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. Boi'ivoj Pekárek, místo' aj , nejv, s . . 

Zajištení . pudy drobným pachtýľum., 
(zákon ze dne 27. kvetna 1919, čisto 318 sb. z. a ti.) 

(Pokračovanie.) 

§ 2. 

ll. '»Tý:mž pacht'OvnÍlm iPolmerem» ,míní Izákon .v § 2., .odst. l, ~ 
p ,Q1uze ,tolik, ,by po,ze,mky ·31 ' hud,o·vy 'byly lpiacihtýii~ elm uŽívám.y dak\)' 
jediný thOlS'PDdái-,sll{.ý \ce.lek, al)y tedy ·blld:ovy ;})y]y, aL tOIUiŽ pac\h · 
'tolvní :s:mIouv-ou, ať :rúiZ'nými SIm5toiU valmi na1j!atyk' 'vúli l)'OlzeiInkúm 
.elpalchtovlan~TJIIl, .by se opIO,IDocí nklh .a 'v :ni~:h 'ze'mudúl.siké húS'pod'8:1'stvi 
na a)OiZe,ffiCÍ'ch !pr:ov,olzlo'v.al 'o. 1(lR. IiI. 306'"\20, !Čili nejv. soutdu Č. 698.) 

2. O tom, zda :jest pto,dnik \p,rúlmyjs']ový t( živno:stensk~r), r ,olZihod,uj6' 
stav. slk:utelč:ný v dolbe .vy'hIálšení zákona. I(IR. I. 733-2,1.) 

3. lZ t 'oho', ,že 'v ,c1olffie ~pro v-o zuje :se živ-l1.ost hostin.ská , n el'ze' 
je1šte s Q.1]IdJjti , 'že 'stav,ení nes~ ,oulŽí Izáil'o:veú z·a stave'llí .o.by'tné a ~lO~IPO
dá.i-:s:ké ,v,e !SlmylS!lu ,zák-ona ,po.žado.va,cího. \(.Il. L G1G-ZI1.) 

4. Není tre[b-a, ,aby /plQlža'Cllo vané 'o(\)ytné a hospodái'lské stavení 
'by'10 :pl'onajato toulŽ pa'chtovní slmlo'u:vIQlu. Sta,čí, 'že IP-olze.mku a hudov 
by[o p,a'Clhtýlfe,m' Ulživá'Il'O Ij allw .j ediného .h.o:spódllir·skéJho ,celMl, ,že :bu
dovy iby-ly pomúckou pil'lI :pr'o,v10IZ0!Vlání h :olsp-ocláfství na:pac:htov,an~T c.b 
p .olZe'ffick:h. (iH . L 586-21.) 

5. IBľílp1Usltnost ~)'o~žadov.ací'ho·· ná,r.o!l(u, jsou-li ;p'o,žadoivány hu-
dovy dbytné a 'pi'e'v'áž!ne .ho.s'po;cláľ'.slké , s nimiž jest si'ce spoj ena 
mlýnice, jež jest Viša:k podnike.m izce'l a podí'adn~Tm. (R. I. g77-21 ,) 

6. Ne'j-de .opalcht IPTuJmysl,o,vého ~'oldn.ik:u, -je-li 'PlotkJádat i za 
h'l.a.vní vec Ihospodá/ľství, ikJdelžto pTO, v,olzrnil~Tna aj .piJe jest 'Vecí !pOluze' 
·V1~dIej,ší. (iR. ,L 8i48-2Q.) 

7. - Neluz,e .u,pJatňov-ati n)io:žadm ',a.cí ná-ro,k :na: 'hm,otné části ho-o 
spo.dáťs:kého . .sta,vení. Oby1tn.é a ho.~IPodM'ls,ké Istavení lffi'Usí ,b~rti 
1I:Inčl'né požadGVanýlill Ipoze'm:kúm. (IR. J. 9170-22.) . -' . 
- 8. Po,žatdovacímu s,tia vu ve 'S'lTIys l 11 ;§ 2. plOd,léhaj í po'm~e ~}O--

Ize\mky, jelž nelpi'e:salhují ~7 ý'mury l§ 3. ipOS1. odsta'Ve,c IPo,ž.adovacílh.Q1 lZá-

. 'ko.na. :(iR . II. 203'-22.) 
9 . Ne11Ze p01ža-cl.ovati bud,ovu, .jeiŽ sl,clUží rp.fevá!Žnč 'qí ičelúlffi ižrv'-

nos.ti ho,stinsk;é, n;iikoJLvrú1če]úm hos,podál'slkým (iR. L 1548-2.1); v tOiIľ1'. 
'P\Hpa.de n€IP['.1s1UiŠí náro!k a,ni ohlednč části :stavení, jetŽ nebyJy \'8-
nO'vány 'živnosti hostinské, ani ohrredrnč d'vonk,a ,a ,zahrady. (iR. L 
a038-21.) . 

