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£63. Zákon, kterým sa mění a doplňuje zákon ze dna 27. května lí*19, 6. 318
Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela 111.). — ÍS7. Nařízení, kterým se provádí
zákon ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., o státní investiční půjčce dopravní. — £6^. Nařízení,
kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a sbrom iždovacím na Hlučínsko. —
169. Nařízeni, kterým zrušují se některá doposud platná omezení při hospodaření ovocem a zeleninou
a ovocnými a zeleninovými výrobky. — £70. Nařízení, jímž nemění ustanovení §9 vlád. nařízení ze dne
15. července 1920, 6. 481 Sb. z. a a., o u mtřebení obilí a mlýnských výrobků ke k mění. — 171. Nařízeni,
kterým prodlužuje se pravomoc státního pozemkového úřadu po tle přechodných ustanovení § 63 zákona
ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n,,. na rok 1921, pokud jde o S1 z-ko a Hluěínsko. — SIS. Vyhláška
o seznamenání a označení titrů předválečného dluhu rakouského a rakonsko-uherského, jež
jsou v držení neb úschově so d i a jiných státních uradu, státních ústavů, podniku, fondu a pod.
(§§ 11 a 14 vlád. nah ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n.).
_____ __ _ _____________

tm.

Zákon 2e dne

1.

dubna 1921,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. května
1919, ě. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným
pachtýřům (Novela III.).

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.

Zákon ze dme 27. května 1919, č. 318 Sb.
z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, do
plněný zákony ze dne 6. dubna 1920, ě. 247 Sb.
z. a n., a ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z.
a n„ mění a doplňuje se takto:

A. Za § 1 vkládají se tato ustanovení:
§ 1 a).
Přednostní nárok stanovený v posledním od
stavci § 1 přísluší také státu, zemím, župám a
okresům pro jejich podniky a stavby veřejné.
& 1 b).
(l) Přednostní nárok nevztahuje se na obytná
a hospodářská stavení s pozemky, na nichž jsou
zbudována, ani na dvorky a domovní zahrádky,
Jichž požadovat! může pachtýř na základě § 2
«ebo § 28.
I! | :
_ P) Rovněž netýká se pozemků, jichž pachtýř
Potřebuje ke zřízení nebo rozšíření obytného nebo
hospodářského stavení, nebo ke zřízení nebo roz
šíření dvorku a domovní zahrádky u těchto sta
vení, pokud požadovaná plocha spolu s plochou,
Pachtýři h zmíněným účelům již sloužící, není
větš( než 1440 m*.

§ 1 c).
{') Přednostní nárok jest oznámit! nejdéle do
tří týdnů ode.dne, kdy uplyne lhůta k přihláškám
pachtýřů, u okresního soudu, v jehož obvodě jest
požadovaný pozemek (§ 12). V oznámení budiž
přednostní nárok řádně odůvodněn a pokud možná
i osvědčen.
(-) Opožděná oznámení zamítne soud z moci
úřední: ostatní postoupí pozemkovému úřadu
k rozhodnutí, udávaje zároveň, zda a Pokud na
požadované pozemky činí nároky i pachtýři.
(3) Pozemkový úřad sdělí své rozhodnutí všem
zúčastněným prostřednictvím soudu.
{*) Útraty šetření nese korporace (ústav)
přednostní nárok uplatnivší. Pozemkový úřad je
upravuje a vymáhá soudní exekucí.
Ú) Pozemkový úřad může pověřit! řízením i
rozhodnutím okresní politický úřad, v jehož ob
vodě jest požadovaný pozemek.
§ 1 d).
ú) Korporace a ústavy, jichž přednostní ná
rok byl uznán, vstupují v požadovací právo pachtýřovo, i když pachtýř práva svého neuplatni.
Právu těchto korporací a ústavů nepřekáží, maií-li
více než 8 ha zemědělské půdy, nebo přestoupi-li
jejich zemědělská půda tuto výměru získáním po
žadovaných pozemků.
f) Stran pozemků, na něž pachtýři nároků
neuplatnili, přísluší vlastníku k vyjádření podle
§ 15 lhůta tří týdnů ode dne, kdy mu bylo doru
čeno rozhodnutí pozemkového úřadu, že uznává
přednostní nárok korporace (ústavu).
§ 1 e).
C) Pachtýř, jenž ustoupiti musí obci, může
žádati, aby obec ponechala mu v pachtit pozemek
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přiřčený jí do vlastnictví pro její stavební rozvoj
nebo komunální podniky, pokud ho nepoužije
k těmto účelům, za roční pachtovné, rovnající se
6% ceny přejímací, a za náhradu všech daní, při
rážek a ostatních veřejných dávek připadajících
na pozemek pachtovaný v době pachtovní.
(3) Nárok tento jest oznámiti soudu (§ 12) nej
déle do 14 dnů ode dne,' kdy doručeno bylo pachtýři rozhodnuíÍT)Ozemkového úřadu, že byl uznán
přednostní nárok obce na pozemky jím požado
vané. Soud sděluje rozhodnutí pachtýři upozorniž
ho výslovně na toto ustanovení.
(3) Nárok v prvém odstavci stanovený pří
sluší pachtýři jen v mezích uvedených v §§ 3
a 29, a soud rozhodne o něm vydávaje usnesení
dle § 17 o požadovacím právu obce (§ Id). '
§ li).
C) Požadovaní právo pachtýřovo oživuje,
jestliže se korporace nebo ústav vzdají přednost
ního nároku, nebo pomine-li jejich právo poža
dovaní z důvodu uvedeného v § 21.
0 O tom budiž zpraven pachtýř okresním
soudem (§ 12), pokud se týče knihovním soudem
(§ 21) z moci úřední. Pachtýř budiž zároveň vy
zván, aby do tří týdnů po doručení oznámil soudu,
zda na nároku trvá, jinak že nárok.jeho zanikne.
B. V druhém odstavci § 7 nahrazují se slova
,,až do 30. září 1919“ slovy,, až do konce hospo
dářského roku“.
C. V prvém odstavci § 11 nahrazují se slova
„rokem 1920“ slovy ,.příštím rokem“.
D. § 14 má zníti takto:
„Pachtýř, který se nepřihlásil ve lhůtě stano
vené článkem III., odstavec první, tohoto zákona,
pozbývá práva požadovacího."
E. Do § 21 vkládá se jako odstavec druhý
ustanovení:
„Kromě přejímací ceny nebo části její jest
povinen pachtýř zaplatili u téhož soudu a v téže
lhůtě 5% přejímací ceny, jichž stejně jako 5%
srážky ceny přejímací, odvedené dle § 26, odst. 1.,
ve prospěch státu, použito budiž k úhradě nákladů
způsobených státu provedením tohoto zákona.1*
F. (0 Za druhý odstavec § 22 vsunutý zá
konem že dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z. a n„
vkládá se jako třetí a čtvrtý odstavec ustanovení:
„Nabyvatel pozemku jest zavázán podrobili
nabytý pozemek úřednímu scelovacímu řízení.
Stejně jest povinen nabyvatel zabraného po
zemku přijati na místě zabraného pozemku jiný
pozemek stejné hodnoty, když mu jej nabízí po
zemkový úřad za tím účelem, aby zamezil tří
štění přídělů z převzatého zabraného majetku, je
hož částí byl pozemek nabyvatelem podle tohoto

