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E.

Zajištení pudy drobným pachtýrum.
(Zákon ze dne 27. kvetna 1919, číslo 318 Sb. z. an.)
t(PlolkiľlalČ/o'Vlamde. )

§ 6., odSJt. 1.
1. 1P1~ode'Vdl-li pr:ova,chtovatel IP'Í'e:d 1. srpnem ;1914, ;že 'O.dn~mä
.v-a.c.l1ltýfti IPotzemek; lIleJ(ze se tdľo,voU,áv.ati I§ 6., 'odJst. 1. Izái]iIQ,na, hyť i pto·.zemejk dIe :011101]:110 ip'ľ'oj,eJVlu odeljmu1t 'byl pa'clhtýtf,e m po< 1. S.l~I:mu lGl14.
{H. I, 396-20, uv. ,sb. me-j'V. :soud'U. IČ. -S'52.) '
'2. .v 'vo1m, že Idr.OJblIlý ,p acht5rr UIP'Ustil VIni n.ovém 'pr.o,p,a'C1htuvání
-pozemku ,d'r a'žibou <Old d,úšího po'dá;vá:ní ,pr;ot-o, ž,e pachtovné n.a:bí.z.e né
jiným /zdáilo s .e Imu iP'Í':ííltš vy:sokÝ'~, melze -sp;atrov.at.i 100dnetí pOlz emku
d1 e § 6. IGR. 1. 1413-20:' IUV. /s,b . ·nej-v. ,s,o uduciv , č. 567.) .
3. VtOIID, !Že pOlZe,mle:le lZlad~n (byl veŤejnou idraž\bou do \pa,chtu
.iinému, tjenlŽ tp'otd.a l víc·e ll'e~ ISIPoll:U!dralŽiVlŠí lpolŽadOtv:atel, l,z;e sp,alti"ovatí I()\dnetí va'.c ihtu IPO TOzulrwu § 15. zá\kona' 't ehdy, mel-li 'PQlža.dav:atel
dO' <té ,doby Ipolzerrne,k ·V Ipaoht'U. z fv:o/~né . T\1lky ,D8iZ verejné :eLr,a·ž:by.
(tR. 1. 396-20, :u:v. :s,b. neÚv. ,StOIU<9,IU dv. č. 588.)
4. ,Odnetím nemíní izákoJn v § ,6. jen' tp i"ípa,dy ,'k'de 'Vil astník za
-trv ání Ip a,chtu :Stm1llou VlU jednOtstr,a'n ne IzruJšil ,a p,a,chtý:f ,tomu s·e 'po,dT'obil, n}'r!brž a tú· po vJ'rtc·e ptr~pady" ŕkde vlastnik !PO vypršení pa,ch-t'ovní ;d'Otby m·e!plf·~sto'Ujp:Ll na. lp'a, clhtýiľo' v'U IŽtáJd\Ost iQ< ohnov'U :pac.hto:vního
}Jiclm eru. Plt i tom jest l'hQtSitejno, !z,dla p'ol:če'mky pI'lolpa'cJ.llt ovávaly 'se
,t-l·okalž,dé 'ver,ejno,u odnaž:bou ,a IZlďa. Ip,a,c ht be,z ;uJZla'v,r ení no'-vé lS'm],ouvy
~álm me'z i Is eih ou ,za d :o,s'a,v ad-r í ch p'o,d;m:Lnea~ ge tO/bonov,ov,al,
čiU nic.
(tR. iII. il 74-20, :sib. nejv. :s.ou/d'U C'i,v ~ IČ. '5196.)
5. Usta~noveni § 6., 'ods t. 1. .zák·ona. ,illtiJže Is e ·dovoi á v,ati i po<dv achtýď\ ibyll -li pozemelk tb ezdu-vlo dn e 'odňat paóhtýh. (R. 1. 756-20,
sb. n ejv. IS'OUldJu d v . IČ. 671.) .'
6. Pfi ;P C1su.z,o:vání, zd·a z Výiš ení :paJchto:v!l1.ého j.els t fbeIZJduv'Oid'llé,
-nutno 'VzÍti IV 'Úv;ahu t é/ž, <OIČ s,t oupl y ,dane ,a p:fi.r á,žky. \(oR. . L 105:4-2<0,
lH. :Sb. iIlejv. Is ou /du civ. 'č. 796.)
7. Ok,01no.st, že :pachtýi~ .nev 811'01'la l nál,e~it,ou tpéči :s tromúlm na
p Olze'm ku, -j.e:st tpo:dls tatnou Ip fí,č in Qiu :k IQidnetí lP·a lc htu. {B. L 7,33-20.)
' 8. ~}OdnBtim)) V B Ismy:slu ' ,§ 6. . 'záktO'IlaJ není ,pou,z e ·o dnetí prorti--.:pr.á vnf, lIlý:bTŽ (každé f.a'k tkké /o dnetL .Za. ))podlstatnolU plfíčinuo> ve
smy'S'l u tého'ž § -'u n.e'l'z e p1okládia.ti Isml Ulve'llé tprá VIOl 'Vý,poved!ní,' ,n ýibrž
'jen §,kut8icnOlsti, ktel1~é Iz,a!kláda,jí ' 'ohj.e,kti'Vní 'p'o,tfe,hu~ la!by - iP'olzemek
nebY.ľ . ldo:s,a.v.a.d:nímu v,ac:htý..fi nadáJle p-oa,llech-án.' J(R . .l: 19169-20.) ,".'
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9. Opoizdené 'p lacení náile'l11,n ého test .po-dstatnou 'pi'í:činou -k oductí ipacih.t:u. KiR. I. t879_20.)
10. Ne:polfádné obd eláJVI:'\Ill í pOlzemku :paculto'vaného je'st poclsta:tným tduvodem k odneti jeho. t(R. l. 465-20.)
H. Požaď1o'va.CÍJmu právu lJ:a;clh týrovtu neva.dí, že odhal vlastník:
v dobe r§ 6. IZák. ·p o,z.emek prá v·e ID, nÝ.br·ž a'oZihod!l1o, j est, zda. Ise tak
stalo z p o rd rS t,a; t II é íP!' í IČ ,i n -,y. "I(IR ._·i!I. 15i8-20.)
12. Ne:ní )lpi(}d'Slta.tnou pŤ'Í!činm.l r» fk 'o dnetí IPolzemku, :b yl-li o{Lúa.t::
pro.to" Iby dán JJyl do 'PH.ahtu totmu, kdo nMelží ili farnrolSti p~o;pa:chtu-jídhot• {H. U. 163"20.)
.
13. Jest pod.statným dúv,odem 1,- . om1čtí Ipozemku, iJ.y~o-li zvýs,e ní vyv.o:1.ací ceny ·pi'·i dr EllŽbe , pro než dosaJva,dní Ipachtýf nedvalŽil".
os:p ravedlneno ,cenovými a daňo'vými .p'Qrm ery. {R. I. 762-2-0.)
14. )Odne,u)} ve Is.m yslu § 6. p1o;žad. 'zruk. pi'edpolkládá ,b e ZIP 0 ch y lb n Ý p,roj,ev vule tp.ach,tYi'dv i vuči v1astní,ku, že si chce potZ,e-mek o'p etp'adl!torv:a.ti. t(fH. I. 1074-22.)
15. !Podstatnou 'pr'í/činrou ~{ odnetí S1>adltovaného ipoiZemku jest:
uháj.ení vllastní ipr,mplachté!Ť'l{l'vy- exiJg,ten ce jeho obdel<Í~vál1ím. (;R. .L

