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Obsah. 93. Nariadenie, kterým sa vydává nový jednací poriadok pře okresně súdy, sborové súdy prvej 

stolice a súdne tabule ná Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

99.

Vládne nariadenie 
zo dňa 3. mája 1924,

kterým sa vydává nový jednací poriadok pre 
okresně súdy, sborové súdy prvej stolice a 
súdne tabule na Slovensku a Podkarpatskej 

Rusi.

Vláda republiky československej nariaďuje 
ix>dla §u 792 zák. ČI. 1/1911 uh. (civilný po- 
iiadok sudny), podl’a §u 109 zák. ČI. LIV/1912 
J' TevádzaJúci zákon k civ. poriadku súd- 
nemul^podra §u 262 zák. ČI. LX/1881 uh.
XVTtS zákon)- Podlá §u 270 zák. ČI. 
Sn kíL,} uh- (konkurzný zákon), podl’a 
nlidni \Za^' XXXI1T/1896 uh. (trestný po-
^adok) a zák. čl. VII/1912 uh.:

ČI. I.

liee p6 ° jresnó súdy, sborové súdy prvej sto- 
skei pUdPe tabule na Slovensku a Podkarpat-
ktorv n Iydáva ^ nový Jednací poriadok, 

k tomuto nariadeniu připojený a na-

stúpi na miesto všetkých ustanovení predmet 
tento dosial’ upravujúcich.

čl. n.
Minister spravedlnosti je zmocněný vzorky 

tlačív pre jednací poriadok tento vydané dl’a 
potřeby nove upravit’ a nové ďalšie vzorky 
vydat’.

čl. III.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti dňom
1. júla 1924 a platí len pre Slovensko a Pod
karpatská Rus.

Previesť ho náleží ministrovi spravedlnosti 
v dohodě so zúčastněnými ministrami.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Bečka v. r. Udržal v. r.
Srba v. r. Šrámek v. r.
Malypetr v. r. Stříbrný v. r.

Dr. Franke v. r.
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JEDNACÍ PORIADOK PRE OKRESNĚ SÚDY, SBOROVÉ 

SÚDY I. STOLICE A SÚDNE TABULE.

CASŤ PRVÁ. 

VEDEME SÚDOV.

ODDIEL PRVÝ. 

Prednoslovia súdov.

Úradné úkony prednostov 
súdov.

§ 1.

osobami pri súde zaměstnanými, taktiež vzá
jemnou pomocou bola usnadňovaná a podpo
rovaná.

(3) Prednostovia súdov sú vo veciach 
justičněj správy orgánmi ministra spravedl
nosti. Majů sa postarat’, aby sriadené boly 
výkazy o stave, a náleží im ich zkúšat a 
uschovávat’ a o to pečovat’, aby všetky Pied- 
písané zápisy boly vo výkazoch týchto vždy 
bez odkladu vykonané.

I1) Prednostovia súdov (predsedovia sboro
vých súdov I. stolice a súdnych tabulí, pred
nostovia súdov okresných) pečujtež o to, aby 
úradovanie u súdov dialo sa podl’a zákona a 
rychle. Im náleží prácu so zretetom na před
pisy zákonné a na zásady pre to v tomto 
jednacom poriadku i v iných nariadeniach 
stanovené, účelne a pokial’ možno rovnou 
mierou rozdělit’, zamestnanie úradníkov, pod- 
úradníkov, úradných sriadencov a dozorcov 
vázňov (u okresných súdov), pomocníkov kan
celářských, výpomocných úradných sriaden
cov, pokial’ neni dotyčn° jednotlivých zá
vazného nariadenia předsedy súdnej tabule, 
připadne štátneho zástupců dotyčné dozorcov 
vázňov u okresných súdov, dl’a ich schopností 
určiť, neustálou pozornosťou postupu zaháje
ných práč súdnych si stálý prehFad o nich 
zachovat’, prieťahy a bezúčelné rozvláčnosti 
odstrániť a vo všetkých oboroch služby na 
zachovaní přesného poriadku a dokladnosti 
v úřadovaní naliehať.

(2) Prednostovia súdu vykonávajú dohl’ad 
nad všetkými osobami u súdu ustanovenými 
alebo zaměstnanými dl’a predpisov o tom oso- 
bitne vydaných, nahliadajú občas v ich práce, 
vyšetrujú sťažnosti, ktoré proti týmto osobám 
alebo pre vady ich úradovania sú podané, a 
odpomáhajú im, pokial’ to v jednotlivom pří
pade neni vyhradené iným úradom alebo or
gánem, primeranými opatreniami a stále 
k tomu pósobia, aby služba svornosťou medzi

§2-
C1) Prednostovia súdu musia dbať, aby zá

ležitosti toho istého druhu, trebárs by ic i 
obstaranie v róznych rukách spočívalo, bo} 
vybavované dl’a zásad jednotných. K tomu 
ciel’u majú vhodným sposobom (nahliadnu nn 
do spisov, prítomnosťou pri jednaniach a ■) 
zistiť, jako sa u jednotlivých senátov, sa™ 
sudcov alebo sudcov samostatné uract 
návajúcich záležitosti prevádzajú a vybav ■) ’ 
a usporiadať společné rozhovory |uca® _ . 
ných, aby stejného postupu bolo^ doci • 
Tým istým sposobom nech sa tiez men 
k tomu posobí, aby rovnako sa jednalo y on 
záležitostiach súdov sborových, ktoie y 
vujú členovia súdu sborového k tomu » - 
vení jako samosudcovia aleoo aspo 
usnášania senátu.

(2) Různosti mienok dotyčné a
úradovania, ktoré sa u tohoze sudu o .1^.^ 
obapolným dohodnutím účastmi e(j.
byť odstránené, majú byt rozho t1omto 
nostom; jeho poukaz je pre oso y I do]dal- 
súde zaměstnané dotial ,za.vaZ1Jh ’ vozhod- 
odchýlne poučenie, nariadenie a 
nutie neni vvdané.

§3.
(i) Výnosy, nariadenia vyšších uradov, po.

ímky, ktoré od představeny ávnych 
shodnutí jednotlivých záležitost i
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boly učiněné a ktoré v případech budúcich 
třeba zachovávat’, taktiež i sdelenia iných 
úradov o zariadeniach a administratívnych 
opatreniach, ktoré pre súdne vybavovanie 
záležitostí majú nějaký dosah, majú pred- 
nostovia súdu sudcovským úradníkom svojho 
súdu, a pokial’ tým aj obor posobnosti súdnej 
kancelárie je dotčený, tiež osobám v súdnej 
kancelárii ustanoveným alebo zaměstnaným 
v známost’ uviesť obežníkom, doručením 
opisu, vydáním prezidiálneho nariadenia, 
alebo spósobom iným.

(2) Nedostalo-li sa sdelenia takéhoto před
nostovi súdu, ale senátu alebo senátnemu 
předsedovi alebo samosudcovi alebo sudcov- 
skému úradníkovi samostatné vykonávajúce- 
niu sudcovský úřad, musí byť týmto předlo
žené přednostovi súdu cieťom uvedenia v zná- 
mosť.

4.
0) Každý do služby štátnej vstupujúci sud- 

ca’ U1'adník, podúradník alebo sudný sriade- 
rJec (dozorca vázňov u okresného súdu) má 

vzor a,ned’ Ja^službu nastúpi, svoj výkaz o stave 
5, L u a vzoru čís. 1., a sice sudca a úradník vo šty- 

ioch, podúradník a úradný sriadenec v troch 
s ejnopisoch s potřebnými listinami v prvopise 

ebo overenom opise odovzdať přednostovi 
„udu' Tento ho preskúma, dl’a potřeby opraví 

správnost’ zápisov potvrdí. Listiny sa sud
oví, úradníkovi, podúradníkovi alebo úrad- 

nemu sriadencovi vrátia.
nria ^oden stejnopis výkazu o stave uschová 

súdu, u ktorého sudca, úradník, 
úradník alebo sudný sriadenec toho času 

nn ?. anovený> jeden sa uschová u prezidia 
zi(ufia'jnélí° sborového súdu a jeden u pre- 
covc-i 'SlLdn?J' babule. Dotyčné úradníkov sud-
súdn ^ + i °r* sd menovaní pne celý obvod 
s,',f!]iej tubule, uschová prezidium sborového
iezn’ U ?t°}'ého alebo v jehož obvode úradník 

dva stejnopisy výkazu o stave, 
uíka^ exeiílplár výkazu o stave sudcu (úrad- 
nodlnoT'118^ zaslaný ministerstvu spra-

p0ml,„„?zda změna v osobných i služot 
svetlp, •"j1’ °1 kterých má výkaz o staví 
Plár í10 Podat’, musí byť vo všetkých 
P roch Pn súde uschovaných ---
Prerlr.pc+ť -, e uschovaných vyzni 
novená ni uldu’ u ktorého je osoba oná

.. ^*^0 Zamest/naná rvTinQ-míciel',] .-/‘■‘'ř00 zaměstnaná, oznámí 
Prezidii, 'T jednotlivé změny druhu 
zoch nnu ^u<tueJ ^tabule. Nové zápisy vo 
kým a úradníkov, ktoré nebolj

0Patrením ministerstva ------

priamo sposobené, musí oznámit’ ministerstvu 
spravedlnosti štvrťročne výkazom dl’a vzoru vzor 
čís. 2. předseda súdnej tabule. e' 2‘

(4) Opustí-li sudca, úradník, podúradník 
alebo súdny sriadenec štátnu službu navždy, 
třeba zničiť oné exempláre jeho výkazu 
o stave, ktoré u súdu poslednej služby sudcu, 
úradníka, podúradníka alebo úradného sria- 
denca a u nadriadeného sudcu sborového súdu 
boly uschované, alebo počet tomu odpoveda- 
júci oných exemplárov výkazu, ktoré sú sú- 
časne na tomže mieste uschované.

(5) Jedno vyhotovenie výkazov o stave do- 
zorcov vázňov u okresných súdov uschovává 
hlavné státně zastupitelstvo, druhé státně za
stupitelstvo a tretie přednosta súdu.

§ 5-

(D V prílohe k výkazu o stave (vzor č. 8.) ^z^r 
musia byť zaznamenávané všetky dobrozdania 
o kvalifikácii, jaké úradníkovi, podúradníkovi 
alebo úradnému sriadencovi pri uchádzaní sa
0 nějaké miesto služobné alebo pri prehliadke 
súdu boly udelené. V 8. štipci třeba uviesť, od 
koho dobrozdanie kvalifikačně bolo dané.

(2) Pri uchádzaní sa o nějaké miesto musí 
byť ku každej žiadosti uchadzača, ktorý už 
v službě je, připojená kvalifikačná tabulka 
dl’a vzoru čís. 4. Dovody pre kvalifikáciu, Vc?0£ 
ktoré sa od drievejších dobrozdaní odchyl’ujú, 
majú byť jak v prílohe k výkazu o stave, tak
1 v tabulke kvalifikačnej udané.

(3) U periodicky kvalifikovaných úradní
kov má sa od zvláštnej kvalifikácie pri žia
dosti upustit’ a k žiadosti připojit’ overený 
opis poslednej periodickej kvalifikácie. V rub
rikách 5—8 tabulky, ktorú připojí žiadatel’ 
dl’a vzoru č. 4., má přednosta poukázat’ na 
pripojenú kvalifikačnú tabulku periodickú.
V rubrike 9. sa poznamená, či je žiadatel’ 
sposobilým pre žiadané miesto a či nie. Toto 
dobrozdanie musí byť odůvodněné, obzvláště, 
jestliže nastaly změny od poslednej perio
dickej kvalifikácie. Kvalifikácia deje sa 
v smysle §u 19 služ. pragm.

§ 6.

(1) Predsedov sborových súdov prvej sto
lice a súdnych tabúl vo všetkých úkonoch 
služebných zastupujú miestopredsedovia.

(2) Neni-li miestopredseda sriadený alebo 
je-li nějakou překážkou hatěný, připadá za-
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stupovanie předsedu členovi sborového súdu 
dl!a hodnosti najstaršiemu, jestliže nič iného 
neni nariadené. K zastupovaniu přednostu 
súdu okresného, — neni-li nič iného naria
dené, — je povolaný ten sudca okresného 
súdu, ktorý je dl’a hodnosti poradím naj- 
starší. Nariadenia o zastupovaní prednostov 
súdov prislúchajú dotyčné súdov okresných 
předsedovi nadriadeného súdu sborového :;a 
schválenia předsedy súdnej tabule, dotyčné 
sborových súdov prvej stolice předsedovi 
súdnej tabule a dotyčné súdov posledně uve
dených ministrovi spravedlnosti.

(3) Pri okresných súdoch, ktoré sú len jed- 
ným sudcom obsadené a nachádzajú sa mimo 
sídla sborového súdu prvej stolice, zastupuje 
okresného sudcu sudca niektorého súsedného 
okresného súdu alebo člen nadriadeného sbo
rového súdu prvej stolice, kterému předseda 
súdnej tabule trvale alebo pre jednotlivý pří
pad svěřil zastupovanie sudcu okresného. Aby 
sa predišlo nutnosti, takéto opatrenie násled
kem zmien v osobách častejšie opakovat’, 
može označenie dotyčného sudcu dl’a měna 
byť vynechané a všeobecne může byť na pří
klad dočasný přednosta alebo dl’a hodnosti po
radím najmladší samosudca určitého súdu 
okresného ustanovený za zástupců dočasného 
přednostu iného okresného súdu.

Prednostovia súdov sborových 
a súdnych tabúl.

§7.

(!) Predsedovia súdov sborových ustanovia 
počet senátov pre výkon súdnictva v právnych 
veciach občianských i vo veciach trestných, 
taktiež počet obžalobných senátov vzhťa- 
dom na objem práce i na zkušenosti běž
ného roku tak, aby před každým senátom 
pravidelné v troch dňoch v týždni konané 
bolo ústné jednanie. Pre sostavenie jednotli
vých senátov musí v prvom radě rozhodovat’ 
schopnost’ a zvláštna odborná sposobilosť 
sudcov. Ustanovenie predsedov senátu, ich 
náhradníkov a samosudcov pri sborových sú
doch prvej stolice schvaluje předseda súdnej 
tabule. Má sa však brat’ zřetel’ i na to, aby, 
pokial’ to zákon pripúšťa, všetkých členov 
sborového súdu bolo striedavo použité v růz
ných, tomuto súdu sborovému přikázaných 
oboroch súdnictva a obzvlášť v senátoch ob- 
čianskych a trestných, a tiež na to, že ne
smějú členovia tito náležať súčasne niekoťko 
senátom, ktoré připadne v tejže době majú 
pojednávat’. Konečne pri sestavovaní senátov

pre sporné věci občianske musí sa brat’ 
zřete! i na to, že rozsudek len od tých sudcov 
může byť vydaný, ktorí na jednaní, slúžiacom 
za základ rozsudku, sa zúčastnili, a že preto 
každá změna nastalá v obsadení senátu v prie- 
behu prejednávania sporu, činí nutným obno- 
venie ústného líčenia (§ 392 c. p. s.). Třeba sa 
tedy změnám v členoch senátu, ktorému pra
voty občianske sú přikázané, počas roku d!a 
možnosti vyhýbat’.

(2) Za podmienok uvedených v odstavci 1. 
může tá istá osoba za předsedu v niekolko 
senátoch, sudca pri sborových súdoch 
jako samosudca zaměstnaný za člena senátu 
a sudca vyšetrujúci za člena senátu civilného 
byť ustanovený.

(3) Senáty, povolané k rozhodovaniu vo 
veciach konkurzných, majú byť predo 
všetkým z oných členov sborového súdu utvo
řené, ktorí sú činní jako konkurzní komisári.

§8.

Sú-li stále senáty prácou přetažené, můžu 
dl’a potřeby byť sriadené senáty výpomocné. 
Rozdelenie práce stane sa v tomto případe 
s výhradou, že působnost’ senátov výpomoc
ných dodatočne bude určená předsedou súdu 
tak, že im budú přidělené oné věci, ktoré od 
ostatných senátov civilných pre ich preťaženie 
so žiadúcou rýchlosťou by nemohly byt zpia- 
cované.

§9.
Jako sudcovia náhradní (§ 56 c. p. s.) necn 

sa predo všetkým vezmú členovia sborového 
súdu, ustanovení za náhradníkov toho isteho 
senátu. Vyskytne-li sa nějaká překážka, urei 
předseda sborového súdu na ústné pznamenie 
předsedu senátu, kto na jednaní jako sudca 
náhradný má brať účast’.

§ 10.
(i) Predsedovia sborových súdov prvej 

stolice pečuj ú aj o to, aby súdy okresně v ich 
sídle v poradí inštancií im podriadene^a tiez 
ich súdne kancelárie boly v shodě s dočasnou 
potřebou obsadené, ustanovuj úc Predn0st°'r’ 
jakož i přikazuj úc potřebný počet sudcov^ 
sudcovských úradníkov pomocných, ma 
kov a pomocníkov kancelářských, podiua 
kov, súdnych sriadencov (úradných sll| , , 
cov výpomocných). Osobný stav a y 
okresných súdov může pocas roku ^. '"„však 
alebo klesnutia práce byť změněny, 
nech sa pri tom bere zřete! na škodlivé ucm
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ky, jaké posobí nenadále odvoláme samosud- 
cov na vybavenie civilných i trestných pravot 
u nich zahájených.

_ (2) Pri okresných súdoch v sídle sborového 
súdu prvej stolice prislúcha rozvrh práce, 
jakož i dozor nad úřadováním a nad služeb
nou čimiosťou osob u okresného súdu zaměst
naných sudcovi ustanovenému za přednostu 
súdu okresného.

(3) Jestliže sú tieto súdy len jedným sud- 
com obsadené, má byť v případe, že bude on 
nějakou překážkou hatěný, jeho zastúpenie 
sverené předsedou sborového súdu niektorému 
sudcovi sborového súdu prvej stolice.

§ 11.

Predsedovia sborových súdov prvej stolice 
predkladajtež ministerstvu spravedlnosti kaž
doročně v mesiaci listopáde výkaz o tom, jako 
kolo sudcov a sudcovských úradníkov pomoc
ných ich sborového súdu v uplynulom roku 
použité, i podajtež zprávu, jako ich v roku 
tudúcom použit’ zamýšťajú.

Prednostovia súdov okresných.

§ 12.
Prednostovia súdov okresných zamestná- 

^uc, sudcov a sudcovských úradníkov po
ničených svojho súdu a rozděluj úc medzi nich 
Pince, naajú po zákone vedla ohladu na to, 
a y práca riadne od ruky išla, tiež toho dbať, 
n y oni úradníci čo možná všestranné sa vzde- 
a,1 a striedavo v různých odvetviach súd- 
ictva občianskeho i trestného přikázaných
nosnému súdu boli zaměstnaní.

ODDIEL DRUHÝ.

Rozvrh práce.

Titul prvý.
Úkony sudcovské.

Všeobecné ustanovenia.

§ 13.
j, V Rozvrh práce deje sa z pravidla napřed 

°bn roku najbliže budúceho. Pre změny 
jjfK ave osobnom (změnu sudcovských úrad- 
pr ú c‘, -šiu dovolenú, trvalú překážku a i.), 
jedu fr^Zen^e a^ek° příliš malé zamestnanie 
nátov su(lcovských úradníkov alebo se- 
roz ( a-ebo z iných vážných dovodov může 
súdonU ^Poňas roku byť změněný. Pri

okresných může krom toho předseda

představeného sborového súdu prvej stolice 
změnu v rozvrhu práce nariadiť.

(2) Změny v rozvrhu práce nemajú zpátnej 
posobnosti.

§ 14.

í1) Všetky opatrenia na rozvrh práce sa 
vzťahujúce musia byť oznámené osobám, ichž 
posobnost’ novým rozvrhom sa mění, a mimo 
týchto osob tiež všetkým sudcom a úradní- 
kom, ktorí podania na súd prijímajú. Vedla 
toho nech sa tieto opatrenia dla časového po- 
radia zapisujú do knihy pre to určenej. Zá
pisy třeba dla ročníkov sestavovat’ v skupiny; 
aby bežne a správné boly převedené, na to má 
přednosta súdu bedlive dohliadať, poneváč zá
znamy tieto sú vtedy důležité pre.pozdejšie vy- 
hladanie určitých spisov, keď už ničeho niet, 
čoho by sa bolo Izá držať, aby mohol byť zi- 
stený senát alebo sudca, ktorý vybavil vec 
kedysi zahájenú.

