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A keď pod tlakom vyspelosti a sebavedomia l'udu postupom častl 

dostal sa aj do uhorského "Corpus juris hungarici" - v tom ohl'ade vol'a
jaký politický alebo sociálny pokrok: konservativná štruktúra uhorskej admi
nistratívy vedela vždy jeho uskutočnenie zahatiť poťažne zpotvoriť. 

Nechcem sa široko rozpisovať o tom, že úradné a spoločenské styky 
medzi nižšími vrstvami l'udu - a to hlavne v takzvaných národnostných 
územiach - a reprezentantmi uhorskej administratívy upomínajú na stredo
veké ·otroctvo. 

Ústava a demokratické zákony Čs. republiky dávajú slovenském tl 
administratívnemu sboru plnú možnosť, ba nakladajú mu za povinnost so
cialne a spoločensky čo najužšie pritiahnuť k sebe, vziať pod svoju ochranu. 
cez tol'ko staletí zanedbaný slovenský l'ud, zahojiť utrpené rany, povýšiť jeho. 
biedny sociálny stav, vzbudiť jeho l'udské sebavedomie a 'daveru oproti 
štátu a zákonom. 

Nech sa považuje slovenský administratívny úradník, a to hlavne v 
tých najnižších, odvetviach v kruhu jeho pasobnosti za otea jemu sverenej 
rodiny; a nech si vytkne slovenský administratívny sbor za . svoju najvzne
senejšú úlohu rozkvet duševného, telesného blahobytu každého člena tejto 
rodiny. 

Dr. Bořivoj Pekárek, mistotaj. nejv. s. 

Zajištění půdy drobným pachtýřům. 
(zákon ze dne 27. května 1919, číslo ' 318 sb. z. an.) 

Úlče18lm tohJorto článlklU j elSt olbe:znárrnilti prá'ViI .. 1fky iI1,a Sllo,vensku 
s jiU\cNlk..a,t'UJIiOu nej\vyiŠší'ho SlQudu, ,ptolkru\d jde o výjkJla'd BVTdlU u vedl\
néibJo záOmna iplo,kU/d se tý:če ncyvel k nělmíU vyd'aných. :Č. 247 /1920~. 

č. 3111!i19fZO a č. 166/19fZ1. Slb. z. a n . . Uvedena' brlJjdou jak rolZlhod11urtí 
llveřejněná {IS olvn:alčením, kde vy,šl,a),. tak ;i, neu:veřej'něná a to' v ;po
ř a dí lPa,l~agr'aflo\V ém. 

1. Z. Č. 318/19119 Sb. z. a n. 
,První návrih,pto!dám č[eny N. S. Pr'olkú!plkem a spoJ. (tisk. 4·55 

zalse,dání N. S. r. 19119),. palk nálsledlolvJal vládtní ná'V~h (tisk. 909 téhož 
zalse\dání) a zjp:rá)v·a 'Vý.boru ,pJ'lO refloT/Il1JU ,ptolzernUwlvo'1l a výlbm1U Wráv
LÍho (tiJsIk 101919 télholž z,.aJsedáil1í). Žáldlný ,z tě,c,h,to' ná'vThú jplo\kuid se . 
tý1če zfprá vy J?eolbs,aJhruj e b1liižlšíiho :oidúv)odněiIlÍ. V N. S. oP'řij '3!t návrh. 
z. d\le výlbof-orvé z)právy v prvám i d;rulhérrn čtení Id'lle 27. května 1919-
po ře,či Dora Viš)kIOIVlskoéhlo· (těISiThOlpilse,c,ká Zjpráv,a o 5f:>. schúlZri ,N. 5., 
str. 15n}3----J151916). 

§ 1., Q,dst. 1. 

1. »IP.a ,c TI. tem» my,slí -se ,s:klutelčné olbldělárvá'llí a u:ží\vámí .paeh
tO'v'L:élho pOlzelmku, niko'li:v, jitŽ po,ulhé . u,z'avtření poachi'orvní slm,1ouvy. 
(R. 1. 11,9/22.) 

2. RlOIzhlo/dn lo, zda pHlclhtÝ1ř 'V den vYlhláJšení z. č. 31.8/19 byl 
)~sklut,e!čil1ě» p.a 'c th t Ý ř e m, nelSita,čí, byl .. lli jítm .flo[rtmá;~íllě. (R. II. 474/21.) 

3. D á ln í do p:a ,c h t'U Úp1o,d\p:a1óhtIU) nemulsí se státi vý,sloIYDč , 
n ý1bl1ž i činy kIO'lllkl.udelAnimi. (H. z 30./V,L R. 1. 414/20.) 
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4. J\Cle o p ,o lměr ,p ,a 'clh.:tovIií, pfcvezme-li pachitJ'nř j e,Šltě jiné 
rzáJv,aJz:ky ve IPII:'oISjpě,c\h p[lolP'a:dbltlolváte!le (odJběr ;piva, H. z 8./III., R: 1. 
2719/21 a R. ze dne 26./\ViIL R. 1. 731/ť211.) 

5. Slmvo;urva, j ~ž , rla,stnÍ:k přelIle ,ch 'al Izrd,arlma piorzemok 
k tQ\hdělárv:áJní, z.a'vá;zav se, že jej dá do pa,cihrtu, aiŽ se ,s!tane 'VÝLioSlným, ' 
ne'ní 'VÝ(P:J.' OISOIU, nýjbrliž sml'o'u;vIOU inn!oJmináitní, již dl,'l1žno pO'Siuzmvati 
d~,e ,př.eidlP'iJsů IQ slmlloluvě ,pa,dhtolvní. (H. z 2,1./VIL, R. 1. 7.09/21.) 

6. J,de 'o pia,o'hJt, z:ruklá!dajíd IP OIŽ a t(}110 'V ,a cíp r á 'v '0, }JtolnelChár~'-~i 

poz8Imelk v užÍ'vání Ip,atcjhtý.ři za vo, že t8lIltlO ponelc1h lal pif\Olpalchtav,at ~ li 
s'Vůj vllalstlIlí 'polzem,elk v luŽívá:ní. (iR. z. 9./VJ." R. 1. 20:1/21.) 

7. P '0 IŽ .a Id 10 'v a IC í p;r á v o piř:ÍJshlJší i tomu, jenž ' si pon e.cJlla i 
poze::nky v ipalClhtlU; ,o.ddl<l;Ze'j e na výJměne:k. (IR. ze 7./nI., IH. 1. 1:18/22.) 

8.P O:ž la td 'O (V a IC í IP l' á'V o L'~prřÍlslliUlší tlomu, .Ik ,dlo byl ,PŮivo,dn(~ 
vla,stnÍlk,em pO'žtard'ovlanýlch \PC~Z8lIDiků, leč 'Že Iby je měl v [l,a 'chtu 
PIO' ce}ou záklolIllIllOru dolbu. {H. z ' 214../11., R. 1. 6I1/t2e.) 

9. Trm, že polŽl3./d!olV:a tell dJolmálha~ Ise o::p'n o V y ,p ,a ch t u Cz" ' C. 
313/21), ne,d.a!j je'štč na jevto', že Ise v'zld'ává nároikm .Jli3, p'ostoulPení- [l 0 -

zelmku ,do v l a:stni dt,d. (iR. z 3t1./XIII., IR. 1. 1'558/2;1.) 

