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Cis. 344.

§ 5.

Maří zení vlády republiky československé

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. květ
na 1920. Provedením jeho se pověřuje ministr pro
zásobování lidu.

ze dne 4. května 1920,
jímž se zřizuje Zemský hospodářský úřad pro
Podkarpatskou Rus.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pro správu Podkarpatské Rud co do záso
bování lidu zřizuje se na dobu potřeby Zemský
hospodářský úřad se sídlem v Užhorodě.

Švehía v, r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
l)r. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Habrnian v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r,
Prášek v. r.
Dr. řleidler v. r.
Klofáč v. r.
HampS v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Franke v. r.

§ 2.
Dkolem jeho jest řídili zásobovací službu
v Podkarpatské Rusi a dohlíželi na její provádění.
Všechna oprávnění I; dosažení tohoto cíle potřeb
ná přenášejí se na jmenovaný úřad.

Čís. 315.
Maliaení v„ády republiky Československé
ze dne 4, května 3L8>2<0,

§ 3.
Přísluší mu tedy zejména:
1. provádět! ony úkoly' v oboru zásobování
lidu v Podkarpatské Rusi, které zákony a mini
sterská nařízení ukládají, neb budoucně uloží, buď
všeobecně 'zemským správám politickým, nebo
přímo tomuto úřadu;
2. rozhodovati jako nejbližší nadřízená in
stance nad úřady županskými ve věcech záso
bovacích;
3. dohlížeti na činnost úřadů, komisí a jejich
poboček, jež jsou v Podkarpatské Rusi pověřeny
hospodařením životními potřebami, pokud tyto
ústavy spadají do působnosti ministerstva pro
zásobování lidu;

4. organisovati dopravní službu pro účely zá
sobování;
5. potírati lichvu životními potřebami;
6. zkoušeli, konati přípravné práce a navrhovati ministerstvu pro zásobování lidu, zda a po
kud se mají nařízení československé vlády přizpůsobovati zvláštním hospodářským a právním
poměrům v Podkarpatské Rusi.

jímž provádí se zákon ze dne 15. dubna 1920,
čís. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí ná
mořních.
§ 1.
U obchodního soudu v Praze zařizuje se
rejstřík lodí námořních, do něhož' zapisovány
budou československé lodi námořní:
1. lodi dostavěné, mající hrubou prostornost
nejméně 15 rejstříkových britských tun, jimž při
znáno jest od plavebního úřadu právo
a to pokud slouží plavbě výděikové, bez
— jiné lodi, určené na př. pro výzkum, zábavu
a pod., pokud podle zvláštního nařízení budou
zápisu podléhati;
2. lodi ve stavbě (§ 22 žák.) se souhlasem
plavebního úřadu.
vlajkové,
výjimky

§2.
Oddělení rejstříku pro lodi dostavěné vede
se podle formuláře A.
Na jednotlivých listech I.—III. zapisují se
skutečnosti
poměry uvedené v nadpisech
sloupců,
pak též na listě I. do sloupcu
3.—6. veškeré okolnosti uvedené v § 18, čís. U
zák., na listě II. do sloupců 3. a 4. veškeré okol
nosti uvedené v § 18, čís. 2. a 3., zák. o
pokud se týče o provozovateli; je-li vlastníkem
loďařstvo, též loďař korespondent; do sloupce 5.
listu II. zapíše se v případě § 24, odst. 1., zák. jako
loďař vlastník, v případě § 24, odst. 2., zák. s®
zapíše: „Provozovatel platí dle § 24, odst. 2., zak.
za loďaře.**
' v
a