(2) U všetkých súdov sborových i u súdov 
okresných má byť počiatkom každého roku 
prehlad o rozvrhu práce rozmnožený, medzi 
súdnym personálem rozdaný a v niekolko 
exemplárech příslušným komorám advokát- 
skym a notářským a taktiež úra lom a sprá
vám k zastupovaniu státu povolaným zaslaný.

(3) Tento prehlad má byť za náhradu ná- 
kladov každému vydaný; v súdnej budově nech 
sa výveskom vyhlásí, komu bol predaj pře
kladu o rozvrhu práce sverený.

Rozvrh práce pri súdoch 
okresných.

§ 15.

(1) Pri súdoch okresných nech sa práca 
medzi sudcov, ktorí sú tu (přednostu okres
ného súdu a súdcov), a sudcovských úradníkov 
pomocných, ktorých Izá samostatné zaměst
nat’, zpravidla dla druhu rozdělí, a jestli ináč 
neni možno, nech sa menšie různosti v bře
mene pracovnom jednotlivých sudcov přiděle
ním pomocných úradníkov sudcovských vy- 
rovnajú. Sú-li práce určitého druhu příliš po
četné, než aby od jednoho sudca mohly byť ob
starané, alebo je-li toho třeba cielom rovno
měrného rozvrženia práce alebo z iných pří
čin, můžu práce tohože druhu různým sudcom 
byť přikázané.

(2) Přednosta súdu ustanoví, kedy sa koná 
riadny úradný deň (§ 146 c. p. s.) a kterého 
dňa v týždni má byť vyvesený seznam vyhoto
vených rozsudkov civilných. Zároveň i dobu.
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kedy možno v súdnej kancelárii óbdržať in- 
formácie.

(3) Pri tom třeba dbať tohoto:
1. Sporné věci občianske, zahrňujúc v to 

i pokračovanie príkazné (IX. tit. c. p. s.), mu- 
sia byť dl’a začiatočných písmen měna žalova
ného (prvožalovaného) alebo, jestli toho 
zvláštně poměry obvodu súdneho vyžadujú, 
dl’a okrskov miestne ohraničených (obcí, 
osád) rozdělené; so žiadostiami za protoko
lárně spísanie žaloby, za udelenie práva chu
dobných, neni-li ešte spor zahájený, s návrhmi 
na zaistenie dokazov (předběžné dokazovanie) 
učiněnými mimo zahájenej pravoty musí sa 
jako s ostatnými spornými věcmi občianskymi 
nakladať a platia tedy rozdelenia týchto aj 
pre oné;

2. věci upomínacie třeba vždy dl’a týchže 
zásad a medzi týchže sudcov jako spor
né občianske záležitosti rozdeliť;

3. súdne výpovědi smlúv nájemných (pach
tovných) a vyzvania, aby najatý (pachto- 
vaný) predmet bol odevzdaný alebo převzatý, 
majú byť uložené jedinému sudcovi súdu 
okresného;

4. věci exekučně zahrňujúc v to i exe- 
kúciu zaistovaciu, nemajú byť zpravidla děle
né, ale jedinému sudcovi súdu okresného ulo
žené a jemu dostatečný počet sudcovských 
úradníkov pomocných přidělený, aby mohol 
všetky práce obstarať, ktoré na okresný súd 
v příčině výkonu exekúcie pripadajú; kde sa 
sriadeniu dvoch alebo niekoFko sudcov pre 
věci exekučně vyhnúť nedá, musia byť tieto 
dl’a začiatočných • písmen měna dlžníka 
(dlžníka najprv menovaného), alebo dl’a 
okrskov miestne ohraničqných rozdělené; ná
vrhy na povolenie exekúcie, ktoré boly podané 
u súdu okresného, ktorý neni zároveň súdom 
exekučným, patria před sudcu, u ktorého sa 
viedlo pokračovanie, v ktorom exekučný titul 
vzišiel, jestliže však exekučný titul o nižiadne 
súdne pokračovanie sa neopiera, alebo pokra- 
čovanie u iného súdu bolo zavedené, nech sa 
rozdelia podlá začiatočných písmen dlžníka 
(najprv menovaného dlžníka); návrhy na nú- 
tené vyprázdnenie predmetov najatých (pach- 
tovaných) súdne vypověděných (§ 221 ex. p.) 
musia byť přikázané sudcovi, ktorému súdne 
výpovědi smlúv nájemných (pachtovných) sň 
přidělené (čís. 3.); ináč sledujú exekučně ná
vrhy podané u súdu, ktorý zároveň je súdom 
exekučným, rozdelenie věcí exekučných bez 
ohradu na to, zdali pokračovanie, v ktorom 
titul exekučný vzišiel, u tohoto či u iného 
súdu bolo zahájené;

5. vo veciach knih pozemkových třeba sa 
taktiež, pokiaT možno, vyhýbať rozdeleniu 
medzi viacej sudcov; musí-li však rozdelenie 
nastat’, budiž převedené dl’a okrskov miestne 
ohraničených (obcí);

6. ostatní věci súdnictva nesporného nech sa 
rozdelia dl’a okrskov miestne ohraničených 
(obcí, osád), alebo dl’a začiatočných písmen 
mien pozostavcov atď.; v pochybnosti musí 
byť daná přednost’ .spojeniu věcí súdnictva 
nesporného u jednotlivých sudcov před roz
dělením týchto věcí medzi všetkých súdcov, 
ktorí sú u okresného súdu ustanovení; delidlo 
pre věci súdnictva nesporného jedenkrát 
přijaté nesmie už byť změněné; sudcom, 
ktorým požostalostné věci sú přikázané, ná
leží tiež sopisovať ústné posledně opatrenia 
a prijímať písemné posledně opatrenia; pri 
rozdělení rozhoduje bydlisko alebo měno toho, 
ktorý opatrenie činí;

7. oznámenie smrti, návrhy na sriadenie 
opatrovníka pre nepřítomných alebo nezná
mých účastníkov nejakej záležitosti, sú-li uči
něné mimo súdneho pokračovania už zaháje
ného, oznámenia o súdnom uložení, ktoré ne
staly sa v právněj věci pri súde zaháje
nej, návrhy na dobrovol’ný odhad alebo draž
bu, ktoré neboly učiněné vo věci právnej u sá
du zahájenej, výpovědi hypotekárnych pohla- 
dávok, žiadosti za potvrdenie o vedení obchod
ných knih sú pojaté v rozdelenie nariadené 
dl’a čís. 6. pre věci súdnictva nesporného;

8. věci trestné a věci právnej pomoci sa tý- 
kajúce musia byť rozdělené podlá okrskov 
miestne ohraničených (obcí, osád); pri yej 
ciach právnej pomoci sa týkajúeich može tiez 
rozdelenie sa stať dl’a začiatočných písmen 
měna žalovaného, obviněného, osoby, ktorá ma 
byť vyslýchaná atd’.; každému sudcovi. trest
nému pripadajú pre okrsok jemu určený jak 
věci prečinov a prestupkov, tak i stopovania 
a vyšetrovania;

9. věci prezidiálne nesmejú byť delene; 
přednosta súdu móže k ich vybaveniu a me- 
novite pri podávaní výkazov, pri zúčtovaní 
pokút peňažitých a inej spolučinnosti sudcov
ských úradníkov svojho súdu sa dovolat’.

§ 16.

(i) Pokial’ je toho třeba k voli řeči použi- 
tej stranou pri jej přednesení alebo k voli reci 
osob na právnej věci zúčastněných, moze 
přednosta okresného súdu z dóvodov jazyku' 
vých jednotlivé věci od případu k případu 
nehlediac na rozvrh práce inému sudcovi



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 517

k vybavovaniu věcí toho druhu oprávněnému 
uložit’.

(2) Každá takáto vec musí byť jak v re- 
gistríkoch, knihách, záznamech a soznamoch 
sudcu, ktorému by podlá rozvrhu práce mala 
pripadnúť, tak i sudcu, ktorému ju přednosta 
přikáže, zapísaná. Jej prikázanie sudcovi po
sledně menovanému, třeba poznamenat’ v re- 
gistríkoch, knihách, záznamech a soznamoch 
sudcu prvšieho s poukazem na opatrenia 
přednostu sudu i s udáním měna sudcu, na 
ktorého záležitost’ tá přešla.

(3) Po prevedenom přikázaní nemajú byť 
už v registríkoch, knihách, záznamech a 
soznamoch sudcu, před ktorého by vec dl’a 
rozvrhu práce bola náležala, ďaťšie zápisy na 
vec tuto sa vztahujúce konané.

(4) Od případu k případu musia byť pred- 
nostom sudu přidělované také věci, ichž pri- 
delenie nebolo vopred ustanovené.

Rozvrh práce pri sborových 
' súdoch prvej stolice.

§ 17.

stejne podlá tohoto rozdelenia rozhoduji! aj 
senáty o odmietnutí sudcov;

3. stopovania a vyšetrovania pre zločiny a 
prečiny, úkony obž. senátu a úkony súdu roz- 
hodovacieho vo veciach trestných pokračo- 
vania riadneho, porotných senátov, súdnictva 
mladistvých, lichevného (úžerového) a dó- 
chodkového možu byť delené podlá trestných 
skutkov alebo podlá okrskov miestne ohrani
čených, alebo může si přednosta súdu vyhra
dit’, všetky novo vyskytuj úce sa záležitosti 
toho druhu rozdělit’ dla svojej úvahy medzi 
všetkých alebo niektorých členov alebo medzi 
senáty súdu sborového;

4. návrhy na povolenie exekúcie, ktoré sú 
podané u sborového súdu, patria před senát 
alebo před samosudcu, před ktorým bolo ve
dené pokračovanie, v ktorom exekučný titul 
vzišiel; návrhy na povolenie exekúcie přiká
zané senátu musia byť od jedného člena 
tohoto senátu jako samosudcu vybavené;

5. konkurzy a věci vyrovnacie majú byť 
rozdělené dla okrskov miestne ohraničených, 
dla začiatočných písmen měna úpadců alebo 
dla úvahy přednostu súdu sborového, návrhy 
na uvalenie konkurzu podlá §§ov 82, 83 a 84 
poriadku konkurzného však podlá začiatoč
ných písmen měna dlžníka (dlžníka najprv 
menovaného). Konkurzně senáty musia byť 
pokial možno sriaďované z konkurzných ko- 
misárov;

6. věci registríka obchodného nemajú byť 
zpravidla delené; kde je delenie nutným, nech 
sa stane dla druhov firiem (firmy jednotliv- 
cov, společnosti účastinárskej, inej spoločen- 
skej firmy, spoločenstva) a v týchto skupi
nách dla začiatočných písmen firmy;

7. dotyčné ostatných věcí súdnictva nespor
ného a věcí právnej pomoci platia tieže 
zásady, jako pre rozdelenie stejných věcí 
u súdu okresného (§ 15, čís. 5. až 8.);

8. věci prezidiálne, ktoré nepatria podlá 
zákonného předpisu před zvláštně senáty 
alebo komisie, može přednosta súdu buďto 
sám za spolučinnosti sudcov svojho súdu vy
bavit’ alebo ich dla úvahy jednotlivým členom 
súdu alebo senátom uložit’, alebo jako meno- 
vite záležitosti osobné a věci týkáj úce sa 
dohladu, trvale dla určitých okresov alebo 
dla skupin osobných (okresní sudcovia, sud- 
covia sborového súdu, úradníci kancelárski 
atď.) rozdělit’;

9. k vybavovaniu báňských věcí u okres
ného súdu ustanoví sa sudca a jeho náhrad
ník (§ 584 c. p. s.).

(x) Práce sborových súdov prvej stolice 
musia taktiež byť medzi senáty, sudcov a sa
mostatné zamestnatelných sudcovských úrad- 
níkov pomocných zpravidla dla druhu 
rozdělené. Vyrovnanie rozdielu břemena 
pracovného třeba previesť přidělením sud
covských úradníkov pomocných. Předseda 
sborového súdu prvej stolice ustanoví dni, 
v ktorých senáty pojednávají!, kedy vyvěsit’ 
třeba soznam vyhotovených rozsudkov a dobu, 
kedy podávají! sa informácie v súdnej kan- 
celárii. Je-li třeba práce stejného druhu medzi 
rázných úradníkov sudcovských alebo senáty 
rozdělit’, musí sa dbať tohoto:

1- Občianske věci sporné musia byť dla 
rozdielu súdnictva obecného a zvláštneho 
(báňského) a v týchto skupinách dla začia
točných písmen měna žalovaného (prvožalo- 
vaného) alebo, žiadajú-li toho zvláštně poměry 
obvodu súdneho, dla okrskov miestne ohrani
čených (obcí, osád) rozdělené; so žiadosťami 
0 udelenie práva chudobných, neni-li ešte 
sPor zahájený, má sa nakladať jako s občian- 
skymi věcmi spornými;

2. odvolania vo veciach občianskych i trest
ných a rekurzy rozdělit’ třeba dla súdov prvej 
stolice, ichž rozhodnutie berie sa v odpor, a to 
tak, že dotyčné každého súdu odvolania i re
kurzy vo veciach občianskych dla druhu 
súdnictva vždy tomu istému senátu pripadnú;
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(2) Ústné prednesenia v smysle 1. odst. 
spisujú sa v oddělení, do ktorého svojim ob
sahem náležia.

Rozvrh práce u súdnych tabu3.

§ 18.

í1) Pri sborových súdoch druhej stolice 
musí byť práca dl’a tých istých zásad rozdě
lená, jako pri sborových súdoch prvej stolice.

(2) Sťažnosti, odvolania vo veciach trest
ných i dochodkových možu každé zvláštnemu 
senátu byť přidělené, aleto medzi viacej sená- 
tov dťa súdov, u kterých trestné pokračovanie 
sa vedie, byť rozdělené; inác má rozvrh práce 
zpravidla sa diať nie dťa druhu opravného 
prostriedku, ale dl’a súdov prvej stolice, ichž 
rozhodnutie berie sa v odpor.

(8) Pri sestavení komisií zkušebných a pri 
nariadení zkúšok, pri ktorých sa majú účast
nit členovia sborového súdu prvej stolice, má 
byt dl a možnosti vzatý zřetel’ na rozvrh práce 
týchto súdov a na opatrenia, ktoré dotyčné 
zamestnania patřičných členov sborového 
súdu prvej stolice sú učiněné.

Veciprezidiálne.

§ 19.

. P- ^eciam prezidiálnym (věci správy 
justičnej) náležia:

1. normálie;
2. zákonodárné věci, obzvláště návrhy a 

dobrozdania vo veciach správy spravedlnosti, 
návrhy na změny v zariadení a obsadení súdu 
alebo súdov podriadených alebo změny v pred- 
pisoch služebných pre tieto súdy alebo pre 
jednotlivé orgány vydaných;

, 3. věci súdnej orgahizácie, jako preloženie 
uradného sídla, změna obvodov súdnych atď. ;

4. osobné věci úradníkov, právnych prakti- 
kantov, podúradníkov, úradných sriadencov a 
dozorcov vázňov (u ola-esných súdov), jako 
návrhy na obsadenie miest, menovania, vzatie 
do přísahy, preloženie, nastúpenie služby a 
vystupenie, záměna miest, oznámenia o ne
moci a smrti,^ dovolené, preminutie veku, 
oznamenia o sňatku a iné oznámenia vzťahu- 
juce sa na výkaz o stave, poukaz služného, 
pndavkov, preddavkov, výpomocí, odmien, 
uznama a vyznamenaní a a všetky věci sud- 
coyskej služby prípravnej, věci poverencov 
statného zastupitelstva ;

5. v rozsahu naznačenom v čís. 4. osobné 
věci súdnych exekútorov, obhájcov, súdnych 
lekárov, tiumočníkov a znalcov;

6. v stejnom rozsahu osobné věci prakti- 
kantov kancelářských, oficiantov, pomocníkov 
kancelářských, výpomocných úradných sria
dencov ;

7. rozvrh práč, utvorenie stálých senátov;

8. věci zkúškové (jednotnej zkúšky sudcov- 
skej a advokátskej, knihovnej, úradníkov kan
celářských atd’.), a sice jak všeobecné naria- 
denia o zkúškach vóbec alebo o určitých 
skupinách zkúšok, tak i tvorenie komisií 
zkušobných, vybavenie žiadosti o zkúšku, 
udelenie vysvedčenia o zkúške a všetky ostatně 
záležitosti zkúšok sa týkajúce;

9. věci vojenské;
10. věci disciplinárně personálu úradnícke- 

ho, podúradníckeho, úradných sriadencov a 
súdnych exekútorov;

11. danie do výslužby a požitky z milosti 
(výslužba dočasná, povolenie provízie, od- 
bytné, příspěvky na vychovávanie, štvrťročné 
pohřebné atď.);

12. věci advokátske a verejno-notárske;
13. rozpočty a účty (účet o úradnom a kan- 

celárskom paušále, účet o preddavku pre 
útraty trestného súdnictva, účet o nákladech 
stravných, účet o potřebách domovných), 
jakož i súčtovanie výloh cestovných, diet, 
cestovného a kilometrového, výloh zdravot- 
ných, nákladov za úradný nábytek a úradný 
inventář, taktiež za stejnokroje podúradníkov 
a úradných sriadencov, súčtovanie pěňažných 
pokút;

14. opatrenie miestností pre úřady, zahrňu- 
júc v to i poukazy nájemného, věci poisťo- 
vacie, plány úradných budov, věci stavebné a 
účty o stavebných opravách;

15. úradné prehliadky súdov (vizitácie) a 
ich vybavenie;

16. utvorenie soznamov porotcov, ustano- 
venie predsedov porotných súdov, sriadenie 
komisií ;

17. věci knih pozemkových;
18. věci úradných knihovní;
19. archívy a zničenie spisov (škartovanie),

20. občasné výkazy a zprávy, zahrňujúc 
v to i výkazy pre účely poplatkové a vykazy 
statistické;

21. věci základinné;



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 519

22. u okresných súdov věci vázničné.

(2) K veciam advokátskym pod č. 12. zmie- 
neným patria obzvláště prijatie a uschovanie 
všeobecných plných mocí a uvedomenie súd- 
nych orgánov o udelení takýchto plných mocí, 
a vedenie přehradu o sriadení opatrovníkov 
a správcov podstaty konkurznej.

§ 20.

(x) Pokial’ věci prezidiálne dl’a předpisu zá
kona zvláštnymi senáty alebo komisiami 
k tomu povolanými alebo súdom musia byť 
vybavené, zasielať třeba podania a spisy, 
které obdrží přednosta súdu v takýchto zále- 
žitostiach, předsedovi komisie alebo senátu, 
alebo tomu členovi súdu sborového, ktorý vec 
onú pre přípravu jej rozhodnutia v senáte 
aajprv má zpracovať.

(2) Zaslanie má sa stať krátkou cestou bez 
dopisu.

(3) Stejným spósobom má byť přednostovi 
súdu rozhodnutie alebo inakšie vybavenie 
oznámené a spisy připojené; jemu tiež náleží 
účastníkov o rozhodnutí uvědomit’.

§ 21.

Předpis § 16 platí tiež pre sborové sudy 
prvej stolice a pre súdne tabule. Prideliť vec 
mému senátu alebo inému sudcovi, než ktorý 
Je dl’a rozvrhu práce k tomu povolaný, pri- 
slúcha přednostovi súdu sborového.

Titul druhý.

Oddelenia súdne a kancelářské.

O d d e 1 e n i a súdne.

§ 22.

.i1) Každý sudca (přednosta okresného 
sudu, samosudca), ktorému niektorá skupina 
Práce k samostatnému výkonu súdnictva 
o křesnému súdu prislúchajúceho je přikázaná, 
tvoří jedno oddelenie súdu (súdne oddelenie). 
K samostatnému vybavovaniu úkonov sudcu 
oožiadaného može sudcovský úradník pomocný 
byť povolaný (oddelenie pre věci právnej 
pomoci).

