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I.

Když Codex Theresianus byl již bez mála dohotoven,
uložila redaktoru jeho, dvornímu radovi ryt. Zenckerovi, aby vyhledal osoby způsobilé, jež přeložily by dílo
to na jazyk český a jazyk vlašský, i oznámil, kolik za práci
tu požadují.'
O překlad český Zencker obrátil se na komorního pří
dveřného Jana Václava Pohla, jenž zabýval se vyučováním
jazyka českého a byl sepsal mluvnici českou nedávno po
druhé vydanou. i ) Ten byl ochoten překlad vykonati, ale
žádal tři léta času k této práci a pro remuneratione 6000 zl.
Summa tato zdála se Zenckerovi přílišnou, a že by Pohl
smluvil se na menší, podle námitek jeho nebylo podobno.
Proto Zencker v nejp. notě ze . dne 8. listopadu 1766 cí~
sařovně předložil na uvážení, neměl-:li by nejvyšší purkrabí
český navrhnouti schopného překladatele v zemi samé ' a
spolu jmenovati některého radu, řeči s dostatek znalého,
jemuž uložily by se dozor nad prací tou a censura její. 2 )
Příkaz takový k nejvyššímu purkrabí patrně nebyl
vydán. Nebo již začátkem měsíce následujícího císařovna
uložila Zenckerovi při slyšení, aby jménem jejím dal věděti
dvornímu radovi ryt. Miihlensdorfovi, že vidělo by se jí, aby
on překlad český na se vzal a k tomu konci překladatele
zdatného vyhledal,' zjednal a maje ho ' u sebe, práci jeho
císařovna
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') Jun.lJmann, Hist. lit. české V. ~B.
Překlad vlašský podle téže noty jaký.j Marchetti, soukromý
učitel, chtěl zhotoviti ve dvou letech a žádal 600 zl. ročně, na potřeby
kancelál:ské v celku 200 zl. a po dokonané práci nějakou placenou
službu. Práci jeho říditi a přehlížeti měl učený abbate Romagini, jenž
žádal roční remuneraci 300 dukátův, ale podle mínění Zenckerova byl
by se spokojil i jinou slušnou remunerací nebo privilejí na vytištění
téhož překladu. Překlad na konec svěřen- jest úředníku císařské knihovny
Martinezovi za remuneraci 3000 zl.
2)

Tiskem České grafické spQlečnosti »Unie« v Praze.
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řídil

a prohlížel. Dvorní rada při nejvysSll11 úřadu justičním
Mtiller rytíř z Mtihlensdorfu r. 1764 byl odešel na
odpočinek a odstěhoval se do Čech. l )
Zencker dopsal tedy Mtihlensdorfovi. Tento odpověděl
mu listem dto. v Kostelci dne 17. prosince 1766. Píše, že
přál by si toužebně, aby sám mohl překlad vypracovati,
ale jeho oči uslábly tak, že nelze mu čtvrt hodiny čísti nebo
psáti bez silného zatemnění zraku. Uváže se tedy v revisi
překladu. Potřebí bude překladatele, který nejen ovládá dů
kladně jazyk český, ale také dobře se vyzná in jme et
praxi, »weil1en bekanndter mas sen die Bohmen viele terminos technicos haben, gefolglich bei ermanglender kandtnus
derenselben zu besorgen ware den wahren Verstand des
Gesetzes zu verfahlen«. Vynasnaží se všemožně, aby nalezl
takového, i psal již v té věci do Prahy. Ale vzíti jej k sobě
nemůže. Sám ještě nemá stálého bydliště. Zakoupiti stateček deskový se mu dosud nepodařilo. Kdo prodává, cení
následkem nedávného snížení úroků podle míry čtyřpro
centní. 2) A tak on koupiti nemůže; první rok neúrodný při
pravil by jej na stará kolena do kridy. Ztráceje pak tím
snížením 400 zl. ročně na úrocích, musí se tuze obmezovati
v domácnosti své a žije špatně. To by jiný u něho nechtě-l
se spokojiti, a ženatý také by neopustil rodiny. Kdyby se
mu poslaly první tři archy, dal by je přeložiti na zkoušku,
ýyjednal by s překladatelem požadavky jeho a podal zprávu
k nejvyššímu rozhodnutí. Překladatel měl by potom pracovati doma a přeložené posílati jemu k revisi, k čemuž aby
se propůjčilo osvobození poštovní. To podle jeho zdání bylo
by nejpříhodnější, leda že by se našel, kdo podjal by se
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') Zprávy žiYotopisné podává Maasburg, Gesch. der Obersten Justizstelle 2. vyd. (1891) str. 119 a násl. Dodati sluší, že Miihlensdorf zemi'el
v Nové Vsi a byl pochován v Chotěboři. Za úmrtní den udávají se někdy
také dni 28. a 29. prosince 1789. V úmrtní matrice chotěboi'ské jsou zápisy dva, jeden udává den 25., druhý den 29. prosince, datum \:'8. prosince
vyskytuje se ve spisech pozůstalostních. Správný jest asi den 25. prosince
r. 1789, jejž udávají Maasburg n. u. m. i Schmidt Monogr. des B6hm.
Appellations-Gerichtes (1850) str. 206. Dne 29. prosince 1789 předložen
byl testament Miihlensdorfův, dne 17. října téhož roku v Nové Vsi zi'ízený, zemskému právu v Praze, i nelze míti za to, že Miihlensdorf zemi'el
den před tím nebo týž den.
2) Patent ze dne 1. května 1766 (Tel'. sb. zák. V. č. 840) snížil
všeobecně míru úrokovou na způsob ten, že věi'itel, jenž neslevil na čtyři
ze sta, musil, co bral přes to, platiti za· daň úrokovou.
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celé práce za privilegium impressorium sobě udělené, jako
svého' času Nemesis Josephina přeložena jest.!)
Zencker patrně ve zmínce o privileji viděl ostýchavé
přání i navrhl císařovně jako »prostředek nejjistější a aerariu
nejprospěšnější«, aby dala nabídnouti Miihlensdorfovi, že
udělí jemu a jeho dědicům na překlad český privilegium
impressorium privativum, jestliže překlad ten bez další záplaty od aeraria buď sám vypracuje, buď pořídí skrze osoby
k tomu schopné pod svou direkcí a revisí. K tomu že se
mu poskytne svoboda poštovní ve způsobu tom, že posílky
s prací tou spoj ené budou se vypravovati inter officiosa
skrze expedit dvorské kanceláře.
Císařovna schválila přednesení Zenckerovo svým »placet«
s přípiskem »alle 6 monath mil' erinnern, was verfertigt ist«.
Mtihlensdorf nabídky nepřijal. Odepsal předsedovi kompilační komise, vicepraesidenťu nejvyššího úřadu justičního
Michalu Janu hraběti Althannovi, jenž byl mu ji oznámil, že
vyložil podle pravdy, proč nemůže ani sám pi'ekládati ani
překladatele k sobě na výživu vzíti, a tím méně že by tedy
mohl platiti překladatele a podnikati náklady tiskové do
tisíců jdoucí, i tázal se, má-li ještě hledati pi'ekladatele.
Zencker nevzdal se myšlenky opatřiti překlad za privilej
k jeho vytištění. Psal ihned do Prahy dvornímu knihtiskaři
Janu Josefu Klauserovi, nechtěl-li by na svoje útraty posta:rati se o český překlad nového kodexu, kdyby za to obdržel
privilegium impressorium na překlad ten pro sebe a svoje
dědice a poštovní osvobození zásilek k vůli revisi dovážených.
Prve ještě než Klauser odpověděl, došel Zenckera nový
list Mtihlensdorfův. Psal, že vidí, když vše si rozvážil, kterak
písemné dorozumění s překladatelem bylo by velmi obšírné,
a on mohl by snad míti větší těžkosti in revidendo, než m~l
by in transferendo. Tudy že připadl na myšlenku, kdyby
císai'ovna povolila na překlad 3000 zl. nebo aspoň 2700,
jež vyplatily by se ve čtvrtletních lhůtách, on že by se ode') Hrdelní řád Josefa I. pro Čechy, Moravu a Slezsko ze dne
16. července 1707 přeložil sekretái' české appellace Kašpar Jan Kupec
z Bílenberka, a bylo mu za to uděleno na deset let privilegium, aby on
sám řád ten "jak v české tak v německé řeči svobodně a bez překážky
veřejně ti~lmouti, sem tam rozsílati, tržiti a prodávati dáti mohl". Viz
Rybička, Cas . Č. Mus. 1863 str. 400.
1*
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bral do Prahy, vyhledal tu překladatele nebo dva, najal si
písaře a, jak doufá, za rok by překlad pořídil. Pro sebe při
tom chtěl by jen odškodnění. Počítá na překladatele 1800
nebo 1500 zl., na písaře 100 zl., na svou cestu 200 zl., na
pražský byt 200 zL a na svou sustentaci v Praze 700 zl.
Našel-li by se překladatel, jenž ·by pracoval levněji nebo za
postoupení ve službě, ubyla by položka (lotčená.
Klauser přijal návrh učiněný s velikým povděkem. Ujišťoval, že postaral by se o dílo zdařilé. Má vlastního translatora, jenž překládá německé noviny, ten že jest výborný
právník a mnohé již překládal pro gubernium. Nescházel
by mu ani korrektor soukromý, právník učený a důkladný
znalec i vzdělavatel řeči české. I ) Písmo že má pěkné, dal
by dobrý psací papír a tiskl by správně. Z) Žádal však, aby
privilej byla mu udělena be~ všelikých tax -a v krátkém
čase. Jednak že náklady budou veliké, dosáhnouce podle povrchního výpočtu při 5000 exemplářích 20.000 zl. a při
10.000 exemplářích 40.000 zl., jednak on ničeho nemůže
podniknouti, dokud nebude míti privilej v rukou, a pilná
byla by poti'eba zásobiti se papírem, o nějž později bude
zle, poněvadž následkem panujícího sucha gubernium bylo
nařídilo, aby papírny v krajích okolo Prahy ležících zastavily práci. Mimo to žádal, aby k překladu posílán mu byl
text německý vytištěný po arších.
O všem tom jednání učinil císařovně zprávu hr. Althann.
Radil, aby nabídka Klauserova se nepouštěla. Aerarium že
nebude obtíženo. Klauser přičiní se k vůli vlastnímu zisku,
aby př'eklad zhotoven byl správně a rychle. Revise, mínil,
že bude nutna. K ní Muhlensdorf jest ochoten, a císařovna
důvěru v něho skládá. Musil by míti písaře, a nejlepší expediens ovšem bylo by, kdyby, jak chtěl, odešel do Prahy a
tam revisi obstarával. Ale především že potřebí jest nejvyšší
approbace německého textu, poněvadž ani Klauser ani kdo
') " ... aueh umb so vollkommener der bOhrn. Sprach kiindig ist, als
er an Verbesserung sothaner bohrn. Spraeh arbeithet," praví Klauser
v svém listu.
2) Klauser dokládá, že tiskla se u něho P. Fabricia česká kázání
o dvou svazcích (Jungmann, Hist. lit. V. 881 c.), "welcher wegen Sich
benennter P. Fabricius als einem kleinen Wunderwerk riihrnet, dass sein
80 grosses Werk ohne Fehler gedrucket sei «.

jiný nepodnikne překladu v nejistotě, obdrží-li text německý
.authoritatem legis. Bude-li mu nejv. approbace psaného textu
oznámena, Klauser, zajisté odstoupí od žádosti, aby mohlo
se překládati z tištěného. Přednesení vrcholilo důtklivou
_prosbou, aby císařovna v brzku rozhodnutí učinila, »weilen
ansonst der Bohm. Text um viele Zeit spatter zn stand
,kommen wurde«.
Státní mirlistr hr. Blumegen oznámil na· to ústně hraběti AlLhannovi, že císaŤ'ovna byla by nakloněna schváliti
jeho návrhy, kdyby Klauser vzal na se příspěvek 1200 zL,
jejž Muhlensdorf žádá na výiohy s revisí spojené, a zavázal
.se k určité ceně, za niž výtisky hy-odbývaL Hr • .Althann
v nejp .. notě předložil' císařovně, že jednání o tyto výmipky
'nemělo by žádného úspěchu. 'Klauser že vymiňujl:)'si, aby
:privilegium dostalo se mu bez .jakéhokoli platu, . a zajlsté
· nepodrobí se novému značnému. výdaji-Také pro Muhlens,dorfaže bylo by nemálo kormutlivé; aby' po dlouholetých
t svých službách nyní ' měl od. knih tiskaře bráti plat za práci,
,jíž podjal se bez všelikého úmyslu zištného. S menším bře
·meÍ1enipro aerariuin že ,buJe, když povolí .se' Muhlensdorfovi asi ročních: 200 zL na písaře, a on nevydá se do Prahy
i zůstane, kde jest. A má-li se i ta výloha ušet.řiti,mohl by
, nejvyšší purkrabí v Praze navrhnouti z tamějších dikasterialistův osobu vprávích zběhlou ci jazyka českého i ně
meckého důkladně znalou, jíž by se revise překladu ex officio
,uložila. K určité ceně prodejové Klauserže. zavázati s~ ne' může, nevěda ani, kolik archů celé dilo. budeobsahbvati,
ani, kolik překlad bude ho státi. Ale že není potřebí vázati
· jej, poněvadž český text nebude míti anthoritatem ll:)gis,a
Klauser chtěje míti hojný odbyt, bude 'muset prodávati .za
cenu obstojnou.
,
Dne 23. února 1767 došla hr. Althanna následující re· soluce císařovnina: lch habe. das kurzeste Mittel zu seyn
· befunden, dem Muhlensdorí fur die Ůbersetzung in das 130· heimische uberhaupt eine~ Betrag vOh 3000 fl. wie. solcber
dem Martinez fur die walsche Ůbersetzung eingestanden
, worden,l) ebenfalls' zu verwilligen, gegen dem, .dass Cer die
dázu etwa benothígeLeute aufzunehm.en, und zu bezalÍlen,
1) Viz pozn. 2. na" Slr. l.
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1) Rodák ounětický. Od r. 1743 v praxi právnické r. 1749 dosazen

takový čas jest mu zhola nemožné bez příspěvku ze svého
tráviti v Praze, kde není drahota o nic menší než ve Vídni.
Kromě toho jak Faltin, tak i najatý písař žádají, aby placeni byli po ternionech. Mlihlensdorf prosí tudíž císařovnu,
aby mu poukázána byla záloha asi 1000 zl., a má-li pře
klad do roka poříditi, aby směl přibrati dva překladatele
s platem 4 zl. za arch, a na větší výlohu aby mu bylo povoleno ještě 504 zl., nebo, má-li práci začatou provésti s Faltinem samotným, aby mu byl povolen příspěvek přiměřený
na delší pobyt pražský . .Jinak aby směl další překládání zastaviti, a výlohy dotud zběhlé 375 zl. 45 kro aby se mu nahradily.
Nejv. kancléř v nejp. přednesení ze dne 27. června 1767
předkládaje notu Mlihlensdorfovu císařovně, vřele podporoval
prosby jeho. Ukázal k tomu, že mezi překladem českým a
vlašským veliký jest rozdíl. O vlašském překladu Martinez
pracuje sám a ze svého nemusí vydati nic, 3000 zl., jež
obdrží, zůstanou mu, ne-Ii zouplna, tedy z největší části za
remuneraci vedle služného, které béře. Mlihlensdorf však
musí platiti překladatele a jiné výlohy činiti, musí žíti
v Praze, mnohem dráže, než by mohl žíti na venkově, a
nepožívá nejmenšího platu. Jemu ustanovené 3000 zl. nejsou
remunerace, nýbrž pouhé odškodné a na to nedostačují.
Rovně že Mlihlensdorf bez hotové zálohy nemůže zapravovati výdaje potřebné. Slušnost že žádá, aby netrpěl škody
tím, ('o na se vzal bez žádostivosti zisku, z obvyklé sobě
oddanosti.
Ve státní radě svob, pán Stupan uvedl, že př'ekládání
zdá se mu býti předčasné, když Codex Theresianus dosud
nejvy3šího schvalení nedošel a ještě dán jest Waldstattenovi na posouzenU) Stanou-li se změny některé, že pro souvislost celku zasáhoou mnohé části, a překladatel měl by
práci dvojí. ~ínil proto, aby sečkalo se na nejv. schválení,
a Mlihlensdorfovi poukázalo se vydaných 375 zl. 45 kro Ale
projevil zároveň pochybnosti, je-li potřebí překládati zákonník do tolika jazyků, kolik jich v německých zemích
dědičných mluví obecný lid. Ve velké části Štyrska a Ko-

z~. n,o.tale uradu. d.~:lltlpanskebo, r. 1/06 za (malostranského) pÍ'Ísedícíbo
prl. ur~du hor vIllIcnýcb. R. 1769 stal se notářem novoměstskébo práva
konskebo a odstoupil od práva pOÍ'Íčuího.

') Viz Maasburg, Gutacbtl. Aeusserung des osterr. Staatsratbes
liber den Codex Tberesianus civilis (l8Rl) str., 4.

auch die Revision zu besorgen gehalten seyn soll. So wie
ein Theil in fertigen Stand gelanget, wird jedesmal dieAnweisung von 1000 fl. bei der Kammer geschehen. VonErtheilung eines privilegii impressorii wird es solchergestalten
ganzlich abkommen, allermassen Mir vorbehalte die Exem'plarien sodann von Seiten der Kammer verkaufen zu lassen,
damit hierdurch die in das Werk zu verwenden kommende
Unkosten einigermassen eingebracht werden.

j

II.
Hr. Althann zpravil Mlihlensdorfa o nejvyšší resoluci.
Miihlensdorf podrobil se nyní úkolu ukládanému. Jal se
ihned sháněti schopné překladatele a odjel za tím účelem
na konci března do Prahy. O nesnázích, s nimiž se potkal,
dovídáme se z nejp. noty, již v červnu 1767 skrze nejv.
českého a prvního rakouského kancléře hraběte Rudolfa
Chotka podal císařovně. Miihlensdorf uvádí tu , že z te ch ,
jež vyhledal v Praze a na venkově, jedni nevyznali se dostatečně v jazyku německém, aby správně rozuměli něme
ckému textu, jiní nechtěli zanedbati vlastních svých věcí, a
jiní žádali 4 zl. za arch. Tolik dáti nemohl, poněvadž za
622 archy musil by zaplatiti 2488 zl., opis státi bude 200 zl.
a zůstatek 312 zl. ani by nestačil na výlohy jeho cestovní,
200 zl. převyšující a jednoroční nájemné 150 zl. za pražský
byt. Deset osob bylo ochotno překládati arch za 3 zl. Po
šesti týdnech, jež ztrávil zkoušením jejich, vybral z nich
novoměstského prokuratora Jana Nep. Faltina,l) jemuž odevzdal nejobjemnější a k překládání nejobtížnější díl druhý.
Nadál se, že aspoň jednoho překladatele ještě vyhledá, jemuž
by svěřil nejkratší díl prvý, i počítal, že nejdéle v devíti
měsících odevzdá překlad obou prvých dílů a za rok dokoná
dílo celé. Ale přese všecko namáhání nenalezl nikoho, kdo byl
by chtěl překládati levněji než za 4 zl. arch. S jediným pře
kladatelem hotov býti nemůže před uplynutím 1% roku, a
V

.

~est za, ~ot~~'e při p,r~vu poi'íčním ~~ Novém městě p'ražském, r. 1756
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rutan a v celém Krajinsku, pak v Gorici a Přímoří že lid
'obecný mluví řečí vendíekou čili vindickou právě tak, jako
v zemích českomoravských jenom část obecného lidu mluví
pouze jazykem svJ"m a pouze jemu' rozumí, vzdělaní a
v mnohých krajinách i mezi lidem obecným že mluví a
rozumějí německy. Jemu že není povědomo, byla-li práva
zemská v Čechách a na Moravě před časy vydána v zem.ském jazyku, ale zatím že v zemích těch užívání jazyka
německého velmi se rozmohlo, a podle vědomosti jeho všecka
generalia a patenty, vyjmouc nemnohé, u nichž je to dávný
obyčej, vydávají se v řeči německé i do zemí česk~'ch . Mi.nistr hr. Bltimegen podotkl, že překladu českého' potřebí
bude vždycky, a vypracování jeho že potrvá několik let,
'poněvadž dvou nebo tří překladatelů nebude lze užiti pro
nestejnost slohu. Veliké změny že již nenastanou, a odklá'dáním zmařilo by se mnoho času. Mínil však, že zadání
'Mtihlensdorfovo mohlo by se sděliti hrab. Althannovi, aby
podalo něm svoje zdání, poněvadž nejvyšší resoluce strany
překladu vydány byly k němu, jakožto předsedovi komise
kompilační. S tím souhlasil ministr kníže Starhemberg, ale
'připojil, že také úvahy, po kterých bar. Stu pan má za to,
. aby se od překladův upustilo, a které nezdají se býti plané,
. mohly by se ve známost uvésti českorakouské kanceláři a'
nejv. úřadu justičnímu, aby vyslovily o nich svoje dobré
zdání. Císařovna učinila podle návrhů těch. Resolucí ze
dne 25. července 1767 nařídila takto: Da ich den Aufsatz
des Codicis noch nicht bestattiget habe, so hat Mir die
Kanzley das Gutachten zu erstatten, ob nicht die Ůber
setzung dessen in die Bohmisch- und Walsche Sprache annoch zu fruhe, auch ob allenfalls nothig seye, dieses Werck
in so viele Sprachen zu tibersetzen, als in denen deutschen
Erblandern unter dem gemeinen Volck tiblich sind! massen
, ein grosser Theil von Steyer und Karnten '.f"Und das ganze
'Land Crain auch das gemeine Volck in' Gorz und in litorali die sogenannte Windische oder vVendische Sprache
redet, gleich wie in den Bohmisch- und Mahrischen Landern
eben nur unter einem Theil des gemeinen Volcks allein ihre
Sprache, unter denen Civil Personen aber, auch in vielen
Gegenden unter dem Gemeinen Volck die teutsche Sprache
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geredet und verstanden wird, auch alIe tibrige Generalien
und Patenten in teutscher Sprache zugleich in die Bohmische
Lander erlassen werden.
Stejná resoluce vydána jest také k praesidentovi nejv.
úřadu justičního hrab. Breunerovi. Další resolucí uloženo
hrab. Althannovi, aby podal dobré zdání o notě Mtihlensdodově. Zárovel'í císařovna nařídila praesidentu dvorní komory hr. Hatzfeldovi, aby z komory poukázalo se Mtihlensdorfovi375 zl. 45 kr., jež vydal na překlad kodexu.
Nejvyšší kancléř v přednesení na to učiněném odpověděl k otázce první, že přirozenou měrou nemělo by se
začínati s překladem, dokud transferenda ještě se podrobují
změnám, a měl-li by tedy Codex uveden býti ve způsobu
jinou, že bylo by radno překládání na čas zastaviti. K otázce
druhé přímo vyslovil se jen o překladu českém. Vyslovil se
důrazně, dojde-li jednou k vyhlášení nového takoveho zákonníku, že nebude možná upustiti od nařízeného překladu.
Dovodil pak: Aus denen in dem Konigreich (Boheim) befindl.
16 Kreissen sind nur der Saazer und Leitmeritzer die einzigen,worin die deutsche Sprache fast durchgehends gebraucht wird, in denen tibrigen ist es schon sogar in Ansehung der Gerichtsstellen sehl' untermischt und hierunter
sind der Bechiner, Prachiner, Taborer, auch grosstentheils
der Berauner Kreis der massen ganz und gal' bohm., dass
auch bey denen dasigen Untergerichten, Magistraten u. peinlichen Halsgerichten die personliche Vorstande eben so gut
als die schriftl. verhandelte Nothdtirften in Bohm. Sprache
verftihret werden, wie solches die Konigl. Appellationskammer
bey vielen Gelegenheiten umstandl. in der Absicht angezeiget hat, womit bey vorkommenden Ersetzungen der
' dortigen Raths-Stellen vorztigl. auf gute Bohmen wegen
denen daselbst haufigen Agendis in diesel' Sprache ftirgedacht werden moge. Noch Uigl. mu ss das Prager LandesGouverno die Paten ten, Generalien, eben so wie die Landtagsschltisse in beyden Sprachen dem Land kund machen
lassen, ,zu mahlen es eine bekannte Sache ist, dass man
in denen obbemerkten letzteren Kreisen kaum hier u. da
eine Gerichts- u. Magistratual Person antrifft, die einigermassen der deutschen Sprache kundig ware. In dessen Rtick-
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sicht haben Euer Kays. Kongl. Apostol. May. vorHingst u.
zwar auf das nachdriiksamste an alle Stellen des Koni oareichs den gemessenen Befehl ergehen lassen, dass man
sonderl. auf Erzieglung guter Subjecten in der bohm. Sprache
fiirdenken, auch dem Publico fest einbinden solle, womit
jederman bey Erziehung der Kinder diesen Gegenstand
nicht ausser acht setze ... 1) Bey welcher Lage der Sachen
ein in Ansehung des Konigreichs Boheim, u. der wenige
Inner Osterreich. Ortschaften gemachter Vergleich nicht
\Vohl zum Grunde gelegt werdenkann und ich mi ch diesem
llach pflichtschuldigst verbunden sehe Euer Kays. Kongl.
Apostol. Maye. in allertiefster Erfurcht ohnmassrrebia
o
o dahin
einzurathen, dass bey erfolgender Vorschrift derer im ganzen
Lande fiirnemlich aber bey denen meistentheils ganz bohmischen Unter-Gerichten und sonstigen Beamten zu beobachten den Gesazen die Ausbleibung der lTbersetzung in die
Bohm. Sprache weder rathsam noch thunlich seye.
Nejvyšší úřad justiční jednomyslně byl téhož zdání, aby
se nepřekládalo dále. O tom, je-li vůbec potřebí zákonník
překládati, mínění se rozdvojila. Vicepraesident hr. Althann
a dvorní radové hr. Auersperg a ryt. Stettner pokládali, že
bylo by sice lepší codex do řeči české a vlašské pi'eložiti,
ale nezbytně že toho není potřebí. Důvody jejich v nejp.
pl'ednesení praesidenta hrab. Breunera shrnuty jsou takto:
Die Frage konnte ohnedeme nur von der Ubersetzun oa in
die Bohmisch- und wellische Sprach sein, die Ortschaften,
in welchen die ,Vindische oder eine andere Sprach geredet
wiirde, machten in Anbetracht des universi gar keinen betrachtlichen Theil aus, es ware auch die Ubersetzung in
die wendische uncl andere minder gangbare Sprachen niemal s gewohnlich gewesen, mithin diesfalls etwas neues einzufiihren ohnnothig. Die bOhmische Sprach ware z,var in
einem grossen Theil des Konigreichs und in Mahren; die
wellische hingegen in dem littorali austriaco und in Tyroll
besonders an denen wellischen Granzen iiblich, allein nicht
nul' die nobiliores waren durchgehends der Teutschen Sprach
.
') Míněn jest reskript ze dne 9. července 1763 (Fischel, Das osterr.
Sprachcnrecht [1901J s!r. 23), o .němž viz He~fel·t, Grundung der osterr.
'olksschllle durch Mann, ThcresJa (1860) str. 469.
.
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kiindig, sondern es ,varen auch fast aller Orten mmge von
dem niedern Volk anzutreffen, welche die Teutsche Sprach
verstiinden und redeten, von welchen die pure Bohmen die
nothige Auskunft gal' leicht einhohlen konnten, nicht zu geschweigen, dass der gemeine Mann das Gesatz weilen selbes
kurz und nervos gefasset werden miisse, wenn es auch in
die . Land-Sprach iibersetzet ist, niemals vo11kommen verstiinde, noch verstehen konne, wie dann in dem Konigreich
Hungarn das tripartitum und die Diatal-Artikl nur in der
lateinischen Sprach verfasset werden, obschon in dem Konigreich mehrere Sprachen geredet wiirden.
Dvorní radové hr. Sinzendorf, Haan, ryt. Bourgnignon,
Holger, ryt. Lohr, ryt. Goldegg, ryt. Hoffer, ryt. Martini a
šl. Nell s referentem Hittnerem měli za to, aby Codex nepI'ekládal se proti obyčeji posavadnímu do řeči »vendické a
jiné takové řeči vedlejší", ale vším způsobem do řeči české
a řeči vlašské, jež mluví se u velmi znamenité části zemí
dědičných. Votum jejich odůvodňuje se v nejp. přednesení
těmi slovy: Die Gesatze waren ein Richtschnur, nach
welehen der Unterthan a11 sein Thun und lassen abzumessen
haUe, mithin miissen sie ihme in der Sprach, welche er
verstiinde, verkiindiget werden, weilen er ansonst unwissend
und unschuldig fehlen konnte. Die Lands-, die Stadt-Rechten,
die Hals-Gerichts und die Gerhabschafts- dann ProcessOrdnung waren zugleich in der Bohmisch- und in der
Teutschen Sprach publiciret wmden und die Patenten, besonders jene, welche eine Straf enthalteten, wiirden gleich
in beeden Sprachen kundgemacht. Mit dem neuen Gesatz
konnte es nicht anderst als mit dem alten gehaltén werden,
wann man anderst den gemeinen Mann von dem alten abund an das neue Gesatz gewohnen \Vollte, nicht zu gesGhweigen, dass in vielen Creysen alle Contract, Testamente
und auch die gerichtliche Verhandlungen in bohmischer
Sprach aufgesetzet wiirden und bescheheten. Die nehmliche
Beschaffenheit hatte es in denen sehl' weitschichtigen wellischen Confinen, in welchen die Gesatze entweder in der
welIischen Sprach oder in beiden zugleich anfanglich publicieret oder do ch in diese Sprach jedesmal iibersetzet wiirden.
Wie dann theilsorten sogar geschworne und besoldete Uber-
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setzer angestellt waren, und in denen jungeren Zeiten mehrere Patenten, besonders in Triest vorhanden sein, welche
in Teutsch- und Walscher Sprach gedrucket und publicieret
worden.
Obojí spis koloval po členech státní rady prve ještě,
než došlo vyjádření hr. Althanna. Svob. pán Stu pan pro·hlásil nyní, že vzhledem k svědectví nejvyššího kancléře nemůže býti proti dalšímu překládání do řeči české, ale jestliže
' nečetná místa vnitrorakouská nestojí za to, aby nový zákonník přeložen byl na jazyk vendický, že ještě méně vyrozumívá, proč mú býti přeložen na jazyk vlašský. V Gorici
a Gradisce i v Terstu ,1 Rjece že jest málo osob vyššího
· stavu, jež hy neuměly německy, ve' vlašském Tyrolsku že
bude více nepovědomých řeči německé, ale tu zase že jest
.okolnost ta, zda biskupové tridentský a brixenský nový zá· konník v territoriu svém přijmou a od svých partikulárních
statutův odstoupí. Hr, Blumegen mínil, že obojího překladu
absolutně potřebí jest, »\veillen in Boheim und Mahren sich
viele Magistratus befinden, welche taglich die Justiz administriren mussen und kein worth deutsch konnen. In dem
· littorali wie auch in Walsch-Tyrol hat es mit der Walschen
Sprache die nembliche Beschaffenheit. Wie sollen nun diese
leuthe nach dem Gesetz sprechen, wenn Si8 dasselbe nicht
verstehen.« Ostatně opakoval, že překlad vyžadovati bude
, řady let, a jestliže, prve než Codex dojde nejvyššího potvrzení, to či ono se změní, že bude toho velmi málo a provede
se i v pi'ekladu velmi snadně. Kníže Starhemberg souhlasil
: s Blumegenem,
Hr. Althann ve svém nejp. přednesení podobně ukázal
. na právo římské a uherské Tripartitum i vyslovil se, že
. nevidí potí'eby nezbytné, aby Codex, jenž opatřen jest latinskými marginálními summami,I) ihned byl překládán do
řečí jiných. Překlady český a vlašský že byly by dojista
užitečné, ale stejnou právě dobu jako text základní nemusí
vyjíti. Z tištěného že lépe bude se překládati a později
snad někdo se najde, jenž vezme na se obstarání překladu
za privilegium impressorium. Kdyby však mělo se pokra. ') Srv. HarrasoUJsky, Der Codex Theresianus und seine Umarbeitungen r. str. 7 při po zn. 16.
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čovati S překládáním, do poroučel, aby práce vykonána byla
jediné s Faltinem, třeba se tak prodloužila, poněvadž všecky
tři části zákonníka co nejúžeji spolu souvisí a v rozličných
materiích na sebe se potahují, v ustanovení tak spojitá
jediný překladatel vnikne lépe a snadněji, a vůbec překlad
z jediného péra bude jednostejnější. Ovšem že by pak slušelo Muhlensdorfovi povoliti příspěvek jakýsi na větší jeho
útraty a také zálohu asi 1000 zl. mu poukázati.
Návrhy tyto potkaly se ve státní radě s jednomyslným
souhlasem, a císařovna učinila dne 14. srpna 1767 následující resoluci: Die Ůbersetzung des Codicis in die Bohmische
und ltalianische Sprache ist allerdings nothig, und da' solche
mehrere Jahre erfordert; So kann nicht fruhzeitig genug
damit angefangen werden, wo dann, wenn lch auch bey der
Bestattigung des gedachten Codicis noch . ein so anderes
abzrandern finden sollte, solches gar leicht, so bald der
Original-Text eingerlchtet ist, au ch in denen Ůbersetzungen ,
wird abgeandert werden konnen.
.
V resoluci hr. Althannovi svědčící dalšími slovy schvalují se návrhy v přednesení jeho obsažené i oznamuje se, že
bylo nařízeno, aby Muhlensdorfovi dána byla záloha 1000 zl.,
a to v témž ještě měsíci. V připravené osnově resoluce
této císařovna phpsala »habe beigesetzt: noch in diesen
monath«.l)

III.
Zatím Muhlensdorf překlad český pilně vedl dále. Když
obdržel dekret nejvyššího Madu justičního, obsahující vyřízení noty jeho, poděkoval hr. Althannovi listem psaným
v Praze dne 2, září 1767 a tu mu sděluje, že překlad dospěl na 55 ternionův, Píše dále, že bez povolení zálohy
(kteréž ostatně ještě neměl) již by nemohl pokračovati, ale
nyní že chce si popíliti »zu Bestattigung des al1gemeinen
Rufs: dass ein bohmischer auch grauer Kopf versessen
seye«, i doufá, že počátkem prosince bude moci předložiti
díl druhý a, ne-li celý díl prvý, alespoň větší část jeho. 2)
') Kromě toho i postskriptní otázku: "wie weit ist Martinez in
walisch gekomen".
2) Nejspíše Faltin, aby mohl se věnovati překladu, zůstavil .právní
:.astupování docela. K žádosti jeho vztahuje se nejv. billet dne 6. února
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Jestliže práce snad nezdal'ila se tak rychle, o mnoho
Muhlensdorf své lhůty neprodloužil. Nejv. billet k hr. Hatzfeldovi ze dne 6. února 1768 nařizuje_: Da der Muhlensdorf
mit Ubersetzung eines Theiles des Codicis Theresiani ferttig
worden, so sind ihme nach Maas lVIeiner vorigen Resolution
weitere 1000 fl. dermahlen dahier, I) bey Einlieferung des
dl'itten Theiles aber die leztere 1000 fl. gegen seiner Quittung
in Prag zu erfolgen. Byl to patrně díl druhý, jenž byl dohotoven. 2)
r. 1768 hr. Breunero.yi svědčící, jenž dí: ln Riicksicht desseD, dass der
SupplicaDt sieh ZUl' Ubersetzung des neuen Codicis Theresiani verwenue,
habe ..• zu ..dispensiren befundeD, das. derselbe naeh vollendeter vollkommener Ubersetzung besagten Codícis díe SChOll vor acht Jahrell angetreteue Stadt-Procurator- Stelle bei denen unteren Gerichtsstellen fortsetzen konue; so ihme einsweileu zu seinel' Sicherheit zn bedeuten ist.
') Jak se zdá, Miihlensdorf přeloženou část sám ve Víuni odtvzdal.
2) V lednu téhož roku český výbor zemský obrátil se ua gubernium
a pí'ipomínaje, že nový codex TheresiaDus jest z největší části k místu
doveden a tou dobou již se překládá do řeči české, žádal v pi'jpisu svém,
aby jménem veškerých stavův podalo císařovně prosbu, "womit allerhochsselbte die bereiths ausgearbeithete Theille des neuen Codicis Theresiani
denen allhiesigen Standen, zumablen es die wesentliche Laudes Verfassung und das Corpus Statuum samt und sonders ohnmittelbaLr resp iciret, annoch vor dessen allgemeiner publication, und zwar unter einem
auch um derentwillen, damit es nach Vorgangiger Standischen wissenschaft in erfolg der gemeinsamen Biindigkeit desto mehr zu wiirkhen vel'mogete, ad Statum Notitiae allel'mildest communiciren zu lassen geruhen
mochte". Gubernium učinilo prosbu takovou. Dvorní kancelář vyslovila
se proti ní. Praví v pi'ednešení svém (dne 5. února 1768), že byla by
radila, aby osnova sdělila se stavům, kdyby nešlo o pouhé jus privatum,
nýbrž o ústavu, "nicht zwar als ob dieselben an der E. M. allein zustehenden gesetzgebenden Gewalt Theil zu nehmen hiitten, oder ihr Vorwissen dem Gesetz in seiner Bitndigkeit eine mehrere Wiirksamkeit, als
es schon von dem unumschrankten Willen des Gesatzgebers hat, beilegen
konnte, sondern lediglieh aus der fUr das Beste des Díenste3 Hud des
Landes vordringender Betrachtung, dass die Stande nach der ihnen von
der innern Landesverfassung beiwohnenden vollkommenen Kenntniss
dasjenige, was zum Nutzen, und Vortheil des Dienstes, und des Landes
gedeihlieh ist, zum sichersten zu beurtheilen vermogen". Má se ustanoviti právo soukromé a to všeobecné, a kdyby codex předložil se stavům
českým, stavové jiných zemí že by žádali podobně, a konce nebylo by
dohlednosti. Ve státní radě žádost stavů českých narazila na stejuý
odpor. Bar. Stupan pi'esvědčoval, že od ostatních stavů přišly by stejné
žádosti. Konig v. Cronburg prohlásil, že žádost taková dotýká se nejvyšší
moci císařovně příslušp.iící. Císařovna rozhodla: "Denen Standen ist zu
bedeuten, dass dieses Meiner Obersten Gewalt zu nahe gehende Begehren
keine Statt habe." Dvorním dekretem ze dne 19. února 1768 resoluce
tato dána jest stavům českým na vědomost. Stavové podali novou žádost.
Praví tu: "Der Ausdruck, dass diese Standische Bitte der Ohristen Gewalt
1hro kais. konigL Apost. May. zu nahe gieng'e, konnte denen Standen
nicht anders, als sehl' Betriiblich und schměrzl. fallen, da allerhOchst
Ihro: selbte die Standische Bitte mit dem Argwohn aufgenommen haben
mogen, samb dieselbe die Mittheilung dieses angearbeitheten Wercks in
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Díl prvý nepochybně předložen jest v brzku po něm.
Muhlensdorf, jenž tudy na třetí díl neměl nijaké zálohy a
strany dalšího příspěvku zůstával v nejistotě, podal na to
v květnu novOU žádost císařovně, prose jednak, aby 1000 zL
za třetí díl ustanoven~Tch dala mu poukázati anticipato,
jednak, aby udělila mu slíbený pi'íspěvek na subsistenci.
podle nejp. přednesení, jímž hr. Althann vyjadřuje se o žádosti té, Muhlensdorf měl tehdy z dílu třetího 90 archů pře
ložených, za které již zase platil ze svého. Althann při
mlouval se za žádost i navrhl, aby příspěvek, jenž měl býti
Miihlensdorfovi pomocí na pobyt pražský i odměnou za pilnost a namáhání jeho, vyměřen byl alespol'í 1000 zL a z polovice poskytnut mu byl ihned, z polovice, až překlad bude
dokonán. Císařovna schválila rady Althannovy a billetem
ze dne 28. května 1768 nař'ídila: lch habe dem Muhlenstorf
fur die bereits angefangene Ubersetzung des dritten Theils
des Codicis civilis mehrmahlen Tausend und zu seiner Subsistenz in Prag auch Tausend Gulden bewilligt, es seyn ihm
also erstere 1000 fl. gleich jetzo, von denen anderen 1000 fl.
aber derzeit nur 500 fl. und bey Beendigung des gantzen
Werkes die ubrige 500 zu verabfolgen und bey der Prager
Cammeral Cassa behorig anzuweisen.
Notou ke dvorní komoře ze dne 7. února 1769 hrabě
Althann žádá, aby Miihlensdorfovi, jenž překlad dokonal,
poukázána a vyplacena byla druhá polovice z 1000 zl. jemu
"per modum remunerationis« povolených.
der Absicht angesuchet, um die darinnen enth~ltenen. Gesatze . etwa ~u
beurtheilen, oder gal1f zu derselben GUltigkeith slch glelch~amb emer mlteinwilligung anzumaassen andurch aber der Ihro May .. allem gebuhrend~n
Obristen gewalt sich zu nahern, wodoch das Stand!sche &,esuch allem
dahin abgesehen gewesen, damit allerhOchst 1hroselbe mlttelst Treudevotester Standischen Lediglich guttacLtL .aDhandlassung Von de1l:en
kiinfftig entspringen mogeDden Be~chwerden und Be~elligullgen, fol~lIch
bey si ch erg.ebe~den F1i.llen von .welth.eren Dec!ar~to1'l1s ent?obe~ blelben
mogteu." UjIšťUJí, "dass Mann m kemer - ~Ithm aneh DlC~t m. gegenwartiger Communicationsangelegenheith gesmnet gewesen, m eJll~. Beurtheilung deren von der AllerbOchsten Gewalt abhangenden Gesatzen
sieh einznlassen odllr zn deren giiltigkeith was Beyzutragen, sondern
dass Mann so ~ie je und allzeith, also auch in Hinkunfft gegen die
Hochste SatzuDgen die schuldige VerEhrung hegen, und in denen s~hran
cken der gebiihrenden Untlerwiirffigkeith zubeharren fortfahr~n .wurde".
I prosí s úmyslem takto světle vyl~ženýmri aby codex ,byl s Dlnu sdělen.
DvowÍm dekretem ze dne 13. kvetna 1.68 Jest oznameno, "dass 1hro
May. es ein for allemahl bey Dero desfalls ertheylten abschlagigen
resolution Bcwenden lasseten".
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Byl tedy Codex Theresianus celir přeložen na jazyk
český. Překlad byl půltřetího roku hotov, když, jak vypravuje HarrasOtvsky, Der Cod. Ther. und seine Umarbeitungen
I. str. 12., dne 14. srpna 1771 překlady díla téhož byly zastaveny. Nejv. billet s tímto příkazem vydán jest po návrhu
státní rady.
Císařovna byla uložila státní radě, aby poznámky ke
kodexu došlé a v předneseních kompilační komise s dostatek ještě nevysvětlené 1) povážila na zvláštních schůzích.
Ministr hr. Bltimegen se státními radami bar. Binderem,
bar. Stupanem a bar. Geblerem probrali ve čtyřech schůzích,
dne 27. a 30. července a 5. a 7. srpna 1771 konaných, první
díl a usnesli se, že zkrácené sepsání jeho od Hortena pořízené podle svých úrad dají přepracovati a pI'edloží císařovně osnovu nově již upravenou. Neshodli se však o dvou
otázkách poručenského práva i navrhli císařovně, aby nejv .
úřad justiční podal o nich své dobré zdání. A za tou příle
žitostí navrhli také zastavení překladův, jsouce, jak se praví,
v nejp. notě hr. Bltimegena, docela přesvědčeni, »dass von
dem Codice Theresiano in seiner dermaligen Gestalt kein
Gebrauch gemacht werden konne, dass mithin die bereits ·
eingeleitete Ůbersetzung desselben in das Bohmische und
Welsche,wenn sie langer fortgesetzt werden sollte, das
Aerarium nur mit noch mehreren Kosten beschweren wtirde«.
Patrně v státní radě nebylo známo, jak daleko překlady
dospěly. 2) Císařovna vydala billet k hr. Breunerovi, jak jí
byl navržen: Da ich nicht gemeinet bin, in dem Codiee
Theresiano in Ansehung der vormundschaftlichen Belohnung
zwischen meinen Bohmisch - Oesterreichischen Erblanden
einen Unterschied bestehen zu lassen,3) so hat die obriste
Justizstelle in pleno die Frage in behOrige Erwegung zu
ziehen und Mir dartiber baldmoglichst ihr Gutachten zu erstatten, ob die Gleichheit durch Aufhebung des vormundschaftlichen Sechstels und EinfUhrung der in Oesterreich
gewohnlichen Belohnung in den Bohmischen Erblanden, oder

') Viz Harrasowsky I. str. ll.
2) hvláštní písemní ohlášení o dokonaném
všeho císařovně nebylo podáno.
3) Srv. Ood. Ther. 1. c. 6 n. 463.