§: 3., ' \odlst. 1. 

. 1. Co' .d,o' ~Tlmeryvla.stnípúdy l~OIZihodU(je -ahIed-ne jednoho .k ,až- · 
délho :spolup!8chtý!['e .jen v~nmer,a vl,astní ,púdy. (iR. L 70.1-20, sh. n e jv._ 
's oudu dv. č.647.) . 

fZ. Lrr"1osted no, :zdru pa,chtýJl' .mč1 kdy-si iZe\me-delský ,inalj etelk 8 ha 
rpre,vY1Šo'Ující. (IR. I. 472-21.) 

3. HOiZho'dnoiU jest vý'mera ,\polZemkú .po.žadovateile v dOlb e :vy_o 
'h lá:šení 'zák,ona,. (iR. 1. 4115-1211.) .' . 

4. no vl.astní zeme.déa·s:ké iPÚ-dy rpo~adov,atele jest Vlp.olčítati též-
!paJstviny (IR. L 3183-211), niko'liv v!Š,aik le.sy . . (iR . .r. 722-21.) 

.! 5~ lPlH stanovení ne'j\ i'Ylš,ší mitry p10izelmku 'ipo\kláJcia:jí ,se 'ma.nžeIé-
'Za; .otSo3nr je;dinou. ,(iR. L 507-21.) . . .' ' 

. 6. Nevadí, /že lPacllitýlf Imel lp i' e ld 'vy'hltá,šení\m {zákona č . . :sb. 3118.., 
'19W vice než 8 hru ,vlastní ' ,púdY ',zemeidélské, äni.ž 'IllU Ipro-sjpívá,.. 
~kdytŽ lP' IQI t >o IITl 'vý:mera vIa'stní \pudy .z:e;múdčll sll{é Ikllesla pod 8 ha (H .. 
Ir. 325--2~); 'l:h.ostejna vJ'r,me,r.a v d,en 'pOdání pr'iohlálšky nelbo v .. .den vy-
1l1á!šenÍ novely ·č. 166-211. t(lR. lItl. 29~22.) . 
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'7. Po.ž.a·dovací nároky ne~prís l UJší tOlmu, ·.k,d'o m,a"je jiné za,me,st
nam nelbo .porVlol á ní, ,d á!y'á ,si Jpachto.va'l1Ý Il)o,ze·mek. ,olbde,lávati d úmi 
najatYImi ,lit dJmi , Iby·ť [by Ip,h tom 'on .sálm a 'č l enov é ·domá.cno::.ti .VYIPť?r 
'máil1-all.i. .(IR. I,I. 317-20, s:b. ne,j\" . soudu 'ch. 'č. 71116.) 

'8. Nev.aldí, UJží"Vall-li Ipacht~"j\ ,potf.eb:ující iPoze'ill!ku ·ku .své vÝ'živč , 
k nel{.'terýlm .úlk,onúm .ohdčláv,a'CÍ.m télŽ ,o.so.b zjedna'nýd1. (IR. 1,1. 1121-20, 

:'s b. nej-v . sou:d'll civ. ·č. 828.) 
9 _Není » o,bdeláván~m)} !ploizemkJu, p iTordály:al-li iPa.c'htýi' trá vu n a 

-sto-j.at,o·. ilJhostejno, .z jalkého. rduvodu t ak IU lčini,l. (R. I. 1500-22.) 
r1:O. IDT,o.lm)r vach:tý:f nelmusí 'býti }Jovo']ání'm ze'mčd el e'c ,(!R. I. 

'920-22); muže to .b~nti y !pra'virdelný,c:h IP'l'ílpadech i ·UJčitell. (IR. I . 423..,22), 
·"holstin·slký.(R. J. 13013-22.) . 