(2) Súdy sborové prvej stolice skladajú sa 
2 tol’ko súdnych oddělení, kobko je u nich 
sríadené stálých senátov pre výkon súdnictva 
v, Právnych veciach občianskych a trest
ných veciach riadnych, mladistvých a lichev-

ných (úžerových); kromě toho tvoří oddelenie 
súdu sborového každý sudca, ktorý nejakú 
skupinu úkonov súdu sborového, náležajúcu 
k občianskym veciam právnym, trest
ným, k súdnictvu mladistvých a k súdnictvu 
dóchodkovému jako samosudca má vybavo
vat’, taktiež každý sudca alebo sudcovský 
úradník pomocný, ktorému sú k samostatné
mu vykonávaniu sverené úkony sudcu vyše
třujúceho alebo sudcu dožiadaného. Obžalobný 
senát nemá sa však za samostatné súdne od
delenie počítat’.

(s) Pre spory a trestné věci, v ktorých 
u sborových súdov rozhoduje samosudca, má 
byť sriadené zpravidla tol’ko oddělení, kobko 
senátov a tamtým třeba přikázat’ záležitosti 
stejnej skupiny jako týmto.

(4) Pri súdnych tabulách tvoří každý senát, 
ktorý v právnych veciach občianskych 
alebo vo veciach trestných a vo veciach dó- 
chodkových má súdnictvo vykonávat’, jedno 
oddelenie súdne. Senáty a komisie pre věci 
osobné a disciplinárně alebo pre věci zkúškové 
za samostatné oddelenia súdne sa nepočítájú.

§ 23.

(1) Platnost’ úradného jednaniá sudcu 
alebo senátu neni sama o sebe tým dotčená, 
že tento úkon dba rozvrhu práce mal byť 
vykonaný od iného oddelenia súdneho tohože 
súdu.

(2) Je-li podaný u určitého súdneho odde
lenia nějaký návrh, jehož vybavenie inému 
oddeleniu tohože súdu prislúcha, nemá byť 
návrh ten pre nepříslušnost’ odmietnutý, ale 
priamo příslušnému oddeleniu odovzdaný.

(3) Návrh náležajúci k posobnosti niekobko 
súdnych oddělení má byť zpravidla vybavený 
od oddelenia, u ktorého bol podaný, v sroz
umění s ostatnými súdnymi oddeleniami, kto
rých sa týče. Srozumenia má byť docielené 
ústným rozhovorem a obdržaný súhlas ostat- 
ných oddělení súdnych má byť v případe 
potřeby stručným záznamem vo spisoch 
zistený.

Označen ie oddělení.

§ 24.

(i) Jednotlivé oddelenia súdne třeba ozna
čit’ běžnými číslami. Pri oddeleniach, ktoré 
majú zpracovať len jeden druh záležitostí, 
može k označeniu údaj posobnosti byť připo
jený, na pr. oddelenie I.; oddelenie sporné
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II.; oddelenie knihovně III.; oddelenie pre 
súdnictvo nesporné atď. Oddelenia samosud- 
cov odpovedajúce senátom třeba označit’ pod- 
číslom (sen. odd. L, samos. odd. I. a).

(") Jestliže pri súdoch s niekolko oddele- 
niami súdnymi zároveň i súdna kancelária 
v oddelenia je rozdělená (oddelenia kancelář
ské), musia byť oddelenia kancelářské tým 
istým číslom označené, jako oddelenia súdne, 
pre ktoré službu obstarávajú, ku pr. kancelář
ské oddelenie I., kancelářské oddelenie II. atď. 
Zvláštně kancelářské oddelenia pre službu 
doručná a exekučnú, ktoré nie sú přidané 
určitému súdnemu oddeleniu, majú byť v po
radí kancelářských oddělení naposledy počí
tané, takže obdržia čísla, ktoré nesúhlasia so 
žiadnym oddělením súdnym. Oddelenie knih 
pozemkových tvoří samostatné oddelenie súd- 
nej kancelárie; bude tedy třeba u sádu so 
šesti oddeleniami a tol’ko oddeleniami kan
celářskými zvláštně oddelenie knihovně jako 
oddelenie kancelářské VII. označit’ a vedla 
toho bude snáď ešte oddelenie kancelářské 
VIII. pre službu doručná a oddelenie IX. pre 
službu exekučná. Oddelenie kancelářské, ktoré 
neni ustanovené len pre jednoho sudcu alebo 
pre jeden senát, ale pre niekoťko oddělení 
sádnych, má čísla všetkých oddělení sádnych, 
pre ktoré práce sádnej kancelárie obstarává, 
takže na pr. oddelenie kancelářské pre III. a
IV. senát obdrží označenie: oddelenie kan
celářské III. a IV.

(3) Podatelna a pisárňa neobdrží zvlášt- 
neho označenia číselného.

§ 25.

(1) číslo oddelenia sádneho, ktorému ně
jaké podanie náleží, má byť buďto na rubru 
podania pod označením sádu alebo na prvej 
stránke textu v nadpise jako dodatok k po- 
menovaniu sádu uvedené.

(2) Advokáti a veřejní notáři buďtež před
sedou sádných tabál prostredníctvom advo- 
kátskych a verejno-notárskych komor vyzva
ní, aby v podaniach od nich činěných číslo 
příslušného sádneho oddelenia, pokial’ im je 
známo, sposobom hoře popísaným označili.

(3) V podaniach, ktorými nová záležitost’ 
právna sa zahajuje, udat’ třeba číslo oddelenia 
na základe uveřejněného prehťadu v rozvrhu 
práce.

(4) Podania knihovně třeba vedla toho 
na rubru jako takéto sposobom nápadným 
označit’.

Oddelenia kancelářské.

§ 26.
(!) Obstarávanie práč kancelářských pre 

sudcov, ktorým přikázané je vybavovanie věcí 
knihovných, může byť spojené s obstaráváním 
vedenia knih, alebo od tohoto oddelene sádnej 
kancelárii alebo niektorému osobitnému od
deleniu kancelářskému byť uložené. Personál 
pozemnoknižného oddelenia móže, jestli by 
dostatečné nebol zaměstnaný, přednostem 
okrěsného sádu byť poverený aj inými agen
dami.

(2) Jestli by však u sádov, pre ktoré ináče 
javí sa byť primeraným, aby vedenie knih 
pozemkových a ákony kancelářské pre sudcu 
knihovného boly sláčené, oddelenie poz. knih 
tam ustanovené břemeno práce, ktoré by z to
hoto sláčenia povstalo, zmoct’ nemohlo, má 
byť přidělením pomocníkov kancelářských po
starané o to, aby áradníci knihovní ostatnými 
prácami kancelářskými od vedenia knih neboli 
odďaťovaní.

§ 27.
(1) Pri váčších sádoch okresných može pre 

áradníkov sudcovských, ktorým- výkon súd- 
nictva trestného je sverený, byť sriadené 
jedno alebo viac oddělení kancelářských.

(2) Pri sborových sádoch prvej stolice 
budiž sádna kancelária rozdělená pre věci 
občianské a věci trestné; dl’a potřeby 
može opáť sádna kancelária pre věci 
trestné byť rozdělená vo viac oddělení, ktoré 
pre jednoho vyšetrujáceho sudcu alebo pre 
jeden senát (sád rozhodujácí, porotný, odvo
lací) alebo pre skupinu sudcov vyšetrujácich 
alebo senátov májá kancelářské práce ob
starávat’. Kancelářské oddelenia senátov a 
samosudcov tejže skupiny musia byť spojene 
pod označením I. a I. a) atď.

(3) Tiež pri sádnych tabulách buďtež pí'3 
věci občianské a věci trestné vždy osobitne 
oddelenia kancelářské utvořené.

(4) pr} všetkých sádoch musia byť po
dania sádu dochádzajáce převzaté a doru- 
čenia, zásielky a dodávky vykonané vždy ja^ 
vo veciach občianskych tak i trestných tými 
istými orgánmi.

Vedáci oddelenia.

§ 28.
(’ ) Oddeleniam sádnym pridelia sa přednos

tem sádu jeden alebo viac sudcovských uraa-
níkov pomocných, aby vedáceho oddelenia (sa 
mosudcu, předsedu senátu, sudcovského ura
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nika pomocného jako sudcu vyšetřujúceho 
alebo jako vedúceho oddelenia pre věci práv- 
nej pomoci atď.) pri vykonávaní jeho úrad- 
ných úkonov podporovali. U súdov, u kterých 
oddelenia kancelářské sú utvořené, přednosta 
sudu oddeleniam súdnym tiež přiděli potřebné 
síly kancelářské, podúradníkov a úradných 
sriadencov.

(2) Vedúci oddelenia má bez újmy všetkých 
oprávnění v služebnom dozore přednostmi 
sudu založených o zaměstnaní sudcovských 
úradníkov pomocných, taktiež o použití per
sonálu kancelářského, podúradníckeho a úrad
ných sriadencov svojho oddelenia potřebné 
opatrenia činit’, a náleží mu bezprostředný 
dozor nad služebnou činnosťou týchto osob. 
Vedúci oddelenia má sa pri každej příležitosti 
o tom presvedčiť, že rýchle, riadne, účelne a 
jednotné sa úkony vykonávájú, bez odkladu 
opatřit’, čo je vhodné, aby poznané prieťahy 
a vady boly odstránené, alebo cielom ich od- 
stránenia oznámenie přednostovi súdu učinit’.

(3) Osoby k oddeleniu přikázané majú po
ukazem vedúceho oddelenia byť poslušné, 
pokial’ přednosta súdu nevydá zmeňuj úceho 
nariadenia.

(4) Kde obstaráváme služby kancelárskej 
je pre niekol’ko súdnych oddělení slúčené, má 
přednosta súdu medzi vedúcimi oddělení 
označit’ toho, který o zaměstnaní personálu 
kancelářského, podúradníckeho a o zamest- 
uaní úradných sriadencov rozhodovať a dozor 
11 ad kanceláriou viesť má.

^oručovanie a úkony exekučně.

§ 29.
(O Úkony styku súdneho na vonok (výkon 

doručenia, zásielky poštou, dodávky atď.) a 
úkony exekučného výkonu, které uložené sú 
súdnym orgánom, majú byť, jestliže oboje 
u tohože súdu je, tým samým osobám sverené.

(2) Rozdelenie úkonov doručných neni do
volené ani pri súdoch s niekoťko kancelář
skými oddeleniami, ani pri súdoch bez týchto 
oddělení. Všetky doručenia, zásielky, dodávky 
a ostatně úkony styku na vonok, které pri 
sude vo yeciach občianskych a trestných sa 
uaskytujú, musia byť obstarávané z jediného 
unesta^ (oddelenia kancelářského, úradníka 
kancelářského, pomocníka kancelářského).

úradník doručný.

§ 30.
máT ^)ez kancelářských oddělení

d služebný styk s poštou a s obecnými

úradmi o doručovanie súdnych zásielok dožia- 
danými, jakož i riadenie výkonu exekúcie a 
oného úradného styku, který podúradníkmi a 
úradnými sriadencami súdnymi má byť pře
vedený, přednostem súdu sverený jednomu 
úradníkovi alebo pomocníkovi kancelářskému, 
který k tomu je sposobilý (úradník doručný). 
Tomu náleží aj styk so súdmi a s ostatnými 
úradmi, ktoré o výkon doručenia žiadajú, 
pokial’ pre styk tento neni zapotřebí nějakého 
súdneho opatrenia alebo usnášania.

Oddelenie doručné a exekučně.

§ 31.
(!) Pri všetkých iných súdoch třeba pre 

celý styk súdu na vonok, a je-li súd i vo vý
kone exekúcie zúčastněný, tiež pre úkony 
s výkonem exekúcie spojené, ktoré od súdnych 
exekútorov a výkonných orgánov vykonané 
byť majú, sriadiť oddelenie súdnej kancelářie, 
alebo musia byť všetky práce a úkony takéto 
jednomu kancelářskému oddeleniu pri súde 
jestvujúcemu přikázané (oddelenie doručné a 
exekučně).

(2) Doručenia, ktoré sa musia stať pri vy
konaní nějakého úkonu exekučného, majú byť 
od súdneho exekútora alebo orgáná výkon
ného převedené.

§ 32.
Oddelenie doručné má vedťa práč už meno- 

vaných obstarávat’ i všetky vnútorné styky 
medzi jednotlivými oddeleniami a orgánmi 
súdnymi (samosudcami, predsedom senátu, 
sudcom vyšetřujúcim, sudcom na příkaz čin- 
iiýin, orgánmi výkonnými a'.ď.) a medzi 
súdom a štátnym zastupiteFstvom^pre spisy. 
Vypravené písomnosti, listy doručné atd.^si 
prichádzajúc, ich odnášajňc a prinášajúc. 
K jeho úkolom náleží ďalej uveřejňovat’ vy
hlášky vo veřejných listoch, alebo připevně
ním na miesto pre veřejné vyhlásenia určené, 
Vykonat’ vyhlásenia, ktoré sa stať majú spo- 
sobom v mieste obvyklým, opatřit, aby boly 
vyhlásenia na deske súdnej vyvesené i sňaté 
a předložené úradníkovi vypravčiemu.

Slúčeniedoručnychprác 
roznych súdov.

§ 33.
(i) Pokial’ sa to javí byť k usnadneniu^a 

urýchleniu postupu práce prospěšným, móžu 
práce s doručováním spojené pre yiac súdov, 
ktoré v tejže budově sa nachádzajú, tým spo- 
sobom byť slúčené, že oddelenie doručné jed-
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noho zo súdov týchto obstarává práce styku 
súdneho na vonok (vykonávanie doručení, 
zásielky, poštovné dodávky) tiež pre ostatně 
súdy, ktoré v tejže budově sa nachádzajú.

(2) Nariadenie tohoto prislúcha předse
dovi súdnej tabule. Prednostovia súdov, kte
rých sa týče, možu pri súdnej tabuli navrh- 
núť, aby takéto nariadenie bolo vydané.

Deska o rozvrhu práce.

§ 34.

(1) Všetky úradné miestnosti budovy súd- 
hej buďtež opatřené číslami a nadpismi ich 
určenia.

(2) Aby každému bolo vysvetlenie o roz
vrhu práč a personálu poskytnuté, musia byť 
u vchodov do súdnej budovy na príhodnom 
mieste připevněné desky s posun ovatetnými 
vložkami alebo vyhlášky, z ktorých Izá sozpať 
zavedený rozvrh práce, kedy je riadny úradný 
deň, kedy sa vyvěšuj e soznam vyhotovených 
rozsudkov, kedy Izá v kancelárii obdržať in- 
formácie, kedy je přístupná kniha pozemková, 
jako i zreteťné označenie sudcovských úrad- 
níkov a senátov, ktorým jednotlivé skupiny 
práce sú přikázané a kto je výhradně opráv
něný k prijímaniu peňazí a kolkov. Pre ozna- 
čenie musí byť měno úradníka sudcovského 
alebo předsedu, číslo oddelenia a taktiež číslo 
úradnej miestnosti udané.

(3) Pokial’ na dverách úradovní sudcov
ských a kancelářských úradníkov, ktorí sa so 
stranami stýkajú, měno i postavenie úradní
kov v miestnosti zaměstnaných a sposob ich 
zamestnania udaný byť má, určené bude 
přednostem súdu. To isté platí o úradných 
osobách k prijímaniu peňazí a kolkov opráv
něných.

ČASŤ DRUHÁ.

SÚDNE ÚRADOVANIE.

ODDIEL PRVÝ.

Doba úradná a doba riadnych dovolených.

Titul prvý.

Doba úradná.

Hodiny úradné.

§ 35.

(i) Úradná doba súdu obnáša v dňoch 
všedných 7 hodin, o sviatkoch najmenej 4 ho
diny.

(2) Na ktoré hodiny denné má byť úradná 
doba rozvrhnutá a či má nastat’ rozdelenie 
úradných hodin na dopoludnie a odpoludnie, 
určené bude předsedou súdnej tabule pre 
každý súd.

(3) Hodiny úradné, ich rozdelenie, každá 
změna v rozdělení a deň, ktorým táto nastu
puje, musia byť včas výveskom na deske 
súdnej, a pokial’ toho třeba, zprávou v novi
nách oznámené.

§ 36.

C1) Záležitosti súrne v prípadoch nepředví
daných musia byť vybavené i mimo stanove
ných úradných hodin. Osoby, ktoré preto 
musia byť v pohotovosti, určí přednosta súdu 
napřed a přitom stanoví striedanie sa perso
nálu, ktorý je po ruke.

(2) Trvá-li pojednanie před rozhodujúcim 
súdom prez obyčajné hodiny úradné, má vždy 
i jeden úradník súdnej kancelárie (oddelenia 
kancelářského) a jeden podúradník (úradný 
sriadenec) až do konca pojednania v budově 
súdnej sa zdržovat’.

§ 37.

i1) Mimo priestorov, v ktorých sa nachádza 
kniha pozemková a registrík obchodný, smeju 
byť úradné miestnosti súdnej kancelárie alebo 
jednotlivých kancelářských oddělení v urči
tých hodinách úradných, kromě nutných pn- 
padov, pre obecenstvo uzavřené.

(2) PodateFna musí byť denne najmenej 
páť hodin otvorená; pri rozvrhu úradných 
hodin na dopoludnie a odpoludnie musm byt 
hodiny, v ktorých podatetňa je přístupná, na 
dopoludnie a odpoludnie poměrně rozdelene a 
určené so zreteťom na čas, kedy pošta do- 
chádza.

(3) Ďalej smie byť nariadené, že prijatie 
návrhov, žiadostí a přehlášení ústné podáva
ných, jakož i overovanie podpisov a opisov 
(čl. VII. zák. č. 123/1923), vynímajúc případy 
nutné, má sa diet’ len v určitých hodinách 
úradných.

(4) Nariadenia, uvedené v predchodzích 
odstavcoch, majú byť v shodě s dočasným1 
miestnymi a pracovnými potřebami predno 
stom súdu vydané a jak výveskom na súdnej 
deske, tak i výveskom na dverách, ktorými ^ 
do patřičných miestnosti vchádza, oznámen •
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Nedel’ný odpočinek.

§ 38.

í1) V nederu, v deň vianočný (25. pro- 
sinca), dňa 1. května a 28. října odpočívá 
služba súdna.

(2) K prijatiu pedaní, k vybaveniu záleži
tostí, ktoré vzhradom na poměry a zájmy 
stráň nutnými sa javia, a k vykonávaniu 
nutných úkonov služobných, s tým súvislých, 
má vždy dl’a velikosti súdu a sposobu práč, 
tam sa naskytujúcich, potřebný počet sudcov 
a úradníkov súdnej kancelárie a podúradní- 
kov alebo úradných sriadencov tri hodiny do- 
poludnia byť v budově súdnej přítomný. 
Osoby, k tomu určené musia byť vopred před
nostem súdu označené a přitom striedanie 
personálu stanovené.

(3) V ktorých hodinách v nedeťu, v deň 
vianočný, deň 1. května a 28. října podania 
u súdu sú přijímané, třeba oznámit’ vývěs
kem v budově súdnej; pri stanovení hodin 
nech sa berie zřetel’ na doby, kedy pošta do- 
chádza.

S v i a t k y.

§ 39.
(O Jako sviatky majú platit’: 1. a 6. leden, 

Hromnice, Zvestovanie P. Marie, na nebe 
vstupenie Páně, pondelok veťkonočný a sváto- 
dušný, sviatok božieho těla, svátého Petra a 
Pavla, na nebe vzatie P. Marie, narodenie P. 
Marie, Všech svátých a počatie P. Marie dl’a 
kalendára rímsko-katolíckeho, deň 26. prosin- 
ca a kromě toho pre jednotlivé okrsky alebo 
suúy tie náboženské alebo národné dni svia- 
točné, v ktorých dl’a obyčaja v okrsku alebo 
mieste súdu činnost’ zárobková ustává. Túto 
Poslednú skupinu sviatkov stanoví a vyhlásí 
Předseda súdnej tabule pre jednotlivé diele 
svojho obvodu.