českém překladu

podle

durch Erstreckung des vormundschaftJichen Sechstels auf
die Oesterreichische Erblande am umbedenklichsten hergestellt werden konne? Zugleich hat sich die obriste Justizstelle auch dartiber zu aussern, ob es bei der dermaligen
Verfassung, da das Vermogen der vVaisen dem Vormunde
ohnehin nicht in den Handen belassen wird, und da die
vVaisen, in betreff der Einktinfte, und der jahrlichen Rechnung gesichert zu sein scheinen, nothwendig sei, die Verbtirgung der jahrlichen Einktinfte und desjenigen, was dem
Vormunde von dem beweglichen Vermogen eingeantwortet
wird, nach folgenden Grundsatzen anzuordnen: dass davon
kein einziger Vormund, auch nicht der eigene Vater befreiet
seV) dass selbe jederzeit durch eine tabulariter versicherte
Hypothek zu geschehen habe, dass nur bei deren Ermangelung eine personliche Verbtirgung oder Verpfandung beweglicher Sachen zugelassen werde und dass, wo auch
diese ermanglet, der Vormund nicht anderst zur Vormundscha~t gelangen konne, als wenn er sein Unvermogen, eine
CautlOn aufzubringen, gerichtlich beschworet? 2) oder ob
bei einem ganz unverdachtigen Vormunde eine Ausnahme
zu machen sei? So dann ist die Veranstaltung zu treffen
dass die bereits eingeleitete Ůbersetzung des Codicis The~
resiani in das Bohmische und Welsche von nun an alsofort,
bis auf Meinen weiteren Befehl, eingestellet werde.
IV.
Nejv. listem ze dne 4. srpna 1772 oznámila Clsarovna
komisi vůli syou, že Codex Theresianus má býti
přepracován. 3) Již v nejv. listu ze dne 31. března 1773,
kterým upravila rychlejší postup této práce,4) nařídila o pře
kládání osnovy zkrácené. Praví (v kuse třetím): Da der
Codex als ein allgemein gleiches Gesetzbuch fUr Meine Erblande in mehreren Stticken auch de~ gemeinen Mann bekannt gemachet, somit in die verschiedene in Meinen Erblanden tibIi che Landessprachen tibersetzet werden muss, so
kompilační

') Srv. Ood. Ther: 1.
2) Srv. Ood. Ther. 1.
3) Viz Harrasowsky
4) Viz Harrasows7c//

c. n. 175, 176.
c. n. 185-191.
1. str. 11.
IV. str. 2.
2
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ist, damit die Ubersetzungen in der Folge keinen langen
'Aufenthalt verur'=iachen, hierauf von nun an fUrzudenken,
und die Einleitung dahin zu treffen, dass sobald ein Theil
dieses neuen Gesetzbuches zu Stand kommet, derselbe alsogleich in das Bohmisch- und Welsche iibersetzet, und in
dieser Art biss zur ganzlichen Vollendung des Werkes
theilweiss fortgefahren werde. Zu dem Ende hat die obriste
Justiz-Stelle in Ansehung der beiden Sprachen die sowohl
zu diesen Ubersetzungen als zur nachmaligen Censur fahige
subjecta,welche nebst der erforderlichen Kenntniss der
Sprachen auch mit einem gutenStudio juris versehen seyn
miissen, hier, oder in den Landern ausfindig zu machen und
Mil' in Vorschlag zu bringen.
Kompilační komise vyslovila se, že bylo by nejradnější
svěřiti překládání »demjenigen Stadt-Procuratori, weleher
das vorige Werk ... iibersetzt hat«, a revisi opět Mlihlensdorfovi. Nejvyšší úřad justiční doporučil návrhy ty císarovně, a císařovna připojila na nejp. přednesení jeho (dne
25. května 1773 podané) svoje »placet«.2)
Nový praesident komise kompilační hrabě SinzendorfI)
listem dto. 30. července 1773 učinil Miihlensdorfovi sdělení
'o návrzích od císařovny schválených i tázal se, zda jest
ochoten překlad opět vésti a revidovati. Připomenul, že
práce nebude s velkou obtíží, ježto podstata díla zůstane
nezměněna, ono jen uvádí se v stručnější způsobu, a »die
vorhin mlihesam ausfindig gemachten termini technici« nežádají nového studia.
Miihlensdorf odpověděl listem dto. v Nové VsP) dne
14. srpna 1773. Psal, že stářím horlivost jeho zemdlela a
pro těžké ztráty, jež utrpěl neúrodami, že nemůže již uči
'niti, co činil prve, ale věrná oddanost k císařovně že nedovoluje niu, aby odepřel vůli její. Že tudy vyslal ihned
schválního posla do Prahy, aby pojednal s dřívějším pře') Také pro vlašský překlad opět Martinez byl navržen. Revisi chtěl
na se vzíti dvorní rada Martini. Martinez žádal však za překlad osnovy
valně zkrácené 3000 zl. jako prve, a proto k úkolu tomu povolán jest
(1774) oficiál státní kanceláře Leopold Giuliani. Obdržel dukát za arch.
2) Hr. Althann r. 1771 byl odešel na odpočinek (1l1aasburg, G. d.
Obersten Justitzst, str. 90).
3) Mtthlensdorf statek ten dne 27. ledna 1768 v dražbě koupil. (On. z.
k instr. 2tl9 N 8.)

kladatelem. Tento však »111 his feriis messalibus« neby:l
v Praze. Nepochybně trvati bude na platu předešlém. Ter-,
mini technici ovšem že nyní nedají práce, ale ty že skoro
výhradně on, Miihlensdorf, měl na staro~ti, a překladatele
vyhledávání jejich nezdržovalo.
Mlihlensdorf vyžádal si v témž listu ukázku nového
textu. Ze spisů pozdějších vychází, že byl mu dodán opis
hotového již prvního dílu, a nepochybně on pak prohlásil,
že úkol svůj opatří v Nové Vsi, a žádal, aby mu za po·
můcku byl poslán dřívější překlad.
Dne 23. září 1773 císařovna vydala - patrně po nejp,
přednesení, které jí podle listů Mlihlensdorfových učině~o
jest - následující 'list k hraběti Sinzendorfovi: Da dem
Miihlerstorf die Revisiori des in die Bohm. Sprache zu iibersetzenden verkiirzten ,Codicis Theresiani wiederum aufgetragen worden; so ist ihm mitzugeben, den vorhinigen Uber;:;etzer hierzu mehrmalen zu gebrauchen, und die Behandlung
,desselben zu iiberlassen. Wenn er sich aber zu einem geringeren Preis, wie fast vorzusehen, nicht verstehen will, so
kann der Miihlerstorf ihm die vormals fUr einen Bogen des
Deutschen Textes bezahlten 3 fl. und so auch dem Copisten
fiir jeden mundirten Bogen 13 kro accordiren. Ihm selbst
dem Miihlerstorf sind zur Bestreitung der diesfal1igen Un;
kosteneinsweilen 500 fl, Verlagsgelder ex Camerali auf
Verrechriung anzuweisen, und dieserwegen Meine Entschliessung der Hofkanimer hiniiber zu geben. Zli Ersparung
des sonst bezahlten Bothens sind die Translata von Zeit zu
Zeit dem Miihlerstorf durch das Gubernial-Expedit mittelst
der Post zuzuschicken, und von ihm ebenfalls durch die
Post nach veranlasster' Correctur ex officio zuruck zu befordern. Hiernachst sind dem Miihlerstorf zu Erleichterung
der Arbeit die vorhin iibersetzte drei Theile zuzuschicken.
Hr. Sinzendorf uvedľ list ten Miihlensdorfovi ve známost a poslal mu celý dř'ívější překlad. Mlihlensdorf v listu
:dto,. v Nové' Vsi dne 16. října 1773 přijetí jeho potvrzuje
i hlásí zároveň, že S. překladatelem smluvil 3 zl. za arch.
J.
Překlad postupoval rychle. Dvakráte - ,listy ze dne
-29. listopadu a ze dne 6. prosince 1773 - Mlihlensdorf vyžádal
si vysvětlení některých míst z hlavy čtvrté a šesté; Konipi2*
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lační komise vyřídila dotazy jeho v sezeních dne 7. a 18. prosince 1773 konaných. I) V sezení odbývaném dne 25. ledna 1774
měla již před rukami hotový překlad prvého dílu.
Překlad ten však nebyl práce Faltioova. Pracoval jej
kancléř Nového Města Pražského Jan Josef Zeberer. Miihlensdorf zaslal s překladem zvláštní .Syllabus deren von dem
Ubersetzer unacht gebrauchten theils ungewohnlichen theils
von ihme neuersonnenen Wortern«. V úvodu jeho vyslovuje
se o překladateli. Praví, že tak, jako Grammatica linguae
bohemicae od Rosy sepsaná 2) předčí nade všecky jiné až
dosud tiskem vydané, i kancléř Nového Města Pražského
p. Zebrer,3) jde-li o překlad z jazyka německého na jazyk
český, zaslouží přednost před každým jiným. Vyt~Tká však
a lituje, že on tuze lpí na písmenu, velmi často dává před
nost slovům méně obyčejným před takovými, jež jsou všeobecně známy, a mnohdy bez potřeby klade terminy nově
vymyšlené. 4) Tyto že nejspíše snaží se zavésti, aby v slovníku jeho, o němž dvanácte let již pracuje,5) jaksi authoritate regia byly potvrzeny. Syllabus řečený vykazuje, co
Miihlensdorf »mimo mnohé jiné« opravil ve směru tom, aby
zákonník, jemuž rozuměti se má podle pravého a všeobecného smyslu slov (I. 1. § 31.), výrazy neobyčejnými nebo
dokonce mylnými nesváděl k nedorozumění.6)

Jak se stalo, že překlad svěřen jest Zebererovi, o tom
zprávy se nedostává. Miihlensdorf v listu svrchu řečeném
1) Některé vysvětlily se chybou písaře, zkomolením slova a nesprávnou interpunkcí. Strany některých výrazů komise odkázala na místa
dřívější osnovy, kde již se vyskytují. Vyložila, že Handlung" v § 18.
hl. 4. není "MercantiIhandlung", nýbrž rozuměti se d;á de quovis negotio
a liberis, patre jubente, consentiente, aut ratum habente, gesto, nEndaus~u,g" v § 13~. hl.
*e neznamená j~ění vykázané _na ,konci účtu přede
sleho, nýbrz totez Jako v § 147. teze h1., a § 1840 teže hl. že nemluví
o škodě, jíž úřad poručenský per incuriam negligentiam dopustil nýbrž
de eo casu, ubi magistratus ipse officio judicis sibi incumbent~ male
fungendo, pupilIis damnum in tulit.
2) Jungmann V. 23.
3) Miihlensdorf píše Zebrer. Avšak i Zeberer sám a na líředních
listinách, tak se podepisoval. Rovněž na náhrobní desc~ jeho která se
na olšanském hřbitově zachovala, vytesáno jest: Joannes Joseph~s Zebrer.
4) Za příklad uvádí se: zvole, vazba, začinek, s bouvou (viz k tomu
pozn. 3. na str. následující a sylIabus přiložený 1. 3. ~ 15.).
5) Jungmann VI. 151. Rukopis (osmisvazkový) nalézá se v knihovně
Č eského
Musea.
6) Prv. k tomu svrchu pozn. 1. na str. 4.

,?

ze dne 16. října 1773 nepíše nic, že smluvil se s přelda
datelem jin~'m. Kompilační komise podala císařovně dne
2. prosince 1773 nejp. oznámení, jak splněno jest, co nejv.
list ze dne 23. září 1773 nařídil strany českého překladu,
a v oznámení tom není zmínky, že neužije se překla
datele dřívějšího. Patrně tedy kompilační komise neměla
zprávy další.
Faltin žil ještě roku 1784. 1) Nejpodobněji Miihlensdorf
v poslední chvíli najal Zeberera jelikož sílu platnější. Zeberer byl překládal do řeči české hrdelní soudní řád Terezianský, a Miihlensdorf asi nyní upozorněn jest na něho. 2)
Nejv. list patrně jen z ohledu k nákladům odkázal na pře
kladatele dřívějšího, nikoli pro vlastnosti jeho, a lVIiihlensdorf v mezích tudy vyměř'ených učinil podle moci prvotně
obdržené, aby sám zj ednal osoby potřebné. 3 )
.
') Obdržel v dubnu toho roku decretum eligibilitatis k dosažen
radního místa při magistratu spojených měst pražských.
2) Za Miihlensdorfova pražského pobytu Co~stitu.t!o criminaIis j.~ště
se nepřekládala. Český překlad ~evyšel r. 17G9, )ak JIZ payno z vytJstě
ného v knize potvrzovacího reskrIptu ze dne 18. cervence 1171. Rok one~
objevuje se na tituli jen v souhlasu s vydáním ~ěmeckým: Resolp..Cl
ze dne 13. dnbna 1769 císařovna vyslovila teprve, ze n0v.ý z?;k?n muz.~
se do í'eči české (a vlašské) pí'eložiti, o čemž aby se JI uCIllllo dalsl
přednešení.
.
..
3) Nápadné jest, že Miihlensdorf nej~enuje Zeberera a~1 v hS,tu
svém prve (str. 19.) zmíněné~ z~ dn.e 29. hst~padu 1773.. S liste.m hm
poslal hraběti SinzendorfoVl .nekohkaarch~ve ,!WysazenJ w..Nowym
Czeskym Hrdelnjm Rzadu postlhlych Hla~lllegssJch a Z?amelll~legssJch
Omy ln a Chyb, s Omiuutj m mnohych .menss.lch. o~)Zwl~sstl1le pro~l Dobropisebnosti sem a tam se wyskytagl~zych", .Jez .. pry mu ne,dav~o b~lo
posláno z Prahy a má se dodatkeo~ vytls!moutl. ~n?lensdo:f plše, z~ prečetl pozorně seznam ten a nemuze k nemu hledetI lhosteJne. Je pl~vda,
že vytýká mnohá velmi závažná errata, kteráž opra~y nev~hnutelne vyi\aduj í, avšak udává také opravy, které. k~~by. o?,drzely mlsto, po~l.a ~.y
z konfnse již politování hodné konfuse Jeste vetsl. Muhle~s~orf prllo~al
k listu svému následuj ící poznámky nemístných opra~: Záczlll.ek. (v p!:ekladu: zloskutek) i:it weder in usu, noch iu bohrmschen D.ICtIOD.arus,
oder Biicheru zn' finden. WyssetržlIgičznost ist eine buch~tabhche Ube~
setzung, dahingegen wyhledawagičzoo:it in.N.emesi Jo.sephlua, und, cont;,nua praxi Appellationis gegriindet. Samodleczne (v .p~. cl. 3~ § 1. svyvolne)
ist ein unbekandtes, neuerfnndenes Worth; freyw11hg. heIsset Vro substrata materia Swobodnie, dobrowolnie. Prorada Ze~le,. ne~~rfnndenes
\Vorth dahinO'egen Landes Verrather, Zradcze Zemle lil bohm. Stadt
Recht~n M.
u. N.3 beD.;tmbsset wird. Prže~tážne, Pržedtažnost, yor'ZI\O' ist eine buchstabliche Ubersetzung, und helsset na ch der alIgememen
RebJensarth Pržednost. Diedinečznemu Pánu ist g:ar .nicht .ublich, dann
obzwar nach der Mahrischen Redensarth Wes, dICdlna, ~.JU Dorf, und
bauernguth bedeutet, so wird doch auch dort Lan~es el.n Grundherr,
grundbiicher insgemein Gruntownj Pan, Gruntowlll Klllhy genennet.
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Kompilační komise také nezabývala se dále změnou
překladatele.' Usnesla se podati císafovně překlad zaslaný

i , syllabus, aby ona seznala, jakou lVliihlensdorf dal si práci.'
V nejp. přednesení praví se vzhledem k opravám lVliihleosdorfovým,že kompilační komise ffillže jeposouditijenpotud;
pokud určují smysl německých slov vícevýznamných. Ten
že pochopují veskrz správně. Pokud směřují I~ tomu, aby
kladla senejpříhodi1ější slo,;a česká, že vše ' záleží ' na znalství jaz~Tka českého a třeba důvěřovatilVliihlensdorfovi,kter~T
jest. "ein 50 wohl in den Rechten, Praxi und Stylo judiciario, als auch in der bbhmischen Sprache vollkommen
geiibter lVlann«, Dne 12. března 1774 došla tato nejv. resoluce:
~er lVliihlensdod verdienet in allem ' Anbetracht bey dieser
Ubersetzung alles Zutrauen, dahero ihme dienothig findende
Abanderung der Worter ganzlich zu iiberlassen und iiber die
N:enitliwie, negative (v Pl" čl. 39 § 8. zapíranlivě), ist ein neuerfundenes'
uubekalldtes, und in keinem btihm. Lexico aufzuíinden mocrendes Worth·
~V niezustanj, Ausbleiben, istzwarin dem LeXico Welleslavi'no gegriindet,
Jedoch ~a~ l&, . wy~ustanj ~ta~. v překladu ?l. 4~: ~ 11.) alJgeníeiner.
ZewDJtrzltl, Slch eusseren, 1St eme buchstabhche Ubersetzun cr und bedeutet eigends exenterare. Powlovnie, glimptJ,ich, ist ein neu~;funde'nes,
unbekandtes Worth. S bauwau (čl. 93. § 2.: mit Geprang), durchaus
unbekand. Nebst deme solle dem Vernehmeu nach in der bohmischen
version Privilegium loco N:adanjper 19. Zwolp, aU:lsgedl'Ucket worden
seyn, so iiberaus irrig istj nach Aussweiss deren Landtatl .. Kauf unď
Verkauf Quaternen ist. fil:st in jedem Kaufbrief enthalten: Statek s plnym
Pra~e'!l a se wssy Zwoh, ,quod denotat: bon um cum pleno dominio et
omm l~bertate, wann ' ~e~enach Zwole ein privilegium bedeutete, so folgete Illerauss, dass em JederVerkaufer eines landtatli,:hen Guths dem
Kaufer ein privilegium verleihe. Gleichwie nun die Ptlicht eines Ubersetzel's erfordert den achten Verstand, nicht aber den aJleinigen Buchstaben des zu ii?erset~enden Worth~ zu beobachten, also kann hingegen'
derley buchstabhche Ubersetzung mchts anderes als. undeutlichkeit und
hieraus erwachsende bey einem Gesatz-buch hochst schadliche I~runcr
~ach sich ziehen." Miihlensdorf praví o poznámkách těch v listu svém ž~
Jen am.ore publici je předkládá, a prosí, "damit der Prager Verfasser 'des
elenchl nicht erfahre, dass ich die alleinig von ihme erdichtete und keinem
b6~me~ bekannte ,neue nomenclaturen widerlege, als im widrigen ieh
bel weltherer iibersetznng des codicis civilis unertracrliche Schwiirigkeíten
fi~den ~iirde." Tento pražský spisovatel beze vší p;chybnosti byl Zeberer
sam. Preklad hrdelního řá~u. od něho vypraso~aný byl totiž nejen "pro~léd.~u! a pospr::v"e~" komiSI r::~ův appell!l~Ulch, alebrž nejvyšší úl'ad
JUStt~Ul p~tom Jeste ~de.vzdal JeJ Janu V~cl!lvu. ~ohlovi, jenž "strany
praveho vyrazu pro Jista slova poznamenam UČIUlI", načež ustanovení
k tomu dvorní ra~ové .!~hož úř~du pře~lad z]roumali a opravili, Opravy
Ze.?er~rovy patrne mmly protI opravam prekladu jeho. Miihlensdorf
za.llste věděl, že elenehus pochází odZeberera. Z listu jeho vysvítá
dále, že mu na spolupracovnictví Zebererově velmi záleželo. Poznámkv '
~iihJen~do.rťovy kompilační komise dala uložiti l ,,3,ž' by se élenchus legd"Itter obJevIl".
'
, ,
,

geschwind undwohl besorgte Úbersetzung des ErstenTheils
lVlein 'gnadigstes W ohlgefallen zu erkennen zu geben ist.
Hr. Sinzendorf oznámil lVliihlensdorfovi tato pochvalná
slova císařská a s psaním poslal mu (dne 5. dubna 1774)
německý text prvních sedmi hlav z dílu druhého. lVIiihlensdorf v dopisu svém dto. 29. listopadu 1773 byl žádal, aby
mu k urychlení práce díl druhý posílán byl po kapitolách,
jak budou hotovy, poněvadž »starým chatrným lidem není
den jako den«.
Překlad týchž kapitol lVIiihlensdorf zaslal s dnpisem
dto v Nové Vsi dne 19. června 1774 a připojil k němu po- ,
dubný »Syllabus emendatorum in parte 2da Codicis versionis bohemicae«. Kompilační komise předložila císařovně
obojí dne 20. září 1774.
Další kapitoly lVliihlensdorfovi podle všeho zaslány již
nehyly. Upravování textu Hortenova vleklo se velmi zdlouha
a v srpnu 1776 porady uvázly docela. 1) Touž dobou uloženo jest lVliihlensdorfovi, aby řídil český překlad schváleného právě řádu soudního.
80

V.
Přeložené části upravené osnovy Hortenovy jsou v archivu
k. ministeria spravedlnosti uchovány.
Přeložený Codex Theresianus nepodařilo se mi najíti ani
tam ani jinde, kam by se byl asi mohl dostati. Z) U lVliihlensdorfa nezůstal. První díl lVliihlensdorf vrátil, posílaje přelo
žený první díl »kodexu zkráceného«.3) Zajisté vrátil i ostatek.
Nepříjemnosti, které měl s překladem řádu soudního, pohněvaly jej v míře nemalé,4) a odesílaje hr. Sinzendorfovi
C.

') Viz Harrasowsky, Gesch. der Codification des osterr. Civilrechts
(186b) str. 140.
'
2) Velikými díky zavázán jsem pánům sekč. radovi dr. Schraufovi
ar?h. i·ed. dr." Felln~rovi,. sekč. radovi , dr. Binderovi, sekč. radovi Krey~
CZlmu, .arch. red. Kop.lovl, ~rch . kone. Kratochvílovi, arch. kone. dr. Wilhelmo;l a of~cla.lu RIgaloVl ~~ ~zácnou ochotu, jižto mně prokázali.
" ) Hrabe. Slll~en.dorf .zm!~~Je se o tom v psaní svrchu řečeném, jímž
MllhlensdorfoVl sdeluJe neJvyssl rozhodnutí de rec. 23. září 1774.
~) ,Miihlens,dorf ohdržev v ~rpnu r . 1776 originální text řádu soud.
mho, JeJ poslal lbned ZebereroVl k překladu. Za některý čas žádal však
aby směl se odebrati ll.a šest neděl do Vídně nebo ' do Prahy, kde bý
skrze P~hla nebo skr~e Zeberera. pořídil překlad s větší spolehlivostí a
rychlosti moha se s prekladatelem domlouvati. Lepší, míqil, že by bylo,
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překlad dohotovený v listu dto. v Nové V si dne 10. ledna 1777
žádal si, aby budoucně hyl ušetřen podohné »hořké práce«.
Jestliže tedy obou ostatních dílů nehyl ještě vrátil, po takovém odhodlání nepodržel jich u sehe" déle.
Možná, že zmizeli' překlad padl za oběť při velikých
krádežích, jež v spisovně nejv. úřadu justičního spáchal
r. 1813 a 1814 tamější sluha, jistý Galler. Ale více než hádati nelze.
Ztráty jest želeti. Nehylo to dílo správného a krásného
jazyka. Po té stránce pozdější překlad kodexu zkráceného
zajisté není horší. A tu hruhé nesprávnosti tehdy rozšířené .
vyskytují se v hojnosti. Čte se »zákonami« (I. 3. § 23.),
»věřitelmi« (§ 74.), »dědicemi« (§ 80.), »dovědějí« (II. 7. § 34.),
»při pozemských statkách a právách« (I. 2. § 9.), »má podle
míry jeho ošemetnosti trestán hýti« (I. 6. §. 91.), »může podle
jeho dobré aneb zlé víry od každého pána o to poháněn
hýti«(I1. 4. § 18.), »pozastavení od větší důležitosti« (1. 6.
§ 140.), »od stejné povahy jsou« (II. 7. § 28.), »právo se
přenáší s tím převzdáním« (1. 6. § 33.) a m. j.l) Ale byla
to práce ohsahující hohaté názvosloví civilistické, jež hylo
shledávati a nově tvořiti. Překlad pozdější je mohl opakovati jen z části. Mimo to zdá se, že Mlihlensdorf ve mnohém
podal se novotám Zehererovi'm, a mnohé patrně zůstalo
neopraveno. Z)
Ukázka z překladu tohoto na konci jest připojena. Sestavení následující poskytne přehled po názvosloví.

aby v Praze se Zebererem překlad započatý ukoučil, než aby ve Vídni
s Pohlem začínal z nova. Císařovna dala žádosti té průchod a povolila
Miihlensdorfovi na útraty 200 zl. (To má asi na ZÍ"eteli CCtnstein, Lehrb.
der Geschichte u. Theorie des oesterr. Civilprozessrechtes I. str. 172.)
Miihlensdorf tudy koncem Í'Íjna vydal se do Prahy. Na cestě byl okraden
o 170 zl. a v Praze ocitl se na mrzutých rozpacích i musil se dlužiti,
poněvadž povoleuých 200 zl. nebylo muještě poukázáno. S překladem
byly také nesnáze, zejména s terminy v Cechách neobvyklými in materia
executionis. Miihlensdorf vyžád.al si dopisem dto. v Praze dne 20. listopad,:! 1776 některá vysvětlení, ale ta nedostala se mu rychle, jak si přál.
Odejel dne 15. prosince 1776 z Prahy, nemaje ani vysvětlivek ani peněz
povolených. Vysvětlivky došly za ním do Nové Vsi. Upraviv tu konečně
překlad, měl zase velikou potíž, aby sehnal pořádného opisovače.
') Na vrub písařův asi náleží "skrze opatrovníky aneb kuratorové"
(1.6. § 1.), "skrze svy poručníky kuratorové aneb opatrovníky" (II. 7. § 25.).
2) Tak na př. syllabus Miihlensdorfův zavrhuje (I. 3. § 24.) "pi'edtažnost" (viz také svrchu str. 21, pozn. 3.), ale v překladu vyskytuje se
"předtažně" (I. 6. §§ 5. 25.), "má býti předtažen" (§ 23.) aj.

Staat: v našich ředách (I. 2. § 3.), pro ředužitečný (I. 4. § 4.)
(II. 1. § 12.); Landesherrschaft: při někdejší (jeweilig) proměně zemské vrchnosti (I. 1. § 29.); landesflirstliche Gewalt,
1. Macht: zemo-knížecí mocnost (I. 3. § 25, 6. § 169.), hOchste
Machtvollkommenheit: z plnoty naší nejvyšší mocnosti (I. 1. § 20.),
gesetzgebende Gewalt: právo-mocnost (II. 1. § 1.); Landesverfassung: zřízenost země (I. 3. § 59.), zemská zřízenost (II. 1. §31.).
Gesetz: zákon (I. 3. § 1.), erlassen: zákony projíti necháváme
(I. 1. § 3.), procházející zákony (tamž), diesfalls anordnen: v té
důležitosti nařizujeme (I. 3. § 40.), diesfallige Anordnungen: podle
prošlých v takových příběh ách nařízení (II. 1. § 8.); Gesetzbuch:
zákonná kniha (II. 7. §. 23.); Beglinstigung: opříznění (§ 27.),
Beglinstigungen Gnaden und Freiheiten: nadání milosti a svobody
(I. 1. § 20.), begunstigt: opřízněný (tamž), Befreiung: jestevná
(sachliche) nadání (§ 25.), wenn si ch die Sache angebrachtermassen
verhalt: jestli se věc v zanešeném způsobu nachází (§ 23.); Gewohnheit: protivná (widrig) zvyklost (§ 12), nepodstatná (unstatthaft) z. (§ 32), Gebrauche und Gewohnheiten: obyčeje a zvyklosti
(§ 15.), Misbrauch: zcestných obyčejů (§ 18.); Bindungskraft: zavazatnou moc (§ 3.); Anordnungen handhaben: mají vždy příslušně
hájena býti (I. 3. § 16.), den A. nachlehen: mají co nejpříkřej
(auf das Genaueste) pozorována hýti (§ 13.); Strafen werden verwirkt: tresty se provinují, proviněný trest (I. 1. § 4.); Vereitlung
des Verbots: k podskočení zápovědi (I. 6. § 84.); Auslegung:
smyšlené (gekunstelt) vykládání (I. 1. § 32.), buchstablicher Inhalt:
vejslovného obsahu (§ 34.), eigentlicher Sinn: vlastitého obsahu
(tamž), Ausdeutung, Erweiterung, Beschrankung: vyjadřování, rozšiřování, obmezování (§ 32.). Bestandiges allgemeines Civilrecht:
ustavičné všeobecné civilní právo (I. 1. § 2.).
Votgbar: dospělý (I. 4. '§ 31.), zletilý (I. 6. § 160.), po dosáhlé zletilosti (I. 4. § 31.); minderjahrig: neplnoletý (I. 6. § 83.),
v čas trvající neplnoletosti (I. 4. § 43.); grossjahrig: plnoletý
(I. 3. § 2.), plnoletost (I. 6. § 84.); sich selbst vorstehen, ihren
eigenen Geschaften behOrig v.: samy sebe zpravovati (§ 1.), své
vlastní důležitosti náležitě zpravovati (§ 34.), Freie Verwaltung:
svobodné vládnutí (I. 3. § 65.), eigene Schaltung: k vlastnímu vládnutí (I. 4. § 31.), schalten und walten: říditi a nakládati (I. 3. § 64.).
Verschwender: mrhač (I. 6. § 197.), mrhání (§ 17.), mrhání a rozmetávání (Versplitterung) (I. 3. § 83.). Blodsinnig: nesmyslný (I. 6.
§ 195.). Presthaft: neduživý (I. 6. § 193.). Landesinwohner: zemských obyvatelův (I. 2. § 3.), Inlander: za zemáky (tamž), Fremde:
cizí (§ 10.); landesfahig: k zemi schopen (§ 4.); Landmannschaft:
zemáctví (tamž), Landleute: zemákův (§ 3.), při zemácích a vyššího
práva lidech (I. 3. § 41.); niederer Stand: sníženého stavu (I. 6.
§ 36.); personliche Unterthanigkeit: osobní poddanost (II. 7. § 26.).
Glaubensgenosse: z ohledu jiných nábožencův (I. 6. § 36.). Gewerbe:
obchod (I. 1. § 22,); Kunst: kunšt a umění (II. 4. § 10.). Verzemě
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kleinerlich: zlehčenliv)~ (I. 3. § 7.), k zlehčení bylo (I. 6. § 36.);
iirgerliches Beginnen: ,pohoršlivého skutku (II. 3. § 24.).
.
Verwandschaft: spřízněnost (I. 5. § 3.), právo spřízněnosti
(§ 2.), své právo z spi'ízněnosti vyvádějí (§ 10.), právo přátelství
(I. 4. § 39.), přítel (I. 6. § 11.), přátelé (§ 25.), přátelstvo (I. 4.
§ 37.), Blutsverwandschaft: krevní spfízněnost (I. 6. § 49.), Blutband: krevní svazek (I. 5. § 1.); Geschlecht: rodové se rozplozují
(§ 1.); Voreltern: všech na horů vstupujících (I. 6. § 23.); Stammvater: kmenn~T otec (I. 5. § 1.), Grosseltern: dědů a bab (I. 6. § 22.),
der Abgestammte: pošlý (§ 7.); eheleibliche Kinder: vlastní děti
(I. 4. § 40.); eheliche Kinder: děti manželské (§ 13.), uneheliche
Erzeugung: nepořádné zplození (I. 5. § 2.), uneheliche Kinder:
krom manželstva zplozeným dětem (1. 4. § 11.), děti z neřádného
lože (§ 36.), nemanželské děti (§ 39.); Mannsstamm: mužský kmen
(I. 5. § 4.). Ledig, verheirathet: panic aneb ženat (I. 4. § 40.),
v stavu manželskym postaveným dětem (§ 31.). Schwiigerschaft:
příbuznost aneb švakrovství (I. 5. § 2.), angeschwiigert: k někte
rymu rodu spříbuzení manželové (tamž).
Aufenthalt: přebývání (I. 6. Š 206.); Landlaufer: zemský
tulák (II. 6. § 8.).
Mittel: spolkové (I. 1. § 11.), M. und Zunfte: od cechů a
pořádků (I. 6. § 124.), Versammlungen: shromáždění vy:(:dviženo
(errichten) (JI. 1. § 40.); Stifte: k základstvím neb štiftům (§ 10.),
milde Stiftungen: fundace (I. 6. § 18.); Verfassung: vejsada neb
řád (II. 1. 46.); Vorsteher: představení (T. 1. § 11.); einzelne Mitglieder: s vymknutím (Ausschliessung) zvláštních spolu-oudův
(II. 1. § 41.), zvláštním spolu-oudům obce pozorujíce je jakožto
zvláštní os01)y (§ 47.); Stimmrecht: právo hlasu (§ 46.); auflosen:
když obec z cela se rozvede a zruší (I. 1. § 25.).
Unkorperl. Dinge: netělesné aneb nehmotné věci neb jestva
(II. 1. § 62.); korperliche, unkorperliche Sachen: tělesné, netělesné
věci (II. 5. § 6.); ausser Randel und Wandel: z tržectví a obchodu vystupuje (II. 1. § 8.), věci, které krom tržectva a obchodu posazené jsou (II. 7. § 26.), k bezpečnosti tržectva (I. 3.
§ 54.); Randelsstrassen: tržecky silnice (II. 1. § 31.); Zollstrassen :
mejtní silnice (§ 34.); ortschaftliche Wege: sousedsky cesty (§ 31.);
beharrliche und schiffbare Strome II Flusse: stály a plavitelny
proudy a řeky (§ 15.); Kirchh6fe oder Gotteslicker: k pohřbení
mrtvých odhodlany hřbitovy aneb pole páně (§ 8.); milde Sachen:,
nabožnym památkám neb záduší (§ 10.); landgemeiner Gebrauch:
zemi obecnému užívání (§ 14.); andachtiger und gottseliger G.:
k pobožnému a nábožnému užívání (§ 3.); Begrabnissrecht: při
tom pohřebním právu (§ 9.); bewegliche, unbewegliche Sachen:
mohovité v. (I. 1. § 6.), nemohovitosti (II. 7. § 1.); liegendes Gut:
pozemský statek (I. 1. § 6.); Grundstiicke, Grunde: dědin neb
gruntův (I. 6. § 108.), na berničních gruntech (II. 1. § 29.), na
gruntu vyzdvižená stavení (§ 50.); Dominialguter:' dominiální
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a komorní statky (II. 7. § 27.); landschaHliche Giiter: pozemsky
statky (I. 2. § 4.); Erhzins-Grunde: na dědi čním ou.ročním neb
purkrechtním platu stojící grunty (II. 1. § 18.); frOle Erbguter:
svobodny dědičny statky (I. 6. § 26.); Fideicommissguter: věro
svěřensk~Tch aneb fideikomissních statků (II. 1. § 53.); OherfHiche:
ani ve vrchní ploše (II. 3. § 26.), ploval by na vrchní ploše (II. 4.
§ 4.), Bedeckung der O.: zastření vrchní plochy (II. 1. § 19.);
erd- mauer-, niet- oder nagelfest: co s zemí, zdí, nýtem aneb
Mebem upevněno jest (§ 50.); Gut: zboží (II. 3. § 28.); Feilschaften:
tržné svršky (II. 1. § 60.); Hausrath: domovní nabytek (§ 5?);
kostbare Fahrnisse: skvostných mohovitých věcí (I. 6. § 90.);
Kleinigkeiten: maličkosti (II. 3. § 34.), jiné mohovité aneb sebe
samv pohybující maličkosti (§ 1.); kunstlich Guss-, Schnitz-, Drehoder" Erdenwerk: mistrné lité, řezb~řské, soustružnické neb hliněné
zboží (II. 1. § 55.); Kunstwerkzeuge: mistrné nástroje (§ 56.);
Zeug: materie (§ 55.); Bauzeug: nástroj patřící k stavení (§ 60.),
z cizí pi'ípravy vyvedené stavení (II. 4. § 16.); Esswaaren: potravní věci (II. 1. § 60.); Proviant: píce (II. 3. § 12.); ~achef],
die im Handel und Wandel nach Gewicht, Zahl und Mass geschatzet werden: věci, které v tržectvu podle váhy, počtu a míry
ceněné bývají (I. 3. § 53.); Gattung: rozdílů a spůsohů (II. 1. § 1.),
od určité vrstvy ještě neurčitý kus (II. 6. § 3.), od první povahy
jsou (unter die erste G. gehoren) (II. 7. § 26.), pod tu povahu
(I. 1. § 21.), tvar (§ 22.); Betrag: celá vejnuška (II. 1. § 4.) co
by to vynášelo (I. 3. § 92.), v rovné vejnosnosti (§ 59.),.. suma
(§ 66.); Werth: při věcech od chatrné c~ny (II. 3. § 2.?'); Schatz~ng;,
dle obecného cenění (II. 2. § 20.), gel'lchtl. Emschatzung: pravlll
zcenění (I. 3. § 50.), anschlagen: na jistou cenu vysazeny byly
(§53.), heeidete Schiitzer: přísežných zcenitelův ~I.
§ 99.);
zusammenhiingende Sachen: více věcí pospolu spoJenych (II. 7.
§ 10.); Hauptsache, Nebens.: hlavní věc, postranní v. (II. 4. § 12.);
Zuwachs: příchodek (II. 3. § 27.), přírostek (I. 3. § 56.); Frucht:
požitek (II. 2. § 1.); Nutzen: užitek (I. 6. § 96.), Nutzungen: vypadající užitky (I. 3. § 56.), vyzdvihly u. (§ 84.), straveny u.
(II. 2. § 19.); gewohnlicher Holzschlag: obyčejné roční dřev porážení (II. 1. § 61.); Bau- und Bren~lholz: p'oražené k. stavení a
palivu patřící dříví (tamž); gewohnhcher Wlrtschaftsv~n~b:v podl~
obyčejného hospodářského řádu (§ 50.); Zugehorung: prmalezenstvl'
(§ 57.), příslušenství (§ 8.); Einrichtung des Grun~e~ oder Gebaudes: a co sic k oupravě gruntu a stavení potřebl Jest (§ 50.);
Bestellung eines Gutes: k oupravě statku (§ 58.); ~utzvvieh: poc
žívatného dobytka (tamž.); Geflugelwerk: pernatá druhez (tamze);
das l\Hinnlein, von deme das Thier triichtig worden: .samec neb
plodík, od něhožto hovado oběhnuto bylo (II. 2. § 1.); Ge~talt:
v své tvarnosti (II. 1. § 54.), v nové působě (II. 4. § 17.); Elgenschaft: jakost (I. 3. § 13.), Beschaffenheit: věci od takové po~ahy
(II. 6. § 7.), svou předešlou povahu (II. 4. § 18.); unverderbhche
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Kostbarkeiten: nezkazitelné zboží (II. 3. §. 23.); Unbrauchbarkeit:
neužívatnost (II. 1. § 5.).
Befugt sein: moc má (II. 7. § 3.). Blirgerliche Rechte: městská
práva (I. 3. § 1.); Gerechtsame: spravedlivosti (§ 25.), spravedlnosti
(~. 4. § 38.); pers6nliches Recht: osobní právo (II. 5. § 1.); gegen
emander zustehende Rechte: obostranně přístojící práva (I. 3. § 1.).
Landesflirstliche Hoheiten: zemo-knížecí vyvyšenosti a regaly (II. 1.
§ 14), zemo-kn.ížecím panstevnostem a regalům (II. 7. § 27.);
HoheIten: k naŠIm regalům a nejvyšší moci (II. 1. § 15.); Glilten:
komorní platy (I. 2. § 4.); Brau- und Schankgerechtigkeit: právo
várečné a šenkovní (II. 7. § 30.); jahrliche Renten: při ročních
poplatkách (§ 40.); Einstands- oder AblOsungsrecht: právovkročení
v trh (I. 2. § 5.). Ausschliessliches Recht: vymikatlivé právo (II. 1. § 2.);
vorzligliches Recht: právo přednosti (II. 4. § 11.), žádného práva
předtažného (I. 6. § 31.); Vorrechte: přednosti (I. 4. § 37.); erwiederlich: to právo své včely také na cizích gruntech honiti a stíhati
má mezi sousedami odměnlivé býti (II. 3. § 7.); ankleben: přilnulé.
právo (I. 2. § 9.); theilbar: právo dílné aneb nedílné (II. 7. § 40.).
Habschaft: na oboustrannou zimožnost pořádný a ubezpeč
livý popis vyhotoviti (I. 3. § 88.); geringes Vermogen: jmění
chatrné (§ 157.); Krafte seines Vermogens: možnost jeho jmění
(§ 31.); MitteUosigkeit: nezámožnost (§ 16.); Krafte der Handlung:
aby mohotnost kupectví pronešena nebyla (I. 6. § 111.); Hauptstand der H.: stav neb mohotnost kupectví (tamž); Zahlungsmittel:
k placení prostředky (I. 3. § 62.); Lebensmittol: obživny prostředky (§ 6.).
Handlung: jednání (II. 1. § 3.), Natur der H.: přirození jednání
(II.
§ 13.); Geschafte: jednání neb řízení (I. 6. § 18.); willklirhche Handlung: dobrovolné ,jednání (II. 7. § 28.); Anordnungen:
rozličná pořízení učinil (II. 5. § 11.); lebzeitige Handlung: jednání
mezi živými (II. 7. § 11.); entgeltliche H.: ouplatné jednání (II. 6.
§ 11.), ohnentgeltlich: bez ouplatku (tamž), gewinnstig: nabytí
zcela aneb dílem ziskné (II. 3. § 14.), Belohnung: mzda (I. 6.
§ 9.); redliche HandlLlng: upřímné smlouvy (II. 6. § 13.), freie
und redliche Vertrage: svobodné a šlechetné smlouvy (II. 1. § 6.);
Abrede: umluvení (II. 3. § 34.); unstatthafte Handlung: nepodstatné jednání (II. 6. § 11.). Erfordernisse: s předepsanými potřeb
nostmi (II. 7. § 1.), erfordern: za potřebnou se neklade (§ 14.),
~rkHirung: prohlášení (II. 5. § 7.), auss()rn: při téhož propůjčení
Jsme otevřeli (I. 1. § 25.); Ausdruck gebrauchen: toho vejtisku
užíváme (II. 7. § 17.); ausdrlicklich: vejslovný (I. 1. § 10.); sti 11schweigend: mlčenlivé povolení (§ 19.), mlčenlivě se srozumívá
(II. 3. § 3.); offenbar oder sti11schweigend: zjevně nebo mlčenlivě
propůjčeno (§ 4.); Vorbehalt, Verwahrung: vejhrada (II. 5. § 11.),
ohrada (II. 7. § 44.), verwahren: bez učiněné vejslovné ohrady
(I. 4. § 19.), právo sobě vyhradí (II. 7. § 10.); Scheinhandlung:
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pokrytné jednání (§ 6.); Vorwand: pod mcemnJ"m (nichtig) zastíráním (I. 6. § 46.), pod tím fochem (I. 1. § 4.), Vorschlitzung: pod
zámyslem (§ 31.); Hintergehung des Gerichtes: s ošizením a podskočením práva (II. 6. § 9.); falscblicher Vorgeber: falešnému udavači (II. 2. § 10.). Feierlichkeiten: s patřícími slavnostmi (II. 5. § 9.),
bez další slavnosti (I. 3. § 88.), když podstatná slavnost se vypustí (I. 1. § 7.). Beangnehmung, Begnehmigung, Genehmhaltung,
Einwilligung: potom následované schválení (I. 4. § 18.), právní
(gerichtlich) povolení (I. 3. §45.), právní svolení (§ 51.), představo
vané (vorgespieglt) povolení (I. 6. § 86.). Bedingung:' vejminky
přisazovati (I. 3. § 45.), připojené vejminky (§ 47.), mit aufschiebender B. behaftet: s odkládající vyminkou zavazena jest (II. 5.
§ 3.); gesetzte Zeit: před vysazeným časem (I. 3. § 78.), ausgesetzte Zeitfristen: v vysazených lhůtách (II. 7. § 40.). Bevo11machtigter: plnomocník (I. 6. § 206.); Geheiss: na velení (II. 5.
§ 7.); stillschweigende Gewalt: mlčenlivá moc (I. 3. § 77.); Sachwalter: správce cizých důležitostí (§ 79.); vertreten: jak právně
tak krom práva zastupovati (§ 23.). Vermittelung: při bez oučinku
odběhlém prostředkování (I. 3.§ 38.). Wirken: sám pro sebe pře
nešení vlastněnství aneb právního osedu oučinkovati nemá (II. 5 ..
§ 8.). Vortheil: zisk (I. 6. § 93.), k pohodlí osoby (I. 1. § 26.).
Ungiltig und kraftlos: neplatný a bezmocný (I. 6. § 84.); l'\ichtigkeit: ničetnost (§ 199.), nuU und nichtig: neplatná a ničenmá
(II. 1. § 6.); Entkraftung: bezmocení (I. 1. § 7.), entkraften: bezmociti (1. 3. § 16.), unwirksam machen: právo neoučinečné se činí
(II. 7. § 14.); anfechten: nenai'·jkané užívání (I. 5. § 9.). Verausserung: odcizení (I. 3. § 82.), odcizování (§ 57.), Verausserer: odcizovatel (II. 5. § 10.), odprodávající (II. 6. § 11.), prodávající
(§ 5.), veraussern: odciziti (I. 6. § 172.); Verzicht: odřeknutí (§72.),
sich begeben: svých obdržených svobod skrze vejslovné odřeknutí
aneb mlčenlivě skrze neužívání se zbaviti (I. 1. § 26.); Vergleich:
zavřeného porovnání (I. 6. § 92.).
Gesetzwidrige HandluDg: zákonu protivné jednání (I. 1. § 4.),
widerrechtlich: bezprávně (II. 6. § 2.). Nothfall: nuzná příhoda
(I. 3. § 6.). Schuld: vina (I. 3. § 44.); Gefahrde: ošemetnost (tamž),.
. pravá ošemetnost (I. 6. § 115.), schvální (geflissentlich) ošemetnost
aneb lest (II. 2. § 20.), lsti a ošemetnosti (II. 6. § 13.), trestandlivá
ošemetnost (I. 6. § tl5.), mit G. zu Werke gehen: ošemetně jednal
(II. 4. § 14.), Arglist: lsti (I. 6. § 115.), arglistiger Weise: obmyslným způsobem (§ 149), List: lsti a ošemetnosti (II. 5. § 1.); Versehen: nepozornost (I. 6. § 115.), za svou a svých podřízených
nedbanlivost (II. 1. § 35.), Unwissenheit: v netrestandlivé nevědo
mosti (§ 11.), nevědomost vadnou (tadelhaft) neb vinitedlnou (straflich) (II. 7. § 3.); bose Gemlitsart, Arglist oder Fahrlassigkeit: ze
zlého úmyslu, obmyslu a nedbanlivosti (I. 6. § 172.); guter und
sorgfaltiger Haushalter: dobrý a starostlivý hospodář (I. 6. § 88.);
Ubertreter: přestupník (ll. 3 § 24.); Ahndung: káznění (I. 3. § 7.),.