íl:1. P ,ro pOlž·adova.cí ná·l~ok. jest IhC'lStejno, ,že IpaclhHri~ zje'dnával 
si na težší ~práice dzí 'Hdi. Lhostejno, .že vyk,oná'v:aJ p'ovolání rUJč ite l

·-sk'é . . (H. I. 81211-21.) 
12. UpJ.atúov,ati ipožadoy:a'CÍ ná:eok je:st 'Gprávnčna jen hlava 

'Todiny, ni!koliv je.dntoiJliví její členo,'é , ži.jící ye spol e;čnélm hos'p o-
. !dái;shL I(H. 1. '1'816-21.) . 

13. Pr,o· IPO:žH'd·oiV.a.cí ná,r,o;k !je,s t nerolZlhodno, na čí jlméno ~e 'pa Cln-t 
II 'Y'lastník,a; vede, Toz'hladno j.e·st .ploluze, kdo po·zetme.k ob:deláyá a pach-
,t ,ovné :platL I(IR. ,III. 1118-211.) . 

M. !Polžadto'v'ací nár.o,k. n ep:l'í.sI'UlŠí -iolmu, J('d'o lP'o nčkolik let 
pi·ened.1áv,a~ lP o UlŽÍ'V ání p,a.clhtované 10'll'ky ,OS'O:tl Č H'etí. (R. I. 362-21.) 

115. iPož·a;d·oy.ací :nár,o'k nep~Í'Ís'lUlší tomu, komu dá vánabyla tČás( 
"užitlk;u lZ 1,ouiky j.a.ko odmena z.a: hHdá.llí ·a vý:pomo,c 'ph sekání. (IR. L 
"~7,7-22.) 

16. P-ožacl!ovací náro!k ne~)Ťis']Ulší 1)ac.htýfi na 'Q,nu část sp-achto
v.a nélho tpo'zemlkiu, jiJž dal d.o [podpa.chtu. (IR. I. aI495-212.) 

1.7'. Dil'oibnS~m Ip:a.chtýď'em není k,až,d)T, ,jeholž 'ze'me,dčlrská (puda 
:získání'm !P OIŽ.a"doT.aného ,po,ze:mlku n8,'Jxl'8.StO·llpí YJ'rmery 8 ha, nýlbl~ž 
lpÍ'irclhálzejí v úvalhu -iéž o/statní !hos'p!oldá fs:ké a' Imajetko'\··é pomer y . 

·lp.achttÝ,Ťu. (IR. 1. 351-22.) 
1-8. IPolžaJdova'CÍ ;práv,o' ;pf-íslUJší i to-mu, .kdo nemá ·po.tfeibnélho 

-náradí, jen je-li Ipacht llo;zemkú aSlpolll .z části z.drroUelm jeho výži-vy. 
'CR. 1. 3'66-22.) 

fl'9. 'P,arClitý[ľ .ll8lpo,zfuý'vá :po·žadov.adho ná-ro,ku tím, že' dolllí'žeJ 
sice na, ohdčláyání 'p!olZe,mkru .p.a.clhto'v.a.ného, sámv/šark tčle-sné prá'ce 

·nekonal. - Dr,olbnýlm Ipa·ohtý,f·em 1 e'8t pOiUlZe ten, !kJdo .sáhl }< pachtu 
prOlvo, ,alby talkto m ·ohl výži'viU SY,OU a své .rodiny ,si olpathti nelbo 
:drolp]niti. Ne'jsou 'vlšalk jimi - lbyťostatní ;poc1minky zákona byly 
'p'lneny - tí, Ik,d·o:ž mají ;po ,ruce ,tnIik 'hmotný,ch IPr,osU·etdiku, že si 
m olh-ou výnosp.a.chbu olPati'iti jinÝ.m ZWuls,olbem. (JR. n. 43'5-20.) 

20. INení t,Y·eb:a, Iby :p.achtýď' IP,Qržatdo·v,aný pozeme:k . ohdeJáVial 
-v -.;, ,h ra' dn e 'buď sáim, bud s pom'od lčlenú své ro-diny. (,Re I. 11'31-20.) 

21. ,Práv,u ,p'olžado·v,ací.rnu není 'na prekážku, ,že 'pa·cht)'Ť.i 1l'žíva~ í 
·k neklt8J'}TIffi úlwnúm ,olbde~áy.adm pomod .oSlO]) ili: :jejich domácnosti 
nepatfídch. (iR. I. 297-2U.) 