^ Vo sviatky majú byť konané tiež 
v záležitostiach súdnictva nesporného a v po
kračovaní konkurznom roky (termíny) jedine 
Při nebezpečí v prieťahu.
, (3) Mimo nedele a dňa vianočného možu 

s|ce vo všetky dni, ktoré nie sú dťa 1. od- 
stavca dni sviatočné, súdne jednania každého 
druhu a obzvláště i ústné pojednávania byť 
Platné vykonávané a strany, svedkovia alebo 
znalci k pojednaniam takýmto alebo k výsle- 
c 10171 platné před súd predvolávaní. Avšak 
Pfi nariaďovaní rokov a pri iných predvola- 
iach k súdu musí byť, je-li náboženské yy- 

znanie účastníkov sudcovi známe, pečlive 
bané, aby nikto o vel’kých náboženských

dňoch sviatočných svojho vyznania nebol 
nútený k súdu sa dostavit’.

(4) Predsedovia súdnych tabúl majú týmto 
cieťom na základe prehťadov od ministerstva 
spravedlnosti im dodaných súdom sdělit’ so- 
znam najdoležitejších sviatkov vyznaní nábo
ženských, ktoré v ich obvode obzvláště zhusta 
sa naskytujú.

(5) Ustanovenia trestného poriadku o po- 
kračovaní v hlavnom pojednaní v nedeťu 
alebo vo sviatok nie sú predchodzími pred- 
pismi a predpi.smi § 38 dotčené.

Titul druhý.

Doba riadnych dovolených (na 
zotaven ú).

§ 40.
(!) žiadosti o dovolenú v smysle § 42 služ. 

pragm. musia byť podané najdelej do 15. 
května. Přednosta súdu má k tomu účelu včas 
dať obiehať tabelu, v ktorej má každý úradník 
svoju žiadosť o dovolenú zapísať a trván ie 
žiadanej dovolenéj a dobu, kedy dovolenú na- 
stúpiť zamýšťa, udat’. Zvláštně žiadosti o do
volenú nemusia byť podávané.

(2) Dovolené na zotavenú majú byť zá
sadné udeťované v době od 15. červňa do
15. záři.

Rozvrh práč počas dovolených.

§ 41.
(r) Prednostovia súdov okresných majú 

plán o rozvrhu práč a zamestnania personálu 
súdneho počas dovolených s tabelou o dovo
len ej najpozdejšie do 25. května předsedovi 
sborového súdu prvej stolice předložit’, pri 
tom na tie žiadosti o dovolenú, ktorým sami 
vyhovieť nie sú oprávnění, poukázat’ a sú- 
časne i svoju žiadost o dovolenú predniesť. 
Je-li třeba k tomu, aby boly jednotlivé dovo
lené umožněné, pridelenia k výpomoci, třeba 
tiež o tom návrhy učinit’. Súčasne třeba udať 
i dovolené, ktoré přednosta okresného súdu 
Vo svojej vlastnej posobnosti udělit’ zamýšťa, 
a taktiež ich poradie.

(2) Předseda sborového súdu prvej stolice 
má bez odkladu povolenia dovolených, ktoré 
sú asnáď nutné, vymócť, potom o žiadostiach 
za dovolenú jeho povoleniu vykradených roz- 
hodnúť a plán práč v čase dovolených, yyko- 
najúc změny a přesuny, jaké v zájme lepšieho 
'vybavovania práč potřebnými sa javia, alebo 
ktoré uchýlením sa od žiadosti o dovolenú 
boly vyvolané, včas schválit’.
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(3) Musí-li pre dobu dovolených k zastú- 
peniu přednostu okresného sudu alebo iných 
sudcovských úradníkov súdu okresného alebo 
k podpore súdnych osob zostalých pre službu 
v době dovolených nastať pridelenie sudcov
ských úradníkov alebo pridelenie personálu 
kancelářského, má předseda sborového súdu 
prvej stolice najpozdejšie do 1. června opis 
plánu práč ním schváleného, prv než ho před
nostovi súdu sdělí, zaslat’ předsedovi súdnej 
tabule.

§ 42.

(!) Pri sborových súdoch prvej a druhej 
stolice upravený je rozvrh práč a zamestnanie 
súdneho personálu v době riadnych dovole
ných od předsedy súdu.

(2) Utvorenie zvláštnych senátov na túto 
dobu alebo prikázanie věcí senátom, ktoré ináč 
věcmi inými sa zabývajú, je pre rozvrh práce 
bez účinku. Věci tieto zostávajú, trebárs i boly 
zatýmne přikázané inému senátu, zahájené 
v tom oddělení súdnom, ku ktorému dl’a roz
vrhu práce prináležia. Předseda senátu, kto
rému vec pre dobu riadnych dovolených je 
přikázaná, má v dotyčnej věci zastávat’ úkoly 
vedúceho toho oddelenia, ku ktorému vec tá 
dl’a rozvrhu práce náleží.

(a) Všetkým sudcom a kancelářským úrad- 
níkom sborových súdov prvej stolice a súdnej 
tabule, ktorí po čas riadnych dovolených mu
sí a v službě zostať, má byť povolená ich dovo
lená, příslušná dl’a pomerov miestných, buďto 
pre dobu před počiatkom riadných dovolených 
alebo pre dobu po ukončení riadnych dovole
ných. Jednotlivcom može byť dovolená na 
zotavenie z důležitých dovodov povolená tiež 
mimo doby, ustanovenej v § 40, odst. 2.

§ 43.

(!) Rozvrh práč v době dovolených smie 
u sborových súdov prvej stolice a u súdnej 
tabule teprv vtedy byť upravený, keď povo- 
lenia* dovolených, ktoré v tom ktorom případe 
sú nutné, boly opatřené.

(2) Je-li v rozvrhu práč počas riadnych do
volených sborového súdu prvej stolice po- 
mýštané na pridelenie sudcovských úradní
kov alebo kancelářského personálu, musí tento 
plán práč najpozdejšie do 1. června předse
dovi súdnej tabule byť předložený, aby ho 
schválil a navrhované pridelenia nariadil. 
Předseda súdnej tabule je oprávněný v pred- 
loženom pláne nielen oné změny previesť, 
ktoré s jeho rozhodnutím o návrhoch na pri
delenie súvisia, ale aj oné, ktoré v zájme

lepšieho vybavovania práč javia sa potřeb
nými.

§ 44.

(!) Dodatečné změny v pláne práč počas 
riadnych dovolených, ktoré následkem smrti 
alebo nemoci, nového ustanovenia alebo pre- 
loženia musia nastať, buďtež len vtedy před
sedovi nadriadeného súdneho úřadu ozná
mené, zavdáva-li změna tá podnět k nějakému 
opatreniu, jemu vyhradenému.

(2) Ustanovenia plánu práč po dobu riad
nych dovolených, ichž známosť je obecenstvu 
žiadúcna, musia byť najpozdejšie týždeň před 
počiatkom riadnych dovolených výveskom na 
súdnej deske alebo dl’a potřeby v novinách 
oznámená.

ODDIEL DRUHÝ.

Súdne dni.

Nariadenie a vyhlášeni e.

§ 45.
í1) Nariadi-li minister spravedlnosti ko- 

nanie pravidelných súdnych dňov (úradných 
dňov) mimo sídla súdu bez toho, že by záro
veň o mieste a čase týchto súdnych dňov bolo 
učiněné opatrenie, určí súdna tabula po zo- 
vrubnom vyšetření všetkých pomerov, na kte
rých miestach a v jakých obdobiach časových 
súdne dni budú konané. Pri tom třeba brať 
zřetel’ na povahu miesta, vzdialenosť od sídla 
súdu, spojenie a prostriedky dopravné, veli
kost miest, 1’udnatosť, zárobkové poměry oby
vatelstva, hospodářské poměry, rozvoj čin
nosti priemyslovej, rozsah a čulosť obchod
ného života, jako i dosavádne miestné roz- 
delenie práč, ktorých sa súdne dni týkaju; 
kromě toho budú rozhodnými pre určenie mis- 
sta a času súdnych dňov i želania obyvatel
stva, veřejných notárov a advokátov, jako 
i ochota obcí poskytnúť bezplatné potrebne 
miestnosti a sluhov.

(2) Nariadenia súdnej tabule potrvajú bez 
toho, že by bolo třeba nějakého každoročného 
obnovovania, v platnosti, dokial’ od súdnej ta
bule změny v miestach a počte alebo časovyen 
obdobiach súdnych dňov nebudú ustanovené. 
Ku změnám takým može přikročit’ súdna ta
bula ná základe svojich úradných pozorovaní 
alebo na návrh súdu alebo iného úřadu.

(3) Súdne dni v obvode alebo pre miesta; 
pre ktoré boly ministerstvem spravedlnos i 
nariadené, zastavit, alebo ustanovenia, dané 
ministrem spravedlnosti dotyčné jednotu vyc
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dfíov súdnych zmeniť, není súdna tabula 
oprávněná.

§ 46.

í1) Ročně vyhlásenia súdnych dňov, ktoré 
v obvode jednotlivého okresného sudu sa ko- 
najú, prináležia přednostovi sudu okresného. 
Před uplynutím každého roku musí byť vy
hlášené vyhláškou na súdnej deske okresného 
súdu a mimo toho spósobom v mieste obvyk
lým vo všetkých obciach, na ktorých miestach 
a v ktorej době budu súdne dni pravidelné ko
nané ; mimoriadne súdne dni musia byť v pří
slušných a súsediacich obciach sposobom 
v mieste obvyklým zavčas vyhlášené. Dotyčné 
vsunutia mimoriadnych súdných dňov má 
přednosta okresného súdu učinit’ návrhy před
sedovi sborového súdu prvej stolice; o vy
hlášení povolených súdnych dňov mimoriad
nych má sa rovnako postarat’ přednosta súdu 
okresného. Vo vyhláške budiž v oboch přípa
dech udané, v ktorú hodinu každý súdny deň 
počíná a jak dlho trvá.

(2) Přednosta okresného súdu má ďalej na 
každom mieste zistiť miestnosti pre odbý- 
vanie súdnych dňov vhodné, pri čom v prvom 
nade má sa k tomu posobiť, aby obec konanie 
súdnych dňov dovolila vo svojich úradných 
miestnostiach, alebo aby bezplatné inú vhodnú 
miestnosť k použitiu pri súdnych dňoch opa
třila.

•

V e d e n i e.

§ 47.

í1) Súdne dni odbývá přednosta alebo 
z jeho nariadenia sudca okresného súdu. Sud- 
covská činnost’ v deň súdny neni viazaná na 
medze, vyvolané rozvrhem práce; výběr sud- 
cov pre dni súdne má sa však stať čo možná 
so zretoťom na rozvrh práce a musia byť roz- 
hodnutia a usnesenia rázu věcného, pokial’ to 
zákonu sa neprieči alebo nebezpečia v prie- 
ťahu niet, vykradené sudcovi, do jehož odboru 
záležitost’ právna dl’a rozvrhu práce náleží.

(2) Dl’a potřeby móže k podpore sudcu sud- 
covský úradník pomocný byť přibraný k súd- 
jiemu dni. Zapisovateťstvo musí byť sverené 
tomuto alebo niektorej z osob v súdnej kance- 
Ja»i zaměstnaných. Přítomnost’ úradného 
sríadenca neni potřebná, naproti tomu može 
oyť žiadaná, pokial’ to previest Izá bez toho, 
ze by sa státněj pokladní nějaké břemeno 
ukládalo, přítomnost’ četníka. Je-li pre jednot- 
!Ve súdne dni nezbytné třeba úradného sria- 
enca a obec odopre dať výkony tieto obsta

rat svojim personálem sluhovským, musí 
přednosta súdu okresného, nelzá-li ináč si po
moct’, poslat’ k súdnemu dňu úradného sria- 
denca okresného súdu.

(s) Výlohy cestovné, ktoré konáním súd
nych dňov vzchádzajú, taktiež ostatně výlohy, 
ktoré obec nehradí, majú byť, pokial’ neni nič 
iného ustanovené, zaplatené z paušálu kance
lářského.

Posobnost’,

§ 48.

(!) Súdnymi dňami má byť osobám, ktoré 
nebydlia v mieste súdu alebo na blízku, styk 
so súdom a měno víte ústné prednesenie u súdu 
usnadněné a tým uspořené nutnosti, k voli 
jednoduchým, snadno srovnatetným veciam 
vykonat’ ďalekú alebo obtížím cestu k súdu 
alebo výlohy jazdy platit’.

(2) M6žu totiž byť v dňoch súdnych žaloby, 
obžaloby súkromé, oznámenia, žiadosti, ná
vrhy a iné osvedčenia, ichž ústné prednesenie 
zákon pripúsťa, učiněné protokolárně, písem
né podania všetkého druhu, mimo tých, kte
rými peniaze alebo peňažné hodnoty majú byť 
složené, sudcovi odevzdané. Lehoty ustano
vené k podaniu osvědčení, k podaniu spisoy 
alebo k iným podaniam sú dodržané, jestli 
před uplynutím lehoty osvedčenie na dni súd- 
nom bolo protokolárně učiněné alebo podanie 
sudcovi odovzdané. Pre poradie v záležito- 
stiach knih pozemkových je však jedine roz
hodným zápis žiadosti vo dni súdnom poda
ných alebo protokolovaných návrhov do deníka 
pre podania knihovně. (§ 52, odst. 3.)

(s) Dňov súdnych móže byť ďalej použité 
k prevedeniu dókazu, menovite k výslechu 
svedkov a znalcov, k výslechu obviněného 
alebo k prevedeniu úkonu sudca dožiadaného, 
k vykonaniu overenia a k pokusem o vyrov
náme. (§ 139 c. p. s.)

(4) úradné jednania, ktoré by sudcu pre 
delší čas alebo pre váčšiu časť súdneho dňa od 
styku s ostatnými stranami vzďaťovaly alebo 
ho nútily, aby sa mimo miestnosti úradnej 
zdržoval (prevedenie súdnej ohliadky a p.), 
nemajú byť zpravidla v súdnom dni vykonané.

(6) Rozhodnutie o otázkách projednaných 
v dni súdnom móže byť vyhradené riadnemu 
úradovaniu po návrate k súdu okresnému, 
jestliže doba v dni súdnom nedostačuje a 
neni-li prerušenie pre výsledek rozhodnutia 
% nebezpečím spojené.
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§ 49.
(1) ústné pojednanie v občianských sporoch 

právnych smejú v súdnom dni byť vykonané 
za podmienok § 14B c. p. s. a § 87 zák. či. LI V 
z. r. 1912.

(2) Pojednania vo veciach trestných sú 
v dňoch súdnych přípustné, jestli žalobca a 
obviněný sa spolu před sudcu dostavia, všetky 
prievodné prostriedky pre obžalobu a obha
jobu sú po ruke a jestli obviněný svoluje, aby 
pojednanie sa vykonalo.

§ 50.
(1) Pre všetky věci a jednania, ktoré 

nezahajujú sa teprv vo dni súdnom, musia 
byť včas na návrh niektorého účastníka alebo 
z moci úradnej potřebné predvolania k súd- 
nemu dňu vydané.

(2) V predvolaniach třeba podotknut, že 
miesto, na ktorom sa deň súdny odbývá, platí 
pre onú právnu vec za úradné sídlo 
okresného súdu a že preto předvoláme ku dňu 
súdnemu má tie isté následky právně v zá
patí, jako předvoláme k okresnému súdu.

(3) Sudca, kterému odbývanie súdneho dňa 
je sverené, má sa pre všetky věci a jed
nania na tento deň položené dostatočne při
pravit a menovite opatřit si spisy, listy do
ručné a dáta z knih pozemkových a iné dáta, 
kterých zrejme bude potřebovat, aby nebolo 
třeba jednotlivé úradné jednania pre nedo
statek přípravy a informácie, která bola mož
nou, nechať nevykonané a nedokončené.

Trvanie súdneho dňa.

§ 51.

ř1) Hodina pre počiatok súdneho dňa a jeho 
trvanie musia byť od přednostu okresného 
súdu dl’a času, kedy sudcovský úradník na do
tyčné miesto dostat sa móže, a s pečlivým zre- 
tetom na poměry a obyčaje obyvatelstva mie- 
sta určené. Cesta sudcovského úradníka tam 
a nazpát nech sa zariadi tak, aby ostalo času 
čo možná úplného a miestným potřebám vy
hovuj úceho pre úkony súdneho dňa.

(2) Výnimečne a len z dóvodov zvlášť dóle- 
žitých, menovite aby ukončené boly jednotlivé 
velmi nutné záležitosti (na pr. rozhodnutie 
v pravotě o rušenú držbu), móže ešte najbližší 
deň k súdnemu dňu byť přibraný; toto pre- 
dlženie neni dovolené, jestliže je jediným preň 
dóvodom váčší nával práce.

(3) Spadá-li súdny deň, ustanovený v pra- 
videlnom stálom období na všedný deň, niekdy

na sviatok, nech sa koná dl’a možnosti v iný 
deň tohože týždňa; túto změnu třeba oznámit 
v poslednom predchodzom dni súdnom a vý
věskem v obciach obvodu súdneho dňa.

Soznam zápisnic a podaní.

§ 52.

(1) Zápisnice pri súdnom dni spísané a po- 
dania sudcovi odevzdané nech sa s udáním 
měna stráň a predmetu dl’a poradia časového 
pod běžnými číslami zapíšu do soznamu (vzor Vzor 
č. 5.), a so soznamom týmto po návrate a. 5. 
k okresnému súdu onej osobě, která má přijí
mat’ podania na súd okresný dochádzajúce, 
bez odkladu odovzdajú, aby bolo s nimi ďalej 
dťa předpisu úradné naložené. Knihovně po
dania súčasne učiněné, ktoré na jednu a tú 
istú nemovitost alebo na totiež právo v kni
hách zapísané sa vzťahujú, nech sa pojmu do 
soznamu s dodatkem: „Súčasne s čís.:...“

(2) Soznamy tieto majú byť sradené dl’a 
miest súdneho dňa a dťa dátumu uschované a 
u spisov prezidiálnych uložené.

(3) Zápisy do denníka pre podania knih po
zemkových a do registríkov u súdov vedených 
majú sa stať dťa poriadku předloženého so
znamu a so zreteťom na súčasnosť v ňom po- 
znamenanú.

(4) Pri overovaniach a iných vybaveniach, 
ktoré sa ihned’ vo dni súdnom vyhotovia, stává 
sa tak pod číslom soznamu vo dni súdnom ve
deného, na pr. „súdny deň v N. 23. února 
1922, čís. 15.“.

(5) Okresně súdy nech vedú o výsledkoch Vzor 
súdnych dňov záznam dťa vzoru č. 6.; koná-h i. 6. 
súd okresný súdne dni na róznych miestach, 
nech sa založí pre každý obvod súdných dňov 
zvláštny záznam. Zápisy má učinit’ sudca ve- 
dúci súdny deň ihned’ po skončení súdneho 
dňa. Koncom roku uzavrú sa záznamy sčítá
ním stejných položiek a predložia sa naj- 
pozdejšie do 15. januára (ledna) v prvopise 
prezidiu nadriadenej sedrie (sborového^sudu 
prvej stolice). Mimoriadny súdny deň vy
značí se zvláště v „poznámke“. Předseda sbo
rového súdu prvej stolice preskúma správ
nost’ záznamov a zašle ich do 15. února pre
zidiu súdnej tabule s vyjádřením o prípadnyc 
návrhoch okresného súdu. Toto sostavi zo 
všetkých záznamov úhrnný prehťad, ktoiy
s vlastnými návrhmi zašle do 1. března rmni 
sterstvu spravedlnosti. Pri prehliadke oki es 
ného súdu má sa prehliadkou poverený ura 
nik tiež přesvědčit’ o správnom vedení zazna 
mov o súdnych dňoch.
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ODDÍEL TŘETÍ.

Súdne podanie.

Podatelna.

