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§ 4.
Pro poplatky stupnicové ustanoví finanční
správa v určitých obdobích přepočítací kufsy
jednotlivých cizích měn. Zatím platí v této
věci kursy, uvedené v příloze A. k nařízení vlády
ze dne 23. dubna 1919, č. 217 Sb. z. a nař. V tomto
směru doplňuje sě '§ 19 zákona ze dne 9. února
1850, z. ř. č. 50.
Ministerské nařízení ze dne 10. prosince 1901,
z. ř. č. 208, se ruší.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti jej ukládá se ministru financí; tento
ministr zmocňuje se zároveň, aby podle podob
ných zásad provedl oceňování uvedených před
mětů též u jiných veřejných dávek.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Čís. 330.
Zákon ze dne 11. června 1919
o pozemkovém úřadě.
Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§1 .
Ve smyslu,§§ 1. a 15 záběrového zákona (zá
kona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a
nař., o zabrání velkého majetku pozemkového)
zřizuje se státní pozemkový úřad pro celé území
československé republiky se sídlem v Praze.
§ 2.
Pozemkový úřad podléhá ministerské radě.
§3.
V čele pozemkového úřadu stojí předseda
a dva náměstkové, jmenovaní k návrhu minister
ské rady presidentem republiky. Předseda, nebo
jeden z jeho náměstků, zastupuje pozemkový
úřad na venek i v ministerské radě. Práce vý
konné obstarává potřebný počet úřednictva, systemisovaného ministerskou radou a jmenova
ného předsedou pozemkového úřadu, pokud
jmenování to nepřísluší podle ústavy presidentu
republiky. V úřednictvu zastoupen býti musí
živel právnický, technický a zemědělský a
každému odboru budiž v čelo postaven příslušný
odborník. Místa úřednická obsazují se na základě
veřejného konkursu.
§ 4.
Pozemkový úřad zastupuje stát co do všech
práv' a závazků, vzniklých prováděním zákonů

o zabrání velkého majetku pozemkového, naproti
osobám třetím, soudům i jiným úřadům.
Majetek, prováděním záběrového zákona do
státní správy připadlý, spravuje pozemkový
úřad samostatně.
§ 5.
Na pozemkový úřad přechází působnost, při
kázaná ministerstvu zemědělství zákonem ze dne
9. listopadu 1918, č. 32 Sb. z. a n., o obstavení
velkostatku; úřad ten dozírá na provádění § 4
zákona ze dne 10. prosince 1918, ě 64 Sb. z. a n.,
0 mimořádných přechodních ustanoveních na
Slovensku.

§6 .
Pozemkovému úřadu přísluší také podávat!
vládě návrhy zákonův a nařízení, týkajících se
právních a majetkových poměrů k půdě, jakož
1 posudky o takových návrzích.
§ 7.
Pozemkovému úřadu přísluší dále činit opa
tření a rozhodovati ve všech věcech, upravených
zákonem záborovým aneb zákony, jež budou
vydány W jeho provedení a doplnění, mimo ony
věci, které těmito zákony přikázány budou sol
dům aneb úřadům jiným. Zejména náleží v "pů
sobnost pozemkového úřadu:
1. Vyšetřiti veškerou zabranou půdu (§§ 1
a 2 záb. z.), uvésti ji v patrnost knihovní po
známkou {§ 16 záb. z.), rozhodovat o tom, které
objekty ze záboru jsou vyloučeny (§ 3 záb. z.),
propouštět! ze záboru pozemky podle § 11 záb. z.
a vyvlastňovati podle § 14 záb. z.
2. Dozírati na řádné hospodaření ná majetku
zabraném, ale dosud nepřevzatém (§ 6 záb. z.).
3. Udíleti souhlas ke zcizení, pronájmu, za
vazení a dělení zabraného majetku (§ 7, záb. z.).
4. Stanovití postup, v jakém zabraný majetek
! má býti přejímán ('§í§i 5 a 11 záb. z.).
5. Stanovití, pokud živý a mrtvý inventář
má býti odevzdán (§ 12 záb. z.).
6. Dávati výpovědi osobám, hospodařícím na
zabraném majetku před jeho .převzetím (§ 13
záb. z.).
7. Určovati výši náhrady za majetek, pře
vzatý podle zásad, zvláštním zákonem v té pří; čině stanovených, a s výhradou odvolacího
práva k řádným soudům sborovým prvé stolice,
a pečovat o to, aby práva, váznoucí na zabraném
majetku, jakož i práva z poměru služebního, za
opatřovacího a pachtovního, nebyla zkrácena
(§ 9 záb'. z.).
8. Přidělóvati zabraný majetek, stanovití výši
;a způsob přídělů, vybírat osoby fysické i práv
nické, jimž půda má býti ve vlastnictví nebo
í-pa.cht''přidělena, zkoumat! jich způsobilost (§ 10
záb. z.), vyhotovovkti potřebné smlouvy kupní a
pachtovní, zavádět! knihovní pořádek.
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9. Pečo vat o'To, aby na přidělených pozem
cích za přiměřenou náhradu přidělen prováděny
byly nutné investice staveb obytných a hospo
dářských, scelbvání a meliorace přiděleni půdy,
a aby opatřen byl potřebný inventář.
10. Opatřovati dlouhodobý úvěr příděkům,
stanovití podmínky jeho a sprostředkovati styk
s peněžními ústavy, pověřenými prováděním
finanční akce.
11. Dozírati na přidělený majetek, pokud
práva disposiční k němu budou óbmezena (§ 10
záb. z.).
12. Napomáhati zřizování zemědělských
dn.žstex', utvořených pro účely, vytčené záborovým zákonem, a dozírati na jejich hospodaření.
13. Zřizovaíi místní úřadovny nebo komise
podle zásad stanovených vládním nařízením
(§ 8 tohoto zákona).
*