22. !P,io upl.atň,oYání ipolžatd.o·,'·a<;:ího nárok·u staičí, IbyJ -li i],Jo,zemek 
'oibdeláván na účet !pa'chtý["e, jeIllž _ .. rSámpro cbJ01'oibu jej olbc1.élávati 
-nemohl. '(R. 1. 111149-20.) ' . 

23. Ses.try l):Q-žatdovate\ľ·orvy, j·ež .s nim 'nelsdíle'jí s'pole'čnQlu d lomá'c
"11orSt, ne]~.e [považovati za ,členy rodiny. (IR. H. 188-2tl.) 

24. P.í'e.llec!hání ne lP a tT né /části padhltov,ané.ho pO!ze:mkru "jinému 
nemá· za nás~elde.k IZtrátu !poža,dovacího· iPráya oo -do, t é.tbt částky.- ..,-
' (R. H. 30-23.) . 
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§ -3., od,s:t. 2. 

1. K pi;e:bytkuiffi men.i3í.m 1 ha .se nehledí 'pOUJze teh,dy, nelpI'03sa
ihoval,a -li již v]alstní ipúda pOlŽa'd,ovatelova 8 'ha. (IR, l. 726-20, Č. slb._ 
nej'V' . .solUdu. 649.) 

2. L'.hJo,stejno, že pac.htý,i; j '~ž je.d.nim Ize dVlou 'poža:dovan)"ch 
!p,oz,e'mkú do.sáhne vý,mery p'Í'es. 8 ,ha, jen k,dy.ž i druh)" 'm nebud·e pre-
'kT,o IČen.aJ mira 9 ha. 1(lR. H. 440-211.) 

§ 3., odst. 4. 

1. iPacht lP OlZ emll\Ju, jenž pl'ene'Cihán .byl veIkos.tatke.m za mír
neJ81 Ipa.clhtovné :mís:tnílmu ko:váď';i ,proti tOlmu, ,že ·dle . s:ml,U'venélho, 
cenníku 'bude -p:ro- veJkosta,te:k l~o.natice·lQll',o lčne 'velšlkelm 'Prá!ci kováí'
sk,ou -s predností pl'e,d 'jiný,mi -z ákalZ'niky, np-ní .p.achte.m v ,du.s'led:ku1 
.ce'loro,čnÍho slUlžeJ]ního ,pomeru !po T,OIZUffiU § 3., ·odst. 4. :zákona. (IR. L 
601-20, sb. ne:jv. s,oiudu civ. ,č~628.) 

2. P ,ožadovaCÍ .pr.wvIQi ,pl'~sl.u'Ší :padltýi"i, tfebas byl v celoro'čnfm. 
sl'uželbní'm .pomčru vUJči pr,opa:c'll'tovate1i ,a tl'·e1bas mu í))O'zemek byl 
'pr.o.paclhtoyán .ja1{:0. so'uiČá:stik..a. mz.dy nebo Is'l'užného, jen kdylŽ ,pro
p.aehtt'Olvání ne,stalo se pio.U/ze a je.dinev dusle·diku cel,or,olčního s~ulžeib--

,nÍho -p:o ,mčru. (IR . l. .394-20, s,b. nejv. 'Soudu oiv. Č. :5'5.9.) 
3. Ne;j>de o' p,rqpac,ht +j en v >dulsle~d:kill s}oUJželbního pomeru \p olža-

d;O'va,telu, :pr.olpa'cht,ovávaly-h se .zádl1Jšní .polze:mky i jinýlm tpachtýfurm,. 
~teÍ'Í nt':jJyli v žá/dném :s'lužebním plomč,ru kv'l,a'stnf.ku. (JR. L 793-20.) 

,i. I ·ull1f.f nlt7l farár'em ja;,'o, ]JachtýI'e,[u I.Ú, d~lŠ l l·r t l '-'· poum.ku 
a majeJtk-em z,áJdJulšnÍ:m nelze prolva:ž'o,r:ati .z.a .služe.bní LP'Omel!' p o, rozumu' 
§ 3., .odst. 4. zák. (R. l. 78r1-20.) 

5. Paclht}'1l'i, jtiž !byH p.ovinni- ch-oditi do práce k ]Jľnpaeht.ovateJi . 
·kdylŽ tOtho pro:ti'e'lllaJ 'vyžado·valla, ,a, ani tu nelmusili Soe' dostaviti oSJoOJnč._ 
nejso.u vy] ,c:ll1če,ni .zpo:Žadlo v,acího' \p-l'áN,a. (lR. I. 164-211, R. l. 178-2.1.) 