1.0. Po'Ž.aldlolvací ;právo nemúlŽe u!platňo,~a:ti tel11, kJdlObyl pOÚhj'T:ill 
držíte 19m Ip(O.zemku ve ISlmy.s:~ ,u §-1J. 3,011. IOlblč. 'Z. (R. .z 3./X., R. .'1 . .:117'11?2.) 

,11, P ,oi,Ž,ad!olvlalCÍ pr,á'vo pfíls~uší též p1atdllltýh, jenž mě'I prionaj a t 
pOlze,mek v:Židy p 'oUJz.e IV Jé,tě. (R. z 2:9./IVILII., R. 1. 919i9'/22.) ~ 

112. Plo:ialdlO'V'atCÍ p :rá'V,o př:ÍJs1uiŠÍ též ffi,aaýJm ŽiVlll0lStL'ÍlkŮJm a 0.80-

báJm s 'Pe\lllýJm ,platem - ,orvlŠe,~ri sipllJl1ě'lly~:li Ols'tatní ,záikIOiIl'llé ,poldJm:ÍJnky. 
(ll . .z 5'/X,L, R. 1. i33.7/211.) Srov. l'O'Z. v §.Ju 3., OldJSt. ;t ' , ' , 

, 13. iN eihze pOlldáda ti 'za, 'iPI01dlpac'hltýtře t(jh'o, j elffi'už iprřenechány 
byly ,pa,chtýrř,em výtěl71ky pruch:tolVonélho piolzetmlkJU z dohré vú/le .. a;!~'i'ž 
by pl1atil pa'clhtro'Vnélho. i(iR. 'z .. 8./X., R. 1. 127:11t211.) 

14. P lolŽ,a,.!dtovalCÍ náTlok ' Í)lQtdlP'aldhitj'nřú'V jels~ n áro,k Isamols{ClJtný, 
-ruiJlwl-i vOld práva pRah týtře -old!Vlo'zIOiv,a,.ný a r ,olzholdný je ,p!O'U!ze 1S'k!ute,čnÝ 
~talv na straně ip,otdlpalcíbJtýtře v dolbě vyh'láJšeL'Í z. Č , 318/:19119. (H
z 23./~I., TI. 1. 19617 /f20.) VilZ PTá Y:UÍlk 1921, str. 113. 
. .16. Nel'ze p '0Ivla1ž.Qjvlal1Ji z.a po,djpa,cihiý,ře 1JOh10, jenž s o:tcem 
va,alstnÍim Ipaclhtý,ř,erm - ži}e v téže us et{]j10ls ti , ne,made ještě Slalffiiotné'hto 
hOlspqldfuíství. (R. ~ 1./lI:I., R. 1. 1'119/21.) 

116. Byl--ii i ve s:mllo'uvě pOldlp.a,c'ht z,a,.:káJzán a pOlzemek ;př'e,s ,to dán 
910. ;pl Otdjpa'cihitu, prř:ÍJsl'Uiší pOldIP.a'chtýlři ,pOlž,aldlov,ací 'p:rálVlO, jlSlou-li tu 
olsta:tní pfeidjpolkJi,a,dy IPIIO ná,To;k pO!Žlad'OIVlalcí. (R. ze 17.FV' .. , R. 1. 623/211.) 
Vitz !Právníl~ 119211, lstI'. 2716. (R'oe;. z 2./'VI1., R. I. 7197§'2.1.) 'Vj,z Přehl,~ d 

' I'IOiZ1hlotd'DiUtí 1192:1, l8'tr. 73. 
17. PolŽ1aid'O'v,admu náro:ktU 'P 'o dIP a ,c h t Ý ř e l~'ení na zavadu, že 

p ia c ',h t Ý ř i pTálVIO to pDO' něj ,a'kou ZáJkIOIll'lltOU :přelkážlku lll'eIPŤfs.lIU3l. 

(lB. . ze 4./XI., R. 1. 919/20.) . 

18. Pr'o 'Jp:olŽa,d,Olvací nárolk :po,dlpalchtý_řúv j elst be'z vlivu, že poze
lÍle,k ,d-ám byl patclhtýři do palohtu dOlplňkem klU mzdě. (R. IZ 12./X., 
R. 1. 542/2.0) a1~!elb zld,a :pruahtý,ř má j-ej 'z důvodu cel,orolčnÍho' slu'Želbního. 
piomě,ru. (R. z 23./XJ., R. ~I. 96,7/20.) 

/ 
( 
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1.9. Nejde o/poměr p.O'd)p.alootýTře, ' [lo!S'Ťioupil-li pachtýř třetí 

{) ,solbě /pou:ze /svá ,práva pa'clhtýl:ř1slká, .sám vŠlalk pl:atH nadále pa/c!htolvné 
na sráižku sivého' dllUJhru vúči orné. ,třetí 'olsolbě. (H. z l1./,VilII., R. L 
82:9/22.) 

. 20. P:olmě:ru poldlp.a,clh ŤJOJVIIlÍlnltU I'IolvlIlá se prá1vní poměr, do ělhož. 

pO'stO\ujp.il p\Oldlpalcíhlťýlř pta,clhtýlři na rillsio peněži,té úJPllaty :SiVÚj poze
mek v ulŽ~v.ání. (lB.. z 24./X., R. r. lt239/t2c2.) 

21. Lh-olstejl~lo ', ' zldla vll ,alstnÍlk o podJpa\chltu rneviěděl. (H. z 26./I.~ 
R. I. 7:1/21.) 

22. Pa'dh 1;;O'VIl1í slmllo'u ~a z,a[dádá 'PIO~aldlolva.cí · nárolk , i telh.dy, 
ne'byl,a-11i s/cJJjválena n:adrřÍlzenýlm úř,adem církev;nÍJm. (R. ·z 21./IX .. ~ 
R. II. 273/tGO---ťG'Sl/20.) 

23. S 110lZlho\dlllIutím o pOlŽaldo'V,adim nárdkludlrolbnýic!h palc:hiýí'ú 
nutno Ise1č:k!ati, Ibyl-Jipolža:do'vlaný po:zelmek sice Ip.Dodán .před nabyl;íóID 
pŮJso!bln1os,ti zá!kolTha o z.ajilštění ipúdy, nebyl-Ili IVlšlalk proldej · IdoSlIl-d 
sC'nvál'en slorudlem Stvěřenlskýim. (lB.. 'ze 7./XII., R. I. 843/ 22.) 

24. P,olŽatCLO\V,a'CÍ 'práJVl() 'V'ztwh'ude se i na přiilorano'U črust .pIol?lémku, 
byl,a-Ih též s.kU'telčmě v ,pa'ch-tu, n'Íllw!ivl IVlšlalk, by,l ,a-Ili přio;ráva SI-i'é:' 

IDIQ,cně. (H. z m.lIIX., R. lJ. ,260/20..) . 

26; Po:žadovta.cí prárv1o' nevz'tahuje s·e rn,a pOlzeme1c, je:bJolž ploužiiv,a-i 
p8Jclbitýř j ,a;k,o telIliso·vélho ~:řÍ!Ště. (R. z 216./V., R. 1. . 3:1;6-20.) VIi,z Sib. 
nej v. :s.č. 525. 
, 2-6. Piř,elclJmMeJm pOlŽaldorv.adho náÍ"tQikJu j lslOtU i pa!s'ŤJviny. (R. ,z 10.1V .. , 

H. I. 58
1
9-211.) . ' . , . 

27. D1olbýjV'al-H v!la,s'tn:í!k lIla čá!sti Ipropa,chttOlv.anéihlO ;po.tzelID[{u 
p~sek, Vlztaihruje se :poŽ'a!dIOlvací IP,rálvtO- na ČálSt, na nÍlž ' -v' ďen vyhl ,átšení 
pOlža,dorv,a,CÍlho :zálk.lOna .I~·eibyllo pÍiS~cIU diolbýváírto. ,(IR. ze 4./1V1II1., . R. L 
82c2/2i1 .) 

