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Dr. J. Horák, tab. s. v Bratislave: 

Urbárské a príbuzné pomery na Slovensku. 

(Dokončení.) 

Obsah urbáfské úpravy (Darday Zlinský cit.) v této dobe je ná
sledující: 

Za účelem sestavení urbáfe Zľlzeny byly komise ze župních úfed
níku pod dozorem komisafu podléhajících král. uher. místodržitelství, 
jejichž úloha se vztahovala 

a) na zj:štení faktického stavu urbáfských pomeru; 
b) na soupis urbáfských nemovitostí; 

c) na klasifikad ' urbáfských obcí a obvodu (slovenský chotár 
z maď. határ = hranice, obvod, v smyslu území patfícího jedné 

. vrchnosti, jichž nekdy mohlo býti v téže obci i více) , a zjišten í 
vzorné jednotky pro poddanskou usedlost; 

d) sestavenÍ evidenčních tabulek, či urbáre ve vlastním smyslu. 

ad a) Zjištení skutečného stavu stalo se tím zpusobem, že poddaní 
každé vrchnosti ďvyslechli se o následujícíčh 9 oťázkách: 

L 'Existuje-li v obvodu poddaného nejaké právo urbární, jakého 
druhu a kdy bylo zavedeno? 

2. Neexis~uje-li takováto úprava, byl a-li uzavfena mezi poddanými 
nejaká smlouva o poddanské robote aneb se jednalo jen dIe starého zvyku ? 

3. Neexistuje-li ani urpáf ani zvláštní smlouva, v čem pozustává 
skutečná praxe, kdy a jakým zpusobem vznikla? 

4. Jaký užitek a jakého druhu má poddanská obec, resp. v čem trpí 
nedostatek? (Týče se tak zv. pertinend poddanských.) 

5. V čem pozustává v obvodu poddanská usedlost, totiž kolík má 
rolí a luk a .jaké kvalitiy? 

6. Kolikadenní robotu a jakého druhu a s kolikaspfežn~rm pobhem 
konali posud vrchnosti jednotliví poddaní? 

7. Platila-li se tu devitina, od kdy a z čeho? Je ve zvyku devitina. 
v téže župe i jinde? Co ješte podávali poddaní vrchnosti? 

8. Jsou poddaní osobne svobodní aneb dediční? (nevoIníci , glebae 
adcripti?) 

9. Kolik O'puštených usedlostí je v obci, od kdy, pro č byly opušteny 
a kdo je mel v držbe? 

ad b) Soupis urbáfních pozemku obsahoval ohledne poddaných 
vrchnostenského obvodu (chotáru) jmena hospodáfu poddanských usedlo
stí aželi'aru, majídch v držbe bytní stavení aneb ne (házas a háztalan 
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" zsellérek). Dále obsahoval tento seznam kvalitu, kvantitu a rozsah sepsa
ných" usedlostí. 

ad c) Klasifikace urbárských obcí (obvodú) a zjištení vzorné jed
notky pro hospodárskou usedlost provedia se na základe dat sebraných 
župními komisemi. Na Slovensku ustanov eny byly tímto zpusobem 3-4 
tfídy v každé župe, jen v župe nitrianské, vykazující vetší " rozmanitost 
kkálních pomeru, zfízeno tfíd 5. Podle " toho, do které tfídy který obvod 
byl zafazen, ustanovilo župní shromážde'n'í množství rolí a luk (pastvin) 
patfících "v jednotlivých obvodech k substanci - hospodáfské usedlosti 
poddanské: pri vyšší kvalifikaci menší rozsah, pri nižší vetší. Tato klasi
fil~ace byla celkern tak spolehlive provedena, že sloužila základem i po
zdejšímu zákonodárství. (Z. čl. V/1836, urb. patent ze dne 2./III. 1853 
a z. čl. LIII/1876.) 

ad d) Sestavení urbáre a evidenčních tabulek urbárských bylo pro
'.-edeno na základe vyznačení techto okolností: 

1. Substance poddanské usedlosti (čili její součástky, t. j. dum, dv úr, 
zahrada, role, louky); 

2. pertinencí poddanských, t. j. pastviny, lesy, sýti ny ; 
3. poddanských podáv.ání (úkon ú vuči vrchnosti); 
4. daní verejných; 

5. ,devitiny a dávky z vinohradu (sluší však rozeznávati' pomer t. zv. 
desátkových vinic od vinic urbárských. O tom viz v III. části této 
prá~e.) ; 

6. práv vlastníka púdy (vrchnosti a jeho duvodu) pokud trvají vedIe 
pomeru mbárského; 

7. zakázaných mimorádných zvyklostí; 

8. trestních ustanovení (na pr. pro prestupky lesní a podobné); 

9. úpravy lesní apoiní policie (vnitfní por.ádek); 

Z techtoustanovení mají po dnes praktickou cenu: klasifikace, 
zjištení substance a pertinencí poddanské usedlosti, ohledne lesních užitkú 
také odpovídající jim vzájemné závazky poddanské, o mýtinách a usta
novení trestní. 

Urbár sám je v · t. zv. urbáfském ľízení za účelem likvidace urbáf
ského pomeru duležitou Ipomilckoll ptocessuáJlní. Zvlášte použitelny js ou 
t. zv. urbárské tabulky doplňující urbáre místní. Ty to tabulky sestavil 
Medník sestavením urbáre poverený na základe svrchu uvedených dat. 
Sestávají ze 16 rubrik, obsahujících prehlt;dne všecka hlavní data urbár
ského pomeru. Praktickou hodnotu pro 'zrušení urbárského svazku mají 
jcšte tyto rubriky: 

1. obsahuiící krestní a rodinné hospodáre, resp. želiara (pro identi
fikaci právni posloupnosti strany); 

2. o rozsahu usedlbsti za účelem zjištení príslušnosti k pô.de 
urbárské; 

3., 4. a 5. o rozmeru i n tra v i II á n II a ext r a v i II á n u. Pri každé 
'Poddanské usedlosti rozeznávají se totiž pozemky t. zv. vnitrní (bels6· 
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telek, belsoség) v centru obce ležící (t. j. dum, dvur, zahrádka a vneJsr 
kiilso telek, kíílsoség) - na periferii obce t. j. role a louky, kterýžto 
rozdíl má u r č i t é prá v n í n á s led k y. 

6. o výméfe polí odevzdaných pri sestavení jednotlivým poddaným 
k doplnení jejich intravillá~u a košenic. 

Po sestavení byly 1yto obecní urbáre predloženy místodržitelstv,í 
k schválení a po jeho dosažení byly na míste vyhlášeny, vysvétleny a 
po'tom jeden exemplár urbárské. obci, druhý vrchnosti odevzdán. Po jed~ 
nom exemplári uloženo je v archívu župním a ' u místodržítelství. 

IV. 

L i k v i dac e pod dan s tv í (od roku 1848 do prevratu). 

Vzdor reakčnímu duchu, který se v dobe minulé projcvoval, ne
scházelo ani tehdy ojedinelých hlasu, volajících po odstranení poddanství. 
R,ehor Berzeviczy poukazoval na okoinost, že poddanské hospodárství musi 
k o n č i t i s deficitem 75 zl. ročne pri hodnote 1000 zl. a následkern toho 
s neschopností pro snášení daní. Dane byly totlž výlučne bremenem selského 
stavu, který nemel vlastní pudy. Šlechta daní neplatila. Pomer pudy dan í 
povinné k pude dane neplatící bylI: 5! lir. Szécsényi poukazova! na 
degeneraci poddanské práce: svobodný delník vykazoval zdatnost 13krát 
vetší nežli poddaný. Na sneme 1832 vystoupil pro odstranení p6ddanstv í 
i slavný Prantišek Deák. 

Prvního úspechu dosáhlo toto hnutí, založené na zásadách fran
couzské revoluce a ekonomických úvahách z. čl. XL./1839, kt erým byl po
volen dobrovolný (fakultativnO výkup poddaných z poddanství. R. 1847 
vyslovena byla zásadne vývazba selského stavu a roku 1848 usneseno 
obligátní vykoupení z poddanství. Mezi politiky debat o tomto predmetu 
horlive se zúčastnivších vynikající místo zajímá zvolenský poslanec ľ..ude-· 
vít Štúr. Zevní popud ke zmene myslí v šlechte ohledne tohoto predm,etu 
dalo nedávné povstání polské, za prubehu kterého rusín ští sedláci-poddanf 
postavili se na stranu rakouské vlády, proti polským a~istokratickým 

vrchnostem. Meliť Maďari doma a zvlášte na Slovensku situaci nápadne 
púdobnou a proto nebezpečnou. R.oku 1848 bylo vyneseno 31 zákonu •. 
jlchŽ 'dlem je sjednocení c~lého národa uherského . (v politickém smyslu) 
a jež predstavuje magnu chartu poddanských práv. 

Z čl. VIII!1848 vyslovil společné snášení verejných bremen; zá
kon čl. IX/1848 odstraňuje poddanství a ukládá náhradu za poddanské po
'vinnosti státu; zčl. XII/1848 činí toto bremeno státnÍm dluhem; zčL 

x"III/1848 zrušuje knežskou desetinu, které se vyšší klerus dobrovolne 
zfekl bez náhrady. Nižší klerus mel se o d š k o dni t i s tát ním i 
(Ib 1 i g a C emi. 

V tom ohledu sluší vytknouti, že se po dnes na Slovensku (a v Pod
karpatské R.usi) udržela po'vinnost prifarených a priškolených osadníku, 
recko-kat,olické církve. 

1. K odvádení tzv. kobIiny či rohoviny farárum, kantorum, orga
nistUm a kostelníkum ve forme dávky ze sklizne. 
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2. Ke konání práce n~denické potahy aneb ,ru lc ama v určité dny. 
3. K privážení potrebného dríví k otopu. Ty to závazky lze ročním 

r elutem vykoupiti. Zruš eny byly zásadne teprve zákonem ze dne 14.14. 
1920 č. 290 Sb. z. a n. a provedení bylo vyhraženo na Slovensku vládnímu 
narízení. 

Zásady v zákonech r. 1848 vynesených provedeny byly sice 
ohledne toho, že doposud poddaným placené dávky vrchnostím prestaly 
a že vrchnosti mís to nich obdržely tzv. vyvazovací obligace (bližší viz 
ll. část této práce) takže tím verejne právní strana urbárského pome'ru 
Ílplné a rychle byla zlikvidována, ale pomaleji vybavovala se likvidace 
urbárského pomeru, pokud se jednalo o pf.Oveden'í volného vlastnictví bYv. 
poddaného na posavadní urbárské držbe, ačby se zdálo, ž,e existence 
t ereúálnské urbáre tuto prá1ci činila velmi jednoduchou. Leč urbár nebyl 
všude ani zaveden. Mimo to nebyl proveden tak, že by po zpusobu po
zemkové knihy i pro futuro faktický stav držby vykazoval, tak že by 
1ikvidace, čili prevod z vlastnictví vrchnosti do vlastnictví poddaných 
jen pouhým prevodem se státi mohl. Zvlášte oddelení pastvin a lesu od 
pônské držby do vlastnictví individuelního neb i společného b~valých 

poddaných vyžadovalo teprve , detailního provedenÍ. Nemalou príčinou 

ponenáhlého vybavení byla též ,okoinost, že zákonodárství nepojímalo in
dividuelní provedení oportunním, nýbrž z ohledu na politický význam celé 
akce snažilo se celou otázkou vybaviti hromadne, na jednou pro celé pod
danské obce. V tom ohledu ovšem nebylo zákonodárství dosti dusledným 
a kdežto otázku vybavení náhrady za poddanské závazky vybavilo cel
kern cestou mimospornou, tedy z úradu, zavedlo za účel ern úpravy urbár
ského pomeru zvláštní zpusob rízení procesního, ovládaného , sice zása
dami officiosními, ale pro své formality procesUlální prece jen težkopád
ného. Této poslední príčine sluší prikládat za vinu i že tzv. urbárská 
úprava držby do dnes namnoze vyhavena nenÍ. Težko se lze ubrániti 
dcjmu, že tu ÚČinkoval snad ncvyjádrený motiv zachovati pri existenci 
jtšte co možná dlouho pomery zásadne k smrti odsouzené z duvodu na
držování konservativnímu názoru pos,avadních držitelU pudy. 

Zákony roku 1848 obsahovaly predevším jen zásady, ' jejichž pro
v edení bylo úlohou na jejich základe povstáivajících zákonu. - Pro bour
Jivé pomery v roku 1848 k temto provedením zákonem nedošlo. Teprve 
2, marca 1853 vyšly dva zákony pro úpravu techto po~eru, z nichž jeden 
obírá se úpravou náhrady za poddanské závazky (patent vyvazovací) 
a druhý jedná hlavne o zpusobu vývazby, krátce patentem urbárským 
zvaný. K tomuto patentu radí se dve narízení. 1. ministerstva spravedlno
st! a vnitra ze dne 25.112. 1855 ' na urbárské sedri'e (nynejší soudní dvur, 
z lat. sedes iuris, of. maďar. tärvény-szék pro označení soudního dvora) 
s platností od 30./1. 1856 a 2. nar. ministerstva vnitra a spravedlnosti 
ze dne 24./2. 1856 o prodloužení termínu, k uplatňovaní práv urbarialistu 
vyvazovací akcí poskytnutých do 3./12. 1859. Ty to dva patenty mely pro 
uherské ústavní .práJvo tu záva,du, že byly vydány vládou absolutickou 
bez usnesení snemovního, ale jiz svrchu uveden provisorní zákonné 
ustanovení z roku 1861 VI. dn recipovala tento patent a tak mu moc 
ústavne platného zákona zaopatrila. 



.234 

Bližší normy o náhrade za vybavené úkony poddanské uved eme 
pri líčení této vývazby v druhé části té to práce. 

J ak uvedeno svrchu již od roku 1839 byla uvedena fakultaCivnÍ 
vývazba z poddanství, ale teprve zákonný čl. XXXIII./1868 znormoval 
i ohledne na tomto základe vzniklých smluv vyvazovacích (tzv. orok
váltsági szerzo.dés) analogní úpravu vývazby poddanských závazku jako 
byla cit. patentem vyVazovacím pro urbárské pomery počínaje 1./1. 1848 
vubec zavedena. - Urbárský patent dosáhl svého úplného proveden í 
v zákonném čl. LIII/1871. K tomu sluší pripojiti ješte zčl. XXV/1896, na
rízení ministerstva .spravedlnosti Č. 20326/1890 o zrušení společenství ve 
vlastnictví pastvin a sýtin, z. čl. XII/1877. Sestavení platných zákonu a na
rízení o pomeru urbárském obsahují díla: 1. Markusuv Corpus iuris 
Hungariai sv. r. 1836-1868, 2. Dárdayuv: Igazságiigyi torvénytár III. díl 
Magánjogi torvények. Protože decosiím .. Curie (Nejvyšš. soudního d~oru) . 
vydaným v senátu právní jednoty neb v plenárním zasedání, prísluší moc 
zákona (§ 75 uvoz. zákona k z. čl. LIV/1912 t. j. eiv. s. r.) duležitou je 
sbírka techto decessii. *). 

Likvidace pomeru urbárským p,ríbuzných. 

Již zmínené príbuzné pomery, 'Dredevšem pomer želiaru na plide 
dvorské usaz. , kolonishl a oržitehl mýtin a vinie desátkov~Tch, nesoliViscly 
s POn1:erem urbárským co do pouta verejnoprávního. Byly to pomery čiste 
11JivátnepráJvní, a proto se jich vývazba z poddanství direktne netýkala: 
(Katana a Cons, Magánjog II. svz. str. 569 a nás l ef. C 19/9900 Dtr 860J 
Ale hospodársky duvod vázanosti pudy byl dán i pri techto pomerech 
a tak zákonodárství XIX. století vstoupivší jednou na dráhu vyvlastnení 
púdy· ve pro'spech selského stavu, podfídilo i tyto pomery akcí vyvozo
vad. Již § 11 a nás l. urbárského patentu ze dne 2./3. 1853 postavilo pomery 
jinénež-li urbárské do vyhlídky vývazby. Ale tato zásada nestačila ješte 
k provedení vývazby, pokud schá,zela o tom detailní úprava. DIe urb. pa
tentu to nebylo možn~, kdyžte patent sám \lývazbu tupozdejšímu zákono
dárství vyhražoval. Teprv roku 1870 tehdejší ministr spravedlnosti Bal
tazar Horváth predložil snemu 3 návrhy zákonu i temito pomery se obí
raiících, o kolonistech, nájmech a dvorské službe, ale jen návrh zákona 
o kolonistech stal se zákonem. Z. čl. XXII/1873 .. Zákon o nájme'ch vubec 
nebyl usnesen ateprv zčl. XXV/1898 došla otázka želiaru dvorských vy-' 
bavení. úprava pomeru desártkových vinie stala se samostatne zákonným 
čl. XXIX/1868. Zákonodárství obírající se vývazbou techto príbuzných 
pc meru obsahuje v sobe již elementy dálšího vývoje otázkyagrární, 
uvedomujíc si již zásady prídelu pudy jejím vzdelavatelum, která je 
patrným ,príznakem príto,mné periody ve vývoji agrární politiky vubec. 

*) Gr i II u v: Dontvénytár. Magáhjog I. (obsahuje i jiná roihodmi 
tí) citov án v této práci jako ~ ·D. · t. I. 

·D á r day li v: Dontvénytár, značk'a Dt. r. f. (= staré' poradí) 
.a Dt. u. f. (t. j. nové poradí). 
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V. 

Dob a p r í tom n á (o. d pre v r a tu) . 

Ohledne likvidace 'urbárského pomeru a pomeru vÔbec p{íb~zných 
.zústává prozatím pri starém. Pokud se všeobecné politiky agrárni . a je
jiho právního vyjadrování tyče , jsou cíle této periody ovšem další, totiž 
zaopatrení pudy zemedelskému obyvatelstvu vubec~ bez ohledu na hi
s torický vývoj daný pomerem urbárskýll. ~ Pók~d te·dY· toto snažen'í 
presflhuje rámce našeho predm.etu, nemužeme se ' jim obírati. Vytknouti 
však 'sluší, že aspoň aáls~ecne 'pokračuje zákonodárství poprevratové 'tam. 
kde zákonodárství uherské ohledne pomeru urbáfským 'príbuzných pre
stalo, resp. kam ani nedospelo. Týče se to' tak zv. drubných ' p~chtýfú , 
jímZ zákon ze dne 27.!V. 1919 č. 318 Sb. Z. a n. se svfmi novelami (3) 
za jisfuje prídel pudy posud jimi držené v !plachtu, do vlastnictví. Tato - a~c,e 
je proto v úzkém spojení s predmetem této práce, protože se cit. zákon 
vztahuje i nla takové želiary dvorské, kterí byli ze zá'konné úpravy 
z č l. XXV/1896 vyňati. 

S r ·o v n á nív Ý vaz b y z pod dan s t v í na S love n s k TI 

a v západn í části republiky . 

Ačkoliv pomery selského stavu témer na celém svete vykazuji 
v'e svém vývoji nápadnou podobnostzevní (cf. Kadlec, Agrární . právo 
v Bosne a Hercegovine: úvod) , pre ce právní pojím:ální bývá namno,ze 
v elmi odchylné. Takový ro,zdíl lze pozorovati zvlášte 've vývoji poddan
stv Í selského lidu v nynejší východní a západní části republiky česko

slovenské. Odhlédneme-li od všech historických teorií . vyvoje toho, vidí
me, že konečný stav YI dobe zrušení poddanství selSkého v roku 1848 
predstavoval zálsadní rozdíl v tom, že na západe jako element pri
'v átneprávní v pomeru poddanském vyvinulo se ' pojetí jeho a právní po
v ažování jako tzv. vlastnictví 'deleného (dominium divisum) mezi vrch~ 
ností (quoad substantiam) a p.oddaným (quoad substantiam et usum) 
§§ 1122. a násl. obč. zák. rak. zvlášf pak § 1146. Ačkoliv teode deleného 
ylastnictví je dnes zavrhnuta, prece legislativní aplikování její na pod
danský pomer na záp'ade meID' velikou výhodu pro selský stav ; právni 
konstrukce civilne právní stránky 'po zrušení poddanství byla ' nepochybna 
(oP. § 1146. obč. zák. rak.) . Poddaný mel vlastnictví užitko;yé, tím byla také 
usnadnena i de lege ferenda další úprava tohoto pomeru at již se pojímá 
jako expropriace vrchnosti, anebo pOuhé fysické rozdelení vlastnictví po
sud nemožnou solidaritou komplikovan.ého. Odpovídalt právnímu stavu 
také lehčejí likvidovatelný stav pozemkoknižný. Jinak tomu bylo v Uhrách. 
kde zásadou nepochybne vyslovenou (tripartitum lex 25 v III. části) pla
tilo, že poddaný nemá vlastnictví na pude, kterou drží a že mu ne
prísluší nic jiného, nežlf náhrada za práci. 

Tím bylo tedy vysloven o, že mu ani ius in re aliena nepatrí. Vá
z; nost lidu k pude podmíňovala povinnost pracovní, která tedy nespočí
v ala ani na základe · smluvním, či obligá:ltorním, nýbrž mela svuj základ 
jen v právu verejném. PrvkY' civilne právní v pomeru poddanském se je
víCÍ nemenily tedy nic na jeho čiste verejne právní ' povaze, čili , jinými sl 0-
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vy: celý pomer byl čiste pubI.icistický, bez civilne právní stránky a jestli 
pfece jevila se analogie v jednotlivých účincích s právem občanským r 
není t'Ú nic zvláštního (srovnej na príkl. zevní podobnost s civilne práv 
ními pomery ohledne služebního pomeru státních Medníku vuči státu). 
Tím obtížnejší bylo však zodpovedení otázky, když -publicistický charak
ter poddanství byl pomery roku 1848 zrušen a melo se odpovedeti na 
to, jak se nyní pomer ten mlá posuzovati civilne. Dusledne by bylo z toho 
následovalo ;- Volnost vlastnictví vrchnostenského, volnost selskéhó lidu 
od povinnosti pracovní. Uherské zákonodárství provedlo tu však radi
kální zmenu v prirozeném vývoji veci, zrejmou expropriací ve prospech 
toho, komu zákonodárství dosavadní privátní práva subjektivní vubec 
upíralo.*) Titul tu ale neležel v prirozeném vývoji, v pomeru civilním. 
ale zase v zákone, na základe príÍ!va verejného. Tato okolnost zajisté 
byla také nemalou príčinou, že vyvazovací akce pozdejšími zákony pro
vádená nešla s tou rychlostí ku p'redu jak by snad zájem hosp'odárský 
byl vyžadoval. V právním vývoji nedeje se nic z nenadání a revolučn í 

zákonodárství často ukáže se neproveditelným a zustává: mrtvou literou. 
Rozdíl právního pojímání v Uhrách a na západe vedI k tomu, že nejen 
zásadní rozf!'5cní problému, osvobození selského lidu z pozemkové váza
nosti stalo se v obou částech býv. monarchie ruzným zpusobem, ale 
v souvisících - s tím otálZkách podradných. lilavní rozdíly v tomto 
smeru jsou: 

a) Prenos vlastnictví k pude s vrchnosti na poddané stalo se na 
západe odplatne, v Uhrách bezplatne, 

b) na západe byly robota, relutum za ní a osobní podávání pfi 
ustanovení vývazného vubec vypušteny ze zretele jako pouhé dusledky' 
verejne právního postavení poddaných, které zanikly, jakmile zanikla 
publicistická stránka pomeru. Dusledne by tomu tak mHo býti i v Uhrách. 
Ale zde prišlo v úvahu, že poddaný nabývá pudu,která bez toho de iure nebyla 
jeho a naproti tomu, že by mela vrchnost pozbýti i duchodu za posa
vadní podávání selskál, bylo patrne príliš radikální. Proto byla určena 
vrchnostem náhrada. 

c) Privátní monopoly zruš eny na západe bez náhrady (mimo práv o 
propriačnÍ v Cechách a na Morave, teprve 1869 zrušené. Guplowicz: 
ost. Staatsrecht § 96). V Uhrách byla tato práva částečne pojata do ná
hrady z duvodu svrchu uvedeného, částečne zustala i na; dálIe v plat
nosti, jsouce . pokiádána príslušenstvím k obsahu vlastnictví šlechtické 
pudy, jež pojmiove zustalo, netknuto. 

d) Lov činil v obou částech býv. monarchie rak.-uherské vlastné 
součástku vlastnictví pudy. Správne bylo tedy privilegium lovu šlechté 
patfíci :na západu bez náhrady zrušeno, neboť civilne právne príslušelo 
právo lovu vlastníkum pudy, tedy i osvobozeným sedlákum. V Uhrácn 
dllsledneji byla tato otázka mlčky pominuta. 

e)' Dusledne bylo na záipade zrušeno právo českých vrchností na 
nalezené granáty jakqžto k obsa~u volného vlastnictví pudy patfící. 

*:).. V tom smyslu má DL Stodola cit. pravdu, označuje-li vybavení 
v e prospech selského lidu jaksi bez titulu. 
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kdežto v Uhrách patrne v dusledku regální povahy ruzná práv a na mine
rály báňskému regálu nevyhrazené, byly vzaty v úvahu pri určení dd
kupného. (Lámání kamene, kopání hlíny ~ písku.) Duslednejší by bylo 
ovšem pojmouti tyto duchody do· náhrady za pudu, ale pr!á.'ve prev od 
v!astnictví pudy stal se v Uhrách bezplatne a tato bezplatnost ve v šech 
dusledcích jevila se pfíliš radikální. 

f) Dávky ve prospech církve založené na titulu v erejném, mely by 
~e zruši ti bez náhrady. Z politických duvodu dostalo se na západe církvi 
náhrady, v Uhrách se vysoký klerus 'církevního desáíku zfekl dobrovolne 
a ohledne nižšího kleru ustanovena náhrada. 

Rekapitulace . 

Poddanský pomer v ykazuje v dejinách unerského práva dve stadia :. 
L jako instituce vefejneprávní, II. jako instituce civilne.právní v likvidaci. 
Touto se stal po zrušení poddanství jako instituce verejnoprávní. Cha
rakteristické známky verejnep'fávní byly tyto: 1. Patrimoniá'lní jurisdikce 
(Vogtciherrlichkeit nem. práva), 2. poddanství selského stav u - ohledne 

' I.iodfízení patrimoniální jurisdikcí, 3. nevolnlctví (glebae adsciptio) ve spo
jení s povinností vzdelávati puduvrchnostenskou, 4. povinnost k podáváním 
z nevolnictv í vyplývajícím. Následkem nedostatku jakéhokoliv práva vec
ného na držbe poddanské, jmenovite však vlastnictví, schází v tomto po
meru úplne strana civilnéprávní. Posuzov;ální t. zv. civilneprávních prvku 
se stanoviska obč. práva, resp. jeho analo gie, na tom ničeho nemčnÍ. V tom 
jeví se také zásadní rozdí! od toho pomeru v západní části . dnešni repu
bIiky. Ohledne tzv. príbuzných pomeru srovnej v úvodu sVľchu rečené. 

Druhé stadium vyznačuje se: 1. uznáním v l a stn i ct ví neob
mezeného po'savadního poddanského držítele na poddanské držbe bez 
odplaty. 2. Náhradou posavadních vrchností za poddanská podávání. 
Patrimonicilní jurisdikce a s tím sp,ojené poddansfví, jakož tím více i ne
v oI.nictví zanikly bez odpdaty a bez, výjimky. Tentol pomer v této své 
forme, pod 1-2 vzpomenuté, je hlavním predmetem této práce. Vyznačuje 
kdy obsah pomeru urbárského a jeho dnešní likvidaci jednak otázka vec
ného práva : vlastnictví a otázka práva obligačního: náhrady za pod
danská podávání resp. následkern konverse jich event. práva zástavní 
a .bypotekární, jakož i reální bremena. 

Otázka príbuzných pomeru týče se rozdelení neúplného vlastnictví 
mezi direktním a užitkovým vlastníkern, ovšem zásadne k prospechu to
hoto, ale oproti nlá:brade vlastníka direktního, tedy vztahujE' se zase na 
otázku vlastnictví a obligatorní náhrady vlastníku direktnímu. 

Část II. 
Pomery urbáľs·ké. 

Oddelení I. 
Prá v o mat e r i eln í. 

K ap rt o l a I. 
Všeobecná charakteristika. 

Pomer poddanský čili urbárskýve své likvidaci znamenáexlproplfiaci 
posavadního vlastníka pudy ve prospech. posavadní'ho poddaného. (ef. 
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Kraintz: System des ost. Privatrechts § 216.) Na Slovensku je to tím 
patrnejší , protože dIe platných zákonU. uh,erských vlastníkem pudy byh 
výlučne vrchnost, Ile poddaný, ani ne .vlastník ern uŽitkovým v smyslu 
zApadníh~ práva, ač institut neúplného či deleného vlastnictví (t. j. direkt
ního pána pudy a užitkového pri jejím držiteli) byl v práv u uherském do
mácí. Expropriace urbárská týká se následujících predmetu práva bývalých 
vrchností: 1. selských usedlostí, které doposud meli poddaní v držbe 
jménem v rchnosti s právem urbárským, podstatne verejne právní povahy, 
více povinnost praco"\;ní, než-li subjektivní oprávnení poddaného obsahující. 
Civilneprávní konstrukce t.ohoto p'omeru, totiž civil nich prv ku v nem ob
sažených je následkern toho nesnadná. forma dedičného pachtu je sice 
nejb1ižší , ale úplné identifikaci prekáží vecnost dedičného pachtu, jež 
v urbáfském pomeru chybí, jsouc ovšem subjektivne nahražována moment},
publicistickými. Také konstrukce společnosti podobne jako dIe § 1103. obč. 
z. je na snade. Ostatne otázka po teoretické povaze urbárského pomeru 
jé ďosti nepraktická, neboť pri promene jeho z verejne právního v sou
krome právní vysloveno bylo zároveň právo vlastnictví bývalých podda
n$Tch na predmet posavadní urbárské držby a nebyl tím tedy jen titul ' 
k nabytí vlastnictví poskytnut (ef. § 4. poz. kn. r. uh.), takže do provedení 
v pozemkové knize by právní povaha pomeru mohla býti pochyb nou. 

2. Quasi služebnosti, které mel držítel selské usedlosti poddanské na 
panských lesích, pastvinách a sítinách (rákosištech) následkem držby pod
danské usedlosti, čili tzv. substance. Ovšem uherské právo nepojímalo tyto 
quasi služebnosti (o služebnostech se tu nedá mluviti, pro tože poddanému 
scházelo vlastnictví panující veci) jako služebnosti v technickém smyslu , 
nýbrž hovorí dusledne o pfíslušnostech (pertinencí) selské usedlosti jako 
veci hlavní (substance). To je ovšem dusledné vzhledem k pojímání veci 
jako právního objektu v uh. právu vubec, jak isme vylíčili v úvodu. 
Vytknouti sluší, že úprava urbárskéhopomeru nezustala pri stanovisku 
fHktického stavu služebnosti pripomínaiícího promenením ho ve skutečné 

služebnosti deiure, nýbrž prenesla pozemky sloužící buď do výlučného 
aneb aspoň · spole.čného vlastnktví býv. urbarialistu, což zase odpovídá 
jen duslednému pojímání takových pozemku jako pertinencí immobilárních 
(vlastník veci hlavní je vlastníkern veci vedlejší, kter'<ť sdílí právní osudy 
veci hlavní). Jinak vyrízen ten pomer na západe republiky, kde zfízeny 
resp. ponechány 'služebnosti panské pudy ve prospech poddaných. Proti 
pojímání teehto quasi servitutu s hlediska služebnosti mluví i jejích obsah , 
který vzdor príslušnosti k urbárské držbe bylobsahem osobní služebnosti 
usufruktu resp. usu, v čem ž se jeví patrná odplata za pracovní úkon y 
poddanského pomeru. 

3. Záv azky poddaných t. j. úkony, jež byly povinni vuči v rchnosti 
konati. Ty to závazky, p'okud se daly oduvodniti z titulu verejného práva. 
byly roku 1848 zásadne zruš eny bez' náhrady, jinak však oproti náhrade 
(odkupnému). Tím zpusobem vznikly misto starých urbárských nové zá
vazky obligační z povinnosti býv. urbarialistu k výplate odkupného, za
jištené právy hypotekárními, resv. 'pokud tyto závazky promeneny 
v amortisační bremena, vznikly nová práva reálni. Vyjímečne udržely se 
nekteré 'závazky urbárské ve více-méne promenené forme i na dále , pokud 
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vyplývaly totiž z quality pudy vrchnostenské jako držby zemanské. Ale 
. v tom prípade nelze v nich již videti následky pomeru urbárského, nýbrž 
jednotné dusledky zemanské držby učinné nejen vuči bývalým poddaným, 
ale vubec (práva ne sice vecná, ale absolutní). 

S vrchu uvedené tri skupiny práv (substance, pertinence, závazky 
urbárské, resp. prává na místa techto po likvidaci poddanství nastoupivší), 
tvorí dohromady pojem urbárské držby (in abstrakto). UI'bárská držba 
On concreto) zakládá: se v dobe prítomné: 1. buď na poj~'tí do urbáru 
ustanovených dIe svrchu uvedených predpisu tereziánských a pozdejŠích. 
2. Na základe pozdejších smluv mezi vrchností a poddanými uzavrených, 
v kterémž prípade držba v urbári teresiánském ~i zemském se nevy
skytá. 3. Na základe via fa cti pro nepretržité podávání a prijímání urbáf
ských úkonu (urb. pt. 1853 zák. čl. LIII/1891 § 1.) Z toho vidno, že urbár 
tnesiánský, ač je nejdUležitejší pomuckou pro zjištení urbárské držby 
(ciuality nejakého pozemku jako urbárského) není pomuckou absolutní a vý
hradní. PI. Rozh. C. 35. (Dt. I. 673.): V obcích, kde teresiánský urbár. nebyl 
proveden,ale obyvatelé býv. vrchností v dobe zavedení urbáre aneb 
potom byli opatreni množstvím intravillánu a extravillánu v pomeru 
k usedlosti a tyto substance až do zrušení urbárského pomeru drželi 
oproti nepretržitému plnení urbiáŤských závazku v pomeru ku kvote po
zemkové a snášení verejných bremen, sluší p'okládati urhár de facto za
\'E·deným. 