zákona nabytý. O potřebě a podmínkách směny
rozhoduje pozemkový úřad. Nepřijme-li nabyvatei do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí nabí
zené směny a nepodepíše-li příslušné vkladní listi
ny, jsou knihovní soudy povinny na návrh po
zemkového úřadu opřený o toto zákonné ustanovení a vydané jím rozhodnutí provésti ve veřej
ných knihách příslušné zápisy za účelem prove
dení směny. Proti soudním usnesením není oprav
ného prostředku."
0) Následující odstavec zní pak takto:
„Omezení podle odstavce 2. a 3. a závazek
podle odstavce 4. poznamenají se v, knihách.
Omezení podle odstavce 2. vymaže soud po vy
tčené tam lhůtě na návrh vlastníkův.**
G. Třetí a čtvrtý odstavec § 24 a poslední
odstavec § 26 uvedeného zákona se zrušují.
H. Druhý odstavec § 30 zní:
„Útraty řízení I. stolice nesou žadatelé je
způsobivší v poměru ceny pozemků jimi požado
vaných."
Ch. Za § 30 a) vsunutý zákonem ze dne
6. dubna 1920, č. 247 Sb. z. a n., vkládá se toto
ustanovení:
§ 30 b>.
0) Oznámí-li pozemkový úřad podle § 2 zá
kona náhradového knihovnímu soudu, že rozhodl
se převzíri zabranou půdu, na kterou ohlásili ná
roky drobní pachtýři, může pozemkový úřad ti
soudu podle § 12 příslušného navrhnouti, aby
stran převzaté zabrané půdy řízení podle tohoto
zákona zastavil. Pozemkovému úřadu pak náleží,
aby přiděluje převzatou půdu uspokojil řádně ohlá
šené a zákonem odůvodněné nároky pachtýřú pří
dělem půdy, téže hodnoty, a pokud ide o práva
korporací ,a ústavů (§ 1 d), i k témuž účelu
způsobilé.
(~) Na pozemky do vlastnictví již přiřčené se
ustanovení to nevztahuje.
Článek II.
0) Ustanovení či. L. lit. A, tohoto zákona vzta
hují se — až na ustanovení prvého-odstavce § 1 y
— i na přednostní nároky korporací a ústavů ohlá
šené u pozemkového úřadu nebo okresního soudu
(§ 12) před působností tohoto zákona, a — aZ
na ustanovení odst. 3. § 1 c) — i na nároky kor
porací a ústavů uznané pozemkovým úřadem
před působností tohoto zákona s těmito však změ
nami:
I. Přednostní nárok korporací a ústavů jmtýká se vůbec pozemků, kteréíbyly již pachtýřúm
do vlastnictví přiřčeny (připsány).
2. Proti přednostním nárokům korporace a
ústavu uznaným pozemkovým úřadem před puI sobností tohoto zákona uplatnili může pachtýř
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 167práva uvedená v § 1 b) jen tím, že navrhne, aby
na jeho útraty pozemkový úřad přezkoušel své
rozhodnutí. Návrh podati jest dvojmo do tří tý
dnů ode dne, kdy zákon tento nabude^působno
sti, u okresního soudu, v jehož obvodě jest po
zemek pachtýřem požadovaný. Návrhy opožděné
zamítne soud z moci úřední.
3. Lhůty v odstavci druhém § 1 d) a v odst.
2. §u 1 e) počínají dnem, kdy zákon tento nabude
působnosti.
(•’) Ustanovení čl. I.. lit. E, (§ 21, odst. 2.) ne
vztahuje se na pachtýře, jimž požadované po
zemky byly přiřčeny do vlastnictví (§ 17) před
Působností tohoto zákona.
(3) Ustanovení článku I., lit. F, pokud jde
o doplnění 22 čtvrtým odstavcem o povinnosti
nabyvatele pozemku ke směně, vztahuje se i na
pachtýře, jimž požadované pozemky byly při
řčeny do vlastnictví (§ 17) před působností tohoto
zákona.
Článek 111.
O) K provedení zákona ze dne 27. května
1919, č. 318 Sb. z. a n„ jehož platnost rozšiřuje
se zároveň na Hlučínsko, stanoví se další — po
slední — Ihůty, a to:
1. k. přihlášce pachtýřů podle § 12 do 12.
června 1921 a
2. k vyjádření vlastníka neb jeho správy o
přihláškách podaných podle čísla 1. (§ 15, odst. 2.)
do 31. srpna 1921.
(') Přihlášek řádně podaných do 18. září 1919,
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi do 30. září
1920 (čl. 2„ odst. 1„ zákona ze dne 6. dubna 1920,
č. 247 Sb. z. a n.) se toto prodloužení netýče.
P) Ve Ihůtě v odstavci prvém pod číslem 1.
uvedené ohlásiti mohou nárok i pachtýři, jichž
nárok před působností tohoto zákona byl soudem
zamítnut z důvodu, že nebyl ohlášen včas nebo
řádným způsobem soudu nebo vlastníku. Při
hlášky nároků pachtýřů zamítnutých z jiných dů
vodů, jakož i přihlášky dle tohoto zákona' opož
děně podané zamítne soud z moci úřední.
(*) Přihlášky, podané před působností tohoto
zákona u příslušného soudu {% 12). dosud však
nevyřízené, nelze již zamítnouti z důvodů že
nárok pachtýřův nebyl oznámen včas nebo řád
ným způsobem soudu nebo vlastníku požadova
ného pozemku. Zjistí-li soud tuto závadu, vy
rozumí vlastníka nebo jeho hospodářskou správu
o obsahu přihlášky s4ám z moci úřední na útraty
pachtýřovy a určí jim zároveň přiměřenou, nej
méně třinedělní Ihúfu k vyjádření podle § 15. Je-li
soud sám nepříslušen, postoupí přihlášku přísluš
nému soudu.
P) Přihlášky pachtýřů podle tohoto článku
jest podati dvojmo jen u okresního soudu, v je
hož obvodě jest požadovaný pozemek. Doručení

