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Cis 575.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne li. října 1920,

aby proveden-byl soupis zaměstnanců na zabra
ném pozemkovém maje.ku a osob požívajících 
z důvodů služební činnosti na velkém pozemko

vém majetku pensí neb darů z milosti.

Na záldadě § 72 zákona ze dne 8. dubna 
1920, č. 329 Sb. z a n. (zákona náhradového), 
a § 20, odst. 2., zákona ze dne 16. dubna 1919, 
č. 215 Sb. z. a n. (zákona záborového), ve znění 
zákona ze dne 11. července 1919, č. 387 Sb. z. 
a n„ aby prove len byl soupis zaměstnanců na 
zahraném pozemkovém majetku a osob požívají
cích z důvodů služební činnosti na velkém po
zemkovém majetku pensí neb darů z milosti, 
nařizuje se toto:

§ I-
Osoby hospodařící ua zabraném majetku po

zemkovém a jejich vedoucí úředníci a plnomoc- 
níci povinni jsou pod následky >j 12 do 30 dnů 
ode dne účinnosti tohoto nařízení

1. ohlásili Pozemkovému úřadu
a) počet vše di svých zaměstnanců podléhajících 

pensijní povinnosti podle zákona ze dne
5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n.,

b) počet osob požívajících z důvodů služební 
činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí 
(provisí) neb darů z milosti, u osob pak, 
jejichž ydliště není správě nebo pokla lne 
zabraného majetku známo, jednotlivě u každé 
osoby jméno, příjmení a pojišCovací ústav, 
vyplácející zaopatřovací požitky;
2. v případech vlastního náhradního pojištění 

předložití Pozemkové nu úřadu současné s ohláškou 
dle č. 1. opisy pensijních normálů a smluv, řádů 
pro udílení a vyplácení darů z milosti a jim po
dobných zaopatřovacích zařízení;

3. objednat! u Pozemkového úřadu pro každou 
osobu soupisem povinnou potřebný počet soupi
sových dotazníků dle tj§ 4 a 6, pokud vzat byl 
na ni zřetel při olil.išce dle' č. 1.

§ 2.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dlužno 

ohlásit! počet osob naznačených v § 1 pod č. 1., 
lit. a), pokud jsou úředníky neb podúředipky na 
zabraném pozemkovém majetku, počítajíc k nim 
šafáře, poklasnó (stálé birešské gazdy), hajné 
a osoby v /podobném služebním postavení.

Na Hlučínsku, Vitorazsku a Valčicku dlužno 
ohlásiti počet osob k § 1, č. 1., lit nezaměstna
ných v den účinnosti tohoto nařízení na zabraném 
pozemkovém majetku a podléhajících dne 1. květ

na 1920 pensijní povinnosti aspoň podle předpisů 
německých, pokud se týče rakouských o zákonné 
povinnosti pojistné.

§ 3.
Povinnosti uložené v § 1 osobám tam na

značeným splněny budtež v Cechách přímo 
u Pozemkového úřadu, na Moravě, ve Slezsku, 
na HUníasku prostřednictvím obvodové' úřadovny 
Pozemkového úřadu v xBrné, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi prostřednictvím obvodové 
úřadovny Pozemkového úřadu v Trenčauských 
Teplicích.

§ 4.
Po uplynutí lhůty stanovené v § 1 zašle 

Pozemkový úřad (jeho obvodové úřadovny) za 
i náhradu hotových výloh osobám povinným ohláš
kou dle § 1 soupisové dotazníky dle vzorů

A pro aktivní zaměstnance,
B pro osoby požívající pensí a darů z milosti, •/.
C pro vdovy a sirotky po zaměstnancích a
peusistech,

aby je rozdaly nebo rozeslaly nejdéle do 14 dnů 
ode dne doručení dotazníků pod následky § 12 
bezplatně svým zaměstnancům a osobám požíva
jícím pensí neb darů z milosti, pokud bydliště 
těchto osob jsou správě neb pokladně zabraného 
majetku známa (§ 1), a během ohlašovací lhůty 
§u 6 předložily trojmo seznamy, sestavené dle '), 
jednotlivých hospodářských jednotek a velkostatků, 
s udáním jména, příjmení, zaměstnání a pokud 
známo i bydliště osob ohláškou povinných.

