3 byla
by tl na Jeden rok.
živnost provozo·v ána těmito.
Vzhledem k veřejným obchodnlm I
V jednu přihlášku nesmí býti pojato živnosti dvé nebo vice. Výjimku komanditním společnostem bUdiž polze činiti toliko v příčině takových užito co se týče průkazu zpŮSobilo_
Živnosti" v seznamu živnosti řemesl sti analogické ustanoveni § 14e
Aby se umožnilo přejlti z Vý~obnl
ných pod touže položkou ve skupinu
sloučených, které podle mlstních po- živnosti, z obchodni živnosti pr6k.
třeb a zvyků bývajl zpravidla společ zem způsobilosti nevázané nebo t
kter'
ně provozovány, a k jejichž nastou- povolání obchodně-tržebnlho,
peni stači jednotný průkaz způsobi nenl podrobeno předpisům živnostell'
ského řádu (banky, skladiště, pOdnilosti.
§ 13. V přlpadě, že dle zákona ky. ž,elezničné ~_ paropla.vebnl, výd..
tohoto není žádně překážky, hledě lecna a hospodarská druzstva, pOdnik osobě, živnosti a místu provozo- ky hornické atd.) k některé obchodnt
vacímu, vydá úřad list živnostenský, živnosti v li 38 odst. 3 a 4 uveden'
živnostenský úřad I. stolice vyslechna
aby se žadatel mohl legitimovati.
V opačném případě zapovl straně, obchodnl a živnostenskou komo",
aby provozování nezapočala
nebo jakož příslušné společenstvo, mall
aby v něm nepokračovala,
dokud výjimečně ustoupiti od průkazu z
sobilosti tehdy, byl-Ii žadatel nelm
překážka nebude odstraněna.
§ 13a. K nastoupení obchodnlch živ- ně pět let činným v přlslušných
nosti, v § 38 odst. 3. a 4. dotčených, městnáních .
jest kromě požadavků obecných (§§
bl Týká se živnosti řemeslných.
2 ClŽ 10) třeba ještě průkazu způso
§ 14. K nastoupení živnosti ře. .
bilosti.
Jako průkaz plati výučný list neb siné jest bráti v úvahu předpisy ,
učebnl vysvědčenl o řádně ukonče 11, 12 a 13 a kromě toho iádé
ném poměru učebném a vysvědčení .průkaz . způsobilosti.
Tento průkaz má obsahovati:
o služebnl době alespoň dvoulet.é
1. že učebnl poměr byl řédni ll"
(§ 79, odst. 1.) v obchodní živnosti,
končen a to u osob, které se u II..
při tom ale musl
celé
zaměstnáni
nostniků vyučili, kteří byli členy spotrvati alespoň pět let.
lečenstva, předloženlm tovarylsk••
Učednickému zaměstnáni v obchodlistu,
vydaného tímto společenslv
ní živnosti rovná se praktikantské
(§ 104), u osob pak, které se vyu
zaměstnáni
při kontorní a kancelář
ské práci v živnostenském podniku v živnostenských podniclch po to
po továrnicku provozovaném, služeb- nicku provozovaných anebo v t.

t

ivnostenský řád §§ 11-14 b.
d 'cích

jejichž majitelé ne- I

wiCh p.o '~~nén: U spole čenstvu, předdletell z čebnlh o vy sv ědčení, poJoienlm u obecn lm úřa d em a dále i
tvrle.!'é~o I učeb nl c h a vysvědčení o
vysvedc:n tovaryšské
zkoušce
(§
yyko~an

příSlušnému
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alespoň

odboru prakticky
po dva školní roky (byť i přeruše
ním této doby) vyučuje, přijetí do
ústavu však závisl na předchozl při
měřené praktické činnosti v živnosti,
nebo navštěvoval-Ii žadatel po řádném ukončení učebnlho poměru
v
téže živnosti denní školu některého
živnostenského učiliště pro dálši své
vzdělání . :,!'esp,?ň .I'O ' jeden školnl
rok, byf I S prerusenim.
NavšfivHi ' pomocnici po řádném ukončeni učebnlho poměru pro další
vzděláni ve své živnosti po tři škOlní roky denni školu některého živnost,en.sk.ého učiliště, js,?uc.e jej!m! řádnyml záky,. n,:mu,si uz predlozltl pr~covni. vysvedc~nl v § 14 odst. 2., c.
2., predepsane.
Mi'nistr obchodu po dohodě s ministrem kultu a vyučováni označl způ-

104d),
á otvrditi předlože2. dále.:~ ~ pracovníhO neb vynim !y~re r~~~vnlch (§ 81) několikasvědce .p á I omo cnické v pnleté lam.~stn ~. ~ o dniku továrním
.,uln! ZIV~OS ~dob~ém anebo v dlltéto zlvnostl tO . ého dr ~hu jako tato
ně továrnl 5 eJ n
Ilvnos~vnl vysv ědČenl musl bytí poprac
ředstavenstvem společentvrle~~ ~ neni-li zam ěs tnavatel člestevn 'ád 'ho společen stva, obecním
nem z ~: kte ré obce . kde se živIlra dem házl
'
n05~b~acučeb'nl jest stanovena od ~o.be.m. n~řízov~cím. při~l~šné .ús~avy
D do čty ř l et. Hrom ada společen- Jakoz I zlvnostl, pro nez vysvedcenl
dvOU má v t ě chto mezi ch . podle § ústavů mohou zcela .n·ebo z části nas~~v~:t. b) neb podle § 119 . cL lit, f, ~rad~~i list vý~čný .a vy~vě~čení U·
1 t novltl uče bnl dobu pro učebnlky cebnl a po p~lpade t.ake predepsa·
aSPolečenstvu přísl ušné, aniž by nou dobu zamestnání pomocnického.
lir kročlla tyto meze, zákonem sta§ 14 b, O~oby ná~ežejíci k vojsku,
Po: ené . Nem á-Ii s pol ečenstvo . v.e ne~o, z~~ske ?b!ane! kter~. ~e v pří,
hvfch stanová ch takový ch předpiSU, slus.ne zlvnostl rádne vyucllI, aktes otet učebnlc h let budiž ujednán od ,r é J~ou z.a své. praesenč.~I, ~Iu~~y
P"padU k p říp a du uč~ bn! smlouvo~ . pravldeln,e. zamestná~y urcltY!,!1 ZIVP zaměstnáni pomocnl cke, tovarys- ~ostens~yml. pracemi. ve ~oJsk~ se
!tl neb tová rnlho děln l k a musi trva- vyskytuJlclml, které JSou predmetem
tl alespoň tři léta.
živno.stí f e !'1eslných, . má býti t~to do:
I '4 a. Průka z o řádně ukončeném ba pokl.ad~na za .ro.vnou ,za.mestnánl
Iru stano vený v § 14. odst . . 2., p.omoc.~lckemu v pr!sluš~e rem~slné
může nahrazen býti vysvědče- zlvnosh. D0f!10~rancl maJ!. za t!~htc?
UÚII, le žada tel navšt ěv oval , s . pro- po~m~nek, ' ~y~aJlcI . se
JIC~
cmne
spěchem živnostenské uče liště, kde slu.zby
steJny nárok .
~arlz.ovac.lm
pfrslulné řemesln é živnosti prakticky .zpusobem budou vydány predplsy
.. vyučule a v ni odbo rně se vzdě' pro .vystavovánl ,P?tvrzenr o tomto
Ihá.
za,!,e~.tnánl, ktere J~ou pracovnlm vyPoznám ka. Srovnej zákon ze dne I svedc,:nl,!! n~ rov,:~ ,postaven.y.
.
25 dubna 1927 o vysv ědčeních škol .. Zame.stná~1 v . ~rcltych 'po~~lclch .ze
II v e ř e j n ý ch orqán ů , pokud tato vy - ~!vnos~enskeho rádu vy'!atych a Je,:svědčen í o pra v ňují k úlevám při na - Jich . ustavech
pomocnych,
krom~
sloupen f živnosti nebo isou součástí trestnl.' . a don~lcovaclc~ pracov~n! pfl
průkaz u způsobilo st i p ř i nastoupení takovych praclch, ktere o sobe JSou
livnosti
řemeslem dle živnostenského
řádu
Doba 'zaměstnánl pomocnického ne. a.t 0 tehdy, děje-Ii se toto z~městná·
ni za návodu osob, které jsou opaIlo dllnlka továrnlh o v o dst. 5. § 14 třeny průkazem . způsobilosti pro při,
plMJepsaná, stanovl se pro . absol' slušnou živnost anebo jinak mají doyenty učlllltě, vyučuj e- Ii se na tako- statečné odborné vzděláni může mi.... "stavě příslušnemu od boru prak· ni~tr obchodu, vyslechnuv . obchodnf
ttclly alespoň po tři školn l roky, na a . živnostenskou komoru, jakož i zřl
Jeden rok.
zeru:iu snad jednotu spole.čenstevnT
Doba praktického zamě s.t ná.nl po- ve shodě s ministrem vnitra způso
mocnlckého nebo dě lnlka t ovárnlho bem naři~ovaclm určiti, že dhj~nó
Itl . e stanovl na jed en rok, když se toto zaměstnáni pokládati za ' 'rovné
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zaměstnáni učednickému

nickému.

neb pomoc-

zovanl živnosti oděvnické, na šatst
ženské a dětské omezenou
111 VI)
obyčejně podati průkaz o řá dnél1l UI[
končení poměru učeb~lho (§ 14 Od~'
2., čís. 1.). Tento prukaz může b;ti
úp~n~ nebo částeč,!ě. na~~ažen Iisvedcenim o návšteve urcltých uJ.
Iišť • živnostenských .~ prospěchel1l Od.
bytyc~, na kteryc~ pvnostl oděvnick~
prakticky se vyucuJe a v ni odborně
se vzděl,ává a to ministrem obChodil
ve shod! s ministr~~ kultu a vyučo.
váni zpusobem narlzovaclm. Nel1lajet~.ým žadatelk~m, aby byla jejich
obzlva zabezpecena mohou býti tyto
průkazy v případech zřetele hOdných
živnostenským úřadem prominuty (pr6.
kaz o řádném ukončeni poměru učeb
niho, neb průkaz školnlm vysvědě~
nim odborn~ ~koly). !oto ustanovenr
má se ' pouzlll zvlášte v takových

Předpisy, týkající
s,e vystavováni
potřebných vysvědčeni budou vydány způsobem nařizovacím.
§ 14 c. Politický úřad zemský se
zmocňuje, aby vyslechna. obchodnl a
živnostenskou komoru, zrizenou snad
jednotu společenstevni a při slušná
společenstva umožnil
'! pti~adech
zvláštnlho zřetele hodnych preJlti od
jedné živnosti k jiné příbuzné, k tomu konci' majetnlkům živnosti po ře
meslnicku provozovaných, anebo takových živnosti koncesovaných,
u
kterých se žádá průkaz zvláštni z,?ů
sobilosti (§ 23 odst. 1.), promlJel
předloženi průkazu způsobilosti v §
14 žádaného.
Politický úřad zemský se také zmocňuje, aby v dohodě s Ob~.ho<:!.nl. a
živnostenskou komorou a prlslusneho ~ř~~~~kOCh~n~d:č:~n~k?oUŽIVá ani paspolečenstva
výjimečně
promljel
Provozoval-Ii kdo živnost oděvnlc.
předloženi Jistu tovaryšského,
po
kou ženskou a dětskou již před po.
přlpadě vysvědčenl učebnlho a vyčátkem půso~~osti ~ohoto zákona, a
svědčenl o vykonané zkoušce tovapak se této zlvnostl vzdal, nenl po.
ryšské.
Politický úřad zemský po dohodě s vinen při opětné žádosti o povoleni
této
živnosti podati dodatečně pra.
předem c!otčenými korporacemi může
také pronHnouti předloženi vysvědče kaz způsobilosti předepsané V třellm
ni pracovnlho, je-Ji jinak nade vši odstavci tohoto §u.
§ 14 e. Zádá-Ii o povoleni žlvnosu
pochybnost prokázáno,
že
žadatel
byl po předepsanou dobu :z;aměstnán veřejná obchodnl společnost, jest zapotřeb
I, aby alespoň jeden spolefjako tovaryš v přislušné .živ~c:'sti, ~
podniku továrnlm obdobnem zlvnostl nlk, který podle společenské smlou:vy
jest
oprávněn provozovati obchoté nebo v dllně tQvárnl
stejného
dy společenské neb ji zastupovaU
druhu jako tato živnost.
Dokud politický úřad zemský toto podal průkaz způsobilosti pro pn:
živnost,
společnost
pat
povoleni neuděli, nesml s provozo- slušnou
vánlm ,živnosti býti započato.
, i při dalšlm provozováni řemesln'
živnosti
má
vždy
vyhovovati
1ft
Osoby, které chtěj I znova provozovati živnost, kterou dřive provozo- pocimlnce alespoň pokud se
valy a již se pak vzdaly, jsou sproš- jednoho společnlka k vedeni obc
du oprávněného. Každou změnu V
těny opětného průkazu způsobilosti.
§ 14 d. Zena, která se hlásl o sa- sobě společnlků způsobilých žlvno'
provozo\'at,
i , jest společnost povinna
mostatné provozováni 'živnosti takové kterou obecně ženy provozuj I 'a oznámiti ihned živnostenskému 6fadL
V
přlpadě,
že by jediný k pro",
jd~-Ji i o řemeslnou živnost, může
podati průkaz způsobilosti i jiným zováni způsobilý společnik plellll
společnlkem, má žlvnostenllf
způsobem. Po dohodě s přislušným býti
společenstvem
může•• živnosten~k.ý úřad povoliti společnosti lhůtu al di
úřad dle volného uvazenl stanoviti, šesti měslců k jmenováni společrdb
způsobilého k provozováni žlvno
jak jest tento průkaz podati.
obchodu
neb zastupodll
Ke kterým
živnostem
ustanoveni vedeni
společnosti. .
předcházejlciho odstavce se vztahuToto ustanoveni plati u společn'"
ji, označl ministr ' obchodu dohodnuv
se s obchodnl a živnostenskou ' ko- komanditnlch a o společniclch o
morou zřízenou snad ' jednotou spole- ně ručicich.
§ 14 f. Ořad živnostenský, n
čenstevnl
a přislušným společen
vystavl živnostenský list na f
stvem způsobem naHzovacim.
ZádajHI ~~"Y Q p-QVQ!~nr k pr9yg· ~!!1QY !ivnost, vyzve při~lyiné s

Z'iVnostenský řád §§ 14 c-18.
by do třl neděl u úřadu
čens , ~o listin které strana na
nahlédlo vé způS~bilosti předložila.
prilka~ ~stvo může v téže lhůtě posp~le:ebrozdánl o předloženém průtvo

::!u z~ůSObil~sti.

Listiny falesné neb nepravé nebo
jinak neplatné nesml se straně vrátiti.
C) TtKA SE ZIV~OSTr KONCESOVANYCH.

O živnostech koncesovaných
§ 15. Za živnosti koncesované se
problalují:
.
1 všecky živnosti, které mechanlctY nebo chemicky rozmnožují výrob ky IIterárnl a umělecké, anebo které
s těmito pracemi obchod vedou (knibtlskárny, měditiskárny, o~elotiskár
ny, dřevoti~kárn~, k~me.!10t!s~ár!1Y a
podobné Živnosti vcetne. lisu. slap~
cleh, též knihkupectvl! v~etne. ant!kvarlatů, obchody s ve~ml ~melecky
ml obchody s hudebninami);
čitárny a půjčovny takovýchto

i.

,kl,

"

. I

3. periodlcke dopravovan osob,
4. poslové, nosiči a všechny ty,
kleli na veřejných mlstech prostředlIy na dopravu osob k potřebě jednoho každého pohotově majl, anebo
II esobnim službám se nablzejl,
5. živnost plavecká na vodách vni"eMmských,
I. živnost studnářská, zednická,
stavitelská, kamenická a tesařská.
7. flvnost kominická,
8. flvnost pohodnická,
P. flvnost průtočnická,
10. výroba a prodej zbrani a střeUva,
11. výroba a prodej látek ohněstrojných, předmětů ohněstrojných a
,Iellkých preparátů trhacich,
12. živnost vetešnická,
n. flvnost zástavnická,
14. výroba jedů a připrava prepaa látek za lim účelem, by jich
použito za léky, jakož i pro... obojleh věcí, pokud není výlučnt vybrazen lékarnlkům,
15. Ilvnosti výčepnické a hostinské
lil 16-20) včetně výčepu a drobného prodeje pálených nápojů J.ihových
úkonem ze dne 23. června 1881, Č.
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120 ř. z. a ministerského naHzeni ze
dne 16. záři 1880, Č. 121 ř. z.
.17. zaři~ovánl plynovodů, vodovodu , a osvetlovaciho zaHzeni,
18. živnostenská výroba a oprava
parníCh kotlů,
19. výroba hraclch karet po živno.
stensku,
20. podkovářstvi,
• 21 .. živnostenské ničeni myši, krys,
s~O~lIvého hmyzu prostředky jedovatyml,
22. živnostenské
prostředkováni
mist a služeb (§§ 21 a 21 f) sou~romé sp.rostřed~ovánl: koupě, prodeJe a smeny realit, jakož i práv k nim
se vztahujlcích podniků výrobnich a
obchodnlch, nájemnich a pachtovnlch
poměrů, úvěru hypotekárniho
i 0sobnlho (zákon ze dne 19.
srpna
1925 čís. 203. Sb. z. a n.)
23. provozováni pohřebnlch ústavů
(§ 21 g).
.. N.~ři~ení v~d?n~. na základě § 24,
Jlmlz Jednotllve zlvnosti byly podrobeny koncesi, zůstávajl v pl,atnosti
potud, pokud by snad nebyla změně
na. § (24.)

Živnost hostinská a výčepnická.
§ 16. Živnost hostinská a vyčepnická opravňuje k následujíclmu:
a) přechovávati cizince,
b) podávati pokrmy,
c) výčep piva, vlna a vlna ovocnéno
'
ci} výčep a drobný prodej pálených ' nápOjů lihových,
e) výčep polovina a vlna strojeného,
I
f) podávati kávu, čaj, čokoládu jiné teplé nápoje a občerstevnl '
g) mlti hry dovolené.
'
Tato práva, mohou býti propůjčena
bud' všecky dohromady neb každé
zvlášť o sobě, aneb několik jich v
každém případě musl býti ale v dovoleni výslovně uvedena.
§ 17. Výčepnická koncese opravňuje v mlstnosti k provozováni určené
pOdávati přislušné nápoje hostům
neb i přes ulici v nádobách neuzav~ených, jakož i prodávati tyto nápoJke I r'V mnnáodz?sbtávcl.h uzavřených v jakémO
§ 18. K dósaženr koncese pro ně
~ter,é z oprávn.ěnl. v § 16 uvedených
62 r. I.,
záda se krome vseobecných podmí16. Ilvnostenská výroba prodej a nek k samostatnému provozování
'fc!ep vlna strojeného a polovrna živnosti, aby žadatel byl spolehlivý
dle lákona ze dne 21. června 1880 Č . a bezúhonný.

,.tlI
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potom schváleny, když se provede
řízení v následujících §§ předepsa.n é :
1. pohodni ce,
_
2. závody na přípravu látek ohnestrojných, ' věd ohněstrojných a preparátů trhadc)!,
3. závody na čištění štětin, žíní a

peři,
4. varny soli krevní,
5. továrny na zboží chemic~é,
6. cementárny,
7. továrny na mrvu strojenou (poudrettu, močan mrviný a pod.),
. .8. dílny na struny ze střev,
. 9. překapářny olejů minerálných,
10 továrny na lepenku a plst ku
:krytbě střech,
_. _
11. závody na výrobu a clsteni
:strun ze střev,
12. varny pokostu ,a terpentýnu,
13. močidla ,a sušárl)Y na len
a
.k onopí,
14. drštkárny,
15 : mlýny na odpadliny zlaté
a

I

stříbrné,

16. sklárny,
koželužny a sklady surových
}(oží a kožešin,
18. továrny na rohové knoflíky,
19. sírárny chmelové,
10. napoušťárny dřeva,
11. svíčkárny,
22 . bělidla na kosti,
13. kosti varny ,
14. stoupy a mlýny na kosti,
25. pece na kosti a továrny na
'spodium,
26 . továrny na kotly,
27. klihárny,
28. plynárny a plynojemy,
29 . tavírny kovů, hutě a . hamry,
pokud právo je zřizovati nevzniká propůjčenim práva k dolování,
30 . továrny ·na stroje,
31. olejny, továrny na pokost
a

17.

ce a sád~ovn,y, pok~~ nejsou Vedlej.
ším zamestnaním pn polnim hospllo
dářství, a zřizují-Ii se posléz jrnen
vané dva závody jinde, nežli k:surovina se dobývá,
e
44. lojárny,
45. pece na zboží hliněné,
46. dílny na plátno voskované
47. továrny na zboží zápalné'
48 .. cukroyary,
!ihOvary a t~věrn,
na Ilsovane ' kvasnice,
49. koksárny, 50. dehtárny kamenouhelné, 51. dehtárny dřevěné, 52. koptárny, (~řizuji-li se )i~de, než-Ii kde surllo
vma se dobvva.
.M!nistr ob~hod~ dohodnu~ se I
mmlstrem VRl tra lest ,zmo.c:nen , VYlIJšev komory obch_o~~1 a .zlvnostenltl
tento seznam ZmeRltl zpusobem nal"
zovadm.
Zádost .
28. Závody ' v § 27 uvedell6
schválí na žádost úřad živnostenskf
při čemž budiž žádos t doložena pa!
třebnými popisy a výkresy.

Edikt.
§ 29 : Hodl~-n ' kd.o. ~ říditi zěvod,
má to úřad '. vyhláSiti, . a to Um zpA'sobem; -že edikt v p ř íslušné obd
vyvěsiti dá, jakož i že o tom zvl.
ště zpraví starostu obce
a známI
sousedy dle 'o kolnosti také jet
ním návěštím v novinách k úřednll
vyhláškám ustanoveným při tOl
na dobu 2 až 4 týdnů položí koml l~
při které nestalo-Ii se to již d~
ve písemně podati sluši všec
námitky - jinak stavba závodu bu
povolena, ač nebudou-Ii z úředni p
vinnosti námitky proti ní učiněny.
Úřad má učiniti také opatřeni, . -,
úřední jednání, jichž snad jest tf,
z příčin stavební, ,požárové a z_
~a~~: smolárny, varny asfaltu a kolo- votní policie, jakož i dle zákonA.
mazi,
uživá"í v"dy
co možná součallf
33. papírny,
předevzata byla s jednánim, zda
34 . ,tov·árny na kyselinu solnou,
vod dovoliti lze z příčin policie U.
, 35. továrny na kyselinu dusičnou,
nostenské .
36 . .továrny na salmiak,
. 37. pražírny vlny ovčí a bavlny,
Řízeni.
38. továrny na kyselinu sirkovou ,
§ 30. Ú ř ad má p ři
39. jatky a továrny na bíl kovinu
projednávání vyšetři ti všechny
krevni,
'žité okolnosti z úředni povlnnoll
40 .. bělidla r·ychlá,
v tom .připadě, kdy by Udné .......
41. mydlárny,
ky proti zřizení závodu poděny
42. amalgovny zrcadelní,
'byly; naskytlé námitky důkladně
43. lomy kamené, cihelny, vápeni-

d.

z;vnos t e

nský řád §§ 28-37.
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se snažiti, aby
pokud lení nepočne s provozovánim, aneb
počaté
provozováni po
zkoumati, a IskOU úmluvou se skon- zůstane-Ii
mo fná prál e
více než tři léta přetrženo, mine
schváleni
závodu.
.
C!IIY·
lom má býti ce nejdřive
K žádosti majitele živnosti mohou
Nález o d'ž v něm uved eno, zda
vydán, a bu :žený závod lze ze sta- tyto lhůty býti přiměřeně prodloužea pokud ~~:nostenSké p olicie
při- o ny, j~ou-Ii zde důvody zřetele hodné ,
Zniči-li
živelná pohroma neb nánovlska zldali a pokud se proto
pustiti . a z:
hoda úplně závod, buď žádáno o
dOVOIUI~~1i komise závod, má tot o jeh o schv ále ní dří v e ne ž se počne
$chvá
obsahovati pod min ky a znova provozovati.
roZhodnu:í jichž šetřiti jest při jeho
Stížnost.
ezen
obm
, rovozováni ja kož i opa§ 34. Nález úřadu živnostenského
Itlzeni a l ' eví se býti potřebnými, o živnostenských závodech, jakož i
treni, kt~r jil stavba praco ven nepři o věcec~, které se týkají provedení
abY s:a ředp isům § 26 .
předpisů, jež obsaženy jsou v přede
t lla s dP' ilO'1i se od straniti námitky, šlých §§ této hlavy, bud' oznámen i
Ne P: ;:oti zřízeni podn i ku z důvo' s důvod y stranám t. j . žadatelům a
tlnén ráva soukromého úm lu v ~u přá: osobám, které činily námitky.
du P
bu ďte námitky tyt o vyslovne
Ka ždá strana může si stěžovati na'
tels kou , ve schválení daném a jich tento nález u vyšší instance. Stížnost
uvedeny í bud' poukázá no na pořad jest třeba podati písemně neb ústně
pr:vedeOřad politický ne může proto do 14 dnů u politického úřadu, jenž:
pf va .• děti stavbu závodu.
byl vynesl nález v první instanci .
zapov: o soud jest přís lušným k žá·
Stížnost v čas podaná má účinek'
TolI stran rozhodnouti otázku, zda,li odkládaci.
dOSti'ízenim závodu pol i cií živnosten§ 35. Zemskému úřadu jest zůsta- ·
sa zr dovoleného sečkat i jest, až bu- veno, aby pro ta místa, kde jsou'
skou ěvní 'ro z e pře vyří zena, aneb aneb budou zřízeny veřejné jatky'
d;at a s jakým obmezen!~ zá~~d obecni neb společenské v rozměru
~e:&l lim čas em zřízen , bY tl _muze dostatečném, zapověděl
k
návrhU'.
340, 341, 342 ob. za k . . obc .)., . obecniho zastupitelstva, aby jatek
(~31 podni katel jest p ovmen nesti již stávajících nebylo déle užíváno,
d echn'y ná kl ad,Y .na o,hlášení a zř.íze~~ a aby nové jatky nebyly zřizovány.
• tlvnostens kyml, zav,? dy ~p~lene!
Sazby poplatků, jež budou se vy.."ady, které svevo l.nym l namltkaml bírati, musí býti schváleny zemským.
Vlnlkly, musí ~ahra~!tl.
osoba ta, úřadem.
která tyto námitky cmll a.
HLAVA IV.
Změny v závodu prov_o zovadm.: .. . O rozsahu a výkonu práv živno§ 32. Cht ěl-Ii by ne kdo , zmenltl
stenských.
IDllsob zařízen i provoz~ v~clho _,~.e~
§ 36. Rozsah práva živnostenského·
vfroby neb výrobu ~na cne rozsl,ntl,
sluší
posuzovati
podle obsahu živnoflm! naslane n ěktera ,z ok?lnostl, v
§ 25 předvídan ých, ~~ to zlvnost~.." stenského listu, neb koncese šetřic
n ému úřadu o zn~mltl. Tent.o. mu.ze při tom předpisů obsažených v náod komlsionálniho rí~:ni ~pUS'.!tl, pre- sledujících paragrafech .
Politicky úřad rozhodne při vzniku
IwidčHI se, že obmyslen e zmeny neb
rodUe"i pro so usedy ne bo pro obec pochybnosti o rozsahu práv, vyw6bec nebude miti v z ápětí nových slechna obchodní a živnostenskou
neb větl ich škod , nebez pečenství a komoru, která o věci té dohodnoutr
obtlll , než-II jsou spojeny se závo- se má se zřízenou snad odbornou
j ednotou společenstevní a
p ř í
dem stávajícim.
NastoupHi na mi sto dosavadního slušným společenstvem . .
§ 37. Každý živnostník má právo
IIljltale živnosti n ěkdo lIRy, není
t..ba, aby byl závod p rovozovací spojiti veškeré práce, jichž jest'
třeba, aby výrobky své úplně zhotoDOVU schválen.
vil a jest oprávněn mili k tomu
účelu potřebné pomocníky také ji-'
lak schválení pomíjí.
I 33. lestliže záv od ve lhůtě jed- ných živnosti. Pomocníky, pokud jde
..Ilo roku počítajíce ode dne schvá- o živnosti řemeslné nebo takové-
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cím .vzhledem. ~ podstatnému vývo\l
místních pomeru.
§ 38 a. Majitel obch~dní
živnOsti
nemá práva zhotovovati neb Zpraco.
vávati, opra~ovati ne~o•. předěléva.
ti v této sve vlastno~tl zlvnostenské
výrobky; má však pravo provézti na
zboží nabízeném nebo které mé do.
dati takové změny, kterými se l11á
zboži toliko přizpůsobiti
potřebérn
kupujicího, by byl ,odby.t umožněn.
Majitel
obchodnl
zlvnosli jest
oprávněn přijíma!i.•zákazky na•. zboži,
které dle propUlcené mu Zlvnostl
smi ' prodávati. K tomu účelu jest tél
atdiivnostnik není obmezen pro~eji oprávněn .bráti !'liru, .,v předpokla.
vl astního v jeho závodě vyrobeneho du že oblednane zbozl da zhotovili
~boži.
•.
t'l sa:Uostatnými výrobci. S týmž obme.
§ 38. povoleni ku provozu zlVn~.s, zením smí prováděti změny a opra·
obchodní není-li obmezeno a urcl~~ vy na vjrobcích jím dodaných.
zboží ne'bo na určité d~uhy ZbOZI,
Majitelé obchodních živnosti 1110.
zavírá v sobě právo vésll obchod s
různým zbožim, které jest dov.olen~ hou v této své vlastnosti bráli miru
volně prodávati a jehož I?rodeJ nenl na obuv, šaty mužské, že~ské a děl·
ské jich zhotoveni spada v rozsah
vázán na zvláštní konce~!.
.
.
prá~ řemeslné živnosti obuvnické a
'povolení ku , provozu•. z.. vnos~~ ob.chední obmezené na urclte Z~O.ZI neb oděvnické toliko potud, pokud jeSI
na určitý jeho druh, op~avnul~, o~ toho třeba, ~y pr~ své ~ákazniky
chodovati pouze se zbozim pnslus- vybrali vhodne zbozl ze sveho skla·
duo Právo bráti míru nevztahuje se
nÝ;'-obný prodej (obchod ~míš,eným k těm majitelům živnosti obchodnich,
kteří již před 1. lednem 1907 provo·
zbožím) v rozsahuo. naz~~cene.m v zovali výhradně neb převážně obprvním odstavci muze by tl .. po\i?len
to liko osobám, které poda)l .pru,kaz chod s obuví neb šatstvem.
Majitelům obchodních živnosti ne'zpllsobilosti v !'lna). nazn.aceny .•.
přísluší právo přijímati zakázky na
Týž průkaz podati Jest t~,:ba pn
opravu obuví, neb šatstva.
nastoupeni obchodu se zbozlm .!<,o-'
loniálním, s kořením a se zbozlm
materiálním.
• . . d t O stálých místnostech provozovacich
Majitelům obchodních zlvnostl ,o § 39. Kdo provozuje živnost Ie.ených v předcházejících .~d sta~clch, meslnou může v obci jejího stano~teří při propůjčení jiom Zl.vno~tl m.~~ viště m'íti někOlik stálých místnost
sí podati průkaz zpusobllo~tl, . pn
provozovacic~, (~ílen•. !,ebo .. p,rod
sluší výhradné práv~. prod!lva,tl n~ jen) a může I~ prelozltl na )lne s
drobno cukr, kávu, caJ, ~?re,nl, ml
noviště v obcl.
nerální oleje, zboží matenalnl a bar:
Takové přeložení jest ale Helii
viva, jakož i na dr?bn,o ~~chodovah oznámiti živnostenskému úřadu.
s pálenými lihovými napoJI v lah~ic~
Má-Ii býti přeložena živnost ko~
uzavřených podle zvyku ?bc,!1~dnlho, cesovaná v téže obci na jiné sl.
v ostatnim rozsahu opravnem. ?pO~ noviště, jest třeba si předem ,vyl6věděných živností nenastane zadna dati schválení živn?ste~sk ~ho uladu.
'změna.
.
ledná-Ii se o preloz enl konce...
Výhrada v předešlým odstavcI st~- vané živno sti při jejímž propůj čili
novená nevztahuje ~e a~~ k oprOdeJ~ I jest přihlédati k místním poměrAII
ním právům výrobcu amz v~bec
dle § 23 odst. 5, živnostenský úfal!.
prodejním právům již n?~ytym a t v dříve nežli to schválí, má vysleQo
místech, kde v de~ vyhlasem, tOhO;' nouti obec, ve které bude stanovil
zákona ještě žádna z drobl~ych o
živnosti.
.chodních živností v odstavcI 3 .~ .4
vytčených nemá svého stan~~ .. ste, O závodech vedlejších a skladecL
lmka
neolatí potud, pokud tato vY-l
§ 40. Chce-Ii některý živno
-nebude zrušena způsobem nallzo va -

živnosti koncesované" k jeji.chž !,.a.stou pen i jest třeba prokázati zvlast~
ni způsobilost (§ 23.. ~~st .• 1), n~_
rozuměji se učednicI pnslusnych II
ných živností...
,.
'
Živnostníci maJI taktez prav~, aby
si svá zařízeni závodová, strole, ná:
čini a jinaké ( pomůcky provoz ovac !
udržovali v dobrém stav~ a aby. SI
pro potřebu své ho vlastmho po.dmku
zhotovovali obvyklé v obchode pomůcky které slouží tržební!"u odbytu
.i ejích. ' výrobků jako bedneni, obaly

. nostenský řá d §§ 38-46.
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I

ZIV _
·'d·f
..
•
'hO hlavního závo d u zn
I I .b Y'I'I, po vys I ec h nutl' pllslusných
spokrome sve le'ši neb sklady, (ku kte- lečenstev a zastupitelstev obecních
dvOdy ve.~k I nepočítaji P?uhá skla- l~ké. JHO výkon živnosti průtočnické
rým se ~s, mistnostl slouzicí pouze (cídlcu stok) a pohodnocké.
dlltě a j~n~ zboží) jsou povinni, poOhraničení takováto mají za nák us~hoV n řemest'né neb svobodné sledek, že jen ti majitelé živnosti
kud Ide Oznámiti to pokaždé živno- v každém ohraničeném okresu jsou
ilvnos~, o úřadu a označiti stanoviště oprávnění vykonávati práce, kteří v
stens~l~u závodu neb skladu. Toto tomto okresu maji svoje stanoviště .
vedle) test třeba uč i niti živnostenK pracím výpomocným mohou ale
oznáme,~ ~u hlavni provozovny a též i v nutných případech býti povo'láni
skému ur~kému úřadu, v jehož okrese tito živnostníci i mimo svůj okres.
ilV~OS t ~~anoviště vedlejšího závodu
Zemský politický úřad, po vybU e kladu
slechnuU obecního zastupitelstva a
ne: :ěChtO' přfpadech, budiž pJ! ~iv- zříz.ení společen~tva, ~ůže
naříditi
h
koncesovanych
vyzadano zmenu nebo zrusenl techto ohraninOI~t~t~f schváleni živnostenského úřa- čení podle okresů, aniž proto živzv s to jde-Ii o živnosti již pro- nostnlkům, kteřf jsou tlmto dotčeni
d~!':vati přfsluší vyš~ímu. úřa~u, přísluši nárok na odškodnění.
'
PUJ~ výššlho úřadu v lehoz spravo
~bVOd ě vedlejšl závo~ ••nebo
O přesídlení.
~~ad má míti .~vé stanovlS.t:, v , § 43. Přesídli-Ii živnostník do něostatnich pak pllpadech ~~dlz vy- kterého mista mimo obec jeho dožádáno ,_ schválen.i h o~o~~re~~V~OáS~ý~i savadnlho stanoviště, pokládá se to
ského ur~dU, v )~. oz
závodu neb za založení nové živnosti, nežádá se
stanov lšte v::~e)sih~ adě budiž to ' však znova průkaz odborné způsobi
skladu. V•. kaz em tf,n p úřadu hla'J- losti u některých živností přede1I1éš eno zlvnostens em u
psaný.
nlllo závodu.
,.
.
,.
Nastanou-Ii překazky proti zamysleVnější označení.
nému zřízeni vedlejšího závodu ,nebo
§ 44. Živnostníci jsou zavázáni, aby
skladu, které podle tohot~ z~.kona
užívali
vhodného
vnějšího označení
nedopouštějí, aby byl vydan ZIV~O
na svých provoz ovacích místnostech
stenský list dle §u 13 .".ebo d~~a nebo svých bytech, a jsou oprávněni
""a koncese dle, §u 22, ura~. zakaze
ladatell zřfditi zavod. ve,~le)si nebo užívati JinýCh prostředků návěštních.
§ 45. Ohlásiti firmu do rejstříku
sklad a oznáml mu prekazku toho.
Jde-II o případné zřízení nové pro- obchodního jest povinností, která
movny má kromě toho úřad šetřiti jest upravena předpisy k obchodnímu
tlté předpisů uvedených v třetl zákonu se vztahuj ícími a neruší se
nijak tímto zákonem.

°r

1I1lvně.

