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Obsah: Čís. 61. Nařízeni o vyšetrení a uvedení v patrnost zabraného majetku pozemkového.

Cis. 61.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 9. ledna 192©

o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného ma
jetku pozemkového.

Na základě '§§ 16 a 20 zákona ze dne 16. dubna 
1919, č. 215 Sb. zák. a nař. (zákona záborového) 
doplněného zákonem ze dne 11. července 1919 
č. 387 Sb. zák. a nař., aby vyšetřen a uveden byl 
v patrnost velký pozemkový majetek zabraný 
státem, nařizuje se toto:

§ 1.
Soupisem jest povinna každá fysická a práv

nická osoba bez rozdílu státní příslušnosti, jež 
(pokud v §§ 2 a 3 tohoto nařízení není jinak usta
noveno) jest vlastníkem, spoluvlastníkem neb 
ohledně majetku vázaného uživatelem zabraného 
majetku pozemkového (§§ 2 a 3 záborového zá
kona) nebo zákonným zástupcem těchto osob.

§ 2.

Povinnost soupisu nastává:
1. při souboru, jenž měl výměru velkého po

zemkového majetku (přes 150 ha zemědělské půdy 
t. j. rolí, luk, zahrad, vinic, chmelnic nebo přes 
250 ha půdy vůbec) ještě v době mezi 28. říjnem 
1918 a 24. dubnem 1919 s vyloučením majetku uve
deného v § 3, odst. 1, lit. b) a odst. 2. záborového 
zákona, nebo nabyl povahy zabraného velkého po
zemkového majetku před vyhlášením tohoto na
řízení, dnem, kdy toto nařízení nabude účinnosti,

2. při majetku nabyvším této povahy později, 
dnem, kdy nastala událost rozhodná pro přechod 
z majetku svobodného do majetku zabraného dle 
§ 4 zákona záborového.

§ 3.

Aby zabraný majetek byl řádně vyšetřen, 
může pozemkový úřad přidržet! k soupisové po
vinnosti též jiné vlastníky neb spoluvlastníky ne
movitostí, zejména takových, jež byly v době od

28. října 1918 částí zabraného velkého majetku po
zemkového, a to bez ohledu na výměru půdy.

Povinnost k soupisu nastává u těchto osob 
dnem doručení výměru pozemkového úřadu.

§ 4.

Splněním soupisové povinnosti nevzdává se 
ještě osoba soupis předloživší námitek, že v jejím 
případě nejde o zabraný velký pozemkový ma
jetek. Námitky řádně odůvodněné dlužno podafi 
však současně se soupisem.

§ 5.

Pro splnění povinnosti soupisové platí tyto 
Ihúty, ve kterých dlužno předložití soupisy po
zemkovému úřadu:
a) při pozemkovém majetku do 500 Ira do šesti

neděl,
b) při pozemkovém majetku přes 500 ha až do

2000 ha do 60 dnů, a
c) při pozemkovém majetku přes 2000 ha do 90

dnů,
ode dne počátku povinnosti k soupisu dle §§ 2 a 3 
tohoto nařízení.

Pozemkový úřad potvrdí příjem soupisu vy
dáním neb zasláním přejímacího soupisového
lístku.

§ 6.

Soupis se skládá:
1. z jednoho obalového archu dle vzoru A,
2. ze dvou stejnopisů seznamu deskových a 

knihovních vložek dle vzoru B/l a B/2,
3. ze dvou stejnopisů berním úřadem potvrze

ných pozemnostních archů,
4. ze tří stejnopisů dle vzorů C a D, při 

vzoru C pro každý soudní okres zvláště,
5. ze tří stejnopisů dle vzorů E a F, při 

vzoru E pro každý zemědělský závod zvláště,
6. z jednoho opisu seznamu majetku nemo- . 

vitého nebo likvidační bilance, pokud se týká ne
movitostí, jak seznam neb bilance byly předlo
ženy za účelem uložení majetkové dávky dle zá-
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koná ze dne 23. dubna 1919, č. 217 Sb. z. a n„ a ze 
dne 27. června 1919, č. 369 Sb. z. a n.