přihlášky vlastníku nebo jeho hospodářské správě
obstará soud z moci úřední.
Článek IV.
O Provedením článku III. tohoto zákona ne
smí býti zmenšen zemědělský majetek, patřící
církevní nadaci nebo obrodí, pod 8 ba.
(2) Soud rozhodne, který z pachtýřů domá
hajících se vlastnictví k půdě církevní má ustoupiti, přihlížeje ke všem závažným okolnostem,
zejména k velikosti jmění, pozemkového majetku
a druhu hlavního zaměstnání pachtýřů a osob co
do výživy od nich odvislých.
(s) Pachtýř, jenž má ustoupiti, může žádati,
aby mn požadovaný pozemek byl podle § 29 po
nechán aspoň v pachtu.
P) Pachtýři, ohlásivší svůj nárok před^ působ
ností tohoto zákona včas a náležitým způsobem,
nepodléhají omezení tímto článkem stanovenému.
Článek V.
Zákon tento nabude působnosti dnem. kdy
bude vyhlášen; provésti jej náleží veškerým mi
nistrům.
T. G. Masaryk v. r
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.,
též za ministra Dra Fatku.
Dr. Popelka v. r.,
též za ministry Dra Fainora a Dra Mičurti.
Dr. Procházka v. r.
íianačík v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v r.
Dr. Brdlík v. r.
Hi*.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. dubna 1921,
kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921,
č. 126 Sb. z. a n., o státní investiční pujcce do
pravní.
§ IMinistr financí se pověřuje, aby vypsal
státní půjčku dle zákona ze dne 18. března 1921.
Č 126 Sb. z* a n., na úhradu investičních potřeb
ministerstva pošt a telegrafů a ministerstva že
leznic dle rozpočtu státních investic na rok
1921.
§ 2.
Dlužní úpisy budou zníti na doručitele a bu
dou zúrokovány 6 ze sta zpětmo.
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