§ 5.
' Osoby, jimž poskytují zaopatřovací požitky 

jiní nositelé pojištění než osooy na zabraném 
majetku hospodařící, nebo jejich fondy či náhradní 
ústavy, povinny jsou nejdéle do 30 dnů ode dne 
účinnosti tohoto nařízení sděliti své bydliště a 
objednali sobě potřebné soupisové dotazníky v Če
chách u Pozemkového úřadu v Praze, na Moravě, 
vo Slezsku a na Hlučínsku u obvodové úřadovny Po
zemkového úřadu v Brně, na Slovensku a v Pod
karpatské-Rusi u obvodové úřadovny v Trenčan- 
ských Teplicích, a to bud přímo, nebo prostřed
nictvím svých stavovských organisací.

Ve všech případech, kde do 60 dnů ode dne 
účinnosti tohoto nařízení nebyly od osob povin
ných k tomu dle § 4 rozdány (rozeslány) soupi
sové dotazníky.zaměstnancům neb pensistům a pod., 
povinny jsou tyto osoby ohlásiti tuto okolnost 
nejdéle do dalších 30 dnů u Pozemkového úřadu 
nebo příslušné jeho obvodové úřadovny, zároveň 
pak označit! jméno, příjmení a bydliště svého 
zaměstnavatele, po případě též jeho vedoucího 
úředníka nebo plnomocníka, dále místo, kde loží 
zabraný pozemkový majetek, po přip. která po
kladna vyplácí služební neb zaopatřovací platy, 
a objednali sobě potřebné soupisové dotazníky.
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§6.

Soupisové povinnosti podléhají a povinni jsou 
soupisové dotazníky správné ve třeeh stejn ipisoch 
vyplniti a nejdéle do 90 dnů ode dne účinnosti 
tohoto nařízení , předložití Pozemkovému úřadu 
nebo jeho, aby^lové úřadovno zaměstnanci dosud 
v činné službě ^azabráném pozemkovém majetku, 
označení v § 1 pod ó. 1., lit. a), a v § 2, kteří 
již^ před 1^ srpnem 1914 byli ve služebním po
měru na velkém pozemkovém majetku na území 
republiky Československé, dále pak osoby, kterým 
vlastníci zabraného pozemkového majetku nebo 
všeobecný pensijní ústav nebo náhradní pojištění 
jiné poskytují zaopatřovací požitky, ať již jako 
pensi (provisi) nebo dar z milosti.

V soupisových formulářích vzat jest zřetel 
na stav ke dni 4. března 1920.

Do služební doby ztrávené na velkém pozem
kovém majetku mohou sobě započílati státní pří
slušníci Československé republiky dobu ztrávenou 
ve službě na zemědělských (lesních) po lnicích 
v cizině,^ jestliže jejich tamější zaměstnavatelé 
měli v té dobé tahá velký pozemkový majetek na 
území republiky Československé.

§ 7.
Údaje v soupisových dotaznících týkající se 

domovského pr.tva, bydliště a zaměstnání osoby 
soupisem povinné v den účinnosti tohoto nařízení 
potřebují potvrzení obecního úřadu řádného by
dliště osoby soupisem povinné.

Ostatní údaje buclcež doloženy přílohou k sou
pisovým dotazníkům, a to jednak potvrzením za
městnavatele fjeko vedoucího úředníka, plnomoc- 
níka) o služebních nebo pensijuích příjmech, po
sledním služebním postavení a době' služební 
u posledního zaměstnavatele ztrávené, jednak ově
řené opisy listin osvědčujících ten který údaj.

Okolnost, žé osoba činně zaměstnaná na za
braném pozemkovém majetku byla ve služebním 
poměru na velkém pozemkovém majetku již před 
1, srpnem 1914, musí býti vždý hodnověrným 
způsobem osvědčena.