28. Plolž.adorvlalCÍ pirá V·O VlZlta:hiuj e se ,i na p'OI.zeimlky, j e·ž j,s,ou . v ka
tals,tru .sk'e z·~\Plsány j:alklO čáls,ti rylbníka, a\vlšak byl y PTOIPH1C!htlolVány 
a u:ží1válIly j,alk.o JJO(Ulky. (lB.. ze20./iIX., H. 1. 116t4/f2J1.) 

219. plolŽ,a!d,olvateJŮlm jelst 'p!ř-ÍIZ:l1'ati i mez, jÍJž prři pOlŽa/dlo'vání 1JtO

zemku belzIP1a'tll1ě UlŽí'VI3.lli. (R. ·,z,e 2./rv., R. 1. 50'8/22.) 

30. O tom:, ,z;da ·j-de 10" ;po;zemky izeměldělls'ké, r1olzlhodtu.je sta,v 's,ku
-tečný, nirrwíJ.t.iJv kata.strá1iIlÍ. (R. ze 14./'V!I II II., R. 1. 8916/22.) 

313 Pr!olp:a:ClhI'DOlVárJ rriuUlsí býii piolz'emek .sám, nilklQli\v úI'lOda z něho. 
J de tO- Ipo'Ulhý k 'u IP , úI'lody l1.1 Čir'Ú, nli.lkoHv tO\PTa vy' vl,alstnilm. {R. ,z. 5./XI., 
R. 1. 1.386/22.) 

3tG. Pt,g,'chtýř nelPo,Zlbývá Ipo.žaldlo'v,acíh-o IPrálVla ·tírm, že .po vylhl á3ení 
zákona ' o ·z:ajilšiělIlí púdy Ptolsto'Uip.i~l plI'áJv.a pa'clhtJolVm.Í. (H. ze 7.1XIL, 
R. 1. 1020/20.) , 

33. PlOtŽ:a-dtolv!ate.l 'musel býti .pa'chltýiřem v dlQ!b'ě vy/hllá1šení zá
kona, n~ktOUv telplI'lVe 'V doibě pt:Jldání IP·ři'hll álŠ:'ky. (H. ze 2./X1., R. II. 
361120.) 

34. O.kolL.:o:s:t.. ž,e :plolzelmky kdylsi (lpŤed T. 1901) byl y l esem a 
že , snad maj í hý ti olpětně z:a1l elSiněny., neloldn:úmá ' jim ;pov.ahy · 'ze'mc~
dól'Skýdh po'ze.mkú. (H . z 30'/XI., R. II. 33:9/20.) 
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35. Není He,ba, ailJy 'P1O!z6lmelk byl v den vy,hUášení záJk,ona flOr
mMně pisáln I~:a jlffién'O' pOIŽ'aidolv:atel01vI0, stalčí, mě~-ni }ej .skIuteč11ě 

v pacbrtJU. «fR.. ze 16.1XI., R. 1. 937/20.) 
36. Zlpalahtov,a,nolu zahr,ajdu ne1Jz,e 'ptDoti ~prrolpaiCllltlolv,ate,1Jo,vě vŮlli 

Pl'omčniti v 'pOIz'elmek zelffiě,d'ěilISlký. SVlálení úo lize 'pf ed'Po'k 1 áJda,tri , 
vědě'l-li [p:r'iOlpaJcJhtoIWlte/1 'o' zlmčně a neQloČlni1-lli pil10ti ní náJmi,t'ek. \R. 
z 18'/,1., R. 1. 66/21.) 

37. ')~ZelIIÍě/dělJslkým,» jest k ,ajŽld)'r IPOiZ8ime[\:., jeTJž ,byl ze:mědiil ci 

:pvop'aJchlt01ván k Iv:llalstnÍlmu hOls.podJaření :a jim j ,alkýmJlmliv Zjpůlsohl~m 

hOI~podář!E!ky pOIUJží'v,án a dle své kultury 'Phmě'řeně o!bděl áv run. (R. 
z 11./1., R. 1. 14§21.) 

§ t' l 'odst. 2. 

1. Llho/stejlIllo;. zda m ,a;jitel ipolž'adlolv,ar~'ého Iplo:z·elffilk'u je/st tuze:nl
ce,m či C,i'~olzelmcelffi. (H. z 10./íVIIm., R. II. ' 197 /20. V]z Sb. min. pI".1 v. 
civ. Č. 44. (lB.. z 8'/VII[., R. 1. 360/20.) VllZ SIb. nejv. s. c,ilY. Č, 540, 
(IR. z 5./X., R. II. 303/20.) Virz; SIb. nej!,v. s. cirv. č. 698. 

2. ,R.OZ,hOldI~lýlm, . !Z!doa v 'Ůka,mžjik:u~ Ikd'Y náJ'lok /byl IllisnelSen (polkl,lU 
se týiče IV IcLo/b,ě, /k1dy Izá:kloíIl lnabyl rÚlč'innolsti), !byl :po!Zemek rve vla:st
nidví lo,solby, IPTlolti nÍlž lz'e j e,j ,u,p.la'tň,orvlati. I(IR. rze17./iViU., R. II. 
175/20.) \Vi'z SIb. Imtin. 'SlplI1a'V. lCÍ'v. IČ. 81; iS/b. nej:v. IS. ICÍV. ,č. 597. 

3. V lotálzlc,e, ,ZJdla 1P10Iž>ald!o"nalIlý iporz;elIll~ ,je/s t IP<O'z,emkelffi státním 
atd. I1olzJholduue, /Zlda :jírrn /by[ 'v den :vylhláJšerní záklova. [ )holstejno, ~dí'i 

měl tuto 'vbstnolSti ,dřív,e 13, 'z·da ji l1'3,'potom {potbyl. (R. 'z 23.I§X[., H. l. 
965/20.) V:iJz ISlb. lIl,e'jv. 19. 'CÍIv. IČ. 772. I 

4. PIl"fO otá'zlklU, 'Zlda IPožadova.n)'r ~1Orz;eme.k nále,ží k lPolzemkúm, 
na něž ,záJklon ·0 ,zlajiJště:ní IPůdy (se 'vlztah!u1je, 'je/st ~olzh<oidLIJ''lffi IS k .'u -
t eč n ý, Il1kloil~:v Il{! III i tll <O 'v :ll í stla v v Idrolbě, kidy ,záJk,on ten nalby.l 

ú<Č:irnLiosti. (,R. z · 2l6./II IV., IR. T. 6m/ i2íl.) 
5.PI0Iž,alďloivlaJcí iprruvlo [l.a!chrtý,řolVo lna pOlzemky státelffi ,z·aibr.3.né 

není o'me'zeDlO t~ffi, . I2}da .nělc,O' 'Pl"10' :vlastniJk.a IZlbude. ,(.R. lZe 4./X., 
R. II. 381/21.) 