Soupisová data budtež udána v metrické míře 
plošné.

Pozdější změny soupisem přihlášeného stavu 
majetku pozemkového, dlužno do měsíce oznámili 
pozemkovému úřadu podáním, jež má obsahovali 
všecky údaje potřebné k vyznačení změny ! 
v soupise.

Osoby soupisem povinné jsou povinny sdělit! 
na vyzvání pozemkového úřadu i jiná data neb 
vysvětlení v příčině pozemkového majetku a práv 
s ním spojených a to ve Ihútě stanovené pozem
kovým úřadem.

Knihovní soudy jsou povinny vyrozumět! po
zemkový úřad o všech změnách doručením pří
slušných knihovních usnesení.

§ 7.

Pozemkový úřad může prodloužili v § 5 to-' 
hoto nařízení stanovené lhůty jen ve výjimeč
ných případech (jako úmrtí osoby povinné sou
pisem).

§ 8.
Na návrh pozemkového úřadu uvedou kni

hovní soudy v patrnost zabraný majetek knihovní 
poznámkou na listu vlastnickém, že majetek je za
brán státem dle zákona ze dne 16. dubna 1919,
6. 215 Sb. z. a n.

§ 9.

Na návrh pozemkového úřadu potrestá poli
tický úřad prvé stolice osoby povinné soupisem 
pokutou do 50.000 Kč, nebo vězením do jednoho 
měsíce, jestliže předloží soupisy nesprávné neb 
neúplné, bez ' újmy případného stíhání trestními 
soudy. Trest pokuty může býti opětovně uložen.

Stejným způsobem potrestá politický úřad 
prvé stolice osoby povinné soupisem, jestliže ne
předložily soupisů včas ve Ihútě nařízením tímto 
stanovené. Trest pokuty může býti opětovně 
uložen.

Proti uložení trestu přípustná jest stížnost 
k politickému úřadu druhé stolice do 14 dnu ode 
dne doručení nálezu o trestu. 'Úřad tento rozhoduje 
o stížnosti s konečnou platností.

§■ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti 14 dní po dni 

vyhlášení.
Nařízení provede veškeré ministerstvo.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Tiisar v. r.
Houdek v. r. 
Somitág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r. 
Klofáě v. r.
Dr. Hodža v. r.

Dr Franke v. r.

\ - . ' . ' v ' V;



Příloha A k nařízení ze dne 9. ledna 1920, 6. 61 Sb. z. a n.

89

a.

SOUPIS
zabraného majetku pozemkového,

který předkládá dle nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.,

\ . - , • . 1 ,
knihovní vlastník _— ............i..............................................................._

uživatel...............i--- ---- -—................. ...... ....... ...... ...................... .

řádné bydliště vlastníka neb uživatele ...................... :..............................................

jméno a bydliště splnomocněnělío zástupce__ r.........................................................

Prohlášení:

. Výměra 
osobě k soupisu

veškerého majetku 
povinné byla:

pozemkového patřícího v území republiky Československé

A. Dne 28. října 1918

půdy zemědělské ha a 111“
jiné půdy ha a m2

celkem ha a irr

Dne 24. dubna 1919

půdy zemědělské ha a m2
jiné půdy ha a nr

celkem ha a m2

*B Dne .......... ................................
(datum události, kdy volný majetek pozemkový 

majetku zabraného)
nabude po 24. dubna 1919 povahy

půdy zemědělské ha a om
jiné půdy ha a m2

celkem ha a m2

V tomto soupise a připojených k němu přílohách jsem vědomě ničeho nesprávného 
neuvedl. Ze zabraného majetku jsem ničeho nezatajil. Jsem ochoten správnost všech údajů 
stvrditi přísahou.