J ešte z čl. IV.l1836 a VIII./1840 nedo,volovaly delení poddanských 
statku (parcelaci a oddelení ext'ravillánu od intravillánu), což bylo pri
rtizené, pokud poddanému ani užitkové vlastnictví na statku, nepatrilo. 
Ty to z.ákazy však prestaly ' prevodem statku a jeho pertinencí do vlast
nictví býv. poddaného. Ohledne pertinencí platí však zásada volné dispo
sice vlastníka, pokud! tyto pertinence již i do vlastnictví poddaného 
knihovne' prešly. Pokud se tak nestalo, totiž 'pfi tzv. seg.regaci, t. j. vy
loučen{ sice z panského ' vlastnictví, ale pred provedením definitivní 
úpravy, ponechání in suspenso ve společenstvÍ vlastniékém celé bývalé 
obce urbáfské bez označení pddi\u (proporcií), platí tyto príslušnosti. 
resp. podny na nich až do proveďe'ní dôkazu' opaku za pertinence intra
vi11änu. (Dec C. Č. 3388/1886? 7624/1891 aj), ne tedy extravillána, jak 
hy se na prvn{ pohled 'mohlo ' zdáti. Sdílí tedy právní osudy intrav1llanu, 
který jest svojí povahou jakohosPrOdárský celek z pravidla fysicky 
nedelivý (z. čl. LIH/18il ' §§ 55-56). Byla-li držba selské usedlosti v ru
kou nekolika osob, vzniklovývazbotl z poddanství sp·oluvlastnictví. (Cf. 
Dt. r. f. XIII. 35.) Proto mohou pri úradování na mísťe opomenutí po
žé!dovati vypravení pozemnoknižního stavu. 

K a p' i t o l a IL 

Poddanské či urbáiské usedlosti. 
I. P o mer y pra v ide Iné. 

A) Urbáfská usedlost ve vlastním smyslu čili sessie (jobbágy
telek) jest souhrn pozemku a hospodáfských i obytných stavení (bez 
inventáre; inventár byl vždy vlastnictvím poddaného), tvofících ho-
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spo~~rskou jednotu. v pom~ru urbárském a sice dIe úpravy urbáfem tere
sianským f:xované co do rozsahu, líšící se však následkern roztfídenÍ 
I?udy po obcích v jednotlivých župách (vi z 1. část pod III). Skutečne je to 
ex;stenční minimum selského lidu - domovina staršího typu ----: novSr 

typ utvofil § 2. zák. ze dne 30./1. 1920 Č. Sb. z. a n. tzv. zákon pfíde
lový, který pfideluje jednotlivcum pudu ke zrízení samostatných podniku 
zemedelských, které stačí k obžive hospodáre a jeho rodiny, na lde
rých hospodár se svou rodinou muže hospodáfiti bez stálé cizí pomoci 
cl jejichž provozování tvori výhradné aneb aspoň hlavní povolání drži
telovo, zároveň výhradní aneb aspoň hlavní pramen vÝživy. Rozsah této 
moderní domoviny není fixován; ze zák. o tzv. pfídelu pudy drobným 
pachtýfum (viz. kap. II. tfetí část této práce) lze . ~ouditi, že obsahuje 
taková domovina asi 8 ha. - 'Do tohoto souhrnu substance selské usedlosti 
p'očítají se jen stavenište, dvur, zahrada, role a louky (košenice). 
Pastviska a lesy tvofily až do vývazby urbárského pomeru jen pertinence 
svrchu vylíčené. Proto prísluší jim zvláštní misto v tomto systému tím 
více, protože, jak již vzpomenuto, na mnoze zustávají k substancí v po
meru spoluvlastnictví bývalých urbqrialistl1, na nemž. má vlastník sub~ 
stance jen pomerný podí! v uži tku. Součástky urbáfské usedlosti patfí 
do dvou duležitých skupin: 1. intravillánu (belsotelek, belsoség) 
a 2. extravilliáil1u (killsotelek, killsoség). 

Ad 1. intravillánum je místo nacházející se z pravidla 
v UZSlm obvodu obce (v dedine čr vesnici) určené pro'. obyt
né stavení buď jii s. domem aneb o bez domu (stavenište), s dvo
rem príslušným a zahrádkou. Prumerne se počítá na intravillánum 1 jitro, 
t. j. tolik pudy, kolik se vyžaduje k vysetí dvou požunských (brati~lav
s~ých) meTic obilí (úvod k zčl. V.!1836). Pf! úprave teresiánské byl intra
villán, pokud do této míry scházelo, doplnen z extravillánu a naopak pre
bytek byl započítán do extravillánu. Význam intravillánu spočívá v tom, 
že se pokládá iádrem usedlosti, dIe nehož se upravuje právní osud per
tinencí (pastvin a lesu). 

Ad. 2. Extravillánum obsahuje r·ole a louky, k ' usedlosÍÍ' p,atfící. 
V rozsahu extravillánw jsou velké difference dIe žup a obcí (tfíd). Po
zemky se merí na jitro, louky na sekáče. Z čl. V.f.1836. V praxi za účel ern 
~jištení Y~'vazného počítal se 1 sekáč za jedno jitro. Podle toho pripadá 
na role 16-40 jiter, (Orava 24-40, Liptov 18-24, Bratislavská a Nitran
ská župa 14-22 jiter*); na louky 6-22 (v bratislavské župe 6-8). Také 
rozsah jitra není fixní, protože závisí od plodnosti a polohy role. (11-,13 
sáhu tzv. jitro uherské.) Rovnež výmera luk není fixní. ledním sekáčem 
se rozumí takový prostor , který 1 delník muže za l den skositi. 

B) U sed los t i ž e l i a r s k é (zs eli ér telek) isou takové, které 
mají menší rozsah nežli svrchu vylíčené usedlosti selské (sessie). Výraz 
zsellér znamená vmaďarštine drobného pachtýfe a poukazuje i pfi techto 
de iure urbáfských pomerech na puvod z pomeru kdysi pachtovního neb 
nájemného. Rozezná",áme totiž 3 druhy želiaru urbáfských: ta~ové, ktefí 

*) Dr. Stodola, cit. 
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drží jen pud u bez obytného stavení (házatlan zsellérek), a takové, ktefí 
mají stavení bez pudy (házas zsellérek) i konečne takové, kterí JSOlI 

sice v držbe i stavení i pudy, ale v rozsahu menším, nežli tvorí minimum 
selské sessie. Tedy rozdíl od vlastního urbarialisty je jen quantitativní 
o};ledem držby, ne qualitativní ohledem práva. Od techto urbáfských že
liaru sluší rozeznávati tzv. želiary dvorské, kterí drží pudu zemanskou 
či dvorskou (majorsági zsellérek) právem dedičného pachtu neb nájmu. 
tedy jako vlastníci užitkoví vuči direktnímu vlastníku -- vrchnosti. O techto 
želiar ech 'liz v části III. této práce. 

Když usedlost povahou urbáfskáJ (t. j. urbáfské pudy se týkající) ne
~inila ani 1/9 typické usedlosti urbáfské, počítala se kusedlostem želiar
ským. Jinak se hovorilo o Y:í, X a l/S sessie a pod. Výmera želiarských 
Llsedlostí byla velmi ruzná často i v téže obci, vždy se však 8 želiarských 
usedlostí počítalo za 1 usedlost celou bez rozdílu na sk.utečný jejích roz
sah. (Za účelem dávek vereÚlých a podiávání vrchnostenských.) Z čl. V'/1836 
p(mechal želiarské usedlosti již existující v jejIch ruzném rozsahu, ale pro 
futuro ustanovil jako minimum želiarského intravillánu 150 sáhu pro dum 
(stavenište) a ohledne jiných intravillánních immobilií a extravillánu pod
robil že1iary, pokud by mezi nimi a vrchností neexistovala zvláštní smi ou
va, analognímu pokračování pri úprave poddanského pomeru, jako ' Qstat
ní poddané, ovšem že dIe pomeru rozlohy pudy že1iarské. 

ZáJkony up'ravující urbáfské pomery uznávají za želiary za účelem 
úrravy urbárské držby jen ty, kdož již UV. 1848 byli v držbe pozemku 
tohoto druhu, t. j. obtížení dávkami a službami poddanskými, resp. jejich 
právní nástupce. Pozdejí vzniklé pomery žéliarské netvorí vÍCe urbárskou 
držbu v toOmto smyslu. Pokud jsou pfedmetem zákonodárství vyvazova
:::: ího po prevratu roku 1918 - viz III. část, kap. II. 

II. Pomery odchylné. 

Odchylky od normálního typu urbárské držby vznikly tak, že buďto 
poddaný mel v držbe více pudy, než-li mu dIe normálni jednoty urbárské 
pfíslušelo, (tzv. maradvány fOldek = puda prebytná) aneb zvetšil svoji 
l~~edl,ost libovolným pripojením pudy dvorské aneb společné, t. j. k per
tinencí všem urbarialistum společným patríci (usurpace). Podob
ným zpus'obem mohl však rozsah jeho držby býti i se strany 
vrchnosti zmenšen. Konečne počítá se· za abnormální prípad, když used
lost selská se nenachází de facto v držbe poddaného, nýhrž na pr. v držbe 
vrchnosti samé neb i v držbe poddaného majícího již svou usedlost aneb 
v držbe vubec neoprávneného, aneb i držbe ničí (opuštená usedlost). 

A) Pf eby t né p o z e 111 k y. (Zčl. LHI./1871 §§ 14-22.) Patrí 
sem pozemky ve · faktické držbe urbarialisty, nad normální rozsah usedlo
sti, pokud jim neprísluš! jiné kvalifikace (jako pozemek opuštený, usur
pace, společruá držba býv. vrchnosti a poddaných, pozemek najatý, pro.,. 
1>achtovaný) § 14. z. čl. LIII/1871. DIe zákonu pfed rokem 1848 platných byla 
vrchnost povinna z prebytných pozemku utvoriti nové usedlosti. Pfi 
úprave po zrušení poddanství pfipadly slce tyto pozemky do vlastnictví 
faktického držitele, (také tam, kde urbáf teresiánský jen via fa cti byl za-

13 
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veden, PI. Rozh. C. 35 Dt. 11670. Dt. r. f. 14.661), ale s tím rozdílem od 
pozemku normálne k usedlosti p'atfících, že se die jejich rozmeru ne
vymeriI držitelovi žádný podí! na tzv. príslušnostech (pertinencích). 

K usedlo'stern želia'rským nemohly pozemky prebytné již proto pa
tfiti, protože želiarské usedlosti vubec nedosahovaly normálního rozsahu. 

Nepočítají se k pozemkum prebytným také ty pozemky, které urba
rialisté společne držÍ, treba se tím normální rozsah usedlosti skutečne 
zvetšoval. Naproti tomu želiary společne užívané pozemky považují se 
pri odkupu jako prebytné čili odkupné platí tu želiar a ne stát. ·Pravidla 
o prebytných pozemGÍch nelze použiti: a) v obcích, v nichž pri za
vedení urbáre nebyl počet 'poddanských usedlostí určen, b) kde urbár ne
byl vubec zaveden, resp. proveden, c) kde obec místo urbáre byl a opatrena 
tzv. 'instrumentem regulativním (smlouvou urbár nahrazující), d) kde bý
valí urbarialisté pred rokern 1848 mohli svobodne pudu prodávati a kupo
vati, t. j. kde se VyVinul pom'er neúplného vlastnictví, e) kde žaloba 
o úpravu prebytné pudy nebyla podána do konce června 1857 (§ 22. z. čl. 

LIIII1871. DIe § 29. z. čl. LIII/1871 odkupné s pfíp'adnostmi obtežuje od
koupenou pudu prebytnou. Cf. §§ 57, 92 cit. z.) Zbytky odkupného za 
prebytné pozemky již splatné i budoucí bez pozemnoknižního vyznačení 

obtežují ty držitely odkoupné' pudy, kterí ' po zJištení odkupného cestDu 
kupopredaje držbu nabyli s právem regressu proti právnímu predchudcovi , 
pokud se tomu smlouva neprotiví. PI. Rozh. C. 1 civ. ' (Dt. 665.) Pri nabytí 
prebytného pozemku na soudní dražbe obroky splatné po dražbe ob
težují kupce. Za predešlé obroky neručí, pokud dražební 'P'odmínky ne
obsahují nic odchylného. Protote odkupné jen na ty prebytné pozemky 
se vztahuje, které se najdou v držbe vlastních poddaných býv. vrchnosti, 
pokud se nedokálže, kolik prebytné pudy u jednotlivých usedlostí se na
chází, nelze odkupné zjistiti a prisouditi. Df. r. f. XXI - 2 a 2157. 

B) U s u r pac e. (Z. čl. LIII/1871 §§ 10.-13.). 

Usurpací rozumíme pripojení k urbárské držbe pozemku k ní ne
patfících, tedy pudy dvorské k urbáŤSké (aneb i naopak); príbuzný je 
pomer mýtní ef. § 1. zčI. ' LIII/1871, kter:9- 'však p-redpokládá (puvodní neb 
dodatečné) privolení vlastníka pudy. 

DIe § 7. z. čl. X/1836 riľely se obapolné usurpace (se stranr poddaných 
aneb vrchností) vraditi do predešléhci stavu. Z. čl. LII1I1871 ustanovil, že 
pokud tyta pomery t. j. restituto in integrum upraveny nebyly: a) m~ 
trvati pokojná držba jak byia: do 1:/J. 1820 'v ' nezmeneném stavu, b) ust:r
p'acez doby od 1. L 1820 'do konce 1859 mohou se reklarnovati, když ' ie1\:-
18mační 'žaloba separátne aneb zároveň se žalobou o úpravu urbárskou 
an'eb oddelení pastvin a lesu do konce roku 1859 byla podána. - Pokud 
se ' die techto ustanovení usurpace nemohlo 'reklamovatľ (z doby 
pred 1. L 1820) nepríslušela vrchnosti sice žádnánáhrada, ale poddanému 
také žá1dné pr'ávo ' na pomenlÝ prídel v príslušnostech (pastevních a les
ních). Usurpace z doby 'po )1./12. 1859 patrí do ' kompetence ráďných , 

soudu dIe všeobecných prav idei 'právních. 
Separátne podané žaloby o úpravu ' usurpaCl rnají se vždy spujiU 

se spoty o urbárskou úpravu již z'ahájenými aneb v budoucnosti zave-
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dtnými. Pachtovní smlouva muze zaniknouti vzdor tomu, že pachtýr 
tvrdí, že se jedná o usurpaci, protože dokuq se ' tato otázka nerozhodne 
v urbárském sporu, muže pachtovatel ' na . zátklade pachtovní smlouvy 
pozemek zpet po·žadovati. - Dt. r. f. XXIlI/12~ ' 

C. O p u Š· ten é u sed l o ~ t i ,(Pus~.ta telek, sessiones desertae) 
zák. LIII /1871 § 7. a 9. Duvo'd opuštení urbárské usedlosti muže býti 
ruzný: Odstranení poddaného cestou' právní pro jeho zavinení, opuštení 
sedlákem pro nevýnosnost neb nesnesitelnost urbárského pomeru a j. 
Dle starších zákonu byla vrchnost povinna opuštenou usedlost . event. ce
stou dražby jinému poddanému do držby doiti , DIe pat. ze dne 7.!IV. 
1874 § 9. po uplynutí 3 let, od kdy byla vrchnost cestou admjnistrativniho 

-úfadu k obsazení usedlosti vyzvaná. narídila administrativní vrchnost 
d.ražbu za thnto t.i.čelem. DIe zákonu o úprave urbláirského pomeru ri.ati 
Zlá\sada, že opuštené usedlosti stanou se vlastnictvím ·toho, kdo 1./1. 1848 
byl v jejich faktické držbe, resp. právních náJstupcu, tedy eventuelne 
i vrchnosti samé. Když by se nacházela usedlost v držbe tretí osoby 
samovolne ii mezi tím do držby vzavšÍ aneb se strany vrchnosti držbu 
or·drže-vŠí, nakládá se s usedlostí ohledne pertinencí jako s každou jinou 
usedlostí urbárskou. 

Pro posuzování atributu »opuštenosti« rozhodnou je doba zavedení 
urbáre aneb pozdejší, až do žádosti o úpravu držby k vlastnictví. Stá
val,o se, že odevzdáll1í opuštené usedlosti dražbou do držby jiného pod
daného nevedio k úspechu. v takových pfípadech mohlo župní sl1[o
máiždení provisorního držitele, event. i jen na částku olp'l1štené usedlosti 
zfíditi. (§ 14. z. čl. IV/1836.) Také v tomto, prípade pfilpadly by fakticky 
obhospodálfené pozemky opuštené usedlosti dočasnému hospodári , do 
yýlučného vlastnictví. 

K a pit o l a III. 

Pfíslušnosti Cl pertinence urbáfských usedlostí. 
(Zlínský-Darday cit.) 

I. Vše .obecne: 

Do zrušení urbárského pomeru mel poddaný také právo pásti 
sVUJ dobytek na panské .pude, bráti z panského lesa dfíví k otopu, 
tfebu. Byl to pomer jaksi servitutní, ač .p,ri nedostatku vlastnictví na držbe. 
poddaného nelze tu o servitutech ve vlastním smyslu hovoriti. Maďarsko
právnÍ konstrukce pertinenční je jen zdánlive správná, neboť težko Ize 
tvrditi, že by rozsáhlé lesy a pastviny panské, ve kterých mimo to i vrch
-nost vykonávala nej en vzpomenuté užitky, i poddaným patrící, ale také 
jiné užitky vlastnické, které poddaným nepatríly, byly sk,utečne , jen 
pertinencemi nepatrných usedlostí poddanských. J ešte . nejsnáJze dá ' se 
tento pomer civilisticky vyjádfiti jako následek vecné kvality urbárské 
pudy, dIe teorie uh. právu vlastní, že vlastnictví je dIe kvality predmetu 
více neb méne oprávneními obdareno. Tvorí tu tak jaksi objekt vlast
nictví zároveň subjekt práva, kteréž pojímání pozemku jako právní osob
nosti .není ostatne v teorii ·osamelým. (BČlking: InstituÍÍ'onen § 620, ·Pan
dekten I. § 38), ovšem moderní nauka pokládá. tento názor nesprávným 

13:i: 
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(Kraintz: System des ost. R. § 46) . Pri vývazbe urbárského pomeru 
dusledne k teorii pertinenční sdílely t. zv. príslušnosti osud vecí hlavní, 
t. j. prepadly do vlastnictví poddaného.*) Z uvedeného dusledne vyplývá 
právní povaha t. zv. p-ríslušnosti v dneŠním stavu, pokud nebyvše ani 
fysicky ani pro parte (idealne) prevedeny do pozemkoknižního vlast
nictví bývalého poddaného trvá.jí v právním a faktickém společenství 

všech bývalých urbarialistU, t. j. ve společné držbe i užívánÍ. Následkern 
zásadního prevedení vlastnictví vrchnostenského na poddané nelze ani 
v tomto prípade hovoriti oničem ' jiném než-li o vlastnictví společném, 
resp. spoluvlastnictvÍ. Nikde ani slov ern neuváldí zákony, že se vlast
nictví t. zv. príslušností prenáší snad na posavadní obec urbárskou, buď 
že politickou aneb na novou korporaci sestávající se z posavadních pod
detných. faktické je sice, že do vývazby obec urbárská a politická spra
vovala společné pastviny a lesy (zbytek t. zv. flurzwangu nem. práva, 
\' iz část 1.). faktum je též, že tento stav trvá namnoze na dále, neboť 
t. zv. obce mbárské, t. j. společenství všech bývalých urbarialistu je 
s politickou obcí dnešní na mnoze identická, ale i kde tomu tak není, 
organlsovaní jsou bývalí urbarialisté (vlastníci intravillánu) buď puvodne 
;n continuo. aneb i výslovným pozdejším dohodnutím. ve forme .iuristické 
osoby, korporace, zvané obcí neb společens.tv~m urbárským, ale i v tomto 
prípade nejedná se zde ani o juristickou osobu a tím méne o obec politickou, 
Juristická osoba to proto není, protože vlastnictví, o které se tu jedná. 
nepatfí nejakému tfetimu subjektu od urbarlalistU odchylnému, nýbrž urba
rialistitm samým. OkoInost, že snad jsou formálne organisováni jako juristi
cká osoba, sama sebou nic neznamená, neboť to bývá i pfi jjných organisa
cích spoluvlastnických (na pr. obchodní společnost, verejná akc. spol. atd.) , 
ovšem v teorii je otázka práivnické osoby techto forem společno,sti, res,p. 
spoluvlastnictví sporná. (f. Tilsch: Právo soukromé.) Výbor takovýcn 
organisací není tudíž ničím jiným, nežli slprávcem společného vlastnictve 
Cf. § 836. obč. z. Uherská praxe ' však šla Hnou cestou. V mnohých rozhod
nutích uherské kurie uznává se príbuznost ba identičnost urbárské obce 
s obcí politťckou, rychtár obce politické uznává se za zástupce společenství 
urbárského (aspoň pasivne) na pr. § 1895/905, 8594/1891. Pasivní legitimace 
v C 8792/1892 do 10/3 má smluvní základ. Správnejší je C 10/1 1899 Dt. I. 689, 
dIe níž muže shromáždení urbarialistu usnášeti se jen o úprave užívání spo
lečného majetku, :ne však také o individuálních právech urbarialistU. Vše to 
nasvedčuje jen tomu, že pojímání urbárského pomeru jako verejného posud 
ovládá mysli právnické, ač de lege lata nemuže o jeho čiste privátne 
právním charakteru býti vubec pochyby a tudíž dusledne jen se strany ob
čanského práva vec posuzovati sluší. Cf. zvlášte PI. C. 51 civ. Také jakésí 
stopy pojímání společenství v t. zv. príslušnostech jako solidárního pomeru 

",,) Tvrdí-li pri koup-i intr,avillánu prodávající, že lesní a pastevní 
príslušnost netvorila predmet kupopredajné smlúvy, musí to dokazoväti: 
(Ot. r. f. XVI/47.) Do vybavení konkretního následkerri spletitosti a ne
urovnanosti pomeru následkern tohe upraviti se majících zustává pn po
s"vadní praxi. § 3, z. čl. IX/1848). Analogie servitutu in dubio je patrná. 
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(condominium in solidum) se ukazuií na pr. v okolnosti , že i jednotlivý urba
riallsta muže celek v urbáľském procesu zastupovati (s účink ern pro 
všechny) . Duvod toho sluší hledati zase v pojímání celé záležitosti úpravy 
urbárské se stanoviska verejného interesu, kde je každý interesent pojmove 
oprávnený v zájmu v šeobecném vystupovati. Potud lze takovéto zakro
čování uznávati, ale pak by duslednejším bYlo místo formálne processualního 
rÍzení urbárského projednávláJní oficiosní cestou fízení nesporného. Naprosto 
nesprávné je zastupování urbáfského společenstvÍ obcí politikou tam, kde 
vubec není mezÍ urbarialisty organisace. V takových pfí'padech slušÍ legHi
mace k zastupovánÍ posuzovati dIe obč . práva. Správne požaduje nafízení 
ministerstva spravedlnosti č. 2819/1888 k transakcím povolení každého spolu
v lastníka a jen pri pronájmu a povolení dobývánf minerálií báňskému právu 
nepodléhaiících stačí dIe positivních predpisu majoritní usnesenL Z. čl. 
XII./1894 §§ 6.-11. ohledne pastvin, z . čl. XIX./1898 ohledne lesu. Pokud 
zákonná ustanovení odporuií správnému pojímání pomeru jako spoluvlast
nictví ohledne jeho zastoupení, sluší je pov ažovarti jako normy výjimečné, 
analogJe nepripouŠteiící. 

Svrchu vy1íče'ný pomer urbáfského společenstvÍ má v urbáfském 
právu analogii v t. zv. komposessorátu (koz birtokosság). Rozumí se tím 
společenství nekoIika sousedních vrchnosti v inmobiliích užívaných jako 
lesy, pastviny, sítiny, dále v užitcích vykonávaných společne v pomeru 
rozsahu jejích šlechtických nemov:ltostL Dodnes jsou členy šlechtického 
komposessorátu ti, kdož v pfíslušné obci mají šlechtické pozemky. (Dt. 11 . 

por. XIV'/182.) Také držitelé pudy v privilegov aných obvodech mohli míti 
společné nemovitosti, podléhaiící normám komposessorátu . Je to rovnčž 
společenství vlastnictví (Giitergemeinschaft), ale v praxi Vystupuje často 
jako juristická osoba, aspoň zevne. Historicky stoH tato forma siPoluvlastni
ctv í v úzkém spojení s t. zv. aviticitou (rodovými nároky). Správne pojímá 
tuto formu nar. min. spravedlnosti č. 2579/1.869 a 10.320/904 pokud se týče 
pozem~oknižné praxe. Okoinost: že hospodárství Komposessorátu a urbáfsk. 
společenství podléhá v mnohém ohledu vIivu administrativy politické, ne
mení nic na ciwlne právním charakteru ' techto for ern, neboť duvod toho leží 
v publicistickém dozoru ekonomickém vubec (o lesním hospodáfství, pastv e 
atd.). Starší zákony (tripartitum) II. titul 52., z . čl. XLVII/1723 (§ 4. z. čl. 
LIV./1868 § 33.) pokládaií šlechtický komposessorát . za juristfckou osobu. 
Praxe i positllvní zákony obsahuií o komposessorátu nekterá zvláštní pra
v idla materieine právní, z nichž pokud pro stejnou povahu právní jsou i pro 
společenství urbáfské použitelny, uvádíme: Prednostní právo k pronáimu 
či pachtu komposessorátních pozemku, § 3. z. čl. XXXI./~655; vyloučeilÍ 
v ydrženÍ mezi členy komposessorátu, C 2876/1891; závazek členu k v y
držovánÍ společné stavby a zábrany povodní, § 1. z. čl. LXIX /1715; se 
sekvestrací duchodu tech členu, ktefí jSou v 0meškánÍ ohledne náhrady 
nákl;:tdu s tím spojených dIe pomeru jeiich držby; snášení mzdy pro společ
ného hlídače, § 29. z. čl. IX./1840. V pfípade organisace správce ustanoven~~, 
iinak však komposessor správu skutečne vedoucí povinnen je komposesso
rum k složenÍ účtu. UžGtky se delí dIe proporce , v jaké musí členové pri
spívati k nákladu. V praxi ·bývä kornposessorát de facto rozdelen quoad 
usum. I v tom ,prípade zustávaií společnými: regálie, pastviny, lesy, 10\' 
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a rybolov. Za účelem ziištení účasti ' jednotlivých komposessoru sloulí 
zvlá~tní ríze.ní proporcionelní (aranyositás) z. čl. XII./1836. (Lit. MOTic Kato
na: Aranyositás. Jirí Jančo: Kôzbiriokosság. J. 18189.) 

S pol e č n ·ál . u s t a n o v e n í p ro p o zem k y l e sní a p a ste v n Í , 

z. čl. XXXIX 908. 

Zúčastní-li se v užívání nekoIik obcí, sluší predmet společné držby 
rozdeliti in natura pro každou jednotlivou obec tak, že každá obec bude 
vylučne sama v u2ívání svého pfídelu. Obe strany (vrchnost il poddaní) 
mají bezpodmÍnečný nárok na fysické oddelení pudy dIe predpisu o zru·šení 
poddanstvÍ jim pripadající. Jednotlivci z poddaných maií (pokud se tak dIe 
dosavadních predpisu dosud nestalo) nárok na fysické vydelení celého prí
delu urbárského (z rolí, luk, košenic, sítin, lesu, pastvin a alpin, t. i. pastvin 
horských, jen pres léto prístupných = salaší), když celá takto vyde1iú; se 
maiící príslušnost obsáhne více jak 100 jiter. Zbytek zustane v společenstvÍ 
ostatních účastníku dIe pomeru usedlostL Ohledne príslušnosti nabytých 
inter vivos po vstupu cit. zákona do platnosti (buď s usedlostí aneb jen 
ideálního podHu príslušenství bez usedlostí) aneb sice ješte pred tím, ale 
po pravomoci rozhodnutí vyneseného o prípustnosti fysického rozdelení, 
muže · se požadovati rozdelení in natura jen v tom prípade, když byvší 
vlastník ve smyslu alt. zákona též mohl požadovati fysické rozdelení. 

Ohledne lesu, pastvin a alpin, které zustaly společnými pastvinami po 
skončení fízení proporcionelního (viz o tom bližší v JI. odd. té to části, kap. 
II., dodatek) byt i pomer byl u$ltanoven bez ohmezení, dále oddelení indi
viduelních príslušnosti z lesu oddelených v smyslu § 32. z. čl. LIII.l1891 
(t. j. do společenství bývalých urbarialistu oddelené od vrchnosti) nelze 
požadovati ani cestou urbárského ani civilního rízení rozdelení fysické ani 
se strany tech, kterí by to byli mohli dIe cit. zákona pfi meritorním pojed
návání požadovati (nedelitelnost lesu apastvin). 

I dIe svrchu uvedeného nedeliteiné pastviny (ef. i nedélitelné pastviny 
doplnené z pudy jednotlivých usedlostí dIe cit. z. v následuiícím pod II.) 
mohou se dIe § 12. z. čl. XII.!1894 rozdeliti, když ministerstvo or·by dá 
svolení a pak není rozdílu, jedná-li se o rozdelení behem fízenÍ proporcio
neinÍho, urbáfského, aneb po jeho skončení. 

Na základe § 48. z. čl. LIII./1871 byla pastva po čas urbárské úpravy 
poddaným do společenství dána nekde sou dne, nekde bez sou dní intervence 
rozdelena" aniž by bylo fízení za tím účelem zákonem upraveno. Částečné 
úpravy dostalo se tomuto fízení nar. ministerstva spravedlnosti ze dne 
2. VI. 1890, Č. 20.326, vydaným na základe bodu 7. § 35. z. čl. XXXVIII/18189. 
Tato fízení následkem obmezení delby společenských pastvin z. čl. XXXIX.! 
1908, obmezuje se dnes již jen na pfípady, kde je fysické delení dIe cit. zák. 
prípustné. Rízení tímto nafízené upravené je úplne analogní rízení urbáf
skému, jemuž puvodne byla tato otázka k vybavení vyhražena. Cf. Dt. 
r. f. XVIII./91. 

Z pra x ~ .. . § 56. z. čl. LIII./1871 nezakazuje zcizení lesních a pastevních 
príslušnos tí k urbáfské usedlosti patfících, nýbrž upravuje jen, že v po· 
zemkové knize separátne nevyznačené pfíslušnostá se maií považovati jako 
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pertinence il1travillánu. Ta okoinost, že prodané neb vymenené lesní pn
slušnosti v pozemkové knize nejsou zvlášte vyznačeny, nemuže sloužiti za 
duvod k zrušení, resp. uplatňování otazných smiuv. Dt. f. XXľX./15. K ur
bárským a že1iarským uS,edlostem 'pattí lesní príslušenství jen potud, pokud 
v pozemkové kniz.e separátne nejsou vyznač eny. DIe cit. § 56. mají se 
pokládati pertinencí intravmánu, pokud se nedokáže opak. Dt. u. f. XIV./178. 
Vzhledem na to, že k urbársko-želiarským usedlostem patrící lesní príslu
šens.tví zpravidla tvorí jejich pertinenci, dále že taková pastevní prísluš
nost dIe § 56. cit. z. čl. od želiarské usedlosti separátne se mu že zcizitl, 
v takovém prípade tedy prestane tvofiti integrující část želiarské usedlosti, 
resp. pertínenci, konečne vzhledem na to, že dIe cit. z. čl. nový vlastník 
zcizené pastevní príslušnosti ve smyslu § 7. bodu b) narízeni ministerstva 
spravedlností ze dne 8. dubna 1869, Č. 2.579 ohledne postupu pri zmene 
v pozemkové knize následkem predpisu o úprave držby nutné, muže své 
v lastnické právo pozemkoknižne praenotovati, následkem toho základní 
právo nabyté , na želiarské pozemky účinkuje také na pastevní príslušnosti 
pro . tutéž želiarskou usedlost vydelené. V exekuci proti vlastníku takové 
želliarské usedlostí vedené muže se však dražba jen v tom prípadé naríditi, 
když v e prospéch exekvujícího exekuční právo zastavení bylo vtéleno 
pred praenotací vlastnického práva na pastevní príslušnost. Dt. r. f. XYII./15. 
Z téchto rozhodnutí patrné je dusledné pojímání lesní a pastevní príslušnosti 
jako právní pertinence intravillánu , ač jest separátní postup ohledné nich 
pfípustným buď výslovné, buď tacite (na pr. pri stálém zvyku protivného 
obsahu 'v dotyčné obci). Na tom neméní nic ani separátní vyznačení vlastni
ctví na príslušnosti v pozemkové knJlze, pokud jen na vložce obsahující in
trav illán je vztah k pertinenci obsažen. Praxe však nékdy kolísá (viz násle
dující II. a III. in fine). 

II. P a s t v i ny. 

(Zlinský-Darday cit.) z. čl. LIII./187l §§ 38.-42. 

Práv o pastvy provozovali poddaní na pude, která se k usedlosti nepo
čítala , proto méla vrch no st právo pastvy na této pude společné s pod
danými. Po vývazbé poddaných slušelo se ľozdélitK pastviny mezi vrchnost 
jako vlastníka substance a poddaného jako .- ex nunc ~ reálné oprávné-' 
ného. Ohled na poddaného, aby se' udrž el ve schopnosti hospodarení, vedI 
k tomu, že vlastník pudy požbyl práva na pastviny, resp. prídél v 'ní, 1. když 
tak bylo již pfi zavedení urbáre teresiánského, že totiž vrchnost tia pastvi
nách urbárskýcll nepásla, 2. když se vrchnosŤ' pfi náhradní úpra vé , urbáľské 
(ale pred rokem 1848.) toho práva zrekla, 3. aneb smluvne od ného upustila, 
4. když vrchnost v obci jiných pozemku ' nežli urbárských neméla a pastviny 
se tu jen v tak nepatrném množství nácházely, že ani tažnému dobytku 
poddaných dIe kvality pudy potrebné dostatečné potravy neposkytovaly. 