30
ahnden: kázniti (§ 10.) . . Strafarbeit: trestná práce (I. 4. § 32.);
Abschaffung: vypuzení (tamž).
Erwerbung: nabytí (II. 6. § 6.); Erwerber: nabyvatel (tamž);
Recht bestellen:právo ustan9viti (I. 1. § 6.); iibertragen: na ji- o
ného přenésti (II. 2. § 1.); Uberlassung: převzdání (I. 6. § 33.);
an sich bringen: na se uvedl (II. 6. § 11.), na se přivedl (§ 5.),
na se převedl (II. 7. § 6.); Vorfahre: věc jeho předkovi odstraněnou (§ 12.), Nachfolger: postoupcové (tamž); Rechtmassigkeit
des Erwerbes: spravedlivost nabytí (§ 4.), rechtmassig: náležitě
(II. 6. § 12.), rechtmassige Ursache: řádná příčina (II. 7. § 6.),
Rechtmassigkeit der Erwerbungsursache: náležitost a řádnost nabyvatné příčiny (§ 7.); Recht auflosen: zdviženo a na jiného pře
nešeno (II. 5. § 11.); verwirken: když muž své jmění propadnul
(I. 3. § 68.).
Verjahrung: zletnění (I. 6. § 7.), skrze celý čas zletnění až
do téhož ouplného doplnění (II. 7. § 5.), verjahren: zletniti (§ 9.),
zletňují se (§ 22.), Verjahrender: zletňující (§ 3.), verjahrt . und
verschlafen: zletněné a zaspané (§ 1.); unverjahrlich: nezletitelný
(§ 28.); Zurechnung: s přičtením jeho času (§ 11.); Unterbrechung,
unterbrechen: protržení (§ 11.), při neprotrženém běhu zletnění
(§ 32.), zletnění se protrhuje (§ 47.); hemmen: běh zletnění se
pozdržuje (§ 10.); das Recht verschlafen: právo se zaspává (§ 161.);
unfiirdimkliche Zeit: nepamatný čas osedu (§ 41.).
Recht ausiiben: právo provozuje (II. 5. § 6.); hangt von
ihrer Willkiir ab: pozůstává na jejich vůli (I. 3. § 33.); Schranken
setzen: meze vysaditi (I. 6. § 197.); das gemeine Wohl: obecné
dobr.é (I. 2. § 6.), Wohlfahrt: obecné dobré (§ 14.), gemeinschadlich: vůbec škodná (I. 1. § 28.); willkiirliche, Niemanden
nachtheilige Handlung: v pouhém vlastnovolném, žádnému neškodném provozování (§ 26.); Wohlanstandigkeit: přístojnost (I. 6.
§ 109.), Anst1indigkeit und Billigkeit: podle přístojnosti a slušnosti
(I. 3. § 23.); auf alle zulassige Art und Weise: vší připuštěnou
cestou a způsobem (§ 5.); widriger Gebrauch oder Misbrauch:
. když stříčně ncb zle užívána (I. 1. §. 28.).
Unbild: bezpráví (I. 3. § 6.); widerrechtlich stOren: neprávě
mejlen (II. 3. § 3.), w. behindern: byl-li by ale někdo v svobodném užívání silnic a cest neprávě zpotížen (II. 1. § 34.), beirret
werden: v tom maten býti (I. 3. § 77.), Eingriff in das Recht:
utiskání práva (II. 3. § 2.); AnmassJ.ng: nepravé (unbefugt) osobování (II. 7. § 43.), anmassen: je sobě dálejipřivlastflOvati
(I. 6. § 15.), přiosobovati (I. 4. § 23.); Unfug: neslušnost (I. 6.
§ 73.); Frewel: vejtržnost (II. 3. § 25.), frewentlich: opovážlivým
·věřitelům (I 6. § 204.).
Anspruch: pohledávání (I. 3. § 29.), žádost neb pohled~vání
(§ 26.) nevydělané (unausgemacht) znamenité (betrachtlich) žaloby
(I. 6. § 39.), A. machen: pohledávání dělati (I. 3. § 76.), in A. nehmen:
jenž to právo naříká (l. 5. § 4.), anspriichig sprachen: zdali věc
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celou aneb jak)' díl z ní naříká (II. 2. § 12.), angesprochene Sache:
(§ 23.); Zuruckforderung: zpátky žádání (§ 25.); mit
Fuge Rechtens: nemůže žádný s podstatou práva sobě stěžovati
(II. 3. § 2.).
Ei,2:enmachtig: vlastnomocně(I. 3. § 27.). Rechtshilfe: právní
dopomožení (I. 1. § 4.). Gehorde: patřící (II. 1. § 29.), právní
místo (I. 6. § 9.), BehOrde: světské (weltlich), duchovní (geistlich)
právo (l. 3. § 5.); Gericht: k našim světským právům (§ 15.),
·Blutgericht: od krevních a hrdelních práv (II. 1. § 6.); LandessteHen: právní místa (I. 4. § 42.); Gerichtsbarkeit: právomocnost
(II. 7. § 30.); Handhabung des richterlichen Amls: v provozování
soudního ouřadu (I. 6. § 187.); abgeordnete Gerichtspersonen:
odřízeným právním osobám (§ 98.). Zwietracht: roztržitosti (I. 3.
§ 27.); Streitigkeit: k uvarování všech roztržitostí (II. 3. § 23.),
obtížné rozepře (I. 3. § 80.); angestrittenes Recht: odpírané právo
(I. 2. § 13.). Gtttliches Einverstandnis: k dobrovolnému srozumění
(II. 1. § 28.), giitlich: ani právně ani po domácku upomínáni
nebyli (II. 7. § 36.). Recht ausfiihren: své právo patřícím spůsobem
vyvédsti (§ 46.); ordentliches Rechtsverfahren: řádné právní pokračování (I. 3. § 29.); Verfahrungsart: spůsob pokračování (I. 1.
§ 18.); schriftliches Verfahren: písebné pokračování (I. 6. § 140.);
im Wege schleunigen Rechts: cestou neprodleného práva (I. 3.
§ 29.), schleunig verfahren: přispíšně pokračovati (II. 1. § 9.);
ausserordentliche Rechtshilfe: kromřádné právní dopomožení (I. 6.
.§ 192.), im ausserordentlichen Wege Rechtens: kromřádnou cestou
práva (I. 4. § 3.); angebrachte Beschwerde: na zanešenou stížnost
(II. 1. § 22.). IGage erheben, einbringen: žaloba zanešena (I. 6.
§ 184.), žalobu zaraziti (II. 2. § 12.),. ž. založiti (II. 7. § 46.),
· skrze právní složení žaloby (§ 43.); belangen: poháněti (II. 4.
§ 18.); KJager: původ (II. 2. § 20.), žalující (§. 13.); Beklagter:
obžalovaný (I. 3. § 15.); Gegentheil: odporná strana (II. 7. § 13.);
streitende Theile: ve sporu stojící strany (I. 1. § 32.); Rechtsfreund: právní přítelové (tamž); eingeklagte Sachen: prožalované
'věci (II. 6. § 3.); sich auf die Klage einlassen: než se do zročenÍ
rozepře pustí (II. 2. § 9.); Einbringung gerichtlicher Eingaben:
založení právních spisů (II. 7. § 20.); Erstreckung: bez dalšího
hojemství (I. 6. § 49.); Ehehaften: zabavy a překážky (II. 7. § il 1.);
vorlaufige Vernehmung: po předchůzném vyrozumění (I. 3. § 11.);
· richterliches Ermessen: soudci k uznání zanechána (I. 5. § 9.),
verniinftiges E.: moudrému uvážení právního místa (I. 6. § 9.);
billiger Befund: slušné shledání (I. 3. § 8.); Bedenken: žádné dů
ležité (erheblich) pomejšlení proti němu se nevyskytá (I. 4. §32.);
Anstande: jiná pozastavení (I. 6. § 139.). Bekenntniss: skrz osobní
vyznání před právem k tomu se přizná (II. 5. § 9.), eingestanden:
přiznalé zmrhání (I. 4. § 11.). Beweis: s důkazem vyjíti ne!?Ůže
(II. 2. § 24.), polovičného důkazu (I. 3. § 63.), rechtliche Uber· ftihrung: právní přesvědčení (II. 6. § 10.), iiberwiesen: z toho se
.věci narčené
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přesvědčí (II. 2. § 14.), bewahrt werden: musí s přílohami
opodstatněno býti (I. 6. § 134.), erweislich: důkazlivě (§ 126.),
vůle dokazlivá (II. 2. § 28.), beglaubter Weise: uvěřlivým spůsobem
(I. 5. § 9.); Gegenbeweis: stříčný důkaz (I. 4. § 11.); entkraften:
podezření od sebe odelnouti (I. 6. § 198.). Vermuthung: právní
domění pro sebe má (I. 4. § 14.), oučinKovati (wirken) domě ní
(§ 11.), odelnouti (ablehnen) důmění (tamž), vermuthen: pro toho

potom

stojí domění (II. 7. § 13.), nebývá domívána (II. 2, § 28.). Urkunde:
písebními průvodami (I. 3. § 19.); neouhonny (untadelhaft)· prů
vodní listy (§ 63.); z právních neb jiných veřejných spisoven
(Archive) vzaté průvody (I. 5. § 9.); Urschrift: originální písma
(I. 6. § 102.), originální listy (§ 134.); Abschrift: aneb právní aneb
pouhý prostý vejpis (§ 135.); Beglaubigungsurkunde: prostředkem
vysvědčujícího listu (§ 124.); Stammbticher: kmenní knihy (I. 5.
§ 9.); Geschichtsbiicher: letopisy (tamž); Kaufmanns-Ausziigel: co
se kupeckých vejtažků aneb ausziglů dotýká (II. 7. § 35.). Zeugen:
hodnověrné (tiichtig) svědky (II. 7. § 41.); Gegenzeuge: skrze
stříčny i:>vědky (§ 42.). Erfahrene Manner: od jiných zběhlých (I. 6.
§ 99.); Naturkundige: od zkušených v umění lékařském (I. 4. § 3.);
Wasserbauverstandige: s přitažením přísežnJTch v vodním stavení
zběhlých (II. 1. § 20.); Untersuchung an Ort und Stelle: vyšetření
tu na místě (tamž); Befund: zdání (I. 4. § 3.). Anzoigen, Inzichten:
potahové mrhání (I. 6. § 197), potahové takové starožitnosti (II. 3.
§ 28.), při dostatečných potahá~h nějakého zločinku (II. 2. § 24.);
Ke~nzelChen: ze skutku aneb jmého znamení (II. 5. § 7.). Der gememe Ruf: veřejná pověst (I. 5. § 9.). Eidliche Erhartung: pří
sežné dolíčení (I. 3. § 63.), beschworen: s přísahou se dolíčí
(§ 54.); eidliche Schatzung: podle vlastního přísežného cenění
(~I. 2. ~ 20.). Urtheil: prošlý (gesehOpft) rozsudek (I. 3. § 14.),
nchterhcher Spruch: prošlý právní rozsudek (II. 6. § 2.), richterliches Erkenntniss: právního rozeznání (I. 6. § 92.), rozsudek (II. 1.
§ 28.), entscheiden: hlavní věc rozhodá (I. 1. § 14.); abweisen: se
svým pohledáváním odmrštěn (I. 6. § 85.), gerichtliche Abweisung:
právní odepření (I. 3. § 5.), absprechen: jemužto právo spřízně
nosti již oderčeno bylo (I. 5. § 10.); Rechtsmittel: právní prostředky (II. 3. § 26.), Zug an den oberen Richter: cesta k vrchnímu soudci (I. 3. § 38.); in Rechtskraft erwachsen: proti v moc
práva zrostlému rozsudku (II. 7. § 39.); bis zum rechtlichen
Austrage: až do právního vyjednání (II. 1. § 9.), Ausgang: až do
vyvedení právního sporu (II. 2. § 14.); dem ergangenen Spruche
nachgehen: podle prošlého rozsudku pokračovati (I. 3. § 29),
Vollstreckung: na vyplnění toho rozsudku (II. 7. § 39.), vyplnění
neb dopomožení rozsudků prošlých (I. 3. § 15.); Zwangsmittel:
prostředky donutcující (II. 1. § 9.); ohnweigerlich: nezpečlivě
(II. 3. § 22.); gerichtliche Einfiihrung: právní zvod (I. 3. § 50.);
Einhaltungsbefehl: obstavující rozkaz a zápověď (II. 1. § 22.),
ohngeachtet des E.: neohlížeje se na prošlou zápověď (tamž),

Einstollung: k obstavuňku nového díla (II. 3. § 26.); in gerichtlichen Beschlag nehmen: právní přípovědí obstavena byla (II. 1.
§ 51.), v právním opatrování zůstali (§ 9.); Arrest: vězení (I. 3. § 15.).
Besitz: osed, osedání (II. 2. § 5., II. 7. § 24.), v osedu aneb
v užívání (I. 5. § 3.), v držení otcovství (I. 4. § 14.), v držení
celého se nachází (II. 4. § 16.), besitzen: osedají (I. 6. § 3.), Besitzer: osedci (II. 2. § 5.), držitel (II. 6. § 11.); 1) Grundbesitzer:
gruntův osedatelů (II. 3. § 1.); innen haben; držejí (II. 7. § 47.),
Innenhabung: nenáležité (unrechtmassig) držení (II. 6. § 6.);
natiirlicher Besitz oder Innenhabung: . na přirozeném osedu věci
aneb na pouhém její držení (II. 7. § 8.); Besitzer oder Inhaber:
proti každému osedci aneb držiteli (II. 2. § 5.); natiirlicher Be"ilz: v jejím přirozeném osedu a držení (II. 5. § 5.), rechtlicher
: Besitz: v právním osedu (§ 8.), rechtlichel' Besitzer: za náležitého osedce (§ 12.), wahrel' und rechtmassiger Besitzer: za pratvého a· náležitého osedce (§ 10.), unrechtmassigel' Besitzer: nepravý držitel (ll. 2. § 17.), nopořádný držitel (ll. 1. § 43.), Ullredlicher Bosilzer: od nepravého držitele (II. 7. § 12.), Redlichkojt: upřímnost (II. 3. § 30.), gute, Uble Meinung: v dobré víře
a oumyslu postavenému osedci (II. 2. § 21.), podle jeho dobré
aneb zlé víry (II. 4. § 18.); zusammengofUgter Besitz mehrerer
Vorfahrer: skrze spojoný osed více předků (II. 5. § 12.); Besitz
storen: v osodu mateni (I. 1. § 5.), aus dem Besitze setzen, des
Besitzes entsetzen: z osedu své věci zsazen (II. 5. § 5., II. 7.
§ 10.); weichen: z osedu ustoupiti (lL 5. § 8.), Raumung des
Besitzes: odevzdání osedu (II. 2. § 21.); Unterbrechung des Besitzes: protržení osedu (§ 7.), když osed se protrhne (II. 7. § 10.);
ruhig fortdauernder Besitz: pokojný pořád trvající osed (II. 5. § 12.) .
. Grundbiicher und Gewahren: knihy a zápisy (II. 1. § 18.);
Einverleibung: vtělení (§ 63.), potřebnosti k vtělení patřící (I. 3.
§ 97.), einverleiben: přede všemi později vtělenými (II. 5. § 11.),
Vormerkung: vtělení (§ 9.), k vložení se přináší (tamž), vepsání
na osedce do desk se stalo (II. 7. § 22.), vormerken: o zaznamenání toho přiznání žádá (II. 5. § 9.), skrze právní vtělení vyznamenáno (I. 3. § 94.); feststellen: dokavad své vlastní právo
dříve ' skrze vklad neupevnil (II. 5. § 10.).
Eigenthum: vlastněnství (II. 4. § 4.), vlastnictví (I. 2. § 4.),
Eigenthiimer: vlastněnec (II. 4. § 13.); nutzbares Eigenthum: užívatné vlastněnství (§ 9.), požívatného vlastněnství (II. 2. § 25.);
Privateigenthum: privátní vlastněnství (II. 1. § 7.), Offentliches E.:
k veřejnému vlastněnství (§ 12.); aufloslich: rozvedlivé (vlastněn
ství) (II. 3. § 33.), widerruflich: odvolatedlné (tamž); Herrlichkeit:
panstevnost (II. 2. § 1.); Nutzbarkeit: požívatelnost (II. 7. § 8.);
Umfang: objem (II. 3. § 1.), abgeraint: odhraničeny (II. 4. § 2:);
eigen werden: jemužto celé se přivlastňuje (§ 15.), eigenthUmlich
I) Srv. k tomu Miihlensdorfův syllabu, ll. 1. § 4"3.
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zufallen: vlaslněnsky připadlo (I. 3. § 98.); Theilhaber: společník
(II. 6. § 4.) .. Ergreifung der Sache: uchopení věci' (II. 3. § 4.),
korperlich ergreifen: tělesně uchopí (§ 5.); Auswiirfe des Meeres:
mořsk)'ch vejmětů (II. 1. § 14.); Vogelstellen: ptáčnictví aneb
lapání plákú (II. 3. § 2.); .Ing-en: myslivectví (tamž), myslivost
~H. 7. 28.): Fischen: rybářství (II. 3. § 2.); eingeschrankte· Bezirke: v zahájených okrškách (JI. 1. § 59.); Pliinderung: drancování
a plundrování (II. 3. § 15.), Finder: nalezalel (§ 18.). Anspiilung:
pi"íplnv (II. 4. § 9.), připláchnutí (§ 28.); VereinbarunO': sjednocení (§ 14.), vereinbaren, vereinigen: sjednotiti (§§ 1., 10.), spojující
(§ 11.); Zusammenfugung: připojení (§ 10.); Vermischung: smíšení
(tumž), vermischte oder vermengte Suchen: smíchaných neb smíšených v~cech (tamž); scheiden: odpojené býti mohou (tamž);
absonderhch: oddělitedlnévěci (tamž); absondern: odpojiti (§ 16.);
neue Erzeugung: nové tvoření aneb formování (II. 4. r.), gestalten:
shotoviti a zformovati (§ 17.), neu erzeugte Sache: nově utvořená
::ěc (tamž); einziehen: od naší komory vtáhnuta (II. 3. § 20.).
Uhertragung: pi·enešení.. vlasti1ěnství (II. 5. § 2.), uherlragen: v. se
přenáší (II. 6. § 1.). Ubergabe, iibrrgcben: dodání (II. 6. § 1.),
odevzdání neb zsložení (I. 3. § 71.), odevzdání (§ 75.), věc pře
vzdati (II. 5. §5.), když věc s~ dodá (§ 1.), skutečně odvedenými
darami (I. 3. § 19.), .. leihlichc Uberlieferung: tělesné dodání (ll. 5.
§ 7,,); rechtmassige UberlragungsUl'sache: v řádné příčině přeneš"ní
(TI. 7. § 14.), řádná nabyvatná př'íGina (§ 6.); Gewi1hrmann: soukup
(II. 6. § 10.); mit solchen Saelliln handcln: s takovými věemi se
živiti (§ 7.); Mistrauen: nedověřov:íní (§ 9.); unverdachtiges Betragen: nepodezřelé nakládání nabyvatele (§ 10.). RUckfall, ZUl'uckfal!en: při navdcení věci (1. 3. § 55.), pi'ipadá zpátky (§ 97.),
podají zpátky (§ 74,.); aufgeliisL werden: vlastněnslví pomijí (§ 55.).
Grel1zscheidung: rozdělení hranic (II. 6. § 4. l, rozmezení (II. 4.
§ 8.). BegrUssen: dokud by gruntovní p:ín o to pozdraven nebyl
(II. 3. § 7.). EigenLhumsklage: s žalobou vlastněnskou poháněn
(II.- 5. § 12.), z žalohy vlastněnce (II. 1. § 22.); Suche vorzeigcn:
svou věc k zdvihnutí omylu žalujícímu ukázati (II. 2. § 13.); sich
ent1lussern: věci ochválně se zprostil (§ 7.); verwenden: co se tam
vdrobilo (I 3. § 84.), nothwendigcr oder niitzlicher Au[wand:
bezel~tný aneb užitečný náklad (tamž), náklad potřebný (II. 2.
§ ~L), zur Pracht und Lust: co k ozdobě a rozkoši se vynalo.žIlo (tamž), unntitzer Auľwand: ničcmný náklad (1. 6. § 197.),
lhnwcgnehmung: pryGvzetí (II. 2. § 22.).
Bergwerke: rudní doly (II. L § 61.), strany pauování (II. 3.
~ 2.); Erdfarben: barevné rudky (§ 1.).
.
.
Hypothek, Unterpfand: základ (I. 3. § 74.); Schul den versichern: dluhy ujj~ťují (1. 6.§ 84.), Sicherheit: ubezpečení (I. 3.
§ 59.), ujištění (§ 75.), vcrsicherLe GHiubiger: ubezpeGení věřitelé
(§ 98.); Versicherung und Unterpfand des kUnftigen Ehebiindnisses: za ujištění a závdavek budoucího manželstva (§ 18.); za

einer Hypothek verschrieben: za základ aneb hypoteku zapsán
(II. 1. § 63.), Pfandverschreibung: před jinými základními zápisami
(I. 3. § 59.), allgemeine Verschreibung alles Vermogens: veškeretné
zapsání všeho jmění (tamž); allgemeine H ypothek: veškeretní základ (§ 61.), gerichtliches Unterpfand: právní základ (§·75.), stitlschweigendes Pfandrecht: mlGenlivé základní právo (§ 60.); baften:
na nemovitých statkách vězící práva (II. 7. § 22.), ujištěná práva
(II. 1. § 10.); AblOsung von Haftungen eines Gutes: vejplata závad
statku (II. 7. § 30.). .
Verbindlichkeit: z toho dokonce žádný závazek nepovstává
(I. L § 1.); Biindigkeit: zavázatnost (I. 3. § 2.); Schuldigkeit: a
jiných povinnostech (II. 7. § 40.); aufrechte Schuld: spravedliv5'
dluh (I. 6. § 84.); haften: za všeclm škodu vázti (§ 125.), verantworLlich bleiben: vázti zůstává (II. 4. § 19.), verfanglich: vázán
(II. 6. § 13.), jak sebe tak svého manžela za všecku škodu podrobeny činí (§ 15.), činí sebe viniledlnóho (§ 112.), za všecku
ujmu státi musí (I. 3. § 21.); personliche Rechtsforderung: owbních právních pohledávání (II. 7. § 34.), Schuldforderungen: v dlužících listech (I. 3. § 53.); unverbrieftc AussUinde: bez upsání
pozůstávající dluhy (I. 6. § 107.), blosse brieíliche Forderung:
pouhé listovní pohledávání (I. 3. § 62.); gerichtlich vorgemerkle
Forderung: právně vyznamenané pohledávání (tal11~); Verschrcibung:
zápis (I. 6. § 84.); stritl.ige Forderungen: rozporná pohledávání
(§ 107.); Gegenverbindlichket: sl.říčný závazek (II. 7. § 14.),
Gegenforderung: nemá žádného stříčného pohledávání (I. 6. § 126.).
Auswahl: má vyvolení (II. 4. § 85.), má na vybranou (I. 3. § 92.).
Zinsen beziehen: ouroky táhnouti (I. 6. § 92.). Zusagen und Verheissungen: přiříkání a přislibování (I. 3. § 19.); Nebenvertri1ge:
postranní závazky (§ 46.). Schadloshaltung: a jemu dokonalá bezškodnost se obětovala (anbieten) (II. 1. § 26.), Entschadigung:
bezškodnost (II. 4. § 14.), Genugthuung: zadostučinění (I. 6. § 149.),
entschadigen: bezškodného zachovati (II. 1. § 43.), musí bezškodný
zachován být (II. 4. § 17.); si ch seines Schadens erholen: strany
své škody se hojiti (II. 1. § 4.); Zufal!: za příhody státi (I. 3. § 58.),
nepředezřelé (unvorgesehen) příhody (I. 6. § 116.). Anerkennung,
anerkennen: uznání, dluh uznati (I. 6. § 84.). Erfiillung: zplnění
závazk~ (II. 7. § 14.), vollsUindige Befriedigung: ouplné vypokojení
(1. 3. § 50.), Abzahlung: po vyplacení (§ 62.); Verfa\lszeit: po vypadnuLí druhé lhůty (§ 103.); Ausstellung der Quittung: vystavení
kvitance (§ 105.); Verzug: bez dalšího protahování (§ 143.), verzogern: prodlévala a odkládala (II. 7. § 14.); Auflauf der GHlubiger: sběh věřitelů (I. 6. § 205.), vergantetes Vermogen: do kridy
vpadlé jmění (II. 7. § 21.), Gantordnung: kridární řád (I. 3. § 62.);
gerichtliche Verwahrung: do právního základu (I. 6. § 102.), Vl'C
ku právu založiti (II. 2 § 13.).
Schenkungen: s darami se poctíti (sich betreuen) (1. 3. § 73.).
zároveÍl s jiným darováním (§ L8.), zugedacht werden: že Lo. pro
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jednu stranu obzvláště umíněno bylo (§ 17.), jemu popřaného
zisku (Vortheil) (§ 96.); Darlehen: na takový ouvěrek něco zaplaceno (f. 6. § 85.), Geldverleihungen: uvěřování peněz '(§ 83.),
veřejné a tajné p. u. (§ 84.); hinterlegen: k věrné ruce složené
(II. 7. § 34.), zu getreuer Verwahrung: k věrnému opatrování
(II. 3. § 18.); zu Pfand geben: do zástavy dané (II. 7. § 34.); vertauschen: profreymarčuje (II. 5. § 1.); Verkauf: k odprodání odhodlaných (bestimmt) věcí (I. 6. § 100.), Waaren borgen: bylo-li
zboží uv~řeno(§ 83.), Offentliche Feilbietung: skrze veřejné na
prodej vyhlášení (§ 96.), věc veřejně na prodej vyhlášenou (II. 6.
§ 9.), gerichtliche Versteigerung: právní nadražování (tamž)' Verpachtung: pronajímání zvláštních dědin (einzelne GrUnde)' (I. fl.
§ 9 7l Auftrag: uložení (I. 3. § 78.), poručení (II. 2. § 26.),
Obsorge: pod svým obstaráním (II. 6. § 8.), Besorgung des Vermogens: obstarání téhož jmění (I. 3. § 65.), getreulich: penězmi
upřímně nakládati (I. 6. § 110.); Gesellschaft: v tovaryžstvu neh
společnosti stát (§ 113.). Strafliches Beginnen:' trestandlivému př'ed
sebrání (II. 3. § 24.); Verbrechen: zločinek (II. 2. § 17.); Vorschub:
poskyt k tomu dávati (tamž); entwenden: odstraniti někomu věc
(II. 7. § 10.); rauben: loupežně odejmouti (tamž); r. oder diebischer
Weise entwenden: loupežně nebo krádežně odňat (II. 6. § 6.);
Verhehler: zatutlavatel (II. 3. § 11.);' Verbrechen der Gewalt: pře
činění vejtržnosti (II. 1. § 37.); Laster der Blutschande: v zločinku
krve spr znění (I. 5. § 8.); Verunehrung und Thathandlung: proti
všemu znectění a činětnosti (II. 1. 38.). Bereichert: skrze to byl
obohatl (II. 2. § 19.); zu Nutzen verwenden: co k jejich užitku
obráceno bylo (II. 1. § 43.).
Eha, Eh.ebundniss: manželstvo (I. 3. § 18.), m. neplatné, za
platné držené (I. 4. § 13.); vermeintes Eheweib: důmělé manželky (I. 3. § 26.). Eheversprechen: manželské zasnoubení (I. 3.
§ 2.), m. přípověď (§ 16.); Verehelichung: do manželstva vstoupení (1. 6. § 201.); priesterliche Trauung ; církevní oddavky (I. 3.
§ 95.); Winkelheirath: pokoutné manželstvo (§ 7.). Unterh1indler:
námluvce neb dohazovač (I. 3. § 20.), za námluvce neb prostřed
níka se potřebovati nechat (§ 7.). Scheidung von Tisch und Bett:
rozvedení od stolu a lože (I. 3. § 28.), k rozvedení příčinu podat
~§ 67.); aufgelOste Ehe: rozvázané manželstvo (§ 91.), po rozpo·
Jeném m. (§ 53.). Hausliche Gemeinschaft: dom:ící společnost
(I. .3. § 27.), h. Beiwohnung: domácí spolubydlení (§ 26.); wirkliche
Bmwohnung: před skutečným snětím (§ \J5.); Unterhaltung: vychovánI (§ 26.), s stavem srovnalé vychování (§ 37.), unlerhalten:
podle stavu svého vychovati (§ 23.); Gesch1ifLe des Weibes: ří
ze~í své ženy (§ 77.). Heiritsbrief: smluv svadebních (I. 3. § 96.):
Hmrathsspruch: svadebnÍm zápisem (§ 93.); Natur des HeiralsO'uts'
přirození věna (§ 74.); geziemendes H.: příslušné věno (§
H. bestellen: v. ustanoviti (§ 36.), bestimmen: v. vysadili (§ 38.),
der Beslellende: v~novatel (§ 48.); Begebung des H.: vejslovné od-
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řeknutí neb zadání věna (§ 37.); zugebrachtes Vormogen: přÍnešené
jmění (§ 26.); Ausstattung: vejprava (§ 6.); landesbrauchliche A.:

.

vejpravě dle obyčeje (§ 41.); Widerlage: obvěnění (§ 66.); Gemeinschaft der Guter: společnost statků (§ 85.), der GemeinschaH
unterzogenes Gut: statku do společnosti potaženého (tamž), das
kunftige erwerbende, ererbende Vermogen: jen budoucně nabýt
mohoucího aneb budoucího dosahnout a zdědit mohoucího jmění
(tamž); wittiblicher Unterhalt: vdovské vychování (§ 31.); Wittumsrecht: vdovské právo (§ 92.); Leibgeding: životné věno (tamž).
Vermuthung der ehe1. Geburt: domění manželského zplození
(I.4. §2.); domění proti manželskému porodu (tamž); die Kindschaft
in Abrede steHen: dítětství odpírá (§ 3.); pflegen, warten, erziehen:
hlídati, hleděti, vychovávati (§ 6.); Erziehung: vychování (I. 6.
§ 36.); Abwege: vejstupky (§ 73.); in der Eltern Brod stehende
Kinder: na chlehě rodičů pozůstávající děti (I. 3. § 2.); ausser
der E. B. st. K.: z chleba rodičů vyšly děti (§ 10.); Versorgung:
zaopatření (§ 6.), obstarání (I. 4. § 46.); lebenslung1iche Beihilfe:
na čas živobytí trvající phspění (§ 24.); zur blossen Lebensleistung: k pouhému zachování živobytí (§ 8.). Kindergut: dětský
statek ujistiti (versichern) (I. 4 . § 27.); gerichtlich einantworten:
právně převzdán (§ 23.); von der Verwa1tung ausgeschlossen: od
zpravováni vymknut (§ 26.); die V. verschmahen:: když zpravováním jeho dětem připadlého statku pohrdá (§ 25.); tibIe Gebahrung: zlé nakládání (§ 22.). Einkindschaft: sjednoceni dětí
(I. 4. § 47.). Familienanordnungen: rodův zřízení (I. 5. § 4.).
Schwachung oder Schwangerung: zmrhání aneb obtěžkání . (I. 3.
§ 16.); verbotene Vermischung: zapovězené smíšení (1. - 4. § 11.);
Niederkunftsunkosten: šestinedělské outraty (tamž); Makel der unechten Geburt: poškvrna nepořádného zplození (§ 37.); nothdurftiger Unterhalt: bezelstné a potřebné vychování (§ 11.); Nachgefolgte Ehe: následované manželstvo (§ 37). Wahlvater, Wahlkind: přizvolující otec, př. dítě (§ 40.). Zucht- und Nahrkinder:
schovance a k pouhému toliko obživení přijaté děti (§ 46.); Nahrvater: pěstoun neb obživující otec (tamž); Nahrkind: schovanec
(tamž).
Pflegebefohlene: opatrovanci (I. 6. § 200.), pod opatrováním
stojící osoby (II. 7. § 25.); Hauptvormund: hlavní poručník (I. 6.
§ 120;); Ehrenvormund: čestny poručníky (§ 123.); vermeinte
Vormundschaft: svého důmělého poručenství (§ 125.); eurator:
kurator, opatrovník (§§ 1. 200.); VormundschaftsgehOrde: vrchnoporučensl,ý ouřad (§ 65.), sirotčí - právo (§ 75.); Waisenbuch:
kniha pOrL1čenská aneb sirotčí (§ 6!~.). Letzt.willig benennter Vormund: v poslední vůli jmenovaný poručník (I. 6. § 27.), wegen
Verwandschaft berufener V.: pro přátelství ustanovený (tamž); vorschlagen: představiti (§ 18); tauglich, tuchtig: způsobný (§§ 2. 114.);
in die Vormundschaft eindringen: do poručenství se vtlačiti (§ 38.);
sich der Vormundschaft entziehen: se z poručenství vytahovati
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(§ 52.); Entschuldigung: vejmluva (§ 5.), Entschuldigungsursachen:

k vejmluvě představené příčiny (§ 52.), vymlouvajícípříčina (§·41.);
Ehchaften: překážky (§ 7.); Antretung der Vormundschaft: při
stoupení k poručenství (§ 60.), vormundschaftliche Erfordernisse:
poručem:ké potřebnosti (§ 56.), eidliche Angelobung: přísežné při
slíbení (§ 57.); der Vormundsehaft entsetzen: z poručenství zsazen
(§ 115.). Vormundschaftsrechllung: poručenský počet (I. 6. § 147.);
Nebenrechnungen: postranny počty (§ 129.); Bctrag des Waisenguts: vejnuška sirotčího statku (§ 70.); Rlickstand: při velikých
zastavkách nebo reštích (§ 185.); Schlussrechnung: závěrečný
počet (§ 67.); gerichtl. Erkenntniss u. Vorbescheidung liber die
Rechnung: právní rozeznání a rozhodnutí na počet (§ 147.);
ordentlicher Bescheid: skrze řádný rozhod (§48.); Endauszug:
k?nečný vejtah neboližto právní rozhod (§ 131.); Erlcdigung, erledlgen: zmístění závěrečného počtu (§ 191.), počel zmístiti (§ 140.);
Bedenken: pomejšlení neb vejstavky (tamž); ErHiuterung: vysvětlení
(tamž); Hauptverzichtsquittung: hlavní v sobě odřeknutí obsahující
kvitanci (§ 188.); Railschein: odprošťující početní list (§ 147.),
odprošťující list (§ 148.); gerichtliche Loszahlung des Vormundes:
právní odproštění poručníka (§ 72.); massige Erkenntlichkeit: mírná
uznalost (§ 157.).
Erbfolge: dědičná postoupnost (I. 4. § 15.), dědičný nápad
(II. 7. § 11.); Erbfall: v důležitosti (in Betreff) dědičných nápadů (I. 3. § 41.); Erbanfall: dědičný nápad (I. 2. § 8.), angefallene Erbschaft: přepadlé dědictví (II. 6. § 4.), wo die Erbschaft nnangetreten gelegen: čas, v kterém dědictví bez přístupu
leželo (II. 7. § 11.), liegende, noch nicht angctragene Verlassenschaft: proti ležící pozůstalosti, k níž se právní přístup ještě nestal (§ 31.); zn Recht bestehende letztwillige Anordnung: při právě
platné poslední pořízení (I. 6. § 2.); zuwenden: co on jim v své
poslední vůli zanechal (§ 4.); Miterben: spolu-dědicové (II. 6. § 4.);
Nachberufnng: podmístění (I. 6. § 11.); vorgestorben: předemřelý
(I. 4. § 37.); Notherben: bezelstní dědicové (I. 3. § 92.); Pflichttheil: povinný díl (§ 35.); Erbserklarung oder Erbsentschlagung:
přístup neh zavrhnutí dědictví (I. 6. § 89.); Verlassenschaftsschriften:
spisy pozůstalosti (§ 64.); Sperre: pečetění (§ 70.); Ercrhungen:
zdědění (I. 3. § 88.); Erbtheilung: dědičné podělení (I. 6. § 29.);
erhlose Gliter: hezdědičné statky (II. 3. § 27.).