§ 8.
Dva stejnopisy předložených soupisových do- 

tazníků podrží Pozemkový úřad k případnému 
zajištění nároků zaměstnanců a pensistů po roz- 
umu §§ 50, 57 a 74. odst. 3., náhradového zákona 
a k provádění § 75 téhož zákona, jakož i k úče
lům statistickým, třetí stejnopis spolu s přílohami 
(.§ 7) postoupí Všeobecnému pensijnímu ústavu 
v Praze.

§ 9-
Pozemkový úřad, pokud se týče Všeobecný 

pensijní ústav v Praze (§ 8), jest oprávněn uložiti 
osobám povinným k ohlášce dle § 1, aby jemu

sdělily též jiná data a podaly vysvětlení potřebná 
k provedení soupisu a zpracování katastru, a to 
ye ihůtě zvláště k tomu jim určené pod následky 
§ D2.

§ 10.
Lhůty 'v tomto nařízení stanovené nemohou 

býti prodl úženy, leč u osob soupisem povinných 
(?j 6), prokáží-U Pozemkovému úřadu, že zmeškaly 
lliůtu pro skutečnosti neodvratuó a na jejich vůli 
nezávislé.

§ U.
Veškeré listiny, podání, úřední vyhotovení a 

ověření opisů listin jsou osvobozena od kolků 
a poplatků, pokud jsou potřebná k splnění po
vinností uložených tímto nařízením a pokud jich 
nebude použito /stranou k účelům jiným (j§ 82 
a 83 zákona z 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.).

§ 12.
Na návrh Pozemkového úřadu (jeho obvodová 

úřadovny) potrestá politický úřad prvé stolice 
osoby povinné ohtáákou dle § 1 pokutou do
50.000 Kc nebo vězením do 1 měsíce, jestliže ne
splní nebo splní nesprávně neb opožděné povin
nosti uložené jim tímto nařízením, osoby pak po
vinné soupisem dle t) 6, jestliže předloží nesprávné 
vyplněné soupisové dotazníky, a to v obou přípa
dech bez újmy případného stihání trestními soudy.

Proti uložení trestu přípustná jest stížnost 
k politickému úřadu II. stolice clo 14 dnů ode 
dne doručení nálezu o trestu. Úřad tento rozhodne 
o stížnosti s konečnou platností.

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi trestají 
přestupky tohoto nařízení administrativní policejní 
vrchnosti.

§ 13.
Nařízeni toto nabude účinnosti 14 dní po dni 

vyhlášení.
Nařízení provedou veškeří ministři.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.,

jako správce ministerstva financí a v zastoupení 
nepřítomného ministra obchodu a správce úřadu 

pro zahraniční obchod.

Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Gruber v. r.

Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.

Dr. Brdtík v. r.
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Fřtloha It nař. ze dne 12. října 1920, i. 575 Sb. z. a n.

Trojmo čitolně vyplniti, poflepsatl a zaslatl:
t Čechách: Pozemkovému úřadu,
na Moravě, ve Slezsku a na íllučínsku : Obvodové úřadovně Pozemkového úřadu v Brně, 
na Slovensku a v Podkarpatské Itusi: » » » » v Trenč. Teplicích.

Soupisový dotazník A

pro činné saměstnance na. zabraném pozemkovém majetku.

]. Velkostatek v....... ..................................... ....... . země_________ _______ __ _____

2. Jméno vlastníka velkostatku............ ............................................................................ ............ .

(jeho vedoucího úředníka, plnomocníka) ...................................._............. ;..... ........ .......

3. Jméno a příjmení zaměstnance.... ................. .............................. ;............ ................

4. Způsob zaměstnání (postavem) zaměstnance........:.................................................................

5. Zaměstnanec narozen a) dne a roku .............................................. ......... .....................

b) v............................................. země............................... ............. .

6. Domovská obec________............. ............ .... .......  země............................................. :........