16. Týká-U .se Ipo:ž'aid'Ů'vad 1,'áT/Olk istatk'u de,Slkol'vého, není tře'ba 

zj:iJšťmTati, IZJda j 81St státem ,zalb:rán. (H. z 3Jl.lX., R. I. !1029/22.) 
7. P,olze:melk jenž jelslt ISOIUičálStí delslk'olVéiho Istaťk,u, ;po,dlé.Jl:i 

J),olžalc1o'vadmu !pll' áv'li :dDolhIJého· pachtýře, tĎelbalS !t1y 1 \poIZE)mrkfO,výjjll 
úř,a1d·e,m 'ze zá!bo'l'lU vy'l'o'Uičen. (H. IZ 1'1.!V[I1., R. II. 8112/212.) 

8. ,P ložlaldlQlva<CÍ 'náJ'lolk neVřÍJslu:ší n.a IPoze.melk !půviQldně deskoiv)'r, 
j eJ.1JŽ 1>iřel d Ty,hlálšením Izálko'l1'a <Q ,z'alj i,štění iPůdy !I}l~odej em ,prře'šel d'o 
r'Ui1w'li 'Ols,oiby,. na j ej ~ž ma,j etek .se § 1. 'zák. ne'vlztalhUJj e, 8JČ-!li pI10dej 
byl /sclhváleLI přÍlslulša1ýlm 'Úř,aidelffi. (fR.. rz; 23.1/V:liII., R. I. 728/21.) 

19. SOIUIČáJStÍ delsiillo'vého :statkQl j<elst 'kalŽdý Ipolze'melk, jenž ISIvým 
vý.lmsem IS:~ IOlUlží :potřelbálm sltatk'U a Iby.l !by IS nÍlm., nej.sa :p.a'cihtová'n, 
o,bhoiSI1)!O 'da.ř:o'ván. l(iR. J. 6107/20; ' uveřejll1ěno-: Sb. nejv. s. cv č. 0012.) 

1.0. IPlolzem1ky, neza!plsané IV delslkáJdh z 81IIlskÝ'ch , J.TIlo'ho'U bý,ti 11:0-
s~).QdáJř,sk.olu ISlo"llJčá,stí IsuatkiU des(lmvéh<o, třeJhals ;by j<ed 'Výlmě~u ;přc 

"yšo,"m lly. {R., I. 640/21.) 
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:1.1. 'P,OIŽalc1ov!3.iC'Í lP:rá1vo rne'VIz,talhlUj e /Se ,I...:a po:zemlky, J elZ nej/Slo 'lce 
v 'dels'kálch ,z,emskýc!h ~alPlsá:.ny.. ; ttvlQlří ske ih/OISlpoldáiíSlkioru iSloučást 

statJkiu 'z'e'mlslk,o/delskového" aviŠaik nenálelŽí vlalstníku zemskiodelsllwvého 
tať-ku. (IR. I. 3187/2[1.) , 

.1f2. Tílm, že .byl ,po:zelme&k lZ,a,oikI'lo'lllh.l.ení IOlstatního statku pri
k'O'lllpen, nelSta1 Ise je,ště :hOISpodIM'1sk,oU ISIOIUIČáJStí j-eho. VykonáJvál1í 
b.a.ni/tby L'eiIlí hOlsplod1alře'llÍJm. {R. I. 7016/f2.2.) 

13. P/oIŽlald~v.ad IPlrá'Vo V'ztahlUj.e Is'e Ik'u IvelŠik,erýJm !iJ;olZe:mkúm 
dI1ke'vnÍlm. (IR. I. 32i4,ff20.) 

14. ;K Ip,olj,mu »dr.k~vn:ilio st :a ,t Ik!U1l) nevYIŽ,3!duj e Ise větší jeho 
l'oIZlsah. (R. I. 9180/22.) 

.15. 'PlQlzelmlky, tVlo,řící If\ond PJlO, biU1doud zří,z,ení farnolsti, jsou 
j:měním drlke'villÍlm. (IR. I II. 3218/20; uve,ř,ejiIlě:no.: Sb. Ineljv. s. cLy. Č. 717.) 

.116. :PIQlz,emelk f:aTT .. 1Jho' flO,nJdJu ,chudolbi,nskélho, hení IPOIZ.8mkem 
drlk,e/vnÍlm. (iR. n. 2918/211.) 

ľ7. ,P,olžrudo'v/aoCÍ p:ráv'o VlZtahU(je Ise na velš'keiI'é pOlzemky čes,k'o-

bratI1ské dI1k've ev,a'ng-eHctké. (lIt I. 5[2:9/22.) , ) 
18. 'PiQ,ž,ald,o,vlad IPrálvo vlztalhuj e se n.a po/ze'mlky, ;přiIPls,ané č'e,slko

stoverus/ké církVli. (R. I. 197/t2.2.) 
.l19,P'Í'lipIIiOij eidmá vání vl8Jsltniclkého~ .pro,žaldJovatCfruo nároku , drob

TI)T,c;h /pta/chtý'řú ,přHUJší za/s tJuIPo'vání cí.rlk,elvního jlměLi finaTIlč'ní proku-
1." atui"e. (H. I. 4111/20.) 

§ 1., a/zlls,t. 3. 

1. DůJk.a/z 'o tOlm, lZ,dla ISjp!l:něny j lsO'u (plo!dmínlky tp:olžla,d'Ovla,cú'o 
Jlár'oklU" náleží ptolž,a!dov1ateU. lPoulhá pna'vdělP'O'do,bm1olst nestaič í. (H. 1. 
S311?2.) 

2. !Polž\.rudJo'vad nár'O{k pa,c(h:tý:ře, j e,nž Izemřel IP'O vy,hlálšení zákona 
'D ,z ,a :ji ,štění IPůidy, př'edláJzí na děldi,oe. (H. II. 392/211.) 

· 3. ,Poža!dovací nárolk nelze neolbime/zeně ,přemálšelt z l~oldiói na 
,děti. (H. II. 111/20.) 

4. PlOtdmíruk,a Ipo'ž.a.tdoQlv.a.dho, 1,:áiI'!Olkru, [by ~Iaicfhtýf (IPl()ldipt3.cht~r:i") 

b~-· ; nejméně ,a.d 1. října 1901 v IP,aJClhtlli (/plodlpachtu) (p,olŽ,adolva.ného 
ipOZPE1'ku, j est sp~illěina, měl-li (p/o,ze:m'e,k 'V (pa'chvu (prodlpalootu) n'ejlméně 

ml pachtovního ob.ddbí 19,Q.1/190:2, 'byť i ze zv,láštní'Clh dúlvodů hyl Dl ',l 

()d~~vz.dáIJ ,o něoo pro lZlděj li, jen k!dylŽ pOlZe:mek v onolm o'bdJo:bí s,kJUtečne 

oiděJáv/al. (R. I. 74.2/20.) 

5. Pož<:tod,o;v a'CÍ L'árok !přÍls;:'UJší Ipalchtýřúm, ikte'f'í měli []J,olŽad'ovaný 
'polzem,e:k v palc:htu telPrve od, 1. lilst:oipa,dru 1:901. (IR. U. 119/21.) 

6. K ,uIPl:atnění pOlžadlQ,yadho práva neJpo:stalčuje, Ibyl-Ili pto'zemek 
v pa,chtlli 'D,d j ar,a 1'902. (R. II. 135/20; ,srov. též Sb. min. s!pral\'. 
-civ. Č. 87.) 

7. Z ,tolho, že byl p ,adlt pi'e!plsán p'O'Ulze na jlméno rrna,l1iž'el:ov,o, 
neu/ze j e:š.tě Iso'uditi, že by Imal ... /Že}tlm ne,by.la 'SiP 'ol/ulpalchtýřlw.u. (H. 1. 
.b58/22.) 