§ 53.
v, (x) Všetky písonmé podania vo veciach ob- 
čianskych i trestných, ktoré sú určené sudu, 
přednostovi, nějakému oddeleniu sudu alebo 
niektorému sudcovskému úradníkovi (poda- 
nia, žiadosti, návrhy, udania, sťažnosti, do
pisy, zprávy, výnosy, vybavenia opravných 
prostriedkov atď.), má přijat’ osobné úradník 
kancelářsky, ktorý je od přednostu sudu k to
mu určený. Tento nesmie byť poverený vede
ním knihy peňažnej. Sudcovskí úředníci a 
ostatní kancelárskí úředníci, oficianti alebo 
pomocníci nie sú oprávnění takéto podania 
přijímat’ a obzvláště nie ich bezprostredne od 
stran přejímat’.

í2]^rac^ná miestnosť tohoto úradníka (po- 
atelna) má ležať blízko dvier vchodu do súd- 

nej budovy.

. Y podateFni nesmie byť odmietnutý ni- 
Ja-<y spis, ktorý je opatřený nadpisem na súd, 
t,?e,aké oddelenie alebo nějakého sudcov- 
s eho úradníka v prvom odstavci uvedeného, 

nesmie opat byť vydaný ani tomu, kto ho 
Pnniesol.

. ^ ®o v podateFni nějaké písomné poda- 
ie tam patriace odovzdá, može žiadať o stvr- 
enku. Táto má byť vydaná od úradníka, 
°ry ono podanie převzal. M6že byť daná vy- 

acenim^ podacej značky na predloženej ru- 
Vzor 'f6’ /^hlasiacej so záhlavím podania alebo 
«. 7. yaanim dosvedčenia dl’a vzoru čís. 7.

luiv' ^‘tvnkáti, veřej, notáři a také strany, 
.i- e,Pravidelné vá$ší počet podaní u súdu po- 
rá^b '11’ m°.™ytadať za stvrdenie v knihe, kto- 
V , nimi alebo ich zmocnencami vždy, 
da+r ° i k Pndnnie podávajú, úradníkovi po- 
teit-6 116 n, Potvrdeniu předkládaná. V knihe 

°,™usi byť měno stráň, počet exemplárov, 
{)„ ■ 1, a Příloh podania, a jestli k podaniu pri- 
Un . a,')e nějaká suma v hotovosti alebo v ne- 
nanv- e-n^C^ i tento obnos zazname-
v iJv’, nradník podateFne potvrdí příjem 
Zn„v’ e svojim podpisem alebo vytlačením 
došlo ^ Podacej, udávajúc deň, kedy podanie

k>°šlé zásielky poštovné.

§ 54.
lístkv ,Zás!eíky. Peštovné na súd adresované, 

Piatocné súdu došlé, jako i zásielky

súdne nazpát prichádzajúce majú byť dl’a 
počtu a dl’a doby, kedy pošty dochádzajú, po 
případe i viackrát denne, spoFahlivými pod- 
úradníkmi alebo súdnymi sriadencami z po
štovného úřadu odnášané. Ich prevzatie deje 
sa knihou odnášiacou dl’a vzoru čís. 8. Túto X™! 
uschovává úradník podateFne a má ju vydávat’ 
súdnemu sriadencovi (podúradníkovi), pově
řenému přednostem súdu odoberaním zasie- 
lok, len pri každej pochodzke na poštu. Do 

I knihy odnášacej má poštovný úřad vždy za- 
písať osobitne dl’a druhov počet kusov, ode
vzdaných súdnemu sriadencovi (podúradní
kovi). Jednoduché dopisy, na ktorých ne- 
viaznú žiadne poštovné poplatky a zpiatočné 
lístky sa nezapisujú.

(2) Voči poštovnému úřadu platí súdny 
sriadenec odobraním spisov poverený vykázá
ním sa odnášacou knihou, bez ktorej nijaké 
zásielky sa nevydávají), za zmocněného, aby 
zásielky označené v rubr. 2. až 5. (doporučené 
listy, obyčajné dopisy, na ktorých viaznu po
štovné poplatky, balíky bez udania ceny) a 
taktiež jednoduché porta prosté i frankované 
dopisy a zpiatočné lístky převzal a odovzda- 
cie lístky za doporučené zásielky jakož i po
štovné sprievodky k balíkom bez udania ceny 
podpísal.

(3) Prijatie zásielky poštovnej nesmie byť 
odmietnuté preto, že neni vóbec alebo neni do
statečné vyplatená. Dotyčné nevyplatených zá- 
sielok úradov cudzozemských zostávajú v plat
nosti nariadenia o tom vydané; ináč musí byť 
odosielateF súdom poštovnému úřadu pomeno- 
vaný a jemu zaslaná obálka dopisu krátkou ce
stou pri najbližšej alebo druhej budúcej po
chodzke na poštu, aby poštovné od zasielateFa 
vybral. Podúradník alebo súdny sriadenec, 
kterému je vydaná poštovná kniha, má zá
sielky na poště osobné vyzdvihnúť a po pře
vzatí bez meškania úradníkovi podateFne ich 
odovzdať, zpiatočné lístky a zásielky, ktoré sa 
majú vrátit’, v doručnom a exekučnom oddě
lení (doručné oddelenie, doručný úradník) 
dodat’.

§ 55.

(!) Prednostovia niekoFko súdov, ktoré sa 
v tejže budově nachádzajú, móžu vo vzájem- 
nom srozumění učinit’ opatrenie, aby došlé po
štovné zásielky všetkých súdov spoločne týmže 
podúradníkom (súdnym sriadencom) boly pri- 
nášané a róznym podateFniam dodávané. Ne- 
bolo-li srozumenia docielené, móže toto zaria- 
denie na návrh jednoho z prednostov súdov od 
předsedy súdnej tabule byť zavedené.
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(2) Knihy odnášaci musia byť však predsa 
pre každý súd zvláště vedené.

Značka podací a.

§ 56.

{l) Podania určené přednostovi súdu (před
sednictvu), ktoré dochádzajú uzavřené, jako 
i zapečatené podania, v ktorých sa dl’a nad
pisu na obálke alebo dl’a sdelenia toho, kto ich 
priniesol, nachádza učinenie závěti, nesmejú 
byť v podateťni otvorené; všetky ostatně po
dania zapečatené alebo ináč uzavřené má 
úradník podateťne bez porušenia pečati 
otvoriť.

(2) Každý exemplár podania a rubriky 
třeba v podatetni ihned’ po převzatí a sice, 
žiada-li o to strana, v jej přítomnosti opatřit’ 
značkou podacou. Značka podacia sostáva 
z udania měna súdu a dátumu, kedy vec došla 
(deň a rok); kromě toho má sa udať, v kol’ko 
exemplárech a s kobko přílohami alebo rubri
kami podanie bolo podané.

§ 57.

I1) Značka podacia má byť učiněná vtla
čením razítka; tlač razítka musí byť zreteťná 
a musí zostať nesmazaná. Jestli podanie v po- 
datebni otvorené byť nesmie, nech sa vytlačí 
značka podacia prozatým na adresnej stránke 
obálky, ináč zpravidla u horného kraj a prvej 
textovej stránky podania a sice v prostriedku. 
Schádza-li niektorá z příloh, na ktoré sa poda
nie dovolává, nech sa to poznamená vedba 
značky podacej.

(2) pri veciach nutných, pri všetkých poda- 
niach vo veciach pozemnoknižných a poda- 
niach, ktoré vedba iného tiež k nějakému úrad- 
nému jednaniu pozemnoknižnému viesť majú 
(§ 81), třeba v značke podacej i hodinu po
dania uviesť (došlo dňa 17. října 1922 v 10 
hodin). Dojde-li do podatebne súčasne viac 
podaní, ktoré sa vzťahujú na tú istú nemovi
tost’ alebo na to isté právo v knihách zapísané, 
nech sa pri značke podacej každého z týchto 
podaní krátko poukáže na podania ostatné, 
súčasne došlé (na pr.: „súčasne s podáním 
A-a o vklad práva záložného pre Kč 1000“).

(3) So všetkými podaniami, ktoré v hodi
nách úradných touže poštou dochádzajú alebo 
mimo úradných hodin poštou došly a súčasne 
do podatebne sú donesené, sluší jako so sú
časne došlými naložit’.

§ 58.

(1) Zastáva-li v podatebni službu viac úrad- 
níkov, ktorí sú k prijímaniu podaní ustano
vení, má úradník podanie prijímajúci ku 
značke podacej i značku svojho měna pripojiť.

(2) úradníkovi podatebne je přísné zaká
zané podanie prevziať s príkazom, že nemá 
byť ihned’, ale až v určitej době alebo za istých 
podmienok značkou podacou opatřené a úrad- 
nému jednaniu podrobené.

§ 59.

Znehodnocovanie kol kov.
Závady kolkové.

(!) Všetky kolky zo súdnych podaní, příloh, 
rubrik, zápisnic, rozsudkov a iných rozhod
nutí, zo sudcovských smierov, opisov, vyhoto
vení, výťahov a i., tiež kolkový poplatek 
vkladný, třeba predpísaným spósobem zne
hodnotit’.

(2) Toto znehodnotenie záleží jednak v pre- 
písání kolkov prvým riadkom textu, jednak 
v přetlačení kolkov súdnou pečaťou. Pravidla 
o tom, ktorého z týchto spósobov třeba v jed
notlivých prínadoch použit’, obsahuje zákonný 
článok XLIII/1914 uh. (§§ 40 až 49), ktorý 
má tiež ustanovenia o době a spósobe zapla- 
tenia poplatkov, jako aj o ďalších povinno- 
stiach, ktoré pri tom majú súdne orgány.

(3) Pretlačenie kolkov súdnou pečaťou sa 
deje tým, že kolky sa prekolkujú úradnou pe
čaťou, opatřenou pohyblivými typami dnov, 
mesiacov a rokov. Neni-li takej to pečati P° 
ruke, má byť krom pretlačenia kolkov^obyčej
ným úradným razítkom označený deň oblite- 
rácie inkústom v horejšej časti jednotlivýc1 
kolkov.

(4) Prekolkovanie musí sa stať tak, aby 
část otisku úradného razítka bola na k()lk°j_ 
známke a časť na papieri, na ktorom je k°l0^ 
přilepený. Ku prekolkovaniu má sa používá. 
barvy čiernej, nie priliš mastnej, podobné as 
ako je čierna, prostredne hustá barva tiacM 
ska (tlačiarska čiereň). Používat’ barvy 
lovej, modrej a podobnej, najma však bai 
anilinových je vylúčené.

(5) O tom, komu náleží znehodnotenie k° 
kov, obsahuje podrobné ustanovenia zákon 
článok XLIII/1914 uh. (§§ 40 až 49).

(6) V tomže zákone obsažené sú us^1^ 
venia o povinnosti súdnych orgánov, 
toho, aby boly náležíte zaplatené pop c ’
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ustanovené citovaným zák. článkom. Vy- 
skytne-li sa u súdu listina alebo spis cielom 
úradného jednania podaný, ktorý je podro
bený kolkovému poplatku a neni opatřený 
preukazom, že bol poplatek zaplatený, alebo 
javí-li znaky iného přestupku proti zákonu po
platkovému, musí byť spísaný úradný nález 
a zaslaný příslušnému bernému úřadu.

Podania s peniazmi a peňaž- 

nými hodnotami.

§ 60.

(OS podaniami, ktoré k súdu uzavřené do- 
chádzajú a peniazmi alebo peňažnými hodno
tami sú obťažené, takfiež s poukázanými za- 
sielkami cennými má sa nakladať dl’a pred- 
pisov o tom platných.

(2) Avšak zasielky, ktoré majú na adrese 
dodatek „Kniha peňažná" alebo „Vo veciach 
trestných", alébo dotyčné ktorých ízá z adresy 
alebo zo sdelenia obsaženého na kupóne po
ukázky poznat’, že obsahujú nejakú sumu,

.°ra Patří do knihy peňažnej alebo do úrad- 
neho paušálu alebo do účtu nákladov trest- 
uych, majú byť otvorené alebo vyzdvihnuté 
yui, kto knihu peňažnú vedie.

(3) Pri zásielkach do 5000 Kč može před
nosta súdu k ich výzdvihnutiu zmocnit’ pod- 
uadníka^ (súdneho sriadenca). Ide-li o zá- 
ie tu váčšej hodnoty, móže byť vyzdvihnutá

je me úradníkom, vedúcim peňažnú knihu.

^>0<^P^S lístku dodávacieho a poukázky 
P islucha tomu, kto vedie knihu peňažnú.

^°^ K Podpisu na lístku dodávacom alebo 
P^ázke musí byť vždy i súdna pečeť 

Přitlačená.

snL n Ple^ vP.ťeVzatíni uzavřených zásielol 
kfit0t,U .vyš®ie naznačeného má úradníl 
závaVi0re,nÍU.zmocnený z^úšať, neni-li nijaké, 
boh ay °balu a pečati. Zásielka, ktor;
noii Poštovnou úradnou pečaťou kontrol 
t0mrre?á> P°daná> musí byť ihned’ v prí 
sm-ň,08 x?0®tovn®h0 orgánu otvorená a čo d( 
Prínaa°Stl obsabu zkúšaná. Závady, ktoré s; 
Poštm naskytujú, musia byť bez meškáni?

7nemu úřadu oznámené.

bolkv P^Pojoné k nějakému pc
sudími idl treba Použit’ pri vyhoi

h vybavení alebo pri sriadení <

a výpisov z knih pozemkových, registríkov 
obchodných atd’., alebo sú-li připojené sumy 
peňažité na opatrenie kolkov pre takéto vyho- 
tovenia a p., má úradník podatelně na poda- 
nie pod značkou podacou sumu v hotovosti 
alebo v kolkoch došlú poznamenat’ a značku 
svojho měna připoj iť.

(2) Týkajú-li sa knihovných věcí, nemajú 
byť zapísané do peňažnej knihy, ale odo- 
vzdané úradníkovi oddelenia knih pozemko- 
výdi; kolky k iným účelom zaslané nech 
uschová až do upotrebenia správca peňažnej 
knihy.

«
(3) Za hotové sumy, došlé z cudzozemska 

jako poplatok kolkový, treba zakúpiť a nalepit’ 
známky.

P e ň a ž n á kniha.

§ 62.

Uschovanie a účtovanie peňazí a cenných 
listin náleží tomu úradníkovi súdnemu, kte
rému přednosta to přikáže, zpravidla vedú- 
cemu súdnej kancelárie (vedúci peňažnej 
knihy).

§ 63.

C1) O peniazoch a listinách cenných vedie 
ích správou poverený úradník peňažnú knihu 
dl’a vzorcov č. 9, 10 a 11. eV9°ri

a 11.
(2) Vzorec č. 9 je sostavený tak, že je 

možno kedykolVek ho pokladničně uzavreť, 
lebo obsahuje len skutočné příjmy a vydania, 
íchž súčtom a porovnáním vždy Ízá hotovost’ 
zistiť. Vzorec tento slúži k evidencii súm a 
hodnot u súdov (v súdnej kancelárii) slože
ných.

(3) Vzorec č. 10 a 11, z ktorých prvý 
určený je k zapisovaniu peňažitých pokút, 
druhý však pre všetky ostatně platby, tak 
zvané oddelenie všeobecné, založené sú na 
zásadě individualizovania jednotlivých polo- 
žiek, takže každej jednotlivej položke příjmu 
musí odpovedať stejná položka vydania a pri- 
púšťa tedy tiež predpisovanie jednotlivých 
súm v peňažnej knihe, ktoré majú byť teprve 
Vybrané.

(4) Peňažná kniha musí byť stránkovaná, 
sošitá niťou, jejž konce sa pripevnia súdnou 
pečaťou, a od přednostu súdu musí byť opa
třená doložkou potvrdzovacou, koťko má 
stránek.
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(5) U podaní, ktoré nenáležia k žiadnej za- 
hájenej věci, třeba uviesť měno stráň alebo 
navrhovatePa a krátké označenie věci.

§ 64.
Převzaté peniaze a listiny, nebudú-li hned’ 

po převzatí vydané určitému příjemcovi alebo 
inaksiemu ich určeniu, musia byť uschované. 
Bližší spósob uschovania, menovite je-li třeba 
použit’ spoluzávery, určí přednosta súdu dl’a 
osobných pomerov a uschovacích prostried- 
kov.

§ 65.

Vedúci peňažnej knihy má rubriky o přijatí 
vyplnit’ ihned pri přijatí peňazí a listin a 
rubriky o vydávaní ihned’, jakonáhle před
měty tie odovzdajú sa svojmu určeniu. Před
nosta súdu má dohliadať na přesné vedenie 
tejto knihy a správu ním ustanoveného úrad- 
níka a taktiež prevedenie revizie a jej výsle
dek v peňažnej knihe poznamenat’.

§ 66.
(i) pri vedení peňažnej knihy třeba 

přidržovat’ sa týchto zásad:

a) V peňažnej knihe majú byť súčtované 
zpravidla len tie sumy, pre ktoré je uloženie 
v súdnej kancelárii predpísané, poplatky 
doručovacie, kolky a hotové peniaze, došlé na 
zakúpenie kolkových známok.

Do zvláštneho oddelenia peňažnej knihy 
třeba ďalej zapisovat’ přebytečné hotovosti 
kancelářského paušálu na šekovom účte ulo
žené a jednotlivé sumy nákladov trestného 
pokračovania, pri ichž vybieraní použilo sa 
spósobu šekového.

Do peňažnej knihy zapisuj ú sa všetky po
ložky příjmu či už v hotovosti alebo šekom 
došlé, menovite tiež hotovosti a cenné papiere 
pri výkone exekúcie přijaté i výnosy z pred- 
metov exekúcie. CiePom přehradu musí byť 
rozsah peňažnej knihy vykradením potřeb
ného počtu listov v toťko oddělení rozdělený, 
koťko je nutné a účelné vzhl’adom na obsah 
a prevážnu činnost’ súdu pre nasledujúce 
druhy činnosti: Predovšetkým musia byť od- 
delene vedené složenia k súdu podťa §-u 364, 
ďalej všetky tie častejšie sa vyskytujúce po
ložky, ktoré sa vybavujú jednotným a stejným 
jednáním, na pr. peňažné pokuty (připadne 
rozdelene podťa ich povodu z civilného alebo 
trestného súdnictva, potom dťa zákonného 
určenia), platy za pochodzky atď. Položky, 
na ktoré sa vztahuje zvláštně jednanie, třeba 
viesť vo všeobecnom oddělení peňažnej knihy,

nedoporučuje-li sa z ohťadov praktických, 
ďalšie delenie dťa kategorií.

b) Položky příjmu zapisujú sa na základe 
skutečného platenia, alebo predchádza-li vy- 
zvanie k plateniu (platebný příkaz), na zá
klade toho.

Skutočné platenie má byť vždy vyznačené 
zapísaním dňa platenia, stalo-li sa š kom, tiež 
čísla výpisu z účtu a položky denníka še
kového.

c) Pri vydaní šeku na sumu, ktorá má byt 
vyplatená, třeba, aby boly v peňažnej knihe 
zapísané číslo a seria šeku, suma, a ide-li o šek 
doručiteťovi, potvrdenie strany o příjmu.

Definitivně vydanie stane sa teprv na zá
klade preukazu o skutočnom vydaní zapísaním 
data vydania, pri vydaní šekom připojením 
čísla výpisu účtu a položky denníka pre ob
chod poukázkový. Položky definitivně vy
bavené budte zatrhnuté (§ 209, odst. 3.).

d) Všetky preukázané skutečné zaplatene 
a ešte nevydané položky peňažnej ^ knihy 
musia byť náležíte kryté buď hotovými pe- 
niazmi alebo cennými papiermi v pokladní, 
v pohťedávke na šekovom účte alebo J ukla- 
dacích hodnotách pri položkách k zužitkova- 
niu uložených.

(2) Pri revizii peňažnej knihy musí byť dl a 
toho bez vlivu na prezkúšanie dokladov o po
ložkách vydania — položkami zistené dobro 
srovnané so skutečným stavom a pohťadavka 
na šek. účte prezkúmaný spósobom, jaký Je Vzor 
stanovený vo vzorci č. 12 pre ročnú uzávěrku, a. r2.