VI..
lVli.ihlensdorf odmítnuv účastniti se dalšího překládání
k pracím těm již se nenavrátil. Ceský překlad nově upraveného všeobecného řádu soudního svěřen jest Josefu Valentinu Zlobickému, kancelistovi nejv. úřadu justičního a
v
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professoru řeči a literatury české na universitě vídeňské,l)
a jemu potom překlady české jsou odevzdávány.2) Odměnou
dostával za arch původního konceptu dukát. 3)
Z'obický přeložil manželský patent ze dne 16. ledna
1783 a později celý první díl všeobecného občanského. zákonníka patentem ze dne 1. listopadu 1786 vyhláše1l5r •
Když osnova patentu manželského byla schválena, kompilační komise navrhla, aby k jistějšímu dosažení jednostejnosti př'eklady byly pořízeny ve Vídni. Svolení císař'ovo
došlo jí dne 6. února 1783. V sezení dne 26. téhož měsíce
konaném dvorní rada v. Keesz oznámil, že překlady byly
dod~tl1y. Překlad český zaplacen jest 12 dukáty 4) a vytištěn
ve Vídni (1783) "u Ján. Tom. uroz. z Trattnerllv, cýsařsko
králowského Kněh Tlačitele a Prodáwatele dworského«,
s nápisem: Nař'jzenj pro wssechny křestianské Poddané
we Wěcech Manželstwa co se Smlauwy sw'ětské (Slibůw)
a Aučinků w znj pocházegjcých teyče. 5)
') Komise zl'ízená nejv. bmetem ze dne 2. ledna 1780 (Hock-Bidermanu, Der Ostcrr.Staatsrath [1879J str. 225. a násL) usnesla se dne
2;:'. července 1780, že podá prosbu, aby se mohlo začíti s pi'ekladem hotového tpxtu a překládalo se dále po kusech, jak pi'ijdou k místu. V sezení následujícím (dne 2:2. srpna) předsedající ministr hl'. Hatzfeld oznámil,
že žádané nejv. svolení došlo, a ou ihned sq.ěJil je pi'edsedovi komp. komise hr. Sinzendorťovi "Zll veranlassender Ubersetzung". Bylo na snadě
povolati ku práci té znalce i'eči české uznaného, jenž sloužil při nejv.
úbdn justičním a komisi kompilační byl tudy po ruce.
') V prosinci 1782 postoupil za adjunkta registratury.
3) Za to vykonával i korrekturu tisku.
4) Jako pi'eklady vlašský a latinský, jež zhotovil Giuliani. Pi'eklad
polský vypracoval bezplatně dvorní rada br. J a w o r s k i . ,
5) Zlobický pi'eložil také spis k obhájení manželského patentu 1'. 1783
M'edně pi'ipravený a r. 1785 anonymně vydaný ,,1st est wahr, dasz die
k. k. Verordnungen ill Ehesachen dem Sakramente entgegenstehen '?"
Pi'ípisem ze dne 22. i'íjna 1'183 kompilační komise žádá dvorní komo~u,
aby mu za to poukázala odměnu 24 dllkátův. Spis ten, o jehož lJ,uktoru
různé údaje se vyskytují (prv. Zeiller, Oomm. uber das a. b. Gb. I. str. 171,
pOZll. *, Michel, I!.eitrage z. Geschichte des osterr. Eherechtes. 1. [18, O],
str. 20., Bittner, Osterr. Eherecht [1876] str. 21. pOZll. 15.) napsal dvorní
rada Schmidt. i::ionnenfels, jemuž odevzdán byl k pi'ehlednutí po stránce
slohové, pi'epracoval jej. ROl'ten, podávaje kompilační komisi zprávu, vytýká, . že na rozličn}'ch místech smysl spisovatelův. pi'evrátil, poi'ádek
změnil a někde položil výrazy pi'ikřejší, a nic takového že mu nepří
slušelo. Leč císař na npjp. přednešení o té věci učiněné (dto 9. srpna 1783)
rozhodl, aby se Scllmidtovi vyslovila jeho spokojenost s důkladnon prací,
již podal, ale pro tisk veřejný že má se dáti přednost SQnnenfelsovu
přepracování, poněv:1dž jest "deutlicher .und mehr zu Uberzeugnpg
des Pllblicnm vom Nlltzen des Ehepatentes geeignct". Překlad český, jak
se zdá, vytištěn nebyL
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Že by Zlobický byl překládal patent o posloupnosti dě
dičné ze dne 11. května 1786, o tom nic se nevyskytuj e, a
nejspíše důležitý ten zákon ani přeložen nebyl.
O překladu zákonníka občanského v nejv. přednešení
hr. Sinzendorfa dto. 20. října 1786 zmínka se činí, že Zlobický na něm pracuje a za krátko bude hotov. Nejv. rozhodnutím došlým dne 23. listopadu 1786 povoluje se mu
za překlad dokonaný remunerace 24 dukátův. Překlad vyšel
rovněž ve Vídni (1787) u Trattnera s titulem: Wsseobecná
Práwa lVIěstská. Djl prwnj.I)
') Jungmann, VI. 1671, Stubenrauch, Bibliotheca juridica austr.
(1847) str. 217, Doucha, Knihopisný slovník (1865) str. 309 i Jireéek,
Rukověť k děj. lit č. II. str. 358 uvádějí také vydání pražské, téhož
roku u (Jana Ferd. šl.) SchOnfelda vyšlé. Doucha n. u. m. přidává: (od
Kubelky); při jménu Kubelkově překladu takového nevyčítá, avšak onomu
přídavku, myslím, jen tak rozuměti lze, že překlad v Praze vyšlý jest od
K1!belky ..N~dopídil j~em ~e vydání pr3l;žs~~!lO. Než zajisté byl to pouhý
otisk vydam vídeňskeho, Jako byla drlvěJsl (1781) SchOnfeldova vydání
všeobecného řádu soudního a řádu všeobecného při sbězích věřitelův.
(Pražské vydání řádu tohoto v knih opisných údajích se nevyčítá, ale jest
tolikéž.) Soukromý překlad nebyl by býval připuštěn. A Scllonfeld nebyl
by ho vydal. Byl v té věci poučen zkušeností. Příhoda dotčená zasluhuje
zmínku, ukazujíc, kterak pohlíželo se na texty neněmecké. Vydání všeob.
řádu soudního ve všech řečech zadáno bylo Trattnerovi, ale neobdržel
žádného práva výhradného. Když pak SchOnfeld zažádal, aby směl vydati soudní řád v řeči české, na podnět kompilační komise dekretem
dvorské kanceláře ze dne 28. května 1781 oznámeno jest vládám zemským, že jeden každý, knihtiskař v zemích dědičných může soudní řád
tisknouti, ale že musí dávati arch vytištěný na papíru tiskovém za 1 kro
a na papíru psacím za 1'1. kr., udati cenu tu na listu titulním zachoyati fo~u vydání Trattnerova a postarati se, aby vydání bylo' přesné
I podrobiti se opatrnostem, jež zemská vláda příčinou tou uzná za vhodné:
~emským v}ádá~ ~loženo, dbáti,na t~, vaby:při všelikých patiscích, "ať
JSou v kteremkolI Jazyku", podmmky recene byly splněny, a nevloudilo
se žádné nestejné, chybné vydání". Mezitím SchOnfeld na zprávu soukromou, že patisk byl dovolen, vydal soudní řád v jazyku německém
a ohlašoval zároveň, že vydání české již tiskne. O podmínkách ustanovených neměl ještě vědomosti a prodával knihu osmiarchovou na tiskovém
papíru vy~ištěnou za 12 kro Trattner stěžoval si u kompilační komise.
Tato sdělIla stížnost jeho s dvorskou kanceláří žádajíc, aby Trattnera
proti nedovolenému zkracování opatřila a tisk překladu úředně neschváleného potlačila, poněvadž nelze připust.iti, "dass eine von dem von
SchOnfeld propria authoritate beschehene Ubersetzung in dem publico erscheine, maassen diese ohne vorlaufige Approbation vim legis nicht habe".
Dvorní kancelář poslala stížnost Trattnerovu dekretem ze dne 30. června
:. 1781 české~lU guberniu, aby ji ~yšetřilo. Vzhledem k ohlášenému vydání
ceskému pravdo se tu : "welches Jedoch, wenn der von Schonfeld nach der
aus dies~r Ankiindigung entstependen Vermuthung sich hatte beygehen
lassen, eme derley bOhmische Ubersetzung selbst zu veranstalten um so
1ll:!n~er. gestatte~ werden konnte,. als ~ey einem Gesetze ke~n Wort gleichg~ltlg ~st und sICh m derley Pnvat-Ubersetzung ganz lelcht ein irriger
Smn emschleichen diirfte, daher niemals eine andere Auflage dieses Ge-
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Zlobický překládal patrně sám. Revise, jako se dříve
konala, nebyla již zai·ízena. Ve spisech o ní se nečte, a
překlad sám svědčí, že nebyla.
Přísná shoda s originalem, jíž na překladu zákona žádati jest, nezřídka není zachována. Tak »stylus regius«
v textu původním odstraněný I) v překladu se objevuje, na př.:
»v zemích všech Našich« (1. § 4.), »poddaných Našich« (§ 5.).
lVInohébeze vší potřeby vyjádřeno jest na způsob jiný,
na př. »VerWige oder Handlungen«: »smlouvy a jednání«
(1. § 5.), »soU er mit diesem die Angelegenheit vor der Vormundschaftsbehorde abthun«: »věc tu ouřadu poručnickému
k rozsouzení odevzdati má« (5. § 82.). Jsou přesunuta slova
v přesném logickém pořádku následující, na Pl'. »kann dieser
wider ihre Person und an ihrem Verdienste sich aller Rechte
gebrauchen, die der Vertrag mit Bich bringt: das unter der
vormundschaftlichen Verwaltung stehende Vermogen dieser
Waisen aber kann deswegen nicht angesprochen und vermindert werden«: »na mzdě neb na výdělku, i proti osobám
jich všeho práva ze smlouvy povstávajícího užiti může;
jmění ale pod zprávou poručníkovou stojící z strany toho
ani právně pohledávat.i ani zmenšiti se nemůže (5. § 61.).
I spojení vět někde jest jiné, porv. 2. § 7., 3. §§ 37. 83.,
5. §§ 9. 31. 37. Překlad obsahuje přídavky, jež dílem jsou
zbytečné,dílem smysl zatemňují a dílem jej ruší, na př.
.durch gerichtliche Einverleibung auf ein 1iegendesGut vorgemerkt«: »na statku nemohovitém vkladem ve dcky nebo
setzes in bohmischer Sprache, als nach jener Ubersetzung gestatt~t
werden konnte die auf hOchsten Befehl mít genauester Aufmerksamkelt
und unter den' wichtiO'sten Vorsichten der Oberaufsicht eingeleitet worden die aber noch ;icht vollendet ist." Guberniu přikazovalo se, aby
dal~ vydání začaté nebo dotištěné zabaviti a zničiti a, byly· li by již výtisky nějaké odbyty, vyhlásiti, že žádné právní moci. nemají; Vy~etřo
váním přišlo na jevo, že Schonfeld seznav ustanovene podmmky Ihned
uspořádal nové vydáni německé, p~i němž ).ich ~etřil, 3; p~~kladu č~ské~?
sám že nepodnikl nýbrž čekal na preklad uredUl a vydaUl Jen napred JIZ
ohlašoval. Dekretem dvorské kanceláře ze dne 14. srpna 1781 Jest guberniu nařízeno, aby Schonfeldovi jednání jeho vytklo a veřejně ohlásilo,
že první jeho vydá~í. řád~ so~dního nemá žádné pl.atnosti, ~ ~chOn~eld
jest povinen vyměUltl výtisky Jeho bezplatně za výtisky v~ydaUl noveho.
Výtisky ztažené měly býti zničeny. (Prv. s tím Brandl, ZlvOt J. Dobro,:ského [1883] str. 52. Podotknuto budiž? že nejv; resoluce, ~známená ko~pl
lační komisi v lednu 1781, ustanoVila odmenou za preklad ob. radu
soudního 200 zl.)
') Viz HarrasoUJsky, IV., str. 15. n. 1. a 3.
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do kněh městski'ch neb gruntovních právně pojištěno«
l3. § 119.), »Íst es der BehOrde iiberlassen«: »ouřadu se to
t)'kajícímu zanecháno jest« (5. § 8.), »weder eil1 letzfwillig
benennter noch wegen der Verwandschaft berufener Vormund
erlangt dadurch sogleich die wirkliche Vormundschať: <:;
»nechť by kdo, buďto kšaftem jmenovaný nebo pro pří
buznost povolaný poručníkem zůstal, tedy neproto tim samým
poručenství skutečné dosahuje« (5. § 20.), »fremde«: »cizí
a nepHbuzní« (3. § 62.), »wo in mehreren Provinzen eine
abgesonderte Verwaltung gefiihrt wird«: »vedeli se v krajinách rozličných zpráva obvzláštní nad nemohovit.ostí takO\Tou« (5. § 44.). A jinde zase slova jsou vynechána, na
př. »auf die HaJfte desjenigen, \Vas an dem der Gemeinschaft
unterzogenen Gute, nach Versterben des Einen vorhanden
sein wird«: »na polovici toho, co na spolku po smrti jednoho
z nich pozůstane« (3. § 92.), »und ihm darum ZUl' Antretung
der Vormundschaft eine.. . Frist . .. bestimmt werden«:
»a jemu v něm čas ... vyrčiti se má« (5. § 36.), »die Schlussrechnung ist gerichtlich aufzunehmen, und zu erledigen«:
»oučet koneční nebo závěreční právně odpraven a odbyt
býti má« (5. § 92.).
Jsou i místa př'eložená chybně, na př. »wenn das Heurn,thgut ... in abgetretenen Schuldforderungen hesteht«: »jestli
věno ... v dobývání a vyupomínání dluhův postoupených
záleží« (3. § 63.), »Llusser der Abniitzung«: »krom zužití
neb zpotř'ebování« (§ 64.), »fiir Altem aufgewendet hahen«:
»za rodiče vynaložily« (4. § 9.), »der Lllldere Theil«: »někdo
druh ý« (§ 56.).
.
V těchto vzhledech překlady Zlobického jsou krok
k horšímu Po stránce jazykové stojí výše než překlad zkráceného kodexu, ale nesprávnosti ještě mnohé se objevují,
na př. »ouřad poručenský, dála-li se se strany své lest a
podvod neb vina, za to státi má« (5. § 93.), »hlásejí« a p.
A sloh jest někdy velmi nepěkný a nesrozumitelný, na př.
»potkalyli by se však v zvláštní nějaké případnosti příčiny
velmi důležité manželstvo mezi osobama, jichžto svazku
manželskému spřátelení, neb švagrovství překážku činí, užitečné radící;« atd. (3. § 20.).
.
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Názvosloví dílem se srovnává s názvoslovím řečeného
překladu dřívějšího, dílem jest jiné. Lepší ne~í. Pr~vdě p~
dobné jest, že Zlobický užil Miihlensd?rfo~ych prekladuv
obou kodexů. Jisté to není. Nápadné steJnostI mohly by pocházeti také z překladu prvotného řádu soudního.!). Po~ivné
jest, že tytýž na místě vhodného pojmenování ob~evu.J,e ,se
terminus nepodařený, na př. »Scheinhandlungen«.: »J~d~anun
tvárným« (2. § 7.), »lebzeitige Handlungen«: »Jednanlln za
živa učiněným« (§ 4.), »za živa nabýti« (§ 9.), »Kurator«:
»zprávce« (5. § 1.). aj.
Názvosloví jest toto.
Staat: obci prospěšnému (4. § 3.). Landesverr~ssung:, zřízení
zemské (2 . § 4.), v řízení zemsk~m \~ 9.): Landvesf~r~t: ~an. země
(1. § 1.), Landesregieru~g: zmena ~~z~m z;me (Š 9~.), ges~tz
rrebende Gewalt: moc prava ustanovuJlcl (§ 1.>t.). Gesetz. dle prava
téhož (úv.), nařÍzení právní (1.. § 4-), práva vměstská (4. ~ . 27.~;
landesftirstliche Gesetze: od prav pana zeme (3. § 3.), L,lllde:;rresetze: práv zemských (2. § 1.), politische Veror~nungen: dle
~ařízení zprávozemských (5. § 54.); gesetzliche Besbmv~1Un~: vyměření právní (3. § 50.), Anordnungen der Gesetze: znzem prav
(5. § 40.), entschiedener Fall: v,Pádu v § 87. r,ozso~zen,ém (3. § ~1.):
hochste Entschliessunrr : určem a ustanovem Nase (uv.), erlassen.
práva proslá (1. § 24~, kundm~chen: pr~hlašujeme (úv.); ~egiin:
stigung: nadání (1. § 15.), sachhche Befremngen: svobody ~ecnate
(na věc nějakou dané) .(§ 1~.), Enthebllng v~n ,den Gesetz.en. sproštění od práv (§ 27.), l'<achslCht: prohlednllb (3. ~ ~7),.. slCh angebrachter massen verhalten: zdali se věc dle udam JeJlho tak,:!a~
chází (1. § Hi.); Begiinstigung (favoi'): pro la~lm~ost, zvlastm
k manželství (3. § 71.). Gewohnheit: obyčejové pozlls~aval~ (1. § 9.),
Landesgebrallch: spůsob v zemi obyčejný (§ 11.), blshenge Beobachtun o': držení dosavad zachovávané (tamž). Sat~ungen u,nd
Anord;llnO'en: výsady a zřízení (1. § 8.). Gesetz verbllld.et: pra"o
závilzek hlade (1. § 7.), verbindlich sein: závazn1 být! (§ 12.);
Gesetze aufheben: práva rušíme (úv.), Gewohnhelten aufheh:l~
und ausser Kraft setzen: obyčeje se zdvihují a bezmocny čIm
(1. § 9.); Beobachtung: šetrnosti je.ho (§ 26), beobachte~: P?zorovati (3. § 103.), von der Vorschnft abwCl~h~n: o~ predplsu h se
nevzdaloval (úv.), entgegenhandeln: naprotI JednatI (1. § 10.);
') Pi'eklad ten asi r?vněž j~st ztracen; V aré.h.iv~, minister.ia ~pr~,
vedlnosti nalézá se jen zaznam, ze byl vydan ZIO~lckem~. ZloblCky l~,l
trně vzal jej za základ pí'eváděje redakci novo~:Pre~l~d Jeho ve m~ohe!n
a mnohém překladatele zkráceného kodexu 1;l,rl~?vmlDa·v DobroV8~Y, LIt.
B· o"hm .u' Ma"hr. I '.. (1,86) str . ll/
.
M
f agazlD v.
." JIZ o nem podotkl:
K" ť Fast
.
sollte ich glauben, dass diese Ubersetzul1g elll Werk mehrerer op e 1st.
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verwirken: tresty se dočiňují, od trestu dočiněného (§ 3.). Auslegung: vykládání moc práva mající (reahtskraftig) (1. § 24.), vtipem
lidským vymyšleného (gekiinstelt) v-:kládání (§ 25.), erlautern:
vysvětluje (§ 7.), buchstablicher Inhalt: dle obsahu literního (§ 26.),
Verstand des Gesetzes: smysl práva (úv.), auf das genaueste ausdeuten: skrovně vykládati (1. § 27.), Ausdeutung, Erweiterung,
Beschrankung: vyznamenávání, rozšiřování, obmezování (§ 25.),
Worlverdrehung: slov točení (tamž). Biirgerliches Recht: Právo
městské (úv.).
Minderjahrige: nedospělého věku (3. § .5.), ještě let nemajícími(5. § 17.), Grossjahrigkeit, grossjahrig: věku dospělého (4. § 21.),
před dosahnutím let dospělých (3. § 73.), dospělé (§ 59.), eigenen
Geschaften vorstehen: věcí svých vlastních zpravovati a opatrovati nemohou (5. § 27.), freie Schaltung: vládnutí svobodné
(1. § 19.), schalten und walten: jměním svým vládnouti (3. § 73.);
Verschwendung: při mrhání vědomém (kundbar) (§ 76.); V. und
Versplitterung: marnotratnosti a promrhání (§ 90.); heitere Zwischenstunden: chvíle rozumné (§ 2!:l.), při nabytém mezi tím rozumu
zdravém (5. § 95.); Gebrechliche: nedužnÍ (tamž). Inlander: za
vlastence (2. § 3.), krajanův (§ 7.), Eingeborener: vlastenec (1. § 4.),
Unterthan: poddaných (úv.), Landmannschaft: obyvatelstvo (při
jmutí za obyvatele země) (2. § 5.), Landmann des Landes: od
obyvatele země té (§ 4.), landesfahig: za usedlé neboližto usedlosti a držení statků zemských, jež sice panství nazýváme, schopné
obyvatele přijati jsou (tamž), Land: pro krajinu (1. § 8.), Provinz:
v krajině té (5. § 23.), ve více krajinách neb zemích (§ 24.),
Gebiet: v krajině (1. § 4.), Fremder: cizozemec (1. § 4.). Nahrungsgeschaft: obchod k obživení svému (4. § 11.), Gewerbe: obchod
a živnost (3. § 55.), obchod (4. § 22.), Randlung: kupectví (5. § 65.),
Fabrik: zrušení dělny (fabriky) (tamž), Kriegsleute: osoby vojenské
(5. § 28.), Staatsbeamte: osoby světské v ouřadech zemských
službu zastávající (tamž), Volksklasse: lidu obecného a sprostého
(§ 83.).
Verwandschaft: přátelství (3. § 90.), spřátelení (§ 18.), Verwandte, Anverwandte: spřátelení (§ 19.), příbuzní neb spřátelení
(5. § 4.), někomu z přátelův (3. § 90.), Blutsverwandschaft: práva
přátelství krevního (4. § 31.), auf- und absteigende Linie: v linii
vzhoru a dolu stupující (3. § 17.), Grossaltern: děd neb bába
(4. § 6.), Seitenverwandte: mezi přátely pobočními (3. §18.), Geschwister: nad bratrami a sestrami (5. § 17.), Geschwisterkinder:
mezi bratranci a sestřenci to jest dětmi bratrovými a sestřinými
(3. § 17.); Mannsstamm: kmen neboližto pohlaví mužské (5. § 18.),
Geschlechtsrechte: jiných rodiny právech (4. § 32.), Wappen: erb
neboližto štít (3. § 49.); ehelich: dětem z lože manželského zplozeným (4. § 16.), za poctivé · neboližto z lože manželského pořádně zplozené (§ 1.), nnehelich: dětem nepoctivým (§ 10.), dítěte
z lož~ nepořádného zplozeného (§ 11.), z lože neřádného zploze-

nému (§ 14.), ze zplození manželského i z nemanželského to jes~
z lože řádného i neřádného (3. § 18.); Schwagerschaft: švagrovstvl
(§ 19.). Wohnsitz nehmen : v zemích těchto se neusadili (2. § 7.),
Aufentha,lt: bydlení (5 . § 97.), Aufenthaltsort: bydlení a zdržování (§ 98.).
Mittel: pořádky (1. § 8.), Vorsteher: představení (tamž), die
von der Gemeinde getroffene Schliisse und Verabredungen: snešení a dorozumění od obce zavřená (tamž).
Bewegliche,. unbewegliche Giiter, Sachen: zboží mohovitého
i nemohovitého (2. § 4.), věc mohovitá, statek nemohovitý (1. § 5.),
liegende Giiter: statkův nemohovitých neboližto ležících (5. § 26.),
unbeweO'liches EiO'enthum: vlastenství nemohovité (2. § 9.), landschaftli~he Giite/ ze~lské statky (panství) (2. § 4.), biirgerliche
Grunde: o živnostech městských (§ 6.),freie Guter: statky svobodné (5. § 19.), Grundobrigkeit: vrchnost gruntu (2. § 9.), Fahrnisse: svršky t. j. věci mohovité (3. § 64.); skvostných (kostbar)
sv. a věcí m. (5. § 65.); Sachen, welche im Randel und Wandel
nach Gewicht, Zahl und Maass geschatzt werden: ve věcech v obchodě dle váhy, čísla a míry vážnost svou majících (3. § 63.),
Betrag: co by obvěnění vynášeti mělo (§ 78.), výnos (§ 80.).
Werth: cena (4. § 23.), Scbatzung, Zuschlitzung: cenění (5. § 67.,
3. § 65.), Schatzungspreis, schatzen: pod cenou (5. § 68.), ceněno
býti má (§ 67.), anschlagen: v jisté ceně se naráží (3.
63·l,
der angeschlagene Werth: cena věna naražená (tam:í), lm W.
steigeri: na ceně by přirazili (5. § 68.). Zuwachs: přírost (3. § 66.),
Nutzungen: požitky (§ 61.), užitkův (§ 66.), z užitků a důchodů
(§ 91.). Gestalt: v způsobnosti své (3 .. § 64.).
Gerechtsame: spravedlivpsti (1. § 22.), Herrlichkeiten und
Rechte: panství a práva (2. § 7.); Grundrecht: právům gruntovním
(§ 9.); Gulten und Rechte: dědiny a práva (§ 4.); Einstandsrecht:
udáním .(Anmeldung) práva vkračování v trh (předkupu, neb ~řed
nosti v kupu) (tamž), právo vkračování v trhy (tamž); vorzughches
Recht: práva přednějšího nemá (5. § 24.); darauf haftendes Recht:
o právích na nich vězících (2. § 6.), na právě na něm pozůstá
vajícím (3. § 69.).
Vermogen: mohovitost (3. § 78.), jmění neb statku (§ 86.),
statek (5. § 1.), zboží a jmění (§ 18.), statek a jmění (§ 54.),
Habschaft: mohovitost (3. § 95.), Eigenthum: s zbožím svým
vlastním (2. § 2.), Hauptvermogen: jmění hlavní (5. § 52.), Kapital: sumy hlavní neboližto kapitalu (§ 58.), Kapitalien: v penězích uložených (§ 26.), Ertragniss: výnos (4. § 23.), Einkunfte:
příjmy a důchody (§ 3.), Zuwachs: příbytek (5. § 85.), Zahlungsmittel: na prostředcích placení (3. § 71.), Krafte des Vermogens:
možnost jmění (3. § 55.), betrachtliches Vermogen: jmění jmenovité (5. § 83.), unvermogend: nuzní a nemožní (4. § 4.); ungebundene Macht: moc nezamezenou nad jměním (3. § 92.).
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Handlungen: jednání a činův (úv.), jednání (1. § 24.); GescMfte: jednání (5. § 14.), potřeby vš?cky jak právní tak kromprávní (§ 55.), řízení. a jednání (§ 76.), lebzeitige, letzwillige
Handlungen: jak jednáním za živa tak na smrtedlné posteli
učiněným (2. § 4.), Anordnung: pořádnost (§ 2.), A. machen:
s polovicí říditi může (3. § 93.), lebzeitige Anordnung: zřízením
při živobytí (5. § 77.), anordnen: zřízení učiniti (3. § 122.), Vorsehung' treffen: strany věcí svých pořádnost a opatření učinil
(5. § 98.); biirgerlicher Verlrag: smlouva světská (3. § 3.), freiwillige Vertrage: smlouvy svobodné (1. § 8.), unentgeltlich: bez
odplaty (5. § 85.), Nebenvertrage: smlouvy postranné (3. § 59.).
ErkHiren: vůli svou na jevo dáti (5. § 95.), vyjeveno bylo (3. § 34.),
ausdri.lcken: skrze pokynutí a jiná znamení (durch Zeichen) k vyrozumění dáti (§ 28.), vysloveno bylo (§ 33.), ausdriicklich, stillschweigend: slovitě neb mlčelivě (§ 86.), výslovně (§ 87.), zmínění slovitné (§ 94.), mlčecím povolením (1. § 14.), mlčlivě (§ 19.);
Vorbehalt: beze všeho pozůstavení (§ 20.); Scheinhandlungen:
jednáním tvárným (2. § 7.), Vorwand: pod žádným zámyslem
(3. § 40.), pod výmluvou nevědomosti (1. § 3.), Vorschiitzung:
předstíraje (§ 24.); Irrthum: mýlka (3. § 29.), I. in Nebensachen:
m. ve věcech případních (tamž), Rechtsirrthum: omylnost v právích (1. § 3.); Feierlichkeiten: slavnosti (3. § 1.). Ausbieten:
obětovati (5. § 70); Unterhandlung: prostředkování (3. § 13.);
errichten: ustanovějí-li spolek mezi sebou (§ 92.). Genehmhalfung, Gutheissung: utvrzení práva (3. § 10.), s povolenín1 práva
(§ 51.), s utvrzením vrchního poručenství (tamž), Gerichtsbewilligung, gerichtliche Einwilligung: povolení právního (§ . 8.), s dopouštěním právním (§ 51.), genehmigt: schválené a potvrzené
(5. § 18.). Bedingniss: bez výminku (3. § 40.), bedingt, unbedingl: s výminkou neb bez v. (vyměnitě neh nevyměnitě) (5. § 80.);
Frist bedingen: pakli žádné lhůty vyřčeno nebylo (3. § 61.); Einwilligung beschr~inken: leč by povolení dané v povaze takové
slovitě zavříno bylo (§ 29.). Vertreten: zastupovati (3. § 67.),
jak před právem tak krom pro zastávati (4. § 18.), Vertreter: zástupce (5. § 64.), Bevollmachtigter: plnomocník (3. § 27.), besondere Vollmacht: plnomocenství zvláštní (§ 84.), stillschweigende Gewalt: moc a plnomocnost mlčelivou (tamž). Wirkung:
oučinek (3. § 72.), zur W. gelangen: k žádnému stavu a oučinku
nepřišlo (5. § 4.), wirkungslos: bez oučinku (§ 5p.). Ungiltigkeit:
neplatnost (3. § 123.), Nichtigkeit: ničemnost (4. § 19.), nichtig
und ungiltig: ničemné a neplatné (3. § 14.), vernichten: jednání
se zničemňuje (1. § 6.); anfechten: nařčen být nemůže (3. § 64.),
widerrufen: zpátky vzato (§ 27.); odvolati (§ 85.). Vortheil: prospěch (3. § 60.). Verliusserung, veraussern: až k prodaji (5. § 67.),
odcizování (3. § 64.), odcizovati (§ 92.), prodati a odcizov(iti
(5. § 66.); Verzicht: odřeknutí (3. § 9.), Begebung, si ch begeben:
oddání se (1. § 19.), oddati se (tamž), že by se jí odřeknouti chtěl

(4. § 12.); Vergleich: porovnání (3. § 109.), srovnání (5. § 65.).
Gesetzwidrige Handlung: jednání protiprávné (1. § 6.); Arghst:
ošemetnost (§ 25.), podvod (3. § 13.), Betrug: podvod (5. § 84.),
Untreue: lsti (§ 90.), Gemhrde: lsti neb podvodu (§ 74.)~. l~st
a p. (§ 93.), boshaft: zlostným způsobem .(3. § 105.), NachlaSSl~
keit: nedbandlivosti (5. § 75.), Schuld: vma (§ 93.). Zufall: pnhoda (3. § 66.).
.
.
Recht erwerben: právo získati (1. § 6.), an sICh brmgen:
na se uvédsti (2. § 4.), přivédsti (§ 7.); rechtmassige. Art: způ
sobem pravým (tamž), zp. právním (4. § 22.); unwlderruf!J~~:
nenavratitedlně (3. § 116.); ein Recht griinden: právo zalozlh
(1. § 5.); zuriickfallen: zpátkem padají (3. § 82); erlosch~n: skonávají (1. § 18.), právo došlo (5. § 12.). Verj3hrungszmt: zlehlostí předepsanou (1. § 20.).
Recht ausiiben: právo provozovati (2. § 4.), fiiglich thun: ~o
mohou s právem učiniti (3. § 62.); widriger Gebrauch oder ~IS
hrauch: kdyby se protivně nebo zle užívalo (~. § ~1.~; gem~mes
Beste: k dobrému obecnému (§ 19.); gememschadhch: vubec
škodné (§ 21.). Vorzug: přednost (3. § 80.), předek (§ 121.).
Unbilden: ublížení (4. § 18.), Beeintrachtig)lng: ublížení (2. § 2.):
Hindernis legen: v užívání svobod udělených zaneprázněn }Jýtl
(1. § 15.), Eingriff machen: v jednání fl. činy p,od mocnost Jeh~
patHcí vkračovati a sáhati nemůže (5. § 23.), sICh anmassen: Sl
oso biti (3. § 88.).
.
Ansprucb, A. machen, ansprechen: narek ClIlltI (2. § 5.).
užitky nařknouti nemůže (3. § 87.), od práv straně nepřítomné
náležejících osvobozena (§ 106.), pohledávání k němu. mítI nemohou nižádného (5. § 4.), jmění pod zprávou poručIllckou stojící z strany toho právně pohledávfl.ti (§ 61.), AnsprUche und
Forderungen: pohledávání a práva přednešená (angebracht)
(3. § 109.), richtiger A.: právo nějaké zjevné. (5 .. § 30.).
Rechlshilfe: pomoc právní (2.§ 2.), gerIChthche H.: pomoc
právní (3. § 90.), nápomocnost právní (§ 40.), Rechtszwang: nucení právní (§ 62.). BehOrde: u ouřadu pfl.třicího (3. § 30.), vrch~
nosti své (5. § 21.); Gerichte, Gerichtsstellen: ouřadové právm
(1. § 8.), landesfiirstliche Gerichtsstelle.n: k sou~ům ~ ouřadům
světským zemsko-knížecím (3. § 3.); Gcnchtsbarkmt: pravomocnost
(5. § 21.); Rechtsfreund: přátelé právní (1. § 25.); Landesstelle:
ouřad zemský (4. § 32.); von Amtswegen: mocí ouřadu (3. §90.),
auf Anrufung: na vznešení (§ 54.), sich wenden, angehen: b~ s~
k ouřadu právnímu utíkali (§ 6.), k ourodu právnímu se ublrah
(§ 11.), u soudce pro udělení ochrany ucházeti. se může (4. § 19.),
Recht such(m, nehmen: práva pohledávající, beroucí (1. § 4.).
Rcchtsstreitigkeit: rozepře právní (5. § 63.), v přích právních (§ 65.);
glllliche Versuche: skoušení s dobrotou (3. § 48.), Abkommen:
ne;; by dříve v dobrotě byli se srovnali (4. § 17.); Vorsehung:
spěšnou (schleunig) opatrnost (3. § 48.), vyměření (§ 109.), pro'v
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zřetedlnost neb opatrnost (5. § 21.); offE,ntliche Edicte: veřejnými
rozkazy (3. § 106.); ausserordentliche Rechtshilfe: právní pomoc
mimo předepsaného řádu (1. § 3.). Klage anbringen: žalobu před
nesti (3. § 43.); entscheiden: od práva rozsouzena býti má (§ 56.),
Rechtsspruche: vypovědím (1. § 5.), právního vyrčení (§ 13.), gerichtlicher Ausspruch: vyrčením právním (3. § 117.), richterlicher
Spruch: vyrčení soudní (§ 100.), Abweisung: odmrštění (§ 8.),
gerichtliche Ausmessung: vyměření právní (§ 78.), richterliches
Ermessen: dle zdání soudcova (1. § 25.); Bedenken: pochybování
(§ 25.), rozvážení (3. § 9.), podezření (§ 90.), příčiny (5. § 17.).
Bekenntniss, GesUlndniss: vyznání (3. § 72.), gestehen: se přiznává
(§ 44.). Beweis: vedení důkazu sproštěn jest (4. § 18.), erweislich: důkazně (3. § 68.), rechtsbestandig erwiesen: právně se dokázala (§ 97.), uberwiesen: přesvědčen býti může (4. § 10.);
rechtliche Vermuthung: důmění právní pro sebe má (§ 18.); allgemein kundig: vůbec povědomá (3. § 16.); Urkunde: spis (§ 125.),
spis neboližto list skrze to vyhotovený (daruber errichtet) (§ 93.),
jiné listy (5. § 69.), Erforderniss: způsobnosti (3. § 125.), Verzeichniss: poznamenání (5. § 69.), eintragen: vlastní rukou vtáhnouti (3. § 39.), vnešeno a vtaženo býti má (5. § 48.), Urschrift:
spisy a listové původní (§ 69.), Abschrift: odpisy (tamž), přípis
hodnověrný (beglaubt) (§ 44.), Beilage: přílohami (§ 78.); Naturkundige: skušenců věcí přirozených (4. § 1.), untersuchen: všecky
okolostojičnosti bedlivě spytované (tamž), Gutachten: důmění vyzdviženo (einholen) býti má (tamž), Verdacht: v podezřelosti dů
kladné (gegrundet) (§ 22.). Beschwerde fuhren: stížnost vedl (5. § 35.).
Zwangsmittel: prostředky donucující (3. § 54.), Arrest: vězení
(§ 113.), mit Strafe belegen: pokutou potrestané býti mají (tamž).
Besitz: v jichžto držení osvobozený pozůstává (sich befinden)
(1. § 23.), Rechte des B.: práva držení (2. § 4.), rechtlicher B.:
držení právního (§ 7.), unrechtm1issiger Besitzer: držitel nepravý
(5. § 81.), aus dem Besitze verdrungen: z jmění a držení vytlačeni (2. § 4.). Einverleibung, Vormerkung: vklad (3. §§ 93. 70.),
einverleiben, vormerken: vložiti (§§ 93. 73.), landt1iflicher Besitz:
k držení dckami zemskými potvrzenému (2. § 4.) .. Eigenthum:
vlastenství (3. § 63.), vlastnost (§ 92.), Ubergabe: odevzdání (§ 63.),
eigenthumlich ubertragen: dědičně na se převédsti (1. § 5.), der
notwendige oder niitzliche Aufwand: náklad potřebný neb užitečný (3. § 91.). Beschwerde: obtížnost (1. § 20.), obtížení (tamž),
beschweren: obtěžovati (5. § 56.). Nutzniessung: požitek (3. § 87.),
požitky jemu zanechalými (uberlassen) (§ 89.); Genuss: požitek
(§ 67.). Sicherheit: pojištění (3. § 69.), jistotu (5. § 12.), Sicherstellung: pojištění (3. § 70.); Pfandrecht: všech pohledávání právem základním pojištěných (§ 71.), Unterpfand: základ (§ 69.),
Hypothek: bez základu opatřeného (bestellt) (§ 82.), Pfandverschreibung: zapsání zástavní (§ 69.), versicherte Haftungen: ode
dluhův naň ujištěných (5. § 73.).
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Verbindlichkeit~. závazek (1.§ 7.), personliche Verbindung:
závazek osobní (5. § 56.), Haftung: k žádnému váznut~ a dobř~
stání (3. § 68.), verbinden: zavazuje (§ 86.), haf~~n: sam za ne
váznouti musí (5. § 93.), za všechnu škodu statI (§ 74), :,erantwortlich sein: odpovídati a váznouti (3. § 87.), verfan~h~h:
za vši škodu vázne (§ 41.), personliche Forderung: pohledavam
osobní (§ 89.), personliche Spruche und ~or~erungen: spravedlnostmi a pohledáváním osobním (§ 71.); bneflIChe. Fo~derung: p?hledávání na listech (tamž), před jinými toliko na hstech o pozustávajícími (tamž), Schuldbriefe: listy na dluhy neb dluhuv zapsání (5. § 69.), unverbriefte Ausst1inde und Fo~derungen: dluhy
bez listův a pohledávání nepísebné. (§ 72.); Emschuldung: za~
dlužování (§ 65.); in der Natur abreIChen: by s: v p0r,dstate ~ve
přirozené jí dávalo (3. § 117.); Auswahl: vol~m (5J /5.); beld~
seitige Rechte und Pflichten: práva a povmnostI obostrann~
(3. § 42.); wechselseitig zustehende Gerechtsa~~: spravedlnost~
obopolně mezi sebou příslušících (§ 50.). Beschadlgung: uškozem
(3. § 64.), abgewii~digt: zle~čen a znehodněn (§ 67.), Schadlos~
haltung, Entsch1idlgung: nahradu (§§ ~O'. 81.), Genugthuung.
zadostčinění (4. § 18.). Anerkennen: uzna-h (4. § 1.). Abtretung:
postupování (5. § 65.). Aufkiindigung: vypovídání (5 ..§ 65.). Erfullung: vyplnění (3. § 99.), Zahlung, zahlen:. zaplacem (5. § 58.),
záplatu dobrovolně připověděl (tamž); zu Genchtshanden. er:egen:
do rukou ouřadních složen býti musí (§ 71.); Befrt:dl~ung:
když by docela spokojen byl (B. erhalten) (3; § 126.), bencv~trgen:
v zprávu pořádnou uvedená (§ 87.), v zpravu svou a por~dno~t
uvedena býti mají (§ 109.); Quittung: důkazové záplaty (qUltanc:~
(5. § 69.), důkaz vyplaty (qu.) (~ 70.); .~uck~tand: ostatky stars:
(3. § 21.), eintreiben: dluh vyzdvIžen byb ma (~. § 072.), vymoch
(§ 25.); Konkursordnung: v řádu při sbězích věřJteluv (3. § 7~.) i
erlassen: k propuštění závazkův (§ 60.). Schenkung: dar, darovam
(5. § 3.), si ch mit Geschenken betreuen: si vespolek dary Věr~?v~t
proukázati (3. § 81.). Darlehen: p~j~ku (5. § 58.), co vypuJcIl
(tamž); anlegen: peníze zase zalozItr (§ 7~.), ?a oU,r~k~ položiti (§ 73.). Verkauf: prodání (5. § 68.), genchtl.Iche F ellbletu~g:
trhem právním, při tržení právním .(ta.mž). Ve~dmgen: do s~uzby
neb do díla a práce (Arbeiten) se naJatI nechatI (5. § 68.); DIenstbotenordnung: zřízení čeledního neboližto s!užebního (§ 60.). A~f~
trag: vložení (3. § 86.), auftragen: vložil-ll (§ 85.), k odevzd~m
dobrovolnému (§ 90.); Verwaltung: zpravování (§ 79.), zp~ava
(4. § 22.), zpravování a opatrování (5. § 26.), Besorgung semes
Vermogens: opatrování jmění jeho (3. § 74.), Rechnu~gs~egu~g:
oučtův skládání (§ 91.), Verrechnung, verrechnen:. k s~ozem ouetu
(§ 87.), oučty skládati (§ 91.). Verbrechen: ~rovměm
§ 74.),
Vorschub: fedruňk (3. § 13.), strafbares Begmnen: snaznost trestandlivou (1. § 9.). Verwenden zu seinem Nutzen: k užitku svému
obrátiti (5. § 41.).
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Ehevertrag: smlouva manželská (3. § 26.); Eheversprechen:
snoubení (§ 1.), námluvy a sliby k manželstvu (tamž), zasnoubení
(§ 2.), Brautleute: ženich a nevěsta (§ 73.); Unterhandlung der
Ehe: namlouvání a jednání o manželstvo (§ 40.), námluvy a jed~ání (tamž), Unterhandler: námluvci (tamž); Ehehinderniss: pře
kážka manželstva (§ 30.), Hinderniss der Ehe werden: sňatek
manželstva zaneprazdňuje (§ 18.), H. heben: soukromě (in Geheim) odňata býti má (§ 113.); Entfiihrer, entfiihren: odvůdce
(§ 21.), odvádí (tamž), Unvermogenheit: nemožnost (§ 44.), Trauung,
trauen: po oddavkách (4. § 1.), sevd:lli (3. § 24.); Ehe schliessen,
eingehen: do stavu manželského vstoupiti (§ 8.), v m. vjíti (§ 23.),
do smlouvy manželské se vpustiti (§ 4.), manželstvo zavHt.i (§ 21.),
při spojení manželstva to jest při oddavkách (§ 33.), Heirath: před
vstoupením v m. (§ 40.), před sňatkem a zavřením manželstva
(§ 57.); Unaufloslichkeit: nerozvazatedlnosti (§ 104.), Ehe auf16sen, Eheband aufheben: manželství roztržíno býti nemůže, svazek
manželský za roztržený a zsňatý vyhlásiti (§ 105.), aufge16ste E.:
po skonání manželstva (§ 63.), po roz vaz ku m. (§ 116.), když
m. konec vzalo (tamž); uniiberwindliche Abneigung: ošklivost nepřemožitedlná (§ 107.), Trennung des Ehebandes: roztržení svazku
manželského (§ 105.), Ehescheidung, scheiden: rozvedení (§ 107.),
rozdělení manželst.va (§ 109.), manžel rozdělený (tamž), ženy rozvedené (§ 111.). Unzertrennliche Gemeinschaft: obcování nerozdě!itedlné (3. § 26.), Zusammenwohnung: obcování domácí (§ 114.),
beIsammen wohnen: vespolek obcovati (§ 45.), dem Wohnsitze
des Mannes zu [olgen: obydlí mužova se přidržeti (§ 49.); Beiw?~nung: obcování manželské (§ 43.), dobrovolným dalejším (freiwllhg fortgesetzt) manželským přibydlením (§ 32.), před skutečným
obcováním tělesným (§ 122.); Unterhaltung, Unterhalt, unterhalten:
vychování, vyživování (§§ 48. 52.), k vyživení dle stavu svého
(standesmassig) (5. § 87.), chovati (3. § 47.), Hausaufwand: domácí vydávání (§ 55.); Geschafte des Weibes:řízení ženiných
(§ 84.); Sonderung von Tisch und Bett: rozvedení od stolu a lože
(§ 100.), einstweilige Trennung von T. u. B.: oddělení od stolu
a lože zatím na nějaký čas (§ 107.), Vorstellungen: důkladné
(nachdriicklich) představky (§ 102.); Wiedervereinigung: k zase
spojení (§ 102.). Heiratsvertrag, Ehevertrag: udělané (errichtet)
smlou~y s,:adební (3. § 103.), v smlouvě svadební (§ 117.), Heiratsbnef: hst svadební (§ 69.), v listu svadebním lleboližto manž~lském (§ 120.), Heiratsspriiche: beze všeho ukrácení (ohne
Emrechnung) smlouvy manželské (§ 118.). Bestellung des Heiratsguts, H. b., ausmessen: vykázání věna (§ 54.), v. vystaviti (§ 62.),
vyhoditi (§ 51.); Riickfall des Heiratsguts: věna navrácení (§ 64.);
zugebrachtes Gut: statku přinešeného (§ 115.). Ausstattung: vyvěnění (3. § 12.). Widerlage: obvěnění (3. § 75.), ob věnování
(§ 77.). Giitergerneirrschaft zwischen Eheleuten: spolek mezi manžely (3. § 94.), Gemeinschaft der Giiter: spolek to jest spolčení
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statkův ' (§ 92.), Einschluss: s z'avírkou neb bez zavírky zdědě~í
(§ 95.); gemeinschaftliches Gut: statku spolčeného (§ 96.); Thel-