Zlé užívání vnějšího označenÍ,
§ 46. Žádný živnostnlk není oprávněn,
§ 41. tivnostníkům jest dovoleho, přivlastniti sobě proti právu k oznalb, I mimo obce s.véh~ stano,vioště čení svého provozovacího místa neb
své výrobky kam~lollv zlvnostmkum, bytu, veřejných návěštích, cennikách
tfefl tyto výrobky směji míti, dávali neb oběžnicích, jméno firmy, znak
zvláštní
označení
závodu,
do prodeje, dodávali je na za - nebo
Unu a vykonávali prá ce zamluvené. jenž náleží jinému tuzemskému živ§ 42. Politický úřad zemský po sly- nostníku neb výrobci, anebo tímto
tenl společenstva pro živnost komi- právě uvedeným způsobem předměty
nickou a obecního zastupitelstva své živnosti falešně označovati, jam61e z důvodll požární policie na- ko_ by byly vyšly ze závodu jiného.
Skodou postižený má právo domá"dltl, aby provozování této živnosti
byto ohraničeno podle okresů; toto hati se v tomto případě u příslušné
omeleni "e5mf zpravidla sahati přes ho úřadu živnostenského, aby zastaveno bylo dalšl užíváni bezprávného
obvod politického okresu .
Ollranlčeni takové, třeba-Ii toho z pojmenování anebo aby zapověděno
d6vodů policie zdravotní může od bylo falešné návěští.
Ochrana škodou postiženému popolltlckéllo úřadu zemského nařízeno

Provolo váni živnosti mimo stanoviště.
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žim jezditi, pokud t~to zboži podle
druhů trhů jest na nem k obchodu

Přt:šš~:n~bOži,

jehož prodej jest vázán koncesi, může býti na tr~ic~ pr~
dáváno pouze od živnostniku prislusnou koncesi opatřených.
Fieranti .
§ 63. Kdo čini z jez.děni po. trzic~
samostatnou živnost Jako
fler,a~t!,
trhovnici, má ji podle § 13 ohlasltl.

III. Obchodní právo_
vyhrazeny dro.bným .~ak~ p nikům, Isoll
dopuštěna toliko pn tydenich trzleh
a v při čině po~ra.vln, nasyědčlIIHI
tomu mistni obyceJe a p otreby.
Tržni poplatky .

§ 69. Tržni .0,bch,0~ ~.e~mi. býti Ob.
cemi zaližen. zadnY!1'11. Jlnym.. dávkami
než takov~ml, ktere JSou n.ahradoll Za
přenechany pro.~t~r, ~a uziván.í bUIi
a nářadi a za Jlne vylohy SpOjené s
odbývánim trhu.

Tržni řády.
§ 70 . Každá obec, :'~ které se konaji trhy, má stanoviti v mezich g.
stanoveni shora uvedených za sehv',
lení zemského politické"o úřadu podle místních potřeb t ržni řád, klerý
má také obsahovati sa zbu tržnich pa.
O předmětech obchodu tržniho .
platků a má při tom býti i ustano§ 65. a) na hlavnich. t!zich: pokU~ vení 'pOkud se dopouští výčep napříslušná tržni opráv~enl n~J~ou vy- pojů~ a podáváni .jidel na tržiltlch.
slovně obmezena na Jednotllve' druhy
ředmětů, jako na přiklad vlnu, .dOUdileni práva k t rhům .
6ytek, obili, dětské hračky at d. Jes~
§ 71. Které obce nabývaji priVI
všeliké ve volném obchode d.o~olene konati ' trhy a čeho p ř i takovém po.
zboží předmětem ,0b~hOdU tr~nlho na volení jest dbáti, ustanovuji zvlAllftl
velkých ' trzich, vyrocnich tmc,h. a, ~ předpisy. 'liž propů j čená oprávněni
lázeňských mistech, jim zvlastnlm! ku konani trhů mohou složena bfll
nařízeními po dobu léč,:bni ~~ rove!1 toliko za souhlasu úřadu, který opiipo stavených, pak, na trzlch pn pOSVIvnění propůjčil a jenž má nap'"
cení.
vysléchncv. ti sp·ol eée nstva zřizená PAl
§ 66. b) na týdenich trzich. Přc;dživnosti toho kteréh o. mista.
mětem obchodu na týdenich tr~lch
jsou: potravíny a surové přírod!1I11Y,
VI
polní a hospodářské nářa?!! , vyrob:
HLAVA
.
ky které náležejí k vedleJslm v zemi
é '
obvyklým zaměstnáni~ rolniků v o~o:
O živnostensk m pomocnlctvu.
li, . a obecné předmety denni , potre
I. Ustanoveni všeobecná.
§ 72. Uj~dnání poměr.ů .!'I ezi sallt
b
.
y§ 67. 'Na týdení~h t~zi.~h, v ~o~dác~ statnými žlvnostniky a Jejich pom
a krámcich prodavatl II~e vecl ne~ nými pracovniky jest předmětem
tyto uvedené jest zpravidla ~ovole, né úmluvy v mezich zákony vym
no toliko živnostnikům v obCI ~a.me ných.
'b dllcím v příčině věci. j~jich žlvnoNeni-li. ú,!,lu~y, ~ozhoduji pře
leč by již v jednotllvych mistech šim zvlástnl predplsy pro to v...
~ Iii pro přislušné vý.robky ~osud .l;1é, pak obecný , z~konik občansk,.
, Y. "těni také cizi zlvnostnicl.
§ 73. Pomocnlml pracovnlky r
pr!F-:::istech, kde by potřebě konsum- I mějí se v tomto zá~oně•. v~echllJ
ce usedlými živnostniky n~by.l? vy~o- soby pracoyni, k.tere pn zlvno
věno', může ostatně , politi cky, u!a~ ských podnlcich JSou v pr.avld
zemský nařidlti, že pro
pnsl usne zaměstnáni, bez rozdilu veku i
věci také cizi ži~no~t~i~1 JSou
na hlavi a to: , .
týdenich trzich přlpustenl.
a) pOmOCniCI, (obc.hodnl. porna
ci, tovaryši, sklepn i cI, koci pf!
nostech
,dopravnich a pod.),
Rovnoprávnost návštěvniků trhu .
b) tovární dělnici,
§ 68. Při provozování svých" o,!lch,O:
c) učedníci,
dů . tržnich mají všichni
návstevnlcl , d) ony pracovn,i oso~y, jlchf
trhů stejná ·práva .
'
.
užívá k podřizenym sluzbám po
Zařizeni, že první hodiny trhu JSou

Cizozemci. '
§ 64 Pokud neni , na základě vz~
jemno~ti nařizeno nic jiného, n,akla'
dá se s cizozemci v příčině .prava k
návštěvě trhů jako s tuzemCI.

r.

.

tencký řád §§ 63-74 d ).

ZI'{n os •

~
• •. os ti [avšak, kt eré ne paným pri. ZIV~bY 'označen é v odstavci
1fl mezI Ii~s dl úvodniho zákona k
V. pod
kému řádu] .
ilvnostens ným pracovníků m náležeji
K pomoc kt eré jsou zaměstnány
1aké. OSIO~y, p ři takový ch podnicich
pravlde ne ' ch jež fysic ké neb právk
ilvnostens b~ ~ článku V. úvodniho
nlcké oso živnostenskému řá d u uvexáko na k vozu ' i vedle svých zaměstdené pro
pJodniků živnostenskému
b
nánl ne od ro bených .
ládU ne~oucf mechanikové, faktoři,
DfI~ve o klacÍnici výp ra v či, kresliči,
~četnll; ~é a pocL, kteři pro vyšši
(hem o služebni jsou
o byčejně s
vjkolny neb měslčním sl užným ustaročn ~ ne p atři mezi pomocné prano ven '
k
(ovnl YJiažd ý majitel jest p ovinen, uč l I ~ 7~ým ná kladem všechn a zdravotni
nt tSrenl a zř i diti a udržovati všechopa Inakt. opa tření a zří dit i a udržonatll všechna jinaká zařízení zvláště
pracovn ich mlstnoste ch, strojích
P acovnim náčini, kterých při proa P~váni jeho živnosti vzhledem k
voz ovaze nebo způsobu provozo111\ Pmls;n o~tl 'est třeba na och r a·
vac ilvota a zdravi pr a cov níků pomonu ch
CD~ajitel živno sti m~ P!oto o to p~tonU aby z a řfzenl zavodní, stroje
1111~h části, byly tak oh razeny neb
~akovýmf och ranými úpravami opatřeaby dělni ci ko naj ící obezřele
Sf~U práci,
nemohli
snadně
býti
ohroleni.
Majitel živnos ti jest p ovinen po.lIratl se ta ké o to, aby pod l e 'P omir6 živnosti ud ržovány by ly pracovn l mlstnosti po celou dobu pracovnl co možná světlé, č isté a pradni prosté, aby, je-Ii toh o tř eba, pracevnl mislnosti, pracovni díln y
a
pra covni mlsta byly dost a t ečně uměle
ontUeny, pak aby obnov a vzduchu
b,. vidy počtu dělniků př iměřenou
• latrzenlm osvě tlovacím , jakož i
Dbebl vou proti ne přfznivý m účinkům
IlledHvých výparů a aby v ů bec p rov váni a výroba zařízeny by ly způlobem, kterým by se zdraví pomocqfcb pra covniků co možná šetřilo.
Dl-II majitel ži vnosti
p omocným
l'fICovnlk6m byt, má také o t o pefGuU, aby mlstnosti, které k tomu
v ě nuje, neohrožova ly
užíván
tě lesnou
be z p ečno s t ,
zdraví
Iltlto mravnost pomocných pracovni-

V;I
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oe...

•
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ku a pll kterych, připouštějf-li to
místni poměry bylo zajištěno náležité
množstvi zdravé pitné a užitečné
vody.
Dále jsou majitelé živnosti
t aké
povinni , aby při zaměstnáváni pomocných pra<: ovniků až do dokonaného 18. roku a dívek a žen vůbec
měli zřetel le mravnosti, jehož pohlavi neb v ě k vyž aduje.
§ 74 a. Ministr obchodu v dohodě
s ministrem vnitra a vyslyše.v obchodni a živnostenské komory jest
zmocněn, aby byla provedena předcházejicí ustanovení, vydati nařize
ním všeobecné předpisy na ochranu
živo t a a zdraví pomocných dělniků,
jakož i zvláštnl předpisy t oho způso
bu o j e dnotli vých druzich živností,
živnostenských
úkonech a postupu .
Pokud jde o určité živnosti
neb
živnostenské úkony pro zdraví nebezpečné, mohou býti majitelé těchto
živnosti také vůbec zavázáni býti,
aby pomocné dělnlky dali podrooii!
občasné lékářské prohlfdce.
Takovéto předpisy vztahují se na
dosavadni, již schválené závody toliko potud, pokud tím
podmíněné
změny závodu mohou býti provedeny
bez újmy práv konsensem nabytých,
leč by šlo o odstraněni závad patrn~ ~h~ožujicíc~ život ~ebo . z~ra~í
delnlku, nebo ze by pozadovane veci mohly býti provedeny bez nepoměrného nákladu a bez většího poruchu provozováni. Pokud vzhledem k
jejich stanov!šti na zákl~dě §, 13 nebo 23 po stran ce bezpecnostnl, mravnostni, zdravotní, požární nebo dop ravní policie byly dány urč i té před
pisy, plati toto obmezeni také pro
dosavadni závody.
§ 74 b. Ku provedení úředniho nařízení, která budou na základě § 74
a 74 a) vydána, buď majitelům dána
přiměřená lhůta .
'
§ 74 C. Zaměstnancům mohou býti
uložena v předpisech ve smyslu !'i
74 a) určitá pravidla, jak se
mají
chovati na ochranu své tělesné bezpečnosti a zdraví.
Činy proti tako vým předpisům, neb některým z nich
budou podle ustanovenI X. hlavy potrestány na penězích a do Kč 10 v
případu nedobytnosti vězením nejvyšší výměrou 24 hodin.
§ 74 dl. Po slyšení obchodních a
živno~tenských komor jakož i jiných
kor porací,
které
jsou
povolány
zastupovati přfslušné zájmy, jest veš-
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keré ministerstvo zmocněno, naří
zením pro jednotlivé
živno sten ské
úkony. u kterých jest přiliš~ým trvání~
pracovní doby značnou merou patrne
ohroženo zdraví dělníků. předepsati
dobu denního pracovniho času
a
přestávky k odpočinku •. které
maji
býti poskytnuty.
. Po
slyšeni živnostenských a obchodních komor jest ministr obchodu
v dohodě · s ministrem vnitra oprávněn nař[zenim označ·iti
stroje
pro
živnoste~ské účely .~rčené. které
bud'to vubec neb s vy)!~ ko.u~ zevrubněji ustanovenou smejl byt I do tu zemského obchodu uváděny toliko s
•, - • . ochrannými úpravami.
pnmerenyml
Pře stávky v práci.
.
§ 74 e. Mezi pracovními. hodinami
povoleny bud'te pomocnym pracovnikům přiměřen~ přes~ávky ~ .?dpoOčinku. které mají trvat~ neJmene puldruhé hodiny, z čehoz podle ~oyahy živnosti provozované.. co neJv~ce
možná má připadnouti J.~dna hodll1~
na polední dobu. Jestl!ze pracovl1l
doba před polední hodll1O~ _neb o~o
ní trvá pět hodin ne!>o mene. m~~e
býti vynechána přestavka , k odpocl nku pro takovou to dobu pracovni,
vyjimaje hodinu určenou pro dobu
polední.
Při práci za noc má se dle § 95
užívati obdobně těchto předpisů.
Ministr obchodu dohodnuv se s ministrem vnitra a vyslechnuv obchodní
a živnostenské komory jest zm ocněn.
aby dle skut,,:čných. potř~? Jedn?tlivých druhů žIvnosti. zvlaste onech.
při nich lze sna~no J)ř~~uši!i jich
provozováni, dovolil pClmerene zkrácení přestávek v práci.

běh ů ).

klidu nedělnim a svátečnim.
Poznámka . . Nař íz ením ze dne 21 .
března 1919, čís. 150 . Sb . z. a n.
nabyly zase účinnosti dří vě j ~ í ~áko
ny a nař ízení o klidu nedelnlm a
sv átečním .

živnostenských školách pokračo
vacích.
§ 75 a. M'aj itelé živnost! .~sou ~~~
vinni. bez újmy povinn~.s!! !Im ~vlas!
uložených v § 100 v pncme ucednlků, aby pomocníkům až do dokona:
ného 18. roku jich věku poskytovali
potřebného času k návštěvě zříze
ných obecných živ~ostens~ých š~ol
pokračovacích
(vtazmo pnpravnych

O

i

odborných

kračovacích~. s!a~ov~mi

osnovou

pnslusne

skoly

škOl
a

učet~i

určenéh~

času.

Nen í-Ii živnostenských POkračov
cích škol pro ženské pomocníky
tí ustanov.ení 'p'~~d_Chá~ejiCího' po:~
stavce tak~ v p.ncm: zrizených snad
škol pro zenske rucni práce a Ikol

t

hospodyňských.

I

o

jakož

Povinnosti pomocných pracOvnik6.
§ 76. Pomocní pracovnici jsou
vinni majiteli živnosti proka po_
_.
zovau
vernos~. poslusnost a uctu. SI~Š~ě le
chovati. smluvenou neb v miste obvyklou pracovni dobu dOdržovali
živnostenské práce sobě svěřené
nejlepších sil vykonávati. o pam.
rech živnosti mlč,ení zachovávati, t
o.statním pomocnym pracovníkům a
domácím lidem snášenlivě se mlti a
s ' úředníky jakož i s dětmi. kte'i
pracují pod dozorem pomocných p,acovníků. dobře nakládati.
Pomocn!
pracovníci nejsou povinni konati domácí .práce, pokud nenáležej-[ k ilv.
nosti. leč by jinak bylo ujednáno.

dl;

Mzda. Výpověď.
§ 77. Není-Ii pomocnému praCOYftf.
ku o čase. kdy mzda má býti plac..
na. a o lhůtě výpovědné nic jinéllt
ujednáno. předpokládá se. že byli
smluvena týdení výplata mzdy a , ..
denní výpovědní lhůta .
Avšak p"
mocní pracovníci. kteří dle kusu
platí nebo v ak.kordu pracujr. Is
oprávněni teprve tenkráte vystoup
když převzatou práci řádně ukon
Vyplácení mzdy.
. § 78. Majitelé živnosti jsou povl
pomocným
pracovníkům
vyplá
mzdu v hotových penězich.
Mohou ale opatřovati dělnik6m
topivo. užívání pozemků. léky a
moc lékařskou. jakož i nástroje
látku k výrobkům. které od
zhotoveny býti mají na zúčtovánf
výplatě mzdy dle předchodziho
nání.
Majitel živnosti může s pomo
pracovníkem ujednati vydávánI p
vin nebo pravidelné stravy na
mzdy. pokud se to děje za
která nepřesahuje opatřovacl vý
Naproti tomu nesmi se ujedna1l
pomocni pracovnici mu si pfe

tivnostenský řád §§ 74 e)-82.
10 by odebírati z jistých p r os~e po re
deJiš~ilelé živnosti nes~ějí děl~ík.ům
Maj. a účet mzdy uverem Jlnych
d~V;~ě~Ů neb zb oží ~ež s.v rchu . oz~~ pre é a zvlášlě ne Ilhovy c~ napoJ~.
ten láceli mzdu v hospod ach a krcjest zapovězeno .
•
m 78 a. Předpisy v ~ 78 uvede~e
§ h jl se také k onem pomocn ym
v~~ac:vnlkům, kteří mimo.• dílny I?ro
~a'itele živnosti zhotovUJI neb~ JI~
rddávají polotovary neb h?tov~ vy:
fObkY, k jich živn'?~ten ~~e vyrobe
febné neprovoZuJlce zlvnostl pro~o '~m lo'holO zboží konzum entům.
e~ 78 b. Předpisy ~~né v. §§ 78 .~
78 a) o majitel~ch ZIV~ostl vzta!1u~1
se také k ~Ien~m rodl~y, pomoc~l
kum. zřízencum, Je~na:.elum, .do.zorc~ll~
a faklorům majitel~ zlvnos.tl~ . Ja~oz .1
k ji!1ým živnostníkum, v Je~lChz zavadě některá z os,?!> z~e J'!1~nova
ných přímo neb nepnmo Jest ucastna.
•

:i:

Oplná neplatnost smluv.
§ 78 c. Ustano vení smluv a . úmluvy
odporující p ře~pisům §§. 7~. 78 a) a
78 b) jsou upl ne neplatnyml.

o

následcích , když pomocným praneplatí se mzda hotově.
§ 78 d. Pomocní pracovnici. jichž
pohledávk y proti předpisům §§ 78.
71a) a 78 b) byly zapraveny jinak
..i hotovým placen ím. mohou kdykOli žádati. ab y jejich pohledávky
zaplaceny hotově v penězích. a
aelloie jim býti započftano to. co
jim mlsto platu bylo dáno. Pokud
pl/Jamce má věc místo platu danou
pokud z ní jev l se ještě býti
obohaceným, p řipadne věc tato neb
leJI hodnota, jestliže v pracovním
fidě § 88 a) peněži tá pokuta. od děl
nlllO placená, určena jest nemocenpokladně pří slušného
podniku
todrniho neb živnostenského. pokladně této. a nálež í-Ii majitel živno.t1 k některému spo lečen stvu. spolelenské pokladně nemocenské; nenHI pro příslušný podnik živnostenakt takovéto pokladn y, připad nou peIItIlté pokuty chudi nskému
fondu
10110 mlsta, kde živn osten ský podnik
•• Ivé sldlo.
covnlkům

11,1,

'II'

I

.Iovate lnost pohledávek za zboží
na úvěr dané.
78 e. Obdrželi-Ii pomoc ní pra-
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covníci proti zákazu v §§ 78, 78 a) a
78 b) věc neb zboží na Ílvěr nemo~.ou od majitelů živnosti ne'b osob
JIm . na roveň postavených býti zažalo ~any ani zaúčtováním neb jiným
zpusobe~ k platnosti přivedeny býti.
bez rozdllu. zda mezi účastníky přímo povstaly nebo nepřímo nabyty
byly.
.
.
.
Takoveto pohledávky připadnou nap r oti tomu . ~~tavů":, dotčeným v
§
78 d) pro Jejich zakonné účely.
• Po zná,mka : §§ 79-81 b y ly zruše ny
c l. I. zak . ze dne . ~7 .• října 1919 . čís.
571 Sb. z. a n. Jlmz se odst r aňují
praco v ní a č elední kníž ky .
O zrušení poměru ' pracovního .
§ 82. Pomocný pracovník může v
následujících případech býti
dřive
~ež up!yne výslovně neb mlčky u:
Jednana doba
p~měru
pracovního
bez výpovědi ihned propuštěn:
a) když při
uzavírání
pracovní
smlouvy oklamal majitele živnosti
předlož iv falešné neb
zfalšo v ané
prac~v~í knížky neb vysvědčení. aneb Jej v omyl uvedl o jiném dosavadní~ poměru , pr~covním. jimž pomocny pracovnlk Jest současně vázán.
b) když byl shledán neschopen
ujednané práci.
c) stane-Ii se opilcem
opětně
marně byl napomínán,
d) když zpronevěří.
dopustí se
krádeže, neb jiného trestního skutku
který jej činí nehodným důvěry maji:
tele živnosti.
e) když vyzradí obchOdní neb výrobní tajemství neb bez svolení majit:le .žiynosti pr,?vozuje vedlejší zamestnanl. ktere Jest na újmu jeho
službám při živnosti.
f) když práce neoprávněně zanechal.. neb • trvale zanedbával
svých
pOVll1nostl aneb
ostatni
pomocné
pracovníky neb domácí lidi
snaží
~e syésti k neposlušnosti. ke zprotiveni se proti majiteli živnosti k nepořádnému životu neb k nemr~vným
neb nezákonným skutkům.
g) když dopustí se hrubé urážky
na cti. tělesného úrazu neb nebezpečného vyhrožování proti
majiteli
ž.ivnosti nebo proti jeho
domácím
lidem. neb proti ostatním
pomocným • pracov~í~ům. nebo přes před
ch OZl varOVaf11 neopatrně zachází
ohněn a světlem.
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Zaměstnavatel,
který přijme d
h) když jest stižen odpuzuj ící nemocí nebo svou vinou stane se k práce dělní_ka...přev~. to, že _mu bYl:
práci neschopným aneb trvá:l~ ne~a známo, kdyz )ej p~ljímal,' ze tento
dělník bez zakop.neho duvodu přeru_
viněná nezpůsobilost k pracl pres
šil poslední sv ut pracovní
POměr
čtyři neděle.
_ _
ručí rukou spolecnou a
neroZdilnoú
i) když déle 14 dnů jest veznen .
se
zaměstnancem
dřivějšímu
zaměst.
§ 82 a. Pomocník může před. uplynutím ujednané doby a bez vypove- navateli za škodU
Totéž platí o zaměstnavateli, jenl
di opustiti práci:
a) když bez patrné škody ~ro syé svedl dělníka k takovému jednáni.
zdraví nemůže v práci pokracov?tl,
b) když majitel živnosti dopustl s~ Spory z poměru pracovního, učebné.
ho a námezdního.
skutkem zlého nakládání nebo h~ube
urážky na cti proti němu nebo jeho
Poznám ka : ~ , 87 až 87 c) bYly zru.
šen y ustanove ním zákon,a ze dne 4
příslušnikům,
.
c) když majitel živno~ti . nebo jeh.o července 1931 , Č , 131 Sb, z, a n. ti
příslušnici snaží se ~vestl ~?m~cne soudnictví ve sporech z poměru pra.
ho pracovníka nebo jeho pr~slUsniky covního, sl užebního a uče.b ~ého, (o
k nezákonným neb nemravnym skut- pra cov ních so udech),
otlstenÝm v
kům,
. _ , oddíle IV, této sbírky,
d) když majitel živnosti mu nepnViz dále v ládní nařízení ze dne 1
slušně zadržuje umluvenou, odpl~tu prosince 1931 Č, 180 , Sb, zák, a n
nebo poruší jiné podstatne podmln- kter ým se zřizují pracovní soudy a
oddělení okresních soudů pro praky smlouvy,..
_.
.
e) když majitel zlvnostl. nemůže covní spo ry , (Vy hlá ška ministerstva
neb zdráhá se poskytnouti pomoc- spróavedlnosti ze dne 17 , bř~.zna 1932
nému pracovníku výdělek.
čís, 44, Sb, z, a n, o pocatku čin.
, § 83. Zemře - Ii pracovník 'pomocný nos ti ' pracovních so udů a o dděle n
neb přestane-Ii živnost, zanikne pra- okresních soudů pro praco v ní Spory,)
Viz též vlád ní nařízení ze dne 17
covní poměr sám sebou.
,
Avšak pomocný pracovník,
ktery listopadu 1932 , čís, 170 Sb, z, a n
jest propuštěn, ať již následkem do- kte rým se upr avuje sazba odměn za
brovolného zanechání živnosti .nebo zastupo ván í advokáty v řízení před
následkem viny majitele živn?stl l1e~ pra cov ní mi sou d y, otištěné v oddíle
náhody, která tohoto byla ~t!hla,. ma VI, této sb írky,
pomocný pracovník právo za~atl , o
§ 88. (Ve znění čl.: V. zákona JI
náhradu škody za ušlou sobe Ihutu dne 17. ř íjna 1919 c. 571. Sb. z.•
n.) V každém ~ivnos t e~ském podniku
výpovědnou.
. ' v
§ 84 . Majitel živnosti" ktery pred zaměstnavatel jest povinen, vésti s..
časem propustil pomocneho pracov- znam o všech dělnlcich ve %působ
nika aniž jest zákonného důvod~ (§§ knihy, do něhož jest zapsati jméno
82 ~ 101), anebo dá-Ii vl~stní Vln_OU příjměni každého jednotlivého dB
jemu příčinu ku předčasnemu zr~se níka, jeho věk,. ?bec
domovsko
ní pracovního poměru (§ ~~ a), jest způsob zaměstnanl, den vstoup~nl
povinen pomocníku nahraditi mzdu a vystoupení z pracovniho, pomeru •
jiné snad ujednané odplavt,y za _ ce- příslušn'ost k nemocenske pokladn'
lou lhůtu výoovědnou" pnp~dne za Tento seznam musí zaměstnavatel ..
zbývající ještě část teto Ihuty.
právněným úředním osobám k JeJlcII
žádosti předložiti.
Vystoupení předčasné.
Zákon ze dne 17. X. 1919, Č. 5"
§ 85 . (Ve znění čl~nku III. zák. zze \ sb. z. a n. stanovi dále:
dne 17. října 1919, c. 571, Sb.
.
ČI. VI. Zaměstnavatel jest povln.

dělník bez zákonného důvodu (§ 82 a ~ 101) p~edčasne pra:
covní poměr, jest zamestnavatel <?
právněn žádati na něm náhradu zpusobené škody.

a pnvr'e)'ru-si-I'I

§ 86 . (Ve zněni čl , IV. zák. ze dne
17 . října 1919, Č . 571, Sb. z. čl n.)

žádati od zaměstnance, aby mu pl'"
ložil k nahlédnuti průkazy, polleblt
ke zj'ištění osobních údajů.
Ustanovení předchozí neměnl II
na předpisech- -o policejnim hlál
Čl. VIII. Zákon tento nabude QflP
,- ,
nosti dnem vyhlasenl .

nský řád §§ 82 a)-94.
tivno ste

prac ovní řád.
. •
vivnostenských podvnlclch
§ 88 a. V %ve kterých jest pres 20
a továrn.ách, d v Infků zamě s tnán o
ve
pomo~nyc~ m~tnostech, mu s.í v těch
SPolec~~~stech vyvěšen. býti praco~~
to mís
"telem živnosti podepsany ,
ni řád maj~á býti všem pomocným
tento iáf~ ' m při jejich vstoupení do
praco vn ~me n a v něm s doložením
práce ~~~ působi ti počnou, vytknuta
do.by, na tato ustanovení: _ "
.
lejm) ~oZličné kateg~rie. deln~ku, .la~
ůsob zamestnaní
zenskych
l
koz
zPmladistvY'ch pracovn iků pooso b a

m~~n~~~'SOb,

jak mla~istvým p!acovnlkllm pomo cným dos_tav~ se predepsaného školnfho yyuco_v,aní,
) racovní dni, zacatek a kone.c
c co~ni doby a přestávky v ~ráCl,
pr~) doba zúčtování a vypl acen í
mzdy,
e) moC
osob,

v I 'k'
vípad ne
f) opat ře~f de ni u pro pr
moci neb urazu,
v
g) konvencionální _pokuty pn _prestupeni prac ovního ra~u ,a k. c~.m~
se jich užívá, pak jakekohv jlne
sr'iky ze mzdy, _
h) lhůty výpovedné a yn'pady, kvdy
mllie býti pracovní pomer Ihned prevo

vo

rulp~~~ovnf řád

budiž nejpo~ději ~s~
clili před vyvěšenfm. ! dfl~?,c~ predleJen ve dvou stejne ~neJlclC~_ e18IIIplářich živnostenskemu , ur:,du!
jelit neshledá-I i v pracovnlm rade
nic protizákonného, jeden exemplář
Mfm vísem opatří a majiteli živnoIII vrátI.
pokladna nemocenská.
I 89. Majite.lé živ~v~sti JSou zaválánl, nepatři-ii .k nI~adnem u spo,letenstvu za přlspívanf
pomocnych
JNacOV~fkŮ bud' zříditi zvlá št ní nemocenskou pokladn u u svého závodu
lIeII přistoupili k některé již zřfzené
pokla dně.
Viz změny

u § 121 ,

lonvencionální pokuty peněžité.
§ 90. Peněžité konvencionální pokUty, byly-Ii na pomo cné praco vníky
pn p'estupclch prac ovního řádu uw"eDY, zapsány bu ďte do seznamu ,i
• podotknutlm k čem u se jich užilo,
do něhol úřad a pomocní pracovníd lIIohou nahlédnouti, a jenž má bý" pfedlolen živnosten skému úř adu,
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v,

•

Náměstkové

živnostenských majitelů.
§ 91. Pokud jednotlivé
předpisy
dle samé věci nevztahují se výhradně k osobě majitele živnosti, platí
totéž a náměstcích, co v tomto odtlfle jest praveno o majitelích živností
jakožto zaměstnavatelích neb pá:
nech učebních.
Pomocné osoby kupecké.
§ 92. Pokud v obchodnfm zákonfku
není jinak nařizeno, vztahují se před
pisy této hlavy též k obchodním pomocníkům, obchodním účedníkům
a
obchodním sluhům.
2. DODATEČNA USTANOVENI.

dozorčích

t'I
.
povlnnos

a

_

kd,Yz. nektery.,?om?_cny pra~o~nlk poklada ~e ,byt I st~z_,:n, vybranlm. nebo
vynalo%enlm penezlte konvenCionální
pokuty.

Pro mladistvé pracovníky pomocné a pro osoby ženské.
§ 93. Mladistvými pomocnými pracovr.iky jsou osoby až do dokonané·
ho 16. roku.
A.

O obmezeních při užívání mlad istvých pracovniků pomocných a osob
ženských.
§ 94. Dělí před dokonaným 12. rokem nesmí se užívati ku pravidelnému živnostenskému zaměstnánI.
Pokud práce mlad i stvých pracovníků mezi dokonaným 12. a dokonaným
14. rokem nenf na újmu zdraví a nepřekáží
tělesnému vývoji a nepře
káží splniti zákonnou povinnost školní, smí se jich užívati k pravidelnému živnostenskému zaměstnánI.
Práce těchto mladistvých pracovníků
nesmí však přesahovati denně
osm hodin.
Ministr obchodu v dohodě s ministrem vnitra a vyslechnuv obchodní
a živnostenské komory jest ostatně
zmocněn označiti na řízením ony nebezpečné neb zdraví škodlivé výkony živnostenské; při kterých mladistvých
pracovníků
pomocných
neb
osob ženských smí se užívati buď
docela neb toliko podmínečně.
Šestinedělky mohou býti zaměstná
ny v pravidelném živnostenském zaměstnání teprve šest neděl po slehnutí.
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\\.1. Obchodní právo.

vnitra, aby. při on~coh kategoriích
Práce noční.
které dl
§ 95. Za doby noční, t. j. v ho~i: živno stenskych POdOlku,
nách od osmi hodin večer do petl §§ 75, odstavce 3. (nyní čl. VI. Zá~
hodin ráno nesmí se užívati mladist- kona ze vdnve ,16., ledna 1895, č. 21
vých pracovn íků pomocných ku p~avi ř. z., zmeneny ~akonel!' ze dne 18.
delnému zaměstnání živnostenskemu. července 1905, c. 125 r. z.) a 96 b)
Ministr obchodu v dohodě s mini- odstavce 4., dovoleno jest nepře:
strem vnitra jest však zmocněn, aby tržitě provozovati, upravil přiměřeně
pro jisté kategorie ži~noostí vzhle;.d~m pracovní dobu, aby bylo umožněno
ku klimatickým pomeru~, a, JJnY!!' stálé potřebné střídání práce.
Živn'ostenský úřad první instance
důležitým okolnostem nanzelllm pnměřeně upravil výši uvedené .hrani5e může povoliti jednotlivým Podnikům
práce noční neb vůbec dovolil nocní živnostenským dočasné prOd loužení
prá ci mladistvých pomocných pracov- pracov~! dO~y .to ?]e ~?jdéle na
dobu tn nedel, )estllze pmodní udá.
níků.
losti neb nehody přerušily pravidebé
provozování, neb nastala-Ii zvýšená
Evidence mladistvých pomocných
potřeba práce; nad tuto lhůtu při
pracovníků .
sluší takového povolení zemskému
§ 96. Majitelé živnosti, kteří za- pol. úřadu.
městnávají mladistvé pracovníky poV případě nevyhnutelné polřeby a
mocné, jsou povinni vésti ? ni.ch, se- nejdéle po tři dni v jednom měsíci
znam, který má obsahov~tl ,Jmeno, může býti pracovní doba prodloužena
věk bydliště těchto mladlstvych pra- na pouhou opověď u živnostenSkého
cov~íků pomocných, jakož i jméno a úřadu první instance.
bydliště jejich rodičů případně poKu pracím" které jako práce po.
ručníků, pak kdy vstoupili a vystou- mocné
vlastní výrobu předcházeli
pili.
, 'v d vOd'
a neb po ní následovati musí (vylá.
za a
z
Když živnostensky ura
pění
kotlů,
osvětlování,
čistěnl)
předložení tohoto seznamu buď tak- předpisy tyto se nevztahují,
pokud
to učiněno.
prací těchto nekonají mladiství po.
Pozn .. Viz: zák ze dne 17 . červen mocní pracovníci.
ce 1911 čís . 420 Sb. z. a n. o práHodiny přes čas buďte zvlá ště placi dětí. Smlouva vydaná
dne 1: ~~ ceny.
března 1922 č. 82 Sb. z. a
n. JIZ
§ 96 b. V živnostenských podnicích
se stanoví nejnižší věk dětí pro po továrnicku provozovaných nesml
připuštění ke pracem průmyslqvým.
se užívati dětí před dokonaným 14.
Omluvy ze dne 23. červe n ce 1923, rokem ku pravidelnému zaměstnáni.
č ís. 98 Sb z. a n. o věku v němž
Mladistvých pracovníků pomocných
dětí mohou býti připuštěny k pra- ' mezi dokonaným 14. rokem a doko.
cem zemědělský m.
naným 16. rokem smí se užívali jeli
ku pracím lehčím, které nejsou na
Pomocní pracovníci v živnostenských újmu zdraví těchto pracovníků popodnicích po továrnicku provozova- mocných a nepřekážejí jejich tě
ných.
lesnému vývoji.
V živnostenských podnicích po to§ 96 a. Doba pracovní bez vypočtení
provozovaných nesmí se
přestávek v práci nesmí v živnosten - várnicku
ských podnicích po továrnicku. pro- kromě mladistvých pomocných pra·
vozovaných přesahovati (8) hodJn ve covn.íků užívati osob ženských vůbec
k noční práci (§ 95).
24 hodinách.
Ministr obchodu však může do·
Ministr obchodu dohodnuv se s mi:
ni sirem vnitra a ' vyslechnuv obchodOl hodnuv se s ministrem vnitra a vy·
slechnuv
obchodní a živnostenské
a živno stenské komory může označiti
nařízením
ony kategorie živnosti, komory nařízením označiti oné ka·
tego
rie
živnostenských
podniků pl
kterým hledíc k provozovaný!" zvlášt~
ním jejím potřebám povoliti se; ma továrnicku provozovaných, jichž provozování
pro
svou
povahu
nemMt
prodloužení pracovní doby o Je~n~
býti
přerušeno, neb pll
hodinu a seznam jejich se má kazdy snadně
kterých jest nezbytná potřeba práce
třetí rok prohlédnouti.
Kromě toho jest ministr obchodu střídavé hledíc ku potřebám těchta
zmocněn, dohodnuv se s ministrem odborů průmyslových a při nich! r

živnostenský řád §§ 95-96

hl·

d O těchto užívati se smí mlad~vO. u pracovníků pomocných mezi
dlstvyc h ým 14. a dokonaným 16. ro dokon~:kOŽ i osob ženských vůbec
kem, ! ci noční.
Veškerá pracovní
ku pratěchto osob ve 24 hodiná.ch
doba, zákonnou pracovní dobu prene~m~ati. (li 96 a, odstavec 1.)
sa o
PRO POMOCNÉ DĚLNrKY PŘI KONCÉSOVAN ýCH ŽIVNOSTECH STAVEBNICH
CA JINýCH STAVEBNrCH PODNICICH.