513-20.)
,116. Pi'e,l'fUt&enÍ dll'a0by. patronátn:ím. komisa:i'em, následike;ú1.
neh~nl .p alc'htý!r JJiíi:p:ušten k. daJ.JŠ:í!mu dra.žení, jest llodn&tím)}·,
ve srmyslu § 6. r( R. I. 676-20.)
17. Nelz.e ilJO'v až-o vati tz a 'o dnetí po'Zemku bez podstatné phrčiny_ ,
neo11tH-li púvodní \lJ,achtýi' ·Pl'i otbIllo'vČ pa·ch-tu pí'evzíN ,placeuí dani
a pOiZelIDelk Dya [pl'Dto' '' Pil''Ol)aJč!h'Lro'ván ' jinéJmu. (R. I. 1120-20.)
18, Jest ;p od.statným dúvo·de,m tk IQdnčtí pa'Chtu, nrubídl ...1Í nmT ~.
pachtýf ,poS:kyttovati pro'p a!cih 't.o,v3Itel ,olvi pl0·diny k j.eho výlŽ.i've nutné_
(iR. U. 300-,20.)
19. Stací, :by;li-li Ip!3.'Cthtý:hi uvčdomeiIli ,o o:p et,né {lra,ž,bč iVei'e'jným _
vyhubnovánÍlffi, jakot se stávalo, ri ph tdrm'í..Jbác:h ,d['ívej Ších. {IR. IL
čebož