8. P1rá V,O pOlža[d,olviatCÍ phsllU1ší 'Po,Ulze vorrnlu, j en;ž byl p,a,chtýh3'ffi 
v ,dOlbě vylhláiŠení ·záilmn:a, nilkol~,v ka!ždému Nenu l"o,diny skute'čného 
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p~'ch týř8 . . Znění ,palélh tOlvní knížky L~ jméno ' tuftčité os oby saiIDIŮ' o· s'olbě 
n ejp olstalčulj e. (H. 1. 6171 (2rl.) , 

. ,g'. ,s)l1n Ine'po,Zlbývá íPož!adlo'vlRcílho ,p;r!áva ,tÍlffi, ' lŽe '1 IPr1olp'a'dhtují
'cÍ!hoo ne,byl vyzna:čeill jlalko ,o-tcův náJstulPce ev 'patCil1Jtu .a že tam byl 
J3Jkig .: pa'CIhtýlř 'ved,en ' ,t ol.itko ' j ehlO . ·otec. ď Ro,zb.:odude Isk'utelčvý 'stal\'. 

(.R: m. 260/20.) 
11.0. lVLaIDJže'l!k'a nemŮlže Ulpl.atno'va't'Í tplOlŽlatdlOv,adho. práva na po

ze,me'k, j ,elh'Olž pachtýřem 'jelst její ImaDJžel, i : kl~'Y'ž IPlolzémek Q·bdělá/vaJa. 
(ft. 1. 534120.) 
I ll. Sta.čí, byl-li ,polzaldoYlatel iPO :zaIm:ulou dlohu dílelm p3!chtý
řem, dí\:·e:m IPolctlpalchtý:řem . .N eti"eha, !by byl :po celoiu zák,OIIlIIlOIU 'dobU' 
buď; p3Jchtýřem nelUlo rptCId:pa,clhtýfem. (H . L 75t6'120; uvei"e j ,něniO': Sb .. 
:r'~'e}v .. s. dv; č. 6711.) . 

12. P ,od p/o.jlmelm ' )):r1oldina,))sl:ll'ší ró:Ztumětl ·O,kT.U/h 'olso/b zaQ1rlltutých 
sma'Zlk,e/m' , prř'ílbiUlz.enI3IkÝlm ntlbo- šva:g110 lvský!m alz ,0.0 ~t~Cih stu/pňů, do· 
nidhJž) oIbYlčejně - me.zl Hdem sV3.lzelk tem ' se [pěI3.tuj 'e a ,tudíílZ p,řáLj;el.slký 
poměr a 'stylk Ua.'rížulje . .(R. II. 324/20; '-.U/veřejněno: ' Sb. lIlejv. s. 
civ: Č. 729.) 

V lPodJotblIlé.m ISlmYlsl,u ulverej!L;ěll1a; r ,blzlllOl dnu tí ve · Stb. ne!j v'. s. 
'dv. I Č. '791i, Slb. llniTI:. ,SIP'.l"<;I.IV. -civ. ,c . 58, '))JruTilsten-:Zeitung 192!1 Č. 83~ 
),Pra'vlllí.k,)) · -19211, Is tr. '12. 

Tlalk náleží k ))x1oiď'ilněl)) j imeno1vitě: šw.ag.r (H . II. 232/20)', strýc' 
.polž,a,do'v.atelovy kb.5rně (R. 1. 10148/21), tchá;n [o telc m.a,ruže]ky] (R. 1.. 
507/20), bratr dč,d1a p'o'Ž,a\dIOlvatelovta (R. 1. 806/211) , lJrmtr,ane,c (R. 1.. 
344/211).. JJrals trÝlc (H. 1. 31818/911), m'Lllž tety maiLlŽelky po:Žaldo,v.ate[oli,TY 
(H. I. 3191/2,1), o:tčÍJm ,(H . lJ. 2;:}11§f20), strý,c i IbratrJallle,c (R. 1. 4311/ZOl~ 

sestra i Iteta (IR. n. 182/20), ImaTilžel lSelstry ,plolŽ,a,d·oiVatel'Qvy m'a~ky 

(R. lJ. 417/20), šv;a.g.DolvlS:ký po,měx v dllUIh€lm st.u(pni stalčí (:R. H. 376/20:/ r 

luanze'l selsltřenice ·pož,a.dcrva tel,ovyma,tky (R. 1. 123/211), . ,manželka 
stry,ce (H. 1. 1022/20), žl3.Klatel1hr šVlagr i zeť š'V,alg,rúv, má-U za mall1-
želklu vlastní :dICeT'Ll selstry ' ža·dla.telloi'v-Y (H. I'. 8'54/20),. ma-nže'1ka, mťlŽe 
s'i zatPlQič ítati p9.,ch/t Olvmí dOlbfLl ma.nžel,o!v'u (H. 1. 91719'i22),mo,ž'no, v/potČÍtati 

p.achtovTí dOlbu ne':vJlalstn:Lh,O 'Ů tc~ a to i ,dOlbu Vře,d .sňatlk,elm jeho 
s ne'manlže1sllw u m~tklou (R:. ,1. 1152/21). 

,13. Nejde o ; ))l~·b"dlinu/)) , ibyla-E , rp,olUlze ma:nlŽelka předeitrúclee 

lPo:ž.aldovate'k wa ve ,ševagro'vlsJ{é,m :PlOlffiě;Y1U S po,ž,a,dovartelem. (R. 1. 
13'6g/211.) ; ' ~ . . ' ,) 

.114. Po'ztději zal10lžeJný š'v.agl"lo'vlský poměr nerpůls,clbí Zlpět pď",i evčí

tání pa,clht1o'\'lní dOlby před!chú!d1clOvy. (R. lL 2f25/20.) 
15. P IOUlze ten, kld.o 'V dlofbě vyh'láJŠ-ení zá.k'ona ibyl patC'lltýřem, j8!S.t 

olprávL'ě'll rplŤl~pa'čítati Is i ,dlQlbu předcihŮld1coVlU, js,o,u -li ovtŠelm slPlněny 

.olstatní po'dmínlky. (R. lil. 21918/W.) 
16. !By'l-li IPrř'etd,c,hú,dce v pa,chtu .ma,nžel lane/ho ,člen · r 'odiny, 

netřelba, by ;pio'ža'!d,o'vatel pře'',/'zal zá;I'IOveň nem'Ůlv,i1Jolsti, S nrffiÍž je!st 
iP,o,ž.adovaný /polze/mek olblděl á'ván. (R. II . 2816/20; ueveřej 'L'ěno: Sib. nej 'v. 
s. civ. Č. 6,36.) . 

,17~ Pfi S1::J ,o:~\upa,c[1t'U nezMelŽí na tom, zda s:p1olUlp.a'chtýři byli 
SJpohn-iJ.1alsltní1ky nem'ŮlviÚ)st .g níž poža,dlolvaný po,zelmek ·:bYI spolu-



243 

olhděl.áváJri aneíb · 'u·ž:ílválll. (R. I. 7011/20; 'UJveřejně'L'O: Slb. nejv. s. ~iv. 

Č·ílsi1o' 6417.) 
.18. Uholstejn1o, že po!Žrudo'v1aiel IV den rvyhláJšení :záJkona nelhyl již 

Waistn1.ke:rn L!elmo'vi'tolsti, :s nÍŽ i!)Q!zemky byly d>říve ,o,bdělá,yá;~y. (R. 1. 
993/20; uveřej něno: Sb. 'llejlV. S . . ciN. Č. 7813.) 