6. :z t.otho·, 'že 1{1Ostelní lp,o'zelmky pro,pachit,ovány IkolSte'lníku za 
n:i;ŽJší :padhto,vné, ne'uze o· sobč s :ou.d iti, ,že by mu Ibyly -pr·opa'cht,ováDY 
jell v dú'Slect:k:u' ce l.oro·ční:lm, s] ~l 'žebního p'O'mčru 'vuč i prorpachto:vateii,_ 
kdYlž, ,byly Soouča :snč jinék'Oisteh.1Í - ,poze,mky pt,qpac,htovány o,s'olbá:rrr_ 
jiným. l(i11. l. U0.4-20.) 

7. lP'o,ža:dov-aoCÍ nárok pfÍ.sl ,Uiší Ilwste'lnfku i tehdy, mčl-'li po-
zemky v iPaJch.bu :za niž'ší IP.a.chtovné. Pok'ud j·e;st p'olžadovaoCÍ nárok 
vyllo'u,čen dIe :§ 3., odBt. 4. iPolŽad. zállw'na. (IR. l. 2'2il-21, č. 'Sb. nejv. 
soudu dy. 931l.) 

-8. Není ce ] oročnÍim služeibnílm Ipo·merem, Iwnal-Ji llncht5rr ylast-
níku -P':r:álce z'emčdMs'ké, zače,ž ·dorstal - kr·Clmč IIl'z:dy - Ipolzelmky do, 
pa:chtu . . ( H. L 739'-211.) 

9. ,P,ož,a,dm~ací nárok p-i'is1,ulší i ';t,OlffiU, kdo, mčl 'p.o,zemek v pa+Clltu ' 
()d je,ho', uUvatele 1('l'e:dHe'le kuru). I(IR . l. 92-21,s!b . mn. Slpr,a.v. civ. č. 71,. 
sb. neJv. soudu civ. Č. 885.) 

10. Ea.chtýif, jenž k ·oná :sl:u,žlbu .zarclní'ka jen jako vedlej,ší za
mestnání, není vy.l:QiUiČen z pOlža·do·vacŕh.o : ,práv.a, tÍ'e(bas bylo, v dra
želbních -p,odmink,kIJ.1 Istano-veno, že pa,cllitovní .pomeT IPJŤestává tím' 
duerrn, kdy byl ,z'PUlšen IPomer s],uže:bní. -(jR.: .J. 450-2'1.) 

11. .PolŽ.adov.ad náiľok pfírslr\1Jší též :po-dp,aclhtý.h, j eni pacht.o'yar 
pOlŽa:do:vaný p'olzelffielk ,od os.olby, jíž JjJonechán na účet mzdy. (R. L 
957-20, .rR . 'I. 99.:2d, IR. l. 204-f2,1.) 

12. P ,o.ža.clovací nár,ok p;l' ís'lulší ' lesní,m :delnJkúlllľ -,(sekálčťl'm), . 
jimž byly ,poiZem.lky ,pTopachtovány ·za n iž/ší cenu, n ež-li ostatním' 
,'piaJchtýi'·úm. I(IR. :1. 7'52-211.) . " 

13. I\:.oFal-.li pa.ch'týí' vla:stnÍJku p,ozemku ce10rolční s]iužlby (In--. 
wo!hnerve,rtr,a:g), nemá pož,adovacíh.o lliá.l\o-ku na rp,ozemekspachlto- 
vaný. (H . . 1. 668,,20.) 



14. P odpa.cihtýh pi'ís lUJší 11)o-žadovad n ár,o,k be.z ·ohledu k tomu , 
7.ida p a chtý'l' . má ;polzelffie'k ,z duy odu c elm'OIčního ,s l'uže,bnÍ'ho po,mčru. 
<(IR. I. 967 -ZO.) 

11'5. P :oizelm e'k ne,byl Ipropach t oYá n · le.s'nÍlmd člníkúm .i ,en z d l l
'Vodu ,c e.1m~OIčního- Shllž,e.bnÍlho- ,pomčľ'll, 'by ly-H p o.zemky t )'Tm:Ž v Iast
níke.m l,pro.pa!chtovány též jin)'TJm ,os 'o,b ám. 1(lR. ,II. 394-22.) 