§ 67.
Základ pre správný zápis na šekovom účte 

tvoria výpisy z účtu, ktoré zasiela pošt. šekový 
úřad vždy, keď zapíše niečo k dobru alebo 
k ťarche. Tieto výpisy musia byť preskúmane 
dotyčné pohťadávke na základe poslednýc ^ 
správnými shťadaných výpisov z účtu, ^ 
tyčne vkladov a dobropisov na základe P 
pojených složeniek, ústrižkov pošt. P°o a 
a oznámení o dobropisech v riadení cjeal„ 
govom a napokon, dotyčné honorovanýc1 
kov, na základe kuponov šekového sosl,u: 
poslednýcih musí byť za srovnania s ,v-rP 
z účtu vyznačená realizácia nápa,dnym 
sobom (realizované 4./5. 1922)_. ba
sa pri preskúmaní nesrovnalosti, mne 
zakročit’ u pošt. šekového uradu 

onravV.

§ 63. .
(i) Po ukončenom preskúmaní správnými 

shťadané alebo na reklamácm opraven •>.
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pisy z účtu musia byť zapísané do denníka 
vzor šekového (vzor č. 13).
5.13.

(2) Denník ten má sa viesť po ročníkoch 
s běžnými číslami. Výsledky súm ostatných 
troch rubrik musia byť prenášané na novů 
stranu. Titulného listu má sa použit’ pre zá
znam o tiskopisech.

(3) Denník má byť srovnávaný a v súhlase 
udržovaný s peňažnou knihou a v oboch třeba 
vyznačit’ vzájemné položky.

§ 69.
Vybavené výpisy z účtu spolu s přílohami 

(složenkami, ústrižkami pošt. poukázok atď.) 
musia byť v časovom poradí uschované a 
smejú byť teprv po troch rokoch skartované. 
Koncom roku má byť denník ten uzavretý a 
uzávěrka dl’a vzoru č. 12 vyhotovená a pre
zidiu súdnej tabule předložená.

§ 70.

Zásadou budiž vystříhat’ sa hromadeniu 
peňazí stráň, s výnimkou tých, ktoré majú 
byť uložené na výnos (úrok). Dl’a toho nech 
sa všetky od stráň složené sumy ihned’ alebo 
ešte tohože dňa plátěnkou odvedú na šekový 
účet. Ukáže-li sa, že v jednotlivých případech 
potkal by sa tento postup s obtížami, je uscho- 
vanie v hotovosti v prvom radě vtedy pří
pustné, jestliže i vydanie stať sa má v hoto
vosti a tedy netřeba sa obávat’ zmátkov pri 
súčtovaní.

kniha, nech sa už deje složenie a vydávánie 
v hotovosti alebo v šekovom riadení;

c) pri revízii peňažnej knihy a koncom 
každého roku musí byť denník pre styk v ho
tovosti uzavretý, pokladničný zbytok zistený 
a vyhotovená úhrnná závěrka analogicky 
vzorců č. 12 spolocne pre styk v hotovosti a 
styk šekový.

§ 72.

(1) Složenie peňazí stráň, ktoré sa deje dl’a 
predpisov exekučného poriadku k súdu, nech 
sa vykoná, pokial’ nestalo sa vopred opatrenie 
o ich uložení na úrok, plátěnkou.

(2) Nariadi-li sa potom uloženie takejte, 
alebo u iného súdu složenej sumy na úrok, je 
pre to použitie šekového účtu súdu vylúčeným. 
Vkladné knížky o takýchto vkladoch v spori- 
teťniach alebo bankách musia byť označené 
jako „exekučná podstata11 za pripojenia měna 
vymáhájúceho veriteťa a dlžníka. Nieto 
kážky, aby podiele na výtažku, súdne přiká
zané osobám vzdialeným, boly vyplácané 

šekom.
(s) K tomu cieťu nech sa zisky dociělené 

z vkladov alebo z předaja iných plodov zašlu 
na šekový účet a po dojdení sučtovania vý
pisem účtu vyhotovením šeku uvoínia.

§ 73.

(1) Prednostovia súdu majú bedlive bdieť 
nad uschováním, manipuláciou a súčtovaním 
všetkých' peňazí stráň, naliehat na najváčši 
poriadok a přesnost’, aby každý případ bol 
ihned’ zapísaný a zabráněné bolo každéj lik

navosti.
(2) U mnohých súdov bude třeba, — 

nechává se tedy prednostom súdu nariadiť — 
aby tiež tam, kde neni zavedený voťný^pohyb 
medzi hotovosťami a šekovým zariadením, bol 
vedený pokladničný denník o hotovostiach vo 

smysle §u 71.

§ 74.

(1) úplné zistenie hotovostí a revíziu pe
ňažnej knihy nech vykoná přednosta súdu, 
alebo ním k tomu od případu k případu 
určený úradník neočakávane v nepravidel
ných lehotách najmenej štyrikřáť, u súdov 
v sídle súdu sborového najmenej sestkiat 

v roku.
(2) Správnost’ výdajov má byť zistená 

zkúškou nahmátkou na základe plateniek, vý
pisu z účtu poštovného šekového úřadu a pri-

§ 71.

Úplné vol’ný pohyb v peňažncm styku, t. j. 
Pi'i jí mánie a uschovávanie hotových peňazí 
a ich vydávanie z šekového účtu a zasielaníe 
na šekový účet a vydávanie v hotovosti ' 
předpokládá, že vedúci peňažnej knihy sú 
nielen úplné spoťahliví, ale i vyzkúšaní v účet- 
ných záležitostiach, a třeba ešte dbať o toto:

a) vedla denníka šekového musí byť vedený 
analogicky vzorců č. 13 denník pokladničný 
P_re styk s hotovostiami s rubrikami: běžné 
číslo, položka peňažnej knihy, dátum, pred- 
|net, přijatá suma, vydaná suma. Zapísanie 
do pokladničného denníka musí sa stať bez
prostředné pri přijatí alebo vydaní sumy;

b) y peňažnej knize třeba vyznačit’ splátky a 
^dajy, ktoré sa v hotovosti vykonávají), při
pojením poznámky „hotové pol. . . .“. V ostat- 
yiom je poměr peňažnej knihy k denníku ten 
*3tý, jako k denníku pre obchod poukázkový. 
& evidencii peňazí stráň je základom peňažná
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padne, zvláště u verkých položiek, na základe 
súdnych spisov.

§ 75.

(!) V ostatnom, čo do otázky, jako sa má 
naložit’ s peňazmi a cennými listinami súdu 
dochádzajúcimi, ktoré netvoria predmet 
úradnej činnosti úradov schovacích, třeba 
zachovat předpisy o knihe peňažnej.

(2) ÍVTusia byť však:

1. peniaze a cenné papiere, ktoré dochá- 
dzajú v podaniach otvorených, od úradníka 
podatel’ne ihned’ úradníkovi k ich uschovaniu 
povolanému odevzdané;

2. vo 4. rubrike knihy peňažnej musí byť 
udané číslo jednacie, ku ktorému dl’a podania 
alebo ináč připojených sdelení zásielka sa 
deje.

(3) Platy nesmejú byť v podateťni. přijí
mané. Ten, kto ich prinesie, má byť pouká
zaný, aby peniaze sám na příslušné miesto 
odevzdal.

§ 76.

Dotyčné manipulácie súdnych depozitov 
platia dosiať platné předpisy.

O d n á š a n i e podaní.

§ 77.

C1) V podateťni musí byť vyložený přesný 
prehl’ad o rozvrhu práce, do kterého majú 
sa zapisovat’ všetky opatrenia přednostu súdu, 
vzťahujúce sa na rozvrh práce.

(2) Co pre přednostu súdu dochádza, všetky 
podania vo veciach prezidiálnych a podania, 
ktorými niektorá súdna osoba je odmietnutá, 
má úradník podateťne odovzdať priamo před
nostovi súdu. Všetky ostatně podania do po
dateťne dochádzajúce, z ichž nadpisu alebo 
obsahu Izá poznat’, k jakej věci alebo ku kto
rému druhu záležitostí náležia, třeba sbierať 
v priehradách, ktoré opatřené sú označeniami 
oddělení alebo měnami súdcov; pri nalieha- 
vosti, menovite vo veciach vazebných, ihned’, 
ináče ale v určitých hodinách viackráť za deň 
má ich odovzdať podúradník alebo úradný 
sriadenec, pri menších súdoch úradník poda
teťne vedúcim oddelenia (přednostem súdu) 
naznačenému kancelářskému úradníkovi alebo 
kancelářskému pomocníkovi oného oddelenia, 
v jehož posobnost’ podanie to náleží, alebo kan
celářskému úradníkovi alebo kancelářskému 
pomocníkovi, ktorý vo veciach tohoto druhu 
alebo pre sudcovského úradníka, od ktorého

podanie zpracované byť má, práce kancelář
ské koná (odnesenie podaní).

(3) Podania vo veciach trestných, ktoré 
nepatria k věci zahájenej, musia byť, niet-li 
pevného rozvrhu práce, v případech nutných 
ihned’, ináč ale denne v určitú hodinu, před
ložené přednostovi súdu k prideleniu a potom 
zaslané ním naznačenému sudcovskému úrad
níkovi sposobom udaným v odstavci druhom.

(4) Dťa předpisu odstavca druhého naložiť 
třeba tiež s podaniami, ktoré znejú na před
nostu súdu, avšak od tohoto, poneváč nedo- 
týkajú sa věcí prezidiálnych, podateťni sú 
vrátené. Jestliže sa podania tieto nachádzaly 
povodně v obale uzavretom, má byť teraz 
v podateťni značka podacia, ktorá je na 
obálke vytlačená, přenesená na podanie samo 
a doplněná připojením údajov o počte exem- 
plárov, rubrik a příloh, o prípadnej pilnosti 
(súrnosti) a o súvislosti s inými podaniami 
súčasne učiněnými. Je-li podanie kolkované, 
musia byť kolky prv, než sa podanie z poda
teťne znova odnesie, dťa predpisov učiněné 
k ďalšej potrebe nespósobilými. To plati tiež 
o vkladnom poplatku.

§ 78.

D) Podania dochádzajúce v poslednej ho
dině úradnej móžu byť odnesené •— pokial 
sa tak nemá stať ihned’ — následuj úceho dna. 
Všetko ostatné, čo došlo, musí ešte toho istého 
dňa v podateťni byť vypracované a jednotli
vým oddeleniam a kancelářským úradníkom 
zaslané.

(2) Neni-li podanie odnesené už v den 
v značke podacej udaný, má kancelářský 
úradník alebo pomocník kancelářsky, ktorému 
toto podanie z podateťne bolo přinesené, den 
prevzatia vedťa značky podacej napísať a 
značku svojho měna připojit’; vo veciach nut
ných, pri podaniach vo veciach pozemnokniz- 
ných alebo kde ináč sa to doležitým javí, mu 
byť připojená tiež hodina odovzdania.

§ 79.

(!) Podania poštou došlé odnášajú sa s při
pojením obálok. Kde deň, ktorého podanie na 
poštu bolo dané, pre zachovanie lehoty alebo 
z iných dovodov má důležitost’ alebo doležitým 
stať sa může, má kancelářsky úradník alebo 
pomocník, ktorému podanie z podateťne bo o 
donesené, deň tento zo značky pošty podacej 
na obálke sa nachádzajúcej na podanie sam 
preniesť a podpis svojho měna připojit (u 
pr.: „Dťa poštovného razítka podané 14./



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 533

1922.“). Deň podania na poštu nech sa pozna
mená vedl’a značky podacej.

(2) Jakonáhle deň podania sposobom týmto 
bol na podanie přenesený alebo bezvýznam
nost’ dňa podania zistená, móžu obálky byť 
zničené.

(3) Musí-li byť obálka z příčiny vybrania 
poštovného vydaná poštovnému úřadu, musí 
byť deň podania na poštu hněď v podatetni 
udaným sposobom na podaní vyznačený.

Predkladanie sťažností 
a u p o m i e n o k.

§ 80.

í1) Podania, znejúce na súd, na niektoré od- 
delenie alebo na niektorého sudcovského úrad- 
níka, ktorými vybavenie záležitosti alebo drie- 
vejšieho podania v pamáť sa uvádza, na 
prieťah záležitosti alebo jednotlivých úkonov 
alebo na niektorého súdneho orgána sa sťa- 
žuje, musia byť před ich odovzdaním na 
miesta, kde majú byť zpracované, předložené 
přednostovi súďu. Obzvláště má úradník po- 
dateťne podania tieto tiež vtedý přednostovi 
sádu předložit’, jestli on sám alebo sposob jeho 
úradného vybavovania podáním tým je do
tknutý alebo jestli upomienka alebo sťažnosť 
netvoří jediný obsah podania.

(2) Sťažuje-li si strana, že jej podanie ne
bole v podateFni přijaté, alebo sťažuje-li si na 
iné jednanie v podateFni u přednostu sudu, 
može tento sice prevziať osobné podanie jemu 
odovzdané, má však ihned’ podanie to do po- 
dateFne zaslat’ a učinit’ potřebné opatrenia, 
aby s ním bolo náležíte naložené.

Denník p r e podania póze m n o- 

knižné.

§ 81.
i1) Podania, ktoré majú za predmet zápisy 

do pozemkovej knihy súdu alebo sa vztahuj ú 
ua zápisy takéto (vlastně záležitosti pozemno- 
knižné, úradné dopisy, rekurzy, vybavenia 
rekurzov, úradné zprávy, žaloby hypotekárne 
a iné, za ichž pozemnoknižnú poznámku sa 
^ada), taktiež všetky podania, ktoré sa vzťa- 
nujú^ na exekúciu vedenú na nemovitosti, 
ktoré v knihe pozemkovej sú zapísané, alebo 
na pohFadávky pozemnoknižne zaistené alebo 
na zaisťovacie úkony exekučně dotyčné ta- 
kýchto nemovitostí alebo pohFadávok, musia 
nyt z podateFne úradníkovi, letorému vedenie 
denníka pre pozemnoknižné podania je svě

řené (úradníkovi poz. knihy), má-li však od- 
delenie zvláštneho přednostu, tomuto ode
slané.

(2) Podania, o ktorých nemá pozemno- 
knižný sudca rozhodovat’, musia byť po zápise 
do denníka a po srovnaní so stavom pozemno- 
knižným podateFni vrátené a od tejto potom 
bez odkladu na miesto, ktoré je povolané k ich 
zpracovaniu, odnesené. Bol-li pri niektorom 
z podaní v odstavci prvom menovaných zápis 
do denníka prehliadnutý, musí byť podanie 
to, jakonáhle táto vada výjde na javo, bez 
meškania a bez sprostredkovania podateFne 
úradníkovi pozemkovej knihy alebo před
nostovi knihovného oddelenia předložené, aby 
bolo do denníka zapísané a so stavom po- 
zemnoknižným srovnané.

(3) Podania, ktoré omylom k úradníkovi 
pozemkovej knihy alebo k přednostovi 
pozemnoknižného oddelenia sa dostaly, musia 
byť bez zápisu do denníka bez prieťahu po
dateFni, alebo je-li miesto k ich zpracovaniu 
povolané známo, priamo tomuto zaslané.

§ 82.
(1) Denník pre podania knihovně nech sa Vzor 

vedie dl’a vzoru čís. 14, a sice, sú-li pozemno- a-14- 
knižné věci medzi niekoFko sudcov rozdělené, 
pre všetkých spoločne.

(2) Do denníka nech sa zapisujú ihned’ po 
svojom spísaní aj tie u súdu spí sáné zápisnice, 
v ktorých je nějaký pozemnoknižný zápis 
navrhovaný alebo ichž vybavenie k takémuto 
zápisu viesť može.

(3) Do denníka pre podania pozemnoknižné 
má sa zapisovat’:

1. číslo, ktoré obdrží podanie v denníku, 
i deň, kedy došlo k súdu, u ktorého sa vedlo 
pozemková kniha, do podateFne alebo deň, 
kedy zápisnica bola spísaná, v ktorom nějaký 
zápis pozemnoknižný je navrhovaný alebo 
jehož vybavenie k zápisu takémuto viesť 
može (číslo podacie, prásentátum); čísla tie 
majú ísť poradím od 1. ledna do posledného 
prosinca každého roku; každému zlomku, kaž
dému preskočeniu alebo opakovaniu čisiel 
třeba sa bedlivé, vyhýbat’; podania (zápisnice) 
třeba zapísať podFa poradia časového, v kto
rom do podateFne došly, a sice každé podanie 
pod osobitným číslom běžného čísloradia 
denníka; podania súčasne do podateFne došlé 
třeba taktiež každé osobitne pod zvláštnym 
číslom zapísať, a sice, neprihliada-li sa k po- 
daniam o súdnom dni učiněným, v FubovoF- 
nom poradí; oné podania však, ktoré sa na 

! túže nemovitost’ alebo na to isté právo v kni-
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hách pozemkových zapísané vzťahujú, nech sa 
označia v denníku poznámkou „sucasne s c. 

jako podania súčasne došlé.
2. Měno stráň a vec, na ktorú sa spis 

vztahuje.
3. Vec pozemnoknižná, na ktorú sa spis 

vztahuje.
4. Deň, kedy bola žiadost vybavená a krátký 

obsah súdneho vybavenia, na pr.: povoleně, 
len zaznamenané, zamietnuté.

5. Svázok a vložku, kde bolo niečo zapísané.
6. Osoby, ktorým sa má vybavenie dodat’.
7. Deň, kterého bolo vybavenie osobám tým 

riadne dodané.
8. V denníku nech sa uvedu případy, v kte

rých má úřad pozemnoknižný z úradnej po
vinnosti k tomu prihladať, kedy niektorá 
lehota dojde a poznamenat, kedy takáto lehota 
sa skončí.

9. Nech sa navzájem poznamenají! podacie 
čísla žiadostí a spisov, ktoré sú rnedzi sebou 
spojené tým, že sa vzťahujú na prevedenie 
jednej a tejže žiadostí o nějaký zápis.

C1) Jestli by sa to vedúeemu súdu pre lepší 
přehrad práč v oddělení pozemnoknižnom 
zdálo potřebným, móže dat zapisovat tiež iné 
dáta buďto v denníku, alebo v osobitných zá
znamech. Z tejže příčiny móže sa tiež u súdov, 
kde je veta práce, nariadiť, ;.by sa niektoré 
dáta, ktoré sa majú zapisovat do denníka, na 
p. dodanie výměru, zprávy úradnej, zapiso
valy do zvláštnych záznamov a nie do denníka. 
Takéto záznamy třeba však pokládat -a do- 
plňujúce časti denníka.

(5) prv než sa zápis vykoná, nech sa vj 
plnia rubriky denníka dl’a toho, jak vybaven 
znie. Keď úradník pozemkovej knihy vj 
konal úkony jemu náležiace, má to v ustáni 
venej k tomu rubrike denníka potvrdit, pr 
písat svoje měno a deň výkonu. Rubrik 
v denníku o doručení má vyplnit úradm 
pozemkovej knihy, keď na doručenkách (zpit 
tocnych hstkoch) nestďadá vady, dl’a týchti 
alebo ked v případe vady súd rozhodne, i 
list obdrzaci je v poriadku. Po vyplnění tei'1 
rubriky třeba poznamenat v rubrike lehí 
konečný deň prípadnej lehoty.

(«) číslo denníka třeba zretetným písmoi 
alebo přitisknutím razítka na podanie pc 
značkou podacou připojit.

(') Záležitosti pozemnoknižné, ktoré do 
výkazu prače zapísané byť majú, třeba v den

níku běžnými čísiami červeným atramenťom 
vyznačit. Vyznačenie toto má byť připojené 
v prvom štipci denníka pod číslom denníko- 
vým.

Denník pre věci firemně.

§ 83.
(1) Podania, ktoré sa vzťahujú na vedenie 

registríka obchodného (vlastně žiadostí, úrad- 
né dopisy, rekurzy, vybavenia o rekurzech, 
zprávy úradné, dotazy o udelení vysvětlení do
tyčné zápisov firemných atď.) majú sa z po- 
ďatefne odoslať úradníkovi, ktorému je vede
nie denníka pre věci firemně sverené.