7. Stav zaměstnancův (svobodný, ženatý, vdovec)................. ........... L......... .... .................. ..... -

8. Jméno a dívčí jméno manželky, jestliže žije......................................................................... ,....

manželka narozena a) dne a roku ............. ;...................................... .....—................... .... .

b) v_____ ___ _________ ______,_.i. země............... :.................. ....~.....„
i

sňatek uzavřen dne........................;......................... v.....-.................... 1...................... ...... - -

__ naroz. dne....... ........ .... ...... ...... ..... 1........... _..... _....9. Děti:.
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10. Služební doba zaměstnance:l)

od...... ........... do„................. .na velkostatku......................................  jako (funkce)...... ....................-

s úhr. roč. požitky2)..........................................

od...... ....... .....do...................na velkostatku......................................jako (funkce)-------- -----------

s úhr. roč. požitky ..........................................

od.................. do.................. na velkostatku..................................... jako (funkce).....—......... ,...... -

s úhr. roč. požitky ........................... ,............. -

od..................do........... ...... na velkostatku................... .................. jako (funkce).... .........................

s úhr. roč. požitky ............ ..... ................ .......

od............... _..do.„............... na velkostatku__________________ jako (funkce)™........... i...............

s úhr. roč. požitky .....................................

11. Služební doba zaměstnance, započitatelná do pense ......-..... ..................... ....... :................

12. Kde je zaměstnanec na pensi pojištěn?............................................... —..........................................

od kdy?__________ i____ . ..—----------- ----—------ ----------- -——....--------- --------- --—...... -

z jakých služebních příjmů placeny jsou pojistné prémie? .................................... ...................

jaká je měsíční pojistná prémie?............... .... ......................:----- —l...—.............. ............—......... -

V. , dne ,1920.

)

Podpis..................................................................................

Bydliště (přesná adresa):..... .............................................

é

- S '
*) Uvá lStia badii ponze služební doba na velbostafeíob ležících v úze ■ní dnešní republiky Českosíovens1!^ 

nebo na země lělských podnicích v oiziaS, pokud dotyční zaměstnavatelé míli v dobi zaměstnání podepsaného 
zaměstnance velký pozemkový majetek v území republiky československé (§ 72 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
6. 329 Sb. z. a n.).

*) K základnímu služnému budtež zde ve smyslu § 3 pensijního zákona připočteny: příbytečné, aktivní, 
funkční a jiné přídavky (zejména drahotní a válečné, dále novoročné'atd.), jakož i veškeré druhy naturálních po
žitků, oceněné v penézích dle místních průměrných ccn. Byly-li úhrnné roční požitky po dobu zaměstnání na 
tomtéž velkostatku různé, budiž kaž 14 změna uvedena ve zvláátním řádku.
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Příloha h mř. ze dne 13. října 1930, č. 575 Sb. z. a n.

Trojmo čitelnS vyplnili, pnďepsati a zaslati;

y Cechách: Pozemkovému úřadu,
na Moravě, ve Slezsku a na Illučíúsku: Obvodové úřadovně Pozemkového uradu v Brně, 
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi: „ » » . » 7 írenč. Teplicích.

Soupisový dotazník B
pro pensisty (provisionisty) a pod. velkého majetku pozemkového.

1. Jméno a příjmení pensisty (provisionisty, poživatele daru z milosti) .............................

2.

3.

4.

5.

6.

narozen a) dne a roku.................................—■

b) v ...........--- -------- ........... ........—-

domovským právem příslušný do........... -......

nynější zaměstnání ________ -....—........—

stav (svobodný, ženatý, vdovec) —............. -

jméno a dívčí jméno manželky, jestliže žije

manželka narozena a) dne a roku ..................

b) v......... ....................................

sňatek uzavřen dne........................................

.země

země.

__žerné-

............  v...

7. děti: naroz. dne

- n íi

n

-v ”

8. Služební doba pensisty:1)
0fj (to na velkostatku ja^° (funkce)..

s úhr. roč. požitky2) .............

n Uváděna budiž pouze služební doba na velkostatcicb ležících v úuemí dnešní republiky Československé 
nebo na ^Bmřdřlskvcb noďnicíok v cizině, pokud dotyční zaměstnavatelé měli v době zaměstnání po lepsaného 
pensisty v™ký pozemk vý majetek v území Československé republiky (§ 72 zákona ze due 8. dubna ,920,

6. 829 Sb. z. a n.).
t) g; základnímu služnému bmTtež zde ve smyslu § 8 pensijního zákona připočteny : přibvtečné, aktivní, 

lunkční a jiné přídavky (zejména drahotní a vá eěné, dáie novoročné atd.>, jakož i veškeré druhy naturálních 
požitků oceněné v penězích dle místních průměrných cen. Byly-li úhrnné roční požitky po dobu zaměstnáni na 
tomtéž velkostatku různé, budiž každá změna uvedena na zvláštním řádka.
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od......... ... .....do..... ............ na velkostatku.....-------- —... ....  jako (funkce)....................... ....

s úhr. roč. požitky ....u.................. :... ........

nrl do na velkostatku .....jako (funkce).............................