474-2"2.)
20. ~aJbid,ka ni,j;šÍlho ipac11tovn~ho dosavadním paohtýi'eun je-st
p'o dstatn1ou piÍ'ÍJčÍ!I1QU ·,k Qdnč-tí p,a:chtu. I(H . I. 936-20.)
211. Odnetím. lp:o.z.eJmku mÚtŽ.,e ibýti též nesprávn)" :p ostup iprr
dl'a:ffi)e, :pro kte'l'ý. by'lo pOlSavadnímu pa.cIMýlľi' vydra/ž·enÍ 'P'aic:htJu .~!1{)-
·m 0'žneno. (IR. I. 779:-20.)
2.2. OdňaJ-li vlastník pacthtýi'i po,z.em,ek, ti'eUJ3S IbelZcluvodtlle ....
nemuže rpo:upac11týí' vystou1piti ,se sv)~m nár10lk em prot.i ylast.nikiu ....
nýhnž lpi'ísluší mu })!Ť'ípáclne l)oU!z.e 11áhradní nároky lp roti pachtý;fL.
(R . I. 787-22.)
23. ,Nejde · 'OJ oooetí: [poze·m ku, ·b yl-li dáln ·p a,cht do ·idI:\awy, .ale;:
di'hre .byl ~v Ý j ,i m: e e ne, . :nikoE'v .vša :k () rb V y 'k IB il:liropa'c:hto:ván

volné ,r ulky. <!R. 1. 11152.,21.)
24. iNenípoldstatným duvodem :k lo dnetí 4padlto.Vaného pOi~ean- 
ku, odňal-li j~j IJlI'olp achtorva'tel, by }e~ da~ dO' paClhtu S'vému: .delnfk~u .
\R. L 69.23.)
25. Nelze mh.w iti o' ďO'bl'ovoltném viZdání se~ :by~-1.i ik ne,ill'U ;pach-t}'r' dollucen situací ('Z.astav{~uim), jilŽ 'vt'voŤ'il v1ast.níik. {R. I. 327-21.))
Z
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26. Li,kna H),st pa,e ht),r'oya 'Y .p]'a cení [p ,aohto,v,néh-o jest duy,ode'ID
,n e :o b n ,o yen í p.achtu i tel1dy, :kdy.ž :nešla tak doa.l.e1k-o; Iz e hy
-vlas>tník byl. -opľiávnen l)aohto"ní sffi'lm .l lv1U IP1'O ne·placení lči,nže ihned
;zrulš iti. Ku z 1:. u ,š -e n í IpatOhtu ·za · .trvání 'P'a'cJll oo,\ľ!Ilílh{), ,obéLOIbí 'vyžad"1.1j-e
~ e vlšaJk, hy 'dán :Dy.lnektel'ý z dú:v·o dú § '11
1l18 <oaJč. Zá;]L, leč že: \by Ipach·tovní S'ml,Qo1I \',a nčeo jinéh-o "ll's tano·\fov.al,a . (.R. 1. lo.~8-20, ,R. 1. 798-22.).

-:k

2.7. S\Ú:ča:stni, l - li .se pOtža'd-o \:,a tel dr,a lž.by, .pfi ní,ž ne"jni.žší -po,dání
:J.1"8>činÍllo

-vÍoCe než-1i ,do,s a H\JdllÍ 'p aclltovllé, nell,ze olwln-o'St, ·že !byl pl'e·dT,ažen, polkHldatn lZ a, ·odnetí ;pOtzem1ku v-e .smy,slu § 6. zák . «R. . I. 836"",20.)

218. iNell1í ,pod'StR-tn)~ idúv,ooďe,m k odn0tí, vylstfU}}oNa:l -h :p:a'ch iST'I' :pl~oti 'v ,lrustn:Ľkm-,i na .s,C1húZÍcb. Ro\nnČ"ž ne'sta,čí, 'že chtM .'d áti
"'d'Rstní,k rpc!ze'me-k odo IP,a cllltu jinému, 11 o,tf·e·]mej'š ímu patC11tý:f'i.
-(IR. 1. 753-21.)
29. ,)Odnčtím» jeis t jalkék-olh cl"lo'\'ání ·se y'1a,s'tníka, -vyhOlčující
:Z T.álffitC,e !o'bvyldo.stí, :u\CJho \·áY~Hlý.c.h pN ,z a'd úvání lP o,z emlk ú ,
j.eh-ož
, ·)rsled·k em j est, že ipaC"1 l t~':í- p{);"ZlJývá ,pOU1žív,R ného p OiZemlml. Náleží
.-· em 'též p :i 'ípa.d, že :pOlzeme'k ne-byl poj,at Id-o draž:by, ný;b rž 'phdelen
i'ed,i teli :kúru, R'Č dhvčj.Ší ,p a:ehtýi'i .se eJ l t Č1li 'o lPO!lemek ·uClházeti.

'(H. 1, ·789-21l .)
30. Je,s t podst,atn-ou pjj'činou Ik 'o,dnČltí, Išlo -li ,,,Il,astni/k u >o hO>5})-o ·clál's·ké oa ,llOiSipodáľ::né využití .chovtél.ného ·pánl ,k oní. (IR: 1. 1005-21.)