§ 96 cl. ust~nov!ní § ~~~) .vztahuje
se k podnikum zelezn!cOlch staveb
a k jiným c;'d kohokol~v provo~ova
ným podnikum stav~bOlm, vkter ! z~:
městnávají .~íc e nez 20 delníku pn
'edné stavbe.
) Pro stavby těmito podniky prováděně plati kromě toho usta~ovení
§ 96 a) a 96 bl, a to posledne uve~ená ustanove~í také v v pří~i~ě .těc~
dělníku, kteř~ JSou zal!'e.stnam .nlkoll
bezprostředne staye.bnJ.ml p0t!mkatelstvy, nýbrž takovyml. zlvnostOlky, ktverých stavební podOlkatelstva pouzívaj I ku provedení příslušných prací.
D PRO POMOCNÉ PRACOVNrKY V
O'BCHODNrCH p. ZASrLATELS~ÝCH ŽIVNOSTECH A PR I PRODEJI VYROBNrCH
ŽiVNOSTI.
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přípustno tyto místnosti i s plsarnami

a sklady držeti otevřeny až do 9 hodin večer.
Kupující, kteří při uzavření obchodní místnosti již jsou uvnitř, mohou
býti ještě obslouženi.
Zemský politický úřad může dohodnu v se s obchodní a živnosten~ko~ komorou, příslušnou obcí jakož
I predstavenstvem jakož i pomocnikými výbory příslušných společen
stev nařídili, ze v jednotlivých obcích
neb v určitých jejich dílech po celý
rok nebo po určité doby neb v určitých dnech krámy mají býti zavírány již v dřívější denní hodině mezi
7. a 8., potažmo 9. hodinou večerní
neb že krám má býti později otevře~
než-Ii v pět hodin ráno. Toto naří
zení může býti dáno pro živnosti vů
bec neb pro jednotlivé jejich druhy.
Pozn . Viz: zákon ze dne 17. prosince 1931 o uzavírání krámů na
Štědrý den čís. 204. Sb. z. a n.
§ 96 fl. Místnosti v § 96 e) dotče
né mohou v tržní dni býti otevřeny
pro nákup a prodej
obchodních
předmětů příslušného trhu současně
s počátkem tržního času.
§ 96 g). V místnostech v § 96 e)
dotče;ných, má býti zařízení, aby si
mohli pomocní pracovníci sednou ti.
§ 96 hl. Ustanovení § 96 d) o nejmenší době klidu pro pomocné .pracovníky, vztažmo ustanovení o zavírání krámu v § 96 e) UVedená nevztahují se:
,. ku pracím při provádění inventury,
2. ku přesídlenlí neb novému upravení obchodu,
3. k návštěvě trhů,
4. ku pracím, které musí býti bez
průtahu předsevzaty, aby byla zamezena zkáza zboží nebo v jinakých
naléhavých případech,
5. kromě toho nejvýše ve třiceti
dnech v roce.
Nastane-Ii v případech pod č. 1.
až 5. dotčených, zkrácení nejmenší
doby klidu pro pomocné pracovníky,
stačí
to
oznámiti
živnostenskému
úřadu; v případě pod Č . 4. dotče
ném může toto oznámení býti učině
no i dodatečně ve 24 hodinách.
Nastane-Ii však v případě pod Č. 5.
dotčeném kromě toho obmezení ča
su, kdy má býti krám uzavřen, živnostenský úřad J. stolice vyslyšev

§" dl. Pomocným pracovníkům buď
....n v obchodních živnostech, v za.lIatelské živnosti a při prodeji zboII výrobních živnosH po skončení
dennl pracovní doby (§ 73) nepř'e
trfltý klid alespoň 11 hodin. Pro
vozky v zasilatelské živnqsti má nep'etržitý klid trvati alespoň 10 hodin.
Pomocným pracovníkům buď v pracovnl době poskytnuta poledn.í pře
.távka. Polední přes t ávka může býti
poskytnuta pro všechny pomocné pracovnrky závodu současně neb vysUídánlm, a musí, trvá -I i pracovní
doba odpolední déle nežli čtyři hodiny a obědvají-Ii pomocní pracovnkl mimo dům, ve kterém jest obdIOd, činiti alespoň pů l druhé hodiny,
)taak alespoň hodinu .
§ 96 e). U živností, ve kterých se
zboll prodává v obchodních místno. tech pro kupující o t evřených, bud'te
",o místnosti i s pisárnami a sklady
k nim příslušejícími uzavřeny v čaod 8 hodin večer až do 5 hodin představenstva příslušných společen
rbD. Při obchodu po t ravinami je st stev a příslušné výbory pomocníkův
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ustanoví vůbec nebo pro jednotlivá
živnostenská odvětví a místní obvody tyto doby výjimečného zavírání
krámů, jakož i dni vyjímečného zavření krámu.
Ministr obchodu dohodnuv se s ministrem vnitra a vyslyšev příslušnou
obchodn,í a živnostenskou komoru,
jakož i příslušná představenstva společenstel( a výbory pomocníků může
v jednotlivých lázeňských místech,
ve kterých obchodní ruch v hodinách
večerních bývá zvláště čilý, zrušiti
nařízovacím způsobem zcela neb čá
stečně za sesony ustanovení o nejmenší době klidu pomocných pracovníků vztažmo o zavírání krámů .
Pomocným pracovníkům náleží za
prodloužení pracovní doby přiměřená
zvláštní odměna.
, § 96 i). Obchodní místnosti musí.
býti za času dotčeného v § 96 e~
uzavřeny a jest zapovězeno nabízeti
zboží ku koupi pod .omně neb na
ulici, s výjimkou, že by to ž!v~o:
stenský úřad vzhledem ku prodavam
zboží na ulici připustil.
E. PRO UČEDNfKY.
§ 97 . Kdo u majitele živnost i vstoupí do zaměstnání by živnosti prakticky se naučil, bez rozdílu, zda
učebné bylo ujednáno nebo ne, a
zdali za práci platí se mzda nebo
ne , pokládá se za učedníka.
Kdo může mHi učně.
§ 98. Jen takoví majitelé živnosti,.
kteří sami nebo jejich náměstkové
mají potřebné odborné vědomosti,
aby mohli vyhověti předpisům § 100
o živnostenském vzdělán.í učedníků
a kteří
také podle zařízení a provozovacího způsobu své živnosti jsou
vskutku s to, aby tak činili, smějí
míti učedníky.
Majitelé živnosti, kteř, í byli odsouzeni pro zločin vůbec anebo pro
přečin
ze zištnosti spáchaný nebo
proti veřejné mravnosti čelící nebo
pro takový přestupek, nesmějí učed
níkův ani přijímati, an i přijatých déle
podržeti.
,
Živnostenský úřad může bez ohledu
na jiný trest, jemuž připadají majitel é živnosti podle obecního zákona
trestnlho, kteří dopustili se hrubého
porušení svých povinnost,í, vůči svě:
řeným jim učedníkům, anebo proti
nimž svědči skutky, které je po

III. Obchodní právo.
stránce mravní činí
ne zp ů so bilÝl1I1
aby měli učně, navždy nebo na u'
čitý čas odníti právo mrti učně rMistrovi (učebnímu pán o vi) m'ůž
býti. pak ~vláště odňa t~. pr~vo l1Ii~
ucne na vzdy neb na urc lty cas Uká
že-Ii se s výsledku Zkouš ky 'učed:
nické, že mistr (učební pán) jest
vi."en nedostatečným úspěchem Učňo_
vym.
Toto právo mrti učedníky může
býti odňato po vyslechnuti spole_
č«:ns!~a, k němuž mistr (učební Pán)
nalezl .
Živnostenský úřad může k návrhu
příslušného společenstva neb živno.
stenského inspekt ora ma j i t elům živnoslf, k teří z aměstnáva jí u čně zaká.
zati, aby zároveň měli mla d istvé po.
mocníky, jsou-Ii zaměs t n ávánlím těch.
t o pomocníků obcházeny Předpisy
dané v příčině učedníků .
Živnostenský úřad může v přípa
dech, ve kterých netřeba obávati se
škody nebo zneužiti, vyjímečně do.
voliti majitelům živnost í, v odstav_
ci 2. jmenovaným, aby učně přljl
mali.
Předpisy o tom, kdy tr estním pořadem
nastává odnětf práva mill
učně , obsahuje § 133 a) .
Doba učebná.
~ 98 a) . Učebná doba, pOkUd se jl
netýkají zvláštní ustanovení §§ 14 a
114, lit. b), neb předpis y na základě ~ 23, odst. 1. a 3. , ZPŮSobem
nařizovacím neb zákonem ze dne 26.
prosince 1893. č . 193 ř. z., vydané,
při živnostech neprovozovaných po
továrnicku nesmí t rva ti méně nežli
dvě a ne ,více nežli č t y ři léta, při
živnostech továrnických pak nesmi
t rvati méně než dvě léta a ne vice
než tři léta. V těch t o mezlch časo
vých budi ž u r čena učebná doba stanovami sp o lečenstva vzt ažmo učebni
smlouvou [§ 11 4, lit. b) a § 119 c),
lit. f)l.
Ministr obchodu vy slechnuv obchodní a živnostens kou komOr\! můle
způsobem nařízovacím dnvoliti, aby
pro jednotlivé svobod né živnosti neprovozované po tová rnicku učebů
doba snížena bvla na rok .
Jestliže učedník. od by v část učeII
né doby u některého uč ebn, lho oálli
. přestouPí řádným způsobem k IInÁIIll
piinu učebnímu . budi ž tato část učat..
né doby vpočltána do celé dobJ
učebné .

. nostens ký řád §§ 96 i)- 100.
ZIV

' ij ímání uče dní k uo .
O .pr
.
ají býti přijímáni
§
Uc.ed "íCI. m sm louv
která
na základe. zylá~~~ěI od ypočátku
ísem ně ujednána
budiž do ctyr.
učebnlhO ~om~ru p Iouv musí býti
Jeden .steJn.op l~ 1!~mloJva uzavřena,
ihned, )akmll'~d!taven stvu společenpfedlozen p r
n.1i u čební pán k
stva nebo, nfP!' r stvu zaslán obectakovému sp o ec:n tom~ určené zánímu úř~dU a
ená n
plsné knize zaznam' e p ; o sta kolků a
učební sml ouva J
poplatků .
h
r
smlouva tato musí. obS~ ova.~.
1 jmén o pána ucebmho, zlvnost
kte~Ou provozuje, a místo, kde se
zdržuje,
,
•k
b dí ··t ·
2. jméno a příjmem , v e a y IS e
učedníkoV o,
. ,
5. jde-Ii o učedníka n~~I~tll~ho,
,méno, za městnání. a byd llste .. J~ho
rodičů, jeho porucníka nebo Jlneho
zákonného zástupce,
.
4. datum sl!1l~uvy. a ~ak dlouho
, __
smluvený pomer ~rvatl ma,.
5. ustanovení, ze se ..maJetmk ZIVnosti zava zuje - o b~Z .uJmy ostatních
zi!lkonných závazku, .lez .oba kontr~henll mají vyucovatl nebo zpusobllým k tomu nám.ěstkem . ~.áti v~učovati uč edníka zrucno stem zlvnost l,
lil učeň se má v~u.č i ti a .že, učedník
mi přid rž o ván bY!1 k•. pllne!'1u za" stnáván i se v teto zlvnos tl.
I. přijíma cí, podmínky, stran uče~ ··
n.ho nebo případné mzdy, stravovaIII lacení, bytu, doby, jak dlouho
lIienl má trvati, a stran společen
I tevniho po platku za přípověď a
I lran zkušební taxy a za vyučenou.
Majetnici živností, kte ří
příjmou
učednlky a nedodržují tyto předpisy
Ifopustl se p řestupku .řád u živnostenIk6ho.
S 99 a) . Uč ebný pom ěr za prvn,ích
ftyr neděl od p očátku uč e b né doby
l116ie býti zrušen jednostranným ústupem každé z obou stran, 'nebyla-li
pft ptl Jetl uče dníka ujednána delší
doba zkusná .
Doba zkusná nesmí trv ati déle tří
..ill c ů a poč it á . se v do bu učebnou.

9'.

O povinnostech učed níkových.
§ " b) . Učední k jest uč ebnímu pánu
povinen poslušnost·í, věrnosti a mlčenli vo s ti , pilnos ti,
slušným chován
a musi se podle jeho poukazu
nmtstnhati v živn ost i.

557
N ez I etl'1'y uce
• d ni' k pOUZIV
., á

ochrany
a péče, uč-:bn!ho pána a jest jeho
otcovske kaznl podroben.
,Učedníci.is~u 'povinni. až ~o úp Ineho dosazem clle vyucovaclho, pokud si ještě neodbyli s prospěchem
p'o~račovac! š~oIy živnostenské nebo
JI."eho vy~c?vaní .alesp~n ro~noc~n
neho, navstevovatl pravldelne
vseobecné pokračovací školy živnostenské neb kursy přípravné, jakož i odborné školy pokračovac,í tak, jak pří
slušnou učební osnovou jest předepsáno.
Ministr kultu a vyučování doho.dnuv
se s ministrem obchodu rozhoduje o
I'ovnocennosti vyučováni.
.
Na základě oznámení příslušného
dozo r čího orgánu školního může býti živnostenským úřadem učedn,íkům ;
kteří vlastní vinou nedosáhnou dostatečného prospěchu . z . vyučování, nebo kteří jsou disciplinárně na čas
vyloučeni ze školního vyučování pravidelná doba učebn,í stanovami neb
smlouvou vyměřená, prodloužena .
Neobstál-Ii učebník při předepsané zkoušce učednické před ukonče
ním učební doby, budiž učební doba
též prodloužena.
Učební doba nesmí však nikdy býti
dle
předcházejících
ustanovení,
dl·
I"
o
r~'~í. ouzena na de SI dobu než puIO povinnostech pána učebnlho.
§ 100. Učebn í pán má pečovati o
živnostenské vzdělání učedníkovo a
neodn,ímati mu potřebného k tomu
času a příležitosti zaměstnáváním ve
službách jinakých. (§ 76.)
K mravům a k chování nezletilého
učedníka přísluší dohlédati v dílně i
mimo ni, jemu vztažmo jeho náměst
kovi; učební piln má jej přidržovati
k pracovitosti, dobrým mravům, a k:
plnění náboženských povinnosti; má
také zdržeti se všelikého zlého nakládání s učedníkem,
chrániti
jej
proti takovému nakládání ' se st rany
ostatních dělníkův a domác,fch lidí a
pečovati o to , aby u č ední k ovi nebyly ukládány práce,
jako
doprava
břemen a pod., takovým způsobem čt
po ' dobu . tak~vou, že by nebyly při
měřeny jeho silám fysickým.
Učební pán nebo jeho
náměstek
jest dále povinen, a!ly učedníkůin,
kteří si ještě neodbyli
s pros'p~
chem pokračovací školy živnQstenské
neb jiného rovnocenného vy u čování ,

IJI. Obchodní právo.
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dopřával až k úplnému dosažení cíle
vyučovacího potřebného času k návštěvě ústavů v § 99 b} odst. 3., zmíněných, aby je k návštěvě těchto
škol přidržoval a přihlašováním
a
odhlašováním učedníků správě školy
umožňoval dohled k pravidelné školní . návštěvě.
V důležitých případech, nebo když
nezletilý učedník onemocní, uteče,
má učební pán o tom ihned zpraviti
rodiče, poručníky nebo jiné
jeho
příbuzné, jakož i společenstvo .
Nastane-Ii průtah o více nežli 14
dní v přípovědi učňově neb v jeho
vyu~ení vinou učebního pána, dopustl se tento přestupku živnosten ského řádu.
Kterak

určuje

učební
nlků.

poměr

učed

§ 100 a). Ministr obchodu ve ' shogě
s ministrem vnitra, vyslechnuv obchodní a živnostenskou komoru mů
že : způsobem nařizovacím určiti početní poměr učedníků k počtu pomocníků nenHi to pro ' jednotlivé
živnosti určeno stanovami společen
stva . To se může státi vůbec neb
pro určité okresy .

c} když učební pán jest vě znen
déle než měsíc, anebo i po k, aUI
čas, nenHi postaráno o výživu u•
níkovu
ced·
d} když ' učebnímu pánu tres
nálezem zastaví se na čas živno st~(1I\
e} když učební pán se svým ži ,
sten ským podnikem se přesldll vno·
jiné obce, zrušení poměru musl ~o
nastati nejdéle do dvou měslců a e
přesídlení.
Po
Výpověď .

II 102. Se strany učednlkovy nn
býti _čtrnác:.tidenní _výpovědí uče~ ~
pomer zrusen, kdyz prohlášenlm n
učedníka, potažmo od jeho zákonnr.
zástupců daným se prokáže že C
č,:d.ník změ~1 své. povolání, 'nebo ~
prejde k zlvnostl podstatně rozdll
né, anebo když jeho rodiče
•
zm~něné _p~mě~y své potřebuji h!r:
svemu osetrovanl nebo k ved I
svého hospodářstvl anebo své ;{'
nosti.
..
Ve knize pracovnl bud' důvod yt.
povědi zaznamenán.
Po zrušení poměru učebného nemi
takový učednlk býti do roka b
svoleni dřlvějšlho
učebnlho Pá:
zaměstnán v téže živnosti neb v
~:~nl výrobě s touto živno sti obdo~

Předčasné zrušení poměru učebného.
§ 101 . V následujícíh případech
může býti učební poměr před uplynutím ujednané doby ihned zrušen:
1. se strany pána učebního:
a) když na jisto se ukáže, že učed·
ník není schopen naučiti s~ živnosti;
b} když učedník dopustí se někte
rého ze skutků, které v § 82 pod lit.
dl, e}, f} a g) o pomocných prC1covnících jsou uvedeny,
c} když učedník stížen jest odpuzující nemocí, anebo přes tři
mě
síce pro nemo ~ nemůže pracovati,
d) když učednlk déle nežli měsíc
lest vězněn,
2. se strany učedníkovy potažmo
zákonných zástupcův jeho:
a} když učedník bez škody
pro
své zdraví nemůže setrvati v učebném poměru,
,
b} když učební pán svých povinnosti hrubě zanedbává, když učedníka
snaží se svésti k nemravným anebo
protizákonným činům, neb zneužívá
práva otcovské kážně, neb opomene
chrániti učedníka před zlým nakládán im se strany ostatnlch pracovníků
neb, lidi domác.ich,

Učednlk potažmo jeho zákonný I.
stupce může v přlpadě, že by uče.
ní pá.n odep}el dá~i své svoleni, dovolati se vyroku Instance, která zA.
konem jest povolána vyřizovati spo"
z poměru pracovního, učebného I
námezdnlho; v přlpadech zfete
hodných může tato instance nahrad
scházejlcf svolenr.
II 102 a) . Výpověď se strany učetl
kovy, potažmo jeho zák onného
stupce může dána býti I mimo
padv v II 102 uvedené do 14 dia,
kdYž před instanci v § 102 dotč_
dokáže nepochybným způsobem,
1Jčební pán proti učednlkovl dop
se trvale tvrdého neb nespravedll
ho nakládání, aniž jest to zlé n
dání, které bv dle ~ 101 , pololky I.
lit. b) opravňovalo učedníka,
poměr učebnv ihned zrušil.
V tomto případě nemajl plato
ustanovení § 102, odstavce 2, 3

Kdy zC1niká smlouva učebnf.
§ 103. Smlouva zaniká nejen
že živnost provozovati se pfe

2ivnostenský řád §§ 100 a)-104 c).
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učed ~íkOvo~,
nýbr~, i Tovaryšská zkouškC1
při zlvnostech
~mrtí učebního pana, d~le vzdanlm
řemeslných.
živnosti se strany pano vy, a ko- _ § '.04 bl · Společenstva májí o to pese _ ě nasliiloU neschopností pá no- covatl, aby všichni učedníci v živno~~~n neb učedníkovoU pln iti smluvené stech řem~slných na koncÍ učební
závazky.
dObv. m?hll s~ podrobiti zkoušce to§ 103 a). Byl-Ii uč:bní po měr bez v?rysske,.. a tlm prokázati, že učed
vlny učedníkov y puse~, pr,:~ .uplynu- mk ?svojll, si .ty vědomosti a zruč
tím doby učeb ne a pr~slus l-1I uC,ed- n<;>st~! kterych jako tovaryš v .přísluš
nlk k některému spolece~stvu, nale- ne_.zlvnost l potřebuje.
II společenstvu postarat i se
dle
. Z!vnost,:nskému úřadu jest pečova
!!ložnosti, ab~ učed..ník ,dále ~yl u- tl, I, o ucednlky, kteří jsou zaměst
místěn u jineh? ~c~b~lhO pana ke , n?m v obdobných závodech t ovárspolečen stvu nalezejlclho.
~!ch, nebo ', v řemeslných závodech
při ujednání nové učeb ní smlouvy zlynostenskych nenáležejícfch k žádbudiž učební doba již odbyta příSlu- nemu společenstvu.
Ině vpočítána. .
_
Před zk~šební komisí od příslušnéKromě tohO Jest spolecen stvo po- ho sjlolecenstva zřízeno,u , koná se
vinno, aby v případech pO,dle §§ zk ~u sk a ,tov_aryšská . Súčastněná spo101, 102, 102 a) _~. 103 n<!!t alych! ne- !ecen_stva vsak dohodnouce se vzáIle-Ii včas opa trltl prohlas enf zakon- }.emne _ mohou též ustanoviti, že jeného zástupce nezletilého učednlka, Jich ucedníci mají konati
zkoušku
nahradilo toto prohlášenI.
tovary~skou před zkušební komisí
~~erá jest pro příslušnou řemeslno~

ebo smrtí

~;:I~~e~!!!~~~ u některého z těchto
vysvědčení uče bné a list výučný
tovaryšský.
Zkušební komise se skládá s před
§ 104. učební pán jest povinnen s:dy ~ ales~oň dvou, nejvýše čtyř
vydat, byl-Ii učební pom ěr zrušen, prísedlclch. Zivnostenský úřad vyučednlkovl vysvědčenf o
ztrávení slechnuv ~~chodní a živnostenskou
době učebné, o jeho chován í po tu - k_omoru a zruenou snad jednotu spoleto dobu a nabytém vzdělání v živno- ~enst~v
~
přlslušná společenstva,
sll.,amine-ii učební pomě r řádným jmenu}e pre~~e~u na , tři léta . Z pří
Sedí5!Ch budlz jeden jmenován z to,.bo ukončením a je-Ii uče bnl pán ~?ry~u alespoň čtyři roky v živnosti
tllRem společens iva, předst avenstvo cl~nych, ostatnf pak z majitelů živno~
společenstva má vydati výučný list S ~I alespoň tři léta živnost samostatII úkladě
vysvědčení
učebného ,ne_ provozujících. Před s taven s tvo spontdmo vysvědčení m učebný m, pro- le,censt,ya us~anovuje přísedícf v kažpouItěclmu vysvěd čení pokr ačovacf ~e'!1 prlp~de zvláště
dle seznamu
I oly, po případ ě vysvědč ení o tmen, z nichž jeden hromada spolezkoulce učednické ,
s pro spěChem ce_nostva, druhý pak týkajfcí se tova·
_
neprospěchem odbyté j akož i k
r~su, hromada
pomocnická zakládá
tolllU, co společens tvo shledalo po- vzdy na tři roky.
dia li 114; při živnostech řemeslných
D~ seznamu _ přísedících
zkušebnl
yYd' se mlsto listu výučného , list komise mohou se v prvních čtyřech
IOVlrylský, avšak jen tehdy, byla-Ii letech po tom,. kdy tyto předpisy naIkoallca tovaryšská s pro spěchem but!,ou platnosti, vzlti též pomocnici
yYkodna (§ 104 bl ,
kte~1 nevykonali zkoušku tovaryšskou'
Toliko vykonánfm tovaryš ské zk ouZlvnosten ský úřad vyslechna ob:
, s prospěChem možno nabýti ná- chodní _ a živnostenskou komoru zřídí
nu tovaryle. Pomo cný
pracovník
pro_ ucedn [kl!. •.živnostl
ř emeslnýf..h .
.rt má ioliko list výučný, nazýv~ kterí se vyuclll v podniku továrním
.. pomocnlkem.
aneb ~ pá~a učebného nenáleže)ícfIstnlm úřadem policejnlm
bud' h~ k ~ádnem~ společenstvu, ' rieb u
up.'n I ověřen podstatný obsah nektereho z ustavu dotčených v §
.njch dosvědčen i učebnlho pá- 1~.b) _o~stavci 2, zkušebnl
komise ,
I sp olečenstva bez výloh a kol- prlhlizeJe obdobně k hořejším usta, .. I) Pfedpi~y §§ 77, 82, 82 a)
.. nevztahUjí k učednlkům,

novením.
. tj 104 cl . Zemský politický úřad vydá k návrhu společenstev vyslechna
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obchodní a živnostenskou komoru a
zřízenou snad jednotu společenstev
zvláštní zkušební řád, kterým bude
upraven postup u zkoušky, rozsah a
druh zkušební látky, jakož i
výše
zkušební taxy, kterou učedník
má
zaplatiti podle rozličných kategorií
řemeslných živností pro
jednotlivá
společenstva.

Po vyslechnutf obchodni a živnostenské komory budou vydány zemským politickým úřadem obdobné
zkušební řády o zkoušení učedniku v
§ 104 b) odstavCi 6, dotčených. Útraky zkoušky v těchto případech hradí
obchodní a živnostenské komory,
jimž zase připadaji taxy zkušební.
§ 104 d). Učednik neb pomocník má
podat u představenstva společen
stevního, vztažmo (§ 104 b), odstavec
6) u zkušebni komise nekolkovanou
žádost, za připuštění ke zkoušce tovaryšské a připojit k ní vysvědčeni
učebné, a byl-Ii povinen navštěvova
ti školu pokračovaci (§ 99 b), odstavec 3), vysvědčeni o návštěvě školní, nebo pracoval-Ii již jako pomocník, vysvědčení pracovní.
Zkušební komise má o výsledku
zkoušky vydati bezplatně vysvědčení
kolku prosté; byla-Ii zkouška vykonána . s úspěchem, budiž vysvědčeni
to zapsáno v listě tovaryšském.
Zkušebni komise
urcl
Ihutu
ke
zkoušce cpetné', nebyla-Ii
zkouška
vykonána s prospěchem, přihlížejíc
při učednicich k ustanovením § 99 b,
odstavce 7.
Učednikum, příslušným
ku společenstvu, které
neučinilo
opatření,
které mu § 104 b odstavec 1 a 3 ukládá v příčině konán,i zkoušky tovaryšské zustaveno jest na vuli, by
zkoušku tovaryšskou vykonali před
jinou, dle předpisu tohoto
zákona
zřízenou odborně příslušnou komisi
zkušební.
Učednici v § 104 b odstavci 6 dotčení, mou hou ke své žádosti a s při
volením
příslušného
společenstva
zkoušku tovaryšskou vykonati
též
před zkušebni komisi společenstevní.
Pomocník má právo vykonati zkoušku dodatečně a opakovati ji pokaždé po uplynutí alespojí pul roku.
§ 104 e). Pomocníci, " kteří učebni
dobll řádně ukončili, prve néž zákon
tento nabyl platnosti,
mají
právo
podrobiti se dobrovolně 'zkoušce tovaryšské.
'
.
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3. Předpis zvláštni.
§ 105. Výjimky, které na základ'
74 a, odstavec 3, pak článku VI e §
~II., z~kona ze .dne 1,6. ledna ;S9Si
c. 21 r. z., vztazmo Zř.lKOna Ze d '
18. července 1905, č. 125 ř. z ne
stoupivších na misto § 75, pak na·
základě § 94, odstavce 4, § 95 o~a
stav ce § 96 a) odst. 2., 3. a 4 •
96 b, odst. 4, budou povoleny b~;'t§
v každém jednotlivém případě v e
ředních listech vyhlášeny a kaid~
rok říšské radě na vědomi dány.

HLAVA' VII.
Poznámka . Viz zák. ze dne 3. čer
vence 1923 o úpravě způsobu praVé'
dění voleb v živnostenských spal~
čenstvech a spo lečenste vníc h jednotách (svaLec h) čís. 217 Sb. z. a n
v l. . nař. z~ dne 6. y~osince 1923, jimI
se stanovl volebn l rád pro volby v
živnostens kých
společenstvech
a
společenstevn í ch jednotác h (svazech)
azák . zedne. 17.únor.a 1922.0 státnl
zá~uce .;;vazum
druzstev zivnosten.
skych CIS. 84. Sb. z. a n.
-

o

SPOLEČENSTVECH.

O ~rvání a zřizováni společenstev
§ 1 06. Ú,řa~em ~ivnoste.nským, po
vyslechnuti zrizene snad Jednoty spo.
lečenstevni, jakož i komory obchOd.
ní a živnostenské, která o věci té
slyšeti má též účastníky, buď zřízen
šetříc poměru rozhodných pro vznik
a zdatnost společenstva mezi samo.
statné živnostníky neb pachtéři steln6
neb příbuzné živnosti v Obcl téle
nebo v obcích sousednich, včetni
jejích pomocniku netrvá-Ii jli _
a nečini-li to nemožným
pomě rt
místní, společný svazek.
Majetnici živností neb pachtéll
jsou členy, pomocnici majetniků fl,..
ností .ve společenstvo spojenýCh jsOll
přislušníky společenstva.

. Podle okolnostf muže společensl,o
v sobě pojimati také živnostnlky I
pomocniky několika obci nebo okrlsu a výjimečně ruznorodé živnosti.
Pokud jest v této hlavě řeč o p.
mocnicich, buďte jimi rozuměni
nostenštf pomocníci vubec, vyJlmaJlc
učně (§ 73, lit. a), b) ad).
Je-Ii mezi příslušníky společenshl
větší počet dělníkuv, užívaných ..
podřízeným pomocným službám pll
živnosti (§ 73, ' lit. d), mohou pro '"
to dělnlky- utvořena býti zvláltnl.,.

l,,..

2ivnostenský řád §§ 104 d)-111 a).
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k' %řizení (rozhodčí výbory,
§ 110. Trvající již společenstva malecen~ a pomocných pracovníku a ne- jí své stanovy předpisum tohoto záhro~:nsYké pokladny) .
~on~ ~ři~p.usobiti. ."!epodají-Ii do
mo
sestl meslcuv po pocatku pusobnosti
Kd
jest povinen přistoupiti.
~~hoto .z,ákona zemskému politickému
10~. lakmile se kdo v obvodu! u~adu zadost za schváleni přísluš
§ . t společenstvo, samostatne nych snad usnesení společenstva
kd: JE!!kO pachléř v živnost uváže, z:mský politický úřad, nedbaje opač:
:e j : st Jpro tuto živ.nost společen~tvo ny~~ s!1ad .usnesení společenstva,
flzeno, stane se clenem .. spo!ecen- ~ ur~dnl mocI vykoná změny, kterých
!tva a ~est, povinen plniti zavazky Je treba, aby stanQvy se přizpusobily
11m spoJene. • . • . .
k ustanovením zákona. V zemi obliž při opovedl. ZIV!10S t l ,ne~o • v vyklé názvy (gremia, cechy, pořád
iádos ti za konceSI ma prokazatl, ze ky a pod.) mohou zustati.
pravil ustanovený snad poplatek
§ 111. Výrokem zemského politické~:korpora~n! J~ 126 lit. ",1). ~eobdrží- ho úřadu, jenž vyslechnouti má obIl oprávnenl zlynost~nskeho Jest spo: chodní a živnostenskou komoru a zří
lečenstvo p,oy~nno Jemu
zapraveny zenou snad jednotu
společenstev
oplatek vratltl.
m~že, i několik společenstev, z nichž
p Kdo na základě ví,ce, než-Ii jedn~- k.azde posud bylo o sobě, dohodnouIlo listu živnostenskeho nebo na za- II se vespolek, sloučeno býti v jedkladě vice než-Ii jedné listiny kon- no spolecenstvo .
cesnl samos!~tně ~ebo. ja~o pachté!
Rovněž u společenstev, která
v
provozuje zlvnostl nekollk,
ktere sobě pojímají ruzné živnosti mohou
nejsoU sloučeny v jediné společen- dOhodnou-ii se vespolek a~ebo žá:
stvo, musi býti čl~.nem ~še~,h s~ole- dá-Ii za to většina členu' některého
t8/lstev pro tyto zlvnostl Irlzenych.
~~uhu ~ivnosti nebo příbuzných druhu
§ 108. Majitelé živno~te~ských pod- zlvnostl, tyto druhy živností býti z
Itllni, které se p.o ~o~i!rnlc~u. provo- do~ava~ního společenstva vyloučeny
luji, nejsou povinni ucastnltl se ve a Jakozto samostatná
společenstva
společenstvu podle. §§ 106 a, ~07. ~.r!ze~y, ~ebo k některému jinému
J.stllie však spolecenstvo, ktere Jest JIZ znzenemu společenstvu přivtěle
pro příslušný druh živností zřízené k n~, předpokládajíc, že jsou tu podtomu svolí, mají právo přistoupiti za mlnky k dosažení účelu společen
tleny. Mají-Ii k proc;leji svých výrob- stevních.
~ Iklady, jsou vzhledem
k těmto
".dejnim skladum též
oprávněni
Súčastněná
společenstva bud'te
ptlsloupiti ke společenstvu pro ob- jakmi le takováto žádost za vYloučeni
cIIodnl živnosti v mistě zřízenému, neb za přivtělení k jinému společen
jeslllže k tomu svolilo . V obou . pří- stvu byla podána, o ní vyslechnuta'
pidecll mají stejná práva jako ostat- ~ato pak, otázavše se hromady spole:
ni členové společenstva, pomocníky censtevnl k tomu konci svolané má
pH u nich zaměstnané nebo pomoc- podati své vvjádření živnostenskému
nUry v přislušném prodejním skladě úřadu prvni stolice do osmi neděl'
j_i zaměstnávané jest pokládati za jinak se rozhodne, aniž toto dobré
,lIslulniky společenstva.
zdání bylo vyslechnuto.
Za obapolného dohodnutf
muze
§ 111 a). Mocí úřední mohou také
býti členství živnostenských podniků, ~ýti nařízeny z'!1,ěny v rozsahu spole"ler' ke společenstvu přistoupily na censtev, aby znzena byla společen16kladě předcházejícich
ustanovení, stva pro jednotlivé kategorie živností
nuleno. Zivnostens ký úřad má, ne- nebo pro příbuzné kategorie živnonjde-Ii k takovéto shodě, na návrh stenské, a to jak co do přidělených
cIé z obou stran rozhodnouti, vy- kategorií živnosti tak i co do obvo. temna obě strany.
duo Zemský politický úřad, vyslechna
i 109. Zemský politický úřad po obchodní a živnosten skou komoru
slylenl obch~dni a ž!vnostenské ko- zřízenou snad jednotu společenste~
IIOry, zfizen,e sna~ ,Jednoty • spole- , !~kož i súčas tněná společenstva
a
.slev a s.ucasJ~enych s~olec.,,:n.stev I zlvnostllíky, o tom rozhoduje. Zemi t l'ltostniku" m~ze kd~k~lIv urcltl.ob- ský politický úřad má vykonati záro, na kt~ry Jednotll.va spolecen- , veň s příslušným rozhodnutím z moStyi se mall vztahovati.
I ci úřední také ty změny stanov pří•