lung: před oddělením spolku (tamž). Wittumsrecht: právo vdovino (3. § 117.), Leibgeding: věno na život (tamž), wittiblicher
Unterhalt: vyživení vdovino (tamž), vyživování vd. (§ 118.); vyživení vdovní (§ 120.). Eine jahrliche Summc zu ihrem Gebrauche:
roční výhoz na penězích k její potřebě (tamž). .
Eheliche Geburt streitig machen: plod poctivý upírati (4. § 2.);
Erziehung: vychování (§ 5.), Ziichtigung: trestu sobě povoleného
(§ 19.), Unterhalt: vyživování potřebného (nothdiirftig) (§ 7.), Vr:rsorgung: opatrování (3. § 53.), bestiindiger Nahrungsstand: v ŽIVnost stálou postaveni (5. § 52.); vaterliches Recht: práva otcovského (4. § 18.); kindliches Vermogen: jmění dětí (§ 25.), einantworten: než jmění to jemu právně odevzdané bylo (§ 23.), iible
Verwaltung: hospodářství zlého (§ 22.); Einkindschaft: spolčení
a sjednocení dětí (§ 33.). Familie : strany ~odu svého vlastníh.o
(4. § 30.), Familienanordnungen: zřízení rodmy (5. § 18.), Famllienrechte: strany jiných rodině příslušejících práv (4. § 30.). Schwachung oder Schwangerung: obtěžkání neboližto těhotnost,
obtěžek aneb t. (3. § 2.), Beischlaf: souloženství (4. § 13.), že
tělesně ji poznal (§ 10.). Annehmung an Kindes Statt: zvolení
(4. § 31.), a. K. St. annehmen: přijmeli někoho za dítě (§ 28.),
Wahlvaler: otce přijímajícího nebo tak zvaného volence (§ 29.),
Wahlkind: dítě přijaté neboližto zvolené (tamž).
Obsorge: pod jichžto péči stojejí (3. § 73.), pod zprávou
a opatrností (5. § 64.). VormundschaflsbehOrde: ouřad siroLGí
(5. § 37.), ouřadu poručnického (4. § 28.). Letztwillige Vormundschaft: poručenství kšaftní neboližto kšaftem zřízené (5. § 4.),
1. Vormund: poručníka kš aftem zřízeného (§ 22.), von dem Gerichte bestellter Vormund: p. od práva ustanovený (§ 24.); Vormundschaft auftragen: více nežli tři vznešené býti nemohou (§ 33.);
Mitvormund: spoluporučník (§ 13.); tauglich: dostatečný (§ 5.),
schopný (§ 3L), za dostatečného a schopného (§ 24.); untuchtig:
neschopni (§ 27.), ausgeschlossen: k poručenství se nepřipouštějí
a od něho vyhrazené zůstávají (§ 10.), od p. vyvrhl (§ 29.), od
p. odstrčiti se nemůže (§ 30.), z ouřadu toho se vyvírají (§ 27.),
zavržený (§ 35.), vymknut (4. § 22.); Ablehnung: výmluvy k ?d~
vržení (5. § 31.), rechtmassige Entschuldigungsursache: příčmu
hodnou k výmluvě (§ 31.), r. Entschuldigung: výmluvu podstatnou
(§ 9.); Antretung, Antritt, antreten: před přijetím (§ 43.), před
poručenstvím přijatým a začatým (§ 34.), při vstupu. ~o p. (§ 47-),
aritreten: poručenství přijíti (§ 37.), angeloben: slíbIt! a se zavazati (§ 40.), gerichtliche Beglaubigungsurkunde: ouvěrný list právní
(§ 47.), in die Pflichten treten: ouplnou povinnost poručnickou
nabývá (§ 63.). Entlassung, entlassen: propuštění (5. § 7.), propustiti (tamž), Absetzung: zhození z ouřadu (3. § 109.), entsetzen:
z poručenství zsazen (5. § 74.), entfernen: mocí ouřadní od p. od4*
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strčen (§ 91.). Waisengeschlifte : jednání sirotčí (5. § 38.), Vormu~dschafts~ngelegenhei~en: v .důležitostech poručenshých (§ 15.),
~a~senvermog~n: mohovItost sIrotčí (§ 44.), Verwaltung: spravo-

vam ~patrovatI v(l~es~rgen)v ' (~ 1 ~.), Verfligungen: zřízení a zprávy
od ou radu porucmckcho ucmene (§ 23.); Vormundschaftsrechnun<r:
oučty. poru~n~ck~ ~§ 78.), Schluss~echn.ung: oučty koneční (§ 91\
neb~h~to zaverecm (§ 92.), Formhchkmten: jen způsobnosti oučtův
se tyka (§ 82) untersuchen : pr?hlednouti (oučty) (§ 80.), Verstoss :
omylka v poctech (§ 81.), Erledlgung, erledigen: odpravení neb odbytu (§ 48.), odpravení nebo~ižto ~chválení oučtů · (§ 86.), odpraviti
(§ 80.); Beloh.nung, Erkennthchkmt: odměna, odplata (§§ 84. 85.).
Wo~~ der WaIse~: p:ospěch, sirotkův (5. § 7.), dobré sirotčí (§ 8.).
Verfugungen : znzem a zpravy od ouřadu poručnického u činěné
(5 ..§ 23.), zlým zřízením (§ 93.); Vormundschafts- oder Waisenbuch:
kmhu poruč?nskou a sirotčí (§ 48.), při kněhách sirotčích (§ 43.).
Kuratel: zpra~a (5. § 3.), verhlingen:. zpráva ustanovena byla (§ 96.),
Kurator : zprav ce (§ 1.), zp:ávce SIrotčího ustanoviti (§ 24.).
Erbfolge : v postupnostI dědičné (4. § 33.). Erblasser: kšaftovatelé (5. § 3.), kšaf~ující (§ 41.), Verlassenschaft: pozůstalost
(2. § 8.). D~l' letzte WIlle: .kšaft neboližto vůle poslední (5. § 1.),
zu E~ben emsetzen: za dědIče zřízené (tamž), zuwenden: kterýmž
v vůh. s~é posled~í je obmyslili (§ 3.), zugedacht: popřalý (3. § 60.).
ErbsfahIg: k dědlCtví schopní (2. § 4.). Pflichtteil: podíl povinný
(3. § 1 ~2 . ), enterben: z podílu všeho dědictví vyvrci (§ 12.)
dítě ~ě~lCt~í z~),a."eno býti zasloužilo (4. § 7.). Erbschaft antreten ;
v (dedlCt~I) VJltI (5. § 62.) ; Erbschaft ausschlagen: (dědictví)
zavrhnoutI (tamž!. Erbtheilung: d ělení dědictví (5 . § 67.). Anlegung
der ~p~rre:vovze~I ~od p~čeť a popečetění (5 . § 21.); Beschreibung:
pop::;am poradne (lOventař) (§ 42.). Verlassenschaftsschriften: při
spisích pozůstalosti (§ 43.).

VII.
Zlobický pracoval ještě na překladu nynějšího občan
ského zákonníka. Dvorní zákonodárská komise dokonávajíc
druhé čtení snesla se v sezení dne 28. prosince 1807 odbývaném, že osnova. revidovaná může se ihned překládati
na jazyk český a polský, a změny, jež s nejvyššího místa
budou ještě ustanoveny, že potomně se provedou. J ) Překlad
odevzdán jest opět Zlobickému.
Zlobický dovedl jej až do 9. hlavy dílu druhého. Mezi
prací zemřel ke konci měsíce března 1810. 2) Dne 9. dubna 1810
'\ Ofner, Der Ur-Entwurf u. die Berathungsprotokolle des osten.
A. b. Gb. II. str. 457.
v
2). Jungmann, str. 658, Jireček, na u. m. a Brandl str. 148 udávají
ze zemrel dne 24. Rybička, Přední . křísitelé národa 'českého I. (18g3)

vyměřena jest dědicťtm remuIierace za přeložených 63 archů
německého textu summou 63 dukátů čili 283 zl. 30 kro
v bankocetlích. Při tom referent dvorní ra~a V. Zeiller podotkl, že pokračování překladu mělo by se svěřiti »suplentu
zemřelého prof. Zlobického, Vojtěchu Veselému, C. k. ban-

kální examinatury adj unktu«, jenž »ukázal mnohá platná
vysvědčení« .
Uloženo tudy Veselému, aby další kus osnovy přeložil
na zkoušku. V sezení zákonodárské komise dne 30. dubna 1810
konaném dvorní rada Gayer z Ehrenbergu podal zprávu
o práci jeho. Pravil, že k potřebě docela se hodí, jak správností textu, tak dobrotou jazyka, a Veselému že tedy s úplnou
důvěrou překlad může se odevzdati. Ale vzdělání jazyka
českého že za posledních dvaceti let učinilo veliký pokrok,
a přáti si jest, aby vydán byl překlad dokonalý, jenž byl
by důstojný díla tak vážného a jemu zcela přiměřený. On,
zpravodaj, že jest již u věku vysokém a nabyl vědomostí
jazykových za časů dřívějších i netroufá si posuzovati pře
klad po stránce té. Proto že navrhuje, aby části přeložené,
od Veselého docházející, posílaly se k revisi »dem seiner
Kenntnisse wegen allgemein bekannten Professor Negedly
zu Prag, welcher Advokat und Lehrer der Ůbersetzung und
Anwendung alter Urkunden, auch mit dem Stadt- und Landrecht vollkommen vertraut ist«.
Vicepraesident dolnorakouského práva zemského von
Aichen mínil, že při této práci nezáleží tak na kráse a klassické hodnotě jazyka, jako na správnosti a souhlasu s textem
původním, aby z opsání nebo výrazu zvoleného nepošly
omyly. A k posouzení toho že přede všemi jsou způsobilí
dvorní radové nejvyššího úřadu justičního, obzvláště jsou-li
přísedící zákonodárské komise a tudy zúplna znají ducha
zákonodárství. Proto že revisi Nejedlého, která nicméně
mohla by býti jen předběžná, pokládá za zbytečnou a dal
by nejvíce na vědomosti jazykové a věcné dvorního rady
z Ehrenbergu.
sr. 106 mluví o dni 22. Kopitar, Vaterllindische Bllitter fiir den osterr.
Kaiserstaat III. (1810) str. 42 (Kleinere Schriften 1. str. 58) jmenuje
den 25. a jeho údaj bude správný. V služebném ohlášeni ředitele spisovny nejv. úřadu justičního dto. 26. března 1810 praví se, že Z. zemřel
"včera ráno o 7 hodině" .'
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Dvorní rada ryi. Lyro chtěl, aby pfeklad sám odevzdán
byl Nejedlému, čímž uspoří se času i nákladův. Ale druzí
přísedící 1) proti tomu uvedli, že nelze očekávati, aby Nejedlý
při svém zaneprázdnění mohl podstoupiti práci tak obtížnou
i namáhavou, která nad to brzo má b5' ti hotova, a že ve
věci, které jest nutně potřebí, nezáleží již na nepatrném
výdaji. Usnesení 'stalo se podle návrhu Ehrenbergova. Pokračování překladu uloženo jest Veselému a pi"ikázáno mu
zvlášť, aby vypracování své uvedl v souhlas a jednotu s tím,
co Zlobický byl dohotovil. V dekretu ustanovuje se mu
remunerace tolikéž dukát za arch.
Veselý pracoval velmi pilně. Pracovalo překladu dalším
i přehlížel a podle vytištěného textu německého upravoval
části již přeložené. Dne 30. září 1810 předložil zákonodárské komisi díl prvý. Dne 13. listopadu 1810 odevzdal
dvornímu radovi z Ehrenbergu prvé oddělení dílu druhého.
Hned na to podal komisi žádost o zálohu 200 zl. a v té
uvádí, že pi"eložil zákonník již do konce, ale nemůže odvésti práci celou, dokud německý text nebude vytištěn a
podle něho překlad upraven. 2) Touž dobou Nejedlý přibyl
do Vídně, a tu jsou mu odevzdány obě části, jež Veselý
byl odvedl.
Dne 31. prosince 1810 Veselý jmenován jest druhým
examinatorem ph bankální administraci v Praze. 3) K ža') Mimo jmenované byli pi-ítomni dvorní radové v. Zeiller, v. Scheppl
a v. Pratobevera a předseda dolnorak. nejv. zemský sudí v, Haan.
2) N pjv. resolucí ze dne 7. července 1810, jíž obč. zákonník až na
čtyři pa:agraf~ ve hlavě o ~ápi'ljčce obdržel sankci, zároveřt bylo nai-ízeno,
aby s tiskem Ihned se pocalo a rychle pokračovalo až k řečené hlavě:
Nejv: resoluce vyslovuje očekávání, že bude možná v čas jestě rozhodnouti o hlavě té, aby další tisk zdržován nebyl. Očekávání to se ne-,
splnilo. Tisk mohl počíti teprve koncem dubna 1811. Viz Pfall a Haf
mann, Comm. z. ost. a. b. Gb. 1. str. 33 a násl.
, ~ 3) ,Sešl? tím. ~ dosaz~ní )eho za učit,ele i'eči a literatury české na
vldellske ulllverslte. Uchazeh se o to IIllsto kromě Veselého Jan Hrom,ádko, mit~lOřádný učitel české í'eči na reální škole vídeilské, Jan Ki·. svob.
pau Krucluua ze Schwanbel'gll, úl'edníku knížete z Lobkovic a Vincenc
::lchumann, kněz řádu kazatelského a vě'zeřtský duchovní při' magistratě
vídeřtském. V nejp. přednešení dvorní komise studijní ze ůne 24. listopadu ~81O praví se: Das Vizedirektorat des philosophischen Studium s
und dle n. o. Regierung stimmen darinn iiberein, dass Wessely unter
den. Kompetenten seine Fahigkeiten ful' das erledigte Lehramt am Besten
bewlesen 1Iabe. Nul' erachtet das Vizedirektorat dass Hromadko als ein
noch jiingererund mit keinen Geschaften belad~ner Mann das Lehramt
mit grosserem Fleisse besorgen l<onnte, die Regierung hingegen giebt dem
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dosti jeho zákonodárská. komise ponechala mu překládání
také na dále.
Maje se odebrati do Prahy, Veselý odevzdal dne
30. ledna 1811 dvornímu radovi z Ehrenbergu přeložené
ostatní části zákonníka s prosbou, aby byly Nejedlému poslány. Obával se, jak pravil, že by se mu po cestě mohly
ztratiti. Patrně byl to pI'eklad ještě neupravený, nebo hlava
o zapůjčce nebyla dosud ustanovena. Odevzdaný rukopis
poslán jest Nejedlému hned.
Zákonodárská komise starala se nyní, aby český překlad
rychle mohl býti vytištěn. Měl se tisknouti jako překlad
polský v tiskárně státní. Leč ukázalo se, že státní tiskárna
není opatřena českým písmem a užívá písmen německých.
To komise pokládala za nepHstojné a usnesla se, aby český
překlad vytiskl se v Praze, kde kromě toho Veselý a Nejedlý budou při ruce. V př'ípise ze dne 2. května 1811 oznáWessely den Vorzug, weil derselbe als wirklicber Beamlcr uber die
bohmische Sprache miindlidl und schriftlich gepruft und von der Gesetzgebung;-HofJwmmission beauťtragt worden sey, die von clem verstorbenen
Professor Zlobitzky angefangene Uibersetzung des biil'gcrllChen Gesetzbnches fortzusetzen, folglich sich von ibm mit grosster Zn verlassigkeit
erwarten lasse, dass er aUe erťordel'licbe Fahigkeiten und Kenntni.se
besitze. Die Regiel'Ung bemerkt weiter, dass der von dem Vizedirektorate
gerugte Einwurf. dass Adalbert Wessely wegen seiner schwachlichen Ge·
sundheit und iibrigen Amtsgeschafte das Lehramt geborig zu versehen
gehindert werden durfte, <tus dem Grunde nicht beriicksichtigt wel'den
durfe, weil einer Seits dieses Lebramt nicht so zeitraubend sey, wie denn
auch Zlobitzky - selbst ein Beamter - dasselbe durch 34 Jahre versah,
andererseits ein jeder Kompetent am Besten wissen musse, ob diese
Lehrkanzel sich mit seiner Gesundheit vertrage, und als endlich die
Emolnmellte dieses L~hrfaches (remUllf'l'aCe ročIiích 325 zl.) allein zu
gering waren um davon ohne andere Einkunfte zu leben. (O tom, že
Veselý jest nebo byl supplentem zemřelého Zlobického, nf'jp. přednešení
se nezmiiíuje a také ve spisech university vídeřtské nic o tom se nenachází.) Dvorní studijní komise přidala se k mínění dolnorakouské zemské
vlády a navrhla Veselého. V státní radě návrb ten potkal se s oblasem,
1 připravena jest císaí'ská resoluce. Když zatím Veselý obdržel místo
v Praze, připravena jiná, Ilai'izující, aby dvorní studijní komise podala
rychle návrh nový. Císaí' ji však vlastní rukou změnil v rozum ten, že
má se vypsati konkurs a llávrh podati podle úspěchu jeho. Dvorní studijní komise nicméně vypsala pouhou kompetenci. Ucházeli se opět Hromádko a svob. pán Kruchina ze Schwanbergu a nově Jan Jallda,anskultant pi'i kriminálním soudu vídeňského magistratu. Nyní navržen
i jmenován jest Hromádko. - Dlužno ještě podotknouti, že v notě dvorní
komory ze dne 31. prosince 1810, kterou poslán byl zákonodárné komisi
dekret pro Veselého, označuje se tento "quiescirter Stempelbeamte".
A v nejp. přednešení této komise dto 20. února UH2 (níže str. 59.) praví
se o něm že prve než jmenován byl examinatorem české bankální administrace, 'zaměstnával se ve Vídni vyučováním i'eči české.

mila to dvorní komoře tážíc se, nenamítá-li ničeho.' Praví
se v přípise tom: »Es wiirde einerseits nicht' anstandia
sein,ein vom Staate selbst herauskommendes vVerk deI~
publikum nicht in der gehOrigen Form in die Hand zu geben
und erregt andererseits auch das Besorgniss, dass das Ge~
s~.tzb?ch. von Vielen', die bloss der bohmischen Sprache
kundlg smd, schwer wiirde gelesen werden konnen.« Dvorní
komora souhlasila, ale přála si, aby zákonodárská komise
sama v té věci zařídila, čeho potřebí.
. Komisi. došla nabídka pražského knihkupce Kašpara

Wld::n~na, .Jenž chtěl vydati český překlad svým nákladem

vymll1uJe Sl, aby překlad ten nikde nebyl tištěn kromě
t~ho, ani zvlášť ani ve sbírce některé, a on aby nebyl povmen bezpl~t~ých exemplářů nijakých odváděti nebo jakékoliv onus Jme podstoupiti. Komise uznala požadavky tyto
za slušné, a~e. chtěla, aby napřed již sjednána byla cena,
za kte:~u vyt;sk bude se prodávati. Požádala tudy dvorní
kancelar, aby ceské gubernium vyslechlo Widtmana a chtěl-li
~y prodávati jako státní tiskárna arch za 3 kro víd. ~. nebo
Ještě laciněji, s ním smlouvu hned učinilo.

Q~idt.m,an ~rohlásil, ,že ceně tak nízké podrobiti se

nemu~e, J~zto ces~é, vydaní z daleka nebude míti odbytu

takoveho Jako vydam německé, za nímž se i opozdí ale byl
ochoten prodávati arch za 3 1/ 2 kl'. víd. m. a ukazoval k tomu
že .če~ký text bude kratší, a české vydání tudy vždy ještě
lacměJšl než německé. Dvorní kancelář sdělila komisi došlou
zprávu ..čes~ého gubernia píšíc, že důvody Widtmanovy
zasluhuji zretele, a bude-li komise srozuměna . že zmocní
gubernium, aby s \Vidtmanem smlouvu uzavř~lo. Komise
byla srozuměna.
.
.Mezi tím komise dvakráte důtklivě nalehla na Veselého
~ Nejedlého, aby s prací svou pospíšili, po prvé počátkem
cerven,ce, p~ vyhlášení zákonníka, po druhé v polovici září.
Z oz?a~em do~lého ku konci září zvěděla, že díl prvý a
dr~hy JSou zreVIdovány a skoro již do konce na čisto pře
psany, nyní že Nejedlý reviduje díl třetí a doufá s ním
bÝ,t.i .hotov nejdéle do 16. října. Veselý t.ázal se, má-li pře10ZI~i také ~becední rejsU'ík, jenž s německým textem byl
vydan, ale Jemu dosud zaslán nebyl. V odpověď obdržel

příkaz, aby ' jej co nejrychleji přeložil a dodal Nejedlému.
přála

si, aby do konce i'ijna pi'eklad celý i s rejbyl dohotoven a do tisku odevzdán.
Rejstřík v té lhůtě nebyl hotov. Veselý odvedl překlad
jeho Nejedlému dne 19. listopadu. Ale zákonník počátkem
listopadu byl již v tisku, a ' tisk pokračoval velmi rychle.
Korrekturu obstarával Nejedlý sám.
Celý překlad vyšel po novém roce 1812 s nadpisem:
»Kniha wsseobecných zákonů městských pro wssecky ně
mecké dědičné země Mocnáfstwj Rakauského« v úpravě
podobné jako úřední vydání německé. I) Zákonodárské ko. misi předložen jest výtisk, »krásně vázan~' «, dne 22. ledna
od Nejedlého.
Komise jednala nyní o tom, jak odměniti jest oba pracovníky. Veselý k žádosti své prve zpomenuté byl obdržel
zálohu 200 zl. V téže žádosti prosil dále, aby překlada
telská jeho odměna byla alespoú zdvojnásobena, a za upravení archů od Zlobického přeložených aby se mu dostalo
remunerace. Ukazoval k tomu, že dukát, jenž od dávných
let za překlad jednoho archu se platí, nyní V- bankocetlích
je sotva šestina toho, co prve byl, a jistil, že opravy a doplúky v překladu Zlobického stály málem tolik práce, kolik
by stál překlad sám. Komise dala mu věděti, že k žádosti
jeho nemůže př'ikročiti, dokud revise a oprava překladu jeho
nebude vykonána. Ohlašuje potom, že odvedl překlad rejstříku, Veselý zároveú žádal, aby mu honorář jeho byl poukázán k výplatě. Zvýšení již se nedotýkal a zůstav-oval
velkodušnosti komise, zda a jakou chce mu poskytnouti remuneraci za práci vykonanou na překladu Zlobického. Prosil
jen důtklivě, aby mu 200 zL, jež obdržel napřed, nebyly sráženy ve vídeúské měně. Komise nařídila Nejedlému, aby po
Komise

stříkem

') Každý díl má svůj titul a svoje stránkování a rovněž "Abecednj
k obsahu třj djlů knihy wsseobecných zákonů. městských pro
wssecky dědičné země M?cnářstwj Rakau.ského". Je?~m JSou lItery n~co
drobnější a prostory meZI paragrafy mensl. Cena vytisku byla skutecně
nižší než cena výtisku německého. Onen prodával se za 2 zl. 21 kr.,
tento za 2 zl. 27 kro V. m. Vydáno bylo 15lJO výtisků. (Překladu polskéh?
vyšlo 6000 výt., vlašského později 8000,) • Nakl.adatel ~usil se ~ayázatl!
rozprodají-li se, a poptávka bude dostatecná, ze podlllkne vydam nove
a zase bude odbývati za 2 zl. 21 kro výtisk, a jen kdyby kurs vídeňské
měny tak se zhoršil že potraviny a materialie znamenitě by se zdražily,
že může se schvále~ím zemské vlády ustanoviti cenu vyšší.

regstřjk
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skončeném tisku předložil opravovaný rukopis Veselého, II

podle příkazu toho se stalo.
V sezení komise dne 20. února 1812 odbývaném referent
dvorní rada z Ehrenbergu pravil, dokládaje se souhlasem
přísedícího dvorního rady v. Scheppla, »řeči české tolikéž
velmi dobře znalého«, že předložený rukopis ukazuje, kterak
Nejedl5r mnoho práce musil vynaložiti a mnoho oprav vykonati, »um dieses Werk mit Richtigkeit liefern zu konnen,
damit solches nicht nur als ein durchaus richtiger Ausdruck
des Gesetzes liberall erscheinen kann, sondern auch zum
Unterricht in der bohmischen Sprache, und der Art, wie man
sich liber juridische Gegenstande ausdriicken solI, dienen
werde«. Odměna peněžitá že by muži jeho postavení neslušela a jemu nebyla by vítána. Mínil tedy, že by komise na
místě nejvyšším měla navrhnouti, aby Nejedlému za dUležitou službu jeho propůjčen byl titul c. k. rady. Odměna taková že nebyla by neobyčejná, ježto dostalo se jí mnohým
zasloužilým professorům. Návrh ten přijat všemi hlasy, jenom
podotkl vicepraesident v. Aichen, že za práci, která trvala
nejvýše půl roku, udělení titulu takového jest odměna pří
lišná, jestliže Nejedlý nevynikl i jinou činností státu prospěšnou, ale že se odměna jihá pro něho nenajde.
Strany Veselého referent týž uvedl, že byla mu přislí
bena obvyklá remunerace jednoho dukátu za arch, že on
přeložil 175 archů textu a rejstřík abecední o 1861/ 2 archu,
dohromady 3611j2 archu, a podle · toho že by mu náleželo,
dukát po 4 zl. 30 kro počítajíc, 1626 zl. 45 kro V. m. Než
archy jeho vesměs že jsou psány velmi roztažitě, a překlad
že potřeboval velikých oprav, jež Nejed15r vykonal. Proto že
navrhuje, aby povolilo se mu 1000 zl. V. m. Z těch aby se
mu nesrazilo 200 zl., jež v lednu 1811 obdržel, a jež podle
kursu tehdejšího platily 40 zl., poněvadž listy výměnné také
již nemají hodnoty původní, a Veselý s rejstříkem měl práci
obtížnější, muse jej rovnati podle českých hesel. Vicepraesident V. Aichen přimlouval se, aby Veselému ponechána
byla odměna slíbená a dopřál se mu malý pi'ebytek, poněvadž
jest muž velmi potřebný, první základ a látku pro pi'eklad
Nejedlého vypracoval a na překlad svůj vynaložil všecky
síly své. Napřed vyplacených 200 zl. v bankocetlích čili

40 zi.

V.

m. že

by ovšem siušeio

sraziti. Ale přísedící ostatní

souhlasili s referentem. 1)
,
,
Dvorm'kornora dožádána jest, aby Veselému . u ceske
'ed
kamerální výplatny poukázala 1000 zl. V. m· NeJp. pr ,'
komise podala císař'i výtisk českého prekladu s ,na. ne Šemm
, 1 k
dNa pred
aby
ráčil uděliti Nejedlému tltu C. . ra y.
,
1
vrlem,
, d'
V'dm dne
nešení to došlo nejvyšší rozhodnutI, ane, ve I
9, března 1812, následujícího znění: Ich"verleIhe ,~em Docto~
u~d Professor Negedly wegen der geruhmte,n Ubersetzun o
des neuen biiraerl. Gesetzbuch in das Bohmlsche den k. k.
Rathstittel mit'" Nachsicht der Taxe" un~ habe das Exemplar
zuriick behalten. Poslední větu císal' prlpsal.
v

VIII.

Mylně tedy udává se, že překlad Veselého byl Nejedlé~~
odevzdán k revisi pro svoje nesprávnosti. 2) Ale nedostatecn,Y
byl i opraven jest od Nejedlého velmi podstatně. Rukopls
,
'
k' sudí v Haan a dvorní
1) Byli dále pi'ítomni predseda neJv. zems y G" t .
.
,
radové V. Zeiller a v. Scheppl a zemský rada bar. ar ne~,
2
původ omylu toho hledati jest asi v pos~éze I·eče,ne~~e~.:Jt lel~~~;
nešení: Zákollodárská komise ChtdJIC n~poch~~~:n~!:;~)l, praví tu: Da
byla ll:1. místě~ (koncept Jest O~itv'S~a vrel~n SprachUUl'i~htigkeiten und
abel' sellle. eV ese}ého) Arbelt
nicht ents rechenden Ausdriicken be·
dem rechthchen SlUn des Gesetzes . I t' es ~Verk wie das allg, lili.rgerl.
haftet war, ~nd I?an ,daher emsO 7~~:e~ Ďberset~ung in Publico uicht
Ge,etzbuch 1St, III emer so man~e man sich an den Doctor der Rechte,
erscheinen lassen konnte, s~ mu,~s: f der b6hm. Literattll:, an ~ej' Uui·
bceid, I,andesadvocaten Ull o. o. ro, den und ihm die Uberslcht und
versitat in Prag Jobann Negedl) f verwen Odtud patrně vzal svou zprávu
COl'rectllr des ganzen Werkes ,aL\tra nŠ14 ll. lb, V podrobnostech, )ež
1Vlaasburg, Gvesch. d. Ob. J~stl~~ 'v~:i zběhlé jsou zmateny. Sti~nostl na
sděluJe H!}bwka ~1, lIl'on" neJ~) s
dávno. SvědČI Dobrovsky n. u, m.
české pi'eklady z~kouuv ozývt y S~~hJ~zen klagen dass er die b6hmischen
~~r. 111.: Man hort so man~ :enden h6chsten Grad der Deutlichkcit haben
UbersetZtlngen der Gesetze.', le
'vnosti takové jsou přednesen)'. V po·
soUten, llich.t verste~le. I ~lfedn~; stlzk 'ho z r. 179~, jež konaly se při
radách o navrhu zakon~lka o ocans e , slovena 'est žádost, aby v krá·
pražském soudu appellacIl:~, durazn~,.'~ní vyhl;šovány byly i tiskly se
lovství českém veskel'y za .ony a n~Il~ernia ub rada v. Riegger, při
také v jazyku ?~s~é~, a zast~red "\6hmi;c~e 'Text auch acht b6hmisc~1
pojil ve své~ vYJadrem: Nur so ,te relmanche lrrungen und Zweiťel, w,ell
verfasset ~elll. Es entsta~d~~ bl,St~ eigentlich theils nicht versUilldhc~
die b6hmlsche Sprache t ~l S mc lIkommen B5hmisch-Gelehrten und mlt
war. Hierzu so~lte man emen kVo , d ' b6hmischen Spraehe vertraut,~n
dem wahren SmnAlund, Ckhjada ~:~elé~~ nemohl zavdati pi'íčinu, ke stIZ-,
Mann brauchen.
e pre a
nostem a radám.
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I v překladu tomto mnohé nepřesnosti a nesprávnosti
se najdou, tak na př. §§. 879., 936., 1432. a j.1) Ani řeč
není prosta chyb a nepěkností. Přes to však vyvedení díla
toho bylo veliký krok do předu na cestě neuchozené a velmi
obtížné.
Následující přehled po názvosloví podává (v závorkách
hranatých) také názvy postupem práce opuštěné a jinými
nahrazené. 2 )
Staat: země (§§ 33. 225.), obec země, obec zemská (§ 400.),

opravovaný leží v archivu c. k. ministeria spravedlnosti 1)
a z něho jest patrno, co jeden a druhý pracovník vykonali.
Změny Nejedlého jsou přehojné, málo vět zůstalo, jak
byly. Nejsou všecky opravami chyb. Změny, jež v textu pů
vodním učiněny jsou po vykonané superrevisi, v druhé po_o
lovici překladu Nejedlý provedl sám. Kromě toho měnil
i slova, která mohla nebo měla zůstati. Klade na př. »zcela«
m. »docela«, »usekati« m. »uklestiti« (§ 422.), »při vykročení
ze světa« m. »při smrti« (§ 675.), »jak dalece« m. »pokud«,
»ujistiti« m. připověděti (§ 1218.), »že by potvrdili« m. »že
by schválili« (§ 1222) a j. Ale z největší části změny tyopravami jsou. V překladu Veselého byly nesprávnosti mluvnické, na př. »řečištěte«, »platějí«, »z jejich stavu vystoupily«
(§ 573.) a j., byly hrubé germanismy, na př. »v následku«
(potomně), »prospěch přivrátiti« (§ 1019.) a j., byly výrazy
pochybené a věty nesrozumitelné, na př. »ač by jiný ji dříve
byl k sobě přivinul« (§ 394.), »k jehožto opatrnosti prozřeno
nebylo« (§ 778.) a j. A zvláště sloh byl nehladký a velice
jednotvárný. Veselý jakoby pro libozvuk řeči nebyl měl žádného citu. Úprava slohová vyžádala změn nejčetnějších a
vskutku jest prací Nejedlého.
Ale vedle mnohých nepodařených názvů překlad Veselého obsahoval mnohé dobré, které Nejedlý podržel nebo
k svým jiným připojil, a ponejvíce byl věcně správný. V těch
směrech také Veselý se zasloužil. Oba pracovníci svědomitě
se přičinili podle svých siJ.2) Síly jejich ovšem nebyly rovné.
Nejedlý daleko předčil Veselého jak vzděláním právnickým,
tak znalostí řeči. 3)
. ') Psán jest na půlarších ve čtvrtky složených, jichž jest podle číslo·
vání 477. Uprustí'ed § 55:J. na novém půlal'chu začíná písmo ruky jiné,
kterou v části předcházející mnoho jest měněno. Odtud patrně psal Veselý.
Patent vyhlašování v rukopisu tom není. Munuum opraveného překladu,
na 2ti7 půlarších napsané, i tento patent obsahuje. Rejstřík psán jest
na celých arších ·zvlášť. V něm jsou změny řídké.
.) Nejedlý zejména ještě v překladu na čisto již opsaném učinil
mnohé změny a pi-i korrektuře tisku zase leccos měnil.
3) Překlad Zlobického byl patrně práce nehotová. Názvosloví jeho
není všecko pevné. V § 309. na př. "lnhaber" přeloženo bylo "držitel",
"Besitzer" "vládatel" a "vlastník", a v § 310. "Besitz" "vláda" a "vla·
stenství", ale v § 353. "Eigenthum" taktéž "vlastenství" a v § 29ti. pravilo se "nejsou-li s přísadou věci nemohovité spojeny". O tom, užil-li Zlobický při práci této překladův osnov Terezianských, rovněž nic jistého
usouditi nelze. Spravoval registraturu zákonodárské komise a nejspíše znal

Staatsgebiet: [v okolí země] v okr šku zemském (§ 286.), Landesfurst: Pán země (§ 11.), Landesverfassung: zřízení zemské (§1142.),
Provinz: země (§ 194.), krajina (§ 1475.); g\"setzgehende Gewalt:
moc zákonodárství, ll. zákony dávající (§ 627.), Gesetzgeber:
zákonodárce (§ 8.), Offentliche Verwaltung: zpráva veřejná (§27 .).
Gesetz: zákon (§ 7.), burgerliche G.: zákonové městští (§ 4.),
Provinzial-Gesetze: zákon y [zemské] krajinské, provincialní (§ 1132.),
Provinzial-Statuten: [zemská ustanovení] krajinská zřízení (§ 11.);
Privilegium: nadání, privilegium (§ 13.), Begunstigung: ob~ření
přízní (§ 1473.), svobody (§ 600.), pov~lení (§ ?~3.)" Befremng:
svobody, osvohození (§ 13.); Gewohnhelt: [obycE'Jove] zvyklost!
(§ 10.). Beslimmungen: určenosti (§ 14.), ustanovení (~ 1215.);
Privatrecht: [soukromná] privátní práva (§ 1.), biirgerhches R.:
právo městské (tamž), b. Gesetzhuch: kniha práv městských (§ 14.);
Handels<resetze: [měnná nařízení] obchodničtí zákonové (§ 1179.),
Wechselges.: směnových z. (VII.); Seeges.: z. plaveckých, moř~kých
(§ 1292.); Lehenrecht: pro lenní,.. manské (§ 359.); Ger:c.hts~
ordnung: řád soudný (§ 461.); pohhsche Verordnungen: pohhcka
nařízení (§ 544.); MiliHir-Gesetze: zákonové voj( Jští (§ 54.),
Strafgesetz: práva trestní, zákon trestů (§ 868.), Z. o trestech
(§ 540.), z. trestů o těžkých přesloup~ních policie (§ 1 O~); Volkerrecht: právo národní (§ 38.); natiirl:che Rechtsgrundsatze:p~dl~
přirozených právních základních praVIdel (§? .) .. Entwu,rf: ~a~rze~l
(11.), Kundmachung: prohlášení (§ 3.); verbmdhch: [zavazhvy] Vlžící (§ 8.), Wirksamkeit: oučinlivost (VI.), oučinkování (§ 3.), Anwendung: obrácení a užívání toho · předpisu (§ 1043.), Beobachtung: s pozorováním předpisů (§ 126.), aby se míra předepsaná