8 úhr. roč. požitky .........................................-

od............ .....do.................. na velkostatku ... ...... -..... -.... jako (funkce).............................

s úhr. roč. požitky ....... ........... .......... ........

od............. ..... do.... ______ na velkostatku.....•... .............. ....  jako (funkce)............................

s úhr. roč. požitky ................. :..... ..................

9. Zaopatřovací požitky a) vstoupil v pensi (provisi) dne........ ........ ................ ..................r. —<...... , 

b) „ » n jako (úřední postavení) .................................. ..................

c) pense (provise) byla přiznána na základě započítání kolika služebních

let?........ ...........

d) důvod pensionovani ............ .......... :......... 7'...- —------------ -

e) roční výše pense................ .... Kč........ .........h........

„ „ provise .x . . . . . . . .Kč... ,... .........k....... -

„ „ daru z milosti .... Kč........

„ „ naturalií ............ -Y‘ .......

f) kdo vyplácí pensi? ____________ ___________

g) kolik činila ročně pense (provise, dar z milosti)

k 1. lednu 1917........... .... ....... ............. .

k 4. březnu 1920__________________—

..............dne ___________ 1__________:........ ...........1920.

Podpis: _.

Přesná adresa: _
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Příloha Jc nař. ze dne 12. října 1920, č. 575 Sb. z. a
n.

Trojmo čitelně vyplniti, podepaati a zaslati:
v Cechách: Pozemkovému úřadu,
na Moravě, ve Slezsku a na Illučínsku; Obvodové úřadovně Pozemkového úřadu v Brně
na Slovensku a v Podkarpatské Buši: _ „ m x ^ i- » ,

r » » » „ v irenč. Teplicích.

Soupisový dotazník C
pro vdovy a sirotky po zaměstnancích na velkém pozemkovém majetku.

1. Jméno a příjmení vdovy (sirotka).......... ...... .....................

2. Narozena (narozen) a) dne a roku .....

b) v............... „v______________
3 Počátek vdovské pense (u sirotka: příspěvku na vychování) dne a roku

4. Služební doba zemřelého zaměstnance, na základě které byla pense (vychovávaní příspěvek)

zeme..

pnznana

5. Roční obnos pense (příspěvku) i s případným drahotním přídavkem na

hotovosti...................................................................... ^

v naturaliích.................................................................. ... Kč h
6. Kdo vyplácí pensi (příspěvek) ? ...„i______________________ ___

7. Jméno a příjmení zaměstnance (manžela vdovy, otce sirotka)......... .

8i Poslední služební postavení zaměstnance (funkce) ...............

na velkostatku ..................................................

s úhr. roč. příjmy....................................... Kč........._____ h
9. U vdov: počet dítek____________ _ _ _

jméno dítka...... ......... ...narozeného dne ,a roku

V V

10. Jaký béře vdova vychovávám' příspěvek na každé dítě?

U. Jméno a adresa poručníka dítek .......... ■_

^..... ..................... .... ...................... , dne_
.1920.

Podpis: ...........

Přesná adresa:



Příloha 1c nař. ze dne 12. října 1920, č. 575 Sb. v. a n.

1433

Jméno vlastníka zabraného 
majetku pozemkového

Seznam

osob podléhajících soupisové povinnosti dle § 6 nař. vlády 
ze dne 12. října 1920, č. 575 Sb. z. a n.

na velkostatku

Pol.
Služebně přidělen 
ke dvoru revíru

Osoby soupisem povinné

(jméno dvora, revíruj
jméno zaměstnání bydliště

"y
\

4

V ’ •

Ze státni tiskárny v Praze.