,
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šených způsobů výrobních, zřlzo
ním skladů surovin,
tržnic, skl v6·
vzorkových, záložen, POtlač oVánl~d6
odstraňovánim obchodních zařlz'
která ruš! poctivou ,s.ou,těž mezi ~~I,
ny spolecenstva; zajmum vZdělá e.
Kdo přiděluje živnosti ke společen- cím pak napomáhati lze zřizováni va·
p.odporováním ,živnostenských UČ~I~
stvu.
(jako odbornych a
pokraČOVati
§ 112. Jednotlivé. kateg.?ri~ živnoš~o~, učebnýc~ díl~n a, pOd.), po t~
stí které dosud nejsou vradeny d~ dan-lm odbornych ucebl1lch kUrsQ:a
žádného společenstva, může zemsk~ členy Cl příslušníky, výstavek prar~
politický úřad, vyslechna
o~~hodnl učednických atd.
t
a živnostenskou komoru,
Zrlzenou
Zvláště . p~k n~leží společenstvu:
snad jednotu spole~e~s~~v a ~řísIP~
a) aby melo deny a přislulnl
ná společenstva, prldell~1 k nekterespolečenstva v řádné patrnosti ~
mu již zřízenému spolecenstvu.
Ke společenstvu,
které obs.ahuj.e pečo.v_~lo o. za~~ov~n!. SPOřádahjJ
pomeru mezI majiteli zlvnosti a Je.
jednotlivou živnost anebo
nekol!~
jich pomocníky, zvláště CO do sVIl
živností
příbuzných,
nes~ejl
.bytl ku pracovního, pak aby zřizovalo .
přidělovány živnosti, . ktere
netsou vydržovalo společenské hOspody:
příbuzné se živnostmi do spolecenprostředkovalo práci,
stVCl pojatými .
b) aby pokud tento zákon neob...
Když přiděluje živnosti. ~e , sp~le huje ustanovení zvláštních , pečoviIa
čenstvu má zemský politicky
ura.d
o spořádané poměry učednické •
vYkonaťi zároveň. z ,úřední mo.ci zme- vydávalo předpisy, které se musI ..
nu stanov příslusneho spolecenstva,
řadu předložiti ke schváleni a to'
která se tím stala nutnou.
o podmínkách, za jakých kd.
Živnostenský úřad vyslechna
o~
může míti učně vůbec a kol
chodní a živnostenskou ko'!:'oru, Zrl:
jich býti může proti počtu ,.
zenou snad jednotu spolec~~st~v. I
mocníků v živnosti,
příslušná
společenstva a prlhllzeje
o odborném a nábožensky mr..
ke stanovám společenstev, rozhodne
ném vzdělání učedniků, o d.
o tom vznikla-Ii pochybnost, ke Icteučební, o zkouškách učednlck..
rému ~e zřízených společenstev ně
a tovaryšských,
která živnost patří.
o dohledu společenstva k to..
aby tato ustanoveni byla za
Provozování živnosti nemůže obmevána,
zováno býti společenstvem.
c) aby potvrzovalo učebni vyl
§ 113. Pokud v zákonu tomto n~ní čeni a vydávalo listy výučné,
jinak ustanoveno, nesmi nikd~. tlm,
d) zák. ze dne 22. prosince 19
že zřídí se společenstva, chteje s~ 689 Sb. z. a n. zrušený čl. IV.
v živnost uvázati neb ji provozovati,
e) aby dohlíželo k živnosten
. učilištím a učebným kursům,
býti obmezován.
zřídilo a vydržuje a k výstavkám
Jaké jsou účely společenstva.
cí učednických, jež pořádá a
§ 114. Účelem spole~e,nstva j~st poruje a pod,
f) aby potvrzovalo pracovnl
pěstovati ducha pospollteho, u.drzo~
vati a zvelebovati čest stavu, Jakoz svědčení pomocníků d'o společ
příslušných,
.
i podporovati humanitní, hos.pOd~řské
g) zrušený jako dl,
a vzdělávací ~ájmy svých clenuv a
h) aby zřídilo rozhod či . výbor
příslušníků.
.
Humanitní zájmy lze podporovati 122, 123, 124) k vyřizováni
zvláště zakládánim podpůrných a n,e- mezi členy společenstva a jeJlcIt
mocenských pokladen, neb podpur- mocniky, vzniklých z poměru nri
ných fondů pro členy ~ příslušniky: niho, učebniho a námezdného,
pak aby podporovalo rozhodli
jakož i tim, že spole~enstvo .~~oll
se prostředkovati pro cleny POjlsťo sťituci k vyřizování rozepři mill
vání u některé pojišťovny;
zájmy ny společenstva; za tím účelem
hospodářské lze podporovati zavádě že se i několik společensteY
ním společné výroby strojní a zlep- 'žiti,

slušného společenstva, které tímto
přidělením staly se nutnými.
Má-Ii se zříditi spolecenstvo _.odborné, jest třeba, .a~y k .~omu p~"~O
lila většina příslusnych zlvnostnlku.

tivno ste
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usná šelo o odklizení 0- strovských, muze
ministr obchcdu
11 ~,bY z!e kŮ a novot, kt:!.é jso~ vyslechna ' .?bchodní a živ.no~tel1sko~
bycej~, á-~U poctivé soutezl mezI komoru, . zrlzenou snad jeanotu spona prek %Iečenstva.
. Iečenstev· a příslušná společenstva
členy ;P~a: Viz § 53 .. zá k. z:" dne způsobem nařizovacím propůjčiti prá~
pozn m ce 1927 proti nekale sou- vo, aby konaly tyto zkoušky z urči15 . . č~te~11 výše otištěného.
lých řemeslných živností a zároveň
těŽI c;. kaÚlý rok podávalo. zprávy před!p,s~ti zkušební řád.
k) :cJ událostech ve spolecenstvu,
.~~.e~1"I1 se .~oto právo odborným
o v~ . u podsta tné pro sestaveni UCIII.stlm, budlz přísl!lšllé nařízení
kte:. r~~o živnostenské.
vydano ve shodě ·s ministrem kultu
sta.!s ~ U' m jedn otě společenstev
i a vyučování.
Ura d i'a živnostenské komoře s~éVyko na~-li kdo mistrovskou zkoušku
obehokr : su jsou společenst~a POVIn- s prospe~he.m a provozuje živnost
110 ~romě pravideln~ch zp~a~ ~ od- samostCltn.e, !est oprávně~, už!vati tina . k) předepsanych, zada-Ir
se tulu zkouseneho mistra prlslusné živstave l odávati zprávy a dobrá zdá- ností.
.
Jl! to, p~měrech společenstevniho úMinistr obchodu, vyslechnuv obnl o se týkajících, a mohou v těch- chodní a živ.nostenkou komoru, zří
telu ěcech také z vlastního popudu u zenou snad Jednotu společenstev a
~ ~to veřejných orgánů dožadovati .p'říslušná společenstva předepíše . narlzovac!~ způsobem. po pěti !etech
I C odpory svých účelů.
se§ ~'4 a). Ministr obchodu vyslechna o~ pocatku platnosti tohoto zákona
b hodni a živnostenskou komoru a vubec neb pro určité části obvodu,
o ICenou snad jednotu společenstev kde tento zá.kon plaH, že ve všech
zfo~e takovým společenstvům pro jed- neb v určitých po řem~slnicku prolil tlivé neb pro příbuzné
kate~orie vozovaných živnostech dovoluje se
:meslnýeh žlvnosH zřízeným, ,která ~íti učně je.n těm - živnostníkům, kteIYým povinnostem v oboru vy~hovy rl. s prospechem vykonali zkoušku
II nostenského dorostu (~ 114 lit. e, mistrovskou.
a Y§ 104 b) s úspěchem činí zad~st,
Nařízením tím nebudou však dotčeposkYtnouti právo, b~ .~e. stanov~ch na již nabytá mistrovská práva.
ltinlla opatřeni v priclne zkousek
§ 114 bl. V mezích zákonných předovských pro své živností. V tom- pisů jsou společenstva oprávněna
pHpadě se mají. společenstva u- pro obor živnosH svých členů - usta_stl na zvláštních zkušebních řá- noviti, kdy se počíná a kdy se kon. . a tv budtež schváleny zem- čí denní pracovni doba pomocníků
IIrfm politickým úř.adem. ..
a !ak~ jsou pracovni přestávky, kdy
MIstrovskou zkouskou majl se pro- a jaka mzda se pomocníkům vyplácí
tAnU způsobilost k samostatnému a jaká jest lhůta výpovědnf. Zemský
".v6děni obyčejný ch. prac! př!sluš- pOlitiC,ký ~~ad má po vyslechnutí obIlvnostl a k vypoctu nakladu na chodnl a zlvnostenské komory a zří
l i Jakoi I vědomosti k samostatné- zené snad jednoty společenstev ta .~ provozování živnosti jinak po- kové ustanovení, ujednané hromadou
...... zvláště také vedení knih
a společenstevní ve shodě s hromatltO.
dou pomocnickou, a to podle jetiDulebni řád upravuje zevrubněji notlivých odvětvi schváliti.
,....inky, za jakých se kdo připouUjednání toto budiž v každé prolIe zkoušce vůbec , zvláště pak vozovně vyvěšeno.
.
udl_tl do společ enst~a nenáležeK . tomuto usnesení jest zapotřebi
IIcl; kromě toho upravuje sestaveni v hromadě sDolečenstevní tak i v
.bni komise, rozsah a druh zku- hromadě pom-ocnické dvoutřetinové
látky a jak se zkouší, kterak většiny. Touž většinou hlasů může
vysvěd čuje výsl.edek zk.oušky, za každá z. obou hromad prohlásiti, že
h podmlnek. je~t m~zno ~kou- odstu'pule od ustanoveni těch, ač-Ii
opakovati a lake taxy zkusebni tato nebyla ujednána na určitou do,.••plch pokladny společenstva bu. Usneseni toto budiž politickému
.nad zavedeny.
zemskému úřadu oznámeno aby je
Jednotlivým ústavům , kter é svým vzal na vědomí.
'
n'" poskytuji záru ku náležitého
Neujednali-Ii majitelé živno sti do
'ho provádění zkoušek mi- společenstva náležející v tomto smě-

l'
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ví starosta a pak z druhé skupiny
jeho náměstek. Podle funkčních období stanovami určených předsedají
oba střídavě .
Jestliže společenstevní jednoty učiní nebo již učinily (§ 130 c) zvláštní zařízení k prostředkování práce,
má býti jako dohled na tato zařízení
dosazen výbor, do něhož mají býti
přibráni zástupci pomocnictva.
Stanovy o vedení této správy a zřízen
cích správou pověřených od hromady svazu sdělané, musí býti
zemským politickým úřadem schváleny. V
příčině vybírání poplatků od pomocníkll platí to co bylo v prvním odstavci řečeno.
Patří-Ii společenstva k jednotě, která sama prostředkuje práci podle
předešlého odstavce, jsou Z9Joštěna
povinnosti činiti zvláštní zařízení k
prostředkování práce; totéž platí také tehdy, svěří-Ii společenstva prostředkování práce
některému
ústavu
pro veřejné vykazování práce.

o odvolacím právu společenstev.
§ 116 a). V těchto případech přísluší
společenstvům odvolací právo z rozhodnutí
a opatření živnostenských
úřadů:

1. Byl-Ii vydán živQostenský list na
živnost řemeslnou, neb byla-Ii propůjčena koncese na živno st
koncesovanou, jestliže společenstvo podle
předpisů §§ 14 f) a 23 a) podalo včas
dobrozdání a rozhodnutí živnostenského úřadu, nestalo se ve smyslu
tohoto dobrozdání.
2. byla-Ii dána dispense k nastoupení příbuzné živnosti řemeslné, (§
14 c, odst. 1.) živnosti koncesované
(§ 23 a odst. 2) nebo živnosti
obchodní dle § 13 a, vztažmo podle §
38 odstavec 3 a 4, průkazem způso
bilosti vázané,
3. bylo-Ii prominuto předložení listu tovaryšského vztažmo učebního
vysvědčení a vysvědčení o vykonané
zkoušce tovaryšské (§ 14 c odst. 2.),
4. bylo-Ii rozhodnuto o
rozsahu
živnostenského oprávnění, pokud se
tak proti dobrozdání vyslechnutého
společenstva sta lo ,
5. bylo-Ii rozh odnu to,
má-Ii
se
živnostenský podnik pokládati za továrenský neb řemeslný (q 1. odst. 6.),
. 6. když byly jednotlivé živnosti 0hraničeny podle okresů
(~
42.)
a
když byly stanoveny nejvyšší sazby
(§ 51.),
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7. když jednotlivé kategorie "'
stí byly upraveny na základě z vno.
odstavec 2., po stránce živnost~ 54
policejní,
nSko
8. ve všech vnitřních záležíto
společenstevních (VII. hlava ž~tech
stenského řádu) včetně učednic I~no.
záležitostí společenstvům Přikáz:Y~h.
Co se týče 'živností hostinský ~Ch
výčepnických, obsahují §§ 18 aC iI
další zvláštní ustanovení.
20
§ 116 b. Živnostenský úřad má
případech v předcházejícím para v
fu dotčených s.polečenstvo o gril'
hodnutí vyrozuměti. Právo odv:~li
se k úřadu vyššímu přísluší sp ~I
čenstvu ve lhůtách platných P:d~
zákona ze dne 12. května 1896 fe
101 ř. z., p okud nej sou zákonem' SI'
noveny kratší rekursní lhůty.
i1.
§ 116 c). Představenstvu společe
stva přísluší dle § 109 d) pOdati
kurs, ,pc;>kud není ~romadě společe...
~tevnl"!1 ,stano~:'Iml vyhrazeno, aby ,

r!

~,:~~~:~Iv~~~áf:llf.adech

se

Ó

pOdbl

S každým odvoláním má býti pledložen také výtah z protokolu o scho.
zi výboru společ_enstevního, vllaima
hromady
spolecenstevní,
staroslo.
společenstva podepsaný.
§ 116 dl . Odvolání v čas pOdané mi
v · případech § 116 a, č. 1., 2. a S
účinek odkladný.
Ze dvou stejnýc.!J rozhodnut[ v PIJ.
padech § 116 a c. 1. společenstq
nepřísluší další odvolání.
Výroční zpráva

a závěrečný účet

společenstva.

§ 116 e). Každého roku má býti
nostenskému úřadu předložena zp"
va o výroční hromadě a řádně vy~.
nané snad volbě
společenstevn*
představenstva, jakož
i závěreáf
účet o příjmech a
vydáních sp*,
čenstva, který musí
býti pode.
starostou společenstva a dvěma ...
bory.
O

správě

společenstva.

!i 117. Záležitosti

společenstva ••
starávají:
a) hromada společenstevni;
b) představenstvo
společen
které se skládá ze společenstev.
výboru za řízení starostova,
cl starosta společenstva,
d) důvěrníci podle § 119 h) . .
zřízení.

Zivnostenský řád §§ 116 a-119 b.
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procent clenu .. spo lečen s tv a a ale::;pOIl tnkrat toliK, co clenu spolecens(evnlno preaslavenstva .
Vyooru pomocnlcKe I1romady při
SIUSI, ,aby 00 nromaay _spo l ecE:nstevni vysllal stanovam i lArce"y poce! pomocnir<il (:t-6).
Tito pomocnici mají pravo účaslniti
se poradny~ , nlasetn , Jednanl o vé~ecn, ~ykaJlcl se .zaJmu. pomocníkU,
jakOZ I ptedn~sell pranl k zajmilm
tem se vzlahuJici.
§ 119 a). Starosta společens tv a svolávij ~Ieny s~olečenslva k hromadé
spolecenstevnl, po prvé po ztlzení
společenstva však, jakož i v přípach kdy s!~rOsla nebo jeho námestek nem~z_e hr~"!ad~ společen
slevnl svo lati, svola je zivnostenský
urad písemným vyrozuměním, v němž
jim spolu oznámí předměty rokování.
Alespoň jednou do roka budiž konána hromada společenstevní; budiž
také !enkráte svc;»lána, když ~tarosta
spo!ec.ens~va u~na ,to za do~~e" ~ebo
kdyz ctvrtl-"~ cl~nu ,z~ to zada.
Ve svolanl ma by tl uvedeno. kde
a _kdy se hromada bude konati.
Zivnoslenský úřad a komisař pro
sp?leče~stvo zřízený (§ ~27) má býti
o lom, ze starosta s?o~~censtva s:,olal hromadu, al:spo!, Irl ~~y napre~
zpr.~ven a soucas~e ohlas:n den~1
po!adek.
Hr~~ade spolecenst.evnt!
~ez s~ vykonajl v~lb)~ starosty, )~~OZ
I V ~tlpadech, kdyz z~vnostensky urad
b,.. P
svola hromadu spolecenstevní, předHromada společenstevní.
sedá a řídí ji poprvé . vyslanec živnostenského úřadu, později sta rosta
I 119. Hromada společenstevní společenstva a, jestliže starosta neskládá se s veškerých členů, kteří může, jeho náměstek.
l1li11 hlasovacf právo.
Aby se hromada společenstevn í
TIIo vykonávají osobně své hlaso- mohla usnášeti, musí býti přítomen
VlcI prho; plnomocníci nejsou v stanovami určený počet členův oprávItromadě sp'oleče nstevní připuštěni.
něných hlasovati.
Co se týče společenstev, majících
Stanovami se může určiti, že, neffce než 500 členů, může se stan 0- dostaví-Ii se na svolanou hromadu
Vlml určiti, že na základě kvalifiko - společenstevní v čekací lhůtě 1 hoVlného usnesení hromady společen- diny dostatečné množství členů, aby
IIVa hromada společenstevní má býti hromada byla způsobilou k usnášení,
utvoPena z delegátů, ač-Ii nemá vy- jsou dostavivší se členi po uplynutí
konati volby neb usnášeti se o zá- této lhůty oprávněni platně se ralelltostech uvedených v §§ 115 b a diti a usnášeti o předloženém den115 I, nýbrž raditi se o jiných vě - ním pořádku, ačli k usnesení o
cech. Při tom budiž vhodnými voleb- zvláštních záležitostech zákonem neb
I Pády menšině zab ezpečeno za- stanovami není předepsána přítomatoupenl.
nost určitého počtu členů.
ttanovy majl obsahovati podrob- I
Pokud není v tomto zákoně nic ji1.,.1 pPedplsy o počtu delegátů a ného ustanoveno, dějí se usnesení
lellch volbě.
nadpoloviční většinou hlasů.
"legátů musi býti alespoň
pět
§ 119 bl. Ti, kteří jsou při volbách
hlasova dm a volitelnosti.
O práVU
I ovati a býti vole§ 118. prá~o h as majl všichni členi ve spol~censtvu
nové spolecenstva~ti a z volitelnosti
Z práva. hl~.SO V
JSOU vylouce~l: kt ., a dokud pro
a) žlvnostnlc~,
fr~stním vyloučeni
odsouzeni ~ou e~i do zastupitelstva
JSOU z volltel no
obecnJ.hO,
I'
a jichž jmění byl
b) zlvno stn CI, n k d
řízení konuvalen konkurs, po u
kUfsn~. trvá, I i kterým byla úřadem
c) zlv~~stn c ,
k d lhůta pro ododňata ZIJnost, P? u
něti ~~Iozena'c~rv~'teří jsou pro slad) zl'!.nost~1 'b marnotratnictví pod
boSt dus~vn~ ne
opatroVnlctvl;': hlasovacího práva a
pokud s7 yceocnfků má býti předvo/lte!nostl pom ovenr obdobně užfcházejícfch ustan
vltno.
é kteří dluží nedoplatky
(!Ie~o\íevnlch přirážek, mohou býsPOlt~~~~ami vyloučeni z účastenství
tl \Iasovánf a z volitelno sti ve
na
•
t u dokud nevyrovnají nespolec:ns v ,
dO:~~t ~~hl býti kdo zvolen za rozhodčlh o jest zvláště třeba , jak
u
llvnost níků tak i pomocníků, aby mu
1110 plných 24 let; aby pak pom?cnrcl v jiných případech měli pravo
hlasova cí a byli 'volitelni, musí jím
.!tl Iných 18 let. .

ae.

livnostenský řád

III. Obchodní právo

570
oprávněni

hlasovati, mají hlasovací
lístky odevzdati osobně v příslušném
volebním shromáždění. Způsob legitimace budiž stanovami určen.
Protesty: proti vykonaným volbám
mají býti během 14 dnů podány ijvnostenskému úřadu prvé stolice, který o nich rozhodne.
Stanovami může býti určeno, že
volby mohou se podle potřeby konati také v několika volebních místnostech zároveň a oprávnění voličové
mají býti k nim přikázáni dle své
příslušnosti mistní nebo v pořadu
abecedním. .
\
O

působnosti

hromady

společenstevnf.

h) usnášeti se o zavedení mi
•
ské zkoušky u živností řemesln ~trov.
zk~šebn~~ ~ádu pro ně,
Ych a
I) usnasetl se o stanovách s
čenstva a jich změnách
POle·
k) zrušeno: viz § 114' d) a
.
stanoviti
pocatku a konCI denní praCOvnl Y
by, o přestávkách pracovních do·
době a výši mzdy pomocníkův'
lhůtě výpovědní (§ 114 b);
a
m) usnášeti se o záležitostech
§§ 115 b, 115 h, 115 k a 115 u do' v
ných, jakož i st!lnoviti před is tce·
příspěvcích z podpůrného lon~u Y
kladně pro nuzné členy v § ,p,o.
zmíněné (§ 115 u);
h
n) '!.snášeti se o přístupu k
podle §
h vztažmo k
kladne. Jednotenske (§ 130 d) Od ot
2.), pak o vystoupení z nich Sl§.
115 u);
o) usná~eti, se o zálež itostech
§ 115
y
,p) usnase~1 se o ~řízeních a stan·

I~,

společenstvu patřících a rokovati o
nich, pokud podporování těchtQ pro-

spěchů

°

1~

:0:

účelům společend~~ce~ych;
před- v~ch .spolecen~tevnlho. prOStředkov~.

náleží ' k
stva, a usnášeti se o těchto věcech,
b) z
živnosti voliti
stavenstvo společenstevní a členy
výboru rozhodčího, jakož i výboru k
prostředkování práce v § 116, od'
~tavec 3., ~ředepsaného, dále voliti
cleny do predstavenstva, do výboru,
do dozorčího a do valné hromady
nen10cellské pokladny společenstevni
(§ 121), konečně voliti zástupce společenstva do valné hromady jednoty

majitelů

°

°°

působnosti hromady spo- kladn~
tečenstevni patří:
a) hájiti prospěchy živnostníků ke I
§ 119 cl. K

p~iměřené Před~l~

společenstevní;
c) zkoumáni a schvalování účetní
závěrky hospodářství společenstevní-

ho se týk ající a roční rozpočty, jakož i stanovení sum y, která se má
sehnati rozvr~enými příspěvky;
d) systemlsování placených pomocných zrízenců;
e) usnášení o zřízení a organických
změnách učilišť v § 114, lit. e) jme·
novaných; dále usnášeti se o zřízení, přetvoření a zrušení společen stevních nemocenských pokladen podle § 121 až 121 i), jakož i o při'
stoupení k jiným pokladnám nemocenským;
I} usnášeti se o úpravě učednických
záležitostí
společenstvům
přikáza
ných. zejména o době učebné, o
zkoušce učednické a tovaryš ské;
g} usnášeti se v zá sa dě společe n 
stevních ústavů k účelům učebným,
pracovnim, podpůrným a hospodář
ským, jakož i o změně nebo zrušení
jich, pak o přistoupení k takovým
zřízenim již stávajícím;

ni pr~ce, vzt~zmo o Jeho přeneseni
na ne kterou Jednotu nebo na veřej.
ný ústav ,~ro. výkaz práce (§ 1'6)
q) ~snasetl s~, ~ to~, má·li' u
spolecenstev m~Jlclch pres 500 člen6
hromada, ~polecenstevní zříditi se
z deleg~~u .(§ 119);
,r) ~snasetl se o_tom, mají-Ii někt ..
re, .vykoonJ ,spolecenstevní svěřeny
by tl dUV;!nl~um (§ 119 hl;
s) uSI~asetl se o přistoupen i k do·
brovolnemu sv~zu společenstevnímu
a o vystoupeni z něho;
. t) ~akláda!i s .i~ěním společeIIst!:!vnlmj toh,oto_. Jmen! .i~kož i jeh.
douchodu s!11 UZltO by tl Jen k úč
'
lum spol~5e~stevním,
u) usnasetl se o jiných, stanovil'
m,i ~~vrubněji vytčených důležitýů
zal:zlto stech .
Predstavenstvo společenstevní mi
k~~déhO ro k_u potř~bné předlohy učl
mtl, hrom,ade a kazdého roku podali
take zpravu o své činnosti přlhllž.
jíc v ní zvláště k učednickým záležitostem společenstvu přikázaným.
O představenstvu společenstva.
§ 119 d} . Před stavenstvo skládá st
ze starosty společenstva jeho ...
městka a výboru společenstva. Zv
lené představenstvo podrží tealo
úřad zpravidla po tři léta, po J/c.
vypršení může opět býti zvoleno.
§ 119 e}. Hromada společenslva WIll

§§

11 9 c-120.

s olečenstva a jeho námě s t
staros~poioviční většinou hlasů. Ne·
~~s~~ne-Ii se t~~o ~.ěiš!~y, maj!
r 'ové obmezltl pn UZSI volbe na
vo ~c ě osoby, které dostali poměrně
~~jvrce hlasů. Při ~ovn,o.sti . hlasů
rozhodne los, kdo ma byt" pOjat v
užš! volbU anebo kde;> Y ni za zvoleného má býti pokladan ...
zvolený starosta. , spe;>l.ec~~stva
a
'eho náměstek maJ I by tl_ Zl vn osten!kému úřadu oznámeni : ~!v~ostenský
úřad může volbu prohlasltl Jen tehdy
za neplatnoU, stala-Ii .se. způsobe~
protizákonným anebo Je-II zvoleny
zákonem vyloučen z volitelnosti
(§
118); v t~kovémto ,případě má býti
ihned zařlzena nova volba.
Starosta neb, je-Ii zaměstnán, jeho
náměstek zastupuje společenstvo na
venek, vede veškero!! správu _a dohlédá k ni a podpiSUje
vsechny
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ní nemoc:~sk,é pokladny ' (§
121)
nebo
zvlast~lm
funkcionářům
po kladny pro cleny
společenstva
(§
115 I) náleží k působnosti předsta 
venstva spo lečenstevn ího
P!~'!.stave nstvo společ~nstva má
~vlaste d<;>~lížoeti
na společenstevní
ustav~, k, ucel um učeb~.ým, pracovním,
pod~u, nym, a hospodarským a pravi deln,,: pod~lfati hromadě společen
stevlll zpravu o jejich poměrech.
. § 119 h}. Společenstva, jejichž obvod
J~~t t~k, roz~áhlý" že styk se členy a
pllslusnlky Jest tlm velice
stííen
mohou
usnesením
společenstevn!
hroma,dy ustanoviti důvěrníky z ní
volene,
aby prostředkovali
tento
~t~~ ,a a~ y vedli společenstvu náleZ~JICI eVidenci členův a příslušníků
d~le • aby obstarávali jednotlivé n~
n~ pr,enevs,,:né práce, jako jest při pov~d~n.' u_cňu, spolu pu sobení Dři uza ,!I,ranl u,cebl1ích smluv, a potvrzování
placo~nl.ch
vysvěďčení. Za svědomité
vyl«:)I1a,v~ní prací jim svěřených jsou