.19. Není zá:\'Ia:dau, by . netby'l.a Vlp10lčtena doiba pa1chtu IPiř'edchůd
co-va', by.ť tento z.aměni;l z,a pa/cihrtu nemolVi1Jolst, s nÍlŽ IprolZem~k IQb
hOlspo,dari'''o'va1. (cR. I. 8350/20.) 

20. K z,alpoičítámí 'paocillvOoVlIlí dolby prá;vního ,piř'edchůdce v dl"'žibě 
neIDovit'olstí, .s nimiž ,jelst pOlž1aid<oiVaný pOlZeme'k . ISlPlo:lu olbldělá'vá;n, j.e,st 
plortřelbí, .aby »!k:menolva» nem01v.itolst tpŤelšl.a V dI1Žibu ,pacihtÝ!ŤOIv1U SIOiU
ČIEtls.ně s pruc,hite,m (:poodlpa'c:htem) jp.olZ.e,mlku .ptolŽ'ado:va:ného. (H. m. 434/20.) 

21. K »dflž.b ě» nelmov1ÍtJoiSlti, . s nÍIŽ \byl .pach'to;vaný poolzemek slPOilu 
olbděláNáin, Ise vy'Ž.aduae, aby k1memová nelIfilovivolst byl.a ve v.la.stnJ1ctví 
pruclhtýř·ově. (IR. I. 13il0§21.) (iLite,ravur:a: Dr. Vi'škio'Vlský: »ZáJkO'll 'o Zl't

jilŠltění půdy)) , nI'. Ku,bílč,ek: ' »VlZtniik a záffi'iík ,dl,Qouh01etýlch n:>alCllltŮ».) 

22. N emolvitlolst, s niž pOlzemky jls>o!U oibdě1á<vány, nemusí býti 
h1olSopodáJ:řiSikým .po:d>r.J~kelm. Není třeíba, alby prudhtýlř mimo paichto1va.n)-" 
pOlzemelk měl též VllialStní Ipo:zemky. (iR. II. 2819/20.) 

23. )~NelffiolvitOlstí,», 's niž' fPruchitlO vlaný po'zemelk byl spolu IOlbdělá
v'án, ne1mlUJsí býti zemělděl.slký pOlze,me(k; h~br,ž může jí býti i do'mc~'k,. 

s~oužící též o:hho:spod,lliř'ování p ,aIC11to,vanéh1o lPolzemku. 
Ho!zlho1dnýtrn p:ro qprávnění, .za\p>O lčÍls:ti /Si d 1ob'U p,ředchůdc'oe 

V ' dr-Žibě nelffi'O'vit1osti, s I.l'ÍlŽ polŽadoiV.aný 'pólZe:melk byl olb(děIátván, j 8St 
jelll, zda slJ)a!c:htov:a'ný fPolze'me1k by.l pie,y,z.at s nem:olvitJo!stí. Uho'Stej.'1o 
v'šak, zd,a nelhovitolst zÚlstala v pClIdhtýř-ový,ch I"U[{IOU ·alždo .dne 'vy
hl áJšení zákona. (R. II. 3158/,20:) 

§ 1., odst. 4. 

rt. )~P.řelstá)v,k,á» pŤedlp'o1{~ áidá, že · pa1cht,o,vní po,měr pro'Čoa:l v době 

v zálk-oně 'UJvedené. (R. II. ' 2615/20; lll ,veřej lL'ěno: Sb. ne}v. ·s. civ Č. 578 .. 
Slb. min. >s:pr,aiV. c1.v. Č. 87.) 

2. Byl-li ·odň,a.t :palc'ht (Ipo,dlpaloht) z !p·oidstaltné přičillly, nejde 
() p'řelstáv:k!u v palclhtu, nýjbrž -o jelho ,slklo·llIčení. (H. I,I. 240/20.) 

3. P lráVIO Ipo'žaido1v;atCÍ pOIffi,~jí" da'I-Ji poa,chtýiř 1P101zelmlky do pod.
pllichtu ·lP'o dlolblU dellší jednoh1o r ·o1ku. (cR. 1. 151418/Q.1.) 

4. Při stříodaVBm lPralCJllltU L'e'llÍ 'pOJž,a,d,o'v.aiCÍ ,práv,o .zásadně ·vyl,ouóeno 
tím, že po'Sle,dně slP.alclhtolV,~"n~T p Olz8lme\k nelbto dílec ' p.olze·mk,u ' má .
ardť v melzÍlCho I§~u 3. záklolila o za,j ,i1štění \půdy - Nětší v ýtm ě:fI1+ , než.li 
[p,olZelrpelk nebo dílec pOlz,etmlklu dřírv,e sIPla,ciht:OIvan~r , a to ,be:z.výmrl.nečně, 

j,e-li hord'L.\o,ta obou prolz8lm'ků (díků) stejná ' anelbo Ip.odstatně 'St ej I r.lii , 
o/P,alk-li hodnota {)(b-oupolZelmlků (díků) \Se růz:I):í, p'olUlZe tBlhdy, není-Ji 
ono ;pluls "V ne,polffiěru k · célklo'vé hodnotě . 'Vube,c se př,~'P'o'uští ',odrříZrnutí 

čálsti pOlZemlku ' jen tehidy, má-h old!ř.e!zelk sam0lstatnOlu' h1o'SlP'ordářskQu 

'Ul'odnoŤJU. (,Plená:rní oUlslllIseenÍ. H: 1. 43J9i§211.) 
5. Uhols:tejn,o 'zd'a stří<d,avé pOlZemiky leží ' v rúzný,ch .oihoích, jen 

kqyž náležejí témUlž Y:l:alstnÍlk1ovi. (R. 1. 267/21.) 
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6. S tř1da:vý pa;cibJt j els,t tu vižd'Y, kdy k'o li" pa'ohtýiř míBto dílce 
nelbo IPolzemlk:u jedn oiho vezme v pa'C'hto,vní ,držbu dílec neib iplO'ze
me/k jiný. ( R. I. 2141112'2 . .) 

7. Nelh'Í »ls.tříldánÍim V :pa'ch1JU», měl-,H 'pa,dhtýř po' ř,a1dtu ,!et 
v IPatchtu dlv!a pOlzemlky, z nidruž pak j e,d,eln podI1žel. {H. 1. 76/2f2.) 

8. )~S'třidání J)OlzelillJl(ů» pfedlpokládá, že p ,olzemky Ibyly slPaIGh-· 
tJo'ványod télllO'žvlalstní1k:a. P'o,zemlky ,ceuloTolční a k'oLStelní nej'síJ'Ul 
po:zelillJky té.holž vl alstnÍlka. (H. I. 7714/22.) 

9. Zaklon nelUd'ěhlije PaJclhtýiři IPrr,ávo v1ol\by melzi pOlzemky std
davě Ipa!Chto'Yla'L'ÝJÍlii. (H. 1. 115f2/2,1,) 

10. P'oljem»ls'tř~da!v ého pa,ch-tu» nelvylžaduje, alby pa1clhtýř najaL 
si po:zem\ky .od téího'ž v lalstnÍlka pO' IS t u IP n ě, nýlbrž mlohl je míti. 
najaty té~ ve'diJe se!be. (R. 1. lŮ'93/2t2.) 

l il. S tříldání po'z,ermkú v ;p,a1chtru nemusí :býti IPJ:',a!vjidelné~ 

CR. 1. 9,18/22.) 
- i12. S1Hdá11í p,o'zemlků v díkoJV,ém ,pa,clhtu neTlU!ší PQlžatdo,vad60 

1,:árolkJu ani tehdy, \TelZme-!lli. paJclhtýř Msto !p,a;chtu dOls,íwadní~1'O, 
~OIze,IDkú jiný po'zeme'k v IPodp,adht. (IR. I. 9192120.) 