zvláště

vlastníku,

§ 4.
Zemský hospodářský úřad jest přímo pod
řízen ministerstvu pro zásobování lidu; politická
správa Podkarpatské Rusi má však právo kontrolovaíi činnost hospodářského úřadu.
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Na listě závad (list III.) zapisují se věcná
práva na lodi již při zápisu váznoucí í§ 18, ě. 5.,
zák.), dále práva zástavní a jiné věcné závady
později vzniklé, veškeré změny a výmazy těchto
práv, jakož i poznámky fc těmto právám se vzta
hující.
Poznámky osobních poměrů'lodaře neb pro
vozovatele, jako vyhlášení konkursu na jejich
jmění, zapisují se na listě II. do sloupce 3., pokud
se týče 4., jiné poznámky na listě II. do sloupce 7.
Š 3,
Oddělení rejstříku pro lodi ve stavbě vede
*/, se podle formuláře B a skládá se ze dvou listů.
Na listě 1. zapisují se skutečnosti a poměry
uvedené v nadpisech sloupců, zvláště jiak též:'
do sloupce 3. výměry lodi stavbou ustálené,
postup stavby a doložené náklady stavební,
do sloupce 6. zapisuje se stavebník, t. i. ten,
Pro nějž se loď staví, jeho jméno, příjmení, sídlo
a státní příslušnost.
O zápisech do listu závad a o poznámkách
platí obdobně to, co ustanoveno v posledních
dvou odstavcích § 2.
§ 4.
Dostaví-li se lod zapsaná v rejstříku v oddě
lení B, zřídí se na přihlášku pro ni vložka oddě
lení A, zruší se vložka oddělení B a vyznačí se
zrušení to červeným inkoustem v nadpisu i na
konci té vložky.
Do nové vložky v oddělení A převedou se
z povinnosti úřadu zástavní práva zapsaná ve
zrušené vložce (§ 22 zák.).
§ 5.
Dobrovolných práv zástavních k námořní
lodi v rejstříku zapsané lze nabýti, je změniti
nebo zrušili pouze zápisem v rejstřík s výhradou
§ 21, odst. 3. a 4., zák.
Ostatní v rejstříku zapsaná práva, skuteč
nosti a poměry uvádějí se zápisem pouze
v patrnost.
š 6.
Na zápisy práv zástavních sluší obdobně
užiti předpisu zákona knihovního a instrukce
k němu, dále §§ 45—50, III.. novely k občanskému
zákonu ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. z.
Pokud zákon prováděný a toto nařízení ne
stanovuje nic jiného, platí obdobně též předpisy
řízení nesporného, zejména nařízení ze dne
března 1863, čís. 27 ř. z., o vedení obchod
ního rejstříku. Předpisy řízení nesporného platí
zvláště o Unitě rekursní (iddenní), a to i při zá
pisech do listu závad
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O všech zápisech budiž plavební úřad vy
rozuměn vyhotovením usnesení.
S 7.
Žádostem o zápis do rejstříku buďtež připo
jeny dva ověřené opisy listin, na základě jichž se
v zápis žádá.
Byl-li zápis povolen, založí se jeden opis do
sbírky listin, druhý opis ponechá se ve spisech.
Pro sbírku listin platí obdobně předpisy § 10,
odst. 3.—5., nařízení o vedení obchodního rej
stříku.
Uvedené opisy i doložky ověřovací na nich
netřeba kolkovati.
Pokud nebyl předložen dvojí ověřený opis
listiny, ponechá se prvopis při spisech a pro
sbírku listin vyhotoví se soudem ověřený opis za
poplatek 4 K za každou stránku.
§ 3
Pro obě oddělení rejstříku společně vedou se
abecední seznamy jmen, a to:
1. o jménech lodí zapsaných,
2. o jménech vlastníků, provozovatelů, lodařň-korespondentů, stavitelů a stavebníků,
3. o jménech osob, pro něž jsou zapsána práva
zástavní a jiná práva věcná.
U každého jména vyznačí se vložka, v níž
je zapsáno.
V seznamy ty lze každému nahlédnouti.
§ 9.
Každý svazek rejstříku budiž zvenčí opatřen
nápisem Lodní rejstřík námořní11, označením
oddělení rejstříku, číslem svazku a čísly vložek,
jež obsahuje.
§ 10.
Pcdati přihlášku o zřízení vložky pro loď
dostavěnou a přihlásiti další změny jest oprávněn
lodař (§§ 17, 18—24. odst. 1., zák.) aneb provozo
vatel (§ 1. odst. 4., § 24, odst. 2.).
•
K přihlášce o zřízení vložky pro loď ve
stavbě jest oprávněn stavebník (§ 22 zák.. § 13
tohoto nařízení).
§.11.
K žádosti ó zápisy, týkající sc práv zástav
ních, jest za souhlasu provozovatele oprávněn
též vlastník lodi nebo věřitel.
§ 12.
Má-li vlastník, provozovatel aneb stavebník
své bydliště neb sídio v cizině, je povinen zříditi
zmocněnce v tuzemsku bydlícího, aby jej ve vě-

640

cech, vztahujících se k' zápisům do rejstříku, za
stupoval a doručení, i ta, jež mají se státi k vlast
ním rukám, za něho přijímal.
V takových případech budiž se žádostí před
ložena přiměřená záloha na poplatky za uve
řejnění.

Na podání, jež se vztahují k téže vložce a
dojdou současně, budiž dle § 66, odst. 2. a 3.,
jedn. řádu, vyznačena současnost.
l
......
Lístky o doručení k vlastním rukám jsou
modré (§§ 350, 363 jedu. řádu).

§ 13.