sP~~:~ostovi mohou ještě stanovami
společenste,vními
~ýti
přiděleny
dUV;I'I~ICI, ?sobně zodpovědni.
zvláštní prace a prava.
Duverlllcl podávají o záležitostech
Persona I pomocný, hromadou společen stva systemisovaný jest discip- společe nst~yních, pokud se vztahují
zprávy
linární moci starosto vě
podřízen, k obvvodu Jim, přikázanému,
sJ;'0lecenstevnlmu představenstvu klekterý za jeho činnost odpovídá.
Piedstavenstvo společenstva dQsa- re se_ s, dŮvě!níky čas od času' ke
zuje a propouští pomocné zřízence, spolecne sc huzi sejde.
_Zeyr~bn.ěi.~í předpisy o volbě dů
pflhlížejíc k ustanovením,
vzlažmo
amluvám pro jednotlivé služební po- y.ernlku, JeJI~h funkční době a jeJlC~ oboru _ pusobnosti mají
obsahoměry pla tným.
.
vati spo!ec~n~te\l,n! stanovy.
J( fizení prací kancelářských a
Zv.oI!:nI duvernlcl mají býti ozná"dení prací
pokladničních
smějí
dosazeny býti toliko osoby důvěry ~elll zlvno~te~~kému úřadu a spolehodné s přiměřeným obecním vzdě ce~s~vo ma tez o to pečovati aby
ka!.?e _dosaz~ní důvěrníků byl~ při"nim a věcnou zkušeností.
.
§ 119 I). Výbor společenstva se má merene vyhlašeno .
§ 1!9 k). K návrhu představenstva
skládati z počtu členův a náhradníspole,c~nstevního nebo výboru
po_o
ků stanovami určeného.
Hromada společenstevní volí ze se- moclllku ~o,hou se obě strany sejíti
be členy výboru a jejich náhradníky ke ,~p.?lec~ym poradám o věcecll
pro
ně
Um zpus obem, aby u společenstev, zvl?,ste duležitých, které
mal' společný zájem.
která v sobě zahrnují různé živnosti
bylo přiměřeně přihlíženo k jednot:
Hromada pomocnická.
IIvým druhům živností. Jejich volba
budiž konána dle § 119 e.
§ 120. Pomocníci mají se
jako
Starosta společe nstva svolává vý- hromada pomocnická ustanoviti
a
bor spol ečenstva ke schůzím
a takto . zřízení, ze sebe zvoliti staropledsedá jim.
st'!., J~ho nváměstka jakož i stanovami
Stanovám zůstavuje se ustanoviti
urceny opocet člen~ výboru
a nápokud pomocníkům může býti
pro: hradili ku pokaždé na dobu tří let
Zvolený starosta a starostův ná~ě
~~~~~::. zastoupeni ve výboru spolestek mají býti oznámeni
živnosten§ 119 g). Všechny záležito sti, I<teré ~kému úřadu i představenstvu spolelIelsou vyhrazeny hromadě společen c~n~tv,a . St~la-li se volba způsobem
Ilevnl , neb nejsou přikázány výboru plotlzakonnym nebo je-Ii zvolený zározhodč ímu, zřízencům společenstevkonem vyloučen
volitelnosti
(§

572
118), muze v tomto případě živnostenský úřad volbu prohlásiti za neplatnou, a má býti ihned přikročeno
k nové volbě.
Pomocníci, oprávnění hlasovati a
-zaměstnaní u živnostníků ve
společenstvo spojených, tvoří pomocnickou hromadu.
Pomocníci, kteří jsou mene než
šest neděl bez zaměstnání,
mohou
se dále účastniti hromady pomocnické a dále spravovati
funkce jim
svěřené. Tato lhůta může až na dobu šesti měsíců býti stanovami prodloužena.
Přísluší-Ii
k pomocnickým hromadám více než 500 pomocníků, oprávněných hlasovati, může se stanovami
určiti, že na základě kvalifikovaného usnesení hromady pomocnické má
tato býti utvořena z delegátů a mů
že mimo voleb raditi se o všech
jiných záležitostech.
Při tom budiž menšině vhodnými
volebními řády zabezpečeno zastoupení.
Kolik má býti delegátů a kterak
se jejich volba
koná
předepisují
zevrubně stanovy (Ii 120 e).
Delegátů musí býti
alespoň
pět
procent pomocníků ke společenstvu
příslušných a alespoň třikráte tolik,
co členů výboru pomocnického.
Společenstevní představenstvo má
právo do pomocnických hromad vvsílati dva až šest majitelů živností,
kteří se této hromady mohou účast
niti 1J0radnvm hlasem.
li 120 a}. Živnostenský úřad svolá po
prvé 1J0mocnickou hromadu, později
pak alesooň jednou do roka její sta rosta. kdvbv toho však bylo třeba
častěii. může starosta hromadu
pomocnickou svolati pouze za souhlasu

III. Obchodní právo.
delegovati
starostu
Společenst
aby volbu rozepsal a provedl. va
. Svol~-Ii s.":. hrom?d.~ pomocnicka
Jest treba JI I S
JeJlm pořádk'
oznámiti včas představenstvu spo~1II
čenstva i živnostenskému úřadu kt e•
rý může vyslati úředního komlsa.e•
aby dohlížel na zákonný postup re,
Co se týče způsobilosti hro'rna
pomocnické k usnášení platí ObdO~Y
ně ustanovení § 119 a.
.
Působnost hromady pomocnické
§ 120 bl. K působnosti
hrorn~d
pomocnické (§ 120.) náleží:
Y
a) pr.ojednávati _a hájiti zájmy po.

mocnl~~ ~e spole~enstvu příSlušných

a usnasetl se o nich, pokud pOdpo~ován~ těchto zájmů náleží k účelYIn
spolecenstva (§ 114.);
voli~i staro~tu, starostova na.
mestka, cleny vyboru pomocnického
a jejich náhradníky,
c) voliti členy rozhodčího Výboru
(§ 122), představenstva, dozorčího
výboru a po případě delegáty z po.
mocníků do valné hromady nemocen.
ské pokladny (§§ 121 c, 121 d a 1211)
pak členy výboru pro společenstevni
prostředkování práce (§ 116);
d} raditi a usnášeti se o stana.
vách hromady pomocnické,
jakož I
podávati dobrá zdání o stanovácb
výboru pro společenstevní prostřed.
kování práce (§ 116 odst. 2.);
e) raditi a usnášeti se o předpl.
sech, .k.terý,,!i, se dle § 114 b, majl
stanoviti pocatek a konec pracovnl
denní ďoby, pracovní přestávky do.
ba a výše mzdy pomocných děl~lk1lv
a lhůta výpovědní,
f) raditi a usnášeti se o tom, m"
li stanovami býti zavedeno vyblrá
zvláštních
příS'pěvků
pomocnlcký
na úhradu výloh vznikajících činno sti
spn'ečenslevního ořestavenstva.
!':t;>ro .. ta si může, v ořípadě, že pomocnického výboru a hromady pobv oředslavenstvo společenstva ode- mocnické.
K tomuto usnesení jest třeba dvoupřelo svolání hromadlJ
pomocnické,
vyžádati rozhodnutí
živnostenského třetinové většiny přítomných k hlasování
oprávněných osob .
Živnost....
úřadu o tom, je-Ii
odepření
toto
skému 'úřadu jest vyhraženo schvill..
správné.
ní
těchto
příspěvků
a
musí
mu bftl
Souhlasu soolečenstevní"l)
ořed
sta1lenstva uvedenpl1n " od<t. · 1, ,,"'- každého roku předložena zpráva o
výroční
hromadě
a
volbách
řádně
Vf"
n f třeba. uhrazuje-Ii hromada pomocnick<'i vvlohy za svolání <> ,<onání konaných, jakož i řádnými doklad,
hromildv ze zvláštních nří .. oěvků po- opatřený závěrečný účet, starostou I
dvěma výbory podepsaný.
mncnických (B 1'0 b . lit. f).
Stížnosti do usnesení pomocnlcd
Živnostenskv úřad může. n","f-Ii
JTlí .. to
starostovn čl ieho "~mp.",,<;> hromady mají ve lhůtě 14 denní bfM
ob .. č1zeno. !lVa lati oom~<:ník', I( vnl h ., podány u živnostenského ,Hadu p",
těchto funkcionářů , může ale
t aké stolice.

!l)

Zivnostenský řád §§ 120 a-121 .
pomocníci , kteří mají hla§ 12O ~;áVO, konají ~olby Z~ií~Osovac íurceným stano~am! ve Ihutac:.h
bem ěž stanovam i urceny~h. Opr~vn.erovn I'"i musí při volbach kazdy~
ni vo ~c m hlasovací lístky
osobne
zpllso de ti ve volebnfch místnostech.
Od~~~o~ami lze určiti, že v?lby '!I 0 býti konány podle potreby I ,v
h~~olika volebních, mí~t~oste~~ za·
n
• do nichž opravnenl vollcl marrv:;ii odkázáni podl~, své
místnf
fl lušnosti neb v poradku abeced~I':.
"
p otesty proti vykonany!!, volbam
ma{í býti podány ,~e Ihůte, 14 d~nní
u iivJ1ostenského ura~u prve stolice,
který o nich roz~od~Je:._, , _ .
§ 120 d. Obstaravatl. b-:zne z~l.ezlto·
stl hromady _pomocOlck~, !adltl
se
předem o ~:c~ch, o .~Ichz .hr0":,1ada
se má usn,as:~I, a. vY.rlzovatl ,vubec
dechny zale.zlt~.st~ Je,mu ~a~9ne~
neb stanOvami prlk_azane, po. u ,nenl
vyhrazeno hrom~de p0'!l0~~lck~, by
nich usnásela, naleZl
vyboru

S~m~cnickému .

p V' bor pomocnické hromady jest
o r~vněn přání, dobrá zdání, a stížp li týkající se pomocníků
podáno~ 'ak jednotě společenstevní, tak

~aÚfa~ům .

§ 120 e). Obor působnosti starosty
hromady pomocnické jakož i
ost a práva i povinnosti hromad;npomocnické, počet členů výboru
leJlch náhradníků upravuje v me:lclI ustanovení §§ 120 až 120 d, a
tteré každá pomocnick.á
hromada
musl míti. Tyto stanovy JSo~ po podáni dobrého zdání spolecenstvem
podrobeny úřednímu schválení.
§ 120 fl. lsou·li u některého spole·
fenstva zřízeny podle § 106, odst.
5., pro přfsluš~íky, k!,,:rých .. s~
k
podrlzenym. sluzbám u;~va, pll zlvno·
(§ 7~ lit. _dl"~ • zvlastOl "hromady
pomocnych ~el~lku,. vztah~J I S? "k
nim obdobne _predplsy predchazew
cfc" §§ 120. az 1~0 e.
Pozná mka. Zrusen y b y ly
121121 g, 121 h, odst. 1-4.

tr

, 6h oru

.u

lAK ON ZE DNE 15. KVĚTNA 1919, čls.
261, ](MŽ SE MĚNI PŘEDPISY ZAKONA
O NEMOCENSKÉM POJiŠTĚNI DELNIKO.

el.

VII. Ustalloven f § 11 ve znění
IllIona ze dne 3D. března 1888, č.
SS r. z. mění se takto:
Pojlltění v § 1 nařízené provádějí:
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1. okresní pokladny nemocenské'
z~vodní pokladny nemocenské
zllzene po~le § 43, 52 a 53;
,
3. ~polecenstevnf pokladny nemocenske, které dne 31. prosince 1918
měly aspoň 400 členů'
4. bratrské pOkladný;
5. , spolkové pokladny nemocenské ,
ktere dne 31. prosince 1918 měly
aspoň 1000 čl,enů;
6.
zapsane pokladny pomocné
kterým nebylo odňé!to osvědčení pocÍ
~) § 7, odst. 2 zakona ze dne 16.
cervence 1892 Č. 202 ř. z. (čl. XXI.,.
odst. 3).
Tvořenf nových společenstevních
pokladen a po~laden závodních, podle pokladen Jmenovaných v §§ 43,
52 _a 53, se zakazuje.
CI. XXI. Ministru sociální péče se.
ukládá, aby zrušil nemocenské pokladny závodní a pokladny společen
stevní, které nevyhovují ustanovení
§ 11, dále pokladny stavební a uč
ňovské pokladny společenstevní
_
...
CI. XXIII. ~Ie~ové
nem05enských.
pokladen zr~s~n~ch podl.,,:_ ~1.
XXI.,
O.dst. _1. steJ,ne Jako pOJlstením povlllní c!enove pokladen spolkových a
zapsanych pokladen pomocných, pokl;!d. tyto.. p~dle § .1,1 n-:mohou provádetl POJI_stení n~"z,:ne v § 1, sta nou ~e cleny mlstne, příslušných 0kresnlch nemocenskych
pokladen .
Den.. , k~y ~~ tak sta ne, urcí ministr
SOClalOl pece.
Pokud nemocenské pokladny společenstevní trvají dále podle § 11, pří
padnou jim i členové zrušených pokladen učňovských, zřízených při tom
kterém společenstvu.
Když společenstvo zanikne má býti.
nařízeno zrušení pokladny.
Zároveň se zrušením pokladny mají
býti učiněna potřebná opatřenf, by
členové pokladny vstoupili do jiných
pokladen nemocenských. lsou-Ii jaké
dluhy, musí býti uhrazeny jměním
zrušené pokladny a zejména
musí
býti uhrazeny i nároky na podporu,.
které před rozpuštěním vzešly.
Co
ze jmění zbude připadne té poklad,
ně, k níž
společenstvo
přistoupí;
byla-Ii pokladna 'za příčinou zániku
společenstva zrušena
z povinností
uřední, přikáže se zbylé jměnf obci,
v níž zrušená pokladna měla sídlo a
ustanoví se kterak ho má býti upo-

.?'

třebeno.

O nemocenském

pojištění:
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Pozná mka: Viz: zák. ze d ne
pomocn ík úm patříc í, o d výbo
.0.
pr o sin ce 1920 Č. 689;
člen ú vzatých z maji t el ú živn' ovych
zák . ze d ne 9 . ř íjn a 1924 .č : 221;
§ 123. Rozhodčí výbor
v O.~tl ..
v l. n ař. ze d ne 9. říjn a 1925 č í s . spory v §§ 114 a 122 uveden~rrzule
narovnáním nebo nálezem.
e bucr
ví. na ř . ze dne 25 . če r v n a 1926, Č.
A by bylo narovná ní platně uč' •
90 '
jest třeba, aby kromě předsed Ineno
~ák . ze dne' 17. prosince. 1926, ' Č. jeho náměstka přítomni by li Y neb
.237 ;
rozhodčí, dle .předešlého para dva
zák . ze dn e 17. p rosin ce 1927 , Č . k púsobnosti povolaní, z nichž .gralu
178 ;' k.
j est živnostníkem a druhý po ~eden
ze dne 8. li st opa du 1928 čís. kem.
oCnl'
za
'1 84 '
Uči"něná narovnání mají b 'tj
vÝ hláš ka min . so c . p é če ze dn e 17 . sována do protokolu, jejž p~de zapl·
li sto p adu 1928 čí s . 185;
mají obě sporné strany, jímž n:san
v l. n a ř . ze dne 27 . ún o ra 1930, Č . nání k jich žádosti vydáno bUď rov·
24.
semně.
PI·
Nálezy
r ozhodčího
~ ý b oru
O NEMOCENSKÉM POJiŠTĚNI.
být i za přítomnosti
predSedovyrnajr
Rozhodčí výbo r.
čtyř orozhodč.ích vyneseny, dle § 1~
§ 122. K vyřizování rozepří v § k pusobnostl povolaných
z n' hl
114 lit. h, uvedených, má býti zří- dva mají býti žívnostníky
a '~
zen rozhodčí výbor,
Podrobí-Ii se pom0.7níky" když b~lo vyš~lřeno j::
mu obě strany písemně,
stane se se vec ma, a kdyz byly všech
l ento výbor příslušným.
Výbor
se náležit~ prostředky, prúvodní PI~~
stane i přfslušným, dovolává-Ii
se z~o~.many. Roozhodn~.t. má se dlll
n ějaká strana výboru, aniž se stalo yetslnou hla,su_ ~ pr,' rovnosti
hlas
dotčené podrobení, když protivná Je_st ono mlne~.• ,nalezem , k n ěrnu~
strana, byvši předvolána, dostaví se predseda se prrda.
'před výbor a jeho příslušnost uzná .
Stanovami v § 122 dotčenými řIdl
Stanovami zvláštními, které musí s~_řízení ,roz~~dčího výboru . Y nich
býti schváleny zemským politickým muze take byt. ustanoveno zdali a
úřadem, budou upraveny počet členú !~ký p.'a.' presenčn! • dávati' se ma
rozhodčího výboru, podrobnější před- ~!~:~~'~~~o~omocnrkum ze jmění spo.
pisy o jich volbě, o t r vání a pořadu
1ejich práce, volba předsedy a jeho
Nálezy a narovnání rozhodčího vf.
náměstka a doba jich úřadování.
boru jsou cestou správní vykonatel.
V stanovách má býti šetřeno t ěch- ny.
10 zásad:
Rozhodnutí výborovému múže kaJ.
1. Rozhodčí výbor má se skládati dá strana odporovati podajíc žalobu
ze členú, vzatých stejným počtem z řádnému soudu do osmi dnú Od,
majitelú živností a pomocníků. K řád- dne, kdy rozhodnutí bylo proh lášeno'
lJ1ému sestavení
rozhodčího
soudu strana pořadem práva nastupující mi
musí býti podle § 123 dostatečný prokázati v t éto Ihútě také před vf'
počet členů .
borem, že žalobu podala .
2. Členové výboru volí ze sebe
Prozatímní výkon rozhodnutí nenl
p ředsedu r ozhodčího výboru a jeho zadržen tím, že někte rá strana 10Z'
"náměstka.
Tito funkcionář i
mohou hodnutí odpírá.
oba patřiti k majitelům živností ja§ 124. Vyřizovati spory z poměru
'kož i k pomocníkům a volí se
z pracovního, učednického a námezdnl·
veškerých členů výboru nadpoloviční ho patří k působnosti rozhodčího vf·
většinou hlasů. Jest-Ii se ve Ihútě boru .
'stanovami určené, nedocfli t éto vět 
Moc disciplinárn í.
'šinv, oba funkcionáři po dobu co
J e ,i ich úřad trvá podle stanov. mají
§ 125. Představenstvo spo l ečenstva
střídavě patřiti k majitelům
živnosti má moc , aby členúm a přfs l uilnlk6al
"a k pomocníkúm. Při tom předseda spotečenstva, kteří by porušili spoa jeho náměstek k majitelům živno- lečenské předpisy, ukládalo pllmf.
'stí patřfcf má býti volen od výbo- řené pořádkové tresty jako jsou:
rových členů vzatých z pomocníků a dútky a pokuty peněžité až do 21
'pi'edseda jakož i jeho náměstek k korun.

22' 1

200 '

. nostenský řád §§ 122-127.
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ách mají být i vytčeny (§ 125), které j sou-Ii po!:utami peněVe stano~ ta kové tre sty pořádko- žit ými, pl y nou do pokladn y spolepflpadY, k" '~i
čenst va, ač neplatí-l i o nich předp i s
vé lze uI OZ ' .
§ 115 w.,
Stanovy .
r) za jaký ch podm ínek mohou b ýt i
o ka ždé s po lečens t vo ma- k učastens t ví ve hromadách spo l e§ ~2.6. P~ez ích zá sad ných p ředpisů čenstva zvány jednotlivé osoby , ktejl byli v sepsány zvláš t ní stan ov y ré ke společens tvu nepatří.
této . hlavYeny zemskému p olitickému Stanovy a zřízení ústavů ke spolea predl Oz sch válení.
če ns tvům přičlen ě ných jsou též podúřadu ke mají ob sahovati zejména robeny schválení zemským politickým
SlanovY,'Ší p ře dpi s y o těc h to vě- úřadem .
podrob ne
V příčině zřízení a ústavů k úče
cech: . énu sídle, účelu a rozsahu l úm vyučovacím
rozhodují zvláštn í
a) ~ J~lVa 'a jak mají být i chov ' ní předpisy svou dobou platné.
spolec:.f;no ve a pří slušníci v patrnoleho c
O dohledu.
slib) o právech a po vinnostech čl e § 127 . Na s p oleče n stva , zřízení a
ústavy k nim přičleněné dohlíží živnú, o hroma dě s p ol ečen,stevn.í, ,, o nostenský úřad, v
jehož
obvodě
to~), čeho tře b~ k p lat nemu JeJlmu představenstvo společenstva podle
ášení a o vecech jí vyhra zených, stanov má své sídlo .
us~) kolik má být!, po p ~ ípadě deleO stížnostech do us nesení hromady
átÍl a jak se maJ.' vo li t.' (§ 119):
a představenstva, jakož i ostatních
9 e) o postupU při vo lbach a zpusovýborů, ač není-li zákonem předep
bu legitimace;
sán odchylný způsob odporu, rozho f) o púsobn o sti před stav_enstva spoduje živnostenský
úřad,
vyslechna
I "enstevnlh o a staro stove,
ec z koho se před stavenstvo sklá- při tom po každé obě strany .
Aby se při společenstvech jednalo
dále jak před,sta,y.enstyo
koná podle zákona a stanov, zřídí živnorady a vy ř i ZUj e zal ez.tost .,
,
pOhl čeho jest třeb a, aby usneseni stenský úřad zvláštní komisaře k dozoru.
pfedstavenstva spo l eče ns tevního byla
Živnostenský úřad má p r ávo kdyplatná,
- í d b•
koli nahlédnouti do knih, účtů, seII o Yol~ě !. o f.unkcn
o e a pu- znamů a jiných zápisů společenstva
sobnosti duverníku dle § 119 h,
a kontrolovati jeho pokladny.
t ) o přfpadn ém ,
zř ízení
~dboro
Takovým starostům spo l ečenstev,
,jeh sekcf, j ej i ch•. úk~l e c~ ~. Jak. konalI porady a vylizuJ' zalezltost. v neb jejím náměstkům, kteří opětovně
neuposlechnou úředních příkazú a
odborech,
•
_"
I) o tom, ja kým zpu so bem vymero- nařízen í , j i m na základě tohoto zákona daných neb k t eří se dopustili
vall a vybirati pop!a! ky"
, . .
m) o tom ja k v ellky ma byt •• nkor- hrubého porušení povinnosti neb neuporačni poplatek čl enů nově při stu- pořádku může živnostenský úřad
pullclch, popl~ tek za pří pověd učed kládati pořádkové pok. ty až do 100
I(č.
ni kil a za vyucen ou,
Živnostenský úřad muze činnost
n) jak se má ~ s p~ř ádané '!.čedni
cké poměry pecov at., hlavne pak představenstva společens t evního zatím
zastaviti, vyskytnou-Ii se dokázalakf má býti po mě r po čtu učedníků
II počtu pomocn íků v . ka ždé živnosti, né nepravidelnosti ve správě poklapak při řemesln ých ži vnostech o zá- dní neb opětovně vytýkané skutky
sadnlch předpise ch, j ak se učednické proti stanovám, nebo nepr avidelnosti
llloulky konají, bez újmy příslušných v úředním jednání, a učin iti opa tř e
ní v příč.ině prozatímního úřadová
zkul ebnlch řádú,
o) o tom, j ak má býti
upraven ní a po případě, nařídiv z ároveň
rOlhodčl soud k vyř i zo vání
rozepři novou volbu, zbaviti členy společen
mel I členy spole čenstv a, předepsaný stevnfho představenstva jejich funkcI.
V příčině nařízeného zastavení činno
y II 114, lit. h.,
pl lak spravova ti s polečenstevní sti představenstva nemá odvolání
proti tomu snad podané představen
I měn l ,
al o ukládání tre stú pořádkových stvem odkladného účinku a co do o-

%1'1
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o.

6. průmysl kožařský: továrny na
obuv, továrny na zboží kožené;
7. průmysl papírnický a tis.kařský:
výrobu obálek, záznamních knih, krabic, sáčků, dílny knihařské, litografické a zinkografické;
8. průmysl oděvní: dílny pro výrobu šatstva a prádla, výrobu ložních
pokrývek, umělých květin a prýmkář
ství, úprava peří, výrobu klobouků a

Každý člen musi oznámiti Mell
rodnímu úřadu práce rozhodnuti nj"
má v úmyslu učiniti vZhledem' el
každou ze svých kolonií neb drž na
~evb každý z těc~ syých_ protektorá~4'
jez se nespravují uplne s~my.
•

deštníků;
9. průmysl

neráh~i sekr~tář vSva~u národů t~~'
skute~nost vse,m clenum Melinárod °r

bednářství,

dřevařský:

stolařství,

kolářstvi, výrobu nářadí
a .židli, výrobu rámů, výrobu kartáčů
a metel;
10. průmysl elektrářský: dílny k
výrobě proudu, dílny pro
zařlzeni
elektrické;
11. dopravu po zemi: zaměstnance
železnic a pouličnich drah, řidiče,
vozky a povozníky.
Článek

13.

Pro provádění této s'mlouvy v Rumunsku může býti doba počátku platnosti jeji odsunuta v souhlase s
článkem 19. do 1. července 1924.
Článek

14.

Vláda každé země může ustanovení
této smlouvy nařízenim zastaviti v
případě války,
nebo když se vyskytnou události, jež ohrožují bezpečnost národní..
Článek

15.
Úředni ratifikace této smlouvy za
podmínek naznačených v části XIII
Versailleské smlouvy ze dne 28.
června
1919
a
Saint-Germainské
smlouvy ze dne 10. září 1919 budou
oznámeny generálnímu sekretáři Syazu národů a budou jím zaznamenany
do rejstříku.
Článek 16.
Každý .člen Mezinárodni ' orgailisace
práce, který schváli tuto smlouvu, se
zava'z uje, že ji bude prováděti také
vé svých koloniích, državách a v těch
ze svých protektorátů, které se nespravuji úplně samy, za těchto výhrad:
al že ustanovení smlouvy nebudou
neproveditelna následkem místních
poměrů,

bl že změny, které by byly potřebné k tomu, aby úmluva se při
způsobila mistním poměrům, budou
moci býti do ni pojaty.

Článek 17.
Jakmile bude u sekretariátu 1
psána ratifi~ace dvo~ členů Melln::
rodni organisace prace, oznámi

organisace prace.

n

Článek 18.
Tato
smlouva
nabude platnosll
dnem , kdy generální sekretář Svalil
národů tak učiní, a bude Válati j..
~Ien~, kteří dali. ,zapsati svou rall.
flkacl u sekretanatu. Po této dobl
smlouva nabude platnosti u každého
jednotlivého člena dnem, kdy bud.
zapsána ratifikace člena u sekretariátu.
Článek 19.
Každý člen, kter.ý r~tifikuje tulo
smlouvu, se zavazuje, ze bude prováděti
její ustanovení nejpoldějl
dnem 1. července 1921 a že učlnf
opatření potřebná k tomu, aby jelf
ustanoveni byla uskutečněna .

Článek 20.
Každý člen, který ratifikoval tuto
smlou'vu, může ji po uplynuti obdob!
desíti let ode dne, kdy nabyl.
platnosti, vypověděti spisem lasl.
ným generálnimu sekretáři Svalu n
rodů, který jej zapiše do rej střik
Výpověd nabude účinku teprve •
rok od ' té doby, kdy byla zapsáni
u sekretariátu.
Článek 21.
Správní rada Mezinárodni kancel61t
práce musí aspoň jednou za 10 I
předložiti generálni konferenci zp,,"
vu o provádění této smlouvy a
hodne, zda má býti dána na d
pořádek
konference ofázka rullt
nebo změny této smlouvy.
Článek 22.
Texty francouzský i anglický
smlouvy jsou oba autentické.
Poznámka: Smlouva byla vyhlá
18. března 1922. Ratifikovaly ji d
kromě Československé republiky
stát y: Indie , Rumunsko, Recko

sml.

8 hod. pra c. čl. 13-22, noč. práce žen čl. 1-9.
V"
Smlouva, (IS. 81/1922 o nocnl
pracl• zen.
v,

Článek 1.
'k průmyslové" ve smyza ."podn:o~VY považují se jmenoslu teto sm
vitě:
I my a podniky těžařské
a) doly, ~
vieho ~~':::~ý, v ~ich~. ~e výrob~.y
b) P'i pozměňuji, Clstl, opravuJ!,
lhoIOV~j.'
ři ravují
pro
prodej,
dOkoncUjl,. ~ž p se látky přeměňuji,
_~o .v n~~ tohO stavbu lodí, podpOcual:bývající se bourá!1 ím v hmot,
nlty
_ 'aKo výroba, premena
a
podob:ehn~Cí síl y vůbec a el~ktři,ny:;
pre)vOstavba, přestavba,
~drzo~anl,
c
bování nebo boura ni vsech
pfIZP~SO budov železnic, pouličních
stave nSlavů, doků, hrází, kanálů,
drah, ~ pro plavbu vnitr ozemskou,
llIřlZe~unelů moslů, sběracích stok,
ces~, I zařiz~ni telegrafů !l telefonů,
~I:e~i elektrick ých, plynaren , ,vodo!!dll nebo jin~ prác.«: stav~bnl, poobně jako prace p,npravne, a v za~'daci, jež uvedenym praclm ' pred-

cházejí.
v,"' I v '
'v d
Y každé zemi urcl pns ~sny , ura
hranice mezi průmyslem Sv j~dne ,strany a obchodem a zemedel stvlm
druhé strany.
Článek

.0 "noc" období a~pc;>n
11 SOUVl:
./tch hodin, obsahujicl dOb,u
mezI
lG. hod. večer a 5. hovd .. r,ano;
.
,zemich, kde s~ vc:rC:jny predpls
nevztahuje na zam,estnam ,zen v ~.?
cl , podnicích p~umy~lov~ch, ~uz,e
IIOC" vyznačovati docasne a nejdei~ po dobu tří let podle' r~zhodnut!
..Ady obdobi pouze 10 hodm, ktere
abuje dobu mezi 10. hod. večer
I S. hod. ráno.
Článek

3.
stáří nesmí

býli
v žád ném prů
.,lIovém závodě verejne m
nebo
I8IIIIromém, ani v žádném oddělení
• n'mu přináležejíc ím, vyjma závody, kde jsou zaměst náván í výhradně
t1enové jedllé a téže rodiny.

nměst návány v noci

Článek

se v podniku porucha přechodní povahy, kterou nebylo lze předvídati;
b) v případě, kdy se jedná o zpracování surovin nebo polotovarů, které pOdléhají velmi rychlé změně, jeli nutno zachrániti tyto látky před
nevyhnutelnou zkázou.
Článek 5.
Uplatněni článku 3.
Indií a v Síamu může

této smlouvy v
býti vládou zastaveno, vyjma továrny, jak jsou d-efinovány zákonem domácim. Vyjmuti
každého průmyslu třeba oznámili mezinárodní kanceláři práce.
Článek 6.
V průmyslových podnicích, podléhajících vlivu počasí, a ve
všech
připadech, kdy toho vyžaduji okolnosti zvláštní, délka. nočni doby naznačená v článku 2. může býti zkrácena
po 60 dní v roce na 10 hodin.
Článek 7.
V zemích, kde podnebi práci denní
velmi stěžuje, může býti doba noční
kratší, než jest stanoveno v předeš
lých článcích, s podmínkou, že se
přizná náhradní odpočinek za díle.

2.

V, smyslu télo smlou~y značí sl~

len, bez rozdílu
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4.

Clillek 3. neplatí:
.) , pfipadě vyšší mocí,

přihodí-Ii

Článek 8.
Úřední ratifikace této smlouvy za
podmínek naznačených v části XIII
Versailleské smlouvy ze dne 28. červ
na 19.19 a Saint-Germainské smlouvy
ze dne 10. září 1919 budou oznámeny
qenerálnímu sekretáři Svazu národů
a budou jím zaznamenány do rejstří
ku .
Článek 9.
Každý člen Mezinárodní organisace
práce, který schválí tuto smlouvu, se
zavazuje, že ji bude prováděti také
ve svých koloniích, državách a v
těch ze svých protektorátů, které se
nespravují úplně samy,
za těchto
výhrad:
al že ustanoveni smlouvy nebudou
neproveditelna následkem místních
poměrů;

bl že změny, které byly potřebné
k tomu, aby úmluva se přizpůsobila
místním poměrům, budou moci býti
do ní pojaty.
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Každý člen musí oznámiti , Mezinárodnímu úřadu práce rozhodnutí, jež
má v úmyslu učiniti vzhledem na kaž"
dou ze svých kolonií neb držav, neb
každý i těch svých protektorátů, jež
se nespravují úplně samy.
Článek

10.
Jakmile bude u sekretariátu zapsána ratifikace dvou členů Mezinárodní
organisace práce, oznámí generální
sekretář Svazu národů tuto skutečnost
všem členům Mezinárodní organisa ce práce.
tlánek 11.
Tato
smlouva nabude
platnosti
dnem, kdy generální sekre tář Svazu
národů tak učiní, a bude vázati . jen
členy, kteří dali zapsati svou ratifikaci u sekretariátu. Po této době
smlouva nabude platnosti u každého
jednotlivého člena dnem, kdy bude
zapsána ratifikace člena u sekretariátu.
Článek 12.
Každý člen, který ratifikuje tuto
smlouvu, se zavazuje, že bude prováděti
její ustanovení
nejpozdějí

,dnem 1. července 1922 a že u'l
patření potřebná k tomu
ab tni .
ustanovení byla uSkuteč~ěna. Y len
Článek 13.
Každý člen, který ra t ifikoval
smlouvu, může ji po uplynUt[ ob IUIQ
desíti let ode dne, kdy nabyla dObl
nosti, vypověděti spisem zasl Platgenerálnímu sekretáři Svazu ná al\flft
který jej zapíše do rejstříku ~;dD,
v~ď nabude účinku teprve za' rOk (lo.
!:ri~~u~Y' kdy byla zapsána u sek:

Článek 14.

Správní rada Mezinárodní kantel"
ře práce musí aspoň jednou Za
let .předložiti . g:nerá}ní konfere
zpravu o provad:ní .t'~to smlouv
rozhodne, zda ma byt I dána na ~
ní pOřád«:k ko~ference otázka revl..
nebo zmeny teto smlouvy.
..,
Článek

15.

Texty francouzský i anglický
smlouvy jsou oba autentické.
Poznámka :' Smlouva byla vyhlášeq
18 . března 1922. Ratifiko valy ji kro
ČSR .též . Ind~e ,
Rumunsko , Reck
Ve l ka Brltannle.

Smlouva, 82/1922 jíž se stanoví nejnižší věk dětí pro
pustění ke pracem průmyslovým.
Článek

1.

Za "podnikv průmyslové" ve smyslu této smlouvy považují se jmenovitě: '

al doly. lomy a podniky těžařské
všeho druhu;
bl podniky, v nichž se
výrob~J
zhotovují, pozměňují, čistí, opravuJI,
dokončují, připravují pro prodej, nebo v nichž se látky přeměňují, počí
taje do toho stavbu lodí, podniky
zabývající se bouráním hmot, podobně jako výroba, přeměna
a převod
hnací síly vůbec ~ elektřiny;
cl stavba, přestavba,
udržování,
přizpůsobování nebo bourání
všech
staveb a budov, železnic, pouličních
drah, přístavů, doků, hrází,
kanálů,
zařízení pro plavbu
vnitrozemskou,
cest, tunelů, mostů, sběracích stok,
studní, zařízení telegrafů a telefonů,

zařízení elektrických, plyná
vodů nebo jiné práce stav
dobně jako práce přípravné

dací, jež uvedeným pracím
zejí;
dl doprava osob nebo zboll
cestách nebo drahách železných
bo ce stách vodních, mořských
vnitrozemských, včetně správy
v dokách, na nábřežích a v
cích
a skladištích, vyjma
ruční.

v

Sml noC.

práCI detl v.
. ' schválil
odml nkou , ze p~a~l.
~I dohližf veřejny urad.

Článek

2.

Děti ve věku do 14 let nesml
zaměstnávány
nebo pracovali '
vodech průmyslových, veřejnýcll

a
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Článek

8.
Každý člen Mezinárodní organisace práce, který schválí tuto smlouvu ,
se zavazuje, že ji bude prováděti
také ve svých koloniích, državách a
v těch ze svých protektorátů, které
se nespravují úplně sam y, za těchto
výhrad:
.
a) že ustanovení smlouvy nebudou
neproveditelná následkem místních

Článek 3.
, článku 1. neplatí pro
us~an~v~nl odborných školach pod

na

poměrů;

Článek

4.
I umožněn dozor na prováAbYu~~novení této sml~uvy, mysí
dě!ll,
a'itel podn iku prumysloveho
Wd.y m Jam o všech osobách
ve
yéstl ~áZ~6 let u něho zaměstnaných
:tá:~ánfm dne jejich narození.
- I' k 5
C ane
' . _.
.t
pokud se týká provadem . e o
sml ouvy v ~apons k.u, schvalUji se
t to změny članku 2.,
Ya) děti ve věku pře,s .12 let m.c:>ho~
b.tl
připuštěny k pra,CI, ukonclly-II
nlvltěvu školy obe.c~e;
_
.
b) co se týká det~ ve ~eku.. ~e~~
12 a 14. rokem zamestnany~h JIZ pn
prAcl, jest učiniti přechodna op at re-

.t

"'ustanovení ny.nějš!h~ j ~ponského
litona, který pnpous t! detl ve věku
11 'et k jistým s~adn ym a lehkým
p.lclm, bude zruseno.
Článek 6.
Ustanovení článku 2. neplatí v In411. avšak v Indii .děli. ve věku do 12
lel nebudou zames tnany:
a) v továrnách používajících hnací
úly a zaměstnávajícíc h více než 10
olob;
o
II) v dolech, lomech a v prumyslu
IUarském všeho druhu;
c) pfl železniční dopravě cestujícll, zbožl a služb y poštovní, a při
Ipulaci se zbožím v dOkách, na
_tIch a loděnicích vyjm a dopra-

Nfnl.

V každé zemi určí příslušný
hranice mezi průmyslem s Jedni
ny a obchodem a zemědělslvlm
druhé strany.

práce žen čl. 10-15, práce dětí čl. 1-12.

.
'ch nebo v odděle ní~h k
bO soukromy .. 'ch vyjma kde JSou
nim přlnál.eZe!~~~d~ě členové jedné
zaměstnáni. vy
a téle rodinY'

I

b) že změny, které byly potřebné
k tomu, aby úmluva se přizpůsobila
místním poměrům, budou moci býti
do ní pojaty.
Každý člen musí oznámiti Mezinárodnímu úřadu práce rozhodnutí, jež
má v úmyslu učiniti vzhledem na každou ze svých kolonií neb držav, neb
každý z těch svých protektorátů, jež
se nespravují úplně samy.
Článek 9.
Jakmile bude u sek retariátu zapsána ratifikace dvou členů Mezinárodní
organisace práce, oznámí generální
sekretář Svazu národů
tuto skuteč
nost všem členům Mezinárodní organisace práce.
Článek 10.
Tato
smlouva
nabude
platnosti
dnem, kdy generální sekretář Svazu
národů tak učiní, a bude vázati
jen
členy, kteří dali zapsati svou
ratifikaci u se kretariátu . Po této době
smlouva nabude platnos,i u každého
jednotlivého člena dnem, kdy bude
zapsána ratifikace člena u sekretariátu.
Článek 11.
Každý člen, .který
ratifikuje
tuto
smlouvu, se zavazuje, že bude prováděti
její ustanovení
nejpozději
dnem 1. července 1922 a že učiní opatření potřebná k tomu, aby její ustanovení byla uskutečněna.

Článek 12.
Clánek 7.
I
Každý člen, který ratifikoval tuto
Otednl ratifikace této smlouvy za smlouvu, může ji po uplynutí období
,...Inek naznačených v části XIII desíti let ode dne, kdy nabyla platlI.ské smlouvy ze dne 28. červ- nosti, vypověděti spisem zaslaným
a Salnt-Germains ké smlouvy 'gel1erálnímu s ekretáři Svazu národů ,
.... 10. záři 1919 budou oznáme- který jej zapíš e do rejstříku. výpolI_nerilllnlmu sekre táři Svazu ná- věd' nabude účinku teprve za
rok
• budou jim zaznamenány do od té doby, kdy byla zapsána u seu.
krelariátu .

"19

"I.
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Článek 13.
Správní 'rada Mezinárodní kancelápráce musí aspoň jednou za
10
let předložiti generální konferenci
zprávu o provádění této smlouvy a
rozhodne, zda má býti dána na denní pořádek konference otázka revise
nebo změny této smlouvy.
ře

Obchodní právo

Článek 14.
Texty francouzský i ang lick '
smlouvy jsou oba autentické. V 1610

Pozn .' Smlou v'a b y la vy hláše
ji ~a 18

března 1922. Ratifiko va ly

ČSR též Rumuns ko, Recko, Velk.romě
tannie.

a Bn.

Zákon ze dne 19. prosince 1918, ~ís. 91, o 8 hodinné době
pracovn!o
Délka doby pracovní.
jeho závodě, práci domů za tf
rn
§ 1. 1. ,v
podnicích
živnosten- čelem, aby se prodluž~vala prac to
skému
řádu
podrobených
nebo doba v § 1 stanovena. Výjimka~
I"
po živnostensku provozovaných ne- dovolena pouze podle § 6.
smí skutečná pracovní doba zaměstnanců trvati zásadně déle, než o s m
Pracovní přestávky .
hodin ve dvaceti čtyřech hodinách ne1. Rozděliti pracovní dobu a
bo nejvýše čtyřicetosm hodin týdně. jak denní tak týdenní, jakož sla "
2. Předpis tento platí také pro viti pevné přestávky ponechává n.
podniky, závody a ústavy provozova- dcu?hOdě zaměstnavatelů a zaměstna.
né státem, veřejnými nebo soukromými svazky, fondy, spolky a společ2. Nejdéle však po pěti hO din6Q
nostmi, ať jsou rázu výdělečného, n.ep~etrž!té práce _m~sí se poskytn.,.
všeužitečného nebo dobročinného.
tl. prestavk~ aspo~ ctvrt hOdiny. MI
3. Totéž ustanovení plati také pro dlství zamestnancl do 18 let
tl ornické podniky (doly,
koksovny, nesmí však pracovati nepřetržitě Cf6.
pražírny a vysoké pece) pod zemí i le než čty!i hodiny. Pře stávky Iytt
mohou u zaměstnanci
'n a povrchu. Vjezd a výjezd považuj í odpadnouti
's e za práci pomocnou podle § 7, ale starších 18 let, když za pravidelné"
'n esmí se tím směna prodloužiti
o chodu výroby je zajištěn přiměře.
'více než půl hodiny, počítajíc od čas k oddechu .
vjezdu prvého až do výjezdu posled§ 4. 1. Nezbytně musí se pos~
'ního dělníka téže směny. Při pracích, nouti zaměstnancům jednou týdně n..
'konaných za trvale vysoké teploty, rušená přestávka aspoň 32 hodin.
' nedostatečného větráni a za přítoku
2. Tato přestávka připadá v zii,..
vody může báňský úřad, vyslechnuv dech, v nichž výroba může se pře
důvěrníky dělnictva a správu závodu, šiti technicky bez obtíží, zpravld
'přiměřeně zkrátiti
dobu pracovní, na neděli, nejsou-Ii zákonem o ....
aby nepřesahovala s dobou vjezdu i! dělním klidu dovoleny výjimky.
výjezdu sedm hodin.
3. Další výjimky z třicetidvouh
4. Ustanovení odstavce 1. platí ta- , nového, kli,~u_ připouští se pro polftt.
ké pro osoby v zemědělských a le- ky nepretrzlte provozované, kdyi
sních podnicích pravidelně zaměstna- vystřídání dělníků (záměna n
né, které žijí mimo domácnost ho- směny za denní) nebyla jinak m
'spodářovu a mají plat denní, týden- na a provozování z důvodů tech
ní nebo měsíčni.
kých nebo bez podstatné poruchy .
5. Ministr sociální péče může ve roby nemůže se přerušiti a vyla.
shodě s ministry súčastněnými dovonutné obsluhy a dozoru. V tako" .
'liti Jednotlivým skupinám podniků, případech prodlužuje se dennl, PI'
zejména dopravním a zemědělským i kud se týče týdenní doba pra
jinou úpravu pracovní doby než v stanovená v § 1, ale směny mull
odstavci 1. uvedenou, nepřesahuje-Ii tak rozděliti, aby 32hodinový
úhrnem v období čtyřnedělním 192 připadal zaměstnanci vždy aspoň
hodiny.
tí týden na neděli.
§ 2. Zaměstnavateli je
zakázáno
4. Hodiny, o něž při střídáni d
-vydávati zaměstnanci, který pracuje v ' ků práce v týdnu přesah uje čt,

i

s"

,
dě tí čl. 13-14. Zák. 8 hod. prac . §§ 1-8.
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S I pra ce
m.
'ují se za
práci avšak pouze pro dobu přechodnou, z

osm hodin, pova z
technických důvodů nevyhnutelně nu'es čas. (§ 6.). ředchozích odstav- tnou a není-li je možno vykonati v
p 5. výjim~Y, .v Povoluje jed notlivým obvyklé době pracovní. Pro tyto práclch ,naznace~:~ ~inistr sociálni . péč~ c~ n.ení t~ké ~řeba ú~e~n.ího•. po~o~edruhum po~n:
súčastněnýml ml- ni, treba je vsak oznamltl pnslusnym
ve srozumen se
úřadům, v odstavci 1. vyj menovaným,
nlslry.
Nerušen á přestáv ka v § 4 trvají-Ii déle n~!- tři d~y.. .
'"
§ 5. 1.
'f á se pro ženy v to § 7. 1. Rovnez nevyzadujl zvlastnlnaznačená p~c nané již v sobotu, ho povolení práce pomocné, které
yárnách ,~~me~nUh é hodině odpoled- nutně předcházejí , výrobě (práci) nelIejpozdejl o r b o po ní následují, jako na příklad
ne.
.'
iálnf péče může
v vytápění kotlů, čištění
závodních
2. M!nlS tr ~~~stněnými ministry z místností, krmení dobytka CI pod., i
doho de se sucení v mezích předep- když přesahují obvyklou, v závodě
lohoto . ustanrovdO bY pracovní povoliti stanovenou dobu pracovní.
lané ty~~.nn
ro druhy podniků, v
2. Za tyto práce považuje se i nu\lrčlté vyj~!"ky ~ žen je nezbytn á pro tné předávání služby u těch skupin
nlchi so.uclnn~s závodu.
praco vních, u nichž je to nutno v zá.eruieny cho
jmu její souvislosti, vyžaduje-Ii toho
nepřetržitý postup výroby nebo služPráce přes čas.
by.
6. 1. Byl-Ii pravi~elný. provoz
3. V podnicích, veřejné potřebě ur§ ulen živelními udalostml _ ~e~o čených, může se prodloužiti pro ně
pler d mi či nastala-Ii ve verejnem které skupiny zaměstnanců pravidelneho anebo z jiných naléhavých důná doba pracovní, když zaměstnanec
!~;;,u zvýšená potř~ba. prá;~ a nelz: je sice třeba déle na místě služebučiniti jiných opatrenl, ••muz~ ~e po
ním (v pohotovostí), ale jeho skuteč
voliti podnikům, po pnp ade I , vfc: ná práce nevyžaduje více než 6 hoodnlkům hroma dně,
aby do~a~ne din denně. Toto prodloužení připou
p odloužily praco vní dobu , nejdele ští se jen tehdy, když
kolektivní
~~ak na dobu čtyř týdnů v, roce ~ smlouvy mezi zaměstnavateli a zaneJvýše o dvě hodi~y de,!1.ne. Takovc; městnanci o tom ujednané ministr
ovoleni pro po.dn!ky !Iv.no st~.nske sociální péče v dohodě s ministry
tspekci podléhají Cl udeluj ~ zlvno- súčastněnými byl schválil. V podnittenský inspektor, ~r~. podnl ky h.or- cích železných drah rozhoduje o této
.Idé báňský revfrnl ura,d, pr~ prace úpravě pracovní doby ministr železf.leznlČnf ministerstvo zeleznlc. pr~ nic, vyžádav si předem dobré zdání
podniky zeměděls ké a lesní obec~1 zástupců zaměstnanců.
pf.dstavenstvo čl pro o~~atn! PO~nI
4. Všechny tyto práce, pokud p ř e·
'J, závody a ústavy polltlck a sprava sahují
pravidelnou
dobu
pracovní
I. stolice.
(práce přes čas), buďtež zvláště pla2. DalU práci přes ča~ ~ž d'y ě hC?- ceny.
clfny denně na dobu nejdele sestnacti neděl v roce může povoliti za
Práce noční.
tlchle okolností pro podniky horni§ 8. 1. Pracovati v noci, t. j. v docté báňské hejtmanství, pro práce bě od desáté hodiny večerní do pá....znlčni ministerstvo železnic, pro té hodiny ranní je dovoleno pouze
podniky zemědělské a lesnické po- u podniků nepřetržitě provozovaných,
UtlcU správa I. stoli ce a pro ostatní v nichž z důvodů technických nesmí
podAlky, závody a ústavy politická se výroba zastaviti.
Iplha II. stolice.
2. . V ostatních podnicích clovoluje
J_ Tyto mimořádné pracovnf hodiny se práce noční v uvedený cas pouze
povaluJi se za práci přes čas a mu- v takových případech, kdy toho vyIi le zvláště platiti.
žaduje veřejný zájem nebo pravidel4 Ohrnem nesmí práce přes čas ná potřeba obecenstva. Ministr sopI.lahovati dvacet týdnů nebo dvě- ciální péče ve shodě s ministry súIlltty'lcet hodin v roce . Toto obme- č~stněnými vydá o tom zvláštní před
lIDI neplati pro prá ce nutné, zej mé- plsy .
n. opravné, když hrozí nebezpečí
3. Přechodné práce v noci, vyvopro llvot, zdravi a veřejný
zájem, I lané nutnou opravou závodníllo zaří-
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zení při nastalých poruchách, nevyžadují zvláštního povolení, když by
jinak pravidelný chod závodu na delší dobu byl ohrožen.
§ 9. 1. K noční práci mohou se
bráti pouze zaměstnanci mužského
pohlaví, starší 16 let. Ženy nesmí se
při práci noční zaměstnávati.
2. Ministr sociálni péče označí v
souhlase s ministerstvy súčastněný
mi ty druhy podniků a závodů, ve
kterých se při
zpracování
surovin
nebo látek velmi rychle se kazících,
připoušti noční práce
žen, starších
osmnácti let výjimečně a přechodně
na kratší dobu.
3. Dále 'může ministr sociální péče
spolu se súčastněnými ministry dovoliti výjimečně určitým skupinám
podniků, aby mohly zaměstnávati
v
noci od 10. hodiny večerní do 5. hodiny ranní ženy star ší 18 let, když
toho vyžaduje nepřetržitá služba v
podniku nebo zvláštní zřetel k veřej
ným zájmům a práce žen sestává z
úkonů poměrně málo namáhavých. Udělené dovolení musí býti v závodě
vyhlášeno.

konaným a nepatrně namáhav'
.'
ko jsou dozor a střežení dOmX m, la·
niků a hlídka zvířat.
' Pad·
3. Výjimky z nočního klidu do
.
se jen pr~, ~jedině.'é, nepravi~OIUJ!
se, vyskytuJlcl ~utne případy. T:!ne
prace se nesml konati od 9 h ~ka
večerní do 5. hodiny ranní. . Odlny

Mladiství zaměstnanci.
§ 10. V podnicích, jmenovaných v
§ 1, nesmí se zaměstnávati námezdně děti, dokud
neukončily
povinné
návštěvy školní a nedosáhly věku 14
let.
§ 11. 1. Mladistvých zaměstnanců
mužského pohlaví do 16 let a ženského do 18 let stáří smí se užívati
jen ku pracím lehkým, které nejsou
na újmu jejich zdraví a nepřekážejí
tělesnému jejich vývoji.
2. Ku pracím podzemním, čítajíc v
to i dolování v odklizech, smí se
používati jen dělníků mužského pohlaví.

§ 13. Přestupky těchto ustanoveni
trestaj í p~~itické .Úř~dy I: ~stolice, po.
kud se tyce reVlrnl
banské úřady
p~kut~u do 2000 ~K" n.ejsou-li dObytny
vezenlm do 3 meslcu. Opětuje'li ~
přestupek i trest, může
se uložlH
~~k~tc:n:~íC~~OO K anebo trest vězenl

Osoby v domácnosti zaměstnané.
§ 12. 1. Osobám zaměstnaným
a,
bydlícím v domácnosti zaměstnava
te lově a na další dobu než na měsíc,
najímaným nebo k osobním službám
určeným (včetně t. zv.
deputátníků)
náleží ve 24 hodinách odpočinek 12
hodin, z něhož aspoň 8 hodin musí
připadnouti na nepřetržitý klid v noci a aspoň půl hodiny na odpočinek
v době polední.
2. Totéž platí o osobách, najatých
ke služebním úkonům, nepravidelně

2.• Pr~.i~dnotliv.~ ~kupiny podnlk6,
nepretrzlte pracuJlclch nebo jich ~..
sti, může ministr sociální péče v dohodě s ministry příslušnými povolili
odklad. k provedení zákona, JesUI
je to nutno z důvodů technlckýc~,
nebo pro nedostatek zapracovantcb
sil pracovních. '
Poznámka: Zákon byl vy hlášen
pros ince 1928,
§ 16. Ministru sociální péče se Ukládá, aby ve srozumění s ostatnhlll
ministry provedl tento zákon.

4. Rozdělení pracovní dOby P
chává se volné úmluvě stran one.
asp~ň jed~nou tý~ně musí se pos:le
noutl zamestnancum nerušený kl'd VI·
hod~n~ který by zprayidla Připa~1 18
nedell. Za tohoto klidu je dOVOl na
vyřizovati jen neodkladné práce eno
domácnosti či hospodářství při č v
nutno dbáti toho, a,by z~městn elit!
bylo zajištěno volné nedělní o;ncl
ledn,e. Je-Ii nutno p~ac0y'ati v ned:n'
musl se poskytnouti pnměřený "
hradní ~ odpočinek v den všední. n·
5. Predchozí .u stano~ení nevztahUji
se ~a ~os~by, zJedn,ane na výpomoc
k oS,etrenl. nem~c~ych, ~u práci ~
d?macnostl a p!aCI, polnl, pokUd tato
vypomoc netrva dele než 6 dnů.
Trestní ustanovení.

Ustanovení závěrečná.
§ 14. V závodech, v nichž se zkr.
podle tohoto zákona pracovní do ~
nesmí býti z toho důvodu sníž.
mzda, vyměřovaná dle pracovní d0by.
§ 15. 1. Zákon tento nabývá účinn
15. dne po vyhlášení.

8 hod. práce (zák.) §§ 9-~~. (nař.) čl. I-III.
NI MINISTRA SOCIA~NI_ PECE
HAlUZE ZUMĚNI SE zOČASTNENYMI .MIVE SRO ZE DNE 11. LEDNA 1919, C)S.
HIST~Y t SE VYDAVAJI PRovADEC!
11, J ~SY K ZAKON U O 8HODINNE
pREDP
DOBĚ PRACOVNI.
Článek I.
Na základě § 1, ~dst;~ 5., uvede~é'kona povolUji nlze uvedenym
hOkU ~~ám podniků, aby ~ři ~ r~zd' ělos _ ~ doby pra covní na miste upravy,
van l předepsána jest v § 1, odst. 1.
!!~~yá za základ ~ pro rozděl~ní prá~e
období čtyřnedelní s ,podmlnk,ou, ze

y

t~~~~í 0p~:~=~0~~:r;9~e~~~~~/oba Vě~~~é~lýny

pr:odnikY tyto jso~: ~
•
1. podniky zemedels~e.? se zemédélstvím přímo souv~seJ!cl.
2. Obchodn í zahradlllctvl.
3 Cihelny.
4' Sklárny s tavením přetržitým.
Závody pro vý!.o~u ker,amic~~ho
IbOží, v nichz se uZlva pecI tavlc lch
a muflových.
.,~ . ~
• v ku6. Slevá rny v pnclne pracl
polových pecích .
7. Mlýny a pily vodou hnané.
8. Pivovary v letní sezoně.
9. Výroba sodové vody v letní
seloné.
10. Stavební živnosti při práci na
staven ištích.
11. Vodárny.
12. Práce spojené s dobýváním přirOlen ého ledu .
13. Podniky zasilatelské a dopravní.
14. Řiční a slunné lázně.
15. Elektrárny.
16. Plavba vorů .

5:

Článek ll.
Na základě § 4, odst. 5., povolují
ni1lsledujlcím druhům podniků nepře
trtltě provozovaných, aby za účelem
",tll dění směn
prodloužily denní,
potud se týče týdenní dobu pracont stan ovenou v § 1 pod tou pod.'
IIlnkou, že 32hodinný klid připadne
llmtstnancl, vždy aspoň třetí týden
aa neděli a že hodiny, o něž při
Itfldění zaměstnanců práce v týdnu
pt•• ahovati bude čtyřicetosm hodin,
budou jim při výplatě mzdy počítá
ly jako práce přes čas.
Podniky tyto jsou :
1. ZeleIárny .
2. Výroba metalurgi ck á.
5. Výroba smaltovaného zbožl.
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4. Vápenice, sádrárny, magnesitárny a d.olomitárny! cementá!ny.
5. Cihelny, vyroba ohnivzdorných
kamenův a pálených karborundových
a smirkových kotoučů.
6. Plavírny kaolinu.
7. Výroba zboží' keramického.
8. Sklárny.
9. Výroba uhelných elektrodův a
jiných předmětů vyrobených z plastického uhlí.
10. Vý.roba nádob z dřevoviny.
11. Výroba akumulátorů .
12. Výroba korkového kamene .
13. Výroba dřevoviny, celulosy.
s vodní silou

a

mlýny

15. Sladovny a pivovary',
16. Sušení a síření chmele.
17. Výroba cukru.
18. Výroba šťávy lekořicové.
19. Výroba syrobu a hroznového
cukru (cukru škrobového).
20. Sušárny
.na
čekanku,
řepu,
brambory, zeleninU a ovoce.
a 2~~I~~~ba konserv, ovocných šťáv
22. Lihovarnictví a rafinování lihu,
výroba lisovaného droždí.
23. Výroba bramborového škrobu.
24. Těžba přirozených minerálních
vod a jejich solí.
25. Průmysl chemický.
26. Průmysl tukový.
27. Rafinerie olejů minerálních a
výroba ceresinu.
28. Výrob a plynu ke svícení, k topení a k pohonu.
. 29. Sa.mo~talné elektrárny, rovněž
I elektncke závody, které tvoří toliko část živnostenského podniku jako
jeho pomocný podnik.
Prodloužení pracovní doby v těch
to závodech
může
se
vztahovati
pouze na úkony uvedené v ministerském nařízení ze dne 12. září 1912
'
z. ř. č. 186.
Článek III.

Na
nlze

základě §
označeným

5, odst. 2. povoluji
druhům
továrních
aby . zaměstná-Jaly žt:ny
v
sobotu i po druhé hoďině odpoledne s tou však výhradou, že nesmí
býti překročena
v týdni
celková
čtyřiceUosmihodinná doba pracovní.
podniků,

Podniky ty jsou:
1. Prádelny a žehlírny.
2. Výroba smu tečních oděvů.
Č. 38

III. Obchodní práv
8 hod. práce (nař.) čl. IV--V~:
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bě od 10. hodiny večerní do 5
diny ranní ženy starší 18 let a' tho.
1. Podniky zemědělské pr~ P::
r
uvedené v článku IV., pOd Č. 2 te
2. Mlékárny.
.
3. Hotely a kuchyně v hostinskÝth
živnostech.
Článek IV.
4. Nádražní pokladn y podniku do.
Na základě § 8, odst. 2. dovoluji pravních.
5. Telefonní a telegrafní služba
noční práci, t. j. práci v době od
6. Výpravny novin.
.
10. hod . večerní do 5. hod. ranní v
7. Divadla.
těchto druzích podniků:
8. Zábavní podniky .
1. Obchodní zahradnictví pro ni9. Nemoc'nice, porodnice, ústavy
čení nočních škůdců v zahradách v '
květnu až v
říjnu,
dále
zalévání pro choromyslné, tres t nice, donuto.
kv ětin a do p r ava
zboží na
ranní vací pracovny, polepšovny.
Toto povolení budiž v závOdě (6trhy.
2. Podniky zeměďělské, vinařské stavě) vyhlášeno.
a ovocnické, pro obsluhu dobytka,
Článek VI.
pro práce spojené s úpravou a pří
pravou zemědělských výrobků a s
Na základě § 15 povoluji odklad