(2) Denník pre věci firemně nech sa vedie 
podfa vzoru č. 15, a sice, jestli Sú záležitosti 
registríka obchodného medzi niekolko členov 
súdu sborového rozdělené, pre všetky spoločne. 
Do denníka třeba pojat všetky podania v od
stavci 1. naznačené bez rozdielu, zdali majú 
za predmet nové zápisy a či sa vzťahujú na zá
pisy už jestvujúce.

(3) číslo, pod ktorým podanie do denníku 
je zapísané, má byť zretetným písmom alebo 
vytlačením razítka s dodatkem „firm." na 
podaní pod značku podaciu připojené (firm. 
649). čísla denníka majú ísť v poradí od 
1. ledna clo posledného prosinca každého roku.

(4) Do denníka třeba zapisovat hned’ po 
ich sriadení tiež zápisnice spísané u súdu 
o ústných ohláškach i o vlastnoručnom zna
menaní firmy alebo o podpise před súdom, na 
základe kterých má sa stať zápis do registríka 
obchodného.

Denník p r e z i d i á 1 n ý.

§ 84,
0) Podania upravené na přednostu súdu 

(prezidium), všetky podania vo veciach pre- 
zidiálnych a podania, ktoré přednosta súdu, 
ked’ boly úradníkom podatefne předložené, 
z dóležitých dóvodov zadrží, musia byť ihned’ 
po svojom dodaní z podatefne zapísané do 
denníka prezidiálneho, ktorý má byť vedený 
dl a vzoru č. 16. číslo, pod ktorým sa podanie 
v denníku prezidiálnom zapisuje, nech sa při
pojí na podanie zretetným písmom alebo 
vytlačením razítka pod značku podaciu. čísla 
majú íst v poradí od 1. ledna dD posledného 
prosinca každého roku.

(2) V druhom štipci denníku prezidiálneho 
nech sa zapíše deň, kedy kus do podatefne 

osiel, v treťom stípei tiež měno oďpórcovo, 
Kde takýto je. Piateho stlpca denníka Izá po-

Vzor 
č. 15,

Vzor 
Č. 16.
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užit’ k tomu, aby poznamenané boly opatrenia 
medzitýmne alebo předběžné následkem po- 
dania učiněné, pri predmetodi, ktoré majú byť 
prednášané v senáte, měno zpravodajů usta
noveného k přípravě jednania v senáte, alebo 
pri podaniaeh, ktoré zvláštnym senátom alebo 
komisiam sú přikázané, zaslánie spisov týmto 
komisiam atď.

(3) K prezidiálnemu denníku třeba viesť 
tri soznamy (soznam mien, soznam věcný a 
soznam normálií). Soznam mien je abecedný 
a u sborových súdov može byť vedený vo 
formě lístkového katalogu na voťných líst- 
koch pevného papieru bez triedenia ročníkov. 
Věcnému soznamu, ktorý má byť vedený tiež 
abecedne, avšak vždy len vo formě knihy, má 
byť za základ položené vypočítanie a rozde- 
lenie věcí prezidiálnych, jako je to uvedené 
v §e 19, možu však byť dl’a potřeby jednotli
vých oddielov prezidiálnej služby zariadené 
ďalšie pododdiele. Normálky, ktoré nenáležia 
k spisom nejakej zahájenej věci, musia byť 
vo yecnom sozname v oddělení „normálky" 
zapísané. Soznam normálok nech sa založí pře 
djhsiu dobu asi 10 rokov dl’a hesiel a Izá ho 
viesť buďto na lístkoch alebo knižné.

(2) Zjavný zájem osob, práva sa domáhá- 
júcich, nech sa všade dl’a sil podporuje, kde 
sa to neprieči ohťadu na odporcu. Nesmie 
vzniknut’ zdanie, jako by riadne dovolanie sa 
Slídu bolo pojímané za nepříjemné obťažo- 
vaníe. Svedkom a znalcom nech sa usnadní 
plnenie ich povinností tým, že sa im čo možná 
ide v ústrety.

(3) Sudcovia majú sa zdržať každého pre- 
javu o výsledku tej ktorej záležitosti, ktorý 
rozhodnutiu predbieha.

§ 87.

(!) Oslovenie „pane", „pani", „slečno" má 
súd v ústnom i písomnom styku vždy použí
vat’, kde to v obyčajnom styku dl’a mravov 
krajiny je obvyklé.

(-) Kto je pri ústnom pojednaní před 
súdom vyslýchaný alebo k súdu hovoří, má 
hovořit’ stojac; ináče nech sa každému dovolí 
u súdu sedieť. Pre telesný stav mluviaceho, 
pre nemoc alebo slabost’, taktiež pre dlhšie 
trvanie výslechu před súdom može tiež pri 
ústnom pojednaní od súdu (předsedu senátu) 
byť dovolené sedieť.

§ 85.
Podania stejného druhu, ktoré majú byť 

spoločne vybavené, jako na pr. výkazy, ktoré 
°í)£a,s Podávat’ třeba, zprávy náveštné súdov 
nižších, žiadosti kompetenčně a p. nech kan
celářsky úradník. (pomocník kancelářsky), 
kterému vedenie denníka prezidiálneho je 
sverené, sbieiu a teprv až dojde podanie po
sledně alebo až uplynie lehota, nech do den- 
uika prezidiálneho len pod jednýrn číslom za
pisuje.

ODDIEL ŠTVRTÝ.

Všeobecné ustanovenia o úřadovaní.

Styk s o stranami.

§ 86.
0) V úradnom styku so stranami majú 

vsetky osoby u súdu ustanovené alebo zamest- 
nane mať na zřeteli, že každý má právo žia- 
at, aby sa s ním v úřade slušné, kťudne a 
vorile zachádzalo, a že nič tak neškodí 

o^Rosti a důstojnosti súdu i úctě k súdnym 
^isanom, jako nepříslušné chovanie sa voči 
yn}’ ytorí ša práva domáhají). Úradníci majú 

fn o, , Pridržovať i vtedy, keď musia ude- 
osvd^^- Je ^re^a Přísnosti, nemá byť 
výr Cen^ počínáním, ale spravedli-
i f,.1 aP^rebemm prostriedkov donucovacích 

estných, zákonom poskytnutých.

U r ých 1 e n i e ú r a d n éh o Vy ba
vě n i a.

§ 88.

(1) Aby právna ochrana a výkon sprave
dlnosti súdnej dl’a svojho najbližšieho prak
tického účelu v živote javiť mohly plný 
účinok, majú byť vsetky súdne záležitosti 
s urýchlením povahou ich žiadaným prejed- 
nané. Pri každom jednotlivom úkone, ktorý 
v nejakej záležitosti právnej má byť vyko
naný, má tedy mať sudca vždy na zřeteli, 
ktoré příčiny a potřeby dovolanie sa súdu 
vyvolaly, pre ktoré životné poměry a vzťahy 
je důležitý výrok súdny, žiadaný vo věci 
hlavněj, jaký vliv má tedy doba, v ktorej 
výrok tento sa stane, na cenu jeho a jeho 
prospěch pre stranu, a preto má jak každého 
prieťahu, ktorý může byť škodlivý, sám sa 
vyvarovat’, tak i od osob súdnych jemu pod- 
riadených najrýchlejšie prevedenie úkonov im 
uložených žiadať.

(2) Obzvláště bude třeba pri všetkých 
určeniach časových v súdnom pokračovaní, 
pri stanovení a predlžovaní lehot, pri položení 
pojednaní a rokov (termínov), pri rozhodnutí 
o ich odložení a o návrhoch odročovacích, 
jakož i pri vol’be medzi sposobmi doručenia 
v tom ktorom případe přípustnými vedťa 
zkúáania zákonitých podmienok vždy tiež



536 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

lívážiť účel dotyčného súdneho pokračovania 
a uviesť s ním v súhlas opatrenia, o ktoré 
ide; pri predlžovaní lehot alebo odročení ro- 
kov nesmie byt’ překročený čas, ktorý zrejme 
až do zaniknutia překážky uplynie. Rovnako 
nesmie nikdy pri vedení projednaní před 
súdom konaných pustit so zreteta ohrad na 
rýchle převedeme pokračovania súdneho, a 
třeba k voli tomu nielen dbát toho, aby za
chované boly lehoty, predpísané pre určité 
sudcovské úkony, ale tiež aby sa vyhovělo 
presne všetkým ustanoveniam, ktorými dl’a 
úmyslu zákona má byť zamedzené rušeniu 
pokračovania, odročeniu a iným škodlivým 
odkladem.

Zjednodušenie úřadovaní a.

§ 89.

(1) Úradovanie u súdu má byť čo možná 
jednoduché. Jak v styku so stranami, tak 
i v službě vnútornej třeba sa vyhýbat každej 
nepotrebnej rozvláčnosti a každému zbytoč- 
nému nákladu. Obzvláště písanie má byť 
všade na najmenšiu nutnú mieru obmedzené. 
Má sa preto používat úradných vzorcov.

(2) Jestli oddelenie občianske alebo trestné 
niektorého. súdu a jeho prezidium majú spolu 
vstúpiť v styk, nech sa stanů potřebné vzá
jemné sdelenia zpravidla zasláním spisov a 
přehlášením daným v prvopise na spisoch. Vý
měna dopisov medzi oddeleniami tohože súdu 
alebo medzi súdom a prezidiem neni dovolená; 
obzvláště má byť najjednodušia forma volená 
pre poukaz preddavkov a pre náhrady z úrod
ného paušálu.

Ú s t if y styk a výslechy.

§ 90.

(J) úradný styk medzi súdom a stranami, 
jako aj medzi roznymi orgánmi súdu má sa 
diať ústné, pokial’ tomu neodporuj ú zákonné 
předpisy, alebo pokial’ dosah prehlásenia, 
ktoré má byť dané, alebo iné nutkavé úvahy 
nežiadajú v jednotlivom případe, aby sa dialo 
ináč.

(2) Náveštia a vysvetlenia, ichž potřeba sa 
naskýtá mimo ústného pojednania alebo roku 
(termínu), nech sa vykonajú stručnými pí- 

vzor somnými výzvami (vzor č. 17), aby spisy boly 
č'17' zaslané, dókazy opatřené, adresy oznámené, 

listiny předložené atď., alebo ústným výsle
chem stráň. Rovnako majú byť i ústným vý
slechem vybavené všetky případy medzi- 
týrnne, pre ktoré formálně ústné pojednanie 
neni predpisané, a bezprostředná rozmluva so

stranou alebo jej zástupcom dl’a stavu věcí 
javí sa byť naj lepším prostriedkom, aby 
otázky a skutečné poměry jednoducho a rýchle 
boly vysvětlené alebo urovnané. Výslech osob, 
ktoré nezdržuji! sa v mieste súdu, može byť 
nakradený vyžiadaním písemných vyjádření.

(3) Vyzvanie dostavit’ sa k súdu ciefom vý
slechu alebo k podaniu nějakého vysvetlenia 
móže sa stať předvoláním dl’a vzoru č. 18, vzor 
alebo je-li porto kryté alebo sa předvídat’ dá,
že bude vybrané, lístkom korespondenčným.
Kde ďalšej přípravy netřeba, dostačí vyslovit’ 
účel dostavenia sa slovami „k podaniu vysvet- 
lenia“ alebo „k výslechu".

(4) Za podmienók udaných bude třeba po
užit’ výslechu stráň a účastníkov obzvláště, 
aby boly nedostatky sposobilosti procesněj, 
zákonného zastúpenia alebo zmocnenia k ye- 
deniu pravoty odstránené, alebo aby sa zistilo, 
je-li s odkladem jednaní pravotných pre stra
nu pravoty nespósobilú alebo pre jej odporcu 
spojené nebezpečie (§ 75 c. p. s.), aby odstrá
nené boly pochybnosti o pravosti plnej moci 
(§ 100 c. p. s.), aby zjednané bolo vysvetlenie, 
ktorého súd potřebuje pri rozhodnutí o odňati 
práva chudoby a jeho právnych následkoch 
(§ 117 c. p. s.), alebo pri rozhodnutí o zave
dení pokračovania přípravného (§ 256 c. p.
s.), alebo aby straně pri predížení alebo zkra; 
tení lehot, odročení rokov atď. boly naznačené 
okolnosti, ktoré má osvědčit’.

(5) Výslech móže sa stať — pokial’ neni 
v zákone pre niektorý případ nič iného naria- 
dené — bez súčasnej přítomnosti ostatných 
osob, ktoré majú byť vyslechnuté, a bez_ spi- 
sania zápisnice; dostačí stručná písómná po
známka vo spisoch o výslechu. Taktiež nevyža
duje sa, aby každej osobě, ktoréj třeba sa ta- 
zať, bola daná příležitost’ vyjádřit’ sa o pi'e- 
hláseniach, ktoré učinily osoby ostatně.

§ 91.
(J) Dl’a předpisu § 90, odst. 1., majú si 

orgány súdnej kancelárie alebo orgány vy- 
konné vyžiadať ústné od sudcu poučenia, kte
rých ku prevedeniu úkonov im uložených 
potrebujú. Rovněž má sudca, pokládá-1 
k zaisteniu náležitého vykonania uloženej 
práce za nutné, aby mimo vydane.io 
usnesenia alebo příkazu dal orgánom 
súdnej kancelárie alebo orgánom vyk011' 
ným bližšie poukazy, alebo jestli poukazy 
udelené byť musia k odstráneniu omylov ale 
chýb, ústné tak učinit’. K takémuto ústnenn 
výkladu správného postupu i k označeni 
krokov, ktoré třeba vykonat’ dodatočne, na-
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skytne sa obzvláště vtedy příležitost’, jestli 
sudca zo zprávy o bezvýslednom pokuse do- 
ručenia alebo o převedených jednaniach exe- 
kučných pozná, že úkony tieto neboly dl’a zá
kona alebo příkazu převedené, a nesprávný 
výkon ohrožuje ďalšie vedenie pokračovania 
alebo iné důležité zájmy alebo práva strany.

(2) Ustanovenia odstavca predchodzieho 
platia iiež pre poměr medzi zamestnan- 
cami súdnej kancelárie a súdnymi sriaden- 
cami (podúradníkmi), ktorými oni doručenia 
alebo jednania exekučně dávajú prevádzať.

Náveštia stráň.

§ 92.
O sdeleniach stráň alebo iných účastníkov, 

ktoré sice nějakého návrhu neobsahujú, sú 
však predsa důležité pre predvolanie, dožia- 
danie alebo iné súdne opatrenie, nech už budú 
učiněné sudcovskému úradníkovi a či súdnej 
kancelárii alebo orgánu výkonnému, nemá byť 
spísaná zápisnica, ale takéto sdelenia musia 
byť stručnou poznámkou, podpísanou od súd
nej osoby,v spisoch zistené, pri čom po pří
pade k preukazu dátumu alebo k zisteniu 
správnosti iných okolností (na pr. pri ozná- 
niení změny bytu) může i podpis toho byť žia- 
daný, kto sdelenie učinil. Taktiež musí bez 
spísania zápisnice potvrdené byť vydanie li
stin alebo iných predmetov od sudcu, v súdnej 
kancelárii alebo od niektorého orgánu výkon
ného uschovaných.

Odstraň enie vád formálnych.

§ 93.
O) Súd nemá stranám působit’ škody po- 

chybnostkárstvom a úzkostlivosťou alebo od- 
inietaním podaní pre nedostatek formálností, 
ktoré buďto nie sú podstatnými, alebo pri 
ustnom pojednaní snadno můžu byť napra
vené.

(2_) Formálně vady podania písemného 
niajú zpravidla bez vrátenia jeho byť odstrá- 
nené, jestli má strana čiže jej zástupea bydli- 
sko v mieste súdu. Odstránenie formálnych 
vad bude v tom případe nariadené ústným 
b^nkazom súdnej kancelárii (kancelářskému 
odděleniu) (§ 140 c. p. s.). Takouto vadou je 
jez spísanie podania tužkou, trebárs aj inkú- 

s ovou (ceruzou trebárs aj tintovou) a pod- 
Pls učiněný razítkem.

1"^ Súdnej kancelárii náleží, aby stranu 
c-e o jej zástupců vyzvala, do súdnej kance- 
urnsa dostavit’ (§ 90, odst. 3.) a im tu udělila 

0 len potřebné příkazy alebo poukazy,

alebo k tomu působila, aby opravy ihned’ 
v kancelárii súdnej boly pod návodom orgánu 
kancelářského skutočne převedené; zápisnicu 
o tom spísať netřeba. Pri vyzvaní, dostavit’ sa, 
musí byť sdelené, jaké listiny alebo iné písma 
majú byť so sebou přinesené.

(4) Jestliže odstránenie vád formálnych 
týmto spňsobom do troch dní po předložení 
podania docieliť nelza, musí byť toto podanie 
straně s příslušnými poukazmi dodatočne 
vrátené; k tomu účelu má súdna kancelária 
podanie po uplynutí naznačenej lehoty ústnou 
zprávou sudcovi předložit’.

(5) Ustanovenia § 140 civilného súdneho 
poriadku platia tiež pre lehoty k podaniu 
opravných prostriedkov.

Ústné přednese nie u súdu.

§ 94.
(1) Přednosta súdu může, je-li třeba, za 

striedania personálu, už vopred určit’ sudcov- 
ských a kancelářských úradníkov alebo sposp- 
bilých pomocníkov kancelářských, ktorí majú 
přijímat’ všetky ústné prednesenia v úradných 
hodinách sa naskytujúce, bez rozdielu, před 
ktorého sudcovského úradníka alebo ku kte
rému súdnemu oddeleniu oná záležitost’ 
právna náleží. Zápisnice o ústnom přednesení 
nech sa potom odošlú s vynecháním podatelně 
příslušnému oddeleniu alebo kancelářskému 
úradníkovi, ktorý pre toho-ktorého sudcu po
dania má přejímat’.

(2) U okresných súdov třeba zpravidla 
označit’ pre prijímanie ústných žalůb, návrhov 
a osvědčení v právnych veciach občianskych 
a vo veciach obžalůb súkromých určité dni, 
a sice týždenne najmenej jedon deň s tým 
účinkom, že v iný deň jakékofvek ústné pred- 
nesenie, ktoré neni nutné, může byť pre neod
kladné práce úradné na oný deň odkázané.

(3) Predvolania a vyrozumenia, ktoré pa 
dejú na základe zápisničného prednesenia, 
majú sa doručit’ osobám, ktorým by v případe 
písemného prednesenia jedon exemplár před
loženého podania bolo třeba doručit’, opisom 
zápisnice, straně, jejž prednesenie je protoko
lované, dl’a přípustnosti zákona ústným, v zá
pisnici dosvědčeným sdělením alebo bezpro
středným odovzdaním predvolania alebo ru
briky, všetkým osobám iným však předvolá
ním alebo stručným písemným sdělením.

Zápis do spisov a zápisky.

§ 95.
(1) Všetky zápisy do registríkov, knih, so- 

znamov a záznamov, taktiež všetky zápisky

nařízení, č. 99.
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len pre vnútornú službu určené musia byť 
znenia čo možná stručného. To platí obzvláště 
o poznámkách, ktoré do spisov třeba pojat’ a 
ktoré sa týkajú toho, že spis došiel, — že bol 
doručený a odoslaný, — že příkaz úradný je 
splněný, — že spisy boly předložené alebo sdě
lené.

(2) V poznámkách týchto třeba sa obmedziť 
na zistenie najpodstatnejšieho obsahu vo 
formě krátkých, heslom podobných zápiskov. 
Každá takáto poznámka musí byť podpísaná 
osobou, ktorej úradný úkon, v poznámke tej 
uvedený, je uložený.

(3) V zápisoch a zápiskoch, jako aj v sty- 
koch medzi roznymi oddeleniami a orgánmi 
tohože sudu a medzi súdom a štátnym zastu- 
piteťstvom má sa používat’, mimo zkrátenín 
(zkratiek) všeobecne srozumiteťných, pre 
označenia najčastejšie prichádzajúce zkráte
nín zvláštnych, ktoré, niet-li iných nariadení, 
od přednostu súdu stanovené byť majú.