Zásadné (z. čl. LIII./1871 § 38.) bylo vysloven'e narízeno, že žádné 
z posavadních stran (vrchnost, resp'. poddaní) nemají míti práva pastvy na 
pude jedné neb druhé strane z posavadních pastvisek pripadlé (prísné roz
délení neúplného vlastnlctví bez zfízení servitutu) . Zásady, dIe niChž byla 
pastevní puda do vlastnictví (event. spoluvlastnictvO býv. poddaným vyme
rena, jsou tyto: (§ 3. z. čl. VI.I1836). Min~málne pripadá na usedlost 4 jitra. 
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Pod toto mInImUm muže se k prospechu vrchnosti jíti jen v tom prípade, 
když by v témž obvodu pro bývalou vrchnost jinak nie nezbylo. Pastviny 
se mají vyde1iti zásadne každé usedlosti zvlášte, tedy do výlučného vlast
nictví indivlduelního, pokud to jen místní pomery pripoušteií, aby se fím 
vyhnulo sporum pri společném užívání pastvin velmi lehce vznikajícím. 
Vzdor této zásade stane se individuelní vydelení jen na žádost interesentu 
a sice a) bývalé v rchnosti samotné neb b) aspoň nekterého z bývalých 
spolumajite1U aneb c) na žádost v etŠl;ny býv alých poddaných. - Vy delení 
deje se za intervence komise, vyslané župním shromážc1ením. - Pokus 
O dohodu je obIigátní. Nepodarí-li se dohoda pod intervencí jmenované 
komise, sluší oprávneným domáhati se fysického vydelení prídelu cestou 
urbárského fízení (viz II. odd. této části). Zásady vydelení jsou: Prídel se 
má vydati jednotEvcum v takových polohách, aby pastva nebyla snad pro 
poplavu, písek atd. znemožnena. Žádá-li toho vetšina interesentu (urbariali
stu) má se vydelení provésti tak, pokud je to možné, aby pfídel s usediasti 
tvom celek, (Zásada komasační.) Když by pastvin bylo tak má[o, že by nedo
s tači1y ani na minimum 4 jiter, rozhodne jak o množství poukázati se mají
cím pr,o poddané, tak o části , která má zustati vrchnosti, kompetentní soud 
(sedrie) dIe místních okolností. (DIe zásady vOliného výmeru, ef. § 271. uh. 
civ. f.) Maximum pfídelu pastvinného činí 28 jiter uherských na usedlost, ale 
v obvodech pastvinami bohatých lze i nad tuto míru jednotlivým usedlostem 
pfíde1iti. Zbývající puda zustane vždy úplným vlastnictvím vrchnostenským 
bez bfemen služebnosti ve prospech poddaných. Pfi tomto individuelním 
vydelování byl vzat také zretel na faru, školu anaturáiní duchod obecního 
notáfe. Bez ohledu na to totiž, zdali jim snad již z jiného titulu, na pf. práve 
proto, že jsou !i držitely urbáfské usedlosti, pfídel pastvinový nepatrí, obdrží 
iaráf pfídel, pfipadající na celou usedlost, učitel a notáf pfídel poloviční. 

Panští zrízenci nemaií práva na p.fídely pastevní. Na osm želiarských 
usedlostí pfipadá jeden pfídel usedlostní (pro rata parte že1iarské držby) . 

Kde pro nedostatek pastvin poddaní pásaIi v panských lesích, sluší 
doplniti též pfídel z pudy lesní. § 40. cit. z. Oddelení pastvin urbáfských 
o'd panských a indilviduelní vydelení, pokud se ješte nestalo dIe dosavadních 
pfedpisu (event. cestou dohody), muže se dIe zák. čl. LIII./1871 dodatečne 
požadovati, žádají-li toho držitelé více než jedné čtvrtiny urbáfské držby 
toho obvodu, o který jde. Rovnež želiarové mohou požadovati oddelení 
pastvy žeIiarské od urbáfské a individuelní vydelení, když pfídel žádaiících 
želiaru činí aspoň % celého pastevního prídelu všem žel':arum pfipadšího. 
Kde rozdelení individuelní není prov edeno, užívají býv. poddaní pastvín 
dIe dosavadního zvyku a dIe polnepoliceiního fádu společne. (Lit. Julius 
Baroš »Kozoslegelä«.) Trovy dodatečné úpravy nese každý z interesentu 
dIe pomeru svého pfídelu, § 4'2. cit. z. 

Zákonný čl. 39/1908 ustanovuje ohledne doplnení nedostatečných 
pastvin společných či obecných takto: Kde (v čas žádosti o všeobecnou 
komassacO není obecní pastvy aneb tato nestačí, sluší pastviny komassač
niho prostOl'u vytvofiti, resp. doplniti. Potfebu toho, rozsah prostaru a jeho 
místo ustanoví ministerstvo orby na základe zvláštní odborné komise ho
spodáfské. Žádaný prostor odebere se proporcionelne jednotlivým usedlo
stem a tVQfí pak nedelivé společné vlastnictví zúčastnených drži telu, jehož 
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užívání se upraví pastevním fádem (pro konkretnÍ obec) tak, že v první 
fade pfijdou do zretele pastevní nároky drobných držitelu. Pokud · se 
interesenti neusnesou na vetší výmere, nesmí prostor takto vymerený 
presahovati 5% celého prostoru komassačního. Užitek společné pastvy po
zustává v právu pasení, ne však také v kácení a užívání stromu v pastve 
se nacházejících. V pfípade vykácení takových stromu sluší dfevo pokládati 
kapitálem vzniklým z mezitimního mýtení a die toho s ním nakládati (t. j. 

proporcionelne rozdéliti mezi spoluvlastníky). C 29. I. 1891 č. 7545/90 a 29. I. 
1891 č. 7544/90 ohledné dfíVÍ z p-astvin narokovaného duchovním a učitelem , 
jako drž~tely urbáfské usedlosti, ze stejného duvodu však pro analogní prí
pady vubec závažné. 

Ohledné pertinenčního pojtmání pastvin uvádíme z uh. praxe
následující: Pastviny pokládají se dIe § 56. z. čl. LIII./1871 potud pfíslu
šenstvím intravillánu, pokud nejsou v pozemkové knize zvlášté vyznačeny. 
C 17. XI. 1886, č. 7388 (DI 679) tak, že pokud nepfejdou knihovne do . indivi
duelního vlastnictví jako pertinence, sdílí osud hlavní vécG, t. j. intravillánu. 
Pro stejnost duvodu platí tato zásada ohledne urbáfských pfíslušností vubec .. 
Rovnéž tak C 22. XI. 1899, č. 2779 Dt. I. 680 s tím, že pfi skutečne oddeleném 
stavu' užívání pastvin od intravillánu, je-li to druhé strane známo a perti
nence nebyla s vécí hlavní (intravillánem) prodána. Dtto C. 26. II. 1891, č .. 
762'4. Die C 12. VI. 1896, č. 7816/9895, není vyloučen v pfípadé prodeje 
dukaz, že príslušnost pastevní nebyla současne s nemovitostí prodána. 

Tím spíše jest ovšem pfípustné výslovné vyloučení pertinence, byt 
1 pozemkoknižné zvlášť nevyznačené, z prodeje véci hlavní. Tedy praes
sumce § 56. z. čl. LIII./1891 je jen prasumpto legis, pfipouštéHcí dukaz opaku. 

Tento stav jest zvlášt patrný, když se neprodává celá usedlost, nýbrž 
jen jeH částka bez zmínky o pertlnenci. DIe C 26. VI. 1895, č. 4059/94 pro
dána byla vétší částka intravillánu bez ertinence pastevní. Kupec žádal 
pertinenci na základe zvyku v obci údajne trvaiícího, že pertinence patrí 
extravillánu. Vzhledem na ustanovení § 56. cit. zákona byl tento zvyk 
reprobován (jako contra legena), ač by ho hospodárské duvody byly asr 
ospravedlňovaly . 

Na tomto právním stavu neméní lÚC ta okoinost, že pozemkoknižné 
již separátne vyznačena pertinence je 'pri hlavním predmetu poznamenána. 
C 20. X. 1896, č. 1980 C. 6854/1885. 

, . -ni. L e 's y . . 

Z. čl. LIII./1871 §§ 23.-33. (Lit. Zlinský-Darday cit.) 

U žitek poddaných V ' panských lesích týkal se užívání dreva, sbírání 
divokých plodu a užívání lesní pudy. 

a) Uatek dreva pozustával zpravidla v tom, že poddaným bylo do
voleno po 1-2 dny sbírati a odnášeti drevo odpadlé, ztrouchnivelé, suché 
vetve, jež se daly jednoduše odlomiti (event. bidlem sraziti) neb sekyrou 
oddéEti, konečné o-kupace stromu vyschlých a vyvrácených. Stromy živé, 
ale zkrivené neb zakrnelé, mohly se jen v nedostatku prvého druhu nároko
vatl, když se k jinému účelu nehodily. Tento modus užívací trvá posud, 
kde oddelení lesu panských od poddanských nebylo provedeno. Drevo sta-
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vební príslušelo poddaným k stavbe a oprave hospodárských stavení, v yjma 
prken a šindele (hotového). Potrebu na drevo stavební poukazov al majitel 
lesa (jeho zfízenec), oproti tomu op,fávnení mel poddaný závazek vuči 
vrchnosti určité množství dreva poraziti, odvésti (do dvorce) a složiti. 
Z. čl. XII./11836 § 8. Nemohla-li se potreba dreva pokrýtI z lesa ' panského 
v téže obci (obvodu) , mel poddaný právo na doplnení z panských lesu 
téže v rchnosti v jiném obvodu ležících. Urbár II. kap., § 6. 

Toto pravidlo ukazuje , že se tu nejednalo o pomer servitutní, čemuž 
odporuií i protizávazky poddaného (ef. Scheinservituty v § 479. obč. z. rak.). 

b) Sbírání divokých 'plodu (jablek, hrušek, ší,pku, hlohu atd.) obmezeno 
bylo na vlastní potrebu poddaného. Nesloužilo tudíž potrebám .industrielním 
aneb prodeji na trhu. Sbírání dubenek bylo zpravidla prípustno jen v lesích 
pridel.ených obcím neb jednotlivým usedlostem. Právo pobírání žaludu, resp. 
krmení sviň v lese . dubovém (makkoltatás) na Slovensku neexistov alo. 

Z. čl. LIII./1871 upravuje tyto pomery takto: Do výhradního vlastnidv í 
bývalých poddaných pripadly lesy: A) které již v urbári aneb pozdejší 
úprave (instrumenturn regulativum, smlouva) se vyskytuií jako lesy obecní, 
neb k jednotlivým obchn pridelené. B) Které již pred tím cestou smluvní neb 
na základe soudního rozhodnutí pfišly do výlučného užívání obcí. Pokud 
v takových lesích doposud vykonávali zrízenci panští užitky (deputátní), 
vydelen z takových lesu primerený podíl ve prospech vrchnosti. § 23. cit. 
Pokud tedy poddaní ne společne, llýbrž oddelene" event. ve skupinách 
panských lesu užívali (do 1. L 1848), byly _ ty to separátní části pflldeleny 
do úplného v lastnidví posavadních oprávnených. § 25. cit. 

Kde se vzdor úprave lesní držby v horejším smyslu udržely služeb
nosti v e prospech jedné neb druhé strany, maií se vykoupiti. § 26. cit. z. 
O rozsahu a poloze lesního prídelu bývalých poddaných rozhoduje v první 
rade dohoda a pokud k ní nedojde soudní rozsudek. Za tím účelem dIe 
§ 27. cit. zák. zjistí soud predevším užitky, príslušející bývalým poddaným 
§ 4. zák. čl. VI./1836), jakož i množství a kvalitu protiúkonu ve prospech 
bývalých vrchností (§ 8. z. čl. VII.l1876), potom pf.j intervenci znalcu : kolik 
lesního prosto ru odpovídá vzhledem na místní pomery, zv lášte kvalitu a 
plodnost lesa, v POmeTU k jednomu Htru usedlostním:u tem užitkum drevním, 
ke kterým poddaní byli posud oprávneni. Pro 8 želiaru pripadá lesní prostor, 
príslušející na celou usedlost poddanskou. 

Minimum lesního prídelu činí 2 jitra, maximum 8 jiter. (Po 1200 sáhu2
.) 

Výjimečne se mohl vetší prídel pRikázati, ale v íce jak 12 jiter, jen v tom 
prípade, když býv alí poddaní v lesich mimo užitek drevní i obchod s dre
vem, pálení drev eného uhlí neb jiný mimafádný užitek doposud provozovali. 
Smerným je odhad toho mimorádného' užitku dIe stavu pred rokem 1848. 
V tomto prípade nesmí prikázaný prostor obsahovati vice jak 16 jiter na 
usedlost: Nemela-li vrchnost v obai jiné pudy nežli lesy (mimo pudy v pod
danské držbe) a poddaní techto lesu výlučne užívali , mohl se prídel zvýšiti 
až na 22 Hter. (§ 29. cit.) Ohledne prídelu duchovních, učitele a notáre platí 
ahalogní pravidlo jako o pastvinách. (§ 31. cit.) Po vydelení lesního príd1>:lu 
farári atd. nemá tento nárok na vetší množství dríví proti prifareným, 
l1ežli odpovídá jeho prídelu, dIe posavadní zvyklosti, pokud by se tato po
v innost pfifarených nezakládala na jiném titulu . C 4. VI. 1884, Č. 210 Dt. J. 684. 
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Pokud .dIe uvedeného lesní prídel nepl'ipadl do výlučného vlastnictví 
fysicky oddeleného jednotlivým hospodáfum, spravuje se jako společenství 
dIe predpisu olesním hospodárství pod dozor ern administrativních úfadíL 
§ 32. Bývalým poddaným z panských lesu pripadající díl tvorí pertinence 
extravillálnu (ne intravillánu). Dtr. f. VL/HO Cf. naproti t;mu o pertinenční 
kvalite pastvin v predešlém odstavci II. Lesní podí! patrí tom,u, kdo byl 
v dobe rozdelení vlastníkern, trebas v kupní smlouve, kterou vlastnictví 
nabyl , nebylo. o lesním prídelu reči. Dt. r. f. VL/69. (viz však pod I. in fine). 

IV. Sít in y 

Lit. Darday-Zlinský cit. 

(rákosište) tvofily vždy nepochybné vlastnosti vrchnosti a nepočítaly se 
k urbárské usedlosti jako pertinence. Proto'že však poddaní užívali techto 
sýtin společne (ne dIe usedlostí) , upravil zák. čl. LIII.!1871 tuto otázku pra 
futuro : Pokud tento pomer dosud upraven nebyl (smlouvou), pripadne do 
vylučného vlastnictví bývalých poddaných nejméne po 2 jitrech na jednu 
urbárskou usedlost aneb 8 želiaru, ale nanejvýše 8 mer , aneb v prípade 
dohody stran jiná pud a téže hodnoty v témž obvodu. § 73. Stala-li se však 
uprava tohoto pomeru Vypuštením podílu na sýt':nách do společného užitku 
obcí neb bývalých poddaných, stávají se tyto podíly výlučným vlastnictvím 
držitelu a dávky je obtežující mají se vy]coupiti. § 3'5. cit. Když však sýtiny 
pred vstupem cit. zákona do ptatnosti pfirozene neb umele byly vysušerty,.. 
pokládají se jak jejich užitky, tak odpovídající protiúkony zan:lklými a vy
s'1še,ná puda stane se bez náhrady poddaných výlučným vlastnictvím 
b~Tv alé vrchnosti. § 36. cit. 

K a pit o l a IV. 

Urbáfské závazlíY a jejich vývazba. 
I. U r b :á1 r s k é z á vaz k y. 

Pre h led: (Lit. Darday-Zlinský cit.) 

Čl. IX./1848 zrušil všecky na základé urbáre teres:ánského a jej nahra
zuiících smI uv trvající úkony (robotu), desátek a penežní dávky zároveň 
s vrchnostenskou (patrimonálnO jurisdikcí (Civ. a trestní záležitosti juris
dilíce vrchnostenské pripadly služnovským úradum, resP. župním sedriím 
[soudním dvorumJ) počínaje dnem vyhlášení, t. j. 11 ~ dubna 11848 na večné 
časy. § 6. ' z. čl. XX./1848 zastavil všecky urbáfské spory ohledne úkonu 
a dávek urbáfských. Vlastl1i:ctví dosavadních usedlostí úubstance, Peftinen
cO pripadlo bývaLým poddaným dIe vy1íčených norem bezplatne, ale za 
posavadní úkony a dávky priznána byla vrchnostem v § 1. z. čl. IX./1848' 
zásadne náhrada, jejíž zákonné ustanovení následkern nepokoju revolučn'f 
doby mohlo se státi až patenty ze dne 2. brezna 1854 (náhradovým) a ze 
dne 1. ledna 1854. Z. čl. XII.!1848 prevzal stát na sebe povinnost náhrady 
za dosavadní urbárské závazky ve zpusobu státních daní od držitehl vyvá-' 
zaných usedlostí vybrati a v rchnostem vyplatiti. ' Protože však již pred 
tím na základe fakultativní vykupitelnosti uvedené z. čl. VII./1840 uzavreny
byly četné smlouvy vyvazovací, t. zv. večné, ustanovil z. čl. XII./1848 § 9'. ~ 

\ aby ministerstvo dIe spravedlnosti a slušnosti i o úprave techto starších 
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pomeru rozhodlo. To stalo se z. čl. XXXIII.!1868. Podobne vyzval z. čl. 
XIII./1848 §§ 2., 3. ministerstvo k príprave odškodnení nižšího kle'ru za 
sedecimu. 

Patent ze qne 2. brezna 1853, recipovaný provisorními ustanoveními 
zákonnými z roku 1861 určil náhradu za: 

1. pohledávky ze zrušen~ho pomeru urbárského, 
2. za pohledávky vuči že1iarum, nemajícím pozemku, 
3. za dávky, plynoucí z pálení kOT-alky poddanými, 
4. za pobírání dávky za povolení provozu obchodu (otevrení krámu), 
5. za výlučné právo k provozování reznilctví, 
6. za právo svobodného pálení cihel, vápna, lámání kamene, vybírání 

hlíny a pís ku. 
Taková podávání povahy neurbáfské, jejichž zrušení následkem po

meru r. 1848 se stalo nutným, ale zákonne vysloveno nebylo bez náhrady, 
povinen je erár odškodniti. DL r. f. XXI.!74. K posuzování takových otázek 
je príslušný rádný soud. Dt. r. f. XXII./76. Patfí sem zvlášte neurbárské 
podávání z pomeru lenního. Dt. r. f. XXVI./65. 

Za základ náhrady vzato byl o župní roztfídení z roku ] 844, prove
dené za účelem pomerného rozdelení dávek verejných. Náhrada vyplácela 
se v obnosech dIe zvláštních predpisu repartovaných. Podle toho rozdelení 
byla pro každou župu na jednotlivou usedlost pripadající náhrada dIe prí
slušné tfídy (celkem 8 tfíd) určena. Maximum 770 fI. (minimum 300 fI.) . 
Základ tvofil dvacetnásobný obnos ročního užitku. § 3. z. čl. XII./1848. Z. č1. 
LIII.!1876 § 6. ustanovil, že pokud dle z. čl. XII.!1848 bývalým vrchnos tem 
pripadaiící náhrada posud nebyla vyplacena, počínaje lednem 1872 na vý
počet ješte nahraditi se majícího obnosu sluší upotrebiti ustanovení z. čl. 

XXXIII./1868 (o odkupu t. zv. vecnými smlouvami vyvazovacími). 

Z nekdejších bremen poddanských udržely se částečne podnes t. zv. 
menší regá1ie, které dIe již uvedeného tvorí jaksi obsah vlqstnictví na t. zv. 
zemanské pude. (Cf. C 12. II. 1892, Č. 9975/1891 o právní povaze t. zv. regál
ního polatku ve prospech hlavního mesta Budapešti vztahem na Ip,rávo 
výčepní, které dIe této decisie není dávkou verejnou a vubec povahy publi
cistické, nýbrž pohledávkou privátne-právní a proto platí o jeho proročení 
zásady občanského práva rt. j. 32 roky J.) J sou to podnes: 1. právo mlynáf
ské, 2. prevozu, 3. mýta, tržného a místného (piaczjog = poplatek z místa 
na trhu), ostatní menší regáIie byly § 2. zák. ze dne 2>. brezna 1855 bez 
náhrady zruš eny, ale i jmenované trvající menší regálie pozbyly valne 
aktuelního významu. Právo výčepní, netknuté akcí roku 1848, bylo oproti 
náhrade na vyvozovací obIigace zrušeno. Z. čl. XXXVI.!1888 a tato akce 
dnes již úplne zlikv1dována. Viz z. čl. V./902 o stáhnutí vyvaz. obligacÍ. 
Rybolov jako právo regální zanikl z. čl. XXIX./1889 § 1. 

Prá v o v Ý č e p ní: Pozustávalo v čepování lihových nápoju pro 
host yen detail a v otevírání, resp. zfizování krčem k tomuto účelu. Právo 
to pfísJušelo vrchnostem puvodne ex privilegio (ef. C 25. I. 118,83, Č. 4785/ 
1882), behem času však stalo se oprávnením vezícím ve vlastnictví zeman
ské pudy. Již urbár teresiánský kapit. IL, § 2. s odvoláním na zákonný čl. 
XXXVI./1550 povolil poddaným výčep vína vlastní žne. DIe § 2. z. čl. VI.! 



al z. čl. 
kleru za 

loveními 

krámu), 

vybíráni 

.kem po
náhrady, 
h otázek 
urbárské 

1, prove
tiypláceia 
rozdelení 
l dIe prí-

300 fU. 
~48. Z. č1. 
chnostem 
2 na vý
ení z. čl. 

les t. zv. 
na t. zv. 

zv. regál
la Ip,rávo 
lhy publi
proročení 

) mlynáf
k z mista 
1855 bez 

yly valne 
vlo oproti 
tato akce 
, obligací. 

ipoju pro 
~lu. Právo 
Y, č. 4785f 
ví zeman
ikonný čl. 

z. čl. VI.! 

253 

1836 každá samostatná obec pfi nejmenším na jednom míste muze víno 
čepovati. Spory mezi vrchnosti a poddanými o toto právo patfily pred rádné 
soudy. Výčep vlastního vína je povolen od Sv~tého Michala do Svatého Jiri, 
cizího to mas opus tu. V novejší dobe utrpelo toto právo obmezení dalšími 
zákony živnostenskými, povolujícími producenrt:ovi vubec výčep vlastního 
vína, obchodníkovi smíšeným zbožím vín c'lzozemský·ch a domácích spe
cialit a pod. Právo výčepní jen tehdy tvofilo neoddeliteinou pertinenci ne
jaké nemovitosti, když výkon tohoto práva byl k určitému místu upoután 
ilél pr. jako výčepní právo vykonávané na privilegovaných dv-orech. (C 17. 
VIII. 1891, Č. 5797/1890.) Vzdor zrušení tohoto práva zasluhuje pro· praktický 
obsah naň se vztahující následující decis'le kuriální zmínky: PI. Rozh. 51. 
civ. (Dt. I. 700) obsahuje o urbárském výčepu, že odškodné zaň ustanovené 
(rozh.hovorí »0 vlastnickém právu« na odškodný obnos) patrí býv. urba
rialistum. Ustanovené odškodné však se má ve vyvazovacích akcích vy
dati nynejším politickým obcím. Je to jedno z tech rozhodnutí, které uznává 
politickou obec za representanta urbarialistického společenství. Z duvodu 
uvádíme: nepochybné je, že na základe z. čl. XXXVI./1888 komu patrí 
vlastnické právo na odškodné za urbárský výčep. Kdyžte starší zákony 
puvodne výlučne vrchnosti patrící oprávnení ke krčmarení povolovaly též 
poddanským obcím, činily to za účelem podporování urbarialisttl, jak to 
výslovne uznává zák. čl. XIV./1836 ohledne výčepu vína. Politická premena 
obcí (urbá'fských v politické) nemuže býti na škodu práv již na
by tých a bývalí urbarialisté nemohou pozbýti práva v nove zfízených 
obcích. Proto tedy vysloveno, že vlastnictví na odškodném za výčepní 
právo patrí bývalým urbar1alistum. Z té okolnosti však, že § 2. z. čl. VI./1836 
právo výčepu vína jen tem poddanským obcím povoluje, které mají zvlášt
ního rychtáre a koIliŠely a jednotlivým poddaným výkon zakazuje, a dále 
vzhledem na to, že společné užitky poddanským obcím, tudíž také urbáf
ského výčepu v smyslu z. čl. .JX./1836 a soudních nafízení pravidelne cestou 
držby se do pronájmu dávají a výtežky na krytí obecních výdaju upotfebují, 
je patrné, že urbáfský výčep není individuelním právem povoleným jedno
tlivým poddaným, nýbrž duchodem poddanské obce. Urbáfský patent ze 
dne 2. brezna 1853, resp. 21. června 1854 § 2'3., resp. 31. a § 5. z.čl. 53/1871 
udržely urbáfské právo krčmafení beze zmeny dIe posavadních zákonu, 
následkem čeho má se duchod z neho obrátiti k témuž účelu, což však jen 
tou politickou obd je možné, se kterou poddanská obec splynula. Komu jen 
duchod výčepního práva byl se strany oprávneného prenesen, nemá 
práva na odškodné následkem vývazby výčepního práva zjištené, nýbrž jen 
na jeho úroky. C. 7609/1895 (Dt. I. 701) podobne C 18. XII. 1892, Č. 10.834. 
Pouzí nájemci výčepního práva nemají nároku na účast v odškodném za 
jeho vývazbu. C 365'2/1896. Vydržení výčepního práva behem 32 let po zru
šení urbáfského pomeru: C 10. III. 1892, Č. 511. 

Prá v o m l Ý n S k é spočívá dnes již jen v tom, že kde mela vrchnost 
posud výlučné právo provozovati živnost mlynáfskou (bud' sama nebo ná
jemcem), podnikatelé mlynáfské živnosti musí se dohodnouti s vrchností, 
t. j. vlastníkem oprávneného šlechtického statku, o povolení k provozování. 
DIe starších zákonu (urbáf, kapit. VIL, 75., resp. z. čl. VI./1836) patentem 
ze .dne 2. bfezn<;l . 1853 z<;lchovaných. Tato právní výjimka netýče se však 
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mlýnu parních. Ohledrie vodních mlýnu bylo provisorním nanzením m1l11-
sterstva dopravy ze dne 18. fíina 1867 vyslov~no, že dosavadni zákony jen 
potud js ou platny, pokud neodporují predpisum živnostenským, praxi o prá .. 
vech vrchnostenských a normám vodní policie. Z. čl. XXIII./1889 o vodním 
právu § 1. nedotkriul se posud trvavších práv n~ privátne-právním základe 
stoHcíhc. Není tedy potfeb( pfihlašovati právo mlynárské do t. zv .. vodní 
knihy. C VL/2, Č. 1886 a 7847/118:82 počítá vodní mlýny na mletí selské 
vubec k menším regá1iím a tudíž do práva vrchnostenského. Na mlýnsk'é 
právo vztahuje Sť i C 38/1898 Di'. I. 705, dIe níž ;rnlýnský nájem tvorí realné 
bríme, spojené s mlýriem a lze ho tudíž i proti vlastníkovi mlýna,ne jen 
proti mlynári, uplatňovati. Myslí se tu na . prípad, kdy byla mlynárská 
živnost pronajata osobe, která si mlýn postavila, ale provozování tretí 
osobe do nájmu dala. O pertinenční kvalite mlynárského práva jedná C 2. 
IX. 1884, Č. 3549 a jiné. DIe nového názoru spočívá zvláštnost mlynárského 
práva, jak · již opetovne rečeno, ne v pertinenční kvalite, nýbrž v širším 
obsahu vlastnictví na zemanské pude dIe uh. práva. 

Ryb o lov byl poddaným zakázán a pfíslušel výlučne vrchnosti. 
(Urbár, VI. kap. § 3. a 8. z. čl. VI.I11836). Z. čl. XIX./1889, § 1., vyhlásil právo 
rybarení nerozlučným príslušenstvím vlastnict·ví pudy (Cf. § 295. obč. z.) 
a patrí vlastníku koryta (viz z. čl. 23/1885, §§ 4. a 5.); tím prestalo právo 
rybolovu býti součástkou jen zemanské držby a tudíž regálern. Když na 
základe urbárského smíru právo rybarení v celém obvodu zachová se pro 
vrchnost, tvorí rybarení policejní prestupek j tehdy, když se strany obec,: 
nich obyvatel se provozuje v náplavních . vodách v obvodu obce. Dt. r. f. 
XVI./2'2. 

Prá v a pre voz u, mýt a, místného a tržného (piaczjog a vasárjog) 
byla jen výjimečne (cestou privllegií) spojena s vlastnictvím zemanské 
pudy. Urbárský patent jich vubec nevzpomíná a mohou tedy podnes jen na 
základe posavadního stavu (event. vydrženú jako jura acquisita býti vy
konávány. Cf. C 2'0. XI. 1894, č. 11.030. Ponevadž však práva tohoto rázu 
v moderní dobe prísluší obcím z titulu verejného, je tu prakticky incongruen
ce vysvet1itelna pouze historickým vývojem a nejasností o právní povaze 
techto práv v minulosti. Všecky jiné pohledávky proti poddaným a jejich 
závazky,· pokud se následkern . zrušení poddanství staly civilními, zanikly 
bez náhrady. 'Dávky povahy verejne-právní zustaly, pokud nebyly · zvlášte 
upraveny. 

II. Ná hra d a z a v Ý vaz b u u r bár s k ý c h z á vaz ku . 
. (Lit. Zlinský-Darday cit.) 

Týče se za 1. vývazby urbárského pomeru na základe zákonu 1848 
, patentem ze dne 2. zHí 1853 upravené, 2. vývazby z tak zv. vecných smluv 
vyvazovacích, 3. odkupu prebytných pozemku, 4. odkupu práva výčepního, 
5. odkupu knežské sedecimy (víz 1. část). 

A) Vyvazovací akce na základe zrušení urbárského pomeru provedena 
fízením officiosním župními úfady za intervence státního zástupce. Nejprve 
byly všechny usedlosti sepsany. Zvláštní zemská komise vyvazovaCÍ :DOd 
iIitervencí rovnež zástupce státu vypočítávala náhradné ob nosy posavadním 
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vlastníkum na jednotlivé usedlosti dIe posavadních závazku pfipadající. 
Z rozhodnutí této zemské komise šlo odvolán~ k ministerstvu vnitra. Pto
zatím byly udeleny vrchnostem zálohy v t. zv. titrech záložních (Vorschuss
scheine), které se pozdeji vymenily za amortisační obligace vyvazovací. 
Protože 1. kvetna 1,848 pozbyly vrchnosti nároku všechnech na podávání 
zrušené, pfi'padly jim od tohoto dne 5% úroky z vyvazovacího obnosu místo 
posavadních duchodu. - Obligace znely na jméno a obnos pri staženÍ 
záložních listu ješte nevyplacený (tedy po srážce vyplacené zálohy). Zá.lohy 
byly vypláceny ze zvláštního fondu zemského, k tomu cíti zfízeného. Vysta
vení obligací vyvazovacích delo se vzhledem na zabezpečení práv inte
resentu na vyvazované držbe zvláštní cestou likvidační, prostrednictvím 
príslušné sedrie (rei sitac). Za tím účelem správa zemského fondu vyva
zovacího zaslala sedrii usnesení o náhrade s príslušnými daty. Sedrie vy
zvala interesenty, aby své nároky na vývazné do určitého terminu u sedrie 
prihlásili a doklady o správnosti nároku pfiložili. K projednávání techto 
nároku určila sedrie zvláštní termin. Pro zameškání terminu byla restituce 
in integrum vyloučena. O resuItátu likvidace vyrozumela sedrie správu 
zemského fondu vyvazovacího za účelem vystavení obligací pro oprávnené. 
Na termin k likvidaci nároku interesell'tu snažil se soud predevším o dohodu 
a v prípade sporu vynesl rozhodnutí o tom, pokud a komu se obIigace 
mají vystaviti, resp. pro koho se maií vyvazovací obligace zadržeti. (Fidei
komisní obligace deponovaly se u fideikomisní vrchnosti, t. j. sedrie, jiné 
zadržené obligace u soudu depositního. lntabulovaní veritelé mohli požado
vati, aby obligace vyvazovací byly ·direktne na jejich jména vystaveny a jim 
vydány. Hypotekární veritelé meli tudíž zástavnÍ právo nej en na fundusu, 
který se exproprioval pro poddané bezplatne, ale i na duchodech z urbár
ské držby vrchnostem patrící, za než pricházela vrchnostem náhrada. (Cf. 
Kraintz System des osterr. R- § 270.) Jinak ovšem zustala práva z:áJstavní ne
tknuta. Rozhodnutí soudu vztahuje se i na nároky veritelu ohledne kupního 
práva (Kaufrecht). Dt. r. f. XV. 16. Opravné prostfedky proti usnesením 
se drie rídily se dIe predpisu procesních. Právomocné usnesení sedrie sdelilo 
se správe zemského fondu vyvazovacího za účelem dalšího vybavení. 
Nebylo-li prihlášek tretích osob, zemský fond po vyrozumení se strany 
se drie o tom vystavil obIigace pro vrchnost bez dalšího prUtahu. Pokud 
tomu pro nároky tretích osob nebylo možno vyhoveti, zaslala správa zem
ského fondu vyvazovacího obIigace sedrii, která s n~mi dIe usnesení svého 
disponovala, zadržela, odevzdala sirotčí vrchnosti, armádnímu ve1itelství 
(v prípade vojenských kaucí) atd. Zároveň zrušila sedrie tituly osob obli
gacemi vyplacených. Takto vyplacenou náhradu vymáhal stát od vlastníku 
vyvázaných usedlostí prirážkami k ve.rejným daním po zpusobu amortisace 
vývazného. Nároky, které trvaly v dobe vydání záložních listu (Vorschuss
scheine), ale dIe patentu o odkupném se neuplatnily, nemohou se již upI at
ňovati pri dodatečném vystavení vyvazovacích titulu Dt. III. f. X. 54. 