13. I tehdy jde o' stHdavý 'padht, ,měl-li ' pachtýř ,oboje !pozerrnky 
po něj lalký ' čalS v pa1clhtlu záro,v'eň. (R. 1. 6619/212.) , 

14. POlž,a!dlóv,a:CÍ nárolk 'V,z'tah.ulj e se jen na pozelTIiky- z,a pa1c II tu 
zaměně'né, jelŽ mM v do!bě vyhlášení zálko:na, nikoliv na pOlzemky,. 
jež Imělpiřed zá:mě.L;o'u. (H. II. 4{)14/20.) 

15. !Pro poj e:rn ~)lstř'kláL'í v Ipa,cihw» j elst ro:zhiodno, zd'a .změna. 

v po~zelmdclh Ulčiměnl'1 byla z vůle !pI'OIP'alclh1Jolvrately ,či padhtýř,ovy ~ 

(R. 1. 10~5/20.) 

116. »/StřMání iPolzemkú» jet i tehdy mož!Iro, když ipů:vodně pa''3h~· 

továln byl ce~ ý pOlzelm ,ek a poto'm mÍlsto něih10 dí.lec pozemtkru jlÍ'I.,:éjllO .. 
(R. 1. 1033/20.) 

117. Ta,ké při štřídání pozemků v dHčím pachtu vyžalduje se
nepřetl1žitýIP3!cJ1it lPozem'kůp,o sdbě n.alj,atý:ch. (H. 1. ,1/211.) 

18. 'Dolš1'0-l'Í k čás,te,čné záměně paclhtlQv.a/Ilých pOlzem,ků: na za
kl.a!dě <to:nucení se stra:Ly vlastnílkl'1, nejde () )~střÍrdání v ' palChtUJ), 
nýbrž o »odlnětí p ,ozemikIU1» d1e §-ru 6. zálk: (H. II. 4118/20.) 

§ 1., odslt. 5. 

ll. Uista\no.vení §-u 1.,' od,sta,vec 5., po,ž,ad. zák. týká se též O'Voc
nýdl zahr.fld lPojnklh. R1oizlh,o,dnýlm pro POlsouze'Lí, z,d'a jde ' o '0'vlolcný 
sa,d, jelst olk-olnolSt, z,d,a z,a pTa'vi'delnýlclh IPloměrů Ipí'e'vláidá příjeHr 

i OIV'0,ce. ({Plenární ul~melSení č. pJ.·els. 4Jl0/211.) 
2. PI'IO pOlžaldlo,vací naYlolk j elst r o/zhlo dno" zda pTá vo na,) emcol;.ro 

t~Tk:i /se ruJžitik!u Ih'l,al~lIlího" to jest b!ols/po,dá.řISlky ce.nněj'šího. (H. Ii. 2917/?,O> 
uve,řejnělno: Slb. nejív. s. civ. č. 6814.) 

3. Proo,tá,z;ku, ,zda' jelst věMí Ulži:te'k za :ovo,ce či z hOISjpo'd,ař3uÍ 
La p012:elmlku, j'elst rOlzhodný,m o,bj.ekt~'vní výtěžek, j e'j:ž vYld,á'vá p:l'
ze'melk ve vla\Stnolsti té či 'Oné 'a nelZá'lelží ' na tommnolho'-li z' to:lmto 
po,iemlk'u ,slkrutelčněvydáJv,aného přjí:mli o,s'0ha oprávlIlě'ná. k perc8:pd. 
(R. 1. 2611/22.) 

i 
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4. O tOlm, eo, při plolní.clh zla'hr.a,dáoh jest užitkem hla;vním a eD
uži,ťkelm vedle'j:ším, jeist s lYlšeiti !!liD' piř'í\pa:dě znalce. (R. 1. 8Ze/Zl.) 

15. Stráň bý,valé/ho rybdika, kde :žetí trá'vy jelst UJž,itkelu 
hla vn í m, j elst pře/dmětem poža'd1oIV1adho náTlodku. (R. II. 183 a. 11814/20.; 

6. PředJmětelffi .po'žadIO\v;adho ná:rOlku ,jISOIU Itaké meze, :o:sáizené
str,o/ffiovím, jelž s výmy,a1d/ou uŽJjA-;ků ze str,ollIllQ,ví pro vl,alstníka pre
ne,chálny byjy pa:chtý:ři .k pals,ení dJoibytn{'a, je-H )paiSení Jdo'hytka. 
iUlžitkem hOISjp/oidáits!ky ,cell1nělj lšÍlm. (R. I. 5190/20.) 

7. PotŽa'dolva:CÍ (PyálVIO n ev z.tahJUO e 'se va stI"omy, ,] e:z byly na 
po,ž,a,d'OVia'llý1cih pOlz,emdcih na/sá,zemy, (p,a,ch,týři 'Vlšlalk, ne,byly vůibec 

užívány. (R.. 1. 11123/20;) 
8. Drl1lo:vé pruhy. pOls,álZelllé str:olmy t,: loří ,s :prruhy p'o\Ze:mkú~ 

melzl ni:mi'ž le'ží, jeden celelk. (R. T. 1174/f2I1.) 

§ 1., odlst. 5. 
1. Pioje.tÍlm · pOlZemků dlo ' regulalčnílho' plánu L'elstá1vají sE? tytí)' 

j e,ště pOlze'mlky srta v,elb'D.ÍJIni. (R. 1. 3197/f20, Uiveře'jn ě'Ilio: S.b. nej/v. s .. 
civ. čLslo 5Ie,o.) 

2. OIklolno/st, že pOlzelmelk jest bUz;ko IQlbytnýlclhstavelIlí a že se 
hro'díza Ista velmi pozemelk, nevylučuj ,e j eš:tě polŽado,vl3.,cílho .. (prá:va nan. 
(R. 1. 61917/211.) 

3. P lolzemek Lení jelště sta:vebnÍlm mís tem, S'OUfVil.Jsí-l'Í pOUJze na 
je'd:né .straně se za!stalVěnolu čálstí, jls'a jilIlak obklo:pen po,zerrnlky ne

,zasta.věnýlmi. (R. 1. ' 3811/21.) 

4. Z'emě,dě1s,ké po:zerrnlky, ' jelŽ se LlalP,rolsto nehodí za :srtaJve;bní 
mÍlsta, jlSlou' pře'dlmě.tem polŽ.aJdov:adho ;prálv,a, i k ,dy,ž lelží v zals.ta.věn~ 

části oibce . (R. 1. 363/211, uvehdně'Lio ' : Slb. min. :spra,v. civ. Č. 9'5.) 

5. SIQiud není válZán vý;rolkellIl 'polZemlwvélho' úí',a'du, že požu.
dova'né :po:ze.mlky jlsou iP/o'zem'ky sta ve!biIlÍlmi. POlž:ad,olV.ací prá v'o 
ne~1zta/huj e ,se 'poulze na talkové p OlZ elmky, které v době, 'kdy zákon. 
bY-I vyh'lMen, byly 'v ' zaistalv'ěné cálsti ' měls.ťa ne,b 'O:bce'; L'elze ' je 'vy
lUč-olv.a.ti z výkupu ' p110t.O, že snad je-dnou" moh1y by ' býti 'přelIIlěnén:r 
v mÍlstasrtavElblJ1Í. (H. 1. 3/22.) , .. 