I
<
\

také starší spisy prací kodifikačních se týkající. Nebylo by nemožn~,. }íe
měl překlad kodexu Terezianského u sebe, a že tudy pi'eklad ten pnsel
v ztrátu. Opory pro domněnku takovou však není.
.•
,
') Některé patří na vrub Nejedlého. Veselý přelOŽil na pro ~o~ledm
větu v § 936. takto: Vesměs o vyplnění takových připovědí neJdele za
rok po době vymíněné usilovati se musí." Vytištěný překlad nesprávný
."
•
"
.,
•
pochází gd Nejedlého. o
2) Císla paragrafuv ukaZUJI take k marglDallllm .~ubflkam. Nekt~ré
rubriky v překladě scházejí. qís!ovk~ ř~~ské vztahUji se k odstavcum
vyhlašovacího patentu; r. oznacuJe reJstrík.
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pozorovala a zachovala (§ 634.); ErkHirung: vykládání, vyložení
[vyjádřiti zákon] (§ 8.), Auslegungsregel: pravidlo vykládání (§ 655.).
Bedeutung, Verstand: rozum, smysl (§§ 6. 655.), Sinn: [pochop]
smysl (§ 655.). Begriff: [pochop, vypsání] smysl (§§ 285. 472.),
obsah manželství (§ 44.), podle oumyslu jejich náboženství (§ 115.);
Grundsalz: [ústavy, základové] základní pravidla (§ 873.). Billigkeit:
slušnost (§ 904.); angemessen: co právům přísluší (§ ln.), pořízení (Verfiigung) okolostojičnostem přiměřené (§ 178.).
Private: [privátník] privátní osoba (§ 230.). Dasein: bytnost
(§ 776.). TodeserkHirung: vyhlášení za mrtvého (§ 24.).
Unmlindig: nedospělý (§ 21.), po dojití dospělosti (zletilosti)
(§ 148.), minderjahrig: nezletilý (§ 21.), Pupille: sirotkům (§ 1494.),
Volljahrigkeit: plnoletost, zletilost (§ 263.), Erklarung der V.: vyhlášení plnoletosti (§ 252.), Nachsicht des AHers: prominuti věku
(tamž). Verschwender: [mrhač] marnotratník, marnotrátce (§§ 21. 718.).
Gemiithsgebrechen, Geistesg.: vady mysli (§§ 173. 191.), Leibesg.:
tělesné ouhony neb vady (§ 109.); sinnlos: smyslu zbavený, bezsmyslný (§ 591.), Raserei: zuřivost (§ 566.), Wahnsinn: pominutí
smyslem (tamž), Blodsinn: tupost smyslu (tamž); Tauhstumme:
hluší-němí (§ 275.). VerfUgen: vládnouti, říditi, nakládati (§ 645.),
pořízení učiniti (§§ 551. 573.), eigenen Geschaften vorstehen: svých
vlastních důležitostí zpravovati nemohou (§ 191.), seine Rechte
verwalten: práva svá zpravovati a zastávati (§ 805.); gesetzlicher
Vertreter: právní zástupce (§ 1494.). Eingeborene, Landese.: [vlastenci] v zemi rodilí (§§ 33. 544.), Staatsbiirger: měštěnín země,
ll1. zemský, zemský měšťan, z. občan (§§ 28. 33. 1457.), obyvatelé (§ 4.), Mitglieder des Staates: oudové zemští (§ 382.),
StaatshUrgerschaft: měštěnínství zemské, země (§§ 28. 29.); der
Fremde: [cizí] cizozemec (§ 29.); Retorsion, Wiedervergeltung:
zase odplacení (r.). Religionsverwandte: [nekatoličtí křesťanští nábožníci] vyznavači n. k. náboženství (§ 115.). Adel: šlechtictví,
zemanství (§ 165.). Civildienste: služba městská civilní (§ 1496.),
Kriegsd.: s. vojenská (tamž), Militarpersonen: vojenstvo (§ 54.),
Corps: pluk (tamž); Gewerhe: obchod, živnost (§§ 233. 788.),
Gewerbsmann: obcbodník (§ 367.), Handel: založením [handlu]
obchodu (§ 31.), Handlung: kupectví (§§ 233. 1030.), Handelsleute: mezi obchodníky (§ 1028.), Handel~- u. Gewerbsleute: kupci
a obchodníci (§ 1430.); Kunst: [kunšt] umění (§ 1299.), Kiinstler:
umělci, kun štíři (§ 1163.); geistlicher Orden: [duchovní řeholí]
řeholního řádu (§ 591.), OrdenRpersonen: osoby řeholní (§ 573.);
Classen: pořádky, třídy (§ 1272.). Blirgerliche Achtung: městská
vážnost (§ 162.). Wohnsitz: obydlí (§ 34.), Ansassigkeit: bez
usedlosti osobné (§ 31.), Aufenthalt: obydlí (§ 24.), se nezdržují
(§ 194.), Wohnung: obydlí (§ 1318.), bydlení (§§ 522. 674.).
Verwandschaft: příbuzenství, příbuznost (§§ 40. 65.), verwandt:
příbuzní, zpříznění (§ 730.), gerade Linie: v linii přímé (§ 41.),
aufsteigend, absteigend: [vzstupující] nahoru v., [sstupujíeí] dolů s.
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(§ 42.), Abstall1ll1linge: [příbuzníky z něho pošlé] potomky (§ 951.),
Seitenlinie: 1. poboční (§ 41.), einseitige Geschwister: s jednostrannými bratry a sestrami (§ 736.); ehelich: děti manželské
(§ 732.) [dědic z manželstva pošlý], unehelich: dítě nemanželské
(§ 753.) [neřádné, z rodu neřádného, z nemanželského lože], Geburt: z plodu manželského anebo nemanž. (§ 65.), Zeugung: dle
počtu plodů (§ 41.). Schwagerschaft: švagrovství (§ 40.). verschwagert: sšvagřín, sešvagřené (§§ 41. 594.). Familie: rodina,
rod (§ 40.).
Moralische Person: morální osoba (§ 286.); Korper: pořádky
a těla (§ 13.), [od pluku] (§ 1023.), Gemeinde: obec (§ 559.),
Gemeinschaft: společnost (§ 1023.), Gesellschaft: tovaryšstva (§ 26.),
Versammlung: sbor (§ 559.), G1ieder: s zvláštními (einzelne) oudy
(§ 867.); Stiftung: fundací, založení (§ 646.), ll1ilde St.: [milosrdným nadáním] dobročinným z. (§ 221.), Armen-Casse: [základnice chudých] kasa pro chudé (§ 1013.); Anstalten: k obecně
užitečným zřízením (institutům) (§ 646.); Pfrunde: vyživení, prebenda (tamž), kněžský úřad (§ 1471.); Staats-.Ararium: důchody
zemské (§ 818.), Staats-Casse: zemská kasa (§ 1441); Verfassung:
ustanovení a [zpořádání] zřízení (§ 867.), Beitrage: [snůšky] při
spění (§ 694.).
Sachen, korperliche, unk.: věci tělesné, netělesné (§ 291.).
Verkehr: předmětem pravého obchodu jsou (§ 311.), z obchodu se
vymezí, vyloučí (§§ 880. 1048.). Staatsgut, Privatg.: statek zemský,
st. privátní (§ 286.), Staatsvermogen: jmění země n. jmění zemské
(tamž), allgemeines o. Offentliches Gut: všeobecný nebo veřejný
statek (§ 287.), Gemeindegut, Gemeindevermogen: statek obecný,
Jmem obecné (§ 288.), Giiter der Gemeinden: statků obecních
(§ 1472.). Meeresnfer: zábřezí mořské (§ 287.), Strome, FlUsse:
toky. řeky (§ 287.), schiffbar: v řekách plavných (§ 407.). Beweglich, unb.: [mohovité, nem.] movité, nemovité (§ 291.), schránka
movitá (heybavá) (§ 676.); liegende Grunde: statky pozemské
(§ 1176.), Grundstiick: grunt (§ 230.), OberfHiche: [země na své
obloze] povrchnost (§ 295.), [svršek] svrchek (§ 1125.), erd- mauerniet- u. nagelfest: co hlínou zamazáno, vápnem obvrženo a hřebem
přibito -jest (§ 297.), Unterflache: spodek (§ 1125.), Luftraum:
[prostrannství povětří, povětrný prostor, prostrannost povětrnou]
povětrné prostrannství (§§ 297. 422. 475.), Landgut: statek pozemský (§ 31.), landtafliche Giiter: [zemsko-stavovských] v zemské
desky vepsaných statků (§ 434.); Mobilien : [mohovitosti] nábytkové,
svršky, mobilie (§ 227.), (Meublen:) nábytek (§ 674.), Hausrath: [domácí] domovní nářadí aneb svršky (tamž), Kostbarkeiten: [skvostnosti] drahé věci, klenoty (§§ 398. 1247.), Stoff: hmotnost (§ 1157.),
Materialien: hmotnosti, materialie (§ 1096.). Verbrauchbar: spotřebovatedlné (§ 291.) [stravné]; Gattung u. Zahl: [druh] spůsoba
i počet (§ 498.), Betrag, betragen: výnos, suma (§ 238.), obnášeti
(§ 266.); Wahrung: v jaké platnosti čili minci (valutě) (§ 986.),
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Landesw.: zen~sl"lplatnos~ (IX.), Mu.nzsorte: způsoby (sorty) mince,
(§§ 900. 9S9.), klmgende Mu.nze: v bité (ražené) minci
(§ .9S6.), Baars?lmfi: [:lOtovost] hotové peníze (§ 680.); Flttssigkelt~n: tekutostI (~ 470.). vS:hatzbar: [vážné] cenitedlné (§ 291.),
Schatzunf [?ene.m, ~cen~m] , vycenění, odhad (§ 304.), Werth:
platnos~ (S 303.), ]eh~z podJl vIce platí (§ 415.); Preis: cena (§ 304.),
ordentl:cher u. gem?mer P.: obyčejná a obecná c. (§ 305.), ausserordenthcher P. : . mImořádná kromobyčejná cena (tamž), Werth
b~sonder,er Vorhebe: platnost [zvláštní náklonnosti] zvláštního
mlle,nstvl, (§ 335.), z. rředmilenství (§ 935.) Schiitzungspreis: cena
odhadana (§ 662.), ne]v. ceny [šacovní] odhadu (§ 1015.), odhadní
(§ 1077.). Gesammtsache: [věci vesměsné] věcí veškerost (§ 302.).
Ha,up:~ache, ~ebe?sach~: věc hlavní, v. poboční (§ 294.). Zugehiir:
[~alezltost] prI~lusenstvI (§ 294.). Zuwachs: [přírostek] přírůstek
(§ 404.), p. přIrozený, umělý (klinstlich) a smíchaný (vermischt)
(§§ 405. 414. 420.). Substanz: s podstatou (§ 354.). Fruchte:
ourody (§ 1176), požitkové (§ 643.), Befruchtung:zplodnění (r.),
Nutzungen: požItky (§ 405.).
Angebore,ne Rechte: práva přistvořená (§ 16.), erwerbliche R:
pr .. ~abyt~~lna (~ 18.), verausser.liche R: pro [odcizitedlná] pro~e]~a, ~clzlt~dlna ,(§ ~3.93.), frel vererbliche R: svobodně [na
Jlneho prenesltedlna] dedltedlna pro (§ 537.), personliche R: osobní
pr., ~r. osobná, pro osob (§ 15.), dingliche R, Sachenr.: pro věcí;
věcm (§§ 89. 3~7.), personliche Sachenr.: osobní práva k věci
(§ 307.); ~ussc~hessend~s R.: pro [vyvřené, vyvrhující, vyvržující]
vylučovacl (§ 032.), bephendes R: pro jistící (§ 313.), verneinen~es ,R: pr~ odp!racív (tarr;ž), Verbots-, Hinderungsr.: právo zapovldacl (tamz), prekazovaCl (§ 1482.). Subject: dle rozdílnosti
podvrhu (§ 286.); Gegenstand: [namětové] předmětové odkazu
(§ 6?3.), vě~ (§ 88?), .obsah (§ 14.); objectiv: [předmětní] před
vrz~l (§ 3~0.), subJec~lv: [podmětní] podvržní (tamž); Umfang:
obsah (§ 407.); Inbegnff: obsah (§ 531.). Renten: ustaviční roční
důch?dové (§ 530.), Einstandsrecht: právo vkročení v trh (§ 1040.)
Hoheltsrec~t: pr.. [vvzn.ešenosti] výsosti (§ 1456.).
(
,
ermogen: }~e~l. (§ 1217.), dle své možnosti (§ 91.); Hauptvermogen: h.l.av~l Jme~l a statek (§ 220.), Capitalien: jistiny (§ 227.);
Ertrag, E~tragmss: vyn~s (§ 511.), z budoucího výnosku (§§ 642.
1275.\ Emkommen, Emkiinfte: příjmy (§ 238.), ersparen: při
chovatI (§ 267.), přišetřených (§ 266.); mittellos: bez prostředků
(§.. 143.) ~: p. a bez jmění (§ 211.), Verfall der Vermiigenumstande: S~~ltlI~ mohovitosti mužovy (§ 1260.).
, Verhaltmss: ~příměř] svazek právní (§ 137.), právních srovna10~tI v(§ 89?), v zavazku služby (§683.), z ohledu jejich spůsobu
nab?Zenstvl (§ 123); ~erh,altnissmassig: dle [odměry] míry svého
P?dllu (§ 820.), [smlrny dll mzdy, d. m. podle míry] přiměřenou
č~st~u (~ 1153.), [d. m.. konání služby přirovnaný] která k konam sluzeb v srovnalosh a míře jest (§ 1156.).
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Handlung: činy (§ 4.), Unterlassung: opominutí (§ 178.); Geschaft: řízení (§ 934.), jednání (§ 1002.), ř. a j. (§ 916.), důleži
tosti (§ 213.), věci a d. (§ 275.), oučastník6m nějakého jednání
(§ 276.), přirozenost řízení (§ 922.), Rechtsgeschaft: k jednáním
právním (§ 34.); Handlungsgeschaft: z pravého (eigentlich) obchodního jednání (§ 995.); Handlungen unter Lebenden:činy mezi
živými (§ 1255.), auf den Todesfall: [na případ smrti] pro smrt,
pro případnost smrti (§ 552.); Vertrag: smlouva (§ 861.), Ůber~
einkommen: porovnání (§ 106.), snešení (§ 121.). Nebenvertrage:
smlouvy postranní (§ 1159.). Entgelt, entgelt.lich: bez odměny,
bez odplaty, bez záplaty, bez ouplatku, podle (gegen) platu (§§ 373.
864. 971.), [neodměnné, odměnné, odměnitedlné] záplatné (§§ 971.
11 7 3. 1381.). Erwerbsgeschaft: [důležitosti nabytí] jednání strany nabytí (§ 433.). Er[ordernisse: potřeby, potřebnosti, náležitosti (§ 277.);
persiinliche Fahigkeit: osobní schopnost (§ 4.), Besonnenheit: v stavu
[plné smyslnosti] ouplných smyslů (§ 565.), Sinoenverwirrung:
zmatení smyslů (§ 1307.); ErkHirung: vyjevení (§ 569.), vyjádření
(§ 428.), [vynešení], kdo se prohlašuje (§ 861.), vyznaly (§ 134.),
Áusserung: pronesení (§ 901.), vyjádření (§ 915.), ausdriicklich:
veyslovnou volí (§ 606.), výslovně (§ 884.), jmenovitě (§ 863.),
Bejahung: pouhým ujišťováním (ano říkáním) (§ 565.), stillschweigend: mlčením, mlčecky (§ 923.), mlčíce (§ 863.), výslovnou aneb
[tichou] mlčecí smlouvou (§ 10:35.), Form: [s náležitostí zákonnou]
ve spůsobě zákonné (§ 772.), Fiirmlichkeiten: náležitosti (§ 580.),
Feierlichkeiten: slavnosti (§ 118.), Urkunde: byl-li strany smlouvy
spis či písemný list vyhotoven (§ 887.), v zápisu (§ 435.), vor
Gericht: u práva neb kromě práva (§ 883.), aufnehmen: jeho poslední
vůli přijíti (§ 590.), ein Protokoll a.: [protokolírovati] protokol 'zavésti (§ 587.), do p. vepsati, přejíti, vložiti (§§ 588. 589.); ernst:
opravdově (§ 869.), Scheinhandluog: jednání jen na oko, na foch
(tamž), frei: [dobrovolně] svobodně (§ 569.), Furcht: bázní nespravedlivou a důvodnou (§ 870.), Zwang: bez nucení (§ 565.), Irrthum:
omyl (§ 871.), O. v činech (Thatsachen) (§ 326.), právní O. (§ 1431.),
O. podstatný (§ 570.), Unwissenheit: nevědomost (§ 878.), List:
lesť (§ 1487.), lstivým spůsobem (§ 866.), listiges Einverstandniss:
[podvodné] ouskočné srozumění (§ 953.); Beweggrund: pohnutka,
pohybující příčina (§ 901.); Zweck, Endzweck: cíl, C. a konec,
přirozenost a C. (§§ 89. 901. 484.); Bestimmungen: pod jinými
určitostmi (§ 869.); Hauptpunkte: hlavní články (§ 885.), wesentliche Stiicke: podstatné částky (§ 936.); Nebenbestimmungen:
[stranná určení] postranní ustanovení (§ 897.), postranní vyměření
(§ 1379.); Bedingung: položení výminky (§ 706.), za V. uložily
(§ 901.), bedingt: výminkové vložení (§ 438.), bezvýminkového
dluhu (§ 1432.), aufschiebend, aufliisend: [odkladající] odkládací,
[rozvazující] rozvazovací (§ 696.), verneioend: [odpírající] odpírací
(§ 708.), Erfiillung, Eintritt: vyplnění, nastání (§ 696.), vkročení
(§ 1084.), [přitrefila-li se] stala-li se, zběhla-li se (§§ 701. 899.);
G
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Zeitpunkt: [doha] čas (§ -704.), zeitliches Recht: právem časným
(§ 468.); Auflrag: pod rozkazem (§ 709.). Stellverlreler: zástupce
(§ 1010.), vertreten: zastupovati, zastávati (§§ 166. 310.), Bevoll-

machtigung, Vollmacht: [mocnářství] zplnomocnění, plnomocenství
[patrné] zjevné (offen), tajné (geheim) (§§ 336. 960. 1017.), Gewaltgeber, Machtgeber: [plnomocnostdárce] plnomocnitel (§ 76.).
Gewalthaber: [mocnář] plnomocník (§§ 960. 1009.). Milwirkung:
bez přispění s'.'ého poručníka (§ 244.). GiHigkeit: platnost (§ 865.),
Wlrkung: oučmek (§ 182.), .Wirksamkeit: oučinkování, oučinlivosl
(§? 3 .. 176.), oučinlivé a platné (§ 472.); Widerruf: odvolání (§ 76.);
NIChbgerklarung: prohlášení, zničení práva (§ 1499.), zerfallen:
nepl~tí (§ 12.65.), entkraften: moci zbavili (§ 1254.). Verausserung:
[odcI~ení] zClzen~ (§ 1058.), [odcizitel, přepouštitel] zcizitel (§ 428.),
ZCIZItI, odprodalI (§ 724.), zadati (§ 829.). Entsagung, Verzicht:
odřeknutí se, s~ odříci (§§ 937. 1444.), odpověděl-li fe (§ 538.),
aufgeben: zadatI (§ 1008.). Vorbehalt: [bez výhrady] bez výminky,
bez v. a bez dalšího pozůslavení (§ 467.), s tou výslovnou opatr~ostí (§ 8~2.). Vergleich: porovnání (§ 1380.), urovnání (§ 170.).
Wlderrechthche ~andlung: z vlastního protiprávního skutku (§ 95.).
Verschulden: zavměnÍ, vina (§ 1294.), arglisl.ig: činu podvodného
(§ 262.), bose Absicht: v zlém oumyslu (tamž), boshaft: zlostně
(§ 109.), auffallende Sorglosigkeit: nedbalost [do očí padající]
patrná, p. nepečlivost (§ 1331.), Versehen: přehlídnutí (§ 1399.),
Nachl~s~igkeit: nedhánlivost (§ 264.), nedbalost (§ 443.), schuldbar: vlllltedlná nepřítomnost (§ 1475.), wissentlich: vědomilě (§ 264.).
Zufall: příhoda (§ 911.), náhoda (§ 1311.), náhodným, příhodným
zahynutím (§§ 907. 1106.), v nenadálé příhodě (§ 825.), v pře
padlých povahách (§ 305.). Verlauf der Zeit: proběhnutí, projití
času (§ 1449.). Verj11hrung: [zletilost, zajití let, projití 1.] promlčení (§ 1451.), právo [zletilé] promlčené (§ 1452), [zletněno,
dluhu lety prošlého]; Ersitzung: [usezení] vydržení, v. let měst
ský~h (§ 351.), v. 1. právních (§ 1452.), právo [usezené] lety právní:n1 vydrže~é (§ 1452.), ordentliche, ausserordentliche ErsitzungsZelt: [obyčejný] ř"ídný (§ 1466.), kromřádný čas (§ 1472.); Einrechnung: vpočtení času (§ 1493.); Hemmung: zastavení (§ 1494);
Unterbrechung: [přítrž] přetržení (§ 1497.).
Erwerbung: nabytí (§ 1045.), mittelbare E.: [prostředlné]
prostředečné n. (§ 423.), Erwerbsorten: spůsoby [nahytedlné] nabytí (§ 20.), an sich bringen: věci [dobude] nabyl (§ 929.); Begriindung: k [založení] dovedení práva věcného (§ 688.); Ůber
tragung: [vznešení] přenešení, převedení (§§ 433. 809.), Abtretung:
postou~ení, odstoupení (§§ 483. 824.); eintreten: v právo [vstoupí]
vkračuJí (§ 735.); der Berechtigle: právo mající (§ 507.), Vormann:
předek (§ 931.), Na~?folger: [následovatel] nástupce (§ 261.), posloupník (§ 684.), Ubernehmer: přijímající, phjímatel (§ 428.);
Umanderung: [zjinačení] změnění, měnění (§§ 1375. 1345.);
ErlOschung, Aufhebung: zajití, pominutí, vyzdvižení, zrušení (§§ 529.
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1411.), Erloschungsorten: spůsobové [přestání] pominutí (§ 615.),
sp. pozbytí (§ 445.).
Rechte ausiiben: práva provozovati (§ 1454.), gebrauchen:
když se jich užívá (§ 312.), geltend machen: provésti (§ 933.),
platnosti svého práva neprovede (§ 1488.); Misbrauch: zlé užívání
(§ 178.); Collision: [scházení se] sejití se (§ 440.), vorziehen:
[přednost] předek dáti (§ 1083.); d. allgemeine Beste: všeobecné
dobré (§ 365.); verhindern: překazovati (§ 501.), překážeti (§ 542.),
zaneprázněna (§ 1155.), [jeho vina překážku činí] vinou svou zaměstknán jest (§ 9H.); Eingriff: _vsáhnutí (§ 339.), verletzen:
práva se neurážejí (§ 317.).
Sicherstellung: [ubezpečení] pojištění (§ 1343.), Sicherstellungsmittel: prostředky pojišťovací (§ 1358.), Sicherheit: pojištění učiní
(§ 341.), [příslušnou] přiměřenou jistotu (§ 1322.), Caution: jistota,
kaucí (§ 237.), Befestigung: utvrzení (§ 1343.).
Anspruch: [nářek] naříkání (§ 853.), právo (§ 662.), naříká:ní
a práva (§ 824.), pohledávání (§ 811.), naříkati (§ 1308.), naří
kaná práva (§ 8.). Klagerecht: právo žalobní (§ 1432.). Einwendung: namítání (§ 1109.), odpor (§ 1443.), [kladení odporu] námitka (§ 1354.), odpor klásti (§ 1483.).
Verfolgung der Rechte: následování práv (§ 19.), vyhledávání pro (r.). Eigenmachtig: vlastnomocné pomoci (§ 19.), věci
vlastní mocí ujaté (§ 1440.); Nothwehr: ochrana potřebná (§ 19.).
Rechtsmittel: právní prostředkové (§ 1338.). GerichtsbehOrde: ouřad
právní (§ 49.), Civilgericht, Strafg.: právo [civilní] městské, pro
[trestní] trestací (§ 1338.), [ouřad trestní] útrpné právo (§ 344.),
Gerichtsbarkeit: právomocnost, právo (§ 189.), ordentliches Gericht: svého pořádného práva (§ 105.), Richteramt: ouřad sudí
(§ 589.), Gerichtsperson: [pravosoudní] právní osoby (§ 589.).
Landesstelle: [ouřad země, zemský] zemské řízení (§ 79.). Rechtsstreit, Prozess: právní rozepře (§ 328.), pře, soud (§ 879.), streilig:
práva sporná (§ 1380.); Verfahren: řádné právní pokračování (§ 117.);
Klage einbringen: žaloby [přednešené] zanešené (§ 1335.), einklagen: [neprožaluje], nežaluje (§ 351.), belangen: obeslati, pohnati (§§ 1360. 1497.), Klager: žalobník, původ (§ 243.), der
Geklagte: obžalovaný (§ 373.), Gegentheil, Gegner: strana [protivná], odporná, odporník (§§ 351. 439.); abstehen von der Kl.:
od Ž. upustiti (§ 891.); Verhandlung des Streites: vyšetřování
rozepře (§ 102.), pojednání (§ 114.); vor Gericht erscheinen: před
právem se postaviti (§ 275); Behauptung: jištění (§ 25.), jistiti
a zastávati (§ 523.), tvrditi (§ 839.); Gestandniss: vyznání se (§ 99.),
k tomu se zná (§ 163.), se přiznají (§ 543.); Gegentheil behaupten: tomu na odpor mluví (§ 22.); widersprechen: odpírá
otcovství (§ 156.), bestreiten: manželskému zplození odpírati (§ 158.);
landkundig: vůbec v zemi povědomá (§ 1108.); Beweis: důkaz
(§ 99.), erweislich: důvodný (§ 333.), Ječby se dokázati mohlo
(§572.); rechtliche Vermuthung: právní domnění (§ 926.), die
5*
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V. grtinden: [utvrzuje d.] jest základem domnění (§1427.); Gegenbeweis: důkaz odporný (§1428.); Beweismittel: dtlkazové (§ 518.),
Rechtsbehelfe: právní důkazy nápomocné (§ 1358.), Beweiskraft:
k moci důkazu (§ 1001.), tiberwiesen: jež o tom se přesvědčí
(§ 543.), přesvědčen jest (§ 163.), mit dem Beweise ausreichen:
nevystihne-li s důkazem (§ 372.); Abschrift: hodnověrný (beglaubigte) výpis (§ 224.), Mittheilung: o jich. udělení žádati (§ 225,),
Handlungsbticher: knihy [obchodní] obchodnické (§ 1179.), Einschreibebuch: kniha (k zapsání) zapisovací (§ 1033.), Trauungsbuch: kniha [sňateční] oddavek (§ 80.), Tauf- oder Geburtsbuch:
kniha křtící neb rodu (§ 164.); T6dtung: zmrtvení listu dlužního
(§ 1428.); Abzeichnung: vyobrazení (vyrejsování) gruntu sporného
(§ 852.); Zeuge: svědek (§ 75.), Unbefangenheit: [neporušenost]
nepoškvrněnost, nezávadnost (§ 596.); KunstversUindige, Sachv.:
s [přivzetím] přitažením osob ve věci zběhlých (§ 853.), ve věci
rozumný (§ 1300.), RechnungsversUindige: osoby v ouětech zběhlé
(§ 241.),. Augenschein: [ohlednutí očité] spatřovriní o. (§ 926.),
Gutachteů: zdání (§ 252.); verhandelt und entschieden: až se
rozep'ře vyjednala a rozsoudila (§ 347.); Urleil:. rozsudkové,
nálezové, výpovědi (§ 12.), ortel (§ 61.), rechtskraftig: [úsudku
právomocného] vypovědí v moc práva vešlou (§ 1497.), sachfállig:
strana [přemožená a] padlá (§ 347.), Zwangsmittel: dohánějící prostředky(§ 203.), Verbot: zápověď (822.), Verbotsleger: z. činící
(§ 341.), Einsetzung in den vorigen Stand: uvedení ku předešlému
stavu (§ 1450.). Untersuchung: [prohledávání] vyšetřování (§ 1384.),
von Amtswegen: z moci, mocí ouřadu (§§ 94. 97.), Aufforderung:
vybídnutí (§ 324.), Edict: rozkazem čili povoláním prá\'ním,ediktem
(§ 644.). Stillstand der Rechtspflege: zastavení [řízení právního]
práv, [mlčení práv] (§ 1496.).
lnhaber: [vladař, vládce] chovatel (§§ 309. 1470.), chovateli
(držiteli) toho pohledávání (§ 1442.), Zwischeni:: z těch mezichovatelů (mezidržitelů) (tamž), Gewahrsame: ochrany (§ 319.),
k ochraně a opatrování (§ 348.), Besitz, Besitzer: držení, držitel
(§ 309.); rechtmassig: [poj"ádný] pravý (§ 316.), RechtEgrund: základu právního (§ 318.). právních důvodů (§ 348.), [důklad právní
(§ 1376.)], titule mdlejšího (srhwacher) (§ 372.); redlick bezelstný
[šlechetný, poctivý] pořádný (§ 326.), bezelstného aneb nebezelstného oumyslu (§ 415.), guter Glaube: bez dobré víry (§ 1493.);
echt: [pravé, náležité] spravedlivé (§ 345.), heimlich: [soukromě]
tajně (§ 1464.), Geflilligkeit: z libosti (§ 345.), bittweise: prosebně
(§ 1464.); Besitzergreifung: chopením držení (§ 315.); Fortdauer
der B.: trvánlivost držení (§ 329.); st6ren: jemu překážeti (§ 339.),
překá~ku trpící (§ 339.).
.
\
Offentliche Bticher: knihy veřejné (§ 321.), Landtafeln, Stadtoder Grundbticher: dsky zemské, knihy městské neb gruntovní
(tamž), Pfandbticher, Hypothekenbticher: z knih zástavních z knih
hypoték (§§ 1368. 1369.),' Einvérleibung: 'vtělení, intabulUcí (§ 431.),
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Eintragung: vtělení, vepsání, zapsam, vložení, vklad (§§ 321. 431.
481. 1037.), [vnésti] vtažených (§ 512.), Vormerkung:zaznamenání (~, 438.), dluhy vtělené (§ 299.), Vormerkungswerber: [pohledavatel]pohbdavač, [vymahač] způEobce zaznamenání (§ 439.),
rechtrertigen: zaznamenání právně provedl (§ 438.), angemerkte
Lasten: poznamenaná břemena (§ 443.); in Vertrauen auf die
6ffentlichen Blicher: dověřuje se knihám veřejným (§ 1500.).
Eigenthum: [vlastenství] vlastnost (§ 425.), VollsUindigkeit:
dokonalost vlastnosti (§ 358.), Theilung: dílnost (§ 360.), getheiltes E.: dělená vlastnost (§t148.), Obere.: [hlavní vlastenství]
vrchní vlastnost (§ 357.), Nutzungse.: [vlastenství požívání] vlastnost užitků (tamž), v. požitků (§ 629.), Eigenthtimer: vlastník
(§ 362.), Nutzungse.: vl. požitků, vl. požitečný (§ 1127.), požitečník (§ 1130.), Miteigenthum: společná vlastnost (§ 361.), spoluvlastnost (§ 503.), Miteigenthtimer: společní vlastníci (§ 361.).
Zueignung:[k náležitosti zanechány] přivlastnění (§ 287.), při
vlastniti si (§ 385.), freistehende Sachen: věci o svobodě stojící,
pána nemající (§ 381.); Strandrecht: břežní právo (§ 388.); Beute:
kořist (§ 402.); Fund: nález, nalezení (§§ 389. 395.), Finder:
[nalezatel] nálezce (§ 388.), Finderlohn: mzda nálezčí, odměna n.
(§ 391.); Verarbeitung: zpracování (§ 415.), zdělané věci (tamž),
Vereinigung: spojení (tamž), věci spojené, smíchané (vermengt)
a smíšené (vermischt) (tamž), Ansplihlen: náplav (§ 411.), Anlage:
[zálohy] nálohy, založení (§§ 413. 497.), Pflanzung: [sadby] výsady (§ 413.), Bauftihrung: vedení, vyhnání stavení (§ 514.), Bauflihrer: stavitel (§ 418.); Ubergabe: odevzdání tě~~sné (k6rperlich),
o. znamenfm~ o. vyjádření,m:. (§§ 426. a násl.), Ubernehmer: při
j ímatel, přijímač (§ 433.), Ubergeber: odevzdatel (tamž); Eigenthumsklage: žaloba [vlastenství, vlastnosti, vlaslniění] vlastnická,
o vlastnost (§ 366.), Aufwand: vedl-li náklad (§ 331.), nothwendiger, ntitzlicher A.: n. potřebn J>, prospěšný (tamž), zum Vergntiger;t
und zur Versch6nerung: pro potěšení a okrasu (§ 332.), Meliorationkosten: náklad zlepšení (§ 517.). Bergwerk: hory rudní, kovové
(§§ 287. 1277.), Salzw.: doly solní (§ 287.), Kux: kukus (§ 1277.).
Lasten: břemena vězící, váznoucí, která vadila (§§ 686. 928. 785.),
bř. a dluhy (§ 230.), bř. a závady (§ 443.). Dienstbarkeit: služebnost (§ 472.); Grundd.: s. gruntovní, gruntu (§ 473.), dienstbar, herrschend: služebný statek, panující statek (§ 474.), HausServituten': sl. domovní (§ 475.), Feldservitulen: sl. polní (§ 477.);
Dachtraufe: ukap, okap, kapaJice (§§ 475. 476. 489.), Erker: arkýř
(§475.), Aussicht: vyhlídnutí, vyhlédka (§ 476.), Fensterrecht:
právo okenní (§ 488.), Offnung verwahren: průduch, průdušní díru
opatřiti (tamž), Fusssteig, Viehtrieb Fahrweg: stezka, průhon, vozová cesta (§ 477.), Weiderecht: právo pastvy (§ 498.), pastevní
(§ 502.), Triebvieh: dobytka se honicího (§ 500.); pers6nliche
Servituten: osobní služebnosti (§ 478.), Gebrauch: užívání (§ 504.),
Fruchtitiessung: [požívání požitků] požívání(§ 509.), Fruchtniesser:
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požívatel (§ 511.), p. požitků (§ 643.), Wohnung: bydlení, obydlí
(§ 521.); unregelmassige Serv.: nepravidelné sl. (§ 479.); ScheinServ.: zdající se sl. (tamž). Lehen: léno, manství (§ 359.), Erbpacht: nájem, pacht dědičný (§ 1122.), Erbzinsvertrag: dědičně
ouroční smlouva (§ 1122.), dědičně ouročni, purkrechlní, zákupní,
poplatni statek (§§ 1123. 359.), Erbpachtherr: [dědičnonájemný]
dědičně pronajímající pán (§ 1136.), Erbpachtmann, Erbpachter:
nájemník dědičný, pachtovník (§§ 1130, 1133.), Erbzinsmann:
dědičný ouročník, poplatník (§§ 1130. 1134.), Gewahrbrief: listy
zprávy, vejsadní, hamfešty (§ 1128.); Lehenwaare: [zboží lenni] plat
lenní (§ 1142.), Sterbelehen: [leno po smrti] lenní oumrtí (tamž),
Veranderungsgebiihr: plat za proměnu (tamž). Bodenzins: [činže za
půdu] ollrok z půdy (§ 1125.). Pfandrecht: pro základní, zástavní
(§ 447.), P fand: zástava, základ (tamž), Handpf.: Z. ruční (§ 448.),
Hypothek, Grundpf.: hypoteka, gruntovní Z. [jistina] (tamž). PfandgHiubiger : zástavní věřitel (§ 461.), Pfandnehmer: zástavu přijí
mající (§ 1369.), Pfandvertrag: smlouva zástavní (tamž), Pfandschein: list zástavní (§ 1370.), Verpfándung: zastavení, základ,
v základ dání (§§ 452. 632.), Verpflinder, Pfandgeber: zastavitel
(§ 457.), Z. dávajícího (§ 1369.), Pťlindung: základ (§ 822.), právo
privátního zájmu (§ 1321.), v zájem se vzali (§ 1136.), Beschlag:
aby se po žitkové stavovali čili v základ vzali (§ 1135.); Afterverpflindung: podzastavení (§ 454.), Afterpfand: podzástava (tamž),
EinlOsung: vyplacení, vyvazení (§ 462.), právo vyvazení (r.). Retentions-Recht: pro zadržení (§ 471.).
Verbindlichkeit, verb.: závazek (§ 871.), zavázána jest (§ 859.),
se zaváže (§ 1344.), Forderung: pohledávání (§ 888.), Schuld: dluh
(tamž), Schuldforderung: pohledávání dluhu (§ 427.), Glaubiger:
věřitel (§ 890.), Inhaber der Forderung: [vladař] chovatel pohledávání (§ 1442.), Schuldner: dlužník (§ 890.), Leistung, leisten:
[vyplnění] konání (§ 859.), vykonání (§ 45.), spůsob závazek vykonati (§ 1420.), konati (§ 1413.), vykonávati a vybývati (§ 548.);
haften: z toho práv býti (§ 923.), také za to stojí (§ 1069.), odpovídati a práv býti (§ 631.); subsidiarisch: nápomocné odpovídání (§ 265.); Vortheil: prospěch (§ 1019.), k jich užitku (§ 865.);
wechselseitige Forderungen: obapolná pohledávání (§ 967.); Nebenschuldigkeiten: povinnosti [stranní] postranní (§ 996.); Schuldbrief: dlužní listové (§ 227.); Wechsel: list směnný (§ 1492.);
auf den Uberbringer lauten: na [dodatele, dodavatele, po datele]
přinašitele znějící (§§ 371. 1393.), Credits-Papiere: ouvěreční
listové (§ 680.). Verbindliche Handlung: [zavázatný] vížící čin
(§ 307.), Versprechen: slib, přislíbení (§ 861.), Anerbieten: oběto
vání (§ 959.), Unterhandlungen: smlouvání (§ 861.), ujednání a S.
(§ 879.), [rokování], Uberlegungsfrist: lhůta [rozmyšlení] rozvážení
(§ 918.), beiderseiťige Einwilligung: s obostranným přivolením
(§ 920.), Abschliessung des Vertrages: zavření smlouvy (§ 908.),
Zusage: [přípověď] přiříkání, připovídání (§ 936.), sliby a přiříká-
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(§ 878.); einseitig, zweiseitig verbindliche Vertrage: smlouvy
s Jedné neb s dvou stran zavazující (§ 864.), Borgvertrage: ouvě
rečné smlouvy, sml. půjčky (§ 273.), Borggeber, Borgnehmer: na
dluh dávající, beroucí (§ 1033.); Aufhebung eines VertraO"s Auflosung: vyzdvižení a zrušení smlouvy (§ 877.), rozpojeni' ~ rozvázání (§ 1112.), Riicktritt: ustoupení zpátkem, nazpět, coufnutí
(§§ 46. 910.), [zpíčiti se] ustoupiti, odst. (§§ 865. 909.). ReuO"eld:
peníz [za zpíčení] litovní, želný (§ 909.), Verkiirzung' liber" die
Ha,lfte,: zhácení přes polovici (§ 934.), ublížení p. p. (§ 1487.),
pravm prostředek shze zl,r. p: p. platnosti (§ 1268.). Beschadigun~: uškození, ublížení (§ 1332.), škoda (§ 859.), U. volné (willkiirhch), nevolné (§ 1294.), Schade, Enlgang des Gewinnes: škoda
ujití zisku
1293.), Bescbadiger: [škůdce] uškoditel (§ 1295.):
der Bescbadlgte: škodu trpící, uražený (§ 1489.). Zuriick fordem:
~:lzpět žáda:i, zpátkem ž. (~ 4.08.), i~ Natur: v přirozenosti (§ 949.),
f~r den Erlolg stehen: stal-h za nasledek (§ 881.); Verabredung
emes kiinfhgen Vertrages: umluvení smlouvy budoucí (§ 936.);
Wahl, Ausw.: volení (§ 907.), vyvolení (§ 659.); Vertrauen: dů
věrnost (§ 1210.). Schadloshaltung: nahražení, náhradu škody
~~§ 1323. 1338), :volle Genugthuung: plné dostiučinění (§ 1323.).
Tllgung der Beleldlgung: zahlazení urážky [nátisku] (Lamž), Riickersatz: náhrada zpáte~ní, nazpětnahražení (§§ 1302. 1313.); Erholung des, E~satzes: při hojemství náhrady (§ 1364.); Conventionalstraf:: vp~mka smlouvy náhradní, pokuta umluvená (§ 1336.), lmnvenclOnal~l trest (r.). Nebengebiihren: [stranní zápravy] postranní
povmn?sb (§ 912.), ,Vertragszinsen: ourokové smluvní (§ 994.),
geset~llC.~e, Z.: ou. zakonní (§ 99?), Zogerungsz.: v ou. z prodlení
pochazeJlclCh (§ 912.), rUckstandlge Z.: s prostálými, zastaralými
ou. (§ ?63.). Ge,;ahrleistung: [dání ujištění, d. poji~tění] zavazení
se spr~vou, sp~ava (§§ 922. 928.), gewahr leisten: jistcem jest,
zav~zu~e se spravou (§ 922.), Gewahrsmann: odevzdateli neb [jistci]
spravcl (§ 926), Mangel: vada (§ 927.), pro svou závadní povahu
(§ 1117.). Zeltbest.uTIl11ung: uložení času (§ 904.), Zahlungsfrist:
lhůta k placení (§ 1417.), nach Moglichkeit, nach Thunlichkeit:
dle možnosti, jak se dá činiti (§ 904.); Einmahnung: upomínání
(§ 1334.); verfallen, Hillig: propadlý (§§ 1367.1416.), padli (§ 330.),
Ver~u~: [průtahJ.prodlení (§ 1334.); Nachsicht: poshovění (§ 894.),
Jluzmkovl promlJl, prohlíží (§ 1398;); RUckstand: ostatkové (§ 928.);
~ ~rauszahlllng: napřed placení (§ 1102.). Zahlungsunfahigkeit: platItI v stavu není (§ 1365.), unvermogend: nemožen svému zavazku .dostiučiniti (§ 896.), Einbringlichkeit: [možnost zapravení,
zapravlÍed!no~~J d?bytno~~ (§§ 1397. 1406.), Concurs: [usouzení,
us~~n?v.em] znze~l (Verhangung) konkursu nad jměním (§ 1024.).
nafldl-h se nad Jm. konkurs (§ 1226.), při vyniknutí (Ausbruch)
sběhu věřitelů (§ 470.), otevreli se sb. V. (§ 1260.), upadne-li
s s:ý~ jm. v sb~h V. (§ 1261.), Con(~urs-Schuldner: [zadlužený]
dluzmk konkursm (§ 1024.), Concurs-Masse: proti masse sběhu V.
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(§ 1439.). Gefahr:. nebezpečenství (§ 1425.). Cession: postoupení,
cessí (§ 1392.), Ubertrager, ~adent: [postoupitel] postupitel, postupující (§§ 1394. 1395.), Ubernehmer. Cessionar: přejímající,
postupovník (§ 1395.), libernommener 8chuldner: přejatý dlužník,
postoupený (tamž), Abtretungsurkunde: list postoupení (§ 1408.),
flir richtig erkennen: uznal-li pohledávání ll: přejímajícímu za
pravé (§ 1396.); Anweisung: poukázání, assignací (§ 1400.), do.
konalé p. (§ 1401.), Anweiser, Assignant:poukazatel, poukazující
(§ 1403.), Assignatar: poukazovník (§ 1405.), Assignat: poukázaný
(§ 1404.); Alleinzahler: samoplátce (§ 1407.). ErfUllung: vyplnění
(§ 919.), Befriedigung: zapravení (§ 447.), Tilgung: zapravení
(§ 639.), Zahlung: placení (§ 1414.), Zahler: plátce (§ 1423.),
Empfanger: příjemce, přijímatel (§ 910.), přijímající (§ 1437.),
Abschlagszahlung: na odrážku placení (§ 1428.), Quittung: kVItancí vystavil (§ 1429.); geben an Zahlungsstatt: dání místo placení (r.); geric~tli~he Hinterlegung: právní [uložení] složení dluhu
(§ 1425.), g. Emlellung zur Verwahrung: právního [přičinění] ponavržení k schování jí (tamž); Compcnsation: vyrovnání proti sobě,
kompensací (§ .1439.), namítání práva náhradního (§ 1109.), in
Aufrechnung brmgen, abrechnen: odpočítati (§ 1441.), Gegenforderung; odporn~ po~ledáv~ní (§ 1443), richtig: [skutečná] pravá
(§ h38.), glelChartJg: steJnospůsobna (§ 1438.); NovatlOn, Neuerungsvertrag: [znovení] obnovení (§ 1376.), sml. obnovení čili
obnovovací, novací (§ 1377.); Vereinigung: spojení (§ 1446.);
Erlas~ung: od~uštění dl?-hu. (§ 6~6.), Befreiung: osvobození (R 894.).
Gememschafthche VerbmdhchkeIt: společný závazek (§ 888.), Mitsch~ldner:spoludlužník (§ 894.), Mitgenosse: společník, zu ungethellter Hand: s. bez dělení (§ 896.), Mitglaubiger: spoluvěřiteli
(§ 890.), das Ganze: celost (§ 891.).
Schenkung: darování (§ 938.), ze smlouvy darování (§ 943.),
sml. strany darování (§ 946.), belohnende 8ch.: darování jakožto
odm~na (§ 940.), wechselseitige Sch.: darování [za darování] obapoln~ (§ 942.), Sch. auf den Todesfall: darování na případnost
snub, pro smrt (§ 956.), verschenken : roz darovati (§ 944.), Geschenkgeber: dárce (§ 939.), Geschenknehmer, d. Beschenkte: dar
přijímacímu (§ 943.), obdarovaný (§ 941.), Widerrufungsklage: k žalobě odvolávací (§ 949.). Kaufvertrag: smlouva trhová (§ 1053.), trh
(§ 1057.), k., verk.: koupiti, prodati(§ 1054.), Kaufer, Verk.: kupec
(§ 1056.), prodavatel, prodavač (tamž), Kaufgegenstand, Kaufstiick:
věc koullená (§ 1068.), věci trhové (§ 1053.), in Pausch u. Bogen:
[věci pohromadě, vesměs ap.] záhrnkem (§§ 930. 1049.). Kf. einer
gehofften Sache: trh věci [nadálé], která se doufá (§ 1065;),
Hoffnung,s-Kf.: koupě naděje ~§ 1275.), Kaufpreis: [cena koupě]
c. trhova. (§ 1054.), MarktpreIs: [trhovní] tržní cena (§ 1058.),
Taxe: veJsada (taxa) (§ 1059.), Kaufgeld: peníz trhový (§ 1068.),
auf Borg: na dluh (ouvěrek) (§ 1063.); aus freier Hand: od ruky
přepustiti (§ 231.), Feilbietung, Versteigerung: [pro cenění] veřejný
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(offentlich) prodaj, právní (gerichtl.) p., licitací (§§ 461. 637.
367. 843.); Vorbehalt des RUckverkaufes: výminka [zase koupení]
zpáteční koupě(§ 1067.), EinlOsung: vykoupení a vyplacení
(§ 1072.), výplata (§ 1077.), Wiederkauf: [prodaje nazpětJ, zpálečního prodaje (§ 1067.), Vorkauf: [zákupuJ přední koupě (hl/liŽ),
právo př. k., předkupní (§ 1072.), Verkau! auf die Probe: prodaj
lna pro bu, na zkušenou] na zkoušk~ (§ 1067.), P.robezeit: čas
lproby] zkoušky (§ 1082.), Verknuf mIt Vorbehalt emes besseren
Kliufers: p. s vým. lepšího kupce (§ 1067.). Verkaufsauftrag:
rozkaz prodaje (tamž). Tauschvedrng, Tausch: smlouvy směnné,
směna (§ 1045.), t. vert.: směniti (§ 1046.), strany směňující (§ 1041.),
verwechseln: vyměniti (§ 1046.). Leihvertrag: [sml. zápůjčná]
sml. zápůjčky (§ 971.), Bittleíhen: prosebná [propůjčkaJ zápůjčka
(§ 974.), Verleiher: [propůjčitel] zaplJjčující, uipůjčka (tami), Enllehner: vypůjčitel, vypůjčující (§ 975.), Le1ll1stuck: kus vypůjčený
(§ 980.). Bestandvertrag: sml. nájemná (§ 1090.), Miethv:: sml.
[pronájemní] nájemní (§ 1091.), Pachtv.: sml. pachtovní (tami);
Vermiethung: při pronájmích (§ 1099.), Pachtung: při pachtech
(tamž), in Bestand geben, nehmen: v nájem dáti, najmouti (§ 1093.),
v nájem vzaté (§ 11 04.), Afterbestand: podnáj em (§ 1098); Bestandgeber, Vermiether, Verplichter: pronnjímnjící, pronájemník
[pronajímatelj, propachtující lpropachtýř, propachtovník] (§§ 1096.
1097.), Bestandnehmer, BestalJdinhaber, Miether: nájemník (§§ 1095.
1096.), Pachter: pachtýř (§ 1096.), Hauptmiether: hlavní nájemník,
Afterm. : podnájemník (§ 1101.), Bestandstiick: věc najatá (§ 1097.);
Mieth- u. Pachtst.: věcí najatých a pachtovaných (§ 1098.), Zins,
Mieth- u. Pachtz.: ourok, činie (§ 1100.), č. z nájmu a . pachtu
(§ 1092.), nájemní n. pachtovní ou., č. (§ 1101.), Z. in Frlichten:
ou. v ourodách (§ 1103.), Anschlag: podle vypočtení (§ 1099.),
Erlass des Z.: [prominutí] odpuštěn í, slevení ouroku (§§ 1108.
1133.); Aufklindigung: výpověď (§ 1114.), vypovědění (§ 1025.);
Erneuerung: obnovení tiché, mlčecí o., Oblloviti mlčením (§ 1114.).
Darleihen: půjčka (§ 983.), smlouvě půjčky (§ 1001.), Zinsenvertrag: smL ouroční (§ 984.), Gelddarleihen: půjčka peněžitá
(§ 985.), Darleiher: půjčující (§ 993.), půjčitel (§ 1001.), Anleiher:
dlužítel (tamž), Anleihenoder Darleihen: půjčky aneb zápůjčky
(§ 1008.), anleihen: peněz na ně se vydlužiti (§ 1031.); Bodmereivertrag: smlouva ouroků plaveckých (§ 1269.); Vorschuss: [zatímného poskytnutí] založení peněz (§ 789.), záloha (§ 1014;).
Verwahrungsvertrag: sml. schování \§ 957.), Obsorge:. opatrování,
ostříhání (tamž), Verwahrung: schování, opatrování [zaopatření],
ostříhání (§§ 451. 968.), Verwahi:er: schovavač, schovatel (§ 961.),
Hinter-leger : [uložitel] skladač, skladatel (tam i) ; Sequester: sekvestor] sekvester (§ 968.), sekvestrací (§ 471.). Bevollmachhgungsvertrag, Vollmachtsv.: sml. zplnomocňovací, sml. plnomocenství
(§§ 1002. 1403.), Auftrag: poručení (§ 1004.), rozkaz (§ 1019.),
gerichtlicher A.: právního nař-ízení (§201.), d. Auftragende: po-
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rou~ejíd, rozkazující (§ 1003.); GeschaftsfUhrung, Gverwa1tung:
vedení [řízení] jednání (§§ 1015. 1041.), zpravování a vykonávání jednání (§ 1013.), Gtrager, Gfiihrer: jednatel (§§ 1004. 1028.),
Besorgung: obstarání, vykonání (§ 1006.). GeschliftsfUhrer ohne
Auftrag: [řiditel] jednatel [hez uložení, bez poručení] bez rozkazu,
bezrozkazný (§§ 336. 1097.); Nothrall: v čas potřeby (§ 1036.).
Lohnvertrag: smlou va mzdy (§ 1151.), Dienstleistung: konání
služby (tamž), Werk: dílo (tamž), . B,'stellung: zjednání, zamluvení (§ 1158.), BestelJer: [zjednatelJ zámlÍlvce (§ 1153.), d. Beste11te: zjednaný (§ 1154.), Al'beiter: dělník (§ 1157.), Werkmeister: [mistr dělnický] mistr díla (§ 1161.), Lohn: jistou mzdu
na penězích (§ 1151.), Gehalt: plat (§ 1163.), Bestallung: poplatek
(tamž), besoldet: rod platem stojící (§ 594.), sich verdingen:
pronajal-li se do služby (§ 246.), Bearbeitung: k směřujícímu
(zweckmassig) zdělání (§ 1157.); Dienstherr: hospodář (§ 1172.),
Gesinde: čeládka (tamž). Verlagsvertrag: sml. o vedení nákladu
na knihu (§ 1164.), Verlagsrecht: pr. nákladu, pl'. n. a vydání
(§ 1170.), Verleger: nakladatel (§ 1165.), Verfasser: skladatel,
spisovatel (§ 1164.), vervielfaltigen: rozmnožovati (tamž), absetzen:
[odbývati] rozprodávati (tam~), AufIage: [naloženíJ vydání (§ 1167.),
(náklad (§ 1169.), Ausgabe: vydání (§ 1168), PIan: navržení
§ 1170.), Bearbeitung: vyhotovení knihy (tamž), Nachdruck: pře
tištění (§ 1171.). Leibrenk důchodové na čas živobytí (§ 1284.).
Alimente: na vyživenou (§ 1418.). Versicherungsvertrag: sml. [pojištění] pojišťovací (§ 1269.), Versicherer: [pojistící] pojišťovatel,
pojišťující (§ 1288.), d. Versicherle: pojištěný (tamž). Versorgungsanstalten: zaopatřovací založení (§ 1287.). Schiedsmann: [rozsuditel] prostředník (§ 1)35.). Ges:'llschaftsvertrag: sml. společnosti
(§ 1179.), Erwerbsgesellschart: [společenství nabytné], společnost
[nabývání] nabývací (§ 1175.), Gesellschnfter: společník (§ 1193.);
Handelsgesellschaft: společnost obchodnická (§ 1204.), Offentliche
lVIilglieder: veřejných oudů (§ 1214.), geheime M.: tajní ou. (§ 1204.);
Beitrag: [snůška] př'ispění (§ 1187.), Nachschuss: přídavek (§ 1189.),
Mitwirkung: [přičinlivost] spolupi'ičinění (§ 1186.), Hauptstamm:
[základnice společná, podstalaJ kmen hlavní, zciklad (§§ 1184.
1205.), Eilllage, Fond: [záloha] základ, vklad (§ 1197.), Gewinn:
vejdělek (§ 11813.), Schlussrechnung: oučet konečný, závěrečný
(§ 1199:), Bilanz: zavření, zavírka, hilancí (§ 1200.); Ausschliessung: [vyvržení], vyloučení (§ 1213.). Gemeinschaft: společnost
(§ 826.), společenství (§ 1180.), Antheil: podíl (§ 827.), Theilbaber: [oučastník] společník (§ 829.); Theilung: dělení (§ ~.41);
Mehrheit der Stimmen: větší počet hlasů (§ 838.), die Uberstimmten: větším počtem hlasů přemožení (§ 834.). Erneuerung
der Granzen: obnovení mezí (§ 850.), Granzberichtigung: napravování mezí (§ 852.), Granzbestimmung: určení mezí (§ 1481.),
Markung: poznamenání mezí (§ 853.), Scheidewand: stěna [mezní]
dělící (§ 857.). GIUcksvertrage: smlouvy [na] štěstí (§ 1267.),