V.....-............................................... , dne.

(podle plné moci [dekretu atd.]

ze dne................ >..........)

* Vyplní vlastník .(uživatel) majetku pozemkového, jehož majetek pozemkový nabyl zvětšením povahy 
majetku zabraného až po 94. dubnu 1919, nebo nabude této povahy až po vyhlášeni tohoto vládního nařízení.
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Strana 4 vzoree A (stv. 2 

a 8 jako vnitrní strany 

archu nepotisítčny).

Poučení:

Velkým majetkem pozemkovým jest rozuměti soubory nemovitostí s právy, která jsou spo

jena s jich držením, jestliže výměra náležející v území republiky Československé vlastnicky jedné 

osobě nebo týmž spoluvlastníkům je větší, .než 150 ha Půdy zemědělské (rolí, luk, zahrad, vinic, 

chmelnic), nebo 250 ha půdy vůbec.

Manželé nerozvedení považují se za osobu jedinou.

Majetek svobodný stane se majetkem zabraným, jestliže ve vlastnictví jediné osoby, týchž 

spoluvlastníků, nerozvedených manželů neb rodičů a dětí prvého stupně soustředí se soubor nemo

vitostí přesahující 150 ha půdy zemědělské neb 250 ha půdy vůbec.
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Přiloba B/l k nařízení ze dne 9. leiaa 1920, č. 61 Sb. z. a n, 

Vzoreo B/L

SEZNAM
deskových vložek o majetku.

Jméno osoby soupisem povinné:

Sídlo 
soudu 

desko vélio

číslo

vložky
Doslovný název 

vložky
Z dístu .B jména vlastníků 

a jejich podíly Poznámka

\
1



Příloha TV2 k nařízení ze dne 9. lelna 1920, č. S1 Sb. z. a n.

Vzorec B/2.

knihovních vložek o majetku.

Jméno osoby soupisem povinné:
-------------- --——.— - ________________________________

Bidlo
soudu

knihovního

Číslo

vložky
Katastrální

obec
Doslovný název 

vložky
Z listů B jména vlastníků

.... Poznámka
a jejich podíly
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Sídlo
soudu

knihovního

číslo

vložky
Katastrální

obec

Doslovný název 
vložky

Z listů B jména vlastníků 

a jejich podíly
Poznámka

'

v

i

t

•



Příloha C k nařízení ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.

Země:

Soudní okres:

O.

Soupis
veškerého majetku pozemkového

jméno (vlastníka, uživatele): .............................................. ...................

v soudním okrese:

dle nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.

Přetklect:

Jméno
zemédélskéhD 

závodu, 
k němuž 

pozemky patři

Výměra půdy

Hospodaří se
Zcizená půda 

v době od
28.'X. 1918

ve vlastní režii ve velkopaclitu v drobném pachtu

na půdě

země
dělské jiné celkem země

dělské jiné celkem

2|aj~

země
dělské

-Ne

jiné

w 1 „ K J= j a £

celkem země
dělské jiné

5 i a 15

celkem

•c | a 1 E

země
dělská

a | E

jiná celke m

E
re a S

re
JZ a S

re a E
re.c a E w 1 a x: | 3 E "I3 E J5ja S 3ÍE ~ i

— — — - -

—

j'

-Mimo
uvedené

jednotky:

1

Součet1

1 1 1 1

Jiné závody zřízené na této půdě:

cukrovar lihovar pivovar sladovna cihelna sklárna lomy pila sušárna celkem

| •
I | 1
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Poučení.

Soudí';

soudním okrese
Soupis

cedním pořadí katastrálních obc;.
Stane-li se svobodný majetek pozemkový zabraným majetkem pozemkovým (§ 4 záborového zákona) 

po dni vyhlášení tohoto nařízení, budiž soupis proveden dle stavu toho dne, kdy nastala událost rozhodná pro 
přechod z majetku svobodného do majetku zabraného státem dle zákona záborového.