116. P ,oža.,do vací ;ná;rolk dievol~wbcu na Šumavč . (R. 1. 1035-20, 
·.s1). nej'v. soudu oiv. Č. 793.) 

1'7. U stanovení !§ 3., 'odst. 4. v,ztahuj e, s e nejen :1<. d elníkll'm Zelffi p. 
-delský m, nýl1J'1.~ž i ,prufffiyJSlovým. R OlzhO'dno , zda patCl1týi' Ib yl Y IpH- · 
m ém Isluže)]mÍ'm p,olme,ru 'k lP r olp :a; c 11 t ,o· v: a rt e l i, lhoó,s tejno, .zda 
':k majite.li 1) o!ze,mk,u. (IR. I. 806-22.) 

1'8. Pac!ht IPo,ze,mku dčlníkú, ikte-i'Í platí ,olhvy klé p,achtovné, n e l?-Í 
pachte:m dúsle.dJkelffi ,ce~,oJ.~o:čního sluJžeibnilhl('j \P0:ffi0r.u, :byť i iPD'zemk'y 

'1:)yly olbdč'lávány po,taihy veIkostatku. I(H. · L 516-20.) 
;t9. Na,byl-l.i 'pachtýif 'PolZe,mku pri d11a lž,b e, nepOIZIbyl pachtovní 

pOIm er své sarrrwstatnOisti tím, 'Že ,pac.htýif ,konal potom vl.a stn Ílk u 
"s l,užby na Imístč ,pla:c,ení lP a dht'o'v:néhlO. ,(IR. L 692-20.) 

20. IJ de o pomer p.achtlo'-V'llí, tI'ebas 'by'1 .ho'stinsk~r tpoy,inen o cle
'bírati tp.i vo ,z IPil~o;pa,cht,ov.a.telov.a píV'OVal'u. I( iR. 1. 1303~22 . ) 

21. :SiPoflU'pa'chtIQov:aný 1P0!ze'melk mepiÍ'elstá va 'b)'T,ti 'čálstí hOIs,podái'
: N!kého ce'l'ku Hm, že 'ho 'pro hDGpIOdá1ľ;slk)'T cele'k jalko takDV~' n enÍ .práve 
' nutne zarpot,l',e,bí. «IR. 1. 14!76-20, s lb. nejv . .so-udu dv. ,č . 601.) 

22. IK 'POj,ffiiU ,hos'p'o,dáŤs:kého oe'1Jku. 1(iR. J. :639-20, ISb. n ej v. s'oudu 
dv. 'č. 629.) ' . 

23. Pro tp OSOUIZe'ní, zda-li tu jes t ho.s,pDdar·sl\:~T ,celek, není smčlio 
..o. a tnýrm , že ta nelb ona sOUJč ást celku jest úmč-l'nou apotí'elbá:m celku 
:zúplna !vyh'ovuj.e. (H. 1. 915-20.) . 

24. iP.Olj8lffi »hoos,Po'dáIfský.o'h celkú». Nenále,ží .se:m pacht zerme
.. de]lSkých lP'OIzemlkú tbelz Ibudrov :bYlť i <t"v,o:r-ily iSlou vislý cel e.k. '(H. L 624-,'21.) 

._ ffi. Mlýn se .s,polu propa,dhtDv.a.nými ,p olz8lilllky j e,st :hospodáí' -
'-ský/m rcel(kelffi. (IR. I. 635-211.) . 

26. nčele'm ustanov,ení § 3., odst. 4.požad. lZáik. není ,z,acho'vati 
-u V'o[ry a statiky j,aiktOceltky, nýJbrž 'vy.1o.učiti v,še chny pachty, jež ne1ze 
1), o:číta ti 1<. ,drd bným . nelb dUčím ,p.aclhiúm. I(IR. II. 129-2:1.) 

27. IPJ',e-ďlP:is :§ 3., IClds,t. 4. ,po!ža:d. ,zákona, nevzt:ahuj.e .se na V.a.ch
·týď'~, kteŤÍ driží \pouze pednotlivé ,parcely dvo:r.a ne:bo S'ta m<.u , :byť 
'snad Ii \~še Clhiny piOiz,ermky jeho ibyJy mezi ta.k!ooVé ,pachtýÍ'e TClzpa.rce-
'l.oválny. ~1R. J. 83-22.) a 

§ . '.f odst. 2. 
lPa,chto,y,a,né !polZelffiiky nejsou 11; 0tožný:mi .s 'Vý-ralZem :v,aTce la. 

'-(iR. I. 546-20.) 
§ 5., o,dst. 2. 