§8.

Nařízením může býti přenesena část působ
nosti pozemkového úřadu na obvodové úřa
dovny nebo komise, zřízené pro jednotlivé
územní obvody, v nichž potřeba toho se objeví.
Z rozhodnutí takových obvodových úřadoven
nebo komisí jest přípustná stížnost podle zásad
platného lhůtního zákona ze dne 12. května 1896,
z. ř. č. 101, v době 14 dnů, o které rozhoduje
zemský úřad pravoplatně.
§ 9.
Dozor na činnost pozemkového úřadu vyko
nává správní výbor (§ 15 záb. z.), složený z 12
členů, volených Národním shromážděním na
dobu 3 let. při čemž funkce správního výboru
trvá vždy až do nové volby.
Funkce ve správním výboru pozemkového
úřadu Jest úřadem čestným. Členové mají pouze
nárok na náhradu hotových výloh.
§ 10.

Správní výbor volí ze sebe předsedu a dva
náměstky. Usnáší se platně, je-li přítomen před
seda, neb jeho náměstek, a aspoň šest členů,
nadpoloviční většinou přítomných.
§ 11.

Pozemkový úřad jest povinen podávat!
správnímu výboru v pravidelných obdobích
zprávy p sve činnosti. Správní výbor jest také
oprávněn vyžádati si od pozemkového úřadu
zpráv a vysvětlení a nahlížet! v příslušné spisy
a doklady ve všech1 věcech, kdy tak za dobré
uzná.
Souhlas správního výboru jest nutný, jde-li
o tyto záležitosti:
1. Rozhodování o tom, které objekty ze zá
boru jsou vyloučeny podle § 3 záb. z., propou

štění pozemků ze záboru podle § 11 záb. z. a vyvlastňování podle § 14 záb. z. {§ 7, odst. 2.),
2. Stanovení postupu, v jakém záborový
majetek má býti přejímán (§ 7, odst. 4.) a při
dělován (§ 7, odst 8.).
3. Zřizování obvodových úřadoven a ko
misí (§ 7, odst. 13).
Správní výbor může si vyhradili, aby i jiná
zásadní rozhodnutí pozemkového úřadu byla
jemu ke schválení předložena.
Vznikne-li spor mezi pozemkovým úřadem
a správním výborem, rozhoduje o něm minister
ská rada vyslechnuvši předsedy pozemkového
úřadu a správního výboru. Jednotlivá rozhodnutí
a opatření v záležitostech stran jsou z toho
vyňata.
Správní výbor může přizvali clo svých po
rad zástupce ústředních úřadů.
§

12.

Podrobnější ustanovení o působnosti pozem
kového úřadu dána budou nařízením.
§ 13.
Zákon tento účinkuje ode dne, kdy byl vy
hlášen. Že pozemkový úřad vstoupil v činnost,
oznámeno bude vyhláškou ve Sbírce zákonův
a nařízení.
§ 14.
Provést! tento zákon přísluší Veškerému mi
nisterstvu.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
Dr. Vrbenský v. r„
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
ministra veřejného zdravotnictví.
Stříbrný v. r.

Klofáč v. r.

Dr. Soukup v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ministra
sociální péče.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Zahradník v. r.

Dr. Hruban v. r.

Habnnan v. r.

Staněk v. r.,
jako ministr veřejných prací a v zastoupení
ministra zemědělství.
Dr. Stránský v. r.