dovozem na trh, pokud práce ty ne- účinnosti zá~o~a v .těChto pOdnitlt~
mohou býti provedeny vůbec nebo pokud by tretl smena nemohla b9tl
ne dosti účelně v době denní.
přiměřeně obsazena:
3. Papírny.
Na dobu do 15. dubna 1919.
4. Obilní mlýny.
1. Výroba papí ru.
5. Mlékárny pro pnJem a výdej
2. Mlýny.
mléka na ranní trh .
3. Cukrovary.
6. Elektrárny a plynárny.
4. Sušárny rychle se kazících vf7. Podniky stavební pro
práce robků zemědělských.
spojené s nepřetržitým
čerpáním
5. Železniční podniky pro službu ,
dílnách a pro práce spojené s ud
vody.
8. Tiskárny denních list ů .
žováním trati.
9. Výpravn y novin.
6. Nemocnice, porodnice, ústa"
10. Podniky dopravní.
pro choromyslné, trestnice, donut
11. Divadla.
vací pracovny, polepšovny.
12. Podniky zábavní, hostince, hotely.
Na dobu do 30. června 1919:
13. Živnost hudebnická.
14. Střežení závodů, hlídačská
a
Podniky železniční pro pomo
bezpečnostní činnost vůbec.
služby v topírnách a službu provo
15. Nemocnice, porodnice, ústavy
Posléze se odkládá na dobu ..
pro choromyslné, t re_st nice, donuco- 30. června 1919 účinnost zákona
všech závodech pro jednotlivé
vací pracovny, po l epsovny.
městnance , pokud jsou zvláště
Článek V.
lifikováni a toho času nemohou
Na základě § 9, odst. 2. povoluji ~.a , ně k d~plnění ~acvič~ny. 05_
výjimečně a přechodně po dobu lm,,:,• . na ~~~~Iad zavodni ,_~řednl4
pracovní sezon y noční práci
žen f toP,c~~ van~~, elektrom.onten, ob••
starších 18 let pro výrobu konserv , hc;.>vac! st!OIU. a kotlu, plynmltf
ovocných šťáv sušení zeleniny a o- prednl delnícl .
voce .
'
Tato ustanovení nabývají ihned
Dále povoluji po rozumu § 9, odst. činnosti.
.
3., aby níž e uvede né skupiny. podni Pozn ámka . , Nař íz en í bylo vyhlá
ků zaměstnávaly v noci, t. j. v do- I 13 . ledn a 1919 .

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výroba sušené zeleniny .
Výroba konserv.
Mlékárny.
Výroba sodové vody .
Cukrovary a rafinerie.
Tiskárny.

n.

b,.

IV. CIVILN í ŘíZENí SOUDNí.
'k
ze dne 9.' li st opadu 1928, čís. 201, o úpravě někte Za on rých orga nisačn ích otázek v oboru soudnictví.
ta~s!é

(1) Řádn é soudy civ ilní a ob-

soudy tre stní mají· to-t o ozna-

t ení : okresní sou d; .
.
:~ krajský s~u d~ Jde-II o sboro~
d první stolice,
,
50:) vrchní soud , jde-Ii o
sborovy
Dud druhé stoli ce;
5
ejvyšší soud.
• •
d) ~IUVí-li tento zákO~ všeo~ecn~
2. d ích vztahují se J,e ho predpl:
o s~~ ~oudce u stanove~e u sou~u
SYedcných v p ředchozlm o dst avcI.,
UV
Okresn í soud anebo sborovy
2
§ d . prvn í stolice, který v někt";
sou mistě vyk onává pravo moc vyr~:dně ve věcech civiln ích, e,xe.. f ich trestních aneb o bchodnlch,
kll n J je le ozna čení ve smyslu § 1
pt~~ u zákona j eště da lší označení
\OcI:l~i", "exe ku ční", "tres tní" neb
"obchodni" podl e toho, kt ~r~u ze
m.'něných r:'ravomo_~í vyko~ ~va.
§ 3. (1) Uřady z~lze~e p!! sboro:
Yfch soudech a ~řl n:.lvyss l~ sou.~e
II zastáváni úkol u pnkazanych 11m
pfedplsy trestniho řádu maj í tot o
oUl čeni:

a) státni zas.tu~ itelství;.
,
b) vrchni st atm za stuplte lstvl;
cl generální pro ku~atur a..
•
(2) Mluvi-Ii tento zakon v seobecne
o 61ednicrch, vztah ují se jeho před
pilY Jen na právnické úře dníky ustaI •• ené k některém u z úř ad ů
uvedOItch v předchozím od stavc i.
§ 4. Pro soudce ustan ovené
na
,Iulobnich soudco vských
míst ech
tInIhé skupiny (§ 36, odst . 1. plato,6110 zákona Č. 103/26 Sb. z. a n.)
lOV I se úřední ti tul " so udce."
I 5. Pro soudce první skupiny (§
Ji, odst. 1. platového zákona) ustanovené na služebníc h sou dcovských
aI.tech systemisovan ých v VII. stupId funk čního služného (§ 40, odst.

4.

pla tového zákona) stanoví
se
titul "okresní soudce". Je-Ii
takový soudce ustanoven na služebním místě systemisovaném k řízení
sp l'ávy okresního soudu, má úřední
titul "okresní soudce a přednosta
okresního soudu."
§ 6. (1) Pro soudce první skupiny
(§ 36, odst. 1. platového zákona) ustanovené na
služebních
soudcovských místech sys temisovaných v VI.
stupnici funkčního služného (§
40,
odst. 4. platového zákona)
stanoví '
se úřední titul "souďní rada." Je-Ii
takový soudce ustanoven na služebním místě systemisovaném k řízení
správy okresního soudu, nebo je-Ii
pověřen ve smyslu § 25, odst. 2. organisačního zákona č. 217/1896 ř . z.
správou okresního soudu
v
sídle
sborového soudu první stolice, při
sluší mu po dobu výkonu této funkce titul "soudní rada a přednosta
okresního soudu", k němuž jest též
připojiti
případné
další
označení
příslušného okresního soudu podle
§ 2 tohoto zákona.
(2) Soudce, který jest ustanoven
na služebním místě systemisovaném
k řízení správy sborového soudu
první stolice, má úřední titul "president" a jeho náměstek, je-Ii ustanoven na služebním místě pro t o systemisovaném,. úřední titul "vicepresident".
K tomuto úřednímu titulu
jest vždy též připojiti označení pří
slušného sborového soudu podle !i
1, odst. 1. písm. bl, po případě § 2
.
t ohoto zákona.
§ 7. (1) Pro soudce p rvní skupiny
(Ii 36, odst. 1. platového zákona) ustanovené na služebních soudcovských místec h sy st emisovaných
u
sborOVÝch soud ů druh é stolice v V.
stupnici funkčního služného
(~
40,
odst. 4. p latového zákona)
stanoví
úřední
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7. o poměrech upravených v horních zákonech, jež týkaji se báňských podnikatelů mezi sebou, . jakož i o poměrech těchto k
jich
úřednikům a zmocněncům, pak k
držitelům jiných nemovitých statků;
8. o správě a vedeni účtů mezi
držiteli hor a jejich úředniky nebo
zmocněnci o provozováni díla a jeho přislušenstvi;
9. o společenských smlouvách
v
přlčině provozováni, uživáni nebo
využitkováni společných hor;
10. o poměrech, které v hornich
zákonech jsou upraveny,
mezi těžířstvy a jejich spolutěžiři.
Pozn . Horní senáty jsou :
Plzeň
(pro ob vod krajských soudú : Pl z eň,
Písek, Praha), Most (Most , Č . Lípa,
Litoměřice) , Kutná Hora (Kutná Hora ,
(es . Budějo v ice, Chrudim , Jičín , MI.
Bolesla v, Liberec 'a Tábor),
Cheb,
Olomouc (pro obvod vrchního soudu '
v Brně).
Hodnota
~ 54. Pro

předmětu sporu.

hodnoty předmetu sporu, která jest rozhodna pro
přlslušnost, rozhoduje čas podáni
žaloby.
,Ku přlrustku, plodům, úrokům, škodam a nákladům, kterých se kdo domáhá jako nároků vedlejšich, nepřihledá se při výpočtu hodnoty.
§ 55. ,Dohromady se čitá vice nároků, jichž v jedné žalobě jediná
stran,a ~ebo, spol.ečnici v.e sp_oru ~~
d~.ma,haJI. Zadá-II se. toliko cást , JIstlnne pohledávky, Jest · rozhodnou

~h!n,!1á

výpočet

částka

ji,stin~~

~ohledá~ky

Jeste nezapravene . Zadá-II se prebytek, jenž vyc:házi _ze ,:;r?vnáni .pohledávek, ktere
prisluseJi · obema
stranám navzájem, tedy
rozhodným
j est úhrnná výše pohledávek, jichž
žalobce se dovolává k odůvodněni
žádaného přebyt ku .
§ 56. Jestliže se žalobce
nabizi
na mistě žádané věci přijmouti určitou sumu peněžitou, nebo
žádá -Ii
a~t~.rnativně za ~ř!.souzení su~y pe:
nezlté, te.dy penezltá suma v zalobe
uvedená Jest rozhodna pro posouzení přísl"ušnosti.
Ve všech jinýCh případech, v nichž
j est hodnota předmětu sporu, nikoli
v peněžité sumě záležejiciho, důležita pro určeni příslušnosti, má žalobce udati tuto hoďnotu v žalobě.
Toto plati zejména t aké o žalobách
určovacich.

IV. Civilní rízení soud,,'

Při oceněni předmětu

SPor

I,
ne.

b!lď_te. sražena _vzájemná Plně~
nlmz Jest_.snad z~lobce zavázán~' k
§ 57. Pn rozeprich, které ma'
předmět toliko zjištěni některéJl Za
hledávky nebo zástavni právo Po·
pro oceněni předmětu sporu r~ ~elt
nou výše pohledávky; nebo má'~1 od·
stava hodnotu menši, její hOdnol z6·
§ 58. Hodnota práva k vybirá a.
roků, důchodů, plodův a jiných ni ~.
tujicich se požitkův a plněni bope•
čitána při trváni na vždy dva ca Udil
' násobnou, při trváni neurčitém lero.
na čas života obmezeném desa~ebo
násobnou ročni dávkou
při t ero·
určitém však čítána buď úhrnn;V~nl
stka toho, co přiště bUde
řl' ,.
avhk v nižádné připadnosti p J~IO,
než dvacateronásobnou ročni d~e,
kou.
y.
Je-Ii sporno, zda-Ii
trvá
o
pachtovni nebo nájemni ted/ ~ěr
za táklad oceněni pOI~žena s UIf
činže na celý sporný čas
řl uma
jíci.
p pada·
§ 59. Při žalobách na
v ko
praci nebo jiných OsobniCh ypl ~á1
I
na trpěni neb opominuti na V;deán ,
prohlášeni vůle buď ~a hOd nI
předmětu sporu pokládána žalobnolu
udaná výše jeho interessu
celll
. § 60. ,Jestliže při žalobě' pOd é
u sborového soudu prvni Sl~lice jn
vi se ' oceněni předmětu Sporu , /.
něné podle ' § 56, odst. 2 přilil .cl·
může so_ud, je-Ii. spolu pravd~y~
d~bno,_ ze ,!>y při správnějšim o~..
neni predmetu sporu tento nedosáhl
hra~ice hodnoty pro příSlušnosti sb.
roveho soudu nebo pro obsazelll
s?udu_ ' (~.1~ rozhodné, z úředni mlo
CI naridltl setřeni, která se mu zdaji potřebná pro prozkoumáni správnosti udané hodnoty, a zejména mAže nař.íditi vyslechnuti stran ohl.
dání věci , a může-Ii se to sťáli bll
značného nákladu a bez zvlállnibo
průtahu, také dobrozdáni znalců, Toto státi se může t řeba· li loho jil
před nařizenim ústniho projedná~ánJ.
Za, hod~otu nemovité věci, podrobene dani pozemkové nebo domoyal
dani činžovni, pokládán buď III
peniz, který jest rozhodný jakollo
berni odhadni hodnota pro vymě'..
váni poplatků.
.Jestliže následkem toho, co lak..
vými šetřeními a důkazy na Jev.
vyšlo, musi spor od sborového so..
du býti odstoupen okresnimu soudit,

. 'k"ní no rma §§ 54-64.
JUlIsd l C
..
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ho. Jestliže by potom byla námitka
nepříslušnosti
uznána
od
senátu,
před nimž bylo jednáni nařízeno, na
'základě výsledku jednáni za důvod
nou, tedy má, pokud rozepře před
civilnim senát em projednávaná náleži před obchodni nebo horni senát, pro rozhodnuti hlavni věci nastoupiti odborný přisedici za náhrad'
ni ho soudce přib r aný na misto j eti·
noho člena tohoto senátu.
Naproti .
tomu má při sporech, před civllni
senát náležejicich, nastoupiti soudcovský úřednik, který jakožto náhradni soudce účastnil se jednáni, na
misto odborného přisediciho sená·
tu původně k jednáni povolaného.
áni p řis l ušno s ti senátu civil- Proti t ěmto usnesenim neni
samo·
o~rho;~vObcho dn iho nebo horního.
'statnéh o pr o středku opravného.

és tl nebo nahraditi námá fal obce n še třenim a těmito dů
klady, ti~~O To též plati, když podle
kazY vze
v· ch šetřen i a důkazů
výslechU I,a :m~tu sporu , udaná vět
hodnota pr e _ 20 000 Kč čás t ku 20.000
li sum~~s~~~je .(§ 7a).'
Kč nep~ 'i adno sti v o dst. 1 dotKrom~ ť' :cen ěni pře dmětu sporu, '
ten~, Jes bsa žen o v žalobě , závazn é
\.1 Jest .oi lušnos ti jak pro soud, tak
co do pr s.
'0 odpurce .
I :~zn . Tento § upra ven podle zák .
t 161 /1921 a 123/1923.

k

61 Když v rozepři před civilnim
§ átem někte rého kraj ského (nebo
sen ského) soudu učini se návrh, aby
Jem 5 or při kázán před senát obb~1 d!r nebo horni téhož sborového
c °dU (námi tka nepřís l ušnosti)
a
sou .
ud uzná je š t ě d řive, nežli
jestllz e ~o ro 'ednává ni věci hlavni
se ukonci PáV~hU mus i b ýti vyhově=
l . tom.u.to n ou d pokud stav řizeni
no, ~~Zuje s ta k~véto o patřeni, učiodpo
I
rozhodnutim a námitce
n"1 ft~~š~O:ti usneseni, aby ihned
n.p mistě jedno ho čl e n a senátu nana u II odborn ý při sedici, a že Iisto p ř d sená tem takt o změněným
t.nldP e by'ti provedeno.
IMe má
Rovněž tak m ůž e býti nahrazen od,
borný přisedic i sou d covským • úře~·
nikem, když se namitá neprislus·
nosl obchodniho s e n át~ nebo sen~tu k vykonáváni soud ~ lCtvi ve vec.ch hornich povol aneho proto, po·
nivadí rozepře náleži k soudnictvi
obecnému.
Rozhodnuti o námitce nepříslušno.tl nebudiž v těchto připadnostech
"JAlti vyhotoven o, nýbrž budiž po1110 do rozhodnu ti vyd aného po kon·
eJ lizeni o věci hlavní.
I 62. Jestliže v př ípadnostech ' v
• 61 naznačených soud vyhradi roz·
lIocInuti o námitce nepří sluš n osti v ýroku po skončen i řiz eni o
hl avni
viel vydanému, m ůže předseda po·
dl. toho, jestli bylo žádáno,
aby
rOllple byla př ikázána před senát
obchodni nebo ho rni nebo před sedt clvllni, přibra ti o dborného . při..~c iho nebo soudcovského
úředIIILI k ličeni jako soudce náhradni-

Změna ve složeni senátu a jména ·
senátnich členů, kteři při vyneseni
rozsudku
skutečně
spolupůsobili,
bud'te v této případnosti pokaždé
oznámeny při vyhlašováni
rozhod• nutl.
.

Ten člen senátu, který následkem
vznesené námitky nepřislušnosti podle usnesení soudniho vystoupil ze
s~nátu před r~z.hod~u.tim hlavni. vě- ,
CI, nemá se ucastnltl v porade a
hl,as,ování o ~~zSU?ku. Avš?k jest. za- o
vazan ozn,ámltl .predsedovl ve trech '
dne~h sve. mi,neni . o rozhodnuti rozepre zvlástnim spisem. Toto votum
buď přiloženo ku protokol~ . porad·
nimu
.
".
.
§ 63 . Ustanoveni §§ 61 'a 62 užiti
lze také tenkrát, když v rozepři na
samostatný krajský soud
obchodni.
vznesené učini se námitka nepřísluš~ ,
nosti proto, že spor náleži
před
krajský soud k vykonáváni obecného
soudnictví povolaný, aneb u tohoto
soudu, poněvadž právni věc
náleži
před krajský soud obchodnl.
§ 64. Jestliže jest rozhodnuti, po·
dle § 62 přivzetim náhradniho soudce vynesené, vzato v odpor pro nepříslušnost soudu a je-Ii vyšši stolice toho minění, že by senát, před
kterým projednáváni b ylo na říz eno,
skutečně byl příslušný k rozhodnutí .
rozepře, tedy přece nebudiž dále k
nepříslušnosti přihlédáno,
když by
i. člen před konečným lozhodnutím
ze senátu vystouplý byl rozhodl ·po·
dle obsahu svého vota, ke spisům,
přiloženého, r ozepři tak, jak se to
stalo výrokem v odpo r vzatým.
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ODDlL DRUHÝ.
PŘISLUŠNOST

MlsTNI.

Soud obecný.
§ 65. Všechny žaloby, pro které
není odůvodněna zvláštni přfslušnost
u některého soudu
jiného,
bud'te
podány u předmětně přislušného okresního
nebo
sborového
soudu
prvni stolice, u něhož má žalovaný
svůj obecný soud.
§ 66. Obecný soud osoby jest určen jejím bydlištěm. Bydliště oso,by
nalézá se v tom místě, ve kterem
se usadila s prokazatelným ,nebo z
okolnosti na jevo jdoucím úmyslem,
trvale se tam zdržovati.
Má-Ii která osoba bydliště v obÝOdech několika soudů, jest pro ni
obecný soud odůvodněn při každém
z těchto soudů. V takové připadno
sti má žálobce na vůli, u kteréhokoliv z rozličných těch soudů žalobu
vznésti.
§ 67. Pro osoby, které nemají bydliště ani v obvodě, ve kterém platí
tento zákon, ani jinde, zakládá se
obecný soud tim mistem, kde právě
v tuzemsku se zdržuji. Neni-Ii takového mista, nebo nenHi známo kde
se v tuzemsku zdržuji, mohou býti
tyto osoby žalovány
pro
všechny
závazky, ,které za jejich pobytu .v
tuzemsku byly vzešly nebo tuto maJ i
se splniti, u soudu posledniho bydliště nebo pobytu, jejž v tuzemsku
měly.

§ ' 6B. Pro , osoby vojska v činné
službě, počítajic v to všechny vojenské osoby v činné službě ustanovené při vojenské správě,
a pro
osoby četnictva v činné službě platí misto posádky za bydliště v přlči
ně mistni přfslušnosti.
Soud při slušný tím založený trvá
při změně posádky potud, až se dorazi do posádky nové.
Za bydliště vojenských osob, které nejsou v tuzemsku plati při určováni příslušného soudu
posledni
tuzemské misto posádkového sboru,
ku kterému náležejí, nebo posledni
tuzemské po sádkové místo
těchto
vojenských osob.
§ 69. Přlslušnicl státu českosloven
ského kteřf se zdržují ve stálem
úředním postaveni jako státni z~
městnanci mimo územi , státu, pod rzi
obecný soud, který tiJ měli naposle-

IV. Civilní řízení SOUdn
I.
dy. Není-Ii takového sOudu
an
nedá-Ii se zjistiti, jest sOUd v :bo
ze, v jehož obvodu jest ministers ra.
věcí zahraničních, jejich obec: ~o
soudem, mají-Ii domovské pr:.v: rlll
území, kde platí tento zákon.
Y
Pozn , Tento § upraven Ve zně i
zákona ze dne 1, dubna 1921
nč
161.
'
.
§ 70. Obecný soud manželův je
také soudem jeho manželky, Iře It
bylč! opatro_vankou, pokud manžels~1
nenl soudne rozvedeno nebo rOllo
čeno nebo smrtí manželovou z~:
Šeno.
Jestliže manžel zrušil své bYdllitě
v _obvodě, _ kde t ento zákon
plall
avsak manzelk~ .~vou, ~ aneCi1al v tu.
zemsku, tedy JeJI staly pobyt zakla.
dá pro ni obecný soud potud pokud manžel opět neusídlí se v ~bv~
du platnosti tohoto zákona.
§ 71. Obecného soudu otcova JSIII
účastny dítky, otcovské jeho rnod
podrobené, manželsky zrozené legJ.
timované nebo osvojené; dltky tytl
zůstanou podrobeny tomuto sOUdu I
po zániku nebo neúčinnosti otcovlk4
moci potud, pokud nenabyly práv,
k volné správě majetku.
§ 72. Nemanželské dítky jsou POdrobeny obecnému soudu
matčinu;
dítky tyto podrží tento soud i po
smrti matčině potud, pokud nenab,.
ly práva k vol~é správě majetku.
Dítky, které JSou
náklad některého ve
zároveň
k
zákonnému
těchto ditek povolaného,
v
ústavě nebo mimo něj, jsou po
bu tohoto zaopatřeni podřlzeny
becnému soudu tohoto ústavu.
§ 73. Obecný soud vojenské
by, posádkovým
mistem
vztahuje se k její manželce a
toliko tenkráte, jestliže s voiensJttl.11II
osobou žijí ve společné do
Jinak jest pbecný soud pro
soby určen místem jejich
pobytu.
Totéž platí o manželce a
osob v § 69 řečených .
§ 74. Obecný soud eráru nebo
mě jest určen sídlem veřejného
gánu, jenž podle platných o
předpisů jest
povolán
erár nebo zemi v rozepři.
Obecný soud obce řidl se
obecního představenstva.
§ 75. Pokud nic jiného nenl
noveno všeobecně závazným

1urjsdikční norma §§ 65-81.
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lidi se obecný soud veřejných mls~a nemě.' SOU.d v §§ 7'7 řečený,
bam, d ich spo lečností,
komanditobchO n olečnosti, akciových
spo- bu~te podany, Je-Ji léno zeměpan-'
s~e a účastní-Ji se na sporu lenní
nich t~P společenstev,
těžířstev, pan,
u .Sbo~ového soudu první stoJi~~~~Íný~h fondůV ~ korpo_ra.cí! kO,s!e- ce, v, Jehoz obv_Odě lenní úřad má
broči nada CI, k vereJnym uceS~é sldlo, krome této případnosti
:~~ ~tlzen~ch ústav.~" majetk,ov~Ch vsa~ u toh? sborvého soudu první
d tat spolkův a Jlnych pravnlch
P:d~ět~, k fvsickým oS?bám nená- stolice, v Jehož obvodě léno leží.
Pf jlclch které nespadaJi pod usta- Žaloby soudcův a žaloby na Soudce.
~v~ni § '74, jeji ch si~lem. Za sJdlo
§ 7? Žaloby na samosoudce u oy pOchybnosti pokláda se to mlsto,
kresnlho ,sOUd~, p~volaného podle
kde se vede správa.
JesUiže má z~. některý _. ~ t~chto ust~,"OV':!01 o predmelné a místní pří
ávnich podme t~ zakrocltl_ zastllP- sl,us~o~!1 k~ projednání a rOzhodnutí,
: eráru nebo nekte!é ~eme" anebo naleze!, pred krajský soud, v jehož
okresní soud
je-II podroben spr,áve nektere obce, ~bvode se nalézá
na
presidenta
sborovéh~
budU soud obecny posuzován pOdle Zaloby
~oudu
.první
stolice,
které
by náleustanoveni § 74.
z,:'Y pr!d t~n to sborový S.>"d nebo
pred nektery okresl1í soud v jeho
Soudy zvláštni.
obvodě lencí, bud'te POdány u ně
I. Výlučné.
k.teré~o s!>orového soudu první stolI.c_«;, Jehoz obvod bezpi'ostředně hraVěci manželské.
sborového
§ 76. Zaloby o rozvod, r ozlouče ~~~dU~ obvodem onoho
ni nebo neplatnost některého manT~též předpisy plat:
i tenkráte
1.lltvi I žaloby pro všeliké ,ne r yze
majelkové nároky z manžel ského po- kdyz samosoudce vznáší žalobu pr~
miru náležej I p řed soud, v
jehož kterou by by'l P~áv_ě přfslušný ~kre
obyod ě manželé měli své posledni ~ni ,sOUd, pn nemz toho času jest
IPOletné bydliště.
c/nnr m , nebo jestliže pre:si1ent ně
~tereho sborového soudu první stoVěci po zůstalostni.
11~.e vyst?upí jako žalobce v rozepn, ktera ustanovením tohoto
záI 77. Soud pro žaloby, kterými kona.
jes~ při~ělena sborovému sou1Md0 se domáhá dědického práva d~, Jemuz stOjí v čele, nebo někte
... nároků z od kazů nebo z jina- remu okresnimu soudu
v
obvodě
tfO pofrzeni pro případ smrti, ja- tohoto
sborového souclu.
tol I pro žaloby pozůstalostnich vě81111'1 z nároků na zůstavitele nebo
Za loby .0
náhradu
pro pOl'ušení
lIIidlce jako dědice, řidí se, po- práva zpusobená soudcovskými úřed
poz6stalost nebyla odevzdána,
niky.
IldIem loudu, u kterého jest projed_§ BO. Soud pro žaloby, jirniž se
I pozllstalostl zahájeno.
náhradu
t.laby, týkaJici se rozdělen i dě nekdo dO!"áhá nároku na
P!O
poruseni ,práva, soudcovskými
IIIIml, nále!eJI pře d soud, u něhož
jejicit
úřední
projednáváni po zůstalosti zahá- . ú~edníky .za V.ykonu
• rento soud trvá i po právo- pusobnostl zpusobená, řfdí se sidle'!.' S~Udu, . od něhož nebo od jem odevzdáni pozůstalosti.
ho~ zrizencu bylo porušení práva
zpusobeno.
Vicl svěřenské a lenní.
71. Zaloby ve věcech svěřen
Spory o statek nemovitý.
I
10udOm sborovým prvni sto§ BJ. Zaloby, jimiž se kdo domá,"trázané, náležejí před
ten
k
nemovitému
loud, jenž vykonává soud- há vecné,ho práva
y nesporných věcech v prvni stat~u, dale .toho, že jest prost takovehoto prava nebo že toto jest
zn Srovnej zá kon
a
zrušení zrušeno, žaloby drtči, žaloby o u,",Ivf čfs . 179/1924 o ti št ěny
pr~venf ,hr~ni.c a žaloby z rušené
• II. této sbfrk y,
v drzby _nale!eJi před soud, v jehož
I
I
Obv,ode. lezi nemovitý statek.
Y enn ch věcech, pro něž by
Tyká-II se žaloba pozemková slu-
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ty a výdaje mohou býti podávány u
soudu hlavni rozepře .
§ 95. Zaloby v §§ 91 a 94 uvedené
mohou býti pOdávány u soudů tam
řečených i tenkráte, když by
tyto
soudy vlastně nebyly podle ustanoveni o předmětné pHslušnosti pHsluš- '
ny rozhodovati o majetkovém nároku, jehož se žaloba domáhá.

Soud podle majetku
§ .!9.:
Na osoby, které'
bydllste v tuzemsku můž
helll~
dán,a žaloba pro m'ajetko~éb~1i Pa.
v uzeml, kde tento zákon hár0kr
kaž~ého soudu, v jehož Plati, U
nalezá se majetek těchto
ObVOd'
pře~mět žalobou žádaný. OSOb hebo
Pn pohledávkách pla ti
kovo bydliště za mlsto /O~dIUlnl.
nalézá. majetek. Nemá-ii
nelili I,
Soud žaloby navzájem.
v tuzemsku nižádného bYdl~~~dIUŽhlt
e
nalézá-Ii se v tuzemsku někt , avltt
§ 96. U soudu žaloby může býti která podává jistotu za tut erá Věc
podána žaloba navzájem, když nárok d~vku, jest !'llsto, kde
l:žfPOhle!
touto žalob'ou vymáhaný souvisl s vec, rozhodne pro určeni P'I talD
nárokem žaloby nebo by se jinak ho soudu.
r SlUlo..
hodil ku kompensaci , dále když vzá Cizozemské ústavy majetk
jemná žaloba směřuje k určeni právního poměru nebo práva, jež se ~.ta!y, spelečnosti, sPolečen~tVé PIIIJ.
~a I
staly za rozepře sporny a na jejichž Jlna sdruzenl osob mohou
u toho tuz: rno "
byli nebo nebytr zcela nebo z části býti žalovány
~O.~du,
,v
jehož
obvodě
nalé~Sk",
závisí rozhodnutr o žalobnl prosbě .
Soud vzájemné žaloby nemá místa, Jejich stálé zastupitelstvI pá
r~ ..
když by pHslušnost soudu pro ná- zemsko neb orgán jemuž
rok vzájemnou žalobou domáhaný jest obstarávati O'bchOdy t:~efeR'
ovt
nebo pro té.lkQvouto určovacl žalobu ús tavů a společnostI.
Pro rozepře, týkajlcl se
nemohl býti založen ani úmluvou
p~ámo..
stran, nebo když v , čase podáni vzá- ských lodi a námořských
jemné žaloby Hzení ústní o žalobě pokládá se domovs ký v tuz avell.
ležici pHstav té které iOdi za e7'
v prvni stolice již jest skončeno.
na němž se nalézá majetek. rn s
Soud podle

dHvějšlho

bydliště.

§ 97. Řemeslnici, drobnl proda'
vači, ' hostinšli,
lodnlci, vozkové a
jinl živnostnici, dále tovaryši, pomocnici, čeleď a jini dělnici námezdnl mohou žalovati ze svých pohledávek za dodané výrobky a zboží, za vykonané služby a práce v
devadesáti dnech od času poslednl
dodávky nebo práce u soudu, který
jest pHslušný podle dHvějšiho bydliště odběratelova nebo zaměstnate
lova, když odběratel nebo zaměstna
tel mezi Hm přeložil své bydliště
do jiného obvodu soudnlho.
Totéž pUslušl soukromým učitelům,
vzhledem k jejich nároku na odměnu.

Soud lodnlků a lodního mužstva.
§ 98. Proti lodníkům a oSQbám
lodnlho mužstva mohou pohledávky
druhu v § 97 dotčeného býti žalovány u soudu, jeriž podle mlsta, kde
žalovaný právě se zdržuje, jest pHslušným, i když by žalovaný mě l
na jipém mistě své bydliště.

Podpůrný soud pro žaloby z po ě
rn
manželského a rOdlčského.
• § 100. Zaloby proti Přfslu§nlt
ceskoslovenského státu o rozv
rozluku nebo prohlášeni rnanžel
za neplatné a jiné žaloby o ná
ky ~ikOIi .ryze majetk ové z pom
mezI manzely anebo mezi rodli!1
dětmi mo~ou býti v. tuzernsku po
ny, nenl-II tu pro ne ani obecn,
zvláštnl soud, u Obecného
so
'žalobcova a, nenHI ho, u SOudu
jehož obvodu je obec, ve
k'
mají obě strany neb o některá z nIcI
právo domovské.
To platr též o žalobách proti m...
želu nebo otci, kter ý byl pflslu
kem Ceskoslovenské republiky v
bě, kdy sňatek uzavře l , ale pozd
státnlh'o občanstvl českoslovens k,..
se zřekl anebo pozbyl, jakož I
žádostech za rozluku podle zn
ze dne 22 . května 1919, čl••
sb. z. a n. (§§ 13, 15, 17, 20 a
zdržuje-Ii se žalobce neb fa
trvale v Ceskoslovenské republl
Pom . Tento § uveden ve
zá kona Č. 130/1930.

. d'kvn í norma §§ 95-108.

JUf/S I C
.
á'emnosti pro zalo by na
soud vz J cizince.
"
d ž v j iném státnlm uzemi
§ 101. ~ YkOslo venské stát oi přiJSou na ce!
ob čanských
věcech
slulnlkY d puštěn y žaloby př ed souprávnlch, o by po dle př itom ného ~ádY, kterymtakovéto rozepře nenálezeko na • pro žádn á nebo náležela t ollla vu:e~zená p řlslušnost, i.est . odůkO o, ~ stejná soudnl prlslusnost
, odn en 'I lušniků m
onoho
st átniho
protll Plr ~ soudů tuzemských.

.
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kresnl, na .s~orovy ~OUd prvnl stollce .a konec~e rozepre, výlučně sborovym soudum prvni stolice při dělené, na okresni soud.
Soud vlastně nepři slušný stane se
pokud může býti učiněn pHslušný~
úmluvou stran, přislušným také Hm '
že žalovaný, neučiniv včasně námi~
tku nepřlslušnosti ; v hlavni věci ús tně projednává.

CAST TŘETI.
b. m
O SOUDNr MOCI VE VECECH NESPORNÝCH.
l dyž jest přlslušných soudŮ . ~ěkolik:
02 Zal obce může vo liti
mezI
Projednávání
pozůstalosti.
§ ~Ik~ přlslušn ými sou.dy ;
v.olba
:a~:o jest dokonána dorucenim zalo§ 105. Poz ů stalosti projednává okr!sní o~oud,
u.
kterého
zemřelý
IIY lalovanému .
mel svuJ obecny soud ve věcech
O několika okresních .;;ou dech na sporných.
jednO m miste.
§ 106.
Zemřel-Ii
československý
ku
103 Má-Ii někdo býti ža lován.u státn! příslušník v cizině, jest
ot~esnl';o soud~ na některém míst-:" projednávání jeho pozůstalosti pojest několi k okresn l ch
soudu, vo.'án t~.n soud, II kterého zemřelý
k~r ialo ba po dána u toh.o. okres- mel, svuJ poslední obecný soud v
bU z udu v j ehož obvod e zalova- tuzemsku; anebo jestliže by to vynlho
své byd liště neb o, jestliže šetřeno býti nemohlo, jest příslušný
nt :.měl bydliště, ~ jehož . obvod~ ten soud, v jehož obvodě zcela nebo
: . svllj pobyt. Pakli by .za l ov~~y z větší části leží nemovité statky do
neldržoval s~ v. t~m m!st e! muz~ pozůstalosti náležejici; a měl-Ii toI I bce mezI temlto neko ll ka
o liko movité jmění, t edy ten soud, v
jehož obvodě leží větší část movi k:.~nlml soudy voliti (§ 102).
Je-II v úředním sldle poručenstva tého jmění v tuzemsku se nacházejícího.
Není-Ii tu žádného z těchto
I povolání (po r u čenstva
úst avniho,
předpokladů, jest příslušný okresní
gener6lniho,
hromadného)
několik
olllesnlch soudů , může min istr spra- soud, v jehož obvodu jest obec, ve
,edlnosll prohlási ti
jeden
okresnl které měl zůstavitel domovské prá••Id v tomto mis tě za všeobecně vo .
~ 107. Nemovitou pozůstalost cizin","ul ný pro žalo by, jež by mělo
poručenstvo z povo láni v zastoupení ce, která jest na území, na kterém
aVlcll poručenců podati u t ěchto platí tento zákon, přísluší projedna.ti okresnímu soudu, v jehož obvodu
aaoctQ.
jest nemovitost nebo větši čás t nemovité pozůstalosti.
Omluva o přislu šno s ti soudů .
I ' 04. Strany mohou se podrobiti
Pozn . §§ 105-107, 109, 110 JSOll
Yýllovnou úmluvou jednomu
nebo uvedeny v úpravě podle zákona čís.
. Ilollka soudům první stolice míst 130/1930.
' ......Itě uvedených . Tato
úmluva
§ 108. Když podle platných o tom
lIýll prokázána soudu l i stinou zákonných předpisů má
se
konati
, ialobě.
projednávání movité pozůs t alosti po
IIluva tato má j en tenkr át e prvnl některém zem ř elém ci zinci soudem
,
vztahuje-Ii se
k
urči t é ležlcím v území, kde
tento záko~
....... rozepři neb ku právním ro- platí, jest přislušný k t omu okresní
z určitého právniho poměru soud , u kterého cizinec
měl
svůj
jlclm. Avšak nemohou býti ta- soud obecný; pakli by soudu toho
ule 6mluvou vzne seny v ěci, kte- nebylo lze vyše t ři t i , t edy t en okrevůbec
odň aty
p ůsobnosti snl soud, v jehož obvodě nalézá se
soudů, na tyto soudy, ro- větší
část
zanechaného
movitého
e, které .n áležeji pře d sO l!d 0- jmění.

:0
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Poručenství a opatrovnictví.
láni, prohlásiti některý okresni
b v tomto místě všeobecně PřrSlu'S~u•
. § 109. Ustanoviti
poru~nika, ne
§ 110. neplati.
.nYIIl,
opatrovníka a obstarávali
vsechny
§ 111, Je-Ii v zájmu poručen
úkony, které poruče!,ské,!'1~ a opab
t
'
.
cOVI
ne opa rov,an5ove, a zejména leltl'
trovn.'ckému úřadu prisluseJi, povo- že
lim patrne bude napomo ..
lán jest okresni soud, u něhož n~: 'opatrovanci od poručenského len.
zletilý neb opatrov,anec
má
~vuJ opatrovnického úřadu, může soneb
obecný soud ve vecech
spornych.
, ,
b
á á
Ud
Zříditi poručnika nebo opa~rovn!ka 'přislusny k o star v ni pracl po '
československému státnlmu príslusní- čenskému neb opatrovnickému 61a~
ku, ktery' nemá v tuzemsku. obec.né- náležejicích, z úředni moci nebo ~
.
t návrhu přenésti na jiný sOUd I •
ho soudu ve věcech spornych, Jes
příslušnost úplně aneb přenésti 'DI
příslušný okresní soud, v jehož ,ob- zcela, nebo, z část,i. dozo,r. k osanb'"
vodu jest domovská obec porucené
cova nebo opatrovancova : Jestliže má porucencove a p CI o neJ nebo vy.
by'ti zřízen poručnik neb opatrovník konávání pov,innosli, které PřislUlt/1
á
soudu ! majetkových věcec h opa....
pro cizozemce, jenž ~em ,v tu~e~- vancovych.
...
'sku obecného soudu, Jest prislusnym
Přenesení je účinné, když dru
ten soud, v jehož obvodě cizozemec soud převezme přislušnost nebo 6.!tt
má své bydliště nebo svůj pobyt.
ny naň přenesené. Zdráhá-II se 10Avšak rozhodovati
o usnesen [ch učiniti, musí převod, aby se
okresních soudů, jimiž má býti po- účinným, býti schválen vrchnlm
voleno neb odepřeno prodlo.užení dem, jenž jest oběma soudům
otcovské moci, nebo poručenství lečným, a má-Ii převod státi se
[nebo zřízení nebo zrušení opatrov- soud v obvodě jiného vrchniho s:
nictví pro šílenstvi nebo blbost ne- du, nejvyšším soudem.
bo marnotratnost], i rozhodovati o
Přeneseni příslušnosti nebo led....
usneseních okresních soudů, jimiž tlivých prací přislušného Soudu
konečně vyřizuji se žádosti za osvo- cizozemský soud
musi býti
jení nebo jimiž má býti dáno neb schváleno nejvyššim soudem.
odepřeno povolen! k žádosti . za le- vyhotoveni této žádos1i plall u
gitimaci
milosti
zeměpána,
ne,b~ I vení § 36, posledního od
schváleni ke zcizení nemovitých vecl
§ 112. Které soudy jsou
nezletilců neb opatrovanců, jes.t vy: ustanoviti opatrovnika pro
hrazeno krajskému soudu, v Jeh~z spory nebo jednáni, bu
obvodě příslušný okresni soud .Iezi. váno podle zvláštnich předp
Okresni soud v této připadnost. ,má jednotlivé připady opatrovn
zaslati projednaci spisy sborovemu daných, podle ustanoveni
soudu první stolice dřive, nežli jest ho práva a konečně podle
usnesení okresniho soudu vyhoto- pro soudni řízeni platných.
veno.
Nebylo-Ii by jinakých předp
§ 109 a). po~ud se tím ch rán! Jest pro ustanovení opatrovnlka
zájmy nezletilcu
neb
opatr~v.an,cu slušný okresni soud, u kterého SD
nebo jinak
jest to ve vereJne~ na za ustanoveni opatrovnika
zájmu
může
ministr spravedlnost. jíci ",á v čase žádosti svůj ob
naříz~ním ustanoviti, že zřiditi po- soud ve věcech sporných.
ručníka neb opatrovnika a obst~rá
Legitimace nemanželských dll
vati záležitosti náležejíci porucenskému nebo opatrovnickému
úřa.du
§ 113. Pokud při osvojeni nik
příslušným jest okresní soud, v Je- nebo při
legitimaci nemaniels
hož obvodu nezletilec neb opatro- dětí má soud
spolupů sobiti,
vanec má svoje trvalé bydliště, ne- k tomu při slušný úřad poru č
bo, nemá-II
ho,
svoje
poslední neb opatrovnický, když pro o
která má býti adoptována nebo
bydliště.
Je-Ii v úfednim sTdle poručenstva gitimována, již jest dizen po
jinak vlak
z povolání zřizeno několik okresnic~ neb opatrovnik;
soudů, může
ministr spravedlnost. okresni soud, u kterého OIV
pro poručenstvi a opatrovnlctvi, kte- osvojitelkyně neb otec nemanl
rá převezme poručenstvo z povo- ho drtěte, ' jež jest legltlmovat~

I,.s.
1'-

fa.

, 'kvní norma §§ 109-117.
Jun sdl C , oud ve věcech spor- zákona
svOj obecny s
njch.
smrti otcově má býti
Jestliže, po 'ekážka manželství byla
J11116n o, ze P~bO že bez viny o ní
odslraněn~, n(§ 160 o. z. obč.), nebo
se nevěde!O 'est otcem dítěte mimo
le zemielY Jrozeného, aby násl edomanlelslví n~elstvim bylo legitimo vadím manz z. obč.), jest k tomu
o
dno (§ , 16,1_aď poručenský neb opapllslušn~ u:dyž pro osobu, která má
uovnlckYitimována, jest ~~ízen pobtll leg b opatrovník; Jinak vsak
lIIčni:kr~:ni soud, u ktE!rého osob~!
IIn
• st legitimovat.,
má
svuJ
kterou, J~ud ve věcech sporných.
obecny s
.'
,
Srovnej ~ake §§ 9, 1,0 zakopozn '
28 března 1928, c. 56 o
dne
~~v~jenr otištěného v oddí le II. této
sb r r~Y ·

Dobrovolný rozvod a rozl~učení.
114 povoliti dobrovolny rozvod
I.~t prislušný okres~í soud" u kte:
,.110 má manžel svuJ ob~cny soud,
"",i-II v tuzemsku tak?veh,o soudu,
III okresni soud, v, Jehoz obvod~
~é obecný soud manzelka,. a n,enH.
lni toho, okresn i ~oud, v Jeh~z .obvodu lest domovs~a ?beC m~nz;lu.
OJl1émeni o op.etne!'.! spoJeni, ~oz
,edených manželu !'luze se stat., ,u
loudu, který. povoltl rozvo~ k zadostl manželu, neb ,u okresn!h? soudl , lehož obvode se naleza spo,~ bydliště manželů v čase ozná... /. Y posléze řečené případnosti
1111111 v oznámeni uveden soud, ktert povolil rozvod, aby byl náležitě

.,:~~n.

Tento § uveden
podle zá kona č . 130/1930.

v

úpravě

Umořeni listin.
Vyzváni k umoření státnich
ci a úvěrnich papirů jim na
postavených, bud'te navržena
.., sborového soudu prvni stoli, , Jehoi úřednim sídle se vedou
ln' úvěrni knihy.
Pr. umoleni ztracených směnek a
lellehl umo ření se má podle
.16ho předpisu říditi článkem
71 lIIIinečného řádu, jest přislušný
dllf soud (obchodní senát) krajloudu) mista platebního.
zn Srovnej § 73 smě nečného
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otištěného

v oddíle 1/1. této

sbírky.
Přísluš n 9 s t soudní pro zavedení a
povolení amortisace
všech jiných
listin budiž posuzována podle zvláštních ustanovení o tom vydaných.
Nebylo-Ii by nijakého předpisu,
jest pro umořovací řízení a pro povolení amortisace příslušným okresní
soud, u kterého strana za umoření
žádající v čase žádosti
má
svůj
obecný soud ve věcech sporných.
Věci

svěřenské.

Při projednáváni nesporných
svěřenských,
čítajic
k němu
projednáváni svěřenského jmění při
úmrUch držitelů, prohlášení o zá-

§ 116.

věcí

niku svěřenství, povolení k jeho
zrušeni, má zakročiti ten krajský
nebo zemský soud, před kterým zakladatel svěřenství v čase své smrti
měl svůj obecný soud, pokud by ve
schválených svěřenských statutech pro
ta která svěřenství nebyla ustanovena jiná svěřenská instance. Naproti
t omu vzhledem ke s.věřenstvím, která již před počátkem působnosti tohoto zákona byla zřízena, zakročiti
má ten sborový soud, který až dosud byl příslušným
k vykonávání
soudnictví v nesporných věcech svě
řenských.

Když svěřenství zanikne smrtí posledního držitele, má pozůstalostní
zemfelélro sice konati projednávání, avšak prohlášení k svěřen
skému svazku se vztahující, že svě
řenství zaniklo,
přísluší
i tenkráte
svěřenskému soudu, když soud svě
řenský
není zároveň soudem projednávacím .
Pozn. Srovnej také § 15 zákona
o zrušení svěřenství ze dne 3. čer
ve nce 1924, Č. 179 otiště n ý v oddíle
II. této sbírky.
úřad

Věci reální.
§ 117. Výkon všech realních úkonů,
jako zejména ohledání a znaleckého
nálezu, inventury, odhadu, dražby,
zavedení správce, přísluši, pokud o
jednotlivých úkonech neb určitých
řízeních neni ustanoveno něco jiného, okresním soudům; když však takovéto reálni úkony mají býti vykonány vzhledem ke ' statkům . lenní ... ,
přísluši krajskému soudu,
v jehož
obvodě věc se nalézá.

nOr. §§ 118-122. Uv. zák. c. ř. s. čl I.- XI.

IV. Civilní řízení s

624
Vedení veřejných knih.
§ 118. Vésti veřejné knihy o ne·
movitých statcích, pro které platí
předpisy
obecného zákona knihov,
ního, jsou povolány:
,. při statcích, které až dosud by'
ly předmětem zemských a lennich
desk, sborový soud první stolice v
tom místě, kde nalézají se desky
zemské a lenní;
2. při nemovitých statcích v obvo·
dě měst, ve kterých sídli sborový
soud první stolice, sborový soud
první stolice tam zřízený;
3. při všech ostatních nemovitých
statcích okresní soud, v jehož obvo·
dě statky tyto zcela nebo svou hlav·
ní částí leži.
Výpověď

pohledávek hypote~árnich.
§ 119. Soudní výpověď hypotekáf'
ní pohledávky (§ 59 obecného záko·
na knihovního) státi se má pokaždé
u soudu knih pozemkových.
Potvrzení o vedení obchodních knih.
§ 120. Vedou·li se obchodní knihy
Aa některém místě, v němž má soud
obchodní nebo krajský své sídlo,

jest příslušný tento sbor ov~
vydávati ~otvrzení o t om, že
obchodní JSou podle zákona
pořádně; jinak vhk okresnivedeny
v jehož obvodě obchodní kn'hSOU'
vedou.
I y II
Ověřováni podpisův a opisuv

sování ~.oslednich POřize:i. IlJI.
§ 121. Overováni pOdpisů vi
váni opisův a soudní SPiS~vi\n~lhI~
sledních pořízení může konati k p~
okresní soud.
aldf
několik~

okresních SOude b
v Jednom mistě.
C
§ 122. Jestliže právni věci k
spornému soudnictvi náležejiCÍ ...
býti •vzne~en'y ' na okresni soud v'1
kterem miste, pro které zřízeno I
několik okresních soudů jest u
přfslušný s~u~ bydlištěm: a neby~Č
~Y.. !U bydlls.t e , tedy pobytem osob
Jej IZ obecny soud ve věcech s ,.
ných má. rozhod?vati o PříSlušn::~
Ne.bylo·1! by !I.nI tak?vého bydlllli
ani pobytu, muze zahaJena býti ,.
vní věc u ,každého okresního
v místě se nalézajicího.
U""
O

st . .

Zákon ze dne 1. srpn.a 1895 čís. 112 ř. Z., o zavedení
o soudním řízení v občanských právních rozepřích
t
ního řádu soudního).
ČI.

I.

Zákon o soudním řízení v

občanských právních rozepřích (civil'
ní řád
soudní)
nabude
účinnosti

dnem, jejž ministr spravedlnosti ur·
čí nařízením, nejpozději však prvním
dnem třetího kalendářního roku po
vyhlášení
následujícího,
jakožto
předpis pro
řízení
v občanských
právních rozepřích, které k rozho·
dování přikázány jsou řádným sou·
dům.

Pozn . Zákon b y l vyhlášen 9. srpna
1895 ..
Pokud tento zákon nebo
civilní
řád soudní neobsahuje výjimky, po·
zbývají týmž dnem své moci všechna
v jiných zákonných předpisech obsa·
žená ustanovení o předmětech, kte·
ré jsou upraveny v civilním
řádě
soudním.
ČI. II. Kde jest v zákonech a na·
řízeních, které nejsou dotčeny tím,

že nabyl účinnosti civilni řád soud
n:bo . ve st~n?vách státem schvá
nych Jednotllvych společnosti ústa
a spolků poukázáno ku soud~imu
~ení v: věcech sporných nebo, kd
Jest predepsáno, aby třeba i s
m.e~ením a zm~~aTi .užilo se př
plSU soudních radu, rádného pise..
ného neb ústního procesu, ustanov..
ní zákona o řízení stručném neb o
řízení bagatelním, tu na misto dDJ.
čených ustanovení nastoupí
předpI
sy první až páté části civilniho rédl
soudního, a to tim způs obem, fe
,. podle různosti příslušného so..
du užito býti má předpisů, daných '
civi Iním řádu soudním pro říIent
před soudy sborovými nebo pro ft
zení před soudy, okresními, a fe
2. kde má řízení civilniho řé..
soudního předepsané pro okr.
s,oudy nastoupiti na místo řizeni bl'

Jur.

má mimo to býti uŽi·
galelnlho, tam ředp isů §§ 449 až 453
10 Ivláltn!Ch psoudního.
dwllnihO rá:~edke m usta,n ovení člán·
tl. III. N se 2 pozbývají ' zejména
kll I. odsta~.c.
,
. .
své pl~tnO~ ~ patentu ze dne ,. Ii.'
1. pred~8S, s z. s. Č . 27 .0 řízení
stopadu 'd
h~rn ími.
.
pfed ~ou y
atentu ze dne 9. dub·
2. predpiS~ Ps č . 41 ,a minister·
na 1782
e~í ~e dne 25.
ledna
stfcll .na~; ř. z. a ze dl!e 18. čer·
, .0, c. 59 č 132 ř. z. o řízení v
..ncefi'~ ob~hodn ích a · směn:čných .
,ozep .c d is
instrukce o predcho'
5. P':us"u ~míru, vyhlá~ené naříze·
d m po atského gubernia ze
dne
nim d:l~ 1829 č. 6783 (d almatská s.
14. du n str 140.
I. 1B2~ed i~y dvo rního. dekretu v ří·
4j P dl~nčním vydane pro Tyrolsko
ze~ a:,lberl sko dne 8. srpna 1837 č.
a
z. s,
.
211
IV Dotčen y neJsou:
1 Pfedplsy o zastupov ání státu,
fondův jim spra vova~ých ~~b.o nada'
. h kostelů obrocl a Jlnych ma·
ny~.í finanční prokuraturou .
Pokud
e
berní úřad ové zmocně ni za kro·
ou
~'o,all
u soud ů .~r,! vymá.h ~ní. daní,
oplatků nebo Jlhych vereJnych dá·
lest ustanoveno
zvláštními
ee"
tedplsy,
.
p 2 Ukonné předpiSy o soudním
zalOupení obcí, společnosti, spole·
tenstev, pokla d:n br a tr s~ých a ~o·
mocntch, jakož I o tom,..I a.k dorucu·
JI se Jim předvo lání a Jlna dodáni.
J Pfedpisy o vydání sazeb odmě'
ny 'advokátů a jej ich ka nceláři.
4. Pfedplsy zákonů ze dne 24.
dUbna 1874 Č, 48 a 49 ř . z. o zříze·
nf společného opatrovník a pro drži·
tele zástavních list ů a dílčích dlužnIch Ilplsů majite li svědčících nebo
,,"pl sem převodi telných.
5. Pfedpisy §§ 1., 2., 3. a 5. naří·
1. .1 mlnlsteria spra vedln osti ze dne
L lervna 1857 Č , 114 ř. z. o naklá·
cUnl I pokoutnlky , Proti rozhodnuti,
11l1li někdo potrestán byl pro po·
Iroutnlctvi přísluší mu rek urs podle
I 514 ai' 528 c. ř. s.
tl. V. neplatí.
.,
tl. VI. ~otceny neJsou:
,. Pfedplsy § 99, 157 a 158 ob. z.
obf. Uvedená pře kážka manželství
CI " o. z. obč,) ne může býti doká·

Si

o:.

f.

I
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zána výslechem manželů podle
§§
371 a násl. civilního řádu soudního .
2. neplati.
3. Předpisy, podle nichž mají býti
vojenšti úřadové žalovanému nadři
zení, samosprávní orgánové žalovaným okresům neb obcím nadřízení
zpraveni a podáni žalob na vojenské osoby neb o žalobách- na okresy _ a obce .
'
CI VII .. Dotčeny nejsou , předpisy
občanského práva:
1. jimi~ j.sou jisté listiny prQhlášeny za vereJné nebo za .postavené na
roveň ... u.z.e~ským I!stinám veřejným;
2. Jlmlz Jest pruvodnost některé
s~uk!~mé . listiny závislá na určitých
nalezltost ech;
.
3. jimíž se žádá pro datum někte·
ré listiny důkaz rozdflný od prohlá·
šení .~y~.atelova;
•
4. Jlmlz se stanovi zpusob předlo·
žení obchodních knih a právní ná·
sl.edky!. když by knihy ty
nebyly
predlozeny;
5. předpisy o předložení denníků
o~chodn!~h .dohodců a prvopisu li·
Stl!, notarskych. .
CI. VIII. Dotčena nejsou ustanove·
ní státních smluv, podle nichž kon·
~ulští ~in~v~í~i cizíc~ s~átů mají bý·
tl vyslychanl Jako svedcl ve svých
bytech. nebo má jim býti dovoleno,
aby svedectv~ vydali. písemně.
CI. IX. Dotcena neJsou ustanovení
článku II a IVa) a e) ministerské·
ho n,?řízení z~ ..dne 28. října 865 č .
1~0 r. z . .0 vYJlm.kách. ze vseobec'
~yc~ so~dních zak0!lu, kt~r~příslu'
sí ustavum . pr.ovozuJicím uverní ob·
cho.~y.
Pn .vydávání
platebnlho
příkazu
P!~ nekterou. hypotekár~! pohledávku
(clanek IV lit. a). budlz p~stupová'
no podle §§ 548 az 554 c. r. s.
~1. X, neplati.
CI. X~. Rov~ěž neisou. dotčeny:
_1. On!. a I~uty, urcene pro výpo·
ved nélJemnlch nebo
pachtovní~~
s~luv o po~e!'1cích, budovách a JInych ~e.mov ltyc.~ n~bo ~ákone~ za
nemovlt.e prohl.?senych vece.ch I pro
~d-:vzdaní a prevz.eti takovychto na·
Jatych neb? pachtovaných předmětů.
Kde by Ihuty tyto !lebyly dosud sta·
noveny nebo má'lI dosavadní upra·
~:ní býti z!'1ěněno, může politický
urad zemsky ve shodě s vrchním
soudem (zemským) určiti dni a Ihů
ty, jichž jest šetřiti při výpovědi a

!
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mi nic nepodnik~I~, co• ..by mohlo
zmařiti nebo znacne SUZltl vedeni e.
xekuce na ně, do.~ud S?Udem něco
jiného nebud~• . nanzeno,
•
8. určení vyzl vy! ktero.u manzel za.
2, vych~ZI- I •
a"b bylo zabrátím
má
dávati
s~e
ma~zel~e
a
SVÝIII
opatření I~S~ treb~~ilí ~eb aby byla dítkám, povo!ena odd~len~ho bydli.
něno , hrozlclmh~O~í~í
nenahraditelná ště nebo narizeni, zatll!,neho přijeli
odvracena
do společné domacnostl.
škoda.
• dk
kte§ 383. ,správa uved.~ ná v §, 382, Č.
§ 382 zajišťovací pro stre y,
2 budiž pro,ved~na. pr,1 ne~ovlt~~tech
ré
v
s přiměřenym , s.etremm p.red~lsu o
případe zad ou CI . "
.
naříditi, jsOU z~lm,en~ovitých věci, vnucené sprave nemovltosll, ve
všech ostatních p ř ípadech však po·
1. ,so~~ni o~I~Z~~~Vá odpůrce ohro- dle §§ 334 až 339 a. 341 až 344 ane·
ktere pn s
k I'ichž vydání nebO bo obdobně podle, tech~o u~t~noveni.
žené strany a ,
' str aMovité věci, ktere maji by tl uscho·
dodání sm~ř~)~ p~~~~ý tV~!~r:! jestlivány nebo spravo ~ány, bu~te. výkon·
"OU nebo J JI~
ehC:dilY k soud- ným orgánem odnaty odpurcl ohrocI
že by se v 7
~~ n
b I
U·
žené strany a odevzdány uschovateli
nímu uložena, pnkaz,. aby
y Y
schovány podle § 259,.
• 1 na- nebo správci.
Přebytky výt~žkové" kter.é zbu~..
2 'správa movitých v~c,i v c:
ne.
"
' h nebo nemovltych veci
po zapraveni vsec~ .n.ak.'aduv a vyd.
znacen,Yc
e kter'm se vztahuje ná- ju, jež jest z vxte~ku zapra~ova\I,
bo prav, k' ohrolenou stranou nebo bud'te vydány odpur~1 ohrozene str.
rok tvrzen y
ny, pokud tomu ne}so~ ~a odpal
jí již přiřčený;
,
ocněni ohrožené strany, aby práva jiných osob, Je·1I vsak vlastnictví k věci sporno, buďte uloženy
u soudu .
u sebe chova a ,
bo jí již přiř
§ 384. Bylo-Ii odpů.rci ohroženl
huje, o~ ní tvr~enYd:e pravoplatného strany uloženo za povinnost, aby jl·
čeny narok, az
' roku'
sté činy a změny ~ykonal aneb aby
rozhodnutí o to~~~'c~a odp6rci ohrO- se jich zdržel, budlz . k~ p~~v!~enl
4. rozkaz sve CI onal 'ednotlivé těchto soudni~h opatren~ pnmerenl
k
žené strany, ~by v.v
aJ věci v
užito předpisu ~~ 353 ~.z. 358.
úkony, jichž I:st, tre~:I'y zYachOvány
Zápověd' ZciZltl~ obUzl.tl nebo zač. 1 a 2 uve•. ~~e av b I udržen;
taviti nemovitosti a kmhovni. pr~va,
neb a~y nY~,els~ě~~íCí o~půrci ohr~- ~ud' z moci úřadu pozn~menana. VI
5. zapove
s
d· I jednotll- veřejné knize , ve kt,:r e nemovitost
žené strany" aby .~e. z ~;~ určitych
nebo právo jsou zapsany.
,
ých škodllvych cmu
•
•
Zápisy, které se stanou po vykonu
v
všelikých změn na vecech v c.
nebo
I' t
poznámky podle dobrovolného
1 .a 2 vytčenÝ,ch; . ,
"1' obtlžiti e Otření učiněného odpůrcem ohro6 soudni zapoved '. ZCI~I I,
'_
bO zastaviti nemovltoS.tl, n-:bo pra_ ~~~é str~ny proti zákazu, bude pr~vo
dízeno toliko tenkrát.e proti ohrone které v knize veřelne ISC;>u
v.a"
ke kterým se vztahUJe n
žené straně, odmítne-II ~e pravopli\~~~n~h~oženo,u stranou tvrzený nebo ně nárok od ní vzn~seny na nemovItost na knihovní pravo.
ji již přiřčeny;,
.. luší-li od,
385. Zápověd' uved~ná v § 382,
7 soudní obstavka, pns. .. , 0• § 7 nabude působnosti p~otl tomu,
pÚc] o~rožené ~t~~~~í p~~~o I~yedáni
~dO
věci má, teprve, kdyz se mu
sobe narok na
,
nárok
věci, ke kterým .se vzt~huI:ebo jí
dogdčíié
chvile ruči majitel za vlech'
ohroženou stranou tvrzenJ,
v kO'kodu která vznikne nezachovi'
...
"'řčený Tato· zápoved se y
liZ pn "
zakáže odpůrci ohro- ~~m s soud~i zápově~i.; ale ~ohoto III"
~á !im, ze s':akkoli nakládati náro- • eni může se zbaViti tim, ze u SOli"
~~": :tt!~;Vpr~ti tét~ jiné o~o.bě am:~ ~ složí věci zápovědi stižené nebO
•u .
odevzdá uschovateli nebO
z~'ména přijmoutt tylO veCl,
)e. kterého soud k jeho n~vrltl
:e Já této ji,né. ~sobě !oz,kaz, r:žbJ- ze
spravcl,
věci, které n~lezeJi ~dpurcl ~h s ni- ustanovi.
né strany, ani nevydava!a, an

,.

. za takové stíženi budiž p~-