B) Z. čl. XXXnI.!1868 ustanovil, že se má i za t. zv. večné smlouvy 
vyvazovací do 1. kvet na 1848 uzavrené náhrada ze zemského fondu po
skytnouti (maximum 735 fI., minimum 315 fI.). Diference oproti predešlému 
prípadu (700, resp. 300 fI.) vznikla následkern zavedení t. zv. rakouské 
valuty oproti dfívejší konvenční (1 zl. konvenční jest 1 zl. 05 rak meny) , ale 
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jen v tom prípade, když smlouvy vyhovuií náležitostem § 9. z. čl. VIII./1840. 
Predmetem této náhrady mute býti jelľ ten obnos, který by vrchnost byia 
mohla nárokovati, kdyby vývazba se byla stala puvodne ze zemského fondu 
vyvazovacího, po sráž ce obnósu. poddaným již skutečne vyplaceného. Také 
na tyto ' obnosy byly vystaveny amortisační obligace vyvazovací na jméno 
zneiící, s 5% úroky od 1. listopadu 1868. Prihlášky k tomuto zpusobu kon
verse večných smluv byly termlnovány 31. prosince 1869 pod ztrátou v prí
padu omeškánÍ. Liquidace nároku osob tretích dela se analogne jako v pfí
padu predešlém. - Všecky tyto obIigace pod ručením státu vystavené 
podléhaly vylosování a výplate v hotovosti dIe nominální hodnoty. (Ná
hrada v Uhrách a zemích pripojených tímto zpusobem vyplácená činila 

232,000.000 fI. OUilllplowicz Ost. Staatsrecht § 96.) K nafízení exekuce nn 
úroky urbárského odkupného je pfíslušný urbárský soud procesnÍ. Dt. U. f. 
XVI. 224. 

C) Náhrada za odkup t. zv. prebytných pozemku dela se buď volnou 
dohodou aneb rovnež prostfednictvímzemské intervence. Dohoda jen v . tom 
mohla spočívati, že držitel prebytného pozemku vlastníkovi pudy místo 
penežní náhrady odstoup] částku vývazné držby. Pfi intervenci zemské 
postupovalo se dIe zásad pod B) cit. z. čl. XXIII./18618, § 5. úroky' (5%) 
počítaly se ode dne dokončené úpravy držby. Vyvázaná puda obtížena byla 
hypotekou za vývazné s pfednostním právem proti všem i iiž po sud vtele
ným závazkum. (V pfedešlých pfípadech byl týž právní stav následkem 
postavení vývazného na roveň daním pfi jejich vybírání.) Dlc určitých 

modalit mohl zavázaný místo amortisačních splátek vyplatiti celou pohlc
dávku, resp. jeií zbytek. Výplata mohla by se dIe dohody také odchylne 
od uvedených ustanovení upraviti, . ale pfi tom byly 'pod nulLtou zakázány 
a) solidární ručení vývazních dlužníku, b) simultánní ručení vývazních ob
jektu, 'c) ručení obecního jmení za závazky držitelu prebytných pozemkťt 
z vývazby, z. ' čl. LIII./1871. Spory o výplatu ustanoveného odkupného patrí 
na pofad civilního práva. Dtr. r. f. XXIV./7. 

, D) Náhrada za právo výčepní dIe z. čl. XXXVI./1888 stala se zpusob ~m 
obdobným a následkem úplného zrealisování práv a povinností z toho 
vzniklých, nem'á pro nás více aktuelního interesu (viz však bOd 7. § 3. nar. 
vl. rep. čsl. ze dne 25. záfí 192'1, Č. 355'. Sb. z. an.). Rovnež tak úp ln .e 
vyb a v ena v~vazba sedecimy knežské. 

Vyvazovací akce z úradu provedená vedla k úspešnému vybavení celé 
otázky, pokud se jednalo o pom~ry nepochybne zj;štené, t. i. o vývazbu 
stävaiících ~se(iIostí. Pokud však tyto pomery teprve dodatečne se z'istily 
v fízení urbáfském, na pf. ohledne pozemku, jejichž pfíslušnost kusedlostí 
urbäfské teprve behem tohoto fízení se zjistila, byty ovšem korektury ve 
prospech vrchnosti vydáním dalších obIigací na dodatečne vyvázané pó
zemky nutné. Jlnak však se I tato doplňovací vývazba pohybovala v r :í mcí 
svrchu na~n·aÚnérri. Proto sedrie, pfed kterou se projednává spor urbáfskÝr 
musí v ' takovych prípadech vyrozumeti správu 'zemského fondu vyvazova
cího, resp. ny~í finančúí gene'rální fedltelství' v Bratislave, zfízené nafíze
ním minisfe~stva s plnou moc~u pre správu Slovenska ze dne 13. prosince 
1918, Č. 597. ' Sb. Z. a n. Č. 12/919, kterému pÚdelena celá finanční správa 
na Slovensku, pokud není vyhražena ministerstvu financÍ. - Cl. 186. tria:-
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no nské smlouvy ·mírové s Maďarskem · ustanovuje; že každý ze státu, 
kterým pripadlo území mocnárství rak.-uherského, je povinnen prevzíti odpo
vednost za část dluhu býv. vlády uherské, zajišteného na železnicích neb 
jiných statcích podle stavu, jaký byl 28. července 1914. Suma závazku, 
pokud se týče dluhu zajišteného, bude ocenena komisí reparační podle zá
sady, které shledá spravedlivými. Za účelem zjištení techto titru zákon ze 
dne 18. brezna 1921, č. 124. Sb. z. a n. a hlavne narízení vlády rep. čsl. ze 
dne 25. zárí 1921, č. 355. Sb. z; ' a n. § 3., bod 7; (výkup výčepních práv 
regálních) a bod 8. (vyvazovací pozemkový dluh) ustanovují zpusob po 
stupu jako základ dalš-ího usporádání, kt~ré je dIe povahy vecí posud v behu. 

III. Prá< v n í p o v a ha . o d k u p n é hOj a k o r e á l il í h obr eme ne. 

Vyvazovací akcí urbárskou posavadní dávky poddanské konvertovány 
v obligace vyvazovací, zajištené buď výslovným právem hypotekárním na 
vyváza.ných usedlostech aneb aspoň legálním privilegovaným . právem zá
stavním následkern postavení na roveň verejných daní, s nimiž .se ve forme 
prlrážek mají vybírati. DIe § 92. z. čl. LIII./1871 odkupné (ohledne pre
'bytných pozemku viz §§ 19. a 57. z. čl. LIII.l1871) požívá právo privilego
vané zástavy, které v prípade vtelení do verejné knihy predchází každé 
dosud (tedy i dríve) vtelené pohledávce. (Cf. PI. rozh. C 46 civ. dt. I. 676 

'pfi )) odkupné « v V. kap. III. části té to práce.) T am však, kde není pozem-
kových knih ; predchází odkupné s · prípadnostmi. každému jinému veriteIi. již 

na základe zákona (plgnus legále) a pfi sestavování pozemkoknižních vložek 
sluší je z úradu do pr'O,tokolu pOljati, be~ ohledu na zmlenu v držbe snad 
mezi tím nastoupivší. Odkupné tvoJi tedy takoy-é reálné bremeno, které jest 
s· držbou pudy spojeno a musí býti dočasným držitelem potud snášeno, 
tlrkud pudu drží aneb pokud pozemkové bríme samo zákonným zpusobem 

'nezanikne. V osobe držitelove nastoupivší zmena však toto vecné brímč 

nezru~í, nýbrž prejde na základe zákona i bez pozemkoknižního vkladu 
n:a nového držitele, jak unlversálního tak singulárního právního nástupcc, 
resp. na 'nástupce, který nabyl držbu soudním prlrknutím, na pr. dražbo~l . 

(Cf. ohledne týchž pomeru na západe: Krainz system der ost. Privatsrecht 
§278. poz. 8., ale na západe mely tyto pohledávky poradí za verejnÝmi 
'danen!i, aé byly s ·nimi rovnež vybírány.) DIe § 57. z. čl. LIII.!1871 odkupné 
octe) uje simultanne intravillán i k nemu patfící extravillán. Proto, když 
držíte! intrav;JIánu . prodá extravillán; nemuže se odvolávati na to, že nen! 
pcvinen celé odkupné platiti, nýbrž muže od vlastníka extravillánu žádati . 
'náhradu pomerné části 0dkupného. Dt. n. · f. 3480. Neprevzal-li prodávaiící 

'na <,ebe Výslovne placení odkupného, prodanou. nemovitost zatežujícího, 
n"(l:iU7e kllpec žádati, ahj7. je . jemu prodávající nahradil, nebpf dIe §§ 19. 

. a 57: z.čI. LIII. /1871 zbytky odkupného má nésti dočasný držite!. Dt. r. f. 
XLJI. Co se týče splatných a nezaplacených obroku _odkupného; prejdou 
i tyto bez pozemko knižních vkladu na základe privátního obchodu, hlavne 
kou pí, ač nedá se popírati, že takov é obroky již následkern splatnosti staly 
se úsobními závazky v placení 'se omeškavšího predešlého držitele. Ohledne 
pozustatkU odkupného za prebytnou pudu nafizují §§ 19. a 52. z. čl. 
LIII./1871 výslovne, že pozustatky odkupného rovnež obtežuií nástupce 
v držbe, který, kdy ž ' byl vzat v nárok, muže jen cestou reúessu olproti 

14 
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predchudcum v držbe vystoupiti, pokud jeho regresní právo nezaniklo 
vyjedll'áním opačného obsahu. 

Pod jiné hled;sko patrí však právní nástupce v držbe, kterou nabyl 
na soudní dražbe. Nepochybne obtežují i jeho obroky odkupného ješt~ 

nesplatné, tudy teprve pro futuro sročné, protože dražba reální bremeno 
spojené s držbou pudy nekonsumuje. Ale ohledne obroku splatných do dne 
dražby stojí vec jednak tak, že nemovitost, která sloúžila za základ uspo
kOjení veritele, po dražbe již jen kupní cenu representuje, jinak tak, že po
zustatek od momentu splatnosti tvorí osobní závazek drívejšího vlastníka. 
Ohledne tohoto osobního závazku má sice oprávnení i po splatnosti zákonné 
právo zástavní na ješte nezlicitované nemovitosti, ale jeho účinek je jen ten, 
že se pohledávka pri projednávání poradí jako prednostní položka považuje. 
Pro prípad provedení dražby však § 456. z. čl. LIV./1868, odpovIedne poža
davku právnL jistoty, vážnosti soudcovských výkonu a účele pozemnoknižní 
instituce narizuje, že licitační kupec jen kupní cenu a poplatek z prevodu 
má zaplatiti, a za bremena drívejšího vlastníka, pokud podmínky dražební 
n:c jiného neobsahuií, není zodpovedným. Ty to právI1lÍ fakty §§ 184. a 189. 
z. čl. LX./1881 vyslovily smernými i pro budoucnost. (Duvody plenárního 
rozhodnutí C I. civ. dt. I. 665 s ohledem na prebytné pozemky ale cadem 
ratione pro odkupné urbárských pomeru vubec.) Tím však ne ní již rečeno, 
že by dfívejší držitel za účelem vyvarování žalobe regresní nemohl platiti 
účinne obroky do doby jeho držby padaiící. C 483/1898. Odkupné je sice 
bremeno vecné, ale ne verejné. (Rozh. tabule v Raabu Dt. 667.) Též in 
,conkreto ohledne pfebytných pozemku. Podobne tabule v Debrecíne Dt. I. 
668 s obmezením »pokud nebyla státní intervence vyžádána«. Odkupné za 
prebytné pozemky má povahu reálního bremene. Proto vždy jen držitelem 
nemov;tost užívajícím má se snášeti a z bežného, výnosu krýti. Dt. r. f. XVII. 
105. Jak z rečeného patrno, judikatura obfrá se ' výlučne jen otázkou právnl 
kvality odkupného za prebytné pozemky. Pri ostatních pomerech urbár-

'ských není proto praktického duvodu, protože se tu deje odkup a jeho 
vybírání zpravidlacestou verejných daní, ale mutatis mutandis platí o nich 
vše, jako o prebytné pude. Když pohledávka z odkupného (následkern SOl1 -

kromé dohody) byla jen jako obyčejná pohledávka zástavní vtelena, nemá 
predností normované v § 92. z. čl. LIII./11871 cit. II./9. 1898 6104. Odkupné 
ob težuie simultánne jak intravillán tak extravillán. (§ 57. z. čl. LIII./1871 C 
16/12 1892 Č. 6448.) Pozustatky odkupného starší 3 let pozbývají práva na 
výplatu z kl'pní ceny dražbou nabyté. Plen. rozh. C 46 civ. Dt. I. 678, VLz 
v II. kap. 3. části této práce. ~pory ohledne vyplácení úroku z odkupného 

' mohou se vésti pred soudy rádnou cestou práva. Dt. r. f. XII. Odkupné, které 
v Č8S smrti zustavitelovy nebylo ješte liquidním, patTí na místo toho 
pozemku, pro který' bylo poukázáno a sluší die toho s ním pozustalostne 
nakládati. Dt. r. f. IX. 339. 

o dd ele n í II. 
Kapitola I. 

Právo iormální. 
Pre h 1 e d. Premena urbárského či poddanského pomeru v soukrom-e

práv ní, zvlášte v úP!n'é v !astnictví znamenala prechod z verejného práva 
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do práva oQčanského. Takovýto prechod die povahy veCI prirozene Ize 
vybavit~ cestou oficiosl1í, jak isme to pozorovali pri úprave otázky náhrady 
za urbáfské závazky. Zákonodárství uherské nevedIo" však k tomuto du
sledku, pokud se jedná o zjištel1í predmetu vlastl1ického práva vývazboll 
s vrchnosti na bývalé poddané prešlého. Duvody toho mohou býti legisla
tivne ruzné, právnicky je celkern dusledné, že jakmile zákony r. 1848 
uznaly vlastnictví poddanrých na posavadní držbe, celá otázka promenila se 
rázem v otázku soukrome-právní a detailní úprava patrila by tudíž logicky 
na cestu civilního procesu. Naproti tomu nedá se prejíti ta okoinost, že této 
úprave detailní, nemá-li se zvrhnouti v opak svého účele, zvlášte pri mo
cenských pomerech (kapitalisté-vrchnosti s jedné, hospodáfsky slabí, malo
rolníci s druhé strany), má veliký interes verejnost a že proto momenty 
officiosního postupu v úprave pomeru isou žác!oucí. Proto také bylo pro 
'detailní úpravu vlastnictví de iure poddan~m priznaného, zavedeno zvláštní 
formáIní pokračování, zásadne sice civilní, silne však elementy officiosními 
ovládané. Nicméne takto vyvolená cesta nevedIa k výsledku žádoucímu, 
totiž k rychlému provedení akce a tím úplné jasnosti v pomere ch majetko
vých selského lidu a zustává namnoze posud otevrenou. 

Správnejší by bylo bývalo odhlédnouti od tecret:ckého poiímání veci 
a dusledne pokračovati i v tomto smeru cestou officiosního rízení, jak to 
vidíme pfi mnohých obdobných otázkách agrárne-sociálních, jež jsou pred
mete:t;n úpravy držby na základe poprevratového zákonodárství čsl. repu
bliky. FormáIní rízení za účelem úpravy držby urbárské týká se 1. likvidace 
držby' urbárské (birtokrendezés), t ~ . j, zj;štenÍ substance urbárské usedlosti , 
zjlštení prídelu jednotlivých usedlostí v pastvinách a lesích jak pro parte, 
tak in natura, oddelení této pudy od panské a vydelení individuelnl pro 
jednotlivé usedlosti aneb aspoň úprava proporcionelního uŽÍvánÍ bývalých 
poddaných. Platí tu z ~ čl. IV./1836 .§ 8., z. čl. VI./1836 § 3., X./1'836 §§ 6. alO. , 
VII./1840 §§ 11., H. (též nrarízení ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 
1890, č. 20.326). Jednotlivé sporné otázky pred úpravou urbárskou, na pf. 
zánik práva pastvy, patri na cestu spornou. C 7788/1895. § 16. urbárský 
patent ze dne 2. brezna 1853, §§ j 2'5.-50., hlavne' však z. čl. LIII./11871 §§ 43. 
až 54., 80.-82., 85.-88., z. čl. XII./1~71. Konečne sem, patrí i otázky ohledne 
odkupného, pokud nebylo upravenQ 'již akcí ' svrchu vylíčenou (zvlášté 
ohledne pfebytné pudy; Dt. III. f. XVII./llO.*) Z. čl. XIV./1912 § 6. uvázající 
nový civilní so~dní fád (Z. čl. 111911) v platnost, ponechal ' toto t. zv. urbáf
ské fízem výslovné v platnosti. Podle starších zákonných predpisu platilo 
p~o urbárské rízení solidárne ustanovení platných civilné~processuálních 
zákonu, zvlášté posléze t. zv.fize~lí summární (z. čl. XVIII./1893). P onevadž 
však ty to zákony byly platným civilním procesním rádem odstraneny, 
'nelze je ovšem ani pro fízení urqárské, pGkládati smerným:. § 3. cit. uvo zo
vacího zákona k civ. soudnfmu fád.il ·uherskému vY-slovne zrušil fízení sum-
i_' _ ___ _ 

,:') V prípade zproneverení , odkupného orgány výbhčíml muže ien 
k odku'pnému oprávnený ' po provedeném trestním fízení,' nebyla-li tprone
v erená suma nahražena, žalovati n3. náhradu, ale ne ke kontrole yybran5!L:h 
penez povolané obecné predstavenstvo. 

, ( 

l -V 
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mární, jehož zásady však témer výlučne prevza,I nový civilní soudnÍ rád~ 
2. Kommasace, t. j. taková úprava držby, dIe níž pozemky v ruzných 
polohách obecního obvodu ležící, všem tu zúčastneným vlastníkum tak se 
vymerÍ, aby každý dIe možnosti obdržel svúj prídel v celku (v jediném 
kuse), žádají-Ii o to vlastníci aspoň 74 pudy, úprave podléhajíCí. Uherské 
zákonodárství nemá totiž zvláštního zákona kommassačního, nýbrž usta
novení kommassačníobsažena jsou práve v zákonech o úprave urbárské, 
ač se kommassace na základe techto predpisu i mimo prípad urbárské úpra
vy provésL muže. Na území Slovenské vztahují se na úpravu kommassací 
z. čl. VI./1836, X./1836, XII./1836, VII./1840, XXX./1840, XXXI./1840, XXXIXí 
908, LIII./1871, XV./1896. Predpisy, vztahující se na úpravu v jiných částech 
Uher, zvlášte držby Sedmihradské . atd., obsahující značnou část uher ského 
zákonodárství v tomto predmetu, nás neinteresujL Souvislost kommassac ·.~ 

s úpravou urbárskou dána byla agrárne-sociálními pomery uherskými, die 
nichž fakticky kommassace se jen poddanské pudy týkati mohla. 3. Po
zemnoknižní provedení . úpravy urbáfské. P roti zásade pozemkoknižního 
práva, že n~komu nemohou býti práva vnucována, deje se ohledne úpravy 
urb árské zápis avubec transakce behem urbárského fízení a z jeho príčiny 
nastavší z úfadu. I jiné zásadní odchylky sluší ohledne pozemnoknižního 
provedení konstatovati vu či obecnému právu tabulárnímu. Nejedná se tu 
však snad o pouhou officieiní evidenci, nýbrž o otázky konstituování, resp . 
zániku práv pozemnoknižních. Pokud by v rádném fízení civ:Iním otázky 
urbárského pomeru musely býti vybaveny (na pf. dukaz urbáfských po
dávání proveden), sluší použíti pfedpisu urbáfských zákonu, tedy také § 89. 
z. čl. LIII./1871. Dt. r. f. XXI./89. (Toto rozhodnutí je dilležité tím, že konal-li 
poddanské úkony duchovní, poldádá se jen zfízencem dotyčné církve a tud Íí~ 

legitimace pasivní církevní obci patrí a ne duchovnímu neb jednotlivým 
členum církevní obce.)' 

K a p i-t o l a II. 

Urbáfské fízení ve vlas,tním smyslu. 
(Lit. Zlinský-Darday cit.) 

Rozeznáváme v nem tato stadia: 1. rozhodnutí o prípustnosti urbárské 
úpravy, 2. pfedbežné rízení, 3. projednávání pred sedrií jako príslušným 
sOl'dem I. stolice, event. fízení odvolací, 4. exekuci, 5. event. fízení t. zv. 
rektifikační. 

ad 1. P o vol en í u rb á f s k é íi pra v y. úprava urb. je obIigátní a 
bývalá vrchnost je povinna do jednoho roku po vstupu z.čl. LIII./1871 ·(pokud 

se tak již nestalo) dátispor urbáfský do behu. Pokud by tak neučinila, 

zf ídí soud na je:í útraty (z úfadu) kurátora a dá Hm pokračování v beh. 
§ 48. cit. Fŕíslu šnou je sedrie rei sitae. § 44. Jedná se tu o ne ' diilež~tejší 
ot ~ 71\U urbárské úpravy, totiž zjištení vlastnictví bývalého poddaného na 
sl'bstanci a pfíslušnc'stech useclIosti, neboť urbáfské rízení, týkající se jiných 
otázek, na pf. fysického rozdelení pfíslušnC'stí, není na žádnou lhiitu vázá
no (viz waterielní pfedp:sy v I. odd. této části). § 42. z. čl. LIILf1.871, z. čL 
XXXIX'/908. 

Protože urbár teresiánský byl tak upraven, že pfi prohlášení zrušení 
poddanství a uznání vlastnictví poddaných na urbáfské držbe vše bylo 
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de facto. již hotové, co by činilo predmet úpravy, odpadá duvod k úprave 
(vzhledem k . .officiosnímu provedení v pozemkové knize) tam, kde - vuči 
stavu teresiánským urbáfem zjištenému nenastaly zmeny v držbe (pfiro
zene mimo sukcessi universální) . Duvod k úprave držby · byl tedy tam;';kde 
mezi poddanými a vrchnostmi odchylne od . . stavu urbáfem ziišteného 
smluvní úprava dodatečne nastoupi1a, pokud by se odchylovala od zásad 
§ 6. z. čl. X./1836. Byla-li tato dodatečná úprava dIe zásad. vzpomenutého 
zák. článku provedena, mohla by se urbáfská úprava žádati jen z duvodu 
kommassace. ByIa-li držba usedlosti upravena, a i príslušnosti od panského 
vlastnictví oddeleny, nelze se úpravy nové ani z duvodu kommassace · do
máhati, a mohl.o by být i pfedmetem' urbárského rízení jen zmínené již 
oddHení a fysické rozdelení pastvin event. sýtin (bez obmezení), ne však 
lesu (§ 22. z. čl. XXXIX'/908). Následkern toho sluší pred ·zavedením urbáf
ského rízení predevším rozhodnouti .o té otázce, je-li tu duvodu k urbáfské 
úprave. To se deje na základe protokolárního (ústního) jednání. rozsudkem, 
který má význam rozsudku mezitímního. -(Cf. § 391. uher. soud. r. civilního.) 
Oproti tomuto rozsudku I. stolice prípustno je jen odvolání a pred jeho 
pravomocí nelze započíti s pracemi prípravnými. Rozsudek hlásí: Urbárská 
11prava se pripouští, resp. nepfipouštL Zákon sice neoprávňuje poddaného 
výslovne k legitimaci žalobní, ale dIe povahy veci je to samozr.ejmé. 
Zvláštností ohledne processuální legltimace jest, že z bývalých vlastníku 
pudy kterýkoliv i sám o sobe, je oprávnen k zakročení žalobou o urbárskou 
úpravu, kdežto poddaní všichni dohromady tvorí jednu stranu, at již žalu
jíd, aneb žalovanou. Jako žalovaní zastupováni jsou v praxi rychtáfem, 
který je povinen obsílku pfijati i y tom prípade, když žaloba se nevztahuje 
na všechny poddané, nýbrž na príklad jen určitou jich č~st. (Dt. I. 689, čl. 
10. ledna 1899.) O teoretické nesprávnosti této prakse jSrlle se Už zmíni1i. 
Oduvodniti lze formálne právne tuto praksi jediné officiosní povahou rízení 
avubec puvody opportunity (usporení ohlaŠování sporu atd.) pri jednotli
vosti interesu poddaných, tvorících společenství procesní. Dusledné tomu 
ovšem i vystoupení ne všech urbariallstu. za účel ern úpravy urbárské pusobí 
zavedení sporu pro cel.ou urbárskou společnost (pokud zvláštní ustanovení 
na pr. ohledne oddelení príslušnosti želiaru, neobsahuií výjimku). Jednotnost 
interesu patrná je zvlášte pri otázce nerozdílných, resp. neoddelených perti
nencí, což však nemá praktického významu, protože dIe svrchu uvedeného 
spor buď vrchnost nebo kurátor zahájiti musí. Interesy výluČne indivlduální 
patrí nepochybne na cestu rádného sporu civilního. Zakročení jednotlivých 
-poddaných ovšem muže býti iniciativou k zahájení urbáfského rízení cestou 
zrízení kurátora pro vrchnost. . Zastupování adv.okátem veškerých aneb 
aspoň nekterých interesentu je samozrejme prípustné, jinak však fízení 
urbáfské ne ní sporem advokátním. Pri tomto stavu vecí sprá·vnejší by 
ovšem bylo vubec pokračování z úfadu. Vhodne ustanoVuje tedy § 48. z. čl. 
LIII.!1871 v prípade, kdy za účel ern oddelení príslušnosti vrchnost je povinna 
zahájiti pokračování, že se nevyžaduje podání žaloby, nýbrž žádosti s ná
vrhem o zavedení pokračování, resp. navrženÍ predbežného rízení k zjednání 
dukazních prostredku. - DIe rozhodnutí Dt. r. f. XV. 44., patrí na cestu 
urbárského procesu žaloba, mající predmetem urbárskou záležitost, i když 
nesmeruje proti vrchnosti. Protožeurbárský patent, resp. z. čl. LIII.l1871 
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jen ohledne otázky, je-li nejaký pozemek urbárský neb dvorský, pripoutai 
podání žaloby na konečnou Ihi'Ítu, ale ned1sponuJí ohledne vývazby bremen 
na (dvorské) držbe vezících, nelze takové žaloby z du:vodu opozdení od
mítnouti: Dt. r. f. XI./44. 

ad 2. Po právomoci rozsudku, ' kterým byla pfípustnost rízení urbár
ského vyslovena, sedrie poverí jednoho svého člena vymetením, odhadem 
a roztrídením predmetného obvodu a shromáždením všech potrebných dat 
dIe § 6. z. čl. X./118316, jejich sestavením a overením incI. listin k srovnánf 

' slouŽících. DIe citovaného § 6. z. čl. X./1836 záleží vlastní povaha rízent 
urbárského v tom, aby stav ' veci včas zavedení urbáre teresiánského byl 
spolehlive zurbárských reg:stru, exekuční ch a jiných spisu vyšetren. Deje 
se tak za intervence odborníka geometra. Po tomto sebrání materiálu 
Je rozhodnutí potrebného sestaví se návrh úpravy opatrený náčrtem (ma:" 
pou). Pfi tom se má dbáti, aby podíly, jednotlivých .interesentu byly co 
možná v jednom kuse ustanoveny. Kultury neschopné pozemky, cestý a 
území za obecní hranicí neb 'jinou prekážkou neberou se do povahy. ZjisÚ 
,se pozemky pfebytné, mýtiny, stav i množství a hodnota meLorace . Kvali
fikace' poloh (dulla, praedium) deje se za účastenství stran a intervence 
duverník~ obou stran (vrchnosti a poddaných) v rovném počtu, schopných 
a nestranných,: svo bodne zvolených stranami. Osobní intervence interesentu 
.není 'však nevyhnuteIne potrebnou. Po vypracování návrhu narídí soudn'í 
korrtisaf termin na míste a vyrozumí o tom lnteresenty. Na základe techtO' 
zasad tozeznáváme 'vf p'Hpravném rízení 4 stadia: 

A) t. zv. identifikace, spočívající v tom, že se stav urbáfe srovná s fai~ 
titkým stavem držby 'v dobe úfadovánía zjistí posloupnost, resp. i dentič
nost držiteľil : v urbárských registrech uvedených a nynejŠích. (Ze! drž:tek 
usedlosti jen v tom prípade nabývá vlastnického práva, když mu vrchnost 
usedlost odevzdá, iinak platí dedická posloupnost. Dt. r. f. XIII. 76.) Pfi tom 
platí ty to zásady : 

. , 

1. Us~dlosti protokolované v urbárských registrech jsou nepochybne 
urbárské; rovnež tak 2. usedlosti v urbáfi s:ce nezapsané, které však po 
sestavení urbáre podléhaly rádným urbárským závazkum a jejich nepreru

'šenému plnení, 3. usedlosti, jejichž pomer k vrchnosti nebyl upraven 
ur.bárem ani faktickým stavern, ale smlouvou urbár Í1ahrazující a, pokud 
smlbuvy ty byly pro poddaného obsahove príznive 'ší aneb aspoň rovny 
jako ustanovení urb :í rem z'ištené. Když by však podmínky smlouvy byly 
'težšími než urbú:alistu, platí sice prae sumpc~, že se jedná o držbu 
dvorsl~é . pudy, aie protidukaz je prípustným. 4. Též pro usedlosti, zavedené 
do t .. , zv. rubrikQvaného výkazu (za účelem z'ištenÍ odkupného) platí rovnež 
pdesumpce urbárské kvality, ale dukaz opaku je prípustný. 

, ' B) Výmera predmetu úpravy, ' buď celého urbárského obvodu aneb 
č;istky, do úpravy .spada,Hcí. Meriče k tomu účelu zaopatrí vrchnost a v prí
pade jejího pro dIení sou dní komisar na její útraty. Komisar uvede merič,c 

ve funkci po prípade i použitím m0 (' i branchifln í a p'Os tará se o pomo'cné 
síly a potfepy jeho úľadování. Mefič po ukončení výmeru .predloží SPIS 
() tom sestavený s náčrtem komisafi, který dá celý elaborát prezkouš~ tí 

,a ovefiti autorisovanému geornetm. Kvalifikaci . autorisovaných geometru 



pfipoutáF 
, bfemen 

dení od-

lí urbár ... 
Jdhadem 
Jých dat 
srovná,ni 
la fízení 
:eého byt 
:en. Deje 
nateriálu 
ern (ma:'" 
byly co 
cesty a 

hy. ZjisÚ 
:e. Kvalf ... 
ltervence 
:hopných 
teresentu 
jí soudl1í 
ie techtO' 

ná s fak
. identič
E drž:teIe
'vrchnosl 
I Pfi tom 

:>ochybne' 
však po 
nepferu
upraven 

a, pokud 
)ň rovny 
lVY byly 
o držbu 

zavedené 
tí rovnež 

)du aneb 
t a v pfí
le merič,C' 

pomocné 
Hoží SPIS 
' ezkouš~tí 

geometru 

263 

upravuje nyní nafízení vlády R Č. S. ze dne 12. kvetna 1922, 'č. 143. 
Sb. z. a n. 

" C) q s n o' v a úpravy a pokus .o dohodu. K'omisar' vyslechné na mÍste 
všechny interesenty a učiní pokus o dohodu. , Nedoide-li k dohode, dá 
v šecky námitky jejich protokolovati. Pfi té pfíležitosti pak komisaf zjistf: 
1. hranici mezi obcí upravovanou a sousední. Pokud se ' to dohodQ~ ' hepo
~afí, sJuší poukázati strany na zvláštní cestu právní. 2. Vysiechn~~ti také 
Ínteresenty obcí sousedních o obecných a zemských cestách, silnicích, 
které se maií pojati do osnovy a vyvol<;lti v tom smeru také rozho,dnutí 
okresníCh, župních neb zemských úradu. 3. Pokusiti se o dohodu stran 
ohledne jednotlivých sporných otázek. § 44. z. čl. LIII.!1871. ' , 

Osnova úpravy s plánem a knihou výmerní (foldkonyv) vystaví se 
v obci po 14 dní k všeobecnému nahlédnutí a určí se termin k protokolární
mu podání námitek proti osnove, resp. poznámek protivné strany k temto 
námitkám. ' 

D) Sestavení srovnávací listIny pomocí geometra. Tato listina bbsa
huje: 1. sumární sestavení stran v dobe zavedení urbáfe, 2. faMicky-' stav 
prítomný, 3. stav navrhovaný. V poznámk. rubrice vyznačí, objasní 'a odu
vodní se navrhované zmeny, § 45. z. čl. LIII./1871, ponechávaiící v platnosti 
§ 3. z. čl. VI./1836 a §§ 6.-10. z. čl. X.!1836. 

ad 3. P~'oiednávání pfed sedrií a odvolání. Zde sluší označovati pfiiJad 
aJ, ,že bývalá vrchnost výslov'ne se zfekla nároku na náhradu za urbáfské 
pohledávky oproti státu po jejich zjištení smírem neb rozsudkern, aneb se 
spor této otázky vubec n'etýká, b) aneb se jedná v urbáfském fízenf faké 
o této otázce, t. i. i podávání poddanská isou predmetem sporu, takže od 
jeho vyl?avení závisí dodatečná úprava 'odkupného. ad a) v prvním prípade, 
stala-li se mezi stranami dohoda, vezme ii soudní komisaf do protOkolu 
a se všemi spisy predloží sedrii, (§ 45. z. čl. LIII.!1871), která dohodu jen 
formálne pfezkoumá a stranám z úfadu vydá overené opisy. (Cf. §423. 
uh. civ. P.) , 

Schválené vyrovnání ,provede se pak z úradu. Nedojde-li k dohode, 
prozkoumá sedrie prípravné fízení, nafídí event. doplnení (§ 44. cit. zJ 
a jinak ho prohlásí skončen~Tm a vyzve žalující stranu, aby ohledne spornÝGh 
otázek v určité IhUte podala žalobní list. § 46. cit. Ustanovení soudcovské 
lhuty a podání ž,aloby není sice v zákonu výslovne uvedeno, ale následuje 
z ustanovení § 46. cit. z., kterým se navrhuje co nejrychlejší vybavení 
sporu urbárských . . Správnejší by ovšem bylo, když by se bez očekávání 
formáIní žaloby, bez toho iiž v návrhu na urbárskou úpravu obsažené, po 
pravomoci rozsudku o príslušnosti urbáfské úpravy, resp. po ukončení 

prípravného fízení dále z úradu pokračovalo. Po zadání žaloby, která se 
vztahuie ovšem jen na konkretní sporné otázky, určí se termin k pojed
náváni dIe predpisu civ. p.- f. Starší spory sluší dokončiti ve forme starších 
procesuálních predpisu s tím ,rozdílem, že i tu je vyloučen konečný spis 
a odpoveď Ic- nemu, staršími procesuálními predp;sy normované. ' , 

Potom se ' vYllese ' rozsudek. Opravné prostfedky jsou jako v fádném 
procesu civilním (rozh , sedrie v Nem. Szatmárl.l 28. kvetna 1874. č : ,154) . 
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Také proti) ,smíru behem urbáfského pokračování soudne uzavfenému lze 
použíti odvolání. C 2-210/18189, Č. 155 ad B). 