íl. Joj-e'm ,en.k'lávy ve iSiffiy:S1U' I§ '5" .odst. ,2. 'zák. {IR. 1. 8-2·1 Slb. n eJv. 
' s oudu dv. , č. 851.) . 

2. tE'IlJkláJv:ou .1~o,z,umí :se IlXlUlZe eniklávy v majetku d:o,sa'vadníiho 
·'vlastni:lm. I(H. L 5147-2,1.) 

3. ,Enldávlou j.est po,zeme,k , :j e ntŽ ·ze "\'lše'ch str,a n jest ob\klo!pe,n 
' 'Po,zemu\:y lPi1·.qp,achtorv:aJtel.ov5nrni. I(R. il. 1414-2,1.) 

. 4. iK \Tuli tOlffifll, iže Ije.st ;po:žado'V:anéh1o ,polZemku treha k vý.k,onu 
~h<QfnitJby, !ne,~ze 1)otŽ-ald1ovaieli vnuclQov,ati :po-zem·ek ná:111~a:d.ní. .(.R. J . 
··719-2i1.) 

5. »'E 'l1lkláJvoOui» j.elst 'po'ze'mek, ~ ,enlŽ 'ze vlšech stra,n jest 'OIbl<.'J.o.pen 
'jin~~mi IpOIzemiky, Welbas všechny il1enálelŽely pro.p.a,chtoiv:a'teli. })I-Io'~ 
.ne'bn.í !e'UlklávY1» IYe smyis:lu l}l'OnebnÍ!ho ,záJkoua Isem nepatr-í. (R. II. 

'224-2'l.) . 
6. »EnfkJláv.olm> ve smyslu § 5., odst. 2. 'jest Imí'l1en Ipoulze IPolZe

:me:!", vklínčn~~ 1111.1Jď IÚlpJn č ne.bo částelČtnč ·do ,polzelmku vrria.stníkú'v.a. 

• 
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a to ta'k:Olv ý,m ,z'pu,s,OIbem, 'že Mm :užhání !JolZemku vlastník<wa je zne-·· 
:možneho IlJeibo ,značne s,tíiženo. (IR. J. 9í718-211.) 

7. iVý\me,nou múže ibý:ti IPfi,kázánpoíU,ze 'pOtze'mek vI.a:stníke'ffi. 
oobídnuotý a j ,en p'olZemek lur{čit)T, nilkioldN 'pOlZle'me:k neu11čit5r" den dIe· 
bQru,ty a ill'O'd1lJo:ty, niJk,oH'v ia'le, {He ds1~ katatstrálního la pol,olhy ,o'zna- · 
{:'ený. (iR. IU. 2164-1211, 'UlV • .sh'. min . .sprav. IČ. 120.) , 

8. IUhosiejn,o, IZldia ,plOlZerrn'k.y, j tichž lho.&,Po'dafení jest tstÍ!Ženo,., 
ne1má \ rl.alstník .sálm 'v .režE, !l1~rbl\Ž }e 'p:r:olp:a,clhtav,a1. (H. ll. 414-22.) . 

9. Na;v,rh'l-li vl,a:.s.tník powžití ;§ '5., odst. 2. IPoža:d . .zálk'ona', dl:užn . 
'Ú:ča:stní:kum (plQislkyt'll'OIU~ti :p!ľíQie'ŽlÍt'oiSt, Iby se IO ,tom vyjád'fiiJi. ,(IR. L . 
'1004-22.) 
. ilO. lPolzemky vj'rmen,ou naJbí\z,ené nejsou té:že Iho'dnoty, j,sou-li . 

toho času v p.ad1tU tfe:ach o'sob.· :(H. IL 388-Z2.) 
l it Je-I,i pOlze:melk, jenž dIe § 5. požad. ,zák. ibyl lJrii'lčen v,o!Ža- 

dmTJšate.li do v.Jla!s-tnktvÍ, v Ipaclhtfu trfetí OSIOrby, pfísllU1ší p-rárvlo dMi ji
vý;po:včď ip'o0wdorvateli te\p:rve, alŽ se sta.nit kini!hovním v1a:stnikem_ 
.zv!láJštní,ho náro,klu !p:r:olti vu,aJstn::Úku. by mu ,od'3vlzda!l p.o:z,em,ek :D:ro:s~~
.této izá;vady, ne:má. t([R,,\r. I. 614-2,2.) 