gewagte Vertrage: [řízení na podaření, opovážliv~ s~louvy] odvážené odvážlivé smlouvy (§ 1277.); Wette: [základJ sazka (§ 126.9.),
gewi~nen, verlieren: strana vyhrávající, tratící. (§ 127~.), Sple~:
hra (§ 1269.), Loos: los (tamž), Staatslottene:. 10ter,18 [z~me]
smlouva rukoJemstvl
zems k a, (§ 1274). . BiirO'schaftsvertrag:
b
I '(§ 13"1;6.),
t'
B..
. ukoJ'mě (§ 1346.) sich verbUrO'en: se zaruCl, ru wJems Vlm
urge. r(§ 1352 ') se v rukoJ'emství
,
b,
(§ 353) M'tb"
postavIlI.,
J, urge:
,
b" (§ 1346)
zavaze
. .,
spolurukojmě (§ 1363.), Nachschu~dner: dlužmk po ocm
.. ~
Entschadigungsbiirge: rukoJmě nahrady (§ 1348.). Pfandvertrag.
smlouva zástavní, základní (§ 1368.), Verpfander, Pfa~d.~cb~~:
zastavite! zástavu dávajícího (§ 1369.), Pfandneh~er: Z. prlJlmaJIcího (ta~ž), Pfandschein: [vysvědčení zástavní] lIst Z. (§ ~370.).
Nichtschuld: nedluh (§ 1432.). Verwendung zum Nutzen. [.~
naložení] obrácení věci k užitku jinéh.o (§ 10~1.). Ehrenbelmdlgung: uražení na cti (§ 1330.), InJune: .zhane~l. (§ 14~0.), B,cschimpfung: potupení (tamž), Thatlichkmte,n: CI~lt~O~t\ (t.amz),
zhanění činlivá, násilná (1'.), Mishandlung: zle naklndal1l (§ 1326.).
Korperliche Verletzung: ouraz tělesný (§ 1327.)" ~chm?/'zensgeld:
[peníz] plat za bolest (§ 1325.), Krankungen: natJskove (§ ..1339.):
bl" "(§ 109) VerfUhrung: zavedení (§ 1328.), Entfuhrung.
u lzovanl
.,
.
.
I " t ' (§~ 29
unesení (§ 1329.), Verbrechen: př:ečinění, zločm, z ocms Vl . ~ , .
115. 176. 768.), Verbrecher: zločmec (§ 868.): Vergehungen. pre.
stoupení (§ 173.), Ausreisser, Deserteur: ,odbehlec (1'.). .
EheverlObnis: námluvy, zasno.ubem (§ 45.), Ehevcrtrag.
v smlouvě manželské (§44.). Ehelosigkeit, ehelose,r Stand: .bez,ženství a [bezmužství] panenství (§ 63.), k panenstvI a k, pamctvl,
'
tVl' (§ 179). . Ehehinderniss'.
překážka
b ezzens
. .manželstvl
" . (§ 66.).
'.
auflosliches: rozvazatedlná př. (§ 84.); l\;achslCht, Dlspens,atlOn;
prominutí překážek manželství, dispensací (§ 83.), prohlednuh
(§ 84.). VerkUndigung: ohlášky (§ 69.), Trauung: o~d,avky ~§ 70),
. t ek a O. (§ "',8). . Eheliche VerbindunO':
manzelske)
sna
" (obcovam
,
d
'
k anz'elsky' (§ 93) ScheidunO' von Tlsch und BeH: o zavaze m
..
"
'I '(§ 1 _)
dělení od stolu a lože (§ 93.), rozvedení (§ 103) rozde em
10. :
gUtliche Vorstellllngen:přátel~~á představem ~§ ~ 07 .), Versuch ~
zkouška (§ 133.), Wiederverml1lgung: zase spojem (§ 134.). ~uf
losunO': [rozvazek] rozvázciní manželského svazku ~§ 1.38.), Tle~
nung~ [rozvedení] rozpojení (§§ 93. li8.), uniiberwmdhc~e Abnelung: nepřemožitedlná nenáchylnost (§ 115.), n. ~enaklonnost
f§ 1266.)- Scheidebrief: lístek zapuzení (§ 134.). Wlederverehelichung: ~ase oženění neb vdání se (r.). Ehepakten: smlouvy [manželské] svadební (§ 1217.), Heirathsgut: věno (§. ~218.) Bestellung: [objednání] ustanovení věna (§ 1219.), vysa~lt~ (~ussetzen) V.
(§ 1224.), Widerlage: [odměna z.~, v?no], ?bvenem (~ 12.~ 7.),
Morgengabe: [přídanek nad věno] Jlt;m, ran~l dar, (tamz), Gute,rgemeinschaft: [společnost věcí, statku] spolecenst.vl statků (tamz).
Wittwengehalt: plat vdovský (§ 1242.), wittubhcher Unterhalt:
vdovské vyživení (§ 1260.).
V'
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Unterha1t: vyživení (§ 139.), Pnege: těl1:! a zdraví hleděti
(tamž), Erziehung: vychování (§ 142.), Versorgung: zaopatření
(§ 106.). Ausstattung: [výbyt] vybytí (§ 1231.), na výbytnou
(§ 788.). Vaterliche Gewalt: moc otcovská (§ 147.). Einkindschaft:
[vdětění] spolčení dětí (§ 1259.). Legitimation: uznání [dítek neřádných za řádné] nemanželskY.ch dětí za manželské (§ 160.),
děti legitimované (§ 756.), nachfolgende Ehe: st1atek [potom následovaný] napotom zběhlý, následující (§ 161.), Begiinstigung des
Landesriir~ten: přízně Pána. země (§ 162.). Annehmung an Kindes
Statt: zvolení čili přijetí za syna neb dceru (§ 179.), za vlastní
dítě zvolení a prijetí (§ 755.), Wahlkind: [za děti zvolení] zvolenci (§ 755.), dítě za . vlastní přijaté , Wahla1tern , Wahlvater,
Wahlmulter: [volící rodiče}1. volenci, volellec a volencová, přijí
mající za vlastní (§ 756.). Ubernahme in die Pflege: přijetí k odchov:íní (§ 186.), Pflegealtern, Pflegekinder: od chovatelé, schovanci (tamž).
Vormundschlft: poručenství (§ 187.), poručník (tamž), spoluporučník (§ 211.). Curatel: zprúva, zpravování, zpráva statku,
opatrovnictví, kuratela (§§ 269. 283.), Curalor: [zprávce, z. statku,
zástupc." právní z.] opatrovník, o. statkn, kurator (§§ 269, 280.
158. 113.). Pflegebefohlene: [pod zprávou stojíc!] k opatrování
svěřen ý, opatrovanci (§§ 283. 96.), Vorschlag: na předložení poručničino (§ 211.), . Entschuldigung: potřebné (nothwendige) výmluvy (§ 191.), Beglaubigungsurkunde: [jistina] list věř'ící (§ 212.);
Rechnungslegung: skládání oučt1'l. (§ 239.), Belege: přílohami (tamž),
Rechnungsabschluss: uzavI'ení oučtů (tamž), begnehmigte Rechnung: oučty schválené, potvrzené (§ 263.), Rechnungserledigung:
rozhodnutí oučtů (§ 241.), Empfangschein: list [na přijetí svědčícíJ,
list přijímací (§ 263.). Entlassung: propu5tění poručníka (§ 253.).
Waisenbuch: poručenskou čili sirotčí knihu (§ 207.).
Erbrecht: práva k dědictví, právo dědičné (§ :308.), Erbfolge:
posloupnost dědičná, posloupnost v dědictví, nápady (§§ 559. 751.),
Erblasser: předkládá (voraussetzen) smrt kšaftujícího (§ 1252.):
kšaftovník (§ 570.), umrlý (§ 1253), Verlassenschaft, Nachlass:
pozůstalost (§ 5:31.), Erbschaft: dědictví (§ 5:12.), Erbschaftsmasse]
v [hmotě] masse dědictví (§ 689.), když břemena [hmotu vyváží],
massu vyprázdní (erschopfen) (§ 690.), Erbanfall, Anfall: nápadu,
dědičného n., připadnutí (§§ 794, 684.). Sperre: uzavření, pod
pečeť vzetí (§ 222.), Inventur: popsání (tamž), .Inventar: popis
(§ 224.). Erbe: dědic (§ 5~2.), Miterbe: spoludědic (§ 607.),
erbfahig: [dědičnoschopná] k dědictví schopná (§ 703.), (lchopnost
k dědictví, dědění (§§ 545. 538.), unwiirdig; nehoden (§ 540.),
Erbtheil: díl, podíl (§ 649.). Verfiigung, Anordnung: poř:zení nad
polovicí jmění učiniti (§ 568.), nařízení (§ 713.), Testamenl, Codicill: kšaft, testament, kodicil (§ 553.), testieren: kšaft udělati,
kšaftovati (§ 569.), poslední vůle se ustanovuje, se dělá (§ 578.),
einsetzen, berufcn: dědice ustanoviti, d. povolati (§§ 564. '604.),
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bedenken: odkázati (§ 570.), osoba [obmyšlená] obdařená (§ 703.),
odkazem obdařená (§ 707.), das Zugedachte: odkáz~né (§ 53?.),
pozůstavil (§ 651.); vermachen: odkázati (§ 570.; gememe
Substitution:' snbshtuc(', sprostá cubshtucí, zřízení nápadu na
jiného (§ 604.), obyčejná (§ 652.), nachbcru.fen: posloup~ě pov,olaný (§ 702.), wechselseitig: [střídně, po sti"idě] o~apolne (tam z) ~
fideikommissarisch: substituce fideikomisární ~h z důvěrnostI
svěřená (§ 608.), zřízení nápadu z důrěrnosli sv~řené (§ .608.),
Nacherbe: d. [potomni] posloupný (§ 604,.), SubstItut:, fi?Clko~l
sárnímu zřízenci (§ 708.), Grad: stupeň (§ 612.), Rmhe: rad
(§ 611.), Zeitgenosfe: spoluvěký (tamž); . V~rmlichtniss: od~az
(§ ói35.), Legat:1r, Vermachtnissnehmer: Iod kaz .beroucí] odkazovník, legalář' (§ 5:'\5. 648.), Vorausvermlil:hllllsS: předodkaz,
přední odkaz (§§ 671. 1279.); Vollzieher des lelzten Willens:
vyplnitel, vykonavatel čili vyplňovatel (§ 816.); Erbvertrag: smlouva
dědičná (§ 1249.), Vertragserbe: smluvní dědic (§ 125i3.). Ol'dnung
der gesrtzlichen Erbfolge: řád zákonní dědiGné poslOupnosti (§ 763.),
Verwandschaftslinien: linie příbuznosti (§ 730.), Stamm : kmen
(§ 742.), nachgeboren: dítě potom narozené (§ 954.): Nothe:be: ?ědic
[nevyhnutedlný] potřebný, spřízně~ý (~ 764.), Pfh~ht!hClI: dl~ ~o~
vinný (§ 765.); Enterbung: k pravlllmu (recht.masslg) vydedem
(§ 768.). [dědictví zbaven] vyděděn (§ 767 .), Ubergehung: opo~
minutí (§' 782.), Enterbungsursache: příčina vydědění (§ 771.),
vom PflichUheil ausgeschlossen: od povinného dílu cdmrštěllÍ
(§ 76\:l.). Einrechnung: připočítaní (§ 789.). Bl'sitznehmung der Erbschaft: [vzetí v držení] uvázání se v dědictví, ujr~:lUtí ,se, d. (~ 55?):
vkročení v držení d. (rt;tbr. hL); Abhandlung: [U]ednalll] pOJednam
pozůstalosti (§ 819.); ď.Verlasserischafts-Akten: při s~isích, P?Zů~
stalosti (§ 224,);' Antretung der Erbschaft: vkročem .v dedlctvl
(§ 800.), Erbserkl1irung: [vyjevení újímání dědictví, v., že dě
dicem býti chce] prohlášení se k d. (§§ 799, 806.), Erbschaft
annehmen, antreten: d. přijal (§ 547.), v d. vkrOČIl, nast()upll
(§615.), d. nastoupené (§ 608.). Rechtswohlthat des Inventarium~:
' dobrodiní popisu, inventáře (§ 800.\ Erbschaft ausschlagen: dedictví zavrhnouti (§ 1008.), .Antrehing o. Ausschlagu~g der E.:
[právo d~~ictví ujmouti s výmin1wu aneb bez v. aneb Je od sebe
odvrhnouti] pro k vkročení v d. pod v. neb bez v. . aneb k zavržení· ho (§ 803.); Absonderung der Verl~si'enschaft: odděl~n~
pozůstalostí od jmění dědicova (§ 812.), Emberufung: povolam
(§ $13.), Einantwortung. Ďberantw.': [vydání pozůstalosti] při
tknutí, odevzdání (§§ 797. 436.). Theilungsinstrument:. podílní
. list (§ 436.). Erledigter Erbtheil: [svobodný podíl] prázný díl dě
dičný (§ 502.), Zuwachsrecht: právo přírůstku (§. 562.). Erbloses
Gut: .statek dědiců [zbavený] prázný (§ 760.), helmfallen: [statek
připadly] 6doumrt (§ 1149.).
.
.,
Fideicommiss: fideikomis, f. rodu, věc k důvěrnost! svěřena
(§ 618.). Stifter: zakladatel (§ 619.). Fideicommissinhaber, Fbc-

79

78
sitzer: [vladař, vládce1 chovatel fideikomisu (§ 631.), držitel fideikomisu (§ 632.), ' Vorfahrer: předek (§ 641.), Nachfolger: [posloupník] nástupce (§ 640.), Geschlechtsfolger: Jposloupníků v pokolení] nástupců rodu (§ 618.), Anwarter: [očekávač] čekanec '
(§ 629.). Errichtung des F.: [ustanovení] založení (§ 628.). Auflosung: rozpojení, rozpojiti a rozvázati (§ 644.). Stammgut: z [hlavního] kmenného statku (§ 642.). Nachfolge: posloupnost (§ 619.),
Ordnung der Erbfolge: pořádek, řád dědičné posloupnosti (§§ 622.
626.), Primogenitur: prvorozenství (§ 619.), nachgeboren: pro
linie poslbUpně narozené (§ 625.), Absonderung: oddělení fideikomisu od jmění svobodného (§ 627.1).

Přílohy.

I. Ukázka z

překladu

kodexu zkráceného.2J

Díl první.
.Kapitola druhá: O právách Našioh poddaných

vesměs.

zákonův
přirozené

§ 1. Pod ochranou, a vedením Našich

požívají
všichni Naši poddaní bez vejjimky právo
svobody.
A ačkoli ta svoboda skrze v Našich dědičných zemích porozdílně
uvedenou' poddanost v větší aneb menší míře se obmezuje, jak
totiž poddaní svým vrchnostem z ohledu svých osob, a gruntů
') Spisy vztahující se k jednání státní rady, jež vypisuje se na
str. 7. a HIÍSl., na str. 12. a v pozn. 2. na str. 14., pak nejp. přednešení
dotčená na str. 54. v pozn. 3. leží v taj. dom., dv. a státním archivu. Nejp.
pi'ednešení, o nichž čte se na str. 7. 9. a na str. 14. v pozn. 2., nalézají
se v archivu ministerstva vnitra, z jehož spisů váženy jsou také zprávy
podané na str. 40. v pozn. 1. Další zprávy obsažené v pozn. 2. na str. 14.
lIakládají se na spisech zemského archivu českého. Sdělení o poukazech
platů na str. 14. a násl. a na str. 39. v pozn. 5. učiněna jsou podle
spisů chovaných v archivu dvorní komory. Data uvedená na str. 6. v pozn. 1.
a na str. 21. v p. 1. vzata jsou ze spisů českého vrchního soudu zemského,
jež ochotně vyhledal p. vrch. off. Schmidt. Pozllstalostní spisy zmíněné na
str. 2. v pozn. 1. JlOU uloženy u zemského soudu v Praze, o zápisech matrič
ních tu řečených zpravil mne laskavě důst. p. farář chotěbořský Lašťo
vička. Ostatní spisy, jichž užito, jsou v archivl! ministerstva spravedlnosti.
2) Nápisy kapitol dílu prvého: 1. O Zakonach. - 2. O.Prawach
Nas:iich Poddanych wesmies. - 3. O Prawach mezy Mužem, a Zenau. 4. O Práwach mezy Rodičzmi, a Dietmi. - 5. O Práwach Osob Sphíznie·
nych. - 6. O Práwacll Syrotkuw, a ginych Osob, ktere samy sebe Zprawowati nemohau. Nápisy kapitol dílu druhého: 1. O Wieczech, na kterych
Práwo nabyto by ti muže. - 2. O Wlastnienstwj. - 3. O Nabytj Wlastnienstwie skrze Uchopenj Wieczy. - 4. O NabYtj Wlastnienstwj skrze Přzjrostek,
Sgendoczenj, a Nowe Twořzenj aneb Formowanj. - 5. O NabytjWlastnienstwj skrze dobrowolne tehož Přzenessenj. - 6. O nabytj Wlastnienstwj z MoczY Práwa. - 7. O Zletnienj.
Ukázky pro snadnější čtení podány jsou pravopisem nynějším.

zavazam JSOU, nicméně nevztahuje se to nic dále, než jak to
v každo-zemské zřízenosti zalo~eno jest, a s Našimi nařízeními
se srovnává.
§ 2. Naši od nepřítele zajatí poddaní netratějí právo svobody,
nýbrž jim zůstávají jak mělé, tak také v čas trvajícího zajetí
dále připadlé spravedlivosti až do jejich kdykoli následujícího
navrácení bez zmenšení zachované; jestliže by ale předce jednym
neb druhým spůsobem zkrácení trpěli, má jim, pokudž sice jim
v cestě nic nestojí, potřebná právní pomoc zaopatřena býti.
Neméně má ono svou ·dokonalou platnost, co oni v čas trvajícího
zajetí s svým statkem a jmění nařídili, jen když jejich svobodná
a nenucená vůle dostatečně k dokázání jest, a oni by krom
zajetí k takovému pořízení schopni byli.
§ 3. Všickni, jenž v Našich řcdách pod Naší nejvyssl mocností sjednocení živi jsou, mají se za Naše poddany pokládati,
a požívají bez rozdílu Našim poddaným vůbec příslušející práva;
My však při obzvláštních v lwždo-zemské zřízenosti založených
právách, a přednostech zemákův, měšťanův v městech lt měste
čkách, usedlých, a jiných zemských obyvatelův, a při spusobu,
jak ty jakosti nabyté býti mohou, také na budoucnost pozůstavo
vati ráčíme. Cizípožívaj í sice, jakožlo pocestní, aneb když se
sic v Našich dědičných zemích zdržují, obecnou zemskou ochranu,
nemají ale za zemáky pokládáni býti.
§ 4 . Všickoi naiii poddaní v Našich německých dědičných
zemích jsou jak k dědičstvL tak také k nabytí mohovitých i nemohovitých stalků schopni. Mohou tedy nejenom v oných zemích,
kde bez toho podle zemské zř'ízenosti k zCliJ.i schopni jsou, nýbrž
také v jiných zemích, kde tu schopnost ještě nemají, když jen
skrze zemskou zřízenost vymknuti nejsou, pozemsky statky, komorní platy, a práva, kromprávně, aneb skrze právní nadražování
na sebe uvédsti, jako i přirozený osed dosáhnouti. V;'ak v těchto
poslednějších zemích nemohou ani vlastněnství, ani právní osed
prostředkem vtělení na sebe uvedeného statku do desk zemsk)'ch
obdržeti, jak dlouho zemácství, aneb kde obyčej jest, od Nás
k osedu obzvláštní svobodu nedosáhli.
§ 5. K tomu jim od času zavřeného jednání čas od šesti
měsícův ukládáme, a v tom čase nemají od žádného v osedu
mateni býti. Kdzby ale ten čas bez oučinku odběhl, tehdy propůjčujeme jim sice ještě druhých šest měsícův, aby v tom čase
buďto k zemi schopnými se učinili, aneb statek na jillého schopného přenesli; však rovně v tom čase v příběhách koupě jednomu
každému zemáku, který se nejdřív ohlásí, a platiti v stavu jest,
příslušející právo vkročení v trh svůj začátek bere, pcdle kterého
on proti odvodu trhové ceny, a náhrady oného, co se tam vdrobilo, do statku vstoupiti může. To právo má v těch trvajících
šesti měsícech tak dlouho místo, dokavad držitel schopnost k zemi
nedosáhl, ani statek na jiného nepřenesl.

80
§ 6. Po projítí těch šesti měsícův, jestli se ani jedno ani
drnhé nestalo, mťt statek ihned právně na prodaj vyhlášen, a
neJVlc poddávajícímu převzdán býti, aniž právo vkročení v trh
. po tom ěase více míslo nachází. A zůstaneli statek nělwmu, který
zemácství ještě nedosáhl, tebdy ten rovně v prv vyměřenou povinnost vstupuje.
§ 7. Tím méně stojí Našim poddaným něco v cestě, na pozemských statkách právo základu nabýti. To právo však jim jen
ujištění, a přednost dává. Osed a vlastněnství nemohou jinMe
dosáhnouti než s pozorováním toho, co jsme pí-i jiných rřenáše
ních předepsali,
§. 8. Rovně na ten spůsob má se také v příběh ách pokračo
vati, když někomu skrzedčdieství pozemsky statky pl,;p:Hlnou,
a takový musí budto tu, kde statky ležl'jí, podle v § 5. zmíně
ného spůsobu sebe k osedu schopného učiniti, aneb své pr,ívo
na nejdýl v jednom ro('e, od času jemu v známost uvedeného
dědiěného nápadu, na schopnébo k zemi přenésti. Kdyby se ale
z obojího nic nestalo, aneb stáli nemohlo, má po projítí toho roku
,k právnímu nadražování se přikročiti, a s ztrženou 1rhovou cenou
dále, co za právo jest, a s Našimi jinými nařízeními se srovnává,
před se vzato býti.
§ 9. Co při pozemských statkách a právách jsme předepsali,
také v rovné míře o městských gruntech, a jim přilnulých právácb
se . srozumívá, leč by zemská zřízenost něco jiného ukazovala.
§ 10. Cizí, za kteryžto v těehto Našich dědičných zemích
všickni se pokládati mají, kteří Naši Nejvyšší mocnosti podrobeni
nejsou, mohou nejenom mohovité věci, nýbrž také, jestli jim sic
nic v cestě nestojí, pozemsky statky, panstevnosti, a práva na
sebe uvédsti: však ale jen na náležitý spůsob, nikoli ale skrze
pokrytnéjednání, aneb pokoutné srozumění, za kteroužto příčinou
skrze vyměřené na svém místě potrestání další zaopatření se stalo.
Také tejkaje se poslednějších tak dlouho k nabytí vlastněnství,
jako i právního osedu neschopní jsou, dokavad jakost Našeho
poddaného nepřijali, a v patřící dědičné zemi zemácství, aneb kde
by o městsky statky se jednalo, městské právo nenabyli, v čemž
s nimi jak v pNběhách koupě, tak i kdyby na nějakém statku
základ měli, rovně tak, jr:ko s Našimi poddanými pokračováno buď.
§ 11. Připadne-li cizím v nějaké Naši dědičné zemi dědičství,
má s nimi na tentýž s[lůsob nakládáno býti, jak s obyvatelmi té
Naše dědičné zemi v jejich vlasti se nakládá. A jestli v takové
pozůstalosti, ku které cizí dědič přijíti má, statky před . rukami
jsou, k nimžto zemácství aneb právo městské potřebné Jest, tu
opět všecko to své místo má, co jsme v tom příběhu z ohledu
Našich poddaných ustanovili.
§ 12. Tím více mohou cizí jiny nemohovity statky, k jichžt?
osedu jakost zemácství, aneb měšťanství potřebná není, nabyh,
jestliže jim ani zemská zřízenost, ani gruntovní vrchnost na odpor
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nestojí. Bez povolení gruntovní vrchnosti, J~stliže k tomu skrze
zemskou zřízenost právo má, nemají na takovy gru'nty zrLYřen;í
.!ednán~ ž~dného. oučin~u, .nýbrž vrchnost může s nfmi podll!
z?lllske zrJzenosb nakladah. Když ale takovy grunty skrzl' dě
dIčnou posloupnost někomu připadnou, lllusej í dl'dičové podll'
gruntovního práva se zar,hovati; v protěvu může gruntovní vrchnost
svého prv zmín(mého, v zemské zřízenosti založeného pdva užívati.
~ 13. Kdyby komu jakost zemáka, měšťana, osvobozeného,
aneb neosvobozeného zemského obyvatele se odpírala, tehd v má
nej~rve ~trany o~edu té jakosti neprodleně rozeznání p~'ojHi.
Onemu vsak, kteremu osed oderčen byl, zal.míněno není v řádné
cestě práva dokáza.ti, . že odpírané právo podle vyměření zemské
zřízenosti aneb Našich Nařízení nálrži1.ě nabyl. n'yl-li by naproti
lomu obžalovaný v osedu zachov;ín, slojí rovně žalujícímu svobodno skrze l'ádllé právní pokračování provédsti, že onen 10 právo
náležitě nenabyl, aneb zase ztratil.
.
R 14. Žádný však k odpírání takové jakosti připuštěn býti
nemá, než ten, kterému buďto mocí ouřadu to náleží, aneb jemu
na tom podstatně záleží; aby onen tu jakost sobě nepřivlashloval.

Díl drn h ~T.

Kapitola šestá: O nabytí vlastnlnství z nwci práva.
R L Krom toho, co My již v předešlé kapitole o dobro-

volném dodání jsme nařídili, jsou jestě jiny pf'íMhové, k,de vlast-

něnství bez dodiíní z RouM moci práva od jednollO na jiného se
přenáší. To se stává vždy, když z jedné strany buďto na vůli.
aneh na moci vlastněnslví přenésti zchází, rl pl'edce spravedlnost,

a obecné dobré vyhledává, aby ono přelJe~eno bylo.
R 2. Když nókdo s druh)"m na vlastněnské přenešení své
věci zřízené jednání zavl'el, a jemu napotom věc dodati bezprávně
se zpecuJe, tehdy ~1\Tze prošlý pdvní rozsudek, sb'ze který jem'u
věc se pJ'isnznje, jak. brzo v svou moc právn.í zros1e, vlastněnství
ihned bez dalšího dod;ínÍ se přenáší. .
~ 3. Musí v~ak věc sama v sobě určila hýti.Jestlinaproti
lomu žalujícímu jistá snmma, aneh taká od nr61:é vrstvy je~tě
neurčitý kus se phř'kne, tehdy on nemllže dříve vlastn(\nství· náby ti, dokavad se obžalovaný neprohlásil, zdaliž toto, aneb ono
d;Hi chce. Podobným Spll sobem, .ie~th vlastněn~tvíprožalované
vě?i vítěz~é straně již prve pntř'ilo, tehdy skrze právní rozsudek
tolIko to .Jemu prv na tom příslušející vlastněnství se prohláŠuje.
4. Také tehdaž vlastněnství z h10ci práva se přemíší, když
více spoleľ;níkům pat.řící spoleťiná věc, alleb více spolu-dědrčůin
připadlé dědicství mezi nimi právně se rozdělí, aneb když rozděle.ní hranic se předsebere. Skrze to dělení, aneb vyMzání dílů
to pI'V více spoleťiníkům patřící vlastněnství na věci se zd,řlliii,
a jednomu každému v oné míře, jak na jeho díl přísluší, 'blJ-
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zvláštní určité vlastněnství se vykazuje. Má však ve všech pří
běhách tohoto ~ jako i § 2. za stálé pravidlo pozorováno býti,
že vlastněnství nemohovitých věcí tehdaž se přenáší, když právni
rozsudek podle Našeho nařízení v předešlé kapitole § 9tym v patřící místo vtělen byl.

§ 5. Dále My také k bezpečnosti obecného tržecstva, a obchodu tímto vůbec ustanoveno, a llai'ízeno míti chceme, kdyby
někdo cizí mollOviLou věc v tom nepochybném, a dobře založeném
mínění, že prodávající její vlasf.něnec jest, tak na sebe přivedl,
že by on naproti tomu něco ze svého byl dal, aneb upustil, co by
s cenou věci se srovnávalo, tehdy takový té vi\ci vlastněnství na
ten tý~ spůsob, jakoby prodávající pravý vlastněnec byl, ihned
nabyti má.
§ 6. Tomu nabytí nemá v cestě státi, byť hy i prodávající
věc cizí býti hyl věděl, a kdyby i jí dokona sám loupežně, aneb
kradežně hyl odi'lal. Takové nenáležité držení nemá třetímu nevinnému nabyvateli ke škodě hý ti, nýbrž skrze nové neouhonné
nabytí zcela minouti.
§ 7. K takovému však neouhonnému nabytí na pouhé nevědomosti, že věc cizí jest, dosti není, nýbrž musejí ph tom takové okolostojičnosti S~ setkati, z kterých hy nabyvatel vlastněnsf.ví prodávajícího, aneb aspoi'l moc s tou věcí vládnouti, a nakládati mající, rozumně, a spůsobem k pravdě podobným domnívati
mohl. Takové okolostojičnosti JSOll předně: kdy~ prodávajícího to
obyčejný obchod jest, s takovými věcmi se živiti, aneb k prodání
dané věci roznášeti, a odprodati, zadrnhé: když on tak zámožný
jest, že to nic neobyčejného se zdáti nemůže, věci od takové povahy, a v takovém množství míti, a je zase odprodávati, zatřeU:
když proti němu pro jeho veřejnou vážnost, a známou dohrou
pověst žádné důvod né nedověřování býti nemůže, aby on cizí
věci na nedovolený ~působ sobě osobovati měl.
.
§ 8. Naproti tomu není žádný bezpečen, kdo krom veřejných
trhův od cizího, neznámého, aneb od povědomého zemského tuláka, aneb od někoho, který vědomě žádné svobodné vládnutí
svého jmění nemá, aneb konečně od takového něco koupí, proti
kterému pro zchodek v předešlym § uvedených okolostojičnosti
dostatečné podezření povstati může, aneb když prodávající cizí
věci pod svým obstaráním má, a z povahy věci se zavříti může,
že věc ne jemu, nýbrž onému patří, jehožto statek on pod svou
.
starostí má.
§ 9. Největší bezpečnost ale má onen užíti, který věc veřejně na prodaj vyhlášenou při právním nadražování, aneb jiným
ze strany obecného dobrého veřejně, aneb zvlášt předsevzatým
prodaji ztrží, leč by s ošizením a podskočením práva něco k tomu
nepatřícího tam přišlo, a prodáváno bylo, o čemž kupující dobrou
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§ 10. Ty ciběpotřebnostimusely, by od oného, který proti pohledávání předešlého vlastněn ce při věci se hájiti chce, dokázané
býti. My však k dokázání dobré a neouhonné víry, nížto věc nabyta byla, žádny jiny důkazy připuštěny míti nechceme, než jmenování soukupa, od něhožto věc ztržena byla, a téhož pravní pře
svědčení, kdyby to popíral, aneb byla-li by věc na ročních trhách
od neznámého, který by potom více k doptání nebyl, koupena,
vysvědčení hodnověrných osob, že ta věc na trhu veřejně odprodávána byla. Dokázání ale stalého o tu věc jednání musí takspů
sobeno býti, aby z něho oné, co za tu věc dáno, aneb konáno
bylo, vyrozuměno, a spolu nepodezřelé nakládání nabyvatele posouzeno býti mohlo.
§ 11. Nechtěl-li by, aneb nemohl-li by naproti tomu držitel
dokázati, od koho, a skrz jaké upi'"Ímné a ouplatné jednání ,ěc
na sebe uvedl, aneb že by se shledalo, že jednání nepodstatné,
pokrytné, že při něm neobyčejná tajnost pozorována, aneb příliš
malá summa pod pravou cenu věci určena, aneb věc dokona bez
ouplatku nabyta byla, aneb že by jiné při odprodávajícím, aneb
při jednání vyskytlé okolostojičnosti u něho slušné podezření byly
vzbuditi měly: tehdy má předešlý vlastněnec při svém neprotrženém vlastněnství zachován, a obžalovaný k navrácení věci
odsouzen býti.
§ 12. Když věc na ten předepsaný spůsob náležitě nabyta
byla, má nový vlastněnec nejen při svém právu hájen, jestliže od
bývalého vlastněnce se pohání, nýbrž bylaliby poslednějšímu věc
do rukou ch přišla, on má moc ji od něho jako svou vlastní pohledávati. Bylaliby ale věc v rukouch třetího držitele, který by
předzmíněné potl-ebnosti náležitého nabytí dokázati nemohl, tehdy
on nemá ani proti onému, kter~' vlasf.něnství na té věci z moci
práva nabyl, ani také proti bývalému vlastněnci bezpe6en býti.
§ 13. Jmenovaný, a k tomu se znající soukup zůstává onému,
který věcí zbaven byl, za eenu vždy vázán, a Inúže od oného,
který věc od něho nepro~tředlivě na sebe uvedl, byl a-li by jemu
odeřknuta, z přirození jednání, od pi'edešlého vlas1.něnee ale z následky vlas1.něn"tví pobáněn býti. V posledním v;;ak př'íběhu jest
IlJU svobodno skrze jmenov~í!lí i"vého dalšího soukupa, a dokázání
;; !lílIl zavřené upřímné smlouvy ~ebe hájiti: a tak dále až konečně na takového prodávajícího se přijde, který žádné náležité
nabytí dok:ízal.i llemúže. 1'ell má bývalému vlastněllci na onell
splu;ob vázli, jak My v druhé kapitole podle m[ry před rukami Sl'
nachcízející aneb nenacházející lsti fl ošemetnosti jsme u:,;1.anoviji.

povědomost měl.
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II. MUhlensdorfovy syllabi.

§ 18. gerichtsfibung. Prawnj užjwalost.

Syllabus deren von dem Ubersetzer unťicht gebrauchten theils ungmvohnlichen theils von ihme neu ersonnenen
Wortern.

1.

Textus.

Versio.

Cap. 1. § 1. Regent. Panowatel.
Ibid. § 4. Verwtir- Proskutcžiti, ad litecken.
ram, neuersonnen.

§ 5. auswartss befind- Wenku se nachazeliehe.

gjezy.

§ 8. Wir erforderen. Wyhledawame.

Ibid. Milderung.

Zmielnienj, nullibi reperibile.
§ 11. Satzung, statu- Ustawa, neuerdieht.
tum.
Ibid. freywilliger Vertrag.

Samoděezna

Umluwa.

Emendatio.

Panugjezy Moeznařz
ita
Welleslavina
pag. 995. 1)
Propadnouti, prowiniti, ita StadReehten.
N.4.
W ezyzynie, quia hie
19. ausswarts denotat ausser landes . .
Za potřzebne klademe,
guia wyhledawali
est proprie aussuehen, untersuehen.
Oblewenj, Comenius 2)
in indice num. 310.
Ustanowenj, statuere
enim est ustanowyti. Comen.n.667.
Dobrowolna Smlouwa
o. Smluwení, quia
Samoděezna nullibi
reperibile, e. Umluwa est gradus executionis.
Pržedsewzetj.

be~ Usylowanj, quod est
andringung.
ginnen.
Pottzebnosti, o. Po§ 16. diese erforder- Wyhledawatnosti.
třzebne Okolicžnonisse.
sti, quia Wyhledawati est proprie aussuchen, ut supra.
Stanowíti, neu erfnn- Zakladati.
Wellesl.
Ibid. griinden.
I den.
pag. 373.
§ 11. Willkiihr.
Swobodna uzwolnost, ISwobodna Wule usitanon reperibile.
tum.

§ 12. Strafbahres

I

') Cituje se: Silva quadrilinguis vocabulorum et phrasium bohemirae
latinae graecae et germanicae linguae. (A. MDXCIIX.)
2) Totiž: J anua linguarum reserata aurea.

Ibid. gesatzgebende
gewalt.
Ibid. naeh erforderms.
§ 20. begtinstigung,
privilegium.
Ibid. begnadigten.

§ 25. Von der Willensmeinung abhanget.
Ibid. atisseren.
Ibid . . Sachliche befreyungen.

§ 27. unnachtheilig.
§ 28. Missbrauch.
§ 30. erloschen.

§ 34. sieh atisserten.