Nezrekla:-li se vrchnost nároku na náhradu podávání oproti státu na 
základe smíru neb právního rozsudku jí propadaiícího, platí dIe z. čl. XIL/1877 
§ 2~ následuiící: 1. V pfípadu smíru pfezkoumá sedrie smír mezi stranami 
uzavfený nejen ve formálním ohledu, ale i materieine ohledne urbáfských 
závazku a takovému smíru, kterým více urbáfských závazku bylo zjišten0, 
než1i šetrením die §,44. z. čl. LIII./1871 z úfadu se ustanoví, odepre svolenÍ. 
.z ; ťób~.to rozhodnutí lze se odvolati. 2. Nedošlo-li k smíru vubec, rozhodne 
~~drie , pri vynesení rozsudku o urbáfské úprave na ' základe officiosne pro-, 
vedeného šetrení , (§ 44. cit. zákona) i ohledne urbáfských závazku. V techto 
dvou , prípadech sluší však vždy schválený smír, aneb vynesený rozsudek 
iása~ne predložiti soudnÍ tabuli, aby jej prezkoumala ohledne ustanovení 
urbáfs'kých závazku. - Tabule po event. doplnení šetrení rozhodne meri
torne. NejvyŠšímu soudu, jako tretí instanci, nepfedkládá se však rozhod
nutí tabule zúfadu, nýbrž jen v prípade dalšího opravného prostredku stra
nami poda'néhb. Po 'pravomoci rozhodnutí nafídí tabule provedení jeho 
z úradu. ,§ '4. z. čl. XII./1877 obmezil uplatňovánÍ nároku na posléz zmínenou 
náhradu, L na 'dobu šesti rhesícu po schválení vyrovnání 'neb pravomoc 
'rozsudku a když fento byl již pred platností cit. zákona vynes en, od vstupu 
téhož do platnosti, prihláškou pri zpťáve zemského fondu vyvazovacího 
oproti ~ániku nároku ·v opačném prípade. 2. Uplatňování v urbáfském rízení 
jen ' v tom , prípade, .když ,urbáfský proces behem jednoho roku od vstupu 
cit. 'zákona do platnos~i byl u príslušné sedrie zaháj en. Odvolací lhlita 
'v ' urbáfs-kých záležltostech ' vyvazovacích ať sporných, at nesporných, je 
15 dnu. Dtr. r. f. XI./S31 a XII./102. 

,ad 4. Ex e k u c e. PokračovánÍ exekuční mimo ustanovení, že se mi 
provésti po pravomoci rozsudku (smíru) zúfadu, není nikde specielne upra
veno. Uplatňování nároku jednotlivých urbarialistu pro jednání protivící se 
rozsudku v urbáfském rízení vynesenému, patrí na pofad práva (ne do· 
urbárské exekuce). (Dt. I. 65'2.) Ustanovení exekučního rádu (z. čL LX'/1881 
s . novelami z" čl.. XLI./908" z. čl. VII./1912, z. čl. LIV./1912 a z. čl. 314/920) 
nelze, na vykonání rozs~dku urbáfského použiti (Zlinský-:-Darday cit., str . 
376), nebot ,die pov,ahy rízení jako polooffic~osního vybavení úpravy kom~ 
IJlik~v<;l.ného pomeru j~ š, , exekucť spojeno mnoho otázek, které sluší teprve 
pfi sam,ém výkonu vyríditi, aniž by se poukazovalo na zvláštní porad 
vrúva, a tím, proti účelu vybavení z úfadu , provedení ex~kučního ,titule 
,protahovalo. Sluší tedy posuzovati kroky exekuční z účelu zrízení stavu 
~~zl.!()dnutí :odpovídaiícího. 'Výrok exekuci nafizující neobsahuj~ také žádné
h~ rozkazu k určitému p~stupu exekučního komisafe, nýbrž jectnoduŠe roz
k;z: J>.rovedení rozs1,ldku (smíru) se narizuie. Exekučním ' kom:sarem je zase 
Glen sedrie, k nemuž se pripojí zapisovatel. Zevne podobá se exekuční rÍzenÍ 
fízení pfípra\'nému, s tím rozdHem, že se v exekučním rízení vychází odtud, 
kam ~e v Rfipra~l~ém fíze~í 'melo dOjftLKomisar \ryba'ví exekuci vzdor 
event. sporným Gtázkám' béhem exeku~e' se vyskytnuvším, kteréž pnuze 
protokolárne ziistí a po ukonče~í ~fadování sedrii k rozhodnutí phdložL 

, V PI'aksi ' je p'rubeh exekuce následujIcí: Soudní komisar ' určí termin 
k 'výkonu. obešle k ' nemu po rade interesenty, prečte exekuční i:tul (smír , 
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Tesp. rozsudek) a poukáže intervenuHcího geometra k vymere. Pfi tOlIF ;SE: 
zachovávají tyto zásady: O forme poloh roH a luk rozhoQuje vetšina urba ... 
riaIistli (resp. jejich duverníku). Ohledne individuálních pfídelu rozhoduje 
v prvé rade dohoda, v druhé los. Po provedení individuálního prídelu 
komisár overí nov'ý stav držby v osnove úpravy (plán a kniha výmeru) 
po 'evo vyrízení stížnostL Pred overením provede zkoušku (Stichprobe) 
Jlremerením nekolika vytvorených celku držebnostních. Po tom llvede 
komisar jednotlivé držitele do držby jeji,ch podí1u a vyhlásí spoleČenstvi 
poddanÝ-ch a vrchnosti zrušeným. Die § 39. z. čL XXXIII./1868 · 'sluší pfi 
úprave držby oddeIiti pro . školy Už trvající aneb teprve zfíditi se majíCÍ 
aneb pro jejich rozšírení prostor v: takové výmere, aby naň odpadlo aspoň 
l % z každého prídelu. Takto určený prostor odevzdá komisar obecnímu 
-predstavenstvu. § 88. z. čl. LIII./1871. Prostor pro školu vydelí se však 
jen ze společne a nerozdí1ne užívaného prostoru, t. Ž. jednotlivé pfídely, 
jen ve svém rozsahu slouží za podklad určení školského prostoru co do jeho 
velikosti. Po ukončení práce predloží komisar všechny spisy sedrii,"která 
sdelí vydelení školského prostoru školnímu inspektorátu, dále seznam pre
bytných pozemku a evo pokud by bylo bývalým poddaným, resp. želiarum 
více prideleno, než li bylo vzato do úvahy pfi jednání o náhradu ze zemského 
fondu vyvazovacího, i tuto okolnost generálnímu finančnímu reditelství 
v Bratislave (viz v II. kap. ,I. oddel. té to části pod II.) dá provésti učinené 
zmeny v pozemkové knize z úfadu a konečne odevzdá rozvrh a knihu 
výmeru príslušnému finančnímu úfadu (evidenci katastru). Sedrie rozhodne 
též z úradu o námitkách učinených behem exekučního rízenL Proti tomuto 
rozhodnutí lze se odvolati k soudní tabuli. DIe č. 82'/1883 nemohou jednotlivé 
behem fízení vyskytnuvší se otázky a usnesení tvoriti predmet separátního 
odvolání, nýbrž jen predmet odvolání proti konečnému rozhodnutí o výko'nu 
exekuce. Cf. Dt. r. f. If. 76. 

ad 5. Ríz e ní re k ti f i k a Č n í a do plň o v a c í. (§ 10. Z. čl. X./1836, 
§ 52. Z. čl. LIII.l1871). I. DIe zák. čl. X./1836 pro prípad, že behem urbárské 
úpravy vyskydy s'e chyby ve výmere neb výpočtu, pripustil se proces 
rektifikační, který podržel i Z. čl. LIII./1871. Naproti ' tomu následkern zrušení 
urbárského svazku zanikl proces rektifikační, mající .za. predmet behem 
času vzniklý stav v odporu v zásade, ' že ' závazky poddanské mají býti 
v pomeru k velikosti držby urbáfské. Rektifikace je pfípustna do 1 roku 
po provedení exekuce, opozdená žaloba odmítne se z úfadu. Od novisace 
1iší se rektifika~ní spor tím, že se tu nejedná o zmenu meritorního' rozhQdnutL 
Zahájen muže být i buď formáinížalobou aneb žádostí, ale vždy musí obsa
hovati rádné vylíčení skutkové povahy a vyznačiti interesované strany 
(arg. § 10. Z. čl X./1836 ver bo: panászára a § 52. Z. čl. LII1./1871 verbo: 

"»)Kérelmezendonek«). Pokračování prukazní je i tu o.ff.icio'sním, tím spíše, 
že chyba, o odstranení jejíž jde, stala se zavinením jednajícího soudce; 
Predbežné rízení je analogické jako v základním sporu, rov než i da1.ší po
kračování. Stížnost nulitní (dIe starších predpisU) ani žaloba novisačnÍ 
nejsou po, skončení pokračování 'pfípustny,- -aby "ukončená úprava držby 
'nezustala in suspenso. 

II. V praksi bývá časté t. zv. ' pokračování doplňovací, kdy·ž v roz
sudku vyneseném v urbáfském fízení aneb v smíru vydaném ia účelem 



266 

exekuce nenachází se žádné ustanovení obledne nekteré urbáfské otázky. 
bez jejíhož "rozhodnutí exekuce by byla vadnou, zvlášte: 

a) když 'v rozs~'dku (~mírti) jen všeobecne se ustanoví, kolik pod'da-' 
ných, resp. želiaru existuje, ' bez bližšího označení čísla ' domu a polohy 
usedlostí a jejich' držitelu - neboť v takovérri prípade nerh~hou interesenti 
provésti ani vzálel;ľné rozdelení pastvin, aní rozde1iti pfíslušnosti UŽitk1.1 
dfevního. ' 

' b) Když si v nekteré ob~i urbáfské pastvip.y jeden dí! býv. podda~ 
!).ých, resp. že1iaru pfeje rozdeliti. V tomto pľípad~ sluší na základe dat 
v již ukončeném qrbáfském fÍzenÍ sebraných postupovati, ze kterých vy
sV,ítá vše k rozhodnutí potrebné a zvlášte, . isou-li žadatelé poddanými rteIJ 
žeU:ary . (Ohledn e doplnení rozsudku ef. i § 409. clv. pp.) DIe C 22. X. 1889, 
č. ' 155. zmeny v urbáfské držbe po provedení exekučního fízení nastavší 
nelze odstraňovati fízením rektifikačním a doplňovaCÍm , nýbrž fádnou ce-
tou, procesní (ne fízením urbáfský'm). 

D o' d ate k. 

Z vláštl10sti .urbáfského fízení O pe'rtinencích. 

V urbáfském fízení jde pfedevším o zjištenÍ faktického stavu , odpo·:' 
v íqäHcího ' právu urbarialistl!. Jen inplicite s tím je spojeno zj ;štení pom~rii 

jé,dnotlivých usedlostÍ v pfíslušnostech, dIe kterého pomeru se jejich rozsaf~ 

určí 'a od vrchnostehské pudy oddelí. IndividuelnÍ či fy sické vydelení jedno: 
t li ~~m usedlostem vá4áno jest na zvláštní podmínky. (Viz I. oddelení tHe; 
Čálsťi v III. kapitole.) Pokud je tedy individuelní rozdelení materieine í pô 
vyba\Tení urbáfské úpravy možné, platí proň predpisy narízení minister'~ 
s tva spravedlnosti ze dne 1. č,ervna 1890, Č. 20.326 svrchu již zmínené (I. odd, 
té to části kap. III. pod I. ef. dt . III. f. XVIII.I91), celkern íormálním pfedpi
sum urbáfského fízení odpovídaj.ícího . Toto fízení pfedpoklá<1;i ovšem také 
zjiš tení proporce či ideálního podílu jednotlivých spoluvlastníku príslušnosti, 
o než jde , kte~Q. je však implicite predmetem již vybaveného fízení urbáf
skéh'o, v nemž slouži1a za základ zjištení rozsahu príslušnosti. Toto usta"': 
novení pomeru ve společném vlastl1tictví. 'príslušnosti iná svuj pendant 
v t. zv. fízení proporcionelním pri šlechtickém komposessorátu, obsahujícím 
zároveň fysické rozdelení společenství vlastnického quoad usum. (Lit. Ka
tona Arany ositás.) 

Rozdelení uŽÍvání ' spoluvlastnictví in natura, bez pozemkoknižníilO 
r ozdelení vlastnktví je v praxi na Slovensku velmi č,asté a vede k mnohým 
obtížím a procesum. Príčinu toho sluší hledati práve v ex istenci proporcionel
l1Iího užívání kompossessorátu, napodobovaném v držbe selské, postrádajícím 
však možnosti právní úpravy. ' Proporcionální rízení kompossessof'átní upra
v uje z. čl. XI/1836. Hlavním ' pfedmHem ' tohoto rízení je predevšÍm zjišteni 
hlíče, dIe· nehož se má pomer jednotlivých kompossessioru v společn~m vlast
nictví zjistlti. Proporcioneiní klíč je v podstate dvojí ~ . buď se 4~vofi1 ,k,om-:
pqssessorát tak, Ž~ ten který podí! descendentU puvodqího majitele- pfešel na 
osoby k descendenci l~epatfící aneb 2. jednotlivé ·části Qd nepameti tvorily 
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zvláštní držbu ruzných rodin, nebo! Hnak je smerným jednotné rozvetvení 
Todové dIe predpisu dedické posloupnosti. §§ 2. a 10. cit. z. Pokud dedická 
posloupnost klíč nepodává, tvorí v prvém prípade klíč pomer intravillánu 
.a. pfi jejlch scházení pomer extravillánu, vdruhém pf'pade pomer faktické 
držby. (Zlinskľ-Darday cú.) Spor o upravení proporce muže zahájiti každ'}' 
kompossessor (C. 19. IX. 1893 c. 1131 s odvolánÍm na §§ i8. a 19. z. č l. 
XII/1832-1836) a když by od nehô upustil, muže ho kterýkoliv jiny 
prevzíti v tém ž stadiu. Petit hlásí: aby klíč proporcionell1í byl soudem sta
n oven, podle neho užitek sľolečných pozeriJ.kú rozdelen a zároveň, aby bylo 
v ysloveno, které pozemky neb užitky zustanou společnými. :RízenÍ vyba
v uje se sou časne . 'S" úpravou urbárskou v t1Tchž formách. Zásady jsou: 
zachovánÍ skutečn 'ého stavu držby kompossessoru, trval-U více let opro ti 
vynáhrade diferencí ostatnÍm interesenuun, není-li t~ mo·žné, nová úp'rav ~l 
,oproti náhrade investic posavadního držitele. Pastviny rozdelí se co možná 
iIldividuelne; nelze-II tak, tedy se upraví užívál1í Ú<.;h co do pomeru druhú 
a počtu dobytka k pastve pripušteného. Podobne ohledne užitku společných 
lesu. Vyňaty jsou z proporcionelního rízenÍ vinice a zahrady v souvislosti 
v edIe sebe ležící aposud trvající menšÍ regále (prevozu atd.). DUležité jc 
t'Ozhodnutí C. 1Ig94/1894, dIe nehož spQlečenství b'~valých urbarialistu jako 
takových nemuže se pokládati kompossessorátem. Toto rozhodnutí, vzt?-
l1Ující se na pomery, podléhající úprave tzv. sedmihradské (z. cl: LV /1871) 
ma. pro nás prece význam tím, že úpravu lesní príslušnosti, 'pokud se ne
sÚl.la cestou urbáfského fízení, pripouští dIe svrchu cit. min. n. Č. 20.320/1891. 
Naproti tomu se zdá, že rozhodnutí Dt. III. f. XIV. 79 v pfípad~, když les 
b ývalých urbarialistU pri urbáfské úprave prešel do jejich vlastllictv í, 
-pripouští postup jako pri komposse~sorátu. . 

Urbáfské rízení upravující zákony a narÍzení neobsahují sice takovč 
'predpisy, které by soud poukazovaly v prípade kácení společných lesu pod 
-segregaci se nacházejících (t. j. vyde1iti, resp. odde1iti se majících) k sta
v ení jich pod zábranu aneb by jim upotrebení tohoto zakazovaly, al e 
'IT platnosti je § 9. z. čl. XVI/1807 podržený· i v § 254. z.čl. LX/1881, že 
". proporcionelním procesu, který padá pod totéž hledisko jako proces 
'urbárský, integrita lesu, stojících pod rozdelením, se muže a má zachova ti 
d Ie potreby použitím zábrany. Nepochybným je též, že je povinností urbáf 
: kého soudu, aby ty prostory a statky, které urbáfský rozsudek aneb smír 
'mbáfské obci aneb jednotlivým urbarialistum zajišťuje, temto pfi prove·
<l ení rozsudku aneb o smíru bez úhony vydal. Z toho samo sebou následuje. 
že týž soud musí disponovati terni právy a prostiedky, které činí splneni 
jeho povinnosti možným, tedy musí míti právo na to, aby, ~abránil činull1. 
lderé ohrožují integritu a substancl statku a duchodu 'urbárským obcím 
a jednot.livým urbarialistUm vydati se maHcím, čili dIe analogie § 9. z. čl. 
XI/1807 muže také les pod rozdelením (segragaci) se nacházející stavit pod 
z ábranu (sou dní zákaz). Toto právo soudu nejde však dále, nežli do ode
v zdánÍ držby soukromým stranám (bez ohledu na ukončení urbárské exe·-
kuce) C 20, VI. 1900, Č. 53. Dt. L 687. '. . 

Urbáfským spor ern Ize žádati zrušení užívání pastvy i po vybaveúí 
úpravy, když urbárský pomer mezi stranami ješte po úrbárské ' úprave 
t rval. Dt. r. f. XVI. 188. 
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K a pit o l a III. 

Kommassace. 

Lit. Tagositás - na základe z. čl. VII/908 a 39/908 pro hospodáfské obecen
stvo vyd~lo uh. ministerstvo orby (populární a instruktní). 

Pre h led. 

Obsah kommassace záleží v tom, že každý vlastník tedy i zákonne ' 
určenou minoritou interesentu . majorisovaný, povinnen je trpeti odebránl 
svých nemovitostí ,a prevzíti místo nich nemovitosti, poskytnuté mu v jiné 
,části kommassovaného obvodu. Pokud se kommassace provádí súpravolI 
urbárskou, poukazuje se k predešlé kapitole. Pokud se kommassace provádi 
samostatne, totiž mimo ,úpravu urbáfské držby, vykazuje mutatis mutandis 
latáž stadia a formy postupu. Doplnení urbárských zákonu okommassaci 
obsahuje z. čl. XXXIX/908. Lhostejno je, kolik pudy drží kommassaci žádající 
držitelé, protože dIe §§ 18., 19. z. čl. XII/1832-36 každý z kompossessorit 
má právo kommassaci požadovati. Dt. r. f. XXXVII. 24. Obecné, t. j. spo
lečné pastviny mohou se pri kommassaci vymeniti 'za jiný zpusobilý a 
hodnotou odpovídaiící prostor , když l. to situace aneb hospodárské pomery 
os 'pravedlňují a 2., ministerstvo zemedčlství k tomu privolí. útraty výmery' 
outčžují interesenty (ne tedy všecky účastníky společné pastvlny). Predpisy 

, 2.- čl. XXXIX/908 ,§ l. platí také pro , kommassační rízení; vedené ve spojení 
s f ízením proporcionelním, které bylo již v behu, když cit. zákon vstoupil 
'if platnost. Pouze již pravomocne provedené oddelení in natura nelPodléhi 
VliVil tohoto zákona. Ustanovení § 2. cit. z. platí í pro ta pokračování, kter á 
json sice již v behu, ale kde posud ani otázka pfípustnosti nebyla pravo
mocne roz!todnuta. 

Obecné pastviny mohou se bčhem kommassace se svolením minist~r
stva orby i na jiné místo prenésti, resp. výmeniti. Pfi kompossessorátu má 
k Zi ždý komposses'Sor právo požadovati (pro1porcionelní úprava) komm:as ... 
saci dIe §§ 18. a 19. z. čl. XII/1832-36 i když již úprava držby bez kommas
sac~ byla v otazném obvodu provedena. C 19. IX. 1893, Č. 113 Dt. 650. 
úroda ·k0I11111aSSovaných pozemku v dobe kommassace již obdelaných, 
,pokud nestane se v .tom smeru dohoda neb úprava soudní, patfí zpravidla, 
dfívejŠÍmu držiteli kommassované pudy, který ii obdelal. C 17. IX. 1871, 
č. '7f)5 . . (jinak však , Dt. r. f. XIV. 126, které rozhodlo opačne m,imo prípad, 
že se odevzdání novému držite!i jinak smluvne upravilo.) DIe 'odpisu mini
sterstva spravedlnosti ze dne ll. !istopadu 1922, č. 5-3.471/922, predložena 
byla· ministerské rade . osnova nového záko.na kommassačního. Dobrozdání 
ve včcech kommassa-čních, která podávala dIe uh. min. nafízení ze dne 
5. čerNna 1909, Č . 20, § 28. ·stálá hospodáfská odborná komise v ministerstvu 
zemedeIství, podávají .nyní odborní refere.nti ministerské komise pro agrární 
operace pri ministerstvu zemedeIství. , Pfezkoumáváním všech zememerič
ských prací v rízení kommassačním .-obstarává nyní , pro celé Slovensko 
inspektorát katastrálního merení v ·Košicích; z poverení .generálního -finanč
ního .reditelství , v Bratislave, jež vede , veškeru kommassačnÍ agendu, pokuo 
zasahuje do odvetví finanční správy státní. 
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Pro práce triangulační funguje triangulační kancelár pn ministerstvu 
financí pro celou republiku. Výlohy, spojené s provádením kommassace, 
hradí jako dríve stát zálohou a má k tomu cHi ministerstvo zemedelstvÍ 
potrebný úver ve státním rozpočtu; . z úveru toho poskytuje ministerstvo 
zemedelství jednotLvým sedriím na požádání potfebné prostfedky otevrením 
úveru u b.erního úfadu v sídle sedrie. Pridelení držby kommassací neme ni 
materieIne právnÍ .pomery spoluvlastníku dfívejší držby. (Cf. Dt. r. f. XIII/59.) 
(Pozn. V praxiJ jsou diHežity kommassační elaboráty, zvlášte mapy pro 
jejich presnost, pokud se týče extravillánu. Mimo techto map stojí k dis
posici elaborát katastráiní a o zakládání pozemkových vložek. Pri exekuci 
kommassační není prípustné separátni odvolání proti rozhodnutí o otázkách 
vývazby, nýbrž jen ve spojení s odvoláním proti konečnému usnesení 
o predmetu exekuce. Dt. r. f. II. 76.) 

. K a pit o t a IV. 

Pozemnnknižní úprava urbáfských pomeru. 
Pre h led. 

I. § . 4. uh. pozemkoknižního rádu ustanovuje: Ty nároky, které 
urbáfským patentem ze dne 2. · brezna 1,853 ohledne bývalého ·svazku 
urbárského . a príbuzných pomeru jsou upraveny, ať již byly zapsány 
v protokolu osestavení (vložek) na míste aneb ne, jsou vyloučeny z ,uve
rejnené výzvy :k prihlášce aneb ospravedlnení (prihlášených nároku) a po
jednávánÍ této vyhlášky, .coŽ se má ve vyhlášce vý·slovne vzpomenouti. 
Cf. § 2., z. čl. LIII/1871. 

Cf. C. 27. listopadu 1890, č. 1464, ,17. zárí 1891,.č. 541: Jinými slovy: 
Urbárské a príbuzné pomery nejsou ve svéprávní existenci záv;sly od po
zemkoknižního zápisu. Pozemková kniha ohledne nich nemá význam kon
stitutivní, nýbrž evidenční. Vlastnictví urbarialisty 11a substanci a prísluš-
110stech trvá tedy i mimo pozemkokniž11Í vklad, 11a základe samého zá
kona (t. j. vyvazovacích zákonu Toku 1848) . Zákon není tu je'n pouhým titu
lem Ic nabytí vlastnictví. Tato anomalie není nic zvlášt11ího, neboť ohledne 
t. zv. pig11US legále platí totéž i na západe (ef. 'o prednostním právu za 
vyvazovací ' pohledávku státu 'vuči vyvázaným usedlostem v I. odd. 
kap. IV.). 

Není tudíž rozhodujícím pro otázku vlastnického práva urbarÚllistova 
na t: zv. prísluš11ostéch, je-li jeho ideálúí' (určItý neb neurčit3r) "podíl v po
zemkové knize na jeho jmérib Hžv-yznačen nebo ile, totiž jen všeobecne 
príslušnost na obec urbárskou z·apsána. ' VYZhaČel~í individuelního podílu má 
jen sv-rchu již vzpomel1JUty Účihekohledne právní schopnosti pertinence 
k 'samóstaťnému zcizení. 

'II. Úprava urbáfská pokládá se dokonČenou tepŕ've ' tehdy, když nová 
držba ' již do pozemkové knihy ' byla prevedena. (Dt. I. ' 648.) 

. VšecKY pozemkokniŽne potrebné zápisy, resp. vyma~y behem urbárské 
úpravy . (jak vyv~zovací, tak vlastnictví upravuiícího ' rízení uŕbáfského) 
d,eH ~e z úr~du. Označ~ní' držby na 1i~te . A) jako urbáfské: Úliarské, pre
bytné atd . ~á . svuj praktický v~znam jen potu~: pokud nelze celou ÚpraV\! 
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úplne dokončenou pokládati vzhledem na souviseiící s tím otázku prídel u 
v príslušnostech. Jinak právního rozdílu mezi jednotlivými druhy sel ské 
držby nenÍ. List B) nevykazuje prj substanci odchylek od vedení téhož listu 
vubec. Pfi pfíslušnostech sluší rozeznávati záznam segregace, t. j. nazna
čení, že je úprava držby v behu, potom zápis na celou obec urbárskou bez 
vyznačení podílu jednotlivých pfÍslušníku společenství , jejichž ev idence vy
svitá pak jednak z listu A) jednotlivých intravillánu, pfi nlchž je prísluš
nost vyznačena , jinak však ze seznamu urbarialis tu vedeného jejich v ý
horem (event. obcO. C. 8. rOna 1896 Dt. 686, § 56. z. čl. LIII/ l I871 nezakazuj e 
separátní zcizení príslušnosti lesních, pastevních a sýtinových k urbárské 
usedlosti patrících, pred jeiich separátním vyznačením v pozemkové knize. 
Konečne po individuelním zjištení prídelu pertinenčního bez fysického roz
delení vyznačení spoluvlastnictví die obecných fplfav idel. Ustanov ení §§ 16'. 
a 17. z. čl. xxxml1899 o zápisu spoluvlastnictví pri zakládání pozemko
knižních vložek neplatí ohledne kompossessorátu a společných pastvin a 
lesu, které se užívají pomerne, aie pri urbárské úprave by ly bývalým 
urbarialistum do společens tví vydány . (§ 18. cit. zákona.) 

List C) vykazuje v prípadech, kde odkup neplatí stát, nýbrž vyvázan~r 
sám, právo zástavní za odkupné, majíCÍ prednost i pred staršími závazky. 
Z. čl. LIII/1891, § 92. dIe vzoru zástav ního práva za odkupné z v inic de
sáťkových dIe z. čl. XXXIX/1868, §§ 9. a 10. Puvodne byl pripojen k po
zemkové knize každé obce zvláštní list ohledne amortisace odkupného 
(ať již státem aneb jen s jeho intervencí vyplaceného) za · účelem evidence 
jeiího sťa vu. Vedení tohoto listu vedlo k manipulativ ním nesnázím. Zá
vazek držitele vyv ázaného pozemku byl mimo to vyznačen i na listu 
držebnostním (A) a tím se pokládalo hypotekární právo za závazek z v ý·· 
vazby vteleným s predností pred každou hypotekární,by ť i starší pohle
dávkou. Narízenim ministerstva spravedlnosti ze dne 15. záTí 1870, C. 16.186f! 
bylo pro manipulativní obtíže narízeno, aby se pro futuro vedi jako finanč
ním ministerstvem pro vlastní jeho účely zavedené ľllbrikované relace. 

III. Muže se naríditi samostatný zápis pozemnoknižní na bývalým 
urbarialistum nerozdelene a společne pridelené pastviny, lesy neb jiné 
nehnutelnosti? (Rozh. tab. veV. Varadu ze dne 213. ríjna 1891 , Dt. I. 688.) 
DIe jednoho mínení na takové nemovitosti nemohou se naríditi samostatné 
zápisy, prótože v smy slu urbárských zákonu tvorí právo pfÍslušnosti perti
nenci od jednotlivých usedlostí neodlučitelnou, a tak se nemohou tyto prí
slušnosti samostatne zcizovati , ani bremeny obtťžovati a práve této zásade 
cdpovídá také § 7. nafízení min. spravedlnosti Č. 2779/1869, který uvádí, že 
v tech zvláštních pozemnoknižních protokolech, do nichž tyto společné 

Yl erozdelené príslušnos,ti isou zav edeny:, bez vYznačení vlastníku jen ty 
usedl'osti se mají vyznačiti, jejichž pertinence vztažné nemovitosti tvofí. 
L1e iiného mí,není jen na základe ustanovení § 71. pozemkokni'žníh-o L, 
čili jen z té príčÍlJY nemohou se samostatné zápisy a tyto p'ertinence 
nafíditi, protože dIe cit. min. nafízení § 7. čl. 9 v společném pozemno
lmižnim protokolu otazné urbárské ' pertinence- obsahujícím . vla"stníci ne
lS'ou ani vteleni ani praenotováni, ale, protože bod g) § 7. cit. nar. i nar.. 
ministerstva spravedlnosti ze dne 16./XII. 1881. z platnosti vyzdvihlo 
CI od té do'by do společných pozemnoknižn3rch p'rot'okolu býv. urbarialisté 
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Hi jako vlastníci byli pojati a ten pomer, ve kterém společná nemovitost 
zapsaným vlastníkum patfí,. ,byl v pozemnoknižním protokoie dIe částek 
vztahujídch se na ceIou společnou nemovitost vyznačen a protože pfi 
tako~ém pozemnoknižním stavu ustanovení, § 76. poz. kno f. nemuže 
sloužiti za prekážku zápisum a ponevadž kvoty dle jed,notlivých used
lostí z takových společných nemovitostí pfipadajíoí' nemohou tvofiti tako
YOU neodlučitelnou pertinenci, že by nemohla být i separátne zcizitelna 
neb obtežitelrÍa" následkem toho není pfekážky k nafízení samostatných 
pozemnoknižních zápisuohledne otazných pertinencí. Toto druhé mínení 
bylo cit. rozhodnutím akceptováno . . ' 

Do d ate k: útraty urbáfské úpravy. Protože vrchnost musí za
hájiti urbáfský spor, musí také trovy spOru ve forme zálohy nésti (viz 
svrchu pfípravné fízení) , ostatne fízeni je prQst.o kolku a verejných po
platku a jedná se tudiž jen o hotové výdavky. Die rozhodnutí Dt. I. 648. 
pokládaH se trovy urbafské úpravy za taková bfemena na držbe vezki, 
která: i bez vtelení na nového držite'le pfe'cházejí. Materielne jsou v inte
resu toho, kdo urbáfskou úpravou vlastnictví nabývá, a proto je povin
ným nahraditi, pokud byly z protivné strany predbežne vyplaceny (fád
nou ,cestou práva, ne tedy rozhodnutím v urbáfském fízení). Dt. L 649. 
Na tyto útraty vztahuje se ustan,ovení § 45. Z. čl. LUI/1871., resp. v nem 
cit. ,§ 8. z. čl. X/1836: útraty vymefování nese vlastník pudy jen v tom 
pfípade, když urbarialisté pfejj . si úpravu držby, patfí jim bf,íme ručnich 
a ' potahov-ých prací nésti a s<Íce bez náhrady se strany vlastníka pudy> 
když yšak vrchnost žal'obu podala, nejsou k temto útratám povinní. Usta
noveni toho je dIe svrchu fečeného materieine právní, čili rozhodnutí 
o . útrat.á/ch není součá'stkou urb'áfského .po,kračování. (Na starší rozhod .. 
nutí v techto útratách se toto ustanovení- ~ 45. cit. nevztahuje. ·' Dt. r. f . 
XII. 98.) " 

Část III. 
Pomery urbárským príbuzné . 

Kapi'tola 1. 

V šobecná c~arakteristika. 

Pomery, o nichž tu jednati hodláme, vyznačují se od urbarských 
tím, že 1. jsou nepochybne a puvodne povahy civilneprávní, 2. vztahuji 
se k držbe dvorské (neurbafské). Formáiní pfíbuznost je jen zevní, totiž 
v ' tom, že ' ponejvíce jsou k ilzkém faktickém spojení s urbáfskými po
mery, protože oproti vrchnosti i zde stojí často urbarialisté ' (na pfíkl. 
ohledne mýtin) dále, že jsou to pomery trvalé vyjádfené na venek zá
vazky držitelu pudy vu'či vrchnosti na urbáfské závazky upomínající a že 
hospodáfsky pfedstavují tutéž vázanost pudy, jako pomer urbáfský. 

a'd 1. Právní charakter te-chto pomeru vyjadruje delené vlastnictví. 
Nepochybne to platí o pomen!' t. zv. želiaru na pude dvorské (z. čl. XXV . 
1896.), ale i pomer kolonistU a d~sátkových vinic na tomto právním zá
klade ,spočívá. Mén_e je to patrné' pfi , mýtinách . . Nicméne zákonodárství 
(lPravou techtq pomeru se ohfrajíd pfedmetem úpravy · činí zásadne ta-



272 

kové pomery, jejichž puvod je dávný a trvá ní večné, tedy kde pJ;ae-. 
sampce hovorí pro pomer vlastnictví. (Cf. C. 19.!III. 1895. č. 2890.) Ostatne 
jednotlivé zákony temito pomery se obírající obsahuií o tom speciáiní 
ustanovení-. Ohledne deleného vlastnictví plat,í na Slovensku (v Uhrách} 
v praksi r·ak. ' obč. · zákon (Dárday-Zlinský cit.) § 357. Jako zv·láštní druhy 
tohoto deleného vlas,tnictví pojímají se v uherském právu pomery t. zv. 
pachtovních rolí (v.rz Katona &. Comp. cit.) a želi-aru dvorských. Tento 
prípad poslednejší rl.očkal se iešte pred prevratem zákonné úpravy z. čl. 