Stavitel, jenž loď staví na svůj účet, je zá
roveň stavebníkem po rozumu § 22 zák.
Mimo tento případ jest k přihlášce dle § 22
fcák. připojiti též opis Smlouvy stavební.
§ 14.
Stavební list
18, č. 3., zák.) vydaný stavi
telem, jakož i prohlášení uvedené v § 22, odst. 3.,
iák., doklady o postupu stavby a o stavebních
nákladech (§ 22, odst. 1., zák.) buďtež co do
správnosti obsahu potvrzeny úřadem plavebním
aneb příslušným československým konsulátem.
§ 15.
List rejstříkový, jenž obsahuje všechny zápi
sy provedené ve vložce lodi, podepíše předseda
soudu a úředník rejstřík vedoucí.
List rejstříkový vydá se toliko v jednom vy
hotovení. Bylo-li osvědčeno, že se ztratil, vydá
se duplikát. Byl-li značně poškozen, lze vydá ti
list nový, když starý soudu se vrátí a učiní se
nepotřebným.
§ 16. •
Zápisy provedené v rejstříku oddělení A na
listu I. v rubr. 3, 4, 6 a na listu II. v rubr. 3,
4, 5, pak zápisy v rejstříku oddělení B na listu I.
V rubr. 3—6 jest vyhlásiti jednou.v Úředním listě
Československé republiky a v Ústředním ozna
movateli na náklad žadatelův.
Stejně sluší vyhlásiti změny těchto zápisů a
.výmaz lodi (§ 20, odst. 2., zák.).

& 18.
Značka spisová skládá se z označení rejstří
ku Ln a jeho oddělení, pak z čísla vložky, v níž
loď jest zapsána, na př. Ln A 2, Ln B 1.
Číslo jednací je složeno z označení rejstří
ku Ln, z čísla, pod nímž podání je zapsáno v de
níku, spolu s letopočtem, pak z označení vložky
a řadového čísla spisu, na př. Ln 30/20, Ln 40/20
A 2/i
B 1/2,
^ Pro zakládání spisů platí obdobně předpisy
§ 276, odst. 1. a 3., jedn. řádu.
%

19.

Ze zápisů práv zástavních platí se tytéž po
platky jako při zápisech do knihy pozemkové a
jest obdobně použiti předpisů v tortrto směru
platných.
Zápisy jiné nepodléhají poplatkům. O zápisech
osoby vlastníka, provozovatele, stavitele a sta
vebníka, jakož o změnách v těchto zápisech budiž
vyrozuměn úřad poplatkový.
§ 20.
Nařízení toto nabývá účinnosti současně
s prováděným zákonem a jeho provedením po
věřují se ministři spravedlnosti, veřejných prací,
obchodu a financí.
Švehía v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Sonctág v. r..
D • Meidíer v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v, r.
Klofáč v. r.

Š 17.
Podání, jež dojdou ve věcech rejstříkových,
zapisují se do deníku, jenž se vede podle formu
láře Ln pro všechny tyto věci společně.
čísla deníku jdou postupně od 1. ledna do
31. prosince každého roku.

\
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Příloha k § 2 nařízení ze dne

4.

května 1920, č. 315 Sb. z. a n.

Lodní rejstřík námořní

Vložka č..................

pro

lodi

dostavěné.

Oddělení A, list I.
Přístav

Běžné
čís.
zápisu

Den
podání
a
čís.
deníku

Jm»no kdi, druh, ] lavební oblast, způsob stavby
a pohonu, pře imět (účel)
plaveb, podniku, signál
rozeznávaní

Rozměry
a hrubá
prostornost

Loděnice
a kdy lodi
vybudována

á) rejstříkový
(domovský),
b) základní,
c) výjezdní

1

2

3

4

5

6

.

'

■

%
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Oddělení A, list II., str. 1.
Vložka č
n i

■ t..

..................

'_

'

1

Běžné
číslo
zápisu

Den
podání
a číslo
deníku

Vlastník lodi
a způsob, jak vlastnictví nabyl
(při ločTařstvu též lodařkorespondent)

a právní důvod, na základě

1

2

3

4

•«*

V

Provozovatel
něhož lodi užívá

11

S4S

Oddělení A, list II,, sír. 2.
Ločfař
5

I
|,

' ’

<

Práva státu vyhrazená

■
Poznámky

G

V

í

i

\

1
i

i

i■

i

I
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List závad,
VIožka

..................

Oddělení A, list 111.
též oddělení B, list II.

číslo
položky

Závady
__________________________

)

Suma
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Příloha k § 8 nařízení ze dne 4. května 1920, č. 345 Sb

Lodní rejstřík

námořní

z. a

n,

pro lodi

ve

stavbě.

Oddělení B, list I.

Běžné
číslo
zápisu
i s

Den
pod i ní
a číslo
deníku

Výměry lodi,
postup stavby,
náklady stavební

Loděnice
a místo v ní,
kde se
lod staví

Stavitel,
jméno
a sídlo

2

3

4

5

1

Stavebník,
jméno
a sídlo

Poznámky

6

7

i
*

N_

,

■

-

■

i
82*

§46
Příioba V § 17 nařúení zs due 4. května 1920, č. 315 Sb.

Deník

Běžné
čís.
I
!-■ ;
.i

pro

věci

lodního

z.

a a.

rejstříku

I»en
podání

•Strana
neb
úřad

Předmět

2

8

4

námořního,

Poznačení spisů
rejstříkových
neb sběrných

Den vyřízení
a zápisu
5

|

6

i

i
:

/
i

S'.jt il

v

Im.