Saudnj gednanj, quia
užjwati est geniissen.
Neywyssj
PrawoZakonodawatedlna
mocznost, ad liteMocznost.
ram.
Podle pottzeby ut suPodle shledanj.
pra.
Zwole prorsus erro- Nadanj, ita St. R. pasneum.
simo
Omilostiwenemu, ad Optzjnienemu.
literam.
od wule odwjsa, ad li- Na aumyslu nassj wuteram.
le pozustawa.
Zewnitřziti, est proprie Otewtzjti.
exenterare.
Wieezenna Oswobo- Gestewna Nadanj.
zenj nimium ad literam.
Neugemne.
Nesskodne usitatius.
zczestne užjwanj in- zle užjwanj Comenn.
usitatum.
335.
Uhaslo, in bohemieo pominulo.
inusitatum, ad literam.
se zewnitřzila, ut su- wyskytla.
pra.

Cap. 2.

§ 1. lan der Verfas- Weysady Zemie. Wy- každo-zemska

Zržjsaditi est proprie
zenost.
aussetzen.
§ 3. frembde in durch- Czyzy, když weskrz Czyzy jakožto Poczestni. Comen. n. 475.
gdou.
reyssen.
§ 5. et seq. Einsland, Wslaupenj do trhu. Wkročzenj w trh, ita
passim. St. R.
od. ab16ssungsRech!..
Zaloh, neuersonnen, Zaklad, St. R. tota
§ 7. Unterpfand.
rubr. de hypotheca
et Zaloha est Veret pignore.
lag.
§ 8. Kundgemaehten. Uwiedomeneho, inusi- w znamost o. wiedomost uvedeneho.
tatum.
§ 10. bothmassigkeit. Panowatnost, non re- Neywyssj Moeznost.
peribile.
Cap. 3.
sungen.

§ 1. gegeneinander Sauspolnie
zustehende.

přzjstogj-

czy non reperibile.

obostrannie
czy.

přzjstogj-
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. non reperibile. hyti. W čzelenj est
confrontatio.
§ 6. unentbehrliche. nezpraznitedlny, ad li- Neywegss potřzebny
teram e. improprie.
o. newyhnutedlny
o. bezelstny.
dohazowačz' proprie Namluwčze o. Smlau§ 7. Unterhandler.
est zubringer.
wacz ita St. R C.
30 et Welesl.
Ominuli.
Opominuli o. zane§ 10. unterlassen.
dbali.
§ 11. begnehmigung. Upřzjgemenj, Přzjge Swolenj, Powolenj, o.
mny proprie est
schwalenj ita passim St. R
charus, acceptus.
Welesl. p. 1156.
§ 12. Verheissungen.Zakazanj . Zakazati IPřzjslibenj.
est proprie vetare.
§ 14. gehandhabet. Rukowieteny, ad lite- Hageny.
ram insolitum.
§ 15. Vollstreckung. Wykonanj hic non sat, Wyplnienj o. dopomoženj Rozsudkuw St.
Significativum.
R de execut. rei
judic.
Ibid. Personlicher ar- Osobnj Wazba quod Osobnj Wiezenj. Comen. n. 668. Werest.
denotat gefangnus
leslav. pag. 1720.
in eyssen und banden, Comen. n. 668.
§ 24. Vorzug.
Př zedtažnost ad lite- Přzedn(> ...t, Welesl. p.
1149.
ram.
§ 26. AllSprUche.
Nařzby, neuerfunden, Žadost o. Prawnj Pohledawanj ita pasunbekandt.
sim St. R, etiam
~

čzeliti

4. gereichen.

Nařzek.

§ 41. Landleuthe.
Ibid. ergeben.

§ 44. zerfallt.
§ 46. Neben Verlrage.
§ 48. Heuratsgut bestellender.
§ 51.bey gericht anbringen.
§ 52. diesse forderung.

§ 53. in einem gewissen werth angeschlagen.
§ 54. fahrnissen.
Ibid. Wiedrigens.

§ 58. Verglittet.
§ 59. Allgemeine Verschreibung.

ILid. auss anlass.

§
~

§
§
§

z Ponuknutj. Ponau- z ohledu o. eliam
z pržjčziny.
kati est adhorlari
Comen. n. 899.
27. getrennte Ver- Hoztrženy Sgednotiti' l Rozwedene smjřziti.
einigen.
I
~oztržell y est zerI'lssenne.
31. gemuths entfer- ' Wzdalenj mysle,deno- Neswornost.
nung.
I tat mente capium.
37. begebung des Wzdanj Wiena.
Odřzknulj o. zadanj
wiena, ila passim
Heuratguts.
St. R
39. Wessen d. Per- . Powolanj osoLy, deno- gakost oso Ly.
!:On.
I tat proprie beruf.
40. betrag.
Weynusska, inusita- Summa, passim in
tum.
St. R

Ibid. gar geringes.

I

II

§ 61. Vormerckung.
§

66.. Mercklicher
nachtheiL
§ 67. anderweithe sichere anlegung.
§ 68. in gerichtlichen
beschlag gediehen.
Ibid. bedeckung.

§ 79. Such walter.

Přzjliss

Chatrne, comuniter Schlechtes
Kleyd Chatrny 0diew. Ein Lump
Chatrny Čzlowiek.
Pozemsky lide, ad literam.
Udali, plerumq. udali
e. angeben.
Rozpada, ad literam.
Postranny Umluwy, ut
supra.
Wieno ustanowugj czy,
ad literam.
Přzj Prawie zawiesyti,
ad literam.
ta Pohanka. Ku Prawu pohanieti est
Vors gericht laden.
Na gistau czenu wraženy e. infra Naraženau.
Swrssky e. proprie
hauss gerath.
co Protiewu, inusitatum.

Přzjliss

Skrowne.

Zemaczy o. wyssjho
Stawu lide.
Přzjhodili.
Přzestawa.

Poslranny Zawazky.
Wienowatel.
ku Prawu zanesti usitatum.
to Pohledawanj.

Na gistau czenu wysazeny, quia Naraženj est Zuschlag.
Nabilek aneb mohowyte wieczy.
Ginak, o. na proti tomu St. R passim
et Welesl. Comen. .
n. 870.
zdobřzen, ad literam. Nahražen.
Wsseobeczne Zapsanj Wesskeretne Zapsanj,
ad literam.
I quia alles Vermogen
Wesskere gmienj.
Wklad, proprie e. Ein- Wtielenj passim.
lag.
Znatedlna ugma ad Znamenita ugma.
literam.
ginamuloženj.
Uloženj na gine bezpečzne Mj sto.
do prawnjho zagmu Prawnj Přzjpowied se
přzjsslo, Zagjmati
se stala, ita St. R
g. 24.
e.gefangen nehmeri.
Zastřzenj ad liter um. bezpecžnost o. Pogisstienj.
Ohslarcze e. pruprie Zprawcze czyzychduPlleger.
ležitosti.

I
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S 82. Wessentlich an-

Wieczewniewykazano w swe bytnosti wykagewiessen.
id e. Sachlich.
zano, Wessenheit
est bytnost Welesl.
§ 83. alle unkosten wsseczky autraty ob- Wsseczky autraty zazu bestreitten.
sahnute by ti, obprawene byti.
sahnuti e. begriefen.
§ 97. n6thige erfor- Potřzebne wyhleda- Patřzjczy Potřzebno
'watnosti non est
dernissen.
sti, quod denotat
Significativum, ut
Requisita.
supra.
§ 98. auss anlass.
z Ponuknuti, ut supra. z Přzjčziny.

lbid. Landes SteHen. Zemska Mj sta, ad li- Prawnj Mj sta.
teram. Zemska denotat Judicia status
altioris.
Cap. 5.
Zločzinek,

§ 8. laster.

Zacžinek neuerdicht.,
delinquens est zločzineez et non Za-

§ 10. Urkund.

Pruwod denotat omnis Pruwodnj list.
generis probationem.

ita passim
Josephina 3) et St.
R.

čzinecz.

Cap. 6.
Cap. 4.

§ 4. Erblasser.

literam.
Skaumalel Přzjrozenj
quod est investigator.
§ 11. unehelige.
Nemanžcbky ad literam.
Ibid. darin begrundete to založene domienj.
Založene etiam € st
Vermuthung.
hinterlegte.
§ 19. Uberrest.
Zustawek ad literam.
thung.
§ 3. Naturkundiger.

§

§

§

§

§
§

Skusseny v Umienj
lekařzskem.

kromManžclstwazplozeny.
z toho powstale domienj.

Ostatek o. ostatnj, Comen. n. 434.
20. e. seq. geh6r- Naleženstwo ad lite- Naležite Prawo o. Prade.
ram, geh6rde in
wnj Mjsto o. simbohemico inusitapliciter Prawo.
tum.
24. KUnste.
Naucžby neu erdicht., Kunssti neb Řzeme
nirgends zu finden.
sla Weleslav, et
Comen. n. 337. e.
seq.
31. VerheuratheL- Zamunželenym, aneb w stawu manželskym
oder auch unverLake nezamanželepostawenym aneb
heuratheten.
fl ym ad literam.
take jesstie Swobodnym.
I
32. Ewige gefang- I Wiečzna Wazba, idest Wiecžne Wiezenj, ut
nus.
ewige bindung.
supra.
36. unehelige Kin- Nemanželsky dieti, ad dieti z nepořzadneho
der.
literam.
l?že, ita communis
usus.
42. bey minderen pržj Menssich Sta- přzj njžssychStawach.
Stlinden.
wach, ad literam:

odemřzelecz

proprie Erblasser, ut testatorem denotat, dicitur Kssaftugjczy,
ab intestato mortuus zemřzelyo.Ne
božtik. St. R. D. 55.
zaopatřzliwym Spuso- Na Spusob Opatrnobem. Zaopatřzenj
sti.
est Vorkehrung.
Zabawne Přzjcžiny, Přzekažky ita St. R.,
inusitatum.
Weles!.
Rodsky Statky, ad- Statky Rodu, bona
familiae.
jective non est in
bohemico in usu.
Řzadne aneb oswobo- Weysadne a pořzadne,
aneb nadanjm 0zene Prawo, ad liswobozene Prawo
teram.
St. R. de Jurisdictione ordinaria.
Potjžny, ad literam a duležity, Comen. n.
gewicht.
686.
Nestatečzny Wiek.
Nedospiely wiek pasdefunctus.

§ 2. tritt die Vermu- wstupuje domienj ad Powstawa domienj.

§ 6. Vorsichtsweisse.
lbid. Ehehaften.

§ 26. geschlechtliche
guter.

§ 29. ordentliches odel' befreytes gericht.

§ 34. Wiehtig.
Ibid. unreyfes alteI'.

Slm.

Ibid. Schwachheit.

Mdloba, est proprie Nedužiwost, Comen. n.
279.
Ohnmacht.
§ 36. glaubensgenos- gin!3 wíry aučzaslnik, giny Naboženczy.
sen.
ad literam.
hOhere her- wyssj Pochoz ad lite- wyssjho Rodu.
Ibid.
kunfft.
ram.
§ 39.noch strittiger INewywed~na Naržba INewvywede~a Rozeanspruch.
neuerdlCht.
prze o. zaloba.
3) Se. Nemesis vz. svrchu str. 15. pozn. 2.

no
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§ 40. Von keiner er- od ~a~ne weyd~w~o-IOd žadne' přzjlissne
heblichkeit.

stl. Id e. aussgIeblgPowahy.
keit, et inusitatum.
§ 42. trachten.
Usylowati, id est an- Smeyssleti.
dringen.
§ 54. den ungehor- Neposlussnosti neodo- Neposlussnost nepřze
sam nicht beugte. I lalo.
mohlo.
§ 57. e. sequ. Vor- Poručzenske Naležen- Porucženske o. Syrotmundschaftlichegestwo ut Supra.
cžj Prawo O. Auhorde.
řzad ita passim.
§ 59. massigen.
Ustřzjdmiti. est pro- ~mjrniti moderari Weprie Ntichterkeit.
lesl.
§ 63. beforderen.
zprowozowati inusita- fedrowati Weleslav.
tum.
§ 64. Verlassenschafft Porucžensky Na1ržen- Spisy Pozustalosti.
Schriften.
stwo erroneum.
I
§ 70. urschrieften.
v počzatečznym Pis- co Pismie '\\"lastnj Rllmie desllmptum a
ky o. originalu Wepeccato originali.
lesl. alltographum
St. R. E. 43.
§ 71. geld anlegun- Uloženj peniez, wy- Zapugčzenj, tež wygen, geld erhorgundluženj peniez. Udluženj Peniez.
gen.
ložiti est allfheben. I
§ 73. gefahrliche Ne- Nebezpečzny zczest- nehezpečzny W}'stupbenweege.
nosti. ad lileram,
ky.
inllsitatum.
lhid. abschneidung.
Odkrogenj ad literam. Přzcirženj.
Ibid. dem unfug mit te nehodie s dolj~kem tu noslussnosl přzj
nachdruck steuern.
odolati ad literam.
snie zameziti.
§ 78. Unterbringung. Přzjprawenj alias.
dopomnhanj o. dopoPřzjprawyLi
est
moženj.
praoparr,re.
§ 79. Wandersehaft. Přzespolenj . non ex- Wnndrovanj Welesl.
primit.
§ 84. vereytlung des lVIařzenj Zapowiedj. Podskocženj Zapowieverboths.
dj, in fraudem.
§ 85. Verstellte hand- pr'z('Íwařzpna gednanj Pokrytna gednanj Welungen.
ad lileram.
loslav.
Jbid. ahweisson.
Odukazali ad literam. Odmrsstiti.
§ 87. landwirlscha[t. Zomske hospodařz Rolnj hospodařzstwj.
stwj ad literam.
§ 102. Angeleglo Ka- Uloženy gisliny, lieet ginam zapugčzeny Kapitalien.
dobitol' in Sl. R.
pitaly.
dieatul' gisteez, nullibi tamen CapitaLo legilur gistina.

I

107 ... unverbriofle I Neupi3any Zustawky bez upsanj pozustawaut supra.
ausstandc.
gjczy dluhy.
~; I 11. P. alibi Hand- tržeczslwj proprieest Kupecztwj o. handl,
l1.lllg.
commercium.
uti handelsleuthe,
handlownj lidi Welesl.
8 113. daran einen tagny djl z nieg brali. Skrytie niegaky djl
heimliehen antheil
w tom miti.
nehmen.
~ 115. auss Versehen. z Poklisku inusitatum. z nepozornosti.
§ 116. Aussbtindig- Neysnažniegssj Pil- Neywyborniegssj Pilster fleyss .
nost.
nost, Comen. n. 726.
§ 140. tagsatzung Iwysazeny den wymie- Kommissy ustanowebestimmet.
řzen, erroneum, tagna.
satzung est Commissio.
§ 144. wirthschaft bes- w lepssj znik uwedeno. w lepssj wegnosnost,
ser
empor geusitatius.
braclIt.
§ 145. anzuhalten. wazan gest id e. ist přzjdržan byti ma.
I schuldig.
§ 147. Endausszug. Konečzny weytah pro- pro meliori captu poprie denotal Extracsui: Konečzny Weytum.
tah aneb Prawnj
~

Rozhoď.

§ 150. Endausszug. ut mox supra.
§ 150. unrechtmassi- Nenaležity osedecz ad Neprawy držitel.
literam.
drženj. ad literam.
haltung.
weydawniegssj ad lite§ 158. ergiebiger.
ram e. inusitatum.
§ 163. ergiebigere weydawniegssj WeySumme.
nusska ut supra.
§ 166. LandVolck.
Zemsky lid, ad liteger besitzer.

§ 156.in gegeneinand.

wstřzjcz

P ropug(;z~nJ,
Š"' 169'
. mn h alt d'Iesser Obramh'
sa
v '

Verleyhung.
tenor est zlllenJ
Š 171. tibler Ve~wal- w zle zprawie, aneb
tung oder untreu.
neWIerze.
lbid. untreu.
Newiera.
~ 174. auss redlichen Iz upř,zjmneho dopudu
anlrieb.
I non reperibile.
~ 175. bossheit.
Zlo syn ost, est proprie
crimen, Missethat.
bez lehkosti, proprie
§ 177. leichtsinn.
lehkost est facilitas.

podle smjrnienj Weleslav.
Hogniegssj.
wietssj Summa.
Obeczny lid.

IIz·men].. t oh o

P ropug-

ť;zenj.

zleJlO zprawowanj ancb zproncwici'zenj.
Newiernost usilatins.
z upřzjmneho wnuknutj, a aumyslu.
z bezbožnosti.
bez
lehkomyslnosti
Comen. num. 897;
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j 85. hcrvorgehro- wypukle
podezřzenj
chcnen Verdacht.
ad li Leram.
.
Ibid. kcinen einhalt. Žadnau Zél!:itawu, quod
propl'ie denolat pignus.
S 186. Nicht mitein- Swug hlas nedali.
gestimmet.
S 190. bescheinigung. Oddluženj neuerdicht.

§ ·6. Redliche.

wyskyUe Podezřzenj.
žadnc zamezenj.

s swym Minú~njlll nepřzj staupj ti.
Wyswiedčzenj .

§ 192. UnLer keiner- Pod žadnym
lei VOl'wand.

§ 197. den1 ihrigen
Vorzustehen.
wachsames
aug.

§ 204.

Ibid. einhalts Mitteln.

Ibid. freventlicheglaubigere.
S 205. zahlungsunfahigkeit.
§ 206. Aufenthalt.

;do

přzed Pod žadnym zamyslem
stjranjm est proWeles!. p. 839.
prie einwendung.
sebe a swy řzjdili, er- s swym Statkem wladroneum.
I
nauti.
hdiely řzetel, inusita- I bedliwy Oko, hdienj
est schlaflossigkeit
tum.
Comen. n. 351.
Zastawnj Prostřzedky zamezugjczy
Proad literam uL sustřzedky.
pra.
Newažnym Wieřzjte opowažliwym Wlel'zJlum.
telum. Comen n. 883.
NeschopnosL k Placze- Nemožnost.
nj minus apte.
Zdržowanj ad literam. Přzebywanj. Comen.
n. 639.

Syllabus emenclatorum in parte
Bohemicae.
Textus.

2<la

Versio.

Codicis versionis
Emendatio.

Caput 1.

S 1. Die

I3estimll1ung. wysazenj proprie est
Aussetzung.
lbidem Gattungen.
wrslew a Spusobu.
Wrstwy proprie est
genus Weleslav. p.
1782.
Ibid. Gesetzgebende zakonodawatlla MoczGewalt.
nost ad literam.
§ 2. erschOpfen.
wywažiti ad literam
proprie est aussschOpfen.
§ 5. in fine veraiis- odprodan a odczyzen.
sert.

Ustanowenj Weleslavina p. 1268.
Rozdjlu a Spusohu
Comenius n. 339.

Prawo - mocznost.
wytrawiti exhaurire
Welesl. p. 142.
pdczyzyti est proprie
entfrembden, ideo
omissum.

...J

Upržimne proprie est Sslechetne Weleslav.
aufrichtig.
p. 1163.
Ibid. Nichtig.
Ničzetna inmilatum. Ničzemna Comen. ll.
931.
Ihid. Verullehrung des Znecztenj Mjsta in- Nečzest mjstl1 prokaOrths.
usitatum.
zanaWelesLp.193.
Item nepočzestnost
pag. 197.
Naleženstwo ad li- Patržiczyho Mjsta.
Ibid. gehorde.
teram, inusitatull1.
Hmotba inusitatum. zřzjczeniny a rum
§ 7.bauzeig.
Comen. n. 537.
Weleslav. Nomenclator 1) pag. 520.
Ibid. Privateigenthulll. Saukromne wlastnien- Priwatnj wlastnienstwj est pl'opl'ie
stwj.
clandestinus.
§ 8. Geistliche Ge- Duchownj Naležen- Duchowenstwo.
horde.
stwo ad literam.
w Protiewu inusita- I ginak.
§ 9. wiedrigens.
tum.
zakladstwjm inusita- qua propter additum
§ 10. Stiftern.
tum.
neb Stiftum.
Ibid. Milden Sachen. Nabožnym
Zak!ad- Naboznym Pamatkam
neh zadussym.
. I ham inusitatum.
Ibid. anliegcnden ca- w nložcnych gisti- w zapugčzenych Kapitalien.
nach inllsitatnnl.
pitalych
Ibid.
Unabliissliche Ncwykupitedlny. za- Nezmienitedlny funStiftungsgelder.
kladebllY Penize.
dačzny Penize.
Ibid. Haftcnde.
wiezyczy ad literam. ugistieny.
§ 11. behobene Nu- wyzdwjženy užitky wzessly užitky.
cst proprie levati.
tzungen.
Ibid. almdung.
Kaznienj cst propl'ie Potrestanj.
casligalio.
§ 13. landesfiirstl. Ho- Zemo-Knj žeczy Pan- Zemo-Knjžeczy Wyheil.
stewnof't.
wyssenost aRegaly.
§ 14. landesverfas- Wei!:sada zcmie.
Zřzjzenost zemie nI
in parte 1 a.
sung.
Ibid. Schiitzen und hagiti a rnkowietiti ch raniti a hagiti.
ut in parte 1 a .
Handhaben.
tok Ržeky, Ržečzjstie
StranIla Ržeky.
§ 15. Rinnfaal.
Welesl. nomenclat.
pag. 44.
Pruwod denotatqnam- Prnwodnj list.
§ 16. Urkund.
que pro bationclll.

CA.
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~ 18.Erbzinn;:sgriinde.

PodPurgrechllljm pla- Pod diedičznyrn nutem sf.ogjezy grun~y.
ročznjrn anebPurgrechtnjrn etc.
~ 1 \:J. einscbranken.
obmeziti irnpl'oprie.
zahraditi.
§ 20. Unsere Hoh- Nasse Panstewnosti Nasse negwyssy Praheiten.
e. Herrlichkeit.
wa a Regaly.
~ 21. unvermeidliche. neuwarowatedlne ad newyhnutedlne usitaliteram.
lmll. .
§ 22. Einhaltsbefehl. Stawunk erronee, e. f obslawugiczy Rozkaz
Kurner und arrest / nebzapowiedStadiStR. L..17.
recht K. 19. § 3.
Ibid. verwlircket.
ProskutcžJ neu er- propadne ut in parte
funden.
1 a.
§ 28. bestimmen.
wymieřziti
proprie ustanowiti v. zřzjditi
ausmessen.
Welesl. p. 1408.
lbid. iiberschlag.
IRozwrženj proprie Nawrženj Comen. n.
I eintheilung.
770. Welesl. p.
1467.
Ibid. beytrag.
Pržjspienj.
Prž.ispie~jczy Summu
lbid. Vollstreckung.

Nakladů.

Wykonanie hic non Wyplnicnj St. R. de
sat exprimit.
execut.
§ 29. zwingen und zadržeti a wedsti non nadržeti a rozwadieti.
leiten.
sat significativum.
Ibid. Steuerbare Griin- danietnj grunty.
Iberničzny grunty. . Code.
men. n. 683. W 0lesl. p. 1503. e1.
usus.
§ 30. gemein.
obeczne hic err-oncum. Společzne nt supra
§ 16.
Ibid. dem beschwerten k stjžnostem oievřzeny ztj žen em II of.ewřzene
ofen stehet.
stogegj erroneUlll.
gsau.
§ 31. MecrMfcn.
dworllm erronenlll.
k i:zerpad ln ueb rnoJ'zskelllll Pržjslawn
WelesL p. 184. CoI men. ll . 470.
§ 32. Privat.oigem- Saukromy wlastniem-/ priwatnj nt snpTa.
thllm.
siwj.
§ 35. Wolckenbruch. Ztrž oblaku ad lite- Pržjwal,
lygawecz,
ram .
Wolcsl. p. 2/t3. r.o'[
mon. n. 470.
Ibiu. Zurichtung.
Zprawa.
IOprawowanj .
§ 3~. Unser 1-1oh- nassjm p~nstewno- nasRjm wywyi"sonohmtcn.
stem ut "npra.
"tem a H.cgalllm.
Ibid. Ilnverle>zlif:h.
Neporanhaledlne.Ran- Nopol"ll~sited]neinvioj hanj est proprie laLilis.
blasphemia.

§ 41. gcmcin..

' obeczna hlc erronee.
",erden dio Go- Ubcze gen toliko za
meinden nur fUr I to wazane g:3an ad
das verbunden.
I literam .
lbid. besitzer.
osedecz propriC' immobilium.
lbid. verbundel1.
wazani ad literam.
ztržil.
Ibid. erhandlet.
§ 47. begnehmiget. upržjgemel10 ut ]ll
parte 1 a.
§ 48. Theilhabern.
aučzaslnjknm proprie
particeps.
§ 49. in zwei Gat- \Ve dwie wrstwy rozdieleny est propr-ie
tun gen abgetheilet.
genus Welesl. p.
1782.
hmotba nOI1 reperibile.
§ 50. zellg.

B43.

umlllwa ut in parte 1 a.
Ibid. Vertrag.
§ 51. den nnbewegli- za rowne nemohowit.ym se držeti, jako
chen gleich gehalpl'žjnaleženstwj k
len, als ZugehOlomu se wysadili.
run gen darzu bestimmet.
Ibid. in gerich tlichen Přzi prawie clo zagmu
vzata proprie goBeschlag genomfangcn
nehmen,
men.
pfanden.
§ 53. Fideicommiss- wieroswieř'zcnsky statek.
gut.
wyzdwjženo proprie
Ibid. errichtet.
crhuhen.
§ 55. oder andern aneb gine hmotby
zeug.
erronee.
s ohledem
Ibid. doeh mit Riick- wssak
zpatky na to ad
sicht auf das.
literarn.
§ 56. Kunslwerkzeug. mislrna djla erronee.

společzna.

na obcze za",azek gen
loliko za to se wzlahuge.
držitel, p03sessor mohilium.
powinni.
kaupil.
k tomu swoleno.
spolecžnjkum.
od dwogj rozdjlne powahy Wel. p. 1396
v. Rozdjl COUl. n.
339.
k tomu patržjczy materye.
smlauwa.
nemohowilym przJrownane, za gegich
přzinaleženstwj určzene a ustanowene.
Prawnj pržjpowiedj
obsf.awena: St. R. G.
24.
claritatis causa additum fjdeicomissnj.
ust.anowrll.
aneb od gino materye.
s pozorowanjm toho.

mi siru y nastroge Welesl. p. 882 Comen.
n. 717.
Ibid. Riistung von pochwy ode wssy Rystnnk od wssolikero powahy CoiI wrstwy
erronec..
aHer GaUung.
.
men. n. 6(J9.
i pochwa e. Rosszeiig
WelesL nornencl. p.
427. Comon.n.452.
Rytie Welesl. 11 0111 011 cL
př.zjze hic erronee.
Ibid. Garn.
p. 456.
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Owocze erronee pro- užitky.
prie Obst.
Ibid. zu einem ge- k zanechanj giste wey- k zanechanjg-istn
čzastky weymienku
nussky non expriwissen Betrag des
ita communis usus.
mit.
Beylasses.
nastrog k stawenj pahmot.ba k stawenj.
§ 60. Bauzeug.

§ ;':17. Friichten.

třzjczy.

§ 63. nothige Erfor-

potřzebne

wyhleda-

patřzj czy potřzebnosti

ut in parte 1 a.
walnosti.
zaloh erronee ut. in zaklad aneb hypoteku.
part.e 1 a.
na- zemskych kassach. zaIbid.
Creditscassen peniezniczych
pngčzeny kapitaly.
sseho rzedstwa n1ounseres Staats an~ene gjstiny.
liegende Kapitalien.

dernissen.
Ibid. hypothec.

o

Caput 2dum.
~

1. willkiirlich.

Ibid. zernichten.
Ibid. Friichte.
Ibid. erzeuget.
Ibid. Mannlein.
Ibid. h';ichtig.

§ 2. wiedrigen Gebrauch.
Ibid. Anspruch.
§ 3. in princ. Wenn.
Ibid. Verlnst.
Ibid. beharrliche Beschwerungen.

§ 7. Eigenthiimers.
§ 8. Gerich1.sordnung.
§

10. deme ohngeachtet.
Ibid. Von dem wahren
Besitzer.

Ibid. erlittenen Sehaden.

uzwo1nie nt. in parte dle libosti.
1 a.
zničziti inusitatum.
w niez uwedsti Wele:;J.
p. 902.
plod.
požitek.
poehazy.
se urodj.
sameez proprie re- ideo additum aneb
speclu avium.
plo d.i k.
obtiežkano
proprie obiehnuto usita1.111ll
respectu hominul11.
qnoad peeora.
střzježne užjwanj hic tomu proti,,"ne nžjimpropl'ie.
wanj.
narčzba neu erdicht. 1pohledawanj.
když.
komu erronee.
zmarženj proprie Ve\'- zl.ra1.a Welesl. p.1503.
deI'beJl.
I
tr",ala zbr~jmenj pro- I:rwala neb stala zaprie biirde, lasl.
tjženj St. R. K. 42.
Comen. n. 460.
us1.awičzne obtjženj
Com. ll. 487. 344.
wlastnienstwj erronee. wlaslniencze.
;.
prawnj ržad non ex- praw!lj saudnj ržacl.
primit.
neohljžege se wSRak niez wssak menie.
na to.
od praweho osedeze. od skutečzneho osedPrawy est reehtcze.
massiger.
snassenau škodu ad spusobenau sskodu.
literam.

§ 14. urkund.

pruwod erronee, est zapis Welesl. p. 1213.
Beweis.
Ibid. in gerichtln. Be-. w prawnjm zagmu. w prawnjm opatroschlag.
wanj.
§ 15. doch denselben o nieg bez ossemet- geg bez swe winy
nosti pr~issel.
ohne Geťahrde verpozbyl.
lohren.
§ 17. mit wahrer Ge- s prawau ossemetnosti s oprawdiwau lstj a
a skrze pržečziHihrde und durch
skrze zločzinost.
nienj.
Verbrechen.
Ibid .. unrechtmassiger neporžadny Osedecz. neprawy držitel.
Besitzer.
§ 19. ist zu begriin- ma se stanowiti n. re- ma swug zaklad.
perihile.
den.
Ibid.
eingesamlete sebrane užitky ad li- wyzdwjhnuty v. skliteram.
zeny.
Nutzungen fructus
percepti.
. h a- II se newynaehazy.
obywa proprie ID
§ 20. furwaltet.
hitat.
zpržjsahati
Ibid. heschworen.
inusita- pržjsabau dotwrditi
tum.
Wel. p. 1164.
Ibid. hey unterlau- přzi ohywagjezy os se- kde lest przjkročzuge .
metnosti.
dolus enim profender Gemhrde.
prie est lest.
naražen y hyli ut in wysazeny byti.
lbid. anzuschlagen.
parte 1 a.
Ibid. hOher angebracht wegsse odbyly by ti se za nie wjcze ztržilo.
proprie abgefertiget.
werde.
§ 21. abgesonderL odzwlassliti se muže odniato aneb odpogeno
inusitatum.
by ti muže Welesl.
werden mag.
p. 616.
§ 22. Einhebung.
zdwjhnutj ad literam. sklizenj.
§ 24. verbrechen.
začzinekut in parte 1 a. zločzinost.
Ibid. lossgesprochen. odprostien.
žaloby
oswobozen,
abso1utio e. oswobozenj St. R. B. 86.
Wel. Nom. p. 336.
uprzjgemenj neu er- schwalenj Welesl. p.
§ 2(,. gutheissung.
fund.
654.
Caput 3.

§ 1. Erdfarben.

§ 2. fischen,
stellen.

Izemske

barwy ad li- barewny rudky.
teram.
Vogel lowenj ryb, ptačzj rybařstwj, ptačznicz-'
čzjžby inusitatum.
twj aneb lapanj ptaku Com. 11.427,428.
'7
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Ibid. wiedrigens macht w protiewu čzinj sebe ginak čzinj sebe ulier sich eines Einsahanj do prawa
skanj prawa grungriefs in, die Rechte
gruntu osedcze wintownjho
osedcze
des Grundbesitzers
neho ad literam.
winneho.
schuldig.
IJ)id. Freiheiten, Prl- zwole. prorsus erro- nadanj, antiqua diplovilegia.
nenm.
mata habent magestatl'.
§ 3. Zulassung.
, propugčzenj e, Ver- dopustienj, permissio
leyhung.
Welesl. p. 1222.
Ibid.
vorzugliches I pržedtažne prawo ad prawo pržednosli
Recht.
literam.
§ 7. angegangen.
pržedchazen ad lile- pozdrawell.
ram.
§ 9. Versuch.
skaussba neue1'dicht. skaussenj.
§ 10. von sich lassen. u sebe zanechati er- od sebe propusliti.
ronee.
§ 11. gen;ihret.
žiwena improprie.
krmena.
§ 12. unser 13efehls- nass weletnjk inu si- wogensky sprawcze.
haber.
tatum.
§ 15. PlUnderung.
dranczowanj.
additum aneb plundrowanj WelesJ. p.
619.
Ibid. mitwiircken.
spolu skutčzegj no- spolu napomahagj.
vum.
§ 20. von geringen od chatrne czeny ut od male czeny.
Werth.
in parte 1".
Ihid. erfordert.
wyhledawame.
za potržehne kladcme.
§ 25. wieder Willen. bez wule.
proti wnli.
§ 26. PHitzen.
prostoramincognitum. placzum Wel. p.l037.
Com. n. 540.
§ 33.nutzbahre Eigen- požjwatne wlastnien- užjwatne wlastnienthum.
stwj, požjwatel est
stwj dominium utiusufruduarius St.
le, quia usus e. užjR. L. 1. § 2.
wanj St. R. 1,. 1.
§ 3.
Ibid: auflosslich.
rozwazatedlne ad li- rozwedliwe.
teram.
Caput 4.

Cap. 5.
In ruhro. willkU1'liche. uzwolno.

§ 1. iibcrgehen.
lbid. list, dolus.

i

In rub1'o. Neiie E1'- inowe utworženj,
zeiigungen Specificatio.

§ 5. Gang.
§ 7. bewahren.

t

Ibid. unkennbah1' gc- I skrytychasmisscnych neroznatedlnych WewOl'dene.
pl'op1'ie, ve"rborgene I lesl. p. 1891.
uml vl'l'lllisehto.
§ 8. gr~illtz Schei- hl'al\icz rozdiell'nj ad additum aneb I'OZ1l10liternm.
zenj.
dung.
nančzba nel[ erdicht. Kunst anob umienj
~ tO. T(UBRL
Com. n. 251. 252.
Ibid. durch ve1'h~iltnis- skrz s1'ownale aU(;Z;l- gsa zhotoweneho celll~issigc Theilneh- ,
stenstwj na czelem
leho dle mjry aunmng
an
dem
ad litel'am.
<'zasten.
Gall!zcn.
§ 11. vOl'zngliches p1'žedtažne p1'awo ad p1'awo pržednosti.
Rodt.
hteram.
a nic menie přzeclcze.
§ 12. demo ohnge- nybrž hez toho.
acMet.
§ 16. ahsondern.
odzwlasstiti ut su pra. oclpogjLi.
Ibid. den Besitz ver- ztratili i gest osed.
pozbylli gest on d1'ženj
te wieczy.
10h1'on.
§ 17. gestaltet.
ulwor'zil.
zhotowil, a zfo1'mowal.
niekdo lržetj.
~ 18. ein Dritte1'.
tl'žetj.
Ibid. auf cine von den s zpusobami w § 10. na gcden neh druhy
in § 10. be1'Uhrten
podotknulymi.
v § 10. podotknuty
Arthen.
zpusob.
Ibid. cinen Anspruch. negakau na1'čzbu no- negake pohlcdawanj,
I vum.
a pra\\'o.
§ 20. ist sich nach ma pržj tom swolenj ma se podle smieřzu
cl er hey dieser Eingjczyho přzi tom
miely au mysl pozoro wan by ti.
willigung goheglen
~woletlj
aumyslu
Absicht zu richtcn.
pok1'ačzowati.

nowe tworženj neb
formowanj. Welesl.
p. 934. Com. n. 21.
ad 230.
bieh.
aneh tok.
'opat1'owati improp1'ie. ost1'žjhati Comen. n,
j
984,

Ibid. vertauschet.

dohrowolne. Voluntarius. Com. n. 798.
WelesL p. 1793.
I
,přzewzda ad literam. doda, lradere est dodali St R. G. 41 .
ossernelnost proprie additum a Istj Com. n.
B18.
doceptio Comen. n.
925.
wymienugo
p1'oprie pl'ofreymarčzuge Weest ausswechsloL
leslav. p. 333. Comen. n. 722.

Cap, 6.

§ 1. willkiirliche Ube1'- uzwolne pržewzdanj dohrowolne dodanj.
gabe.

ut supra.

7*

100

101

§ 3. gewisser Betrag. gista weynusska ut gista summa.
supra.
+.
§ 5. Veratisserer.
odczyzowatel e,mll1
prodawagjczy.
Entfremder.
§ 7. hintangeben.
pričz od sebe dati ad zase odprodawati.
literam.
Ibid. misstrauen.
neduwiera.
nedowieřzowanj Com.
n. 812.
§ 8. kundbahl'er mas- zgewnie improprie.
wiedomie.
sen.
§ 9. mit Hinterge- s ossizenjm.
additum a podskohung.
čzenjm.
Ibid. nicht dazu ge- lam nepatržjczyho.
k tomu nepatržjczyho.
hOriges.
§ 10. Erfordernissen wyhledawatnosti mu- potržebnosti museliby.
mi:isten.
segj.
Ibid. AnspriIche.
narGzba ut supra.
pohleclawanj.
§ 11. verstellte Hand- przetwaržene gednanj pokl'ytne gedna.nj.
lung.
ut in parte 1 a.
Ibid. geringer Preis. chalrna czena ut in mala summa.
parto 1 a.
§ 13. desson gestlln- pi'ziznal y.
k tomu so znagjczy.
dig.
Ibid. Handlllllg.
gednanj hic lmpro- smlauwa.
prie.
Cap. 7.

§ 1. El' fOl'clernissell.
Ibid. ungestort.

wyhloclawatnosli.
bez nepokogonj inusitatum .
. ~ 2. unrechtmlissigo. nenaležita.
Ibid. erfordern.
wyhledawamo.

polřzobllO~li.

pokognie.

neprawa.
za potržobno ukladame.
g 3. tadelhaft und allhonau a trestandli- wadnau a winitodlnau.
l;
striiflich.
wau.
Vitium ost wada,
culpa wina, Weles!.
p. 1663. Com. n.
797.
§ 4. rechtmlissig.
naležitie.
řzadnie St.
R. do
praescript.
§ 6. 110chtmlissige Ur- I naložita přzjGzina non řzadna
nabywatna
sach, titulus justus.
exprimit.
přzjčzina St. R.
Ibid. oingebilcleto.
wobrazeno literalitol' domoysslene Welesl.
ad l'isum.
p. 837.
~ 7. Gogl'lIl)('woisf'.
Střzjčzny dukaz.
additum a odwocl Wel.
p. 945.

§ 9. geschiedenon.

1'0zlaučzenych

impro- rozdielen ych Welesl.
p. 249.
se zpatčzj non erdicht. pozdržugo Welesl. p.
292.
samodečznie ut supra. dobrowolnie.
potržobnymi wyhlo- patřzjczymi potržebdawatnostmi.
nostmi.
neobywa proprie oby- se nenachazj.
wati habitaro Comono n. 343.
nepřziehazy.
přzigjti nemuze.
nezabranieno znstawa swobodno gest V. zuad literam.
stawa.
neohywa ut supra.
se nenaehazy.
protiew minus usita- czo gineho.
tum.
naležita
nahywatna l'žadna pržjczina pi'žopržjčzina e1'1'onee.
nessonj.
prio.

§ 10. gehemmet.
bid. freiwillig.

§ 11. niithigen Erfordernissen.
Ibid. unterwaltet.

§ 12. kommen kann.
Ibid.
unbenommen
bleibt.
Ibid. unterwaltet.
§ 13. wioderspiol.
§ 14. rochtmassigo

Ubertragungsursache.
Ibid. nicht erfordel't. se newyhledawa.

za potl'žehnau se neklade.
Ibid. verzogeret hat. prodlužowala etiam prodlewala a odkladehita contrahere.
dala Comen. n. 365.

886.
Ibid. ihme ohliegende gemu naležjezym zawazku ad literam.
Ve1'bindlichkeit.
Ihid. diese Ve1'bind- v tom zawazku.
liehkeit.
wmezony don neu er§ 19. Sehalttag.
dieht.
§ 20. zuruck gelegt wyprssol hie inepte.
ist.
~ 23. l1eehtsansprU- prawnj nar6zhy.
che.
§ 26. untol' die erBte k prwnj wl'stwio paGattung gohOren.
tržegj ul so.pra.
Ihid. oingoflthrct ist. uwedeua nenj erronee.
fochem.
~ 27. vOl'wand.

z geho strany powinnowanau.
o te powinnosti.
přzestupny

den.

I

pominul W olosl.
747.
prawnj žalohy.

p.

od p1'wnj powahy gsau.

UWedCll:l gost.
zamyslom pl'oprio VI/elosl. p. 8:39.
Ibid. Fiscalit1iton.
odaumrtj ononee e. fiskalnj pl'zjpadnosti.
proprie ius eaducitatis.
Ibid. koinor besondor žadnoho pržedtažneho žadneho obzwlasstBegUnstigung.
prawa ost ius prioneho opržjznienj.
ritatis.
§ 28. von freyen od wule odwisagj ad na swobodno wuli a
Willen ahhangon.
literam.
libosti pozustawagj.

§ 29. willkiirlichen.
Ibid. forlflihre.
§ 30. erlOschet.
§ 32. wieder ihre
Vorfahrer.
§ 33. veranlasset \\'01'den.
§ 35. beruhet.
§ 36. Abfithrung.

llzwolnych ut supra. dobrowolnych.
kračzeI.

mjgj.
od gegjch pržedknw
crronce.
se udala proprie angcben.
se stanowj ut supra.
odwod proprie Gegenbeweis Welesl. p.
945.
Ibid. zurucklassen.
zadržeti enonce est
behalten.
Ibid. Rechtsforderung. pohankau.
§ 37. Anspriiche.
narčzby.
§ 42. eines andern niečzj prawo.
Recht.
pruwody nt supra.
Ibid. Urkunden.
§ 44. Anspruch.
narčzba.
§ 45. Gerichtsord- prawnj ržad non exnung.
primit.
Ibiu. wiedrigens.
w protiewn.

pokračzowa!.
přzestawa, a pomigj.
proti gegjchpr~ed-

kum.
se

přzibodila.

pozusta,,'a.
od \yadif)nj.
zanechati.
žalobau.
pohledawanj.
prawo niekoho gjneho.
pruwodnj listy.
pohledawanj.
prawnj saudnj ržad.
ginak.

§ 47. hey dcrselben prží nj na giny spu- gjch ta wiecz na giny
aufanuereArth verfangen sinu.

sob zawazani gsau
propríe verbllnuen.

spusob se dolyka
iu e. qUOl"llm interest Weles!. p. 383.

Hrubšr omyly tisku.

Na str. 14. pozn. 2. ř. ll. zdola místo "přesvedčoval" stůj "přisvědčoval".
"
18.
3. místo "On. z. k." stůj "Os. z. kn.".
22. " ř. 4. a 9. místo "lg." stůj "ly.".
" " 23. " 4. ř. 4. zdola místo "j ej poslal" stůj "poslal jej".
" " 60. " 1." 4. místo "vyhlašování" stůj "vyhlašovací".