Pozemky v podpacht dané se nečítají v rubrice velkopachtu, nýbrž v rubrice o drobném pachtu. 
Pozemky vykupované drobnými pachtýři podle zákona ze dne 27. května 19i9, č. 318 Sb. z. a. n., buďtež 

zde uvedeny a sice v rubrice o drobném pachtu (§ 27 cit. zákona).

tento má obsahovat! data o veškerém zabraném majetku pozemkovém, patřícím v jednom 
osobě resp. osobám k soupisu povinným, dle stavu v den vyhlášeni tohoto vládního nařízenu 
tento budiž zhotoven zvlášť pro každý soudní okres, v němž zabraný majetek leží a sice v abe-

ť

j »

/

f



Příloha D k nařízení ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a

D.

Soupis
veškerého majetku pozemkového

dle nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.

Jméno vlastníka, uživatele: 

Rádné bydliště:....................
/

Výměra půdy Zcizená půda 
v době od 28. října 1918

11

m2

Závody zřízené na této půdě

v zemi
zeměděl

ské jiné celkem zeměděl
ská jiná celkei

a
>
t-

-hd

O lih
ov

ar
pi

vo
va

r
| sl

ad
ov

na
| ci

he
ln

a
1 sk

lá
rn

a

£
_C

cd
c
5—

'03
>c/,
=3
C/)

celkem

ha | a ni3 ha a m3 ha | a |m3 ha | a m3 ha a |m3 ha a

V Cechách • • ■
1

— — —-—
_LL

—

Na Moravě ■ • •

Ve Slezsku ■ :

Na Slovensku ■ •

—

—

—

—

—-

-— —

— — —- — — — — — —
j_

Součet • ■
— —

í

1 i i ií i

Způsob hospodaření na této půdě:

Ve vlastní režii Ve velkopachtu V drobném pachtu

V zemi zeměděl
ské jiné celkem zeměděl

ské líné celkem zeměděl-:
ské jiné celkem

ha a m3 ha a m3 ha a m3 ha a m’ ha a m3| ha a m3 ha a m'3 ha a m3 ha a m>

•

Na Moravě • • •

Ve Slezsku • • •

j

Na Slovensku •

Součet • ■ -



X

V drobném pachtu

jinázemědělskápudy zemědělskézemědělskézemědělské j i n ezemědělské j i n e

Země celkemSoudní okres celkem staveb-celkem ne
plodná
půda

jiná daně 
prostá 
plocha

sou-jezera,
rybníky,
močály

plocha
neplodná

stav.
plocha

zahrady součetsoučetzahrady vinice vlnicesoučetzahrady pastvinysoučet nice plochyvinice

a nrha 1 a imha ; a nť' ' ha a nrha i a mha a ni ha

Součet



Poučení.

Soupis tento Je sumárním výkazem o výsledcích soupisů dle vzorce C.
Výsledky tyto buďtež zapisovány abecedně dle soudních okresů v Cechách, na Moravě, ve Slezsku 

a na Slovensku.
Pozemky v podpacht dané se nečítají v rubrice velkopachtu, nýbrž v rubrice o drobném pachtu. 
Pozemky, vykupované drobnými pachtýři podlfe zákona ze dne 27. kvitna 1919, č. 318 Sb. z. a n„ 

buifí*ž zde uvedeny a sice v rubrice o drobném pachtu (§ 27. cit. zák.).

I

f

l

J

/



Příloha E k nařízení ze dne 9. ledna 1920, č. 61 žb. z. a n.

Země:

Soudní okres:

E.

Soupis
pozemkového majetku příslušného k samostatnému zemědělskému

závodu (dvůr, revír atd.)

dle nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.

Pojmenování tohoto zemědél. závodu:.....................................  obec: ..... ......... čp. ...