6. PřEld lpils §-u 1., o:dlst. 6. ne1vlzta'hruje se na ne,za:sD3./věné části 

d v IQ r a vlalstLilko,v,a. (R. 1. 1517/21.) 

7. Výrl3.IZem )~po!ze'mek)) rozumí /se 'pouze ta č á s' t ,poruelIuku, j~ž: -

j elst v zal~lta,v ,ělllé' MlSU. olbc,e . (H. -1. 3:93/~2 .) 

8. P 10 j e lm stav e ,b n í chm. í IS t : , 
.z výlkulpu jlsou vyň.aty země,dělrs:ké pOlzemfky:, 
a) které l elží v tě'ch :mLste,c:h měrsrt a oibd, ,dlo 2derfrd h sahají : 

iblu1dIQlvy olbyrtné a hcerp'o'dář,ské, j e IS tli 'ž e 
ib) Ipo:zerm'ky se hodí za lYItst.a stavelbmí a 
c) inení vyll,o!učena mož'Uolst, že v dIQlzí~.né do'bě brudou pře,měn6ny 

v ,p/olzelffilky (mÍlsta) stalV8Ibní. 
Kdo I~'ení 'V Š e c;ll tě,ohto Pl'e,clrplQlkladu, nelze o,dlpír,ati pacht~r

rú:m pr.á va pož1alcl'olv,ac:í!ho. (R. 1. 789/22.)' 
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9. 'P'o,žado'Vlad 'prá,y\() ·nevZltahu,je s'e ·na :pQ'zemky, Ijež j:so'llce 
vlrustnk,uvitm oibce; IpoH:tléhadí mu v1Šak ~PlolZ&m\k~: nad~'Č1ní, js,o'ucí ve 
správě 'o.be;c'f,Lf. (R. .l ... 8114/2{) 

I. 110. P.o,Ž:~'doV,ácí .,právo nevlzt.ahiuj e s~ · na plo·zemky Ob6'ClP.í, ] ez 
jlSIOU za;Pisá:ny v z,?\mslký,ch delskádl. J elst vlš,ak vylouJčeno Iph pozem
.c~cth o'be'cní:c:h, (s taNebních) 'poulZe tehdy, byly-li pozemky obecními 
(s;ta;ve'bnÍlIni) v d10lbě p :mpaJchto,Y'ání,. nikó1iv vlša!k . staJy-li se ta;ko
v~mi' tepI1v,e za trvání })o,měI1u ,pa,chtovníb.o. (R. I. 327/21.) 

§ ' 1., ,poslední cdstavec. 
1. HOlzlbiodlIlu.tí pOlzemk,01V,éJho úřad'll, jím:ŽUJzúa l právo p:rlOlpa·::~!.l 

nOIV·a(tele na oUI1čení :po\z:e\mkú 'k účelům humanitlI,.'Í'ffi, j elst 'Pro s'ou d 
z~va.zné. NeJ'ze selakiati s r,oZlhDdn~ltím,aŽ r ,olZbioldne nejlvYiš,ší ' Siprá(,nní 
!Soud 'O' mi:íiffi.ořádJném 'Ofpr.aJViI'!é,m pTOIsti'e,dlku. (R. II. 2616/21.) 

2. V ,přftp'a:d'ě po.s le1dlllÍ/h0 o,dstavlce § 1., byl-.~i !polzemelk prlI'C211 
ohci, nemá p OIžald10,Y1atel prálVia dOlmá:hati se, by lnu -byly přiJZII.>.'á:n y 

pOlzemJky náihrad·ní. (R.. I. 1150/22.) 
. , 3·. Ploižad,o.vaCÍ'mu p.r.ávu 'poldléihají !po'zemky, jež 'S'na·d v ])'1-

dO,ucnu :buldou' věnovány průmYlsI0'vý:m Ú!če:Iům. · Pí'·e·dlllostní ,prá ,'o 
nelffiůže ~lPlatř1ov.alti . fim.,anlčLí p,rokur\~ t\l1r.g, jlffié'J1elffi obročí. (R. r. 
795/2.1.) 

4. Hřbitolv n ení huma'nitnÍ'ill Zliřfzením ' (R I. 16,1/2.1.) 
5. P ,o,dm:inky, jež m'Ulsí .s;pln,iti o'be·c, .polža·d'u.jíd po,zem1'ky p1'l) 

sv-új staiVehní ' l"'OrZ:Vorj (H, ' 1. 1719/2,1.): 

Nutno: a) alby dbe.c poža-dro1V1ala p o'zemelkpro sv-új staveib'J.Í 
l i OZ\,IOa a· 'b) a>by tentlo nállolk byl pOlze;mk,o·výJffi úř,adem uznán. 

. Podmínlk,a a,d a) ,pře'dlp.o:kilárdá t e/dy, že o·be'e nárok ten v~nesla. 
II~dy.~ otáZlkl.'1 býf-á ve.n tiilováin a 'ffiIU13í Is i so'uld vyržádati 'od ol)J.ce přesn é 
íVyj áJdřelllí, 'zda-li IPrOIZ8Irnk,y, o nělž jde, pož.aduje a oVlšem mUrs1zpr·ohl~ 
š ení olbcevy,chá/z,e ti na jev·o, lŽe Ise Iza'kláldá na usr,:elSení o becního 
. orgánu, jenrž d'le ;pfed(p<iJsú siavelblllÍJho' řádu (§§ 1.-IťL, 130., 131.) k tOuHU 
[polVolá.n jes t (§ 55. o!belc. j>ur. ·.pI'lO Čedlly). P.ř~pilsy dbecního starosty .. 
~a1 0želL.'é ve· s[pisech, o:sltartne 'Vlz,áj.emně so'bě 'o'dpo.:r'tu~kí, .k to.IDU neiS t~čí. 

~z>nelse -H o'bec pla/t.ně náT1olk., lP.ak . bude opatřiti j e'ště p,rohláš'3ní ' 
pOIze:mk'o'véiho. úř.a\du, 'Ulzná'Vá-li j-ej ČIi ne. 

(Př~:ště dá.le.) 

Dr. Vojtech Schwitzer, okresný sudca. 

Niečo O unifikácH ci,vilného práva~ 
Myslím, že bych vyklad~l všeobecne známe pravdy, kebych vysve

zl'o:val ďalekosiahly, ostatné pravosúdne kondifikácie. ďaleko prevyšujúci vý
c'nam občianskeho zákonníka, kebych d9~azoval , že tento zákonní~ je osou 
telého právneho života obyvatel'stva, upravujúc vzájomné právne pomery 
jednotlivcov v každom obore života. Jako nemecký -básnik Schiller vú svojej 
Hlozofickej básni "Di~ 'Gloeke" rovnobežne s líčen.ím upotrebenia zvonov 
zobrazuje celý priebeh života občana, tak po ruke civi1ného zákonníka by 
sl1.1e .mohli .sledovať, jako upravuje tento zákonník všetky životné pomery 
občana voči ' spoluobčanom . od narodenia, ' ba ' už pred narodením až do 
smrti a ešte i po smrti osud majetku zomrelého . . 
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