XXV/1896. (Viz následuHcí kapitolu.) Prípad prvej ší v zákone upraven 
nebyl, Opakuje se tu již v úvodu vy:1íčená historie, že určitá puda ná
sľedkem stáo1ého užívání V určité forme právní sro ste s touto formou 
tak, že na .dále její uŽÍlVaní patrí' k jej'Ímu. ohsahu, čili že. forma pred
s tavuje kvalitu pudy. Pachtovní pozemky byly totiž součástky extra
villánu, které byly oproti ročním dávkam (robote, in natura, v hote
vosti = census taxa), smluvne vydávány držiteWm do hospodárského 
užívánÍ. Jedná se tu patrne o týž pomer,. který nyní nazýVá se drobným 
pachtem v smyslu zákona ze cÍne 27./V. ]919. Č. 318. Sb. z. a n. pokud 
pro trv alost pomeru ztratil' povahu obligatorní a . stal se. p·cimerem vec
ným. Z hos,podárských príčin byla §§ 18. a 19. urb . pat. ze dne 2.!IH .. 1853. 
vývazba tohoto pomeru vzata do výhledu, ale k zákonné úprave ne
došlo. (Uplatňování' pohledá'Vek z pomeru pachtu nepatrících pod usta
novení z. čl. LIU. 1871. patrí na rádnou cestu civilního práva. Dt. r. f. 
XVII, 5.) . ač v praksi p·roto mnoho obt-í'ží vzniklo, nebot mnozí pachtý
rové snažili se na základe cit. urbárského. patentu samého . vývazhu 
zpachtované pudy vymoci. (LU'dvik Tot: Urbéri Kalauz str. 277~) Od 
pomeru dvorských žeBaru liší se tento pomer tím, že se tu nejedná 
o pudu dvorskou, t. i. takovou, kterou vrchnost v poddanské obci ·ve 
vlastní držbe má. Jinak pro príslušnost k delenému vlastnietví jsou 
právní známky obou pome nl stejné. 

ad 2. Vázanost pomenl urbárským pfíbuzným na držbu dvorskou 
pauma je z l1'<ÍJsledujícího: O t. zv. želiarech dvorských . platí to' již po·j
move. Kolonisace na urbárské pude vedIa pojmove k zfízení pomeru urbáf
ského. O vinicích na pu de urbáfské patrno dIe § 17. urb . pat. , že nejsou pred
metem zvláštního pomeru. Otazné by bylo toto poiímání jen ohledne mýtin . 
.M~Ttiny jsou však, pokud se nedeji se svo lením vrchnosti uSlUrpacemi 
a pokud by se dály v pude urbárské, Ip'adaly by pod urbárské usurpace. 
(Viz II. část této práce.) 

Historický vývoj Vytvofi! do 19. veku nekolik svrchu uvedených po
meru urbárskému príbuzných, ale ač z·áJkonodárství vztáhlo ruku 'Po tech
to pomerech, aby zreformovalo, pokud se týče pro praesente zrušilo, 
nezastavil se hospodárský život, který tvorí vždy nové a nové zj~VY 

právní. Všecky uvedené pomery vznikly organisací zemedeIské práce, 
a toutéž vznikají nové. Zmínili jsme se ji-ž s vrchu o t: zv. drobném 
pachtu, který predstavuje na Slovensku velkou část ho·spodárské organi
sace. J eha príbuznost s p·omerem dvorských želiaru, ač se tu jedná 'posuď 
o .pomeru nepochybne oblDgatorníml, vyjádfila novela I. k z'ákonu o prí
delu pudy drobným pachtýrÍlm, totii z. ze dne 6. IV. 1920 Č. 247. Sb. z. a 
nar., ustanovivší vyslovne, že i želÍarské pomery podléhaj( normám zá-
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kona ze dne 27. V. 1919 Č. 318 Sb. z. an., ač i z. čl. XXV/1896 ' zustal 
....l platnosti. Pomer ob ou zákonu je ten, že z·áík. čl. 318/919 je sice časove ' 

obmezenejší, ale má vetší rozsah a pri tom platnost z. čl. XXV/J896 ne
vylučuje. 

Není úkolem této práce líčiti výv·oj sociálne agrárních !promeru vubec, 
ale k vuli úplnosti sluší prece poukázati na tu skutečnost, že k již normo
vaným pomerum druží se nový pomer sice na základe služební sm~ou
vy spočívající, ale pokud je s touto užívání pudy t. zv. deputátní spojeno. 
náp3!dne pomerum urbárským príbuzným, Ipodobný, totiž t. zv. pomer 
bírešský, čili deputátních delniku. - Vzhledem k okolnosti, že tvorení 
se pomerú na delení ylastnictví založených pro futuro, není de lege za
kázáno (na zlálpade je tato otázka spornou) , patrne je, že Qehem času i z to
hoto pomhu vznikne trvalý (dedičný) pomer právní k púde, nepostav í-li 
se tomu v cestu ovšem zákonodárství agrárne Ip'olitické. 

p.omery o nkhž tuto jednáme jsou: 1. pomer želiaru dvorských, 
2. pome'r kolonistu, 3. mýtin a 4. desátko;yých vinic. 

K a pit o' l a II. 

Pomer dvorských želiaru. 
(Lit. Jan Marschalko : Maorsági zsellérbirtok.) 

I. Pre h led. 
Z významu slova želiar (zsellér) je patrné, že se tu púvodne jednalo 

o pacht či nájem, který opetováním púvodní smlouvy aneb trvalým jejím 
faktickým prodlužováním s generace na generaci behem času ztratil po
vahu oblilgatorní a ' stal se právem veoným. Již z. čl. XXII./1873 uvedl 
vývazbu tohoto pomeru cestou dohody, ale podmínečne obligátní vý
vazbu upravil telp'rve z. čl. XXV./1896, totiž vláizanou na po·dmínku, že 
jedna neb druhá strana si vývazbu preje, také nezahrnuje úprava tímto 
zavedená všecky želiarske pomery dvorské již stávající vúbec, nýbrž jen 
potud, pokud vznikly 1.(I. 1848, tedy dodatečne k úprave urbárské vúbec.' 
(Cf. i pat. ze dne 2. /III. 1853 a 2L/V. 1854.) Na pomery pozdejší se tento 
zákon nevztahuje a také tvorení nových nebylo zastaveno. Teprve záko
nodárství poprevratové, ze dne 28. V. 1919 Č. 318 Sb. z. a n. a jeho novela 
L upravilo také možnost vývazby pomeru po 1./1. 1848 vzniklých. aniž by 
však též zastavilo další tvorení pomerú nových a ani'ž by zrušení stávají
cích pomhu učinila obligátním. VedIe toho zustává platnost z. čl. XV/1896, 
protože možnost úpravy dané t. zv. z:ákonem k zajištení pudy drobným 
pachtýrum a jeho novelami je jen časove prechodná, a želiarum majícím 
právo na odkup žel:iarského pomeru dvorského dIe z. čl. XXV /1896 sto'jí na 
vuli, pridržeti se tohoto zákona, aneb zákona o' zajištení pudy drobným 
p3 chtýrum. 

Zustává tudíž otázka právní existence t. zv. deleného či neúplného 
vlastnictví vyhrazena i na dále úprave občanského práva v Uhrách a tudíž 
i na Slovensku podnes nekodifikovaného,. : 

DIe cit. z. čl. XXV /1896 obe -strany (vrchnost .ac želiar) mohoH žáda-ti 
vývazbu ročních závazku že1iarových v hotovosti a zrušení deleného 
vlastnictví tak, že pozelTIiek pripadne do výhradného vlasmictví posavad
ního vlastníka užitkového. Vývazba, pokud se nestane cestou dohody, deje 

1S 
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se , cestou zvláštního procesu upraveného mimo cit. zákon ješte nanze
ním 'ministerstva spravedlnosti Č. 17780/1897. O dkwpué' činí dvacateroná
sobné ročního podávání, tedy na základe zkapltalisování 5%ního, splatné 
jsouc ' behem 20 let. Za úČelem usnadnení odkupu, muže užitkový 
vlastník nárokovati sprostredkování zemského fondu vyvazovacího, ob
dobne jako 'pri vývazbe urbárské. Pozemnoknižní úprava vlastnictví posa
vadníh.o vlastníka užitk'ového deje se z úradu. Bremena bývalého vlastní
ka direktního se vymaží a superintabulují na obnos odkupného ve pro
spech bývalého vlasiníka pudy právem zástavním na nynejším vlastnictví 
skutečného držitele zabezpečeného. To ovšem mo,žno jen pri vybavení 
cestou zmíneného procesu, neboť m:mo tento prípad dohodou upravená 
vývazba nemuže se nrkati ' práv osob tret.ích. Solidární závazek vykoupe
ných želiaru, simu1tánní ručení vyvázaných pozemku a ručení obecného 
jmerrí za odkupné je nullitrií. § 139. cit. z. 

, Závazek bývalých želiaru spočívající v prráci (nápsz:ám) odhaduje 
se dIe Ip'ľ11merné hodnoty veškerých robotních výkonu. Odplata želiary 
vrchnosti (tento výraz tu z technických príčin p'Održujeme, p,rot,ože se 
iedná o pomerech na pu de vrchnostenské na rozdíl od pudy urbáfské, ač 
rovnež ve vlarstinctví šlechtickém se nacházivší; právne ovšem myslí se 
tu jen na vlastníka pudy). poskytovaná p'ozustávala buď v hotovosti aneb 
jiných podáváních (v službe, robote atd.). Užívání pudy dvorské se strany 
žeIiaru nedelo se vždy jen k účelum zemedelským, ale i k účelUm indu
striálnírn.. Také budovy mohly bj'rti lP,redmetem pomeru § 1. zák. čl. 

XXV/1896. Te.nŤlo § vymeruje pomery pod úpravu zákona patfící také ne
gativne, vylučuje usurpace, pozemky prebývající, mýtiny akolonie. 

Jiné označení pozemku, pod tento pojem patrících, isou: usedlosti dvor..; 
ské, taxální (taxa znamenala často ipro svou nepfimereno'sť jen jakýsi cen
sus recognitionis pro vlastn:cké právo vrchnosti) či censuální, prumyslo
vé atd. Již urbáfský patent ze dne 2./IU. 1853 v § 19. vyslovil, že tJ' 
poz'emky, které nepadaií pod pojem urbárských (§§ 3., 4., 6., až 9., 15. a 
17: cit. záko,na), opuštených usedlostí, prebývajících pQzemku a mýtin, 
a které, jiŽJ lP,ri zavedení ur'b,á!fe aneb pozdeji' byly o'sídleny; aneb jinak 
do užitku vz aty (obdelávány) na základe smlouvy písemní aneb ústní oproti 
ročním naturálním podáv~ním, dávkám neb nájmu (census) na večné časy , 
aneb' do vymrení mužské linie (držitelovy) maií zustati v pomeru smluvnim 
neb v pomeru doposud zvyklém. Týž patent 'pripustil však vývazbu techto 
pomerľí s výhradou (§ 22.) zvláštní úpravy, za jakých podmínek a jakým zpu
sobem se maií otazné pod~vání vykoupiti. Do té d<,:>by , mohl se díti odkup 
cestou dohody prostfednicŕvím politických úradu. Tato llPrava byla pozdeji 
z. čl. LIIJ/1871 sice všeobecne normována, ale zase jen pfi spojení s úpra
vou urbárskou (§§ 46., 48.) a když se úpr,ava urbárská ukončila, nebylo více 
?,:ákonn,é mo,žnosti k tomu, aby se vyjímečne urhárské rízení rozšífilo i na 
držbu dvorských že1iarľí. - Také podmínky odkupu nebyly blíže určeny, 
takže ani rádná cesta p~ávnÍ ;pri p,oiímální ustanovení urbárského patentu 
§ 19. jako základního, vysl'pvenÍ 'výv,azbY,' nemohla vésti k žádoucínlll 
výsledku. '1' nedostatku po~itivních predpisu byla by se mohla vývazba 
jen na základe pri,rátne prá~ních predpisľí o úplné náhrade státi, ale práve 
t01TI11 prekálžela vj'rhrada, § 22. cit. pat. (Cf. Katana &. Como MagánjO'g, 
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II. sv . str. 56. a nás!.). Skutečn'e v pra ksi ž.á/dali interesovaní často o úpra
vu na základe § 19. cit. pat. cestou soudní a tím vznikaly značné obtíže 
pro judikaturu, kterýmž odpomohl teprv e z. čl. XXV/1896. 

II. Úpr a v a dIe z. čl. XXV /1896. 

A) V š e ,o bec n e. Také tento zákon je v urči tém smyslu jen prechod
ným, pokud totiž jen pomery pred r. 1848 do povahy bére, pozdejších se' 
netýč'e. Zákon tento pojím'al otázku právní s hlediska prá'va občanského , 
a určil Pf'Oto základem úpravy volnou do.f~'odu (viz § 13. z. čl. 12/1836). Prot0 
smeruje k tomu, aby na tento pomer vzdor úprave z verejnop:rávních 
duvodu použito bylo norem občanského práva. (§ 44. cit.) 

Vývazba jen v tech prÍpadech ie prípustná, když držba mela trvalý 
charakter. Pri tom postavuje zákon praesumpci, že pomery z doby préd 
LlL 1848. nebyly jen dočasné, ač dukaz opaku se s,trany posavadního 
(direktního) vlastníka je prípustný § 2. S tím ve spojení stojí požada
vek náležitosti, že se pfi otazném pomeru jedná o delené, či neúplné 
vlastnictví. §§ 3. a 4. c~t. Neprípustným byl odkup v techto pfípadech: 

1. Ohledne intravillánu event. i extravillánu s intravillánem želia
rovi současne do držby daného, když s,tavení na intravillánu stojíd bylo 
vlastnictvím vrchnosti. R.ozumí se tím obytné stavení. (C. 31. X. 1901. 
Dt. I. 655, tedy odkup sluší povoliti kdy:ž dum na intravillánu patrí že
liarovi ane'b když tam domu vubec neni.) 

2. Když pomer vznikl po roku 1848. 
3. Když sice trval již pred rokem 1848, ale poz deji (pred plat. 

ností z. čL XXV.!1896) prestal a vlastník pudu mezi tím tretí osobe 
odevzdal. Okolno'st, že vlas,tník pudy, vrchnost, je zapsán do pozemko
"é knihy a že následkem knihovního vlastnictv,í má i právo na držbu, 
nerozhoduje, nebo dIe § 4. poz. kno r. urbárské a príbuzné pomery mohon 
se i bez ohledu na pozemnoknižní stav uplatniti. (C. 17.!VIII. 1891 č. 541.) 
OkoInost, že nedbalé placení aneb neporádné chování že!,iarovo opráv 
ňovalo pána pudy k odstranení želiara, nevylučuje právo tohoto na od
kup. (C. 28./XII. 1900). Duležitý rozdíl od vývazby pomeru urbáfského 
je v tom, že s odkupem urbáfské držby není spojen nárok na lesní neb 
pastevní príslušnosti (§ 8. cit.) , kde želiar na základe zvláštní smlouvy ná
Tok na tyto užitky neb jiný duchod bezplatný mel, vzal se na to ohled 
pri odkupu tak, že se hodnota techto užitku percentueIne oproti hodnote 
ceIého užitku z vyvázané držby želiarovi pfipadajícího vyjádfila a z od
kupného tolik procent strhlo. Kde však želiar za tyto duchody konal 
protiúkony, zaniklo právo na duchody, resp. protiúkony do jednoho roku 
po ukončení vyvazovacího rízení rozsudkem neb smírem! 

B. O d k u p n é, vzhledem na civilne právní povahu pomeru byľa 

tak upravené, že predstavuje skutečné odškodnení za posavadnÍ, podávání. 
§§ 5. a 8. Toto odkupné, jak již fečeno', činí 20násobné ročního' pod:ái~ání 
(pri tom sluší ziistiti skutečnou hodnotu úkonu že1iarských, ne snad Jen 
tu, kterou byl že'liar de iure povinnen, ale neplnil. C. 18./IX. 19D2. Dt. J. 
656. DIe téhož rozhodnutí pauze skutečnost úkonu opravňuje k odkupu. 
'byt i držba de facto nebyla v rukou želiarových, pokud neprešla mezi 
tím ve smyslu § 4. B 3. cit. Z. do rukou jiného držitele) dIe techto pravidei : 
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1. Kde želiar platil roční dávku v hotovosti, vezme se za základ 
prumer posledních 10 let pred vstup ern z. čl. XXV./1896 do platnostit. j. 

z. 1886·-1895. 

2. Kde se platila odplata in natura, sluší rozeznáv ati: a) pri podá
vúni kvoty z úrody (UX., l./IX. atd.) vypočítá se množstv.í a hodnot,l 
Pfllmeru za vzpomenut~Tch 10 let, b) pozustával-li roční závazek z ur
čitého quanta, vypočítá se prÍlmerná hodnota z úrody v techto letech. 

3. Pozustávalo-ľi roční podávání v ro'hote, anéb službá~h, slouží 
prumer desítiročních mezd za základ. 

4. Byl-li závazek plnen promiscue, t. j . dílem v hotov osti, dílem 
in natura, aneb jednou tak, po druhé jinak, vypočítá: se pr um ér l1:·i hou
nota roční každého záva~ku (naturálního, pekuniárního, robolllího) dIe 
zpusobu pod 1-3 uvedeného. Pokud smlouva mezi str:anami zjištená ob
sahuje ustanovení o evo relutum naturálních podávání a sľužeb, slusí toto 
relutum pri zjištení ročniho prumerného závazku vzíti do úvahy. § 6. 
dt. DIe uvedených zásad sluší vypočítati hodnotu ročního zav a7,ku i 
v . tom prípadu, když· podávání se vubec neplnilo, aneb neporádne. § 7. 
Až do pravomoci rozsudku (smíru) sluší plniti posavadní závazky. Zjište
né odkupné zúrokuje se ode dne pravomoci rozsudku (smíru) na 5% (§ 10. 
cit.) a sluší hb behem 20 let v pololetních napred splatných obrocích 
vyplatiti. Soud ustanoví dIe okolnosti den splatnosti pololetních obroku. 
Strany mohou se ohledne modalít placení odchyľne od techto zák.onných 
ustano"vení dohodnouti. § l2. cit. 

Pokládá-li želiar odkupné soudem ustanovené za nemirné, muže 
držbu dosavadnímu vlastníkovi vrátiti, ale bez náhrady pro svoje právo. 
§ 13. cit. Ohledne výplaty muže želiar nárokovati také vl!ádní intervenci 
dIe nOl'em§§ 90., 95. Z. čl. LIII/1871 se vzpomenutými úchylkami. § ll. 
cit. Poskytne-Jí mu se tato. výhoda, vyplatí ~e odk.upné v hotoyo~ti 

z kreditu proto určeného na státní útraty. Vezme-li však intervenci zem
skou d.o . nároku teprve, když již by,1o odkupné ustanovené rozsudkem neb 
smírem po nejakou dobu placeno, je predmetem intervence zemské 
ovšem jen obnos ješte nevyplacen.ý, § 11. Ohledne odkupného erárních 
pozemku taxálnkh cestou dohody, je . potrebné schváJení ministerstva 
financí č . 1187/1895 (jinak však C. 9012/1893 Dt. 1. 674) Dt. 675. 

C. R,ízení 'k úp .rav-e želiarského pomeru. 1. Obé 
st rany '(želiar aneb v las,tník dhektní) mohou také spor zaháiiN' ve 
forme žaloby, ' Je-li predmet odkupu zároveň predmetem úpravy ur
bárské (§§ 46., 48. z. čL LIII /1871) , musí se vyčkati, až se v urbárském 
fízení . zjistí právní povaha otazné. držby , resp, zahájený spor musí se 
suspendovati k vyfízellí této predbežné otázky. § 14. cit. (Cf. § 234. 
civpp.) DIe C. 35/1895(Dt. L 653) muže žádati odkup žellarské držby, 
kpo . vykáže, že jeho. predC'hudcov.é v daňových registrech pred' rokem 
1848 jako taxální aneb .kuriální držitel byl veden aneb v opačném prí
pade..otaz.nou pudu ne. v nájmu, ale oproti .placent stálé taxy drž el. Pa
.sivní legHimaci k sporu mají nejen . pozemnoknižní vlastníci (direktnO, 
evo nárokovatelé vlastnietví . k držbe že1iarské p-udy, ale ·L hypotekární 
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veritelé. Smk muze jen tehdy pl!atne býti uzavren, když k nemu všichni 
interesenti pasivne legitimovaní privoli. § 15. cit. Duvod toho je radikální 
úprava k;nihovních práv tretích osob pri výVazbe. (promena reálnkh práv 
na substanci v reální práva na hypotéce za odkupné). Žaloba musí býti 
instruována pozemnoknižním výtahem a event. potrebnými dáiy za úče
lem pozemnoknižního záznamu. Žaloby stran z téže obce lze spojití k jed
notnému projednávaní § 17. Protože urb. patent resp,. z. čl. LIL1./1871 jen 
ohledne otázky, je-Ji pozemek urbárský neh dvorský, pripoutaly podání 
žaloby na konečnou lhutu, ale ohledne vývazby bremen vezících na ' 
dvorské držbe nedisponuií, nelze takové žaloby odmítnouti z tohoto du
vodu, že byly opozdene podány. Dt. r. f. XI. 44. 

2. Prípravné jednání bývá dIe potreby na míste samém pod vedením 
soudce vyslaného neb dožádaného. pokus o smír je obligátní. Účel ern prí
pravného jednání je sebrání mate-riálu k rozhodnutí potrebného (faktíl i dú
kazu) v otázkách sporných. Je-li patrné, že nekterá otázka sporná je zralá 
k rozhodnutí, na pfíkl. otázka o prípustnosti odkupu (viz svrchu pod a), 
jednající soudce muže se obmeziti na prípravu rozhodnutí o této otázce. 
§ 20. cit. V tom' je tedy rozdíl ,od fízení urbáfského, že rozhodnutí o pfí
pustnosti odkupu 'netvorí samo o sobe samostatný článek v rízení, nýbrž 
jen event. interimistické rozhodnutí. Subsidiárne platí o rízení predpisy 
civ. procesu, pokud neustanovuje zákon odchylky. Z. čl. XXV/1896 §§ 16., 
21., a jiné hovo·fí vyslovne o rízení summárním, ale protože toto bylo 
zrušeno uvozovacím ' zákonem k civ. r. soudnímu (z. čL II'1912), patrno, že 
dnes platí nový civilní rád soudní jako tato norma subsidiálllí. 

Pro nedostavivší se stranu zfídí soudce kurátora z úradu, který event. 
Hž jinou ze stran zastupuje, pokud tu není kollise interessu. Nelze-li kurá
tora ihned zfíditi, sluší pojednávání odročiti. Další usneseril však sluší do
ručiti vždy nej en kurátorovi, ale i strane samé (§ 21. cit.). Po skončení 
prípravného rízení predloží jednací soudce spisy sedrii k rozhodnutí. 

3. Sedrie dIe potreby nafídí doplnení pokračování. § 22. Potom se usta
noví termin k ·ústnímu projednání. § 213. Jeden člen senátu referuje na 
ústním pojednávlální o stavu veci na základe predl,ožených spisu. Po jeho 
prednesu mohou ' strany ústne 'Oduvodniti svoje návrhy. (Toto pokračování 
je velmi podobné t. zv. verejném'uprednesu v apellačním rízení §§ 512. 
a násl. civ. Pp.) § 26. Predseda muže také z úfadu nafíditi pr·otokolování 
podstatl1ých vyjádrení. (§ 28. cit., §§ 160., 161., z.čl. XVIII/1893, ostatne 
souhlasne s civ. :pp. § 245.) 

Omeškání jedné z obeslaných stran neprekážÍ vybavení pojednávání 
a ' vynesení rozhodnutí. § 29. cit. 

4. Každá strana 'nese 'sama trovy zastupovánÍ vlastního práva a in
teresu. ProcesnÍ útraty nesou obe strany r·ovnýri1 dí1em. Strana, která 
vedIa 'spo·r proti zfejm'Ý'm ú.stanovením zákona, muže býti ods,ouzena k sná· 
ŠE-ní útrat druhé strane 'tím zpu.S'o.benych. (§ 30. dt. - Cf. §§ 425. a násL 
clvpp.) 

5: Proti rozsudku sedrie lze se odv-olati k soudní tabuli. O pokračo
val11 s·oudn-í tabule platí mdmo predpisy suhsidiární civ. s. f. tyto mo
difikace: 
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Omeškání stran fádné obesla'l1ých .nelp'fekáží vybavení odvolállí. N~~ 
byl-li v odvolání uveden petit a odvolávaiící se nedostaví, sluší odvolánl 
usn~sením odmítnouti. Eventuelní 'žádost pfipojovací (Cf. . § 493 ~ dýpp j 
pwtivné strany v tomto prípade jen tehdy lze vzíti do úv ahy, kdyŽ se, 
môže pokládati samostatným odvoláním. V tom prípade následky kontu
maČIní proti strane odvolávající se vysloví s,e v rozsudku vyneseném o žá": 
dosti PŤilp'oj'ovací. . 

Na faktické pfekážky, vyjádrenía dukazy nedostavivší se strany ob
sažené v odvolání neb prípravném slpisu, které nebyly pfedmetem PO'~ ŕl
vadního jednání, nelze vzíti zretele pri rozhodnutí a odvolání. Jinak platí 
o faktických sdeleních nedostavivší se strane fádne oznámených zásady 
civilního procesu. (§ 510. civ. - nepotfebují G.ukazu.) Když se žádná stra ·· 
na nedostaví a apelační soud by musel pojednávati o otázkách, které n.e~ 

byly v I. stolici rozhodnuty, aneb když je výslech stran k fádn~mu 
vysvetlení žádoucí, odvolací soud odročí projednání a obešle k nov~mu 

termínu strany s poučením , že v prípade dalšího omeškání spor bude spo-
čívati. 3ľ. § cit. ' 

6. Proti rozsudku soudní tabule pfípustná je revise k Nejvyššímu 
soudu. § 32. 

7. Obnova sporu (a stížnost numtní - die starších p~ocesních '110-

rem) jsou vyloučeny. 

8. R.estitutio in integrum je možné, pro omeškání nezavinené ohledne 
odvo.Jání a revisionální žádosti. Protivná strana muže o žádosti restitučnÍ 

se vyjádfiti v prípravném spise (odpovedi). § 33. cit. 

9. Exekuce, pokud je na míste potrebnou (a nesmeruje jen k vymá
hální pfis.ouzeného obnosu) vybavuje se jak,o v fízení urbáfském. (Z. čl. 

UH/1871 §§ 50., 52. Z. čL XLV/1880, §§ 28., 36., z. čl. XXIV/1892, z. čl : 
XVI/1892.) § 34. cit. 

Kde byla již provedena k'omma'ssace a bývalému vlastníku pudy 
(direktnímu) jeho podí! oddelen v souvislosti (kommassovane) má se k oa 
koup·ení určená držba želiarská vydeliti novému vlastníkovi (p·osud užitko
v-ému) tak, aby tím bývalý vlas~ík neutrpel na výhodá~h kommassaceml 
nastavších. § 9. Z toho ná:sleduje, že kde kommassace ješte pifovedena ne-
byla, býval}' vlastník tohoto nemá. (C 16./X. 1902, Dt. 659.) , 

10. Na základe lP'ravomocného rozsudku (smíru) vtelí se vlastnic.ké 
práv,o na pozemky dop-osud želiarské ve prospech nového vlastníka z úfa
du a pokud nebylo odkupné zároveň vyplaceno, vtelí se za obnos odkup
ného s úroky právo zástavní. Ohledne zemské intervence pri výplate od
kupného platí o Ziálznamu odkupného v pozemkové knize zvláštní predpisy 
§ 35. (anal'ogní jako pfi pomeru urbáfském). Vlashlické nár·oky a bremeno 
ve prospech tretích o'sob sluší vymazati a pokud bylo za odkupné vloženo 
na nemovit,ost právo zástavní, superi nt8bulují, resp. prahotují se posavadní 
nároky tretích osob ,na toto právo zástavní. 

Odkupné v prípadu práv tretím osobám pnslušejících sluší složiti 
II soudu, který obnos ručí nárokum tení.~o die pfedpi,su ' platných o zem
ské intervenci vyvazovací, i když taková skutečne nepusobila . (§ 36. cit. ' -
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Cf. rízení urbárrské a vývazbu urbárskou v druhé části.) Pozemnoknižní 
soud po provedení všech, k této úprave smerujících zápisu odevzdá usne
sení zápis narizující a dáta za základ zápisu sloužící finanční správe (§ 37 . 
citr OdkUJpné do pozemkové knihy vlOožené má prednost pred každým po
sud vteleným premenem (po' zápisu k odkupu O'právneného do po,zemkové 
knihy § 38. cit. (Cf. pI. rozh. Č. 46. Dt. 1. 676. pri ódkupné V. kap. této čásÚ." 

. 11. Pokračování o želiarskou úpravu je osvobozeno od kolku a verej-
nÝ'ch poplatku. ' 

12. Pokud pomer želiarský byl upraven staršími smI-ouvami odkup
nimi aneb rozsudkem právoplatne rozhodnut, neplatí proň úprava normo
vaná z.' čl. XXV/1896. 

13. Starší spory o 'odkup želiarské držby, pokud nejsou ukončellY 

právomocným rozsudk ern mají se vésti na dále dIe z. čl. ' XXV /1896, ale 
po,kud by se ty to predpIsy v 2. neb 3. stolici nedaly upotfebiti, mají soudy 
2. neb 3. stolice rOozsudek zrušiti a nové prOojednávání a rozhodnutí naríd1ti. 
§ 42: cit. Toto ustanovení má praktický význam vzhledem na zásady civ. 
pp. r. uh., dIe nehož možnost zrušení rozsudku nižší instance velmi je ob
mezená. (Cf. §§ 504., 505. civ. pr.) 

14. Vymáhaní dlužných dá/vek (z doby pred odkupem splatných) 
patfí na radné cesty právní, pokud není o nich Už pravomocným rozsud-' 
ke~ '(smírem soudním) rozhodnuto, prodléhají tyto pohledávky proročení 
v 'te2hto prípadech : 

! . ' a) když spadají do doby pred r. 1890 vubec, 
b) 'když p,ocházejí z doby starší 3 let pred p'odáním žaloby § 43. cit. 
§ 19. urb. patentu dne 2./111. 1853 vyňal sice pomery želiaru dvorských 

z . oboru ' soukromého práva, ale do úp'ravy odkupem ponechal po·savadn·í 
stav v platnosti. (§ 22. cit.) Z toho následuje.dle C. 19./IX. 1900 Dt. I. 660., 
že v mezičasí pred ,vstupem z. čl. XXV/1896 do platnosti, nemuže být i hovom 
o. p'r,oročení práva býv. vlastníka neb jeho práv. nástupce na výkup želiar
ských pohledávek. Zákon (čl. XXV/1896) výslovne toto právo nevylučuje, 

' když .podávání určitou dobu nebyla plnena, nýbrž v § 7. jasne vy.slovil, že. 
v § 6. vyznačenfm zpusobem sluší vypočítati pohledávky i v tech prípade~h, 
k:dyž podávánÍ práve, nebyla plnena, což však nemuže se vztahovati na mezi
časí .1886-95, proto'že kdyby tomu zákon tak byl chtel, byl by to výslovne 
reke. ..Robota kuriálních želia'ru muže se milmo spor o odkup in natura po
ž~d.ova·ti. C. 23./V. 1900 Dt. 1. 661.) TotOo rozhodnutí obsahuje n.ekoUk dule'
žitých zásad o želiarském pomeru robotním. 1.. die povahy veci mái vlastník 
pu.4y' želiara k výk'onu práce" sám vyzvati, a predmet p'ráce mu o'značiti , 
2. nevyužil-li pán pudy práci in natura, nemuže ii premeniti v pohledávkv 
pen~žní. 3. V jednom roce nevyužitá robota nemuže se pro následující ~ok 
pož~dovati ~ tím , robota pozd~jšího roku rozmnožovati. 

15 . . Uplatňování náJro,ku na odkup želiar ského pomeru není vázáno 
č,asove. Také zahájení sporu z úradu l}J'rostrednictvím kurátora, jako ph 
ÍlP(aVe urbáiské, nebylo vzhledem na civilne právní povahu že1iarského p.o.,. 
meru , ki~teresu zákOonodárstVí a proto nejsou ty to prípady normovány. 
K .z. : čl. XXV/1896 obsahuje ustanovení povahy manipulativní a prechodné 
naríz~~í ; minis;terstva spravedlnosti ze dne 14./II!. 1897 č, 17780. 



280 

III. Z á k o n o ct á r s tv í o pf í del u P' U dy dr ob n Ý m p'a c h t Ý f U fi 
v e v z t -a hun a p orne r d vor s ký c h žel i a' r ll' . 

. Sedes materiae: ' Z. ze dne 27. kvetna 1919, č. 318 Sb. z. a n. a · novely 

I. Z. ze dne .6. dubna 1920,. Č •. 247 Sb. z. a n. 

II. Z. ze dne 15. dubna 1920, Č. 311 (lit Dr. Max Lorenc crläutefungen· 
lc tomu Z. Prager Archiv far Gesetzgebung und Rechtssprechung II. roč. 
Čís. 24.). 

III. Z. ze dne 1. dubna 1921, Č. 166. 

Obsahove je rozsah tohoto· zákonodárství širšf než1i z. čl. XXV/1896, 
neboť z. Č. 318/1919 pojímá do oboru své pusobnosti: 

1. všechrty poze'mky, podléhající úprave dIe z. čl. XXV/1896, 

2. také pomery pod tento zákon nespadající, protože vznikly až po 
1. lednu 1848, 

3. ale též pomery mimo pomer želiarský, totiž čiste obligatorní, nejen 
povahy neúplného vlastnictví. 