~~~:~~~, jestliže .by },ozsudek mUSil
býti vyko~á~ / n~i~::' že takových

sou~ p~dle ~~va~y ~áčV~~~ mt~ťe

s~ěl!mzadržet.' Od~~rc~t~~ý~ěC~~ k~::a~

z:_

Exekuč n í řád §§ 382-390.
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ustanoven í platí stejně
pro obecný soud ve věcech sporných v
Tato žnika nebo pro toho, kdo má čase, kdy prvn í návrh byl podán; nep~d.dIUkdVŽ soudn í zápověd' podle § ní-Ii však takového soudu pro něho
v území, kde te.nto zákon platí, jest
ve'''. 3 byla vyd ána.
319,
AbY byl~ zajištěna ,osob.a! příslušný tuzem ský okresní soud, v
§ • ,e ohrožene strany, sml
byt I jehož obvodě jest věc, o které ně
odpur zatčen a zadržen . Zatčení smí jaké opatření má býti učiněno, neto.lirOnařizeno toliko, jestli odpůrce bo v jehož obvodě poddlužník bydlí,
byt 'ené strany dal se na útěk ane- sídlí nebo pobývá, nebo v jehož obohro~est podezřelý z útěku a záro- vodě jinak má býti vykonán úkon
bO,I ' est odůvod něna obava, že by ku provedení zatímního opatření.
§ 388. Je-Ji podle § 387, odst. 1.,
,en I útěke m byJ o zmařeno provésti
sborový soud příslušný povoliti zaleh~o oh rožené strany,
tímní
opatření i pro Hzeni na to náprá O tom zda jest připustno, aby
"kdo bVi držen ve vazbě a jak ta- sledující, může v případech zvláště
naléhavých
předseda senátu,
jemuž
ne vazba se má vj'fl:onati, mají plat,
!~st před pisy §§ 360 až 366 s tou tato věc jest přidělena, rozhodnouti
o ,návrzích, které k zatímnim opatře
úchylkoU:
1 že proti o sobě moci ozbrojené ním se vztahují.
bO četn ictva, která vykonává čin
Návrhy, aby byla učiněna zatímní
neu službU nesmí býti jako zatímni
opatření.
~:atřeni v~zba ani nařizena, ani vy·
§ 389. Ohrožená strana, činíc návrh,
konána;
,
•
2 že va zba po volena pro podezre- aby zatímní opatření byla učiněna,
I 'z útěk u k žá dosti zatčeného mů nechť přesně označí
opatření,
za
;e býti vykonána ,tím, ž.e zatčený které žádá, dobu, na kterou opatře 
bude držen ve svem byte nebo na ní toto navrhuje, jakož i nárOk od
jiném nev eřejné m mistě, pokud se ní tvrzený nebo jí již přiřčený, a vynezmaří neb neohrozí lim účel za- loží jednotlivě podle pravdy skuteč
nosti, které návrh odůvodňují. NejUmnlho op atřen f.
Nákladv na takovouto vazbu, která sou-Ii k návrhu přiložena
listinná
le nekoná ve veřejné místnosti va- osvědčeni, jichž jest třeba,
buďte
lebnl, a zejm~n~ n,ákJady. sp~jené s skutečnosti tyto osvědčeny, a pokud
pllm ěřený m strezenlm zatceneho, má není již po ruce rozsudku,
kterým
hraditi zatč ený sám. Ustanovení § tento nárok byJ přiřčen, budiž také
366 vztahuj í se t aké k těmto nákla· nárok ohroženou stranou tvrzený k
dům tak, že zat čený převeden
býti žádosti soudu osvědčen .
má do veř ejné vazební
místnosti,
U pohledávek bud'te zejména uvekdyby nákl ady nebyly včas napřed deny dlužný peníz nebo
peněžitá
hodnota předmětu, který jinak
má
doleny.
býti dodáni a prOhlásí-ii se navrhuo pří slušnosti.
jicí strana,
že misto navrhovaného
§ 381. Povoliti zatímní
opatřeni, opatřeni zatímního spokoji se s tím,
lallzovati, čeho k jejich provedeni aby zajištění se stalo soudním slojest třeba, jakož i pro jiné návrhy ženim určité ' peněžité částky, budiž
I jednáni, které za přičinou.
těchto uvedena tato částka.
Ipatřeni
vzniknou, jest
přislušen
Jak se zatímní opatření nařlzuje.
lOud, před kterým jest zahájena rozeple ve vě ci hl avní nebo exekuční
§ 390. Neosvědčí-Ii navrhuj i cí strav
IIzenl, pro které nějaké opatřeni má na dostatečně tvrzeného nároku, mů
opatření,
bjll učiněn o v č ase prvniho návrhu, že soud naříditi zatímní
.lnHI v tomto z ákoně něco jiného jestliže újmy, které odpůrci tím hro'Zí, mohou býti vyrovnány peněžitou
IItanoveno.
NavrhulHi se taková opatření před náhradou a navrhovatel k tomuto úIIMjenlm r ozepř e nebo po
jejim čelu dá jislotu od soudu podle volprnoplatném uko nčeni, avšak před ného uznání ustanovenou.
Soud může povolení zalimního opofátkem exekuc e, jest
pro
tato
povoleni, na říze ní, návrhy a jednání patření podle okolností na tom uči
pllllulný okresní soud, u kterého niti záviSlým, aby taková jistota bynavrhující
strana
odp6rce ohrožené strany
má
svůj la dána, i když
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předložila
dostatečným
způsobem
povinná osvědčení.
V těchto případech nesmí býti
s