(4) Udania časové třeba vo vnútornej služ
bě vyjádřit’ číslami (napr.: 10./12. 22 = 10. 
prosinca 1922). Priezviská (prímenia) a stav 
účastníkov smejú byť zkracované, len jestli 
tým srozumitelnost’ netrpí.

(5) Pre miery a váhy a pre druhy peňazí 
má sa používat’ vo všetkých súdnych zápisoch 
a iných zápiskoch, taktiež v súdnych vybave- 
niach tých zkrátených značiek, ktoré sú o tom 
vydanými předpisy nariadené.

§ 96.

Jestli pozemnoknižnému odděleniu alebo 
inému oddeleniu, alebo zaměstnancovi súdnej 
kancelárie příkazy k zápisom, záznamem alebo 
k iným zápiskem sú udělované a k tomu cielu 
spisy, ktorých sa to týče, k nahliadnutiu sú 
předkládané (viď oddelenie knih pozemko
vých; viď register zájomný; viď úradník do
ručný atď.), má kancelářsky úradník alebo 
kancelářsky pomocník, ktorý zápis, záznam 
alebo zápisok má previesť, k potvrdeniu, že do 
spisov nahliadol a příkaz vykonal, k poznám
ke, nahliadnutie ukládájúcej, připojit’ svoj 
podpis (značku měna) a číslo (číslo položky, 
denníka atď.) registra, knihy, seznamu alebo 
záznamu, kde oný zápis previedol.

Vzory.

§ 97.

(!) Pre súdne vybavenia často sa naskytu- 
júce, jednoduché, alebo ktoré zostávajú s ne
patrnými odchylkami stejné, a pre ich vyho- 
tovenie, pre dopisy a zprávy, pre sdelenia súd

nej kancelárie alebo orgánov výkonných, jako 
aj pre ústné prednesenia a pre ostatně listin
né osvedčenia súdneho pokračovania, ktoré sa 
velmi zhusta opakujú, třeba používat’ vzorov.

(2) Pre ktoré úradné výkony pokračovania 
v sporoch občianskych a vo veciach exekuč- 
ných smie byť vzoriek upotřebené, taktiež zne- 
nie vzoriek týchto je ustanovené ministrem 
spravedlnosti; užívanie iných vzoriek, než 
ktoré ministrom spravedlnosti budú schvá
lené, neni \ týchto odvetviach úradovania do
volené. Javí-li sa zavedenie nových vzorov 
alebo změna v textu vzorov dovolených nutnou 
alebo účelnou, nech sa v tejto věci podaju po
třebné návrhy ministerstvu spravedlnosti.

(3) Dovolené vzory sú sestavené v úradnom 
sozname, v ktorom obdrží každá vzorka určité, 
pevné číslo, ktoré pre jej označenie v sudcov- 
ských príkazoch kancelárii súdnej udělova
ných je rozhodné.

(4) U každého súdu musia byť v zásobě 
všetky vzorky pre súd toho druhu predpísané.

(5) Pre vybavenia, sdelenia atď., ichž krát
kost činí použitie vzorky nevhodným, taktiež 
pre označenie súdu, oddelenia, čísla jednacieho 
a pre podobné doplnenia, ktoré do vzorky P0' 
jať třeba, má sa upotřebit’ razítek. Styk medzi 
sudcom a súdnou kanceláriou a orgánmi vý
konnými, neni-li ústný, musí byť taktiež po
užitím razítok čo najviac usnadněný.

(6) Pri vybaveniach, príkazoch, sdeleniach 
a osvedčeniach, pre ktoré v tom ktorom piy' 
páde nemóže byť vzoriek upotřebené, má sa co 
možná použit’ znenia, ktorého sa vo vzorkách 
predpísaných používá pre úkony stejného 
druhu a stejného obsahu.

úradné j e d n a n i e mimo súdu.

§ 98.
Mimo súdnej budovy majú súdne jednaniu- 

roky (termíny) a iné sudcovské úkony 
konané jedine vtedy, jestli to zákon predpi 
suje alebo toho povaha úkomí vyžaduje, jes 
je to pre prejednanie záležitosti práynej . ,
pre strany s podstatnými výhodami spojen 
(§ 143 c. p. s.) alebo jestli ináč jest pre m 
dostatečných věcných dovodov. Vykonán 
úradných jednaní mimo súdu potřebuje svo 
nia přednostu súdu, leda že by išlo o P1'6'6 
nie prievodného (dokazovacieho) usnese 
(§ 274 sq. c. p. s.). Přednosta súdu ma opat 
toho, aby počet mimosúdnych úradných je 
naní sudcovských, ktoré zákon sám nepr 
písal, držal sa presne v medziach nutnos 
nepochybnej vhodnosti.
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(1) úradné jednanie mimo miesta súdu 
majú přednosto via sudo v okresných len vtedy 
sami vykonat’, jestliže tieto tiež obyčajne 
osobné vykonávajú, keď sa v mieste súdu na- 
skytnú.

(2) Úkony, ktoré v mieste súdu pravidelné 
zaměstnancem súdnej kancelárie přenechá
vané bývajú, majú byť i vtedy, keď sa vy
skytni! mimo miesta súdu, týmto úradníkom 
uložené, leda že by obtíž alebo doležitost úrad- 
ného jednania výminečne účastenstva sudcu 
nežiadaly.

(3) Předpisy o stanovení a súčtovaní cestov
ného zostávajú až na ďalšie v platnosti. Po
platky, ktoré od strany majú byť zaplatené 
za vykonanie nějakého jednania úradného 
mimo súdu, při úradnom jednaní samom vy
brat’ alebo přijat’ je dovolené len:

1. bolo-li úradné jednanie vykonané od za- 
mestnanca súdnej kancelárie, ktorého před
nosta súdu k voli zvláštnym pomerom (veFká 
vzdialenosť poštovného úřadu atď.) k prijatiu 
zmocnil, alebo

2. jestli je, jako na pr. pri doručení, priamé 
vybranie u strany predpísané.

(4) Zmocnenie k prijatiu (č. 1.) musí byť 
s udáním sumy, ktorú třeba vybrat’, je-li jej 
výška už známa, poznámkou na spisoch alebo 
ináč vo formě písomnej udelené a straně uká
zané.

(5) Ďalej sa ustanovuje:

n) výlohy komisií v trestných veciach majú 
byť súčtované podťa cestovných denníkov me- 

c.a sa^ne vedených (vzor č. 19.),

b) u výloh komisií vo veciach stráň (spor
ných i nesporných obč. záležitostiach) třeba 
ohl’adne súčtovania slúžiaceho za základ li- 
kvidácie rozlišovat’:

l- zda k plateniu likvidovaných útrat je 
povinná štátna pokladňa či už na vlastný alebo 
na cudzí účet, alebo

2. zda zaplatenie stať sa má odinakial’.

V prvom případe má sa zhotovit’ zvláštny 
cestovný denník (vzor č. 19), v druhom pří
pade možno připojit’ podrobné vyúčtovanie ná- 
kladov komisie na konci zápisnice, v zprávě 
0 výkone úradného jednania, alebo vo zvlášt- 
noni účte, ktorý je určený pre spisy.

V oboch prípadoch musí však likvidované 
Poplatky zapísať úradník k tomu určený do 
denníka o komisionálnych jednaniach úrad-

í.lof vo veciach občianskych. (Vzor č. 20.).

§ 99. c) Všetky ostatně výlohy komisií, ktoré 
vzniknú z vnútornej služby súdu a súdnych 
úradov, jako disciplinárně stopovanie (vyhťa- 
dávanie), úradné vyšetrovanie a pod. třeba 
účtovat’ osobitnými cestovnými úctami dl’a 
vzorky č. 19.

(G) Zkúšanie a upravenie účtovaných po- 
platkov deje sa v prípadoch a), b) 1 a c) 
účtárnou súdnej tabule, a třeba preto cestov
né denníky vo veciach trestných každého 
mesiaca, osobitné cestovné účty [b) 1 a c)] od 
případu k případu s riadnymi potvrdzenkami 
do 14 dní předkládat’.

(7) V případe b) 2 náleží upravenie útrat 
sudcovi.

(s) Výplata stane sa v prípadoch a) a c) 
poukazem prezidia súdnej tabule, v případe 
b 1) zašle prezidium súdnej tabule upravený 
účet buďto k poukázaniu příslušnému úřadu, 
alebo nazpát súdu k opatreniu výplaty. V pří
pade b) 2 vyzve súd povinnú stranu k zapla- 
teniu súdnym usnesením alebo platebným pří
kazem súdnej kancelárie.

Styk telegrafický.

§ 100.
(!) Písomné podania na súd, ktoré sa dejú 

cestou telegrafickou, musia byť vo formě pre 
tieto ináč predpísanej písemným podáním opa
kované, jestli depeša podstatnými zákonnými 
náležitosťami podania písomného není vystro
jená. Náležitosti podpisu strany alebo advo
káta može sa zadosťučiniť dodatečným krát
kým písemným prejavom súhlasu s obsahom 
depeše alebo jej schválenia a náležitosti prilo- 
ženia listin dodatečným zasláním listin a po
třebných spisov.

(2) Je-li třeba podanie učinit’ v niekofko 
stejnopisech, třeba tieto dodatočne na súd za
slat’, jestli už depeša neobsahuje žiadosť, aby 
opisy podania telegrafického boly obstarané; 
suma peňažná k úhradě týchto asi potřebná, 
pokial’ sa nejedná o strany alebo advokátov 
súdu známých, musí byť na súčtovanie pouká
zaná alebo zmocnencom v súdnej kancelárii 
složená.

(3) Vzneseme písomného podania, jako aj 
všetky udané pozdéjšie sdelenia, zásielky a 
složenia musia sa stať najdelej do troch dní 
po uplynutí lehoty, ktorá je pre dotyčné pí
somné podanie stanovená, jestli však takej to 
lehoty niet, do troch dní po dojdení depeše. 
V lehoty tieto nech sa započítajú i dni, kedy
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■podania, sdelenia a zásielky poštou došij7. Pri 
zameškaní trojdennej lehoty tejto nemá sa 
brat’ už ďalej na depešu zřetel’.

, Usnesenia, ktorými práva iných osob 
sú dotčené (na pr. povolenie pozemnoknižného 
vkladu, uvalenie konkurzu atď.), smejú byť 
vykonané teprv po dojdení podaní alebo pí
semných prejavov, spomenutých v odstavci 1.

§ ICi.
Predpisov § 100 nelzá použit’, bydlí-li stra

na alebo jej zmocněnec, ustanovený pre zále
žitost’ právnu, v rnieste súdu, u ktorého poda- 
nie třeba učinit’, v jeho obvode alebo v obvode 
sborového súdu prvej stolice, tomuto súdu 
nadriadeného. Písomné podania na súd, ktoré 
sa dejú cestou telegrafickou, musia v případe 
tomto ešte před uplynutím lehoty, ktorá je pre 
vznesenie podaní určená, vo formě vóbec pre 
tieto predpísanej byť opakované, ináč sa na 
depešu nesmie brat’ ohfadu a podanie třeba 
pokladať za opožděné.

§ 102.

(O Súd nech používá telegrafu, keď je 
třeba urychlením náveštia, ktoré by pri dopra
vě poštou alebo poslom v čas už nedošlo, za- 
™edzit^ poškodenie zájmov služobných alebo 
důležitých zájmov stráň. S touto podmienkou 
móže sa stát pre pilnost’ (súrnosť) i položenie 
alebo preioženie rokov cestou telegrafickou a 
v pokračovaní exekučnom nastať telegrafické 
vyrozumenie, jestli následkem návrhov na 
zrušen i e alebo odklad alebo následkem iných 
súdnych rozhodnutí sa má od provedenia kro- 
kov exekučných, ktoré bezprostredne třeba už 
vykonat’, menovite od zavedenia správců, od 
výkonu dražby alebo od vyprázdnenia upustit’ 
alebo jestliže medzi stranami pokračovania 
exekučného nastanú změny, na ktoré ohl’ad 
brat’ je důležité pre platnost’ celého exekuč
ného pokračovania alebo jednotlivých úkonov 
realizačných alebo rozvrhovacích alebo nutné 
pre zamedzenie nákladných zatažení alebo za
pletena pokračovania. Útraty takýchto tele
grafických vyrozumění musia byť od strany 
zaplatené.

(2) Na návrh strany, ktorá útraty tým 
vzchádzajúce přejímá a ich náhrady so strany 
odporcu sa vzdává, možu tiež iné súdne sde
lenia stať sa telegraficky.

(3) Telegramy nech sa spíšu s plným sice 
zachováním jasnosti, avšak v najváčšej struč
nosti a s vynecháním všetkých foriem zdvoři
losti a všetkých titulov, oslovení atd’., ktoré 
nie sú nezbytné potřebné, úřad odosielajúci

ma byť len jedenkrát pri podpise menovaný; 
miesto podania a dátum má byť vynechané. 
Podanie telegramu musí byť opatřené úrad- 
ným razítkem.

Styk telefonický.

§ 103. ~
í1) V sídle súdnej tabule majú súdy pristú- 

piť k spojeniu telefonickému; je-li niekofko 
súdov v jednej budově umiestené, musí aspoň 
jeden z nich byť připojený k zariadeniu tele
fonickému. Pri všetkých ostatných súdoch 
smie připojenie k zariadeniu telefonickému 
stať sa len so svolením předsedy súdnej ta
bule.

(2) Vedenia telefonického má sa používat’ 
k usporeniu chodze poslov a písomných objed
návek čo možná najčastejšie; predvolania 
k podaniu vysvetlenia, k výslechem informač- 
ným, k rozmluvě o ódstraneniu formálnych 
vád podaní a iné predvolania před sudcu alebo 
do súdnej kancelárie, pre ktoré vlastně doru- 
čenie neni predpísané, móžu sa stať telefonem. 
Strany i advokáti móžu taktiež v styku so 
súdom upotřebit’ telefonu k dotazom alebo 
k sdeleniam, ktoré je třeba predniesť v súd
nej kaňcelárii alebo ktoré znejú na orgán vý
konný.

(3) K prijímaniu telefonických zpráv má 
byť určená osoba, ktorej voždy Izá sa dovolat’; 
osoba tá má sprostredkovať rozmluvy a uči
nit’ si o tom potřebné zápisky.

(4) Použitie telefona má sa obyčajne ob- 
medziť na spojenie miestne; naveštia na mie- 
sta iné smejú sa telefonom stať len pri naj- 
vyššej nutnosti a důležitosti věci a len vo ve- 
ciach úradných. O medzimestských rozmlu
vách nech sa vedie záznam.

Ú č astenstvo súdu na šekovom 
riadeniu poštového šekového 

úřadu.

§ 104,
O) Všetky súdy musia k šekovému a 

clearingovému riadení poštového šekového 
úřadu jako podielnici pristúpiť.

(2) Prehlásenie o přístupe má byť učiněné 
přednostem súdu; zároveň musí byť úřad po
štovný v sídle súdu od přednostu súdu úrad- 
nými vzorkami zmocněný, zaviesť pripisova- 
nie poukázok poštovných pre súd dochádzajú- 
cich na účet súdu k jeho dobru. Nakladanie 
s pohfadávkou, ktorá je tu v tej ktorej době, 
deje sa šeky; přednosta súdu si móže pod
pis šekov sám vyhradit’ alebo přenechat’ ho

nařízení, č. 99.
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úradníkovi, kterému vedenie knihy peňažnej 
je sverené.

(3) Vklad základný třeba vziať z úradného 
paušálu, alebo přikázat’ súdu jako zvláštnu do- 
táciu; dotyčné prikázania obnosov potřebných 
pre vstup do šekového riadenia má předseda 
súdnej tabule učinit’ v čas svoje návrhy u mi
nisterstva spravedlnosti.

§ 105.

I1) Sudy, ktoré na šekovom riadení pošt. 
šekového úřadu účast’ beru, majú ku všetkým 
příkazem a vyzvaniam, ktoré na peňažité pla- 
tenia sa vzťahujú, připojit’ plátěnku příslušné 
vyhotovenou, aby jej pri plátení bolo použité. 
Na prednej stránke složenky má sa udat’ číslo 
jednacie, kterého sa platenie týče.

(2) Neni dovolené, aby osobám, ktoré sú so 
súdom v peňažnom styku, boly vydávané 
sošity platenek.

_ (3) Platy, ktoré majú sa diať od niektorého 
súdu, nech sa poukážu šekmi.

f4) Kromě toho možu platy súdom potial’ 
pripísaním k dobrému byť převedené, poklať 
peňažitá suma netvoří predmet správy úřadu 
schovacieho.

(5) Zvláštně potvrdenie o přijatí platov 
súdu plátěnkou alebo šekom konaných je ne
přípustné.

§ 106.
(4) Sošity šekové a plátěnky, ktorých súdy 

potřebuji!, výdajů sa im k ich žiadosti od 
poštovného úřadu šekového.

(2) Každý súd má o počte sošitov šekových 
a platenek ročně obdržaných viesť přesné zá
pisy. (Vzor č. 13.).

(3) šekové sošity třeba uschovat’ pod zá- 
tvorom.

Vyberanie poplatkov, pokút a náhrad.

V y b e r a n i e úradníkmi kancelář

skými.

§ 107.
O) Zaplatenie poplatkov, pokút peňažitých 

a mých súm, o ichž správné dojdenie musí sa 
7- uradnej povinnosti pečovat’, má byť u kaž
dého súdu vymáhané výlučné úradníkom od- 
delenia doručného od přednostu súdu k tomu 
určeným alebo úradníkom doručným. Týmto 
nemože byť úradník poverený vedením knihy 
Penažnej.

(2) Sem náleží obzvláště platenie:

1. poplatkov v súdnom pokračovaní vze
šlých, ktoré od stráň zaplatené byť majú (po
platky vyslaných úradníkov súdnych, alebo 
súdnych sriadencov, podúradníkov), poplatky 
doručné od adresáta nezaplatené, poplatky ve
řejných notárov, jako súdnych komisárov, 
súdnych exekútorov, orgánov výkonných, 
svedkov a znalcov, poplatky za úradné zhoto- 
venie odpisov protokolov a příloh, náklady vy- 
hlášok, poplatky za chudobná stranu v o před 
složené atď.) ;

2. pokút peňažitých, uložených v právnych 
veciach občianskych alebo vo veciach trest
ných (pokuty poriadkové, za svévolu, pokuty 
peňažité k vydobytiu jednaní, trpění, opome
nutí atď.), zahrňujúc v to i pokuty peňažité, 
rozsudkem okresného súdu v trestnom pokra
čovaní súdu uložené. Ohťadom vymáhania a 
účtovania nákladov trestného pokračovania 
platia předpisy zák. čl. KLIII/1890 uh.;

3. náhrad správcovi pri vybavení účtu 
o správě právoplatné uložených, ktorých nelzá 
dobyt’ započítáním na odměnu jemu prisúde- 
nú, alebo na náhradu výdajov.

(3) Až do zavedenia exekúcie proti osobě 
k plateniu povinnej nemajú sa zabývat’ sud- 
covskí úradníci súdu vyberaním poplatkov, po
kút a iných platov, ktoré pre súd majú byť 
plněné.

Lístok poplatkový.

§ 108.

(!) Sumy, ktoré majú byť vybrané, vyní- 
majúc poplatky doručné, musia byť úradní
kovi vyberaním platov pověřenému, jakonáhla 
povinnost’ platit’ je zistená, lístkom poplatko
vým dťa vzoru č. 21 oznámené; lístky poplat- vzor 
kové musí kancelářsky úradník (kancelářsky 
pomocník) oddelenia súdneho alebo sudcovský 
úradník, u ktorého vec sa vedie alebo viedla, 
podpísať. Majú-li takéto peňažité sumy z do- 
vodov poskytnutej právnej pomoci alebo 
z iných příčin byť vybrané pre iný súd, nech 
sa žiadosť, týka-li sa len vybrania, z podatel
ně priamo odovzdá úradníkovi, ktorý má platy 
vybrat’, a úradníkovi pověřenému vedením 
knihy peňažnej, ináč dává sa jemu příkaz 
jako pri nárokoch vlastného súdu na platenie 
lístkom poplatkovým kancelářského úradníka 
(kancelářského pomocníka