4. Pomery puvodne sice želiarské, které teprve po roce 1848 smluvne 
byly promeneny v pomer dočasný neb vypoveditelný, služebný, námezdný 
(bírešský) neb pachtovní, vubec pomery pachtýfu t. zv. drobných pod tento 
pojem b1íže určujícími podmínkami. Časove je tento zákon obmezenejší, 
neboť oprávnení jim t. zv. drobným p.achtýfum poskytnuté, isou co do po
vahy uplatňování obmezena na určitou lhutu, jejíž promeškání má za ilá
sledek ztrátu práva vývazby. - To se však netýče pomeru, spadajícího 
zároveň pod z. čl. XXV /1896, který je výslovne cít. novelou Lponechán 
plne v platnosti, takže predpisu z. čl. 318/1919 na Slovensku dvorští že1ia
rové použíti mohou, ale když ho nepoužiií, neztráceií tím oprávnení dIe z. čL 
XXV/1896. Novela L (tvofí článkem. L nový § 30. a) k z .. o zajištení púdy 
drobným pachtýfum) k z. o zajištení pudy drobným pachtýfum pojífná pod. 
z: ze dne 27. kvetna 1919, č. 318 Sb. z. a n. všechny želiary vubec, tedy 
; pomery starší z doby pfed 1. L 1,848 i mladší po této dobe vzniklé, .. ale 
i pomery služební, námezdní a pachtovní, které teprve po 1. . L 1848 ·tak 
vznikly, že puvodní pomer želiarský byl smluvne promenen v pomer ' obli
gatorni jmenovaného druhu. Ohledne odkupného ustanovuje novela, že 
odkupné Ciní pfi pozemcích záborových, t. j. zabraných dIe z. ze dne 16. IV. 
1919, Č . 215 Sb. z. a n. (zákona záborového) a pfi' pozemcích státních 
:y:í a v ostatnich prípadech ~ obnosu, který by dIe § 8. z. o zajištení pud~r 
dnbným pachtýrum pripadal. - Duvod tohoto odchylného ustanovení pŕi 

tét0 kategorii je patrný úmysl státu, odkup drobným zemedelcum' na Slo
vensku co možno ulehčiti. V ostatních prípadech ustanovuje se pro Slo
vensko odkupné ve výšce poloviny obnosu, ' který by jinak dIe § 8. cit. z. 
pripadal, ale když by dIe toho odkupné vypadlo níže, nežli dIe z. čl. XXV /1896 
(§§ 3.- 8.), sluší na žádost maj'itele pudy priznati mu tuto vyšší náhradu , 
ale nikdy více, jak by pripadlo dIe výmeru § 8: z. o zajištení pudy drobným 
pachtýrum. Nastává tu ovšem pro ty -pomery, které ·se nemo hou posuzovati 
zároveň dIe z. čl. XXV/1896, nesrovnalost pro' posuzování náhrady majite
lum pudy prisouditi se maiící vuči majitelUm pudy na západe republiky, 
která se vysvetluje snad tím, že kdyby konluetní pomery byly dle z. čl. 
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XXV /1896 posuzovány, následkern devalvace meny, by ,bez toho náhrada 
majitehlm pudy pripadaiící zustávala za obnosern, který jim pripadne dIe 
novely I. a tím, že pro slovenské pomery bylo dlužno výhodu odkupuiícímu 
se drobnému zemedelci usnadniti. :- Ohlásí-li želiar své požaduiící právo 
v čas, t. j. ve lhute k tomu určené (dIe čl. L cit. novely do 30. IX. 1920 
dIe novely 3., t. j. z. ze dne 1. IV. 1921, Č. 166 Sb. z. a n. do 12. VI. 1921 
prodloužené, pokud nebylo ohlášení jlž rádne do 118. IX. 1919 podáno, čl. III. 
cit.), vybaví se pokraoování dIe cit: zák. čl. 318/1919. Závisí tedy jeho plat
nost na konkretnÍ prípad od včasného prihlášení oprávneného želiara, resp. 
pachtýre vubec. Omešká-li se tato prihláška v čas, zanikne tím sice nárok 
osob, které dIe z. čl. XXV/1896 byly oprávneny, ne však tech, které mohou 
svuj nárok dIe tohoto posléz cit. zákona uplatňovati. 

A) Úprava otázky dIe cit. zákona Č. 318/1919 v prehledu je tato: 
Pre d p o 'k l a cťy upla~ován~ nároku že-I'iaru (\drobných pachtý

rU) na prídel posavadní držby. Nárok dIe zákona o prídelu pudy drobným 
pachtýrum je založen: 1. když požadovaný pozemek patrí státu, neh byl 
jím zabrán na základe zá'horového zákona ze dne 16/IV.1919 Č. 2158 Sb. 
z. a n. neb je součástkou statku drkevního) dIe novely' 2. čl. 1. rozumí 
se tím kterákoliv církev aneb nábož. spotečnost) aneb nadačního,. Tedy 
nelze tento nárok uplatňovati proti majitelum pudy nepatr-kí do techto 
kategorií. 2. Ze byl nejméne od ' l./X. 1901 nepretržite až do vyhlášení 
dl. zákona (t. j. 1Z./VI. 1919) v dražbe žel.iarove (pachtýrove), jeho man
idky neb jej ich rodin, neh právnkh predchudcu jeiich v ďržbe nemovi
tostí, s nimž je požadovaný pozemek obdeláván. Prestávky kratší jed
noho roku tohoto nároku neruší, rovnež ne strídání pozemku pri dílcovém 
pachtu. Pouhé užívánÍ vedlejších užitku pozemkových (u pfíkT. trávy, 
v zahrade a pod.) nároku toho nezakládá. 3. Ze se nejedná o ' místa sta
vební, t. j. pozemky zastavené části mest a ,obcí, ,treba až doposud 
zemedelsky užívané. 4. Že nároku želiarum (pachtýrum) nestojí v ceste 
t. zv. nárok prednostní. Nárok prednostní je takový, který prísluší na 
požadovaný pozemek obcím, státu, zemím, ,župám a okresum pod pred
pokladem jeho uznání, se stran~ pozemkového úfadu (zfí.zeného záko
nem ze dne ll./VI. 1919 Č. 330 Sb. z. a n.,' V Praze). Pro Slovensko fun
guje obvodová Madovna v Trenč. Teplicích a mimo to dIe místní pqtreby 
obvodové komisariáty. Toto llznání bývá povoleno, potrebuje-li obec atd. 
otazný pozemek pro stavební rozvoj, komunikační a humanitní podniky 
a j. podniky .verejné. O subsidiárním. nároku žel'iarove (pachtýrove) na 
pfovisorní pa,cht pozemku prednostním právem vyhrazeného viz dolejL 
Požadovací právo želiarovo (pachtýravo) oživuje, když oprávnená kor
porace (nebo , ústav) vzdaH se prednostního nároku aneb ' tento nárok 
-Domine ,(neprihlášením neb opozde11JÍm jeho prihlášky) . .Proto se má že
liar (pachtýf) vyr.ozumeti .okre:sni'n:t soudem. , (ev. ,soudem knihovním) 
z .úradu o pominutí ,prednostního nár,oku s vyzváním, aby do t.r í tý d n, li 
po doručení oznámil soudu, zda na nároku trvá, jinak jeho nárok ,poža
dovací zanikne. Prednostní nárok netýká se pozemku" které , byly již 
že1iarum (pachtýfum) do vlastnictví, prevedeny.. Proti . prednostním ná
rokum uznaným ješte pred platností novely 3. ,muže želiar (pachtýf) uplílt
ňovati práva uvedená, v této tretí novele. 
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B) P o Ž a d o v a cíp r á vo želiarovO'. (pachtýrovo) vztahuje ' se 
objektivne na á) 1. stavení obytnál a hos;podárs.ká sarsou, dvorky ci dD
movnÍ zahrádky Hm uží'vané na základe tého ž pomeru jakož i 

2. služebnosti spojené s vlastnictvím pozemku propachtov'ánéb0 
(želiarem užívaného) jako se statkern panujícím, a 

3. práva, která vykonává želiar (pachtýf) na ostatních pozemdch 
vlastníkových za trvání pachtu (želiarského pomeru), pokud jich je , i ' n'a
dále nutne treba k hospodárení napožado'vaném pozemku. 'Pachtýr (telIar) 
muže žádati, aby zároveň s vkladem práva vlastnického byla 'i tato 
práva vložená d,o knih pozemkových jako bremena dotyčných po'zemku 
vlastníka pudy, 

b) subjektívne prísluší tento nárok želiarovi (pachtýrovi) jen l. 
když požadovaný po'zemek sám aneb s rodinDu obdelává nebo na poža
dovaném pozemku bydU a jen potud, pokud 2. získáním tohoto pozemku 
neprestoupí jeho vlastní, zemedelská puda výmery 8 ha. K prebytkum 
menším 1 ha se nehledí. Neprísluší tento nárok osobám, jimž byl poze
mek propachtován jen v dusledku služebního pomeru jako část služeb
né ho nebo mzdy, aneb pachtýrum celých hospodárských jednotek (dvoru, 
statku). § 3. cit. zák . . 

Právo požadovací má také majiteI stavení zbudovaného na po
zemku pachtovném, nehlede k dobe, po kterou pacht trvá a .to jednak na 
plochu stavením zaujatou; jednak na pozemky, sloužící k jeho užívánÍ 
(dvorky, zahrádky atd.). § 28. cit. 

2. Nec'hce-li pachtýr (želiar) uplatňovati své požadovací právD na 
všechny pozemky, které má v držbe aneb nepatrí-li mu právo požado
vací v takovém rozsahu (protože by puda ' jeho činila potom více jak 
8 ha.) muže voliti mezi jednotlivými parcelami neb dílci v jeho držbe 
se nalézaiícími. Deliti jednotlivé pozemky proti vuli vlastníkove lze za 
tímto účelem . jen tehdy, když by jinak pachtýr (želiar) nemohl plne ' Vy
užíti svého práva požadovacího a byl by zkrácen o více jak 1 ha. 
V žádném prípade nesmÍ býti vlastníku znemožneno neb stíženo uŽÍvání 
jeho . vlastních pozemku. § 4. cit. 

3. V prípade dohody zvlášte za účelem zcelení pozemku muže býti 
pachtýri (želiarovi) na míste pozemku fakticky užívaného prifčen poze
mek jiný ve stej né hodllJ~te. T~tD výmena je pro pachtý.re (želiari) obli
gátní, když by jinak vznikly ve vlastnictví posavadního vlastníka enklá
vy, aneb když by s tím bylo spojenú znemožnení aneb stížení hospodáf
ství vlastníkova (i prumyslového), § 5. cit. 

4. Právo IpožadovacÍ trv~áJi tehdy, když po UVilI. 1914 vlastník pudy 
pozemek pachtýri (želiarovi) neb jeho rodine odňal protO', aby si zjednal 
vyšší pachtovné neb ' z jiných duvodu, proti jehO' vuli bezpodstatné prí
činy, byl-li pred. tím pDzemek v držbe pachtýfe (želiiara), jehO' manželky 
neb jejich rodin nejméne od l./X. 1921, tfebas nyní se takový pozemek 
v drobném pachtu tretí O'sohy nacházel. TO'též platí, byl-li pachtýf (že!.iar) 
PO UVIlI'. 1914 donuceh v<\lečnými pomery zvlášte vojenskou srlužbou, 
internací pro činy 'P'oEtické a pod. zfíci se držby pozemku. Ty to 
predpisy (§ 7.) neplatí však, byl-li pozemek mezi tím zastaven, prome-
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n~n v zahradu, vinici, rybník nebo stal-li se součástí podniku prumyslo
V'ÚlO, báňského ,J;Ieb dopravního, nebo když ho bylo použito k úprave 
vodního toku, ale vlastník pozemku je po'vinný želiarovi ('pachtýfi) aneb 
jeho r~dine postoupitl stejný pozemek s,tejné výmery neb hodnoty. 

, 5. Musí-li nynejší pachtýf následkern uplatňování práva požadova
cího staršímu paéhtýfi (želiarovi) ustoupiti, povinen mu je tento k ná
hrade skutečné škody, kterou utrpí tím, že nemuže využíti náležite ná
'kladu, na pozemek účelne vydaných (zejména mrvení). Vlastníku , pudy 
v tomto pfípade náhrada neprísluší'. Má-li sám vlastník pozemek v správe. 
zustane mu ' až do konce hospodáfského roku, oproti pachtovnému pfi
merenému dIe pachtu bežných v konkrétní krajine v roku 1913. (§ 8. 
cit.) O náhrade nákladu vlastníkovi'ch platí totéž, co onákladech pozdej
šího pachtýfe (nynejšího). 

6. Rozsah práva pofadovacího určen je zásadne skutečnými hrani
c,emi pozemku v den yYhlášení zákona (12.1VI. 1918) když již pachtýf 
(že!iiu) v této dobe nebyl de facto v držbe (viz pfípady §§ 6. a 7. cit.) 
a líši-li se hranice v té to dobe podstatne od hranice v dobe, kdy poža
'dovatel pozemek odevzdal, rozhoduje stav hranic v den odevzdáni. Vni
kne-li pozdeii pochybnost, o rozsahu vlastnického práva k pozemku pach
'týfi (žeI1arovi) prifčenému, platí totéž pravidlo (na pfíkl. i vuči osobám 
tretím) leda, že by bylo ustanoveno neco jiného dohodou stran, aneb 
rozhodnutím soudu. 

7. Na žádost a náklad účastníku okresní Mad vyznačí skutečné 
hranice pozemku mezníky (odstranení neb posunutí mezníku trestá se jako 
prestupek ' vezením od jednoho týdne do tfí mesícu). Pfesné vymerení 
provede evidenční geometr pri pfíležitosH svébo periodického úfadování. 
účastníci mohou si ~o dáti i sami provésti alltorisovaným geometrem 
civilním. Pokud ie toho Ueba ' ke knihovnímu provedení, sluší ovšem pro
vésti 'pfesné vymerení' behem ' pokračování cit. z. pfedepsaného. (§ 20 cit.) 

C) S u b s i d i ár ní prá vop o ž a d o v a c í: má dve formy: 

1. Pachtýr (želiar) má právo žádat;, aby mu vlastník pozemku po
nechal pozemek místo do , vlastnictví nadále jen v pachtu za ste'uvch 
podmínek, ,jako posud a to nejméne na dcbu 6 let. - Totéž právo prísluší 
pachtýfi (želiarovi), který své právo požadovací uplatnil jen částečue a jen 
na část jemu propachtovaných pozemku (§ 4.). § 29. cit. z. 

2. Pachtýr (želiar), který musí ustoupiti právu prednostnÍmu, muže 
žádati, aby mu obec atd. ponechala pozemek, pokud ho nepouži'e k účelu 

'prednostnímu, za roční pachtovné v 6% ceny prejímací a náhradu daní, 
prirážek 'a verejných dáv ek, 'pripadaiící nä pozemek vdcbe pachtu. -
Nárok sluší uplatňovat; do 14 dnu po doručení vyrozúmenÍ o tom, že byl 
nároK prednostní uznán. § 17. cit. z. 

D) Kolise požadovacího práva dro~ných pachtýr ú 
s e z á bor o v Ý m prá v ems tát u. 

Novel. III. čl. L Ch). Oznámí-li pozemkový Mad; dIe § 2. náhr. zák., 
knihovnímu sou du, že se rozhodl prevzíti zabranou pudu, na kterou prihlásili 
qároky drobní pachtýri; muže pozemkový Mad u okresního soudu (rei sitae) 
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navrhnouti, aby stran prevzaté zabrané pudy die zákona o zajištení pudy 
drobným pachtýrum zastavil. - . Pozemkovému úfadu pak náleží, aby pfi 
podelování pfevzaté pudy uspokojil fádne ohlášené a zákonne oduvodnené 
nároky pachtýfu (želiaru) prídelem pudy téže hodnoty a pokud jde o právo 
korporací a ústavu - k témuž účelu zpusobilé . - Na pozemky do vlast-

. nictví již prifčené se toto ustanovení nevztahuje. 
E) N á hra cl a: Pfejímací ceny · za parcelovaný pozemek vysloví soud, 

event. po vyslechnutí znalee. Pfi tom jsou smernými ceny. pozemku v téže 
krajine roku ] 913. (§ 8. cit. zák.) Die ilOvely II. čl. I. počítá se 1 K rak.-uh. 
meny za 1 Kčs. - Práva, jež si po čas trvání pachtu vyhradil vlastník ku 
pozemku, budou zachovávána bez započtení v cenu prejímací, pokud jich 
vlastník k hospodarení na jiných svých pozemcích nutne potrebuje a muže 
žádati, aby byla pri vkladu vlastnictví pozemku na pachtýre (želiara) ve 
prospech jeho jako bfemeno vložena. - Podobne tomu je, i když pozemek, 
v jehož prospech tato práva byla vyhrazena, uplatnením požadovacího 
práva prejde do vlastnictví jiného pachtýfe (želiara). Pachtýf je povinnen 
prevzíti pozemkové služebnosti a reálná bremena váznoucí na požadovaném 
pozemku v dobe vydání zákona, pokud jich k hospodafení na panujícím 
pozemku nadále bude potrebí, a to bez započtení jich do ceny pfejímací. 
Cena pfejímací je dIe volby prejímatelovy splatná buď najednou pred 
vkladem práva vlastnického do kn:h pozemkových, aneb v 10 stejnýcll 
částech, z nichž prvé dve splatny jsou pfed vkladem, ostatních 8 pak po
čínaje pfíštím rokem vždy 1. srpna každého roku. (Novela III. C.) 

Z nedoplatku ceny pfejímací platí se 4% úroky po zadu v týchž 
lhutách. Pfi splatnosti jednotlivé lhuty lze splatiti bez výpovedi více lhut 
nebo i celý zbytek ceny prejímací. Nedoplatek ceny pfejímací se závazkem 
zúrokování · zajistí se právem zástavním na odstoupeném pozemku pri pre
vodu práva vlastnického na pachtýfe (želiara). (§ 11. cit.) 

F) Ríz e n í: Vš~chni, kdož uplatnit hodlají své právo požadovací, 
musí v predepsané lhute ohlásiti sv uj nárok vlastníku pozemku aneb jeho 
bospodáfské správe a krome toho okresnímu soudu reisitae pod ztrátou 
požadovacího práva pfi zmeškání včasného prihlášenÍ. Pfihláška má pfede
psaný obsah potrebný k zjištení oprávnenosti nároku požadovacího. účast
níkum se ponechá na vuli, aby se shodli IO sporných otázkách. V další 
lhute (die čl. III. novely III. z. z 1. IV. 1921, č .. 166 Sb. z. a n. prodloužena je 
lhuta k temto vyjádfením vlastníku do 31. VIII. 1921), ustanovené pro vy
jádfení vlastníka pudy, je tento povinnen sde1iti príslušnému okresnímu 
soudu výsledek jednání a pokud došlo k dohode a které otázky zustaly 
sporny. K oznámení treba pf:pojiti náčrt, jenž by dostatečne označoval 

aspoň polohu požadovaných dílu vuči sousedním pozemkum. - Na odôvod
nenou žádost muže být i vlastníku lhuta k vyjádfení pfimefene prodloužena. 
Zmešká-li v lastník vyjádfení, má se za to, že s údaji v pfihlášce uvedenými 
souhlas( Dohodu mezi stranami usnadňují duverníci k návrhu okresního 
soudu v jednotlivých obvodech se strany ministerstva zemedelství v srow
mení s ministerstvem spravedlnosti ustanovení a sou dne slib složivši. 
(Jsou osobami úfedními.) Odmenu upravuje jim nafízení vlády čsl. repu
bliky ze dne 9. prosince 1921, Č. 447. Po uplynutí Ihuty vyjádfení vlastníka, 
resp. po jeho v:yjádfení soud vyslechne všechny osoby, jejíchž práva mohob 
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býti žádanou úpravou dotčena a vyšetrí rozhodné okolnosti, prípadné na 
míste za součinnosti duverníku, a vynese rozhodnutí: O nároku požadova
dm, náhrade a lhutách splatnosti, o knihovních právech zfídlti neb pre.:. 
vzíti se majících a o event. právu zástavním pro nedoplatky. - DIe potreby 
muže soud pro každou knihovní vložku dosavadního vlastníka vydati zvláštní 
usnesení. - O pokračování platí ' zásady rízení nesporného, pokud zákon 
!inak neustanovuje. Proti I. stupňovému rozhodnutí je stížnost lc soudnímu 
dvoru do 14 dnu od doručení rozhodnutí. § 17. cit. Je-li sporné, zda-li Je 
pozemkový majetek vlastníku státem zabr.án, pokud to není z pozemno .. 
knižního záznamu vidno, požádá soud v tomto smeru o posudek pozem
kového úradu. - Tento posudek, jalcož i výrok pozemkového úradu o právu 
prednostním, isou pro soud závazny. - § 18. cit. Usnesení soudní doručí 
se všem knlhovne oprávneným ohledne otazného pozemku, pfi čemž se 
nehledí k právum zapsaným po vydání cit. zákona, a k právum, která jsou 
dIe § 7. záborového zákona vu či státu bezúčinna (transakce atd. bez sou
hlasu pozemkového úradu). Uvedení interesenti moho u do 14 dnu po doru
čení u oluesního soudu odporovati pro porušení svých právamohou žádati 
soudní odhad techto pozemku pri príliš nízké cene ustanovené dohodou.
Proti cene, ustanovené soudním' odhadem, nepripouští se další námitky. -
Byla-Ii cena prejímad následkern odporu zvýšena, vyzve se požadujíd, aby 
do jednoho me síce (Ihutu tu lze na žádost prodloužiti, § 21.) pod následky 
ztráty práva požadovacího tuto cenu, resp. príslušnou splátku u knihovního 
soudu složil. - To platí ovšem i mimo prípad zvýšení prejímad ceny ná
sledlcem odporu. - V téže lhute je povinnen prejímatel složiti 5% ceny 
pfejímad na úhradu nákladu, spojených s provedením zákona. Pfímé pla
cení pfejímad ceny vlastníku pudy je vuči civilním interesentum a státu 
bezúčinné. Pfejímad cena totiž vstupuje na místo pozemku v príčine práv 
a závazku na odepsaných pozemdch váznoud a nemilže býti bez svolení 
reálních interesentu posavadnímu držiteli vydána. § 24. Složené obnosy 
spravuje soud na účet oprávnených, ukládaje je na úroky. Po uplynutí IhUty 
ke složení ceny pfejímad (resp. prvé její splátky) provede soud usnesenÍ 
v pozemkové knize ve prospech pfejímatele, který složil pfejímad cenu, 
resp. její část, a vyfkne zároveň usnesením, která požadovací práva za
nikla z duvodli nesloženÍ pfejímací ceny, resp. I. splátky. § 12. cit. Nabývatel 
pozemku je povinnen podrobiti pozemek úfednímu fízenÍ kommassačnÍmu, 
resp. prijati místo požadovaného pozemku jiný té že hodnoty, když mu jej 
pozemkový úrad nabízí za tím účelem, aby zamezil tríštení prídelu z pre
vzatého zabraného majetku, jehož části je pozemek nabyvatelem nabytý. 
O potfebe a podmÍnkách smeny rozhodne pozemkový úrad. Nepri'me-Ji 
nabyvatel do 14 dnu od doručení rozhodnutí pozemkového úradu nabízené 
meny a nepodepíše-li príslušné vkladní listiny, provede soud smel1iU beze 

všeho jen na návrh po-zemkového úfadu. Proti soudnímu usnesení tohoto 
meru není opravného prostfedku. § 22. 

J de-li o vklad vlastnictví na celé knihovní teleso, buďtež vymazány 
veškeré knihovní závady, krome prevzatých služebnostL Tomu, jakož 
i dl uhu prostému odpisu pfifčených pozemku z dosavadní knihovní vložky 
liení na závadu, že krome služebnosti, jež povinhen je pfevzíti nabyvatel 
.(§ 10.), váznou tam jiná práva osob tretích, nebo že pozemek vešel ode 



dne vydání zákona do vlastnictví osoby jiné, nežli proti mz zní usnesení. 
. Ke zmí-oeným zápisúm není potfebí svolení úradu pozemkového ani sveren
ského neb jiného dozorčího. § ,23. Veškerá právní úrední jednání této akce 
jsou osvobozeny od kolkú, poplatkú, vyjma sporné rízení, poplatek z pre
vodu . vlastnického práva, poplatky vkladní, schovávací, ev;denční a ze · 
smluv pachtovních. § 30. útraty I. stolice n~sou žadatelé je zpusobivší 
v pomeru ceny pozemku jimi požadovaných. - Novela III. I. čl. li) O útra
tách II. stolice platí zásady rízení spo·rného. 

K a pi t o l a o III. 

Pomer kolonistu. 
1. P rehl ed: 

Urbárský patent ze dne 2. brezna r. 1853 pomer kolonistu 
z úpravy urbárské úplne vyl'ouči!. (§§ 19. a 20. cit.) ľepr" z. tl. XXWlf;73 
obsahuje úpravu tohoto pomeru. Koloniemí nazýváme ty šle:::htické pozem
ky, které vlastník (vrchnost) jednotlivcum nebo celým skupinám oproti 
wčnímu podávání smluvne do užívání prenechal.l, pokud následkerE toho 
vznikly celé obce. Je to tedy patrne jedna z forcm, ktcrými vznikal kdysi 
pomer poddanski' (zvlášte po válkách tureckých, Zlinský-Darday cit.), 
jenže nedošlo in concreto k uskutečnen.í pomeru poddanského. Obce v ko~ 
loniích vzniklé jsou tedy obcemi politickými mimo pomer urbáfsk:\,. Ob-;
sahove je i tu pomer neúplného vlastnictví (BodenrechťL 

Vývazba tohoto, pomeru stal,a se · namnoze méne ' radikálne, nežli 
pri pomeru ' želiarském, totiž za 'časté v smy sIe osvobozcni v lastnictví di
rektního od vlastnictví užitkového. 

If. Z á s a d y o nár o k u . v y vaz o v a c í m. 

A) Kolonista muže nabýti do vlastnictví celou usedlost (int l z.villán . 
extravillán i pertinence). 

1. když byla jeho koloniální držba prenechána kolonistovi na ne
určito, aneb na vždy, aneb po vymrení v prímé lin:i aneb v mužském poko
lení, a sice na základe smlouvy; 

2. když byla smlouva uzavrena sice na určitou dobu , ale tato doba 
.uplynula do 1./1. 184,8; aniž by od té doby smlouva by la na neurčitou dobu 
obnove na (a kolon!'sta se fakticky v držbe nachází). Ke kolonisační držbe 
nepočítají se takové prostory, na který kolonisté užívali určité duchody, na 
pr. pastvu, užitek dreva atd. , ale pri ustanovení odkupného sluší z ročního 
závazku tolik % strhnouti, kolik % činí hodnota techto duchodu v pomer u 
k hodnote veškerého užitku kolonistov i patfícího. 

B) Hlási-li smlouva na určitou dobu ať již byla uzavfena pred rokem 
lR48 aneb pozdeji, oprávneni jsou kolonjsté v ykoupiit i il1travHlán za slm 
tečnou hodnotu. Ohledne , extraviUánu ,pionecháva zák on úpravu dohodč 

stran. § 5. Nedohodnou-li se strany ohledne extravillánu a kolon:sta se s in-
o travillánem nespokojí, má pr:átvo požadovan od státu usazení na s tátnÍm 
ma jetku. § 6. cit. Rozsah intravillánu obsahuje v prvé rade smlouva, jlnak 
skutečný stav na 1./1. 1872. Nelze-li ho tak to' zj.is titi aneb nemohou-li se 

;strany· dohodnouti, v yšetfí. rozsah . soudce a zjistí tak, že nesm í bý ti menší 
800 sáhu a · ne vetší 1600 ·sáhú čtv erečných. Doh odnou-li se stTany ohled.ne 
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jedné části extravillánu, ale pfi odevzdání nemohou se dohodnouti ohlednc 
'kvality, scud vyznačí a určí prostm odevzdati se mající. 

C) Podle smlouvy ke lwloniálnímu pozemku patrící a vlastníkem 
púdy lwlonistôm do užitku pfenechaná jiná držba zustane vlastnietvím 
pána pôdy a ohledne toho všechny otázky mezi stranami se vyskytující 
posuzují se die smlouv y. § 7. 

D) Extravi'llánní pozemky, pokud jkh ko,I.ol1listé nenabyli v celosti 
mají se na žádost vlastníka pudy zceliti na útraty stran rozdelené v po
nie ru držby kolonIst.ovi a vlastníko;yi. 

E) Neuplatnil-li kolonista svoje právo požadovací do 2 let 0<:1 platnosti 
zákona, aneb nedoj de-li mezi stranami k dohode, zustane celá drŽba 
ko lonistova vlastnictvím kolonisujícího vlastníka, který je však povinnen 
nahraditi kol,onistum stavby a jiné investice. Odbadn,í cenu nedohodnou-li 
se strany, určí soud a rozsudkem zjištenou cenu sluší vyplatiti do jednoho 
roku po právoplatnosti rozsudku. lakmile odhadní cena byla vyplacena, 
kolonista je povinnen po sklizni toho roku pozemek vlastníku odevzdati. § 10. 

ľ) Nemohoo-li se strany dohodnouti o odkupném, určí je soud. Pfi 
ustanovení hodnoty intravlllánu maií se vzíti za základ pozemky v témž ob
vodu obdeláváné a podobné tfídy co· do hodnoty. § 8 . 

G) Prlá,vo ' kolonis,t<Qivo na usazení na státní pude (viz. II.) nemôže 
uplatňovati, když vlastník se vyjádfil , že celý extravillán, a když by byl 
vetší 4 kat. jiter prostor 4 kat. jiter strední kvality za pravou hodnotu 
sQludne zjištenou na 20 ročnich ohrocích je ochoten kolonistovi udstoupiti. 
Tot,o vyjádfení vlastníkovo je tehdy účinné, když se stalo pred S;U'l.'tloJV

ským úfa<;lem, který o tom vystaví vysvedčenÍ. - Takovl: vYJťídfenÍ je 
p'ovinným dáti lwlonisujícím v lastník do jednoho roku po vstupu zikona 
de platnosti, resp. po uplynutí smlouvy, vyprší-li až po VSl.UpU zákon:l do 
platnosti. § 15. cit. Kolonista môže uplatňovati toto právo do jednoho roku 
po uplynutí dvouroční lhMy k zahájení sporu o odkup. Takovým zpusobem 
~a erárnípudu pfesazený kolon ista má obdržeti aspoň jedne· kat. jitro in
travillánu. a 4 .kat. jitra extravillánu. § 16. Dnes vyhoví se nejlépe tomuto 
kolonistovi pfídčlempudy ve smyslu §§ 1. b, 1. a, § 2. z . ze dne 30.lr. 1920 
č . 8]. Sb. z. an., t. zv. zákona pfídelového. 

Ii) Zák. čl. XXII/1873 nevztahuje se na kolonie, kde nejen puda, 
a le i budovy jsou vlastnictví ko,lonisujícího a také ne na t. zv. industria.tní 
kolo nie (delnické osady pfi podnlcích továrních, lesních báňských atd.). 
(§ 26. cit.) . 

HI. O d k II P n é 

obnáší 20n:ásohný obnos ročního zá vazku. § 2. cit. Tato· náhrada VYP'Q

čítává se an:alogne, jak ustanoveno pro odkup dvorských že I;i.ar ll. (Cf. 
§ 6. z. čl. XXV/1896. 

. Toto odkupné i s 5% úroky sluší koloni'stovi bez státní interve~ce 
b i hem 20 let v rovných ročnich obrodch amortisovati. § 12. Na erár~ích 
pozemcíéh kolonisovaným môže vláda (finanční ministr) dIe zákonem bIiže 
urče.ných mo.daIit zaopatfiti pujčku. Na žádost stran muže se tato inter
velIce i ve prospech koIoni'stU na soukromé pôde poskytnouti. § 13. ' (ana
logne jako pri vecl1ir ch smlouvách o odkupu urbáfském). 
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, Strany mohou též odchylne od techto . zákonných predpisu upraviti 
odkup, výplatu a zajištení odkupného, ale s obmezením analogním, jako pfi 
odkupu dvorských želi aru. (Cf. 14. cit. a § 39. z. čl. XXV/1896.) 

IV. R, í z e ri í k úpr a ve toh o top om e ru. 

Kolonista muže pŕávo odkupu, resp. výkupu (§§ 2. a 5. cit. zák.) 
uplatniti behem 2 let od vstupu z. čl. XXII/1896 do platnosti, resp. od vy

. pršení smlouvy koloniální cestou spornou. 

P.okud kolonista behem techto 2 let nepodá žaloby, aneb mezi stra
nami nedošlo lc dohode, zanikne právo odkupu, resp. výkupu a kolonista 
muže jen bťhem dalšího 1 roku žádati náhradu staveb a jiných investicí a 
vlastník odhad cestou žaloby. Pokud by však žádn'á strana . žalobu nepodala, 
vyjmenuje príslušná sedrie na útraty vlastnika kol,onisujícího kurátora a dá 
tím spor do behu privésti. § 15. V tomto smeru tedy ide' o obIigátní vy
bavení pomeru . 

. J sou-li na koloniální držbu, resp. budovy zaznačeny vlastnické ná
roky, spor se r:msÍ' vésti zároveň proti temto nárokovatelum. Dohoda 
ohledne takový~a nehnuteIností je jen tehdy účinná, když všichni náro
kovatelé k dohode privolL (§ 17.) . Prísllušnou je sedrie rei sitae. 

Ohledne spojení sporu platí analogie z. čl. XXV/1896 (§ 17. ep., 
§ 18. cit. z.) pokud se jedná o jednu smlouvu společnou aneb sice o ne
koIik smiuv, ale podobného obsahu. 

Pfípravné fízení je rovnež analogické. Totéž platí o pOjednávání 
pred sedrií. lC 

útraty nesou strany pomerne, ale pfi neoduvodneném sporu nese 
je vyhradne ' strana prohravší. (§ 19. cit.) 

Jakmile pomery koloniální. držby dohoda neb pravomocný rozsu
dek upraví, vlastnictví kolonistovo, resp. kolonisujícího vtelí se z úfadu 
do poz. knih a pokud odkUlpil1é, výkupné, resp. odhadné za investice nebylo 
zaplaceno, vtelí se i zástavní právo do výšky zbytku na bývalou kolo
niální držbu. § 20. Pokud na tuto .nároky vlastníka pudy aneb na budovy 
vlastnické nároky neb bfemeno proti kolonistovi bylo vteleno, má se 
prevod práva vlastnického provésti bez techto zápisu a obnos príslušný 
za držbu, resp. investice s!oží se u soudu. 