12. IVlastník ne'mulŽe :se dOlvolävlati § 5. pOlž,ad. zllik,ona ve ipro- 
spe,ch 'podn:i'ku, ijež byly ,zii' íze:ny ,fVŽ vo té, k:cty Izálkon o' 'požalď,o ,vacÍlm., 
prrávu dr:oib-llýdl pach-týi'ú noabyl Ipla:tinosti. (fR. II. 700-22.) 

13. NávIlh na výmenu 'Poz,emku rrnuže 'v,l:alstníJk 'uJčinit,i v fÍlzen! . 
póž,llido'va,c:úm, jaJmnil,e \hyl .polŽa,d.olva,cí nárok pa,chtýi'uv iUlznán. Ná-· 
hradní pOlZe.rn!l\:.y -dhlŽ-nO' á,eodno;tOivé IUIvésti ~iR. iL 980-22.) 

14. ',Nalbídl11out,i náhradní pozemky- muže '.vrr:astník v i'Í!zel11í ' 
o prarv!Ilé1ln. (iR.. l. 9n-~2.) 

15. Pachtýli" není o\prárvnčn p.olÍ,adm7arti Uľ1čitý pOlze,mek .nálhl~a,dnr 
a soudu ne'p['ís:1UJŠí ,právo, by p.J.'oa:ti 'VuT,i vla:stnÍlk.a IPl'.ilznal Ip,achtý(f,i ' 
ná/hradní p'OIze:me'k, j ejlž , vlialstn1:k n e,n3.lhÍiz el. (R. ,l. 11163-22'.) 

16. NáiI',ok v l.a,stnilka: na vý;menu :nepodJlé:há pome.r,u dIe r§ 15 .. 
'!}olžlad. zák (iR. I. 86-22.) 

17. INenarbízí-ili :vlas tník - oj1de·li I() enklávu --polZe'mk.u náhrad- , 
n ího, jest plfií-knouti plolZ,e:mek pu'v:Od:ne lJoOlž,aJdov,a.ný ',a ,nelmuže Soolud 
.o s V'é újme rplfi6knloluti j:iný ,po,zemek v 'laJstní'kuv, je:hOlž tento ne- · 
'nabí,zel. (R. l. 11456-2L) 

118. IBelz na,bifdky vliastnÍlk.ovy ne.m,u,že se' iSo'udce :zahýlViaJti iotáz
-kou výmeny p'olzemkli ve :smy'slu § 5., o dst. 2. lPož.aJd. Izák. Ná;hr.adní · 
'p1olZe\melk musí !lní,U toUlŽ !b.odl11lo-tu, pN čelmž v úvahu pri'idhá,z,ejí ' 
'V)ŠeCihny [L',olZlholéLné dkoQ~noiS1ri, zefména též ve1:Jší vlZ,dálenost !p.oiZ,emku 
od :poachtýfova llJydJlilšte. I(H. 1: 350-20.) 

i19. lP,olze'mky nejlslÚiU Illste:jné htodnotYlll - ti'ebas jinakl vY1ho,\7Io,.. · 
valy - mUiS'el-liby pož,aJdo'Valtel tkonla/ti d lve cesty iPotahelm, 'kdežto 
TJfi 'P0lžadO:Vianýdl Ipoz'emCÍch .kol11á Ic-e'stu 'j ed'Ín1ou. IJ e:s:t vždy ti",e!ba 
'v!Zíti zrete~ ku Vizdá!l eu oo ti. .(iR. I. 30--211, (R. J. 1435-2:1.) 

20. Hodnota náJhrm:LnÍlho p00em:!{}U ,musí býti :stej ná, .ať již , 
j~ho v·5T,mer.a jest Istejná neho ,po;UJZe ptfi!bli!Žná.' i(lR. IL 36-21.) 

(Pokračoyanie, ) . 

Ivan Jurecký: 

Výťah z rozhodnuti Najvyššieho súdu Českosloven- 
skej republiky vo veciach trestných. 

Pre trestný čin, k"crého tre,stná sadzba podla ~vlášt.nej časti. zákona _ 
je žalár, upotrebením §-u 92. Trz. vymeraný trest väznice musí byť 

určení v trvaní niže 6 mesiacov. 

Ztrata volebného práva u prečinov pominie za l rok: (§§ 24. 92. Trz. 
veta 1. §-u 49. Trzn. bod 2. §-u 385. Trpp. § 1. zákona Č. 153/1920 . . 

Sb. z. an.) 