31 . .J~st IP9,d-statnou , p-t-Íič i nou k ,c·dnéťí spachtQvaného :po~emk.u.
'o dste:ho'v,al-li se palC!.\.1otýU' tak . dRIe-klo, že mu neJ,z e ' !j"áCLne pOlZemel(
'obdčláv.ati. { iR . L 1 N:ú-<~O .)
32. P lrá,Y.u :po:žoéI'dov:admu není na. záv.a,du, J)yl -li IP-oriemek
}1acht)T,Í'.i .o:dil1alt nebo Yizdal -li se ho do,hl'o\' olne .p ,o' .vyhl ášení zálwnil
,o zajištení púrdy . .(tR . 1. 3-1:7-21 .)

33. Není i).od's tabnoú pf'í.či<nou 'k ,ord:netí, dal-li 'Propachtowitel
J.Jooze-mek 'do Ipa'Clhtu j"i-néml1.l, .a lby illlčinH rdclbry sJ}ute:1L '(IR. '1. ~2-,.21. )
34. OJ est '»lcrdncti1l11», ')JlČÍnill -li ,do:sa vadní :p~.chtýi· ph dľa;žbč
'Ste jn 'é podání IS j,in~r}ffi dr,až itelem. a iP-o,zeme-l~ Ib yl Ipl'ir:čen
·to'm uto. (!R. L 494-211.)
135. Není 'polClstatn-ou pH6no:u ~k ·odnctípozem'k u, .že jiná o,sob.a
.poU;etb o<v,a 'la ,pach-t po,zerillJkuku ,s vé 'v ýžive nutneji ne:ž dosavadní
.-p a'cht)Ti;. (R. H. 438-i20.)
36 . .Z~.sa!cl,a § 6. l)latí .i -v lpo'mčru IPodpacht)7iÍ-e k pac.htýfi..
{:R. .II. 4-39-20.)
37. lB-yIa-U yy \' ol a.cí cena UTičena v)T1šším ·o·bnosem, inež-li ,do.sa,\T,ad.ní pachtovné, .j e:s t IZl'eLima .snailia, ,d-ocílit~ IVY1š,š ího pachto vného,
ia,lde, nebylo-li Izyý,šení
.oikoolln-QIstmi ,aspra.vedlnen<Oo, jS'OILI dány
.poc1JmÍtnky .pr~ .za·c hování ~práy.a p-oža'd-ovadhOo. \iR . .L 1Q.l·0-20.)
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38. Ne.ní dú'v!dean k ·odnetí poz.e,m k'u , 'Že : paClht)Tl' neplatil }}achtovné z jin)TCh po,z e'mkú. I( H. J. 003-20.)
ach-'-21.).>

39. ,Za p ,odJSta-ino u p.hčin u 'k IO'd netí Ipadltu ' neJ'z e pokládu ti
o lwlno.st, že nový vla.stník v'e lkostat,k ,u Ipí'-evlza l \polZe,mll{.y do, -vlastní
:režie, ,aby 'z v)TIŠ,il .vÝlnosľl:o:S1t stat1(u. (R. L H4Jl -20.)
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4.0. IBylo-11 p ,ach'týii 'vIlUceno ,s tHdání p,olzerrnku p,~oti jeho vúli:_
,: ~ú.Jstává Imu narok ..plyJlOlUcí ' ,Z odnétí . ,d osavadnfho po/ze.:m,ku.
Pľ'i
»odnéti'»· IPolze:rnJklU ,je1st _IT olZhodným duv,old, IIn"oič :byl 'odňat, ni·k oJiv·
účel, It ne'mru,ž' :byl :'d,di1at. l(iR. L 34'2-22.)
41. Lhoistejno, ze' ;polZem'e k neodň,al pachtýfi 'vl astn ík , ný:br,ž .
bene:ficiát, jemuŽ /byl dán in pa,rtem ·oongll"1.lae. l(iR: I. 37.0-22, IR. I.

1.0.04-22.)
142. Není

podsitat~ou .plf~či-nou k ,odlletí, -potf·ebo,v-aJl-'l.i -Dtbiro:Čník .
vzhledem k hospodár,slli.:.'érmu dnv,~ntái'í eo rpočtu 'os·ob; jež niel uživiti, .
vetší v)'Tlillery !po,zemku,' 'po:krud výmera ,t a IPr~.s.aho·v,ala '8 Iha. 1(IČl. :UV.-1.
Zlák. Čís. "sb. 166-1921). I(R. l. 1603~21.)

43. ' NEmí 'podJstatnoup.fíičínou k ,odnetí, nevyhovel-li
,žád-OISti :v:lla 's't'Il1/kiQIve, iby mu Ipif,odla l 'n a'imrá,ue. '(IR . I . l46'5-m.)
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