Pokud ' však odkupné, výkupné neb zbytek odhadného. byly na drž,.. 
bu vteleny, mají se na ne vymazána bremena a nároky z úradu super
intabulovati, resp. zaznamenati. Pozemnoknižní veritelé, resp. nárokovatelé 
držby jen na držbu, resp. na obnos zastupující investice mohou nárok 
svuj uplatňovati . § 21. Ve. prospech vlastníka pudy slo,žený obnos od
kupní, resp. výkupní má prednost pfed všemi vtelenými bfemeny. (§ 22.) 
(Cf. K tomu PI. Rozh. C 46 ai Di. I,. 676) pfi: odkupné v V. kapitole 
této části. ·(Chrámy, školy, stromovní školk,Y, ulice,. vefejná námestí, po
trebná pro verejný ruch a hrbitovy stávaií se bez odkupného vlastnictvím 
o·bce, re.sp. · církví, v jejíž držbe by!y.) Ohledne škol platí predpisy pri ur
báfských pomerech uvedené totiž §§ 39, 41 z. čl. XXXVIII z roku 1868. 
(Naf. min. osvety ze dne 3.!VL 1877. č. 131124.). § 23. R,ízení je prosto 
kolku a verejných poplatku. § 24. Smlouvy pred platností z. čl. XXII/1883 
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ohledne odkupu koloniální držby uzavrené zustaly tímto zákonem ne
tknutými. § 25. 

l praxe : Rozh. Dt. r. f. XXI'. 52: trvá-li me~ i vlastníkem pudy. a 
majetkovým držitelem pomer kolonisační, .zrušení pomeru, resp. odstra
není užitkového vlastníka z pachtovního predmetu nepatrí na civilní po
I ad práva (nýbrž na porad cestou urbáfského sporu). 

K a pit o l a IV. 

MýUny. 
I. Pf ehl e d. 
Mýtiny, t. j. zpracované pozemky do sud neužitečné neb o jen za 

lesy aneb pastviny sloužící - nyní účelum hospodárským, mohou na
stati buď s'amovolne a predstavuH pak usurpace (buď urbárské, viz II. 
č ást aneb obecné, pokud se netýkají IPudy urbárské) aneb nastanou 
a priori se svolením vlastníka pudy aneb tento puvodnÍ- usurpaci schválí 
a -oproti požadování držitelovi ponechá. O ty to mýtiny nám jde. Podá
vání za uznání skutečného stavu vymerené bývalo "fzpravidla obtížrÍej ší 
než li podávání- urbárské. levne i právne ie tento pon,':\" podobný pomeru 
Z"eliaru dvorských, ale z úpravy tohoto pomeru § 1. z. čl. XXV/189ó. 
výslovne vyloučen, proto-že úprava takovýchto mýtin se stala už z. čl. 

LIV/1871, ale jen ohledn-e mýtin t. zv. starších, t. j. mýtiny po 1./1. 1848 
vznikl'é podléhaH ustanovením smluvním, pokud vznikly se svolením 
vlastníka pudy, jinak je sluší- pOkladál! usurpacemi a posuzovati dIe vše
obecných pravidelobčanského práva. Také mýtiny preu 1./1. 1848 vzniklé, 
ale vzájemnou dohodou stran (výslo'ville neb mlčky) ' neupravené, shtší 
p-osuzovati jako usurpace. Úprava mýtin spočíva na tom, že určité mý
tiny pripadnou bez obmezení posavadnímu držiteli (mýtiny nevykupi
tel né) a jiné jen dIe určité proporce, mýtiny vykupitelné. 

Tripartitum I. článku tit. 134 § 2. stálo ješte na zásade, že mýtiny 
nepatrí k poddanské usedlos,ti, ale poddaným. l. čl. Vi/1836. opravň~val 
však zásadne vlastníka pudy, aby mýtiny zpet do držby požadoval. 
§. 1. toho,to zákona ustanovuje: );Aby ' ohledne mýtin, které v budoucnosti 
nastanou, což se bez svolení vrchnosti vubec zakazuje, žáctn:ál strana 
neutrpela vf1.korí, má se vrchnostenské sIvolení' dIe potreby vždy pí
semne sestaviti a pri tom pro prípad zpetvzetí (mýtiny do . držby vrch
nostenské) jasne vyznačiti náhradu za práci (s mýtením spojenou). Toto 
povolení se má protokolovati do protokolu o koupeprode;ních smlouvách 
II každého panství a v každé obci vedeného. Když mýtina bez svo len' 
vrchnosti vznikla, muže ii vrchnost za interrvenee Mední komise a úfed
ního zástupce (žll'pního) bez vší náhrady (za práci s vymýtením spojenou) 
zpet požadovati. Vzpomenutá komise má toho, dbáti, aby tímto zpuso
bem nebylo nic ze substance urbáfské ani z mýtin starších z doby pred 
vyhlášenÍm tohoto zákona, odebráno,. Ale i právo na vrácení mýtin bez 
privolení vrchnosti nastavších je ohraničeno na dobu trí let od počátku 
uŽÍvánL mý tiny. Po uplynutí té to lhuty bez vrchnos,tenského privolení 
predsevzaté mý tiny ješte cestou urbáfské úpravy mohou se zpet nabýti. 
Když by však vrchnost podmÍ'nky výkupu pominula pojati do písemního 
svolení, može se výkup jen cestou volné dohody ' státi. « 

16 
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, , " ', .. , I" 
'Sylo'-1i v fechto pomerech 'pred vstupem zákonného ~1.. LIV!181'i. 

do platnosti vyneseno již právoplatné rozhodnutí (rozsLldek neb ' 'SiO:lľd~i 
smír), zustává ' pn tom § 2. cit. z. (res: judicata). ',i 

, Il'. , Dru h y rp Ý t in " co ' d o v Ý va z by :,:, Mýtiny " v ykupitelné 
a nev ykupite] né: :, . j 

Z. čl. LIV/1871 ľozeznává dva druhy mýtin die toho, muže-li 
vrchnost vymýtenou pudu zpet požado~ati oproti náhrade práce, a in
v esticí držitelových (výkupu) , aneb mhsí-li mu odstoupiti své vlastnictV'Í 
jen pod 'podmínkou, ev.odkupu ' závazku držitelových vuči vrchnosti. 
Prvé nazýváme vykupitelnými, tyto nevykupitelnýmL ' , 

a) Nevykupiteiný jsou a pripadnou tudíž' do vlaS1tnictví" posava'd
ních držitelU há náhrady za substanci úDroti ná1hrade za závazky ' ~ 'dá~ 
bou spojené(§ 4. cit. ' z.) tyto druhy ' mýtin: ' '!I, " ' ' , 

1. které byl~T dIe zákoll. predpisu spojeny: ' s 'urbáfskou tl~ediosH 
tak, že svoji" posavadní kvalitu ' ztdtily. (Viz již ' § . 1. z,. ' čl. ' VI11836.):; , 

2~ Které býv. urbarialistum již puvodne za účelerrt v ý'živy byLy 
. . , :1.":::;' 

postDupeny.' 
3. Na kterých s,e nachází obytné stavení, k'dyž držit'elé mýťiny 

mimo toto obytné stavení v čas usídlení nemelI ' jiilýcÚ' ' pozemkťl.',· l( ~r'-;, 
bárské držb'e patrícfch. , , " 

4. Které ' byty odevzdány ' držitelum oproti ; nájemnéln:~~ \, dávkárii 'iri 
naturaaneb ' sh.ižbám na :vždy na základe smlouvy (takže ~'e 'e-Vent. súilÝ 
držbou želiarskou.) ' l "! 

5. Ohledne ktelVch nebyla žaloba: o vrácení (v ' smyslu '§ 1. ' z. ČL 
"1/1836) do konce roku 1859 II prísluŠného' soudu podána. " I L , 

6. Které sice nepatrí pod ' predchozí druhy (1.-5) a by1y za urCl
tých podmínek na určitou dobu k používánÍ odev:zdány, al~ ' olÚedne Kt~~ 
rých vlas,tník pudy, po uplynutí, smluvní doby a "splnení podmínek do t l í 
let nepodal žalobu ojejich vrácení. , 

b) Mimo tyto prípady platí pravidlo, že vlas:tník ' pudy ' muŽe, ďmý~ 
tinu z rukou držitélových oproti zmínené náhrade vy1wupiti. Náhradu 
slušf : dIe z. čl. LIV./1871. ustanoviti i 'v tech prípadech,kdY' ~ýtiny p.fed 
platností zákona byly vlastníkem zpet vzaty, ale ohledne ' inv estice rii~ 
bylo rozhDdnuto. §§ 3., ' 5. cit. z. Pokud byl ' výkup ~e strany , vrch~~~h 
uprav en smluvne" dl'e ' § 1. odst., 2, z, čl. V1/1836. ' zustane pri tom. ' 

. I: 

III. V Ý k u P ,'ll é a o d k u p n é: 

I. Výkupné s,e rídi temito ' zásadami: 

a) Platil-li držíte1 inýtiny :ročne desátek neb desetinu v rchnosti , 
patri držite1i rÍlýtiny 2/3, vlastníkovi % ~ýtiny do vlastnictví. , I " 

b) Kde držitel platil v íce nežli 1/9 úr,ody ročne (1/7, 1/tJ, atď.) , r o ~ ~. 
delí se mýtina m~zi držitelem a v~chností rovným díiem. " ". ",I,: 

c) Kde dr~itel platilméne iiež-li 1ho roční-' úrody, prípadne vlastn 
níku X, držiteii '3/4 , do vI.astnictvÍ'. 

d) PozustáV'alo-li podávání v hotovosti, službách , aneb bylo:; IJ, 
smíšeno z pľ'oporcionální dávky a jiných podávání, upotrebí se dIe úhrnné 
hodnoty všech podáván'í m~dus dIe a)-c) tomuto prípadu odpovídaj{cí. ' 



[V1187:r 
's~:ú'cliú 

lpiťelné 

muže-li 
, a in
,stnictví 
chnosti. 

osavad-
' ~dá~ 

l~ed~osH 
~6.}> , 
ry byly 

, I :': ~: : ' 

mýťi~y 
l , ' lc,' ~r'-: 

lkám "ih 
nt. st~lÝ 

, . l . ~ 

1. ' ~. ČL 
. , ( ~, " 

I ' ' v· za urCl-
ine kt~~ 
k dQo tfí 

: :!\ 

, .. ľ 

uže, iný~ 

Náhradu 
lny pfe'd 
;tice rie;~ 

, : ' l-

{[chnosti 
I ' 

m. 

~:.), ro~ ~, 

Ile vlastn 

bylo:,lj, 
e úhrnné 
lají'cL 

291 

e) Nečinil-li však držitel žádných podávání, ani pro praethito iich 
dlužen nebyl aneb pro futuronebylo .. titulu k jeho závazku v tom ohledu . 
patrí mu celá mýtina do vlas.tnictví. Když by však vrchnost dokázala , 
že na základe s:v:ého vlastnictví byla oprávnen.a podávání neb plat od 
držitele mýtiny požadovati, ač toho výslo,vue vyjednáno nebylo, pfi
padne vlastníkovi mýtiny l/S ' 'a ostatek (7/8) posavadnímu držite1i dQo 
ílplného vlastnictvL V techto pfípadech nemuže držitel mýtiny od vlast
nílj:a pudy požadovati ničeho z titulu investic, superficiei neh náhrady 
za' 'práci s mýtením spojenou. § 5. Pfišla-li mýtina do rukou držitelových 
cestou koupe, mute si vybrati , trvá-Ii na kupní smlouve, ,aneb .žá'dá-li, 
úpravu dIe zpusobu s.vrchu pod a)-e) uvedeného. § 6. 

IV. O d k u p n é. Pfi mýtinách ,nevykupitelných tvofí ohledne zá
vazku na nl ch vezících odkupné ten obnos, který vznikne· 20násobnou 
hodnotOou ročních závazku po srážce lh jako ušetfenÝGh výloh , správy 
a vybírání. Odkupné povinnen je platiti držitel. § 7. Hodnota ročních 

závazku vypočí1ává se takto: 

l. pQozustávaly-li hQotovosti, bude, ·jejich součet tvofiti odkupné, 

2. nádeničina ruční počítá se ia '17% X, nádeničina potahem za 35X. 

3. naturáiní podávání odhadnou se eventuelné sou'dne za dobu 6 let 
(1842-1847) a dIe prumerné hodnoty v téŽe krajine určí. s~ roční hodnota, 
která se násobí 2.0 (a strhne z toho 1/6). ' ~', ' , 

4. liná podávání zjistí se soudním odhadem. § 8. 

V. Ríz e ní. Pokud v obvodu, o který jde, nebyla ' provedena ješte 
urbáfská úprava, resp. kommassace, 'strany mohou se svobodne : dohod
nouti tak, že , -k odkupu Ziálvazku držitel pánu pudy jednu čá'st mýtiny od
stoupí. § , 9. Státní interrvence pri odkupu ' fídí se zásadami jako pri ' od
kupu urbáfském. § .10. Pfi volné dohode zakázáno , je pod nullitou ručení 
solidární, sim,ultání a obecního jmení. § ll. Postup za zjištenÍÍn závazku 
aodkupného je analogickým jako v urbáfském pokračování.':§ ' 12. 

Vyhlásí-li se mýtiny pravomocným rozsudkem za nevykupitelné. 
mUsí bývá'lý ~lastník od pravomoci rozsudku i ď (re:sp. platnosti z. čl. 
LIV/1871) do ' jednoho roku podaÚ: žalob'ú' ku seddi: reisÚae ohledne od:. 
k~pu iávazkií 'na mýtine vezících, ', jinak p'ozbývá ' nároku ml ddkupné. 
(Zakoh hovori o proročení, ' Je to ,'šak pátrne praekÍus~J ' 

I . 

Pokud ' jsou otázky úpravy mÝÚn v SO~vislosti s ' llpravou urbáf
skOu, mOhou se uplatňovatl. 'v ,urbáfském rízení. § 13. Bylo-li již urbáfské 
f.ízenf, "resp. kommassace" provedeny, siuší pri rozdelení ' ~ýtin vykupit~l
ných ; dle. "možnosti '.vydelitl částI, které ,se mají odstoupiti bývalým pá
nurri pudy, v I jednom ,kuse tak, že se jím takový prídel vyd~lí, který , co 
do rozmeru v , počtujite:r. odpovídá kvalitnímu pomeru jiter . dIe výpo.čtu 
část( vlastníkum pľ,ipad;;tiících (tedy , pri ' lepší kvalite skutečne vydéle
né,ho pf.íd~lu menší po'čet jitú a naopak). , Když by ' to pro místní pomen r 

neb;10 mOžll,i, "muže. vrchnost ~, ~ádati místo prídelu in I natura, aby se 
mýtina p,o,kl~dal ,a , nev-ykupitelnou' a: ' držiteL D9,koupil závazky. (§§ 7., 8., 
10., ~1. oíŤ . , Zí t) .. , Tohoto práva nemute však ď Vl'chnost použítí, když již 
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úprava dIe § 5. cit. z. byla provedena (rozdeJení dIe klíče in natura). § H . 
.Rízení je osvobozeno od kolku a verejných poplatku. § 16. 

K a pit o l a V. 

Desátkovávinice. 
1. V š e obe c n e : Vinice tvorí dIe uherského práv a dve skupiny: 

1. vinohrady, to je takové pozemky, které s výslovným povolením 
r.1ajitele pudy byly posázeny vinou révou a z nichž majitel bral desátek , 
desitinu, dávku v totovosti (hegyv ám) aneb jiné podávání. 

2. Pozemky' posázené révou, ale nevykazuiící tyto známky, poklá·· 
dají se zahradami (§ 2. z. čl. VI/1836) a neplatí pro ne tedy zásady o vi

nicích, zvlášte ne o v:nicích desátkových, o než tu jde. Vinohrady jsou 
zase dvojího druhu: 

a) součástky urbáfské usedbsti, aneb vzniklé ze společných past
vi n býv alých poddaných neb z jiných urbárských a príbuzných pozemkú 
s výslovným pfivolením majitele pudy. Platí o nich vše co platí o urbáf
ské držbe vubec. DIe § 17. urbáfského patentu ze dne 2.!III. 1853 byly 
dávky neb poctávánÍ z takových vinic vyhlášeny zrušenými a pozemky 
tyto staly se úplným vlastnictvím bývalých poddaných oproti odkupu 
posavadnicll podávání cestou zemského odškodnení. 

b) Vinice, vzniklé na puvodne priv átní pude panské či na šlech
tických samotách (puszta) - [pus,zta má hospodáfsky význam hO's.podáf
s tví, statku, dvorce, čili majíru (Meierei) , o sa mote, mimo souvislost ob'ec
ních , intravillánu s toHcíhoJ se svolením vlastníka pudy oproti rocnl 
dávce ne.b službe - dále vinice dvorské, od vlastníka pudy na základe 
privátne právních smluv (nájemné, zástavní, deputátní), na určitý neb 
neurčitý čas do užívání prenechané. Ty to pomery (pod b) tvorí tu spe
cielne predmet samotné akce vyvazovací. Jak vidno, jedná se i tu pre de
vším o pomery neúplného vlastnictví, ale z hospodárských (ne právních) 
príčin o mnohé pomery skutečl1ie obligätorní. Výraz desátkový (dézsmás 
sz(116), který se i legislatívne všeobecúe na označení techto pomeru po
užívá, platí jen per abusum, neboť již dIe rečeného vidno, že ne ve všech 
sem patfících pomerech jedná se o dávku desátkovou, která ovšem tvori 
hbvní t~TPUS techto pomeru a poukazuje na príbuznost se všeobecnou 
dávkou desátkovou ve prospech dr-kve. (Cf. § 26. z. čl. XXIX/1868). Po
kud nebylo podávání držitele vinice (vinarova) smluvn:e upraveno, rídilo 
se drIe zvyku. Teprv z. čl. XXIX/1868 vyslo;vil vývazhu t. zv. desátkových 
vinie. Die § 1. cit. z. zrušují se všechny závazky, které držitelé vi
nie z fundusu a povrchu vinic, buď ve vinohradech aneb vinidch zahrad
ních vlastníku pudy dIe smlouvy aneb die zvyku platiti povinni jsou 
a sice oproti odkupnému. Die § 32. nepatfí však pod tuto akci vyvazo
vad ty viničné držby, ' které vlastník písemní smlouvou s určitou a jasne 
vyjádrenou podmínkou do užívání prenechal, že po uplynutí určité doby 
aneb v určitý čas mu mají zpet pripadnouti. Ale i v tomto prípade je 
v lastník pudy pov'inný, pokud vymínený termín již uplynul do iednoho 
roku po vstupu zákona do platnosti, pokud však ješte neuplynul, do jed-
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noho roku po uplynutí smluvní držby svoje právo retrakční uplatniti pod 
jeho ztrátou v opačném prípadu. 

II. O d k u P 11 é za zrušené závazky desátkové vmare činí 20ná
-sobný obnos ročního· závazku pÚ' srážce 1/6 z titulu výloh správy a Vy~ 
n'írání. § 2. cit. z . Za podklad výpočtu odkupt'1ého byl v zat prumer po
sledních 20letí 1858-1867. Pri tom platilY' dIe § 3. cit. z. tytéž zásady, 
jaké jsme vylíčili v odkupném -dvorských želiaru. (Cf. § . 6. z. čl. 

XXV /1896.) Pokud by se množství a hodnota záv-azku dIe techto zásad 
n edala vypočítati (pfi úhorech , zrušených vinicích, . novejších násadách, 
v prípade popírání závazku atd.), . sluší je die okolností a učele v hodtie 
vYŠ~tfiti a ziistiti. Odkupné platí držitelé vinie s event. intervencí 'zen'1~ 
oskou (zástavní obliga ce vyvazovací) cestou amortisační. · (§ 4.) Amorti:
sace 8% vybavÍ se do 22 let. §- 7. Mutatis mutandis platí zde vše - jako 
p ri vládních intervenci pri odkupu urbárském (pri t. zv. večných smlou~ 

v ách vyvazovacích). Podobné je i knihovní provedení, resp. zabezpečen'{ 
.amortisačního bremene. (Narízení ministerstva spravedlnosti ze dne 15./IX. 
1870, Č. 16.868.). R.ovnež analogne je upraven prípad, že když by držiteľ 
vinice ,:~tel zbytek amortisačního dluhu na jednou vyplatiti. § 12. Zdá-li 
-se držiteli vinice obnos odkupnéiIo soudne ustanovený pfí1išhý, muže 
<!r,žbu bezplatne majiteli vrátiti, ale o tom se musí do 15 dnu po právo

lJlatnosti usnesení o odkupném vyjádriti. (§ 13.) 
Také na z:álklade starších smluv a rozsudku o odkupu vinie Ize ohledne 

zbytku posud nevyplaceného odkupného pomer upraviti dIe cit. zákona,. 
:§ 16. V takových prípadech lze odepríti vládní svolení k intervenci, když by 
·obnos odkupného nebyl pokryt hypotékou na predtpetu odkupu. . 

Ohledne individuell1ího ručení za odkupné platí rovnež ~ásady o pre-
. ,dešlých pomerech vyslovené. § 17. Viničné odkupné ru-á priv . . právo zástavní 

na predmetu odkupu pred všemi jinými .pohledávkami. § 9. Z praxe sluší . 
-pripomenouti: PI. rozh. c. 46 civ. Dt. L 676. TY 'částk'; odkupného za viničný 
,desátek, které zustalypred dnem dražby vice jak 3 roky . v zaostatku, 
11emohou se zaraditi pred pohledávkami hypotekárních v,erltelU k úhrade 
-z kupní ceny dražbou nabyté. Duvody: § 9. Z. čl. XXIX/1868, kterým byla 
,dána viničnému odkupnému prednost pred všemi iinými pohledávkami 
bezpodmínečne, utrpel zmenu § 189. z. čl. LX/1,&31 (exekuč. rád), pokud 
v bodu Č. cit. § jasne je 'narízeno, že z kupní ceny viničné ďržby na dražbe 
-prodané jen obroky viničného odkupného ne starší 3 let pre de dnem dražby 
-co do splatnosti, se mají uspokojiti pred hypotekárními veriteli.' O st~~~ích , 
pozustatcích siee ex ek. r. výslovne nehovorí .. ale že tyto nemohou z dra
žební ceny kupni vubec býti uspÚ'kojeny vyplývá z § 190. z. Čl. LX/1881" 
-dIe nehož po uspokojení vpredchozím § vypočítaných prednostních póloŽek 
bypótekární veritelé dIe pozemnoknižního poradí mají se uspokoiiti. K t~mt9 . 
-však na liste držebnostním poznačené, tudíž na liste bremen poradí nemaiící 
viničné odkupné nepatrí. V dalších duvodech s'e uvádí, že oduvodnení nároku 
-zákona o exekučném držení uvádí, že nelze dMi odkupnému ~a viniČnoú 
držbu, odkup urbárský a podobné odkupy ohledne pozustatkii nesplacených 
obnosu z doby starší jak trí let, výjimku dále jdoucí, než1i ve prospech 
-státní dane. Nelze vysvetlovati ustanovení § 189. lit. c. exek. r. snad ' t~k, 
.že odhlédna od jeho ustanovení zustává iinak zákonný čl. XXIX(1868 
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v platnosti, protože v prípade tom by cit. § exek. · r. nemel vubec vý~n~mu ~ 
nebot na listu bremen nejsou jiné pOhledávky, ' nežIi které p;áve " cit,§· 
vyznačuje. Toto rozhodnutí ' má p'ro uvedené duvody (viz oduvodnení 
k exek. r.) praktický význam pro analogickou 'otázku ohledne OdkupnéhQ 
z urbárských a: príbuzných pomeru vubec. . ! 

III. :R í .z e ri í: úprava tohoto pomeru delá se ' ťak , že ministerstvo spra~ 
vedInosti vyslalo db' vinarskýCh kraju 'potrebný počet komisaru, kterf 
vyzvali iÍ1teresenty :(vlastníky 'pudY a držiteie v inic) , . aby predložili mezí. 
tím snad již zrízené dohody, resp. dostavili se ?:~ účelem vOlby smÍrčího 
S'oudce. § 19. Smíréí soud, kterému ponecháno dIe cit. rozhodnutí , sestavil 
se tak, že ' strany vybraly dva soudce závazne i pro nedostavivší s~ 
fnteresenty té které strany a vybraní smÍrčí soudcové vybrali si samr 
predsedu. Tento soud dIe ministerské instru.kce ze ' dne 7. IV. 1864, IV. část, 
zjistil odktipné pro všechny int.eresenty · téže Juajil1Y. Když by interesent,Í' 
smíičí soudce nevybrali, resp. tito by se neshodli o pre dsedu, určil smírči 

soudce, resp. predsedu, komisar. § 2l. 

SpoÍ(ojí-li "se strany s odkupným zjišteným uvedeným zpusobem
smírčí soud vypočítá, resp. individuálne rozdelí odkupné na jednot1iv~ 
interesenty. V opačném prípade mají strany právo o.dvolání k zvláštní 
instanci odvolací, zfízené ministerstvem zemedelství,. spravedlnosti a vn~tr~ , 
jež rozhodne S konečnou platnosti. §§ 22.,2,3. cit. , Náklady komisare a od-o 
vo!acího soudu, : nese vláda, náklady prvé ~tolice interesenti společne. 1. ciL 

. .. '1,: f' • 

. I)j~posice s odkupným je ánalogní jako pf i odkupu dIe večných smluv 
urbárskych . . :Rízení je pros-to kolku a poplatku. § 14. 

;\ " .. If\ . 

Detailní ustanovení vyšla cestou nafízení: svrchu cit. provádeCÍ narí-
zení ze dne 7. IV. 1869 ,[hlavne o pOZemnoknižní ú19f'ave, s:nírčÍm soudu 
a držení v pfípadu soupního 'zákazu aneb záveru (arrest) ohledne odkupného 
a ' jeho úrokU.; narízení ministel:stva spravedlnosti ze dne 15. VII. 1870" č:~ 

16 . .868 o manipúlaci s tabulárním výkazem viničného odkupu ' jakd listtr 
bremen (tento modus stal se ' pak i ' pro jiné pomery pfibuzné pfedpisem) 
nafízení ministerst,ya .. spravedlnost-i ze ·dne 22. červtJ.a· 1870, Č. 7925 ohledne
vy,znač.ení v~nafsk~ho odkupu v pozemkové knize; nafízení 'finančního m~ 

nisterstva ze dne 23. IH. 16?,6, . Č. 10.090 ohledne fízení pfi knihovním vý~ 
mazu splacených pohledávek za" rodkup v inic a Hhé . 

.z obsahu techt.o 'narízení sluší predevším vytknouti: 
a) viniční odkup se má v ' každé knize poZemkové pod zvláštním fado-" 

vým číslem íäko pozemnoknižní korpus vedené dábe viniČ~í vyznačiti, alf 
je 'Z'apsá-mi ' pod jedním neb nekolika místníml 'čísly; ." 

, bY ' odkfipn'é ria vinÚ~iÍí držbu ' téže oSloby nemá se vtelitijako simul~ 
tánní hYI>otébl, ':riybľŽ když ,v inke pod r'uinými čísly radov:\rmi pflcházej1. 
je povinnen komiiafi ,ôďkupní obnos pro kazdou jednotlivou držbu viničrir 

I ,zvláŠte vypočítatľ (z odkupného na držitele celke~ pl'ipa'dlého) ; ' . 
.. ~ :-- ' ",d V pfípadu rozdelení v'inlce obtížené závazkem odkupného muže""se' 
pomerné rozdelení' závazku vyvazovádch a pozemnci1<~ j Úi'í pro~edení fei1: 
se' ' sv,Ól~ním príslušného finančního'r ' úfadu ' p'ro~ésti ; , 

d) pfenese~Ji se viniční držba db" jiné 'knihyp'ozemkové, má se to na. 
'evidenčním lis tu brenien ~ytknouti. Pô ukončení am6rtisace' vybaví ' se vi/-



rznamu .. 
: ' -cit. §. 
vodnení 
:upnéhQ 

. I 

'0 spra-:
l, kter( 
ili mezi 
,mírčíhO 

sestaviJ 
rivší s~ 
si samf 
V. část. 
eresentf 
l smírči 

usobem .. 
dnot1iv~. 
zvláštní 
l vn~tr<!l ,. 

e a od
e. 1. dL 

h smluv-

~cí nafí
n soudu 
kupného 
1870,. č:_ 

kd listu' 
~dpiseni) 
ohledne

ního m~ 
ním vý'-

ím fado-
lačiti,a'f 

'0 simui~ 
fIcházejf. 
1 viničnľ 

muže"'se
.dení jeir: 

se to na 
,( se vÝ'-

295 

ma~ 7i oZl]am~ na.,.N,st~:Ah ,drŽeb.n0st:ní~h , (A),Ji n(l' Jistu ·premien. (C) Z' úfadu 
:§ 15 . . cIt. ~: , dly ~lb :i:Pflf~ ze; ; ~PK,,;2,2. Ylr,),8.7Q, I'Č " 7925 s~ra;\ľ~ I· d~l~,,$l~. Vlýrnaz 
t~k;, }J.~ _.s~ výrok~( ;~flP.1š~.j Pfl :Fst~ r .vlastll:i~kA~ l; ~J3) ap.~ : list~ ~ržebJl~:$~ntm 
(,:-A) . se P'?~.n~men~b že .Y.-~nhFel j~ . v:YIy,~~flná .AesMkoyá ; n~p .;náj~mn:Í:!OwgF-, 
v ámos) .. ~ržb~. : Toto .. Jet:}nu~pý:m .. : --pl~-le~nf~ i l?r~}fPÍ: .~vllJity, : .te~hto 'i pq.~ťf1J1~l1, 

Do ·d a tek:,· Pfi ivinicích,odl kter,ýdJ. ose lImi111b ifjirié ' 'cl'ávky i:i" ) de~atéK 
]l 1 atil , poukazovala tato lokolnóst 'na -t.zv.\' knežskÝ desatekl kteHl · tl~ 'facto 
-preše[' do ', rukÓu I vrchno.stinskýchľ Kdjrž :tedy) o'· ' povaze :' této1 dávk~, liiľení 
rozhodnuto pfed platností z. čl. XXIX/1868 rozsudkem neb soudnírrf I~·rh.f'iérii, 
~,l!~b poku<;!.tdr,ž-itel "lni,ce popítá:" ž~ by.., vinice patfilaN suhstanoL t::ľrhárské 
llsedlosJh p1Qsí S~ v fíZ:~l11í · b:<v;Mvazbu l viničné idržby;,::a; : o :i tecrbťo: j otáz.kách 

Jrozhodnouti. ~okllq . takový . s.po(r neni ješte. v . beJJl.;u,fl sli.tší \ir(j}z~znáv.aíi, 'by.I.,.H . 

desátek odpírá'g-., ~~ímž q.rž,itel ,tvrdil, 'ie. s~ \jedN,~ a ' jla,hiklý ,desátek ,kniežskM), . 
musí v.las(ník "pll.d.y; 'V; J' jiný):h ,prípade.ch :však držitebvinicEľ do d ... NlI. 1868 
spor zaháji ti pod ,ztrátoll žalo,b,ního: náfqku. § ·Z6 ... cit. Od~up : ~inic, P0dlé.,. 
hajících z. čl. XXIX/1868, je obligatorní § 30. z duvodu hospodársky politi
·ckých. Novejší nafízení a ustaňov~nT'~ák~na vztahuji se vesmes na vf-
hody \ o~le~rye . ~lpqr.~~s ;qce o~kHP~é,qo 4z.: I pI. ?CH~883~ ·.~~Y /1~~5,,( I~afí:r~n~t i ze 
dne 1ľ: út 1896, č. 18.633 k~ 'Drovedení .pfedešlého čl. 2., z. čl. 1. 1891) . 
Zvlášní zpusob viničného d~s~tid? ·pľiť>'bmínáf! Df. r. f. IV. 160, dIe kterého 
vrchnost povoWa' pod :svojimi ,pozemky pfenechanými. za účre}lem vinarení 
.oproti place ní ,desátku (z úrody) vykopati sklepy .oproti placení taxy , za ne. 

" ~:y~:p~i{ rP.~zC- .oprá~n~nými -~ z<jlyázan~~i , i '~ . ľ~~á~~y '-~ihi~~:~}li<ľ. : dN;-, 
'sátku u~'FJ~no ujednání pod interv~pcí er~p1 , a er.*r ; p<?~p.eii .. 1G~z: f~~oleJ;1.~, 
oprávrieného P~~.:. ~p'I~t~10Sti Od~~lpn~hq .; ,:P 0,YQH1 i q;~klad, 'f.~kto .: zp:vs,open!<?l,) 
ztrátu nemuže R-a oprávneného pfevaliti. Dt. r.. f. XXXVI/42. 

. " , _.'.l. ~ ,.1 . " . 'j' / \: ': I, l;!) \ : 
~ !il' ~ • 

, ! " r ' \ . ! . : : l ! I • ~ • 

. . .'~ . ~f I: .. 
iDr. . ,Št~~an ~ť1;1ko .: , 

, .. j • ~ {. I. I . 1-;.. . 

. _ .: ; :;\ .i. Prehlad" slovenskej Gasti 
;-.=.~o~I!P.~Jl,ut'í':'~NajVry:ššieb~' ; ::~.p'r,áY~ehQr; '-:. ~g~~1 i,;' ii' 
.Ceskoslovenskej replibliký ',ď~ : 'rokli "'1923~'" ;] 
Vymeranie dávky z .majetku zatýmnym platebným rozkazom 

. i:,':' ir'ľO '.: ., CosóJjamr. právhickým~ J j ::': i \,' ,.~! ~ ľ· ' .. ' 'Fi( í 

(Nález č. 3713/92!r~0 · dň·~·-- 7. fuarca 1923.) 

Dľa § 39. 4!,Ó<Nt. íiákói:til t~:CaPT:na':·192~k ·' ·č. 3{)9: · S~. z. a n. je proti 
z 9-týmnemu vYITI}}ra/liu .prípIJstnýr;rek;ur~: čO : dO'~ vý.počt~ (l ' pr~~pi~u, '~ '4ávky. 

Má-li toto ustanovenie byť správne ' :\r~ložen~;dlľeba:vi.iat-: zreteJ:" lla· 
ll?;a,l;l,oVíel}!,e ~ §, ,11~. ,, ~stflvnej H§;!Ln;V, dľa- :~;tqré~9 ' qane,. ajve.rť!jn,~ " dálV~Y Vô
hee-, ~mô~u :.!S~- ; ;t,lI9-ti~ : l~~:rn~ ~ák.la4e ,:z;:~~~~~" .:~q~i~"I~1b osqb,áljn, ď ktar.Ýll:. 
ich. ::ukladá, Z~~9H ' ~ l)ij~19o:: ops.oJ;>~rn, -,- kjtg~ tj:·f~D.n :! 94 ~ : ,n;iqh 1 .()~I,(}bodz,u~,Cť!, 
(v danom prípade obec T: dľa 2. odst. § 43. zákona 30~/9JQ.).n ;'J ;' , 'f! ' '~J 'l !: 