Jméno (vlastníka, uživatele):............................................................................

Bydliště:........... ......................................................................................................

Přelilesi:

Zcizená půda 
v době od 
28./X. 1918

Výměra půdy v drobném pachtuve velkopachtuve vlastní režii
Soudní
okres

země
dělská

země
dělské

země
dělské

země
dělské

země
dělské

celkemcelkem celkemcelkemcelkem

Součet

Jiné závody zřízené na této půdě:
—

1'
cukrovar | lihovar j pivovar sladovna cihelna sklárna lomy pila J sušárna | celkem j



Ve v V drobném pachtu Zcizená půda v době od 28. října 1918

s k é z e m ě d ě s k éz e m ě d ě půdy zemědělskézemědělské zemědělská] i n e j i n aSoudní

okres
Katastrální

obec celkem celkemcelkemjiná daně 
prostá 
plocha

jezera, staveb- ne- j!
ní jí p odná : 

plochy1' půda CCt
plocha

neplodná
stav.

plocha
vi- i sou- 

nice !l čet
zahradvsoučetzahrady role j luka jjsoučetzahrady součetpastvinysoučet vinice vinicevinice

močály nice
ha a ;rri ha i aha | a |m ha ' a mha a mha I aha ! a m ha í a im nv m

Součet



P o učení.

Soupis tento má obsahovat! data o pozemkovém majetku, který přísluší k jednomu zemědělskému 
závodu (dvůr, revír, cukrovar, oekonomie a podobně) dle stavu v den vyhlášení tohoto vládního nařízení, 
u majetku, který nabude povahy zabraného majetku po vyhlášení tohoto vládního nařízení, dle stavu toho dne, 
kdy nastala událost rozhodná pro přechod z majetku svobodného do majetku zabraného státem dle zákona 
záborového.

Soupis budiž sestaven dle skutečného pořadí katastrálních obcí.
Soupis budiž zhotoven zvlášť pro každý zemědělský závod.
Pozemky v podpacht dané se nečítají v rubrice velkopachtu, nýbrž v rubrice o drobném pachtu.

Pozemky vykupované drobnými pachtýři podle zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., budtež 
zde uvedeny a sice v rubrice o drobném pachtu (§ 27. cit. zák.).

/



PřílohaF k nařízeni ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb, z. ji_ n.

F.

Soupis
pozemkového majetku příslušného k samostatným 

zemědělským závodům

dle nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. ledna 1920, č. 61 Sb. z. a n.

Jméno vlastníka, uživatele: 

Bydliště:...................................

Přefrled:

Zeměděl ských 
závodů Výměra půdy

Zcizená půda 
v době od 28. října 1918

Závody zřízené na této půdě
___ 0__________________ -

v zemi počet
zeměděl

ské jiné celkem zeměděl
ská jiná

1
celkem

1 c
uk

ro
va

r
| li

ho
va

r
1 p

iv
ov

ar
| sl

ad
ov

na
| c

ih
el

na
| sk

lá
rn

a

>>
B cc

su
šá

rn
a

celkem

ha a jm'-’ ha a m3 ha a |m3 ha | a ni3 ha j a Im3 ha 1 a ni •’ ■ií a

V Čechách — — —

Na Moravě —

Ve Slezsku —
Na

Slovensku
-

Součet • • i
iII 1 I i i

Způsob hospodaření na této půdě:

V zemi

Ve vlastni režii

n

Ve velkopachtu V drobném pachtu

zeměděl
ské jiné celke zeměděl

ské jiné celkem zeměděl
ské jiné celkem

ha |a |ms ha a ím3 ha | a „0ha 1 a m3 ha a m3 ha a |m3 na | a m3 ha a mJ ha a ni3

V Čechách • • •

Na Moravě • ■ • —
•

—
•

Ve Slezsku • • • < — ---- r

—Na Slovensku •

Součet • • — ——u )