IV. Civilní řízení soud'
nI.

§ 394. Odepře-Ii se
pravo
nárok ohroženou stranou tvrzenflatně
který bylo povoleno za tímní o' ~ro
ní, o ukáž~-li se její žádost jina~atre.
oduvodnenou, nebo p r omešká-li nena lhůtu, která j í byla ustanove Slra_
podání žaloby nebo k zahájení na k
kuce , má strana, k jejímuž
n ·exe bylo povoleno zatímn í op atření avr~u
mu odpůrci dáti náhradu za vš'e S~e.
majetkové újmy, které mu zati c ny
opatřením byly způsobeny. výš!'1ni~
l
hrady určí soud k návrhu POdle na~?ho přesv,ědčení (§ 237 civilnVi~l
radu soudnrho) usnesením. Když t o
usnesení _ nabu?e. právní moci, ~!:
podle neho vestl ex e kuci na jm s~rany, kte r á navrhla za tímní opat~:~

výkonem opatření započato,
dokud
se neprokáže, že byla soudně složena jistota, kterou jest dáti.
§ 391. Usnesení, kterým se povoluje zatímní opatření, určí čas, na
který toto opatření se činí; a nařídí
li se, aby věci byly u soudu složeny nebo něco vykonáno, u~anoví
lhůtu, ve které odpůrce strany ohrožené ' má tento příkaz splniti. Dále
budiž v tomto usnesení , pokud
to
p odle povahy případu dostačí k zaj ištění navrhovate l e, ustanovena peněžitá částka, jejímž soudn ím složením staví se výkon povoleného opanI.
tření a odpůrce strany ohrožené nabývá práva k návrhu, aby opatření
Bylo-Ii zatímního opa tř ení
pat .
svévolně dobyto, budi ž straně mr'fté
již vykonané bylo zrušeno.
Povoluje-Ii se
zatímní
opatření
to k návrhu její~o odp,ůrce UIOž~:
dříve, než právo navrhující
st ranou trest pro svevolI, ktery od soud
tvrzené dospěje, nebo jina k rozepře vyměřen bud' hledíc ke zvláštnlm u
0nebo exekuce se zahájí, budiž v u- kolnostem t oho případu.
snesení ustanovena přiměřená lhůta
§ 395. O tom, jtlk usnesení, kterým
k podání žaloby nebo k návrhu na bylo povolen!? zatímní opatření mi
povolení exekuce.
Projde-Ii
lhůta ~ýti , doručen~ , od~ůrci strany Ohromarně,
budiž učiněné
opatření
k zene, poddluznlkovl a majiteli věci
návrhu nebo z moci úřadu zrušeno . kte~? zápovědi )sou stiženy, platnosi
§ 392. Pro týž nárok může k návr- maJl, ustanoveni pro doručeni žalob
hu povoleno býti
několik
opatřeni dana .
zároveň, jeví-Ii 'se jich soudu podle
Na!ídí-Ii ~~ ya.~ba , bu_diž usneseni
povahy případu třeba, aby účelu za- doruceno prl JeJlm za t cení oSobě
která má býti zadržena.
'
jištění bylo úplně dosaženo.
Mezi několika opatřeními, kterých
v tom případě stejně lze užrti, bu- Kdy není dovoleno vykonali zatimnl
diž povoleno to, které jest nejvhodopatření.
nější, aby bylo zamezeno ohroženi,
§ 396. Výkon povoleného opatřen i
jehož podle zvláštních okolností jest pokud pro podaný rekurs nebyl Od:
se . o!?ávati; jsou-I!_ však
opatření I ložen, ~,e n!~o?ouští, uplynula-Ii dosteJne vhodna, budlz povoleno to 0- ba delsl nezll Jeden měsíc ode dne
patření, které nejméně obtěžuje od- kterého povolení
bylo prohláše n~
půrce ohrožené st rany.
.
nebo navrhující straně tím oznáme§ 393. Zatímní opatření UCInI
se no, že jí usnesení byl o doručeno.
pokaždé na náklad navrhující strany
O odporu.
bez újmy jejího nároku na náhradu
těchto nákladů . To zejména plati ta§ 397 . Proti povo l ení zatimního o.
ké o nákladech na složení, uschová- patření může odpůrce ohrožené sira.
ní nebo na správu věcí, které zápo- ny vznésti odpor, nebyl-Ii slyšen jil
vědí jsou postiženy (§ 385).
dříve, nežli se usnese ní stalo.
Když se zatímní opatření povoluje,
Odpor musí ve čtrnácti dnech pomůže také k romě pHpadu,
kdy
se tom, co usnesení bylo
doruče no,
vazba nařizuje, uloženo býti navrhu- vznesen býti u soudu, u kterého byl
jící straně, aby napřed
v
soudní učiněn návrh na povolení zatimnlho
opatřeni.
kanceláři
složila peněžitou
částku ,
které jest třeba k výkonu zatímního
Vznesením odporu nestaví se vf'
opatření. Nežli se prokáže, že t ato
kon povoleného opatření.
částka byla složena, nesmí se výkon
§ 398. Byl-Ii odpor podán, budil
opatření počíti.
ús t ně jednáno a usnesením rozhod·

Ex. řád §§ 3~1-402 . -

Odhadní ř. § 1.

nI/10 0_ lom, ~da-II }lo~~lené opatřen í v
_
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les l prfpl/s tne a p rlmerené .
e vsech osta tních pří d
SOI/~ m~~e_ ~otvrzení, změnu nebo
k,teréh? bVI pOdán n!v~h ech soud,
zrl/šenl I/clneneh o
opatření učini t ' h ni Z:'!tlmního Opatřen'
p~a povozávislým na tom , ,aby slo~ena bYI~
odnu t lm bUd' ústně je~~án~~d rozI'slola, u sta~o,vena od neho pOdle
q 400. Jistota 'k
'
volného uznanl .
strana složila k' 'h te!ou
ohrožená
nároků na náhra~ ra_~e nákladů nebo
Kdy I/čin ěné opatřeni SE zruší neb ~98)~ smí jf býti \ sd í!dy (§§ 390 a
obm ezí.
ctrnacti dnech
y ana teprve po
§ 399. Mi!,!o případy v §§ 386
a ~oci nabylo us:e~to,,!,
co,
p r ávní
391 _ u~ede ne, ~~ kt:~yc~ učiněné 0- ni opatření se ' zruš~~I, kterym zatímpalreR! se zrus l , muze leho zruše '
le .
neb omezení býti navrženo a to n!
Jaká opatření
h
.
tenkráte~ byl-!i o dpor POd/~ § 39;
Uschovan~~ o~ se státi o
vzneseny z.amlt~ut : ,
§ 401. JSOU-Ii
~ vecech.
1. by/o- II_ ,!1arfzene opatření VYkO- cech jakáko/'
pn uschovaných věnáno ve v.17!s~m, r ozsahu, než li jest UŽi tečna, ab I b Opatren í nutna
neb
lřeba k zallstenl ohrožené strany'
zm e nšen í h ~ yly odvráceny značn '
2. )estl!že , mezi _tím, poměry, pro dy, nebo ' i~é n~!y, nepoměrné nákla~
klere zal, mn, ~p.a tr e~1 bylo povole- dosaženo Iv ' ho~,my,o _nebo, aby bylo
no, lak se, zmen"y, ze není již tře- k návrhu
y
. '. muze tato Opatřen '
ba, aby. ~a!e !rva /o ,k zajištění stra- § 399, poť,~~~},t' Soud naznačený ~
ny, na lel fz nayrh bylo povoleno'
jí-Ii se ob - t m Odst avci. Neshodu_
s
3. dal -I, ?dpurce ohrožené stra'n
by mělo be.. ra_~y _ opatření, které
IIsl~!U, kter~ mu b yla ~yhrazena, ne~ daje co m~;~áuc,neno! ~oud prohlébo J,~~kou "stO!u" kt era se jeví sou- vým, nařídí - h ku pravum v/astníko_
~m~yl' dostatecna, a vykáže-Ii se opadu je.s t ířec:a . o pOdle POvahy pří-

fe

v

1

°

o".. případeCh zvlášt ,
muze takOvé nařfze f e
~alehavých
bez slyšení Odp o
n vydano
býti
na pro úkony k~~~ey,~hTo. platí zejmé:r~:~~~\ea n::~kl~ylO-" pravoplatně by práva z p~pírů v lest třeba, aO I k 'h
byla zachována neb § 296 ~ytčených
• a ovyc
návrzíCh, POdají-Ii se
o vykonana
v c~se, kd y roz,:pře ve věci hlavn' h § 402: Pokud v této části
.
je~le se ve de, ma usnesenfm
h ' _ o nen, nařízeno
b ._ nic jiné"oull soud procesní první
!~:'I' cOed,~ setřeno ustanoven',
~~'z obdObně
ním.
'
IIzenf exekuč-

4. byl'!i nárok ohrožené stran
pro. klery bylo p ovoleno zat,'mnl' oY_'
I í
pa re~, za praven neb!, pravop/atně

°

Vládní ,n ařízení ze dne 23

v

se vyda vají předpisy o odh c~rvna 1933, čís . 100 kte'

ku čním (Od~ aud nin,e~o.vitostí
raa).

v

říz~ní :~:

Vláda re publiky
Če
liřlzuje pOd le čl. XLI Zá~koslovenské P~Ů~YSlovými POdnik
.
11. kvělna 1896 č 78
Ona ze dne nym" a pro Odhad Y. ~a n,ch zříze
IU~na ze dne' 27: kvěin:"':9l'~4 stí - pokud o . "nych nemovi t o_
n,ch neplatí předpis
79 r. z" a pOdle § 148 'k _ ,
c. Odstavce 2
1811 ve zněn í § 4 č 3 za " cl. LXI Soudy, které J;ou u~t~~~rUjí
okresní
dne 21. pro since 1932 _ zakona ze 'lati jako SOUdy exekučn~~y zakročoi n. z roku 1933:
,c. 1 Sb. z.
(2) Vrchní SOUdy
přísežné znalce
ustanovují stálé
I. Ustanovení znalců.
statku s polním pr~ o~had
větších
~!vím,
horních
p~dn~~~,m
hospodář_
ha~ \~IJos:a l~ přísežn,é ~nalce pro ods,ch průmyslovÝCh
o u . ,!ebo
vět, , s malym, a t
PlUmys/ovými POdniky d', s redn,ml
(3) Počet zn
o
p ~~,ku .
bad středníc h i
" a e pro od- noveni Podle al~ui kt~1I bUdou ust aPOlním a les nfm ~a'YCh ,~sed/ostí s u~čen Podle p~tř~~vcu 1 a 2, bud'
OSpodarstvím, i s
vsech částech' SOUd~íh~k, b aby
ve
o Vodu byl
v

V

"

JL
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.
.. lušný druh nemovit ostí vyhlášené
.'
bě zvlášť odhadnuty a \P§I~2 odst. 1.).
movitosti ,o so otokole bud'te .~ve.~e" (§ 25 (1) Při odhadu přislušenstvi
v odha~~:~ k~eré JSOU j~m pnmer~~ nutno 'zjistiti zásoby!. k~sy d.obytka,
ny kapl a " i o nájemnlch a pa~
'e nástroje a naradl potrebné k
né . To pl~tl ch která byla v zemlch ~trf\,;u řádnému provozování hospo.
~ovní~h prave av'skoslezské na nem o "
~ .s~ví . akož i, ~o z toho chybi
cesk~ a ~~~a s pořadim po 31. d:~~ ~o) potřebu tu převyšuje. Zjiš:
vitos.tl ~ap
~ . -Ii se odhadní hodnota pouze kapros mcl d19~.6. o nájemní a pachto vni I tU.lt lisováním ročního čistého výtěi<.2) J e- I á na nemovitosti v !-e- kl a výnosu) netřeba
příslušenstvi
pr.ava, _ zak~ana Moravskoslezské pred k~
jest n~ nemovitosti, zvláště o:
mich c:~ e1917 , a v zemí~h Sloven~, cee;ovati; toto se . P~uz7, ~epíše a
1. ledn
dk rpa t oruské vubec, b,U
' kupni cena nedostava)lclch se vě
ské a Po h~dnota zapsaného prava n~ a nákupní cena těch věcí, které
o~~adn~ta
nebo pachtovního"
aby ~~st třeba pro špatný stav. ~ěkterých
na)em mho d' a náhrada
ktera
by
příslušenství dodatecne opatři·
byla ~yhle ~~ mcí nebo' pachtýři pro
.usu menšená o pro d ejní
hodnotu
p!ísll!.sela, na)~šeni práva nájem niho ~I.! h~O kusů, odečte se od výtěžkové
predcasne zr ' ho
ec ot
rodejní hodnota pak nad.
nebo pachtovn! 'právům koupě zpá- hO~"tn~~h p kusů se k výtěžkové hOd·
~3) K zaps,anYř~ odhadu přihlížen~. p~~: řipočte .
tecni n,:bud _~ na nemovitosti b,re- n 2 PMá-1i býti odhadnuto několik
(4) Vazn~u na vydražitele po p~avr
()ovitostí zároveň, dlužno příslu·
m.e~a, ktera • břemena patronatn. , ~em t ' odděleně oceňované nemovl.
p~e)dOU (na člr::~stVi ve vodním d.ruz- ~ent~ v~ceňovati zvlášť ; při tom jest
bremena!..
melioračni, ze sluzeb-, OS} i zásad uvedených v odstavci 1.
stvu~ z p~)CkYezbytné) uvedena bU~ db§at 26 (1) Hodnota stavebniho pr~
no~tl ces Y ~a ktero~ má nem OV !ud' stanovena pravidelně tak,
tohkO. hOI~!l° břemeno bude zacho va - ~a ~e zjistí čistá hodnota užíváni
tost, It:st lze eré vyplývá z břem~n, ze
bního práva pro jeden rok a
no . pr~v~, ~~ště zvláště oceňovat~.
sta~~e její výše se pak vypočítá jl·
neni tre a b) I zjištěna hodnota, )a- p~ a která byvší uložena. úročně
(5) A,bY Y a. ost když budou za- s m 'čer á tím že poskytuJe po do·
kou ma nt:movlt , ' na ní
břemena se ~Yvánr stavebního práva roční duo
chována va~~~u~lmenšení výtěžkU . ~ ~~Od~ odpovíd~jící či~té hodno~ě u(odst. 1)"
.. ' odečteno od rocn~
i stavebnlho prava pro Jeden
toho ,vyplyva)I~I_1i
lnění nebo t r~e: Zlvan
ho vyte~ku, ~ . jgstliže jest plne~1 rOk(2) čistá hodnot a užíváni staveb·
ní trvati !la,vz y'omez eno a) na urcl,
ráva rovná se činžovnimu výnebo ypem to bo b) na doživotí 0- nlho ~ebo hodnotě užívání stavby za
tý 'po~e~ let, ~e bud' kapitalis,?ván? ~o~~n rok, zmenšeným o . břemena
pravnene. oso y'dle počtu ješte zby- )e .
.
se stavebním pravem a s
v případe a) ~~d však podle doby spot,:n~ním stavby (~v láště udržovaci
vajících ~et ~n~ . ) Y v případě b) pak pouzl~~llí náklady, daně s přirážkami
delši nez 20 e e 't ' a kapitál bud' a spra. ' né s použivánim stavby
podle doby 101eo~' nemovitosti vy- a o.by~e)v · IOhY i se stavebným, odečten od hOh~n dUY na zjištěná bře- sl:'~)f.n vša: hledíc na trváni stavebnl·
šetřené !=!ez dOh :éCh podle prodejni ni o Iráva předem omezené umořovamena . Pn o a •
a od t éto hod- ho p ,
hodnoty bud' o~te~:~e navždy trva: cí SPI~~~~~'že ubývá čin~ovni ~odnonoty hodnota
' ástkou tohO, oc
(3)
"bývá udržovaclch nakladu,
jícíhO ~O~~sob.nou ~enšen.
~y a ~nočtu oložiti za základ .pilroční vy!ezek )es:ý:ající z břemen )e~~ ~~p vyšší PúrokovoU miru, nel ~(6) Prava. vyp odle zájmů, jež má mere
míru pro kapitalisovánl č
vou
bud'~e ,?c?nena z~chováni břemene, a r~~~o činžovního výnosu budov.
opravneny na
zá ' my při břeme- s e
to tak!, že ~e ~~~zen~ch nebo . p~i
IV. ŘIZENI.
.
nech caso ve
doživotí
kapitahsu)i
27 (1) Odhad nemovitosti vy tobře;en=~:dP~:U odstavce S, při břt:- ná§ výk~nný orgán , nikoliv však soud~~\1:Ch navždy trvajících ~~~e ~~ ní zřízenec.
I'y úrokové, vrchnim
sou

i

k'

vo

'

Odhad ní řád §§ 25-32.
Nen Hi u soudu p ro
odhad
1,2) iléhO orgánu a nemůže-Ii poIPUSO~atných ustanovenf býti výkodle P dha du pověřen (veřejný) non~m ':ůže před nosta soudu naHditi,
~~ý odhad vykonal soudce (au skulla nl )i8. (1) čas, misto odha~u a U!§ o znalce oznámi organ povečen.éhv'konem o dhadu (§ 27) dlužnileny ~Yilláhajfcrmu věřiteli. Osoby,
kU akteré pod le v ýkazů, které má
pro d po ruce, na nemovitosti vázn~~
:~~ná práv~. a břemena, mohQu byt I
.(tomny pn o dhadu.
• ..
PI(2) Oča stnic i řfz enf mohou
~inltl
Icům připom inky,
dotazovati se
ln~ a upozorn iti je na okolnosti,
~I~ré pokládaj( za důležité
pro
'Ištěn( odhadni hodnoty, nebo na C?zJ I osti které na tuto hodnotu m'aJi
n Orgán pov ě řený výkonem odhav IV'má p řipomi nky a o t ázky, které
dU kládá za ne p ř iměřené, odmftnou ti.
pO(3) Výji mečně moh~,!J ,znalci. za
hlasu orgánu povereneho vyko5~~ odhadu, vyž aduje-Ii toho _povaha
n_ I podati po sudek pisemne; v ta:e~ém přfpadě bud' usta~oveno nové
I:dnáni s účastniky. O nel!' plaU obd bně ustanoveni odstavcu 1 a 2.
o 29 orgán vykonávaj(cr
odhad
I~tl předem z pozemkové knihy a
zloperátu poze mkového katastru po~OhU I způsob vzdělávánf nebo uH~n( poze mků (parcel), které majf
~ýll odhad nuty, vyšetři odchylky pozemkového kata stru od pozemkové
knihy, a j e-Ii tř eba, a,!Jy pozemky
arcely) byly na miste samém ur~ny, vyhotov i n áčrtek podle knihovni mapy.
§ 30. Odhad bu d' vykonán tak, aby
čas byl co nejv ice využitkován. ~e116že.1i jedn án.i pr ~ .rozsah .nemovlt~:
III které mali byt I oceneny,
byt I
Ik~nčeno za jeden den, bud' v něm
IOkračován o hned
v
následujfcich
jnech, Jen když nelze velké rolnické a lesni statky, průmyslové st avby nebo horni p odniky ihned oce.1tI pro obsáhlé výpočty, které tře
ba provésti, urči k tomu orgán vykodvalltl odhad k rátkou lhůtu
nebo
nlmnl rok u soudu.
§ 31. (1) Odhad počne zpravidla
ohledán lm nemovitosti. Ohledati nelIoVltost netř eba, znaji-li znalci beze
pochyby do podrobna odhad 0m ou nemovitost a lze-Ii jejf hodlOtu bez ohl edánf spolehlivě určiti.

tf.
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Budovy a lesy mus i býti vžd y o hl edány. Jestliže ohledáni musi býti
provedeno, ale počasi činf j e nemožným, buď odhad odročen,
ale
nikoliv na dobu delšl, než mine pře
kážka.
(2) Zjistrli se při ohledáni nemovitosti zapsané ve veřejné knize nesouhlas mezi stavem knihovnlm
a
stavem skuteč n é držby, nebo je-Ii
při ohledánI nemovitosti ve veřejné
knize nezapsané sporný stav skutečné držby, budiž o této· nemovitosti bezpečně zjištěn skutkový stav
slyšenlm přftomných účastnlků a jiných přezvědných osob a
nelze-Ii
tak učiniti, bud' tato nemovitost odděleně oceněna.
(3) Z nalcům bud't e

oznámena
ze
s p isů zjištěná data oceňovací
(katastrálni výměra plošná, jakostnl tři
da, katastrálnl výtěžek a ročnl před
pis daně pozemkové se všemi při
rážkami každého odhadovaného pozemku [parcely], u lesů hospodář
ský plán nebo program, který bud'
včas od exekuta vyžádán); je-Ii známo, že nemovitost byla před
nedávnou dobou odhadnuta bud' v eexekučnlm řfzenf nebo při poskytnuU
hypotekárnlho úvěru, bud' znalcům
oznámena odhadnI hodnota při tom
zjištěná . Váznou-Ii
na
nemovitosti
veřejné dávky, které se nevybiraj i
jako přirážky k veřejným danlm, na
př. pHspěvky k vodnim
družstvům,
patronátnf dávky a pod., bud'te tak é
tyto d·ávky vyšetřeny a oznámeny.
§ 32. V jakém rozsahu se má při
odhadu jednati o okolnostech, kt eré
majl vliv na
hodnotu odhadované
nemovitosti (§ 23), posoudl orgán
pověřený výkonem odhadu podle velikosti a
pravděpodobné
hodnoty
odhadované nemovitosti,
přihližeje
při tom k návrhům účas t niků a k vyjádřenI znalců. V protokole
bud iž
nemovitost popsána se zře t elem na
všechny okolnosti, které maj l
vliv
na hodnotu odhadovaných nemovit ostr, zejména bud' uvedeno i chybě
jícl příslušenstvl (§ 25, odst. 1, vě
ta prvá), a bud' v něm p oznamenáno, zda nemovitost jest
věnována
výlučně nebo převážně podniku podrobenému dani výdělkové a zda je
k t omu zvláště zaHzena.
P ř(slušen 
stvl může býti popsáno a odhadnuto
(§ 25) ve zvláštnim protokole. Budiž
však hleděno k tomu, aby odhadnI
operát nenabyl rozsahu, při něm ž
Č.
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IV. Civilní řízení

SOUdní',

27, odst. 1., čl. VI ., zákona ze dne účasti nebo podáváni při vePletich y P~; dražbách (zák)
19. ledna 1928, č. 23 Sb. z. a n.).
dražbě, nebo vůbec úmyslně z ů~ejhé
a odp. r. cl. I-IV.
. Uv. zák. konk. vy r.
(2) Nemovité věci všeho
druhu že jiný se nemůže účastniti ~eř o.bi,
nemohou býti v exekuci v žádném dražby,
elhé
901
Zákon ze '!.~e 27. března 1931 v ,
případě zcizeny· za cenu niUi
než
kdo jinému přlmo či nepřimo
za dvě třetiny odhadni ceny.
b~dne, sl~bi nebo po_skytne majet~~
rady 'k onkwsní, vyr~ CIS.
kterým se
(3) Vládnim nařízenim může
býti vy prospech za to, ze se ZdrŽi o
t l. ,.
vnacI a odpurčí. . vYdávají
stanoveno, že na přechodnou dobu dáváni při veřejné dražbě nebo Po(1J Pro ce'é územf tesk
konkursu_
v celém státnim ťízemi nebo někte- to, že tak učinil , kdo Při:no či za.
republiky se vydávají
ři os~ovenské Zejména zna n~které právnf
_
rých jeho částech se i nejnižši při- přlmo požaduje nebo přijme matedY konkursnf, vyrovnacla POJe~é_ řá- o výdělková!<onu obchodnfch pomery:
pustné podáni při exekučnich prode- kO'v ý prospěch nebo slib takoVé:t•
(2J
Platnosti
p
ozbývajf
ř~;purcf.
lečenstvechYc(~
a_
hosPOdářSk~c~ákonu
jich věci movitých zvyšuje na dvě prospěchu za to, že se Zdrži pOd o
wrsnf, vyrovnac f a Od • -, y kon- nostech
_ ruzstvech) a
spotřetiny odhadni ceny.
váni při veřejné dražbě, nebo z~ t á.
cls. nařfzenfm ze dne f~rCl vY~ané účin/<a pr~, r~~enfm Obmez~n;Po'eč.
§ 2. Vyhlášky o dražbách věci mo- že tak učinil,
o,
'914,
č.
337
ř.
z.,
jakož',
pros/IJce
a
právnf
1 d~enf konkursu n m,
o
vitých i nemovitých buďte uveřejně·
kdo v poměrně krá tké době
nalfzenf samo mimo ustano toto cfs. nost( vý:_~~ery obchodnfch a trVá nf
ny tak, aby byly' uvedeny ve zná· ve.řejné d~?žbě př~mo či nepři: o
jl
uvedená,
dá'e
konk
v,:nf
dO'espo'~čen
e
ovýc,!J
a
hos
Spol~č_
most kruhů co nejširšich,
zejména zCl zi se ziskem premrštěným vi o
vydaný zák. č,. XVII/1881urzny Zákon s ručenf~tev (druzstev) a fOo~ár_skyc~
bud'te vždy vyhlášeny jak v obci by- kt~r~u vydraži t v ťímy slu, aby jl dá~'
,ád vydan ý nařfzenfm bi vyrovnacf vinnosti t' hO,bmezeným jako~ e~nostl
dliště dlužnikova, tak i v obci, ve ZCIZil,
e
které jsou věci, na něž se vede ekdo přímo či nepřlmo Přestou_
do
xekuce, dále v obci, ve které má zákaz ťíčasti při veřej ných dražbáCl
nallzenf ministra s ;av cl. LJ~/1912, b 3. P~~dp isy o exeku'
ny Vklad;
býti vykonáná dražba, -a v obci, Ve (odst. 3.),
dne 21. března 1918; č. ~~n~sh
ze k:mizaJlstenf státnfch ~a!f dOby~~ n!které byly převezené movité věci , bude potrestán soudem pro přestu
t
on
ze
dn
e
20.
června
1922
'
~.,
závek'
c~',
sPotřebnfch
.,
s
, Prlráz.
zabaveny. Nařizeni prodeje buď uve· p"::k v.ězenim od osmi dnů do le.u
Sb. z. a n., v/á dnf n ~
, c. 190
,maJetkových ok
a J nych dá.
deno ve známost také jiným způso- mesicu.
boru Sociá/nfh! p:\~~POjistného
26.
ledna
1923,
č.
18
a~~enf
Ze
dne
:a
°k
bem v obci obvyklým. Obce
jsou
(2) Byla-Ii činem uvedeným v Odst.
zákon ze dne 26 dub
. z. a n.,
onkursu na věci
JI enf vedené
povinny dožádáni s~udu o ~xhlášeni 1. ~p~so_bena nebo h~?zil~-Ii Z něho
Sb. z. a n., dále 'ze Zá~~ '.923, č. 99 :~~ tyto POh'edávky' ;~ Jterých jest
prodeje bezodkladne 'yyho.vetl. Jinak znacna skoda, n~bo _~I~i-!I. si vinnlt
tových a hosp odářsk' nu o výděl.
re nostnf prázůstávaji d?s~vadni p~edplsy 0_ zpu' z pácháni takovych ~In_~ zlvnost, bustvech ze dne 9. dUb/Ch SPOI!čen_
4. Ustanovenf záko
~
sobu uveřelneni vyhlásek nedotceny. de potrestán pro precln tuhým viI. z., o hOspodárskych a 1873, c. 70 r'~d'Š!fch ze dne ' 2~a o verejných
§ 3. (1) Lhůta jednoho roku usta' j zenim od jednoho měsice do jedvých IÍverných družs tv
a zárobko.
. 4 r. z. a § 438
; dUbna 1889
novená v § 256 exekučniho řádu a § noho roku.
XXlII/1898J, jakož i zeac~~ (zák. čl. ~~!t5 f o právech Přfs':~\ čl. XXXVIIi
J~) Ve~le tres~~."..a svobOdě můfe
6, čl. VI., zák. č. 23/1928 Sb . z. a n.,
zákonů a naffzen f ona sech jiných ž:~ n m POdnikům k u,seJ cfch sk'ase prodlužuje na dva roky.
byt I ulozen penezlty trest od 50 Kl
tler.i odpo rujf předpisů Us!?no.venf,
Ozenému zbo(2) Bylo'li dražebni řizeni zr~šeno, ~~ 5~00 Kč a b~diž vy~"oven zátal
ho /conkursn fho v y
m pnpoJené. Ustanovenf § 56
může soud podle
povahy pripadu ucastl odsouzeneho pn veřejnýca
půrč/ho řádu a' ne !~:~ac~ho a od- kona knihovnfho ze Obecného zápovoliti novou dražbu movitých věci dražbách na dobu tři roků. Cásltu
chována v PlatnostI
vys'ovně za· c~ 1871, ' Č. 95 ř z dne ~ 25. červen.'
i před uplynutim šestiměsični lhůty, o kterou zisk vydražitelův převYIu/1
.
n ch zápisů a §§ 40 o ~Poradf knihov_
ustanovené v § 282 exekučniho řádu zisk občanský a kterou v rozsudtl
II.
dne 22. srpna 1930 ~z 45 zákona ze
a v § 33, čl. VI., zák č. 23/1928 Sb . urči trestni soud, jest vinnik po,~
Na m/sto ustanovenf k
~i~h o ž~'ezn/čnfch 'kn~h13~ Sb. z. a
z. a n. Na návrh věřitele může soud nen vydati do rozvrhové POdstaty.
vylovnacfho nebo odpůr ~fhonk_u,rsnfho,
pravech nab t'
c a zástav.
povoliti odklad dražby nejméně
na
(4) Pokus trestných činů pOdle ,.
bo některéh o z ji ných t( c o radu ne·
6. ustanovenf o Y ych na drahách'
dobu tři měsiců. Takovýto odklad hoto paragrafu je trestný i v zemld Irulených ustano venf
mto Zákonem spo'ečnost( ústav ' právu některý~h
možno povoliti pouze jednou.
Slovenské a Podkarpatoruské.
odtáz.ino v ji ných zák na které jest stanov
vYdaných u a SpOlků POd'e
(3) V zemich Slovenské a Podkar§ 9. (1) Tento zákon nabude 6ll. rtnleh, nastoupf Přís'u~n~ch a nařf- sChvá'ených státnf Zákonem
nebo
pato ruské buď dražebni rok k pro- nosti dnem vyhlášeni a jeho ustallt " dané t/mto zákonem. sne Předpisy e~ekuci za konk
správou,
vésti
deji movitých věci us"tanoven vždy veni plati i na exekučni řlzení, ft
prednostního usp~,:~. a dOmáhati se
jen na přihlášeni věřitele.
kterých před počátkem jeho 6tft.
tl . III.
7. ustanovenf § 2/ enf v konkursu '
§§ 4, 5 a 8.
nosti ,nebyla .dosud dr~žba (prod.
Nedotčeny Zůstávajf ze' ,
P~osin.~! 1917, Č. 501 ~ákona z 23:
Poznámka . Tý kají se pouze
zemi vykonana. Vladnim narizenim budl
1. předpis y jiný h
Jmena:
Ve POJlsťovacf'
r. z., o SmlouSlov enské a Podka rpatoruské.
ustanoveno, ve které pozbudou 6tft. c/ch /conkursu a v c zákonů o účin.
8. ustanovenř .,
§ 6. Ustanoveni §§ 1 a 2 plati také nosti předpisy § 3.
Itá, politická a l:~t~nánf na občan- 11. května 1923 'i~ 38 zákona ze dne
o exekucich pro daně, přirážky, po(2) Tento zákon provede mini.
cova (dlužnfkovaJ P ká P~áva úpad. o Sm'ou , c. 106 Sb z
platky cla a jiné veřejné dávky.
spravedlnosti v dohodě se zúča.llt- ce (dlužn/k) pOd'~ :, ~d , Jest Úpad9. usta~~v:~~'~~~te'ské; ' . a n. ,
§ 7: (1) Kdo nepravdivou zprávou, nými ministry.
IU vyloučen z n ěkte ~ ~YCh ,Předp/_ řfj!!a 1924, č. 240 s~na ze dne 10.
již pokládati za pravdivou nemá do·
Poznámka . Zákon byl vyhlá šen
plávnen/, zan iknou
ryc prav a o. ~o!=f k Ochraně
.:~ z. a n. , o přf
statečných důvodů, nebo jinými pie- ledna 1933.
plJnulim dne, které~~to naS'edky U· Jejich Věřitelů' peneznfch ústavů a
tichami přiměje jiného, aby se zdržel
p1noplatně zrušen
by, konkurs
10. ustanove~f
IIzlni pravop'atně
~eb? vyrovnacf nf konkursnfm
o poplatcfch v řízertnol;
s on ceno (zasta.
.
a vyrovnacfm .
2. Pledpisy p ,
obchodn/ho o r~~~ ObčanSkého a
Ned _
clncfch proh'ášení ~ákonůotcena jsou dále
ze dne" 24. dUbna Ustanovenf
1874, Č. 48
y

?4,

:~~gYE.zeM~n§ ~;. 1~~opa_d:' 1:,~~rs~~

kO~kur~~f e;~dS~~~:é!r"1:: ;a~,:';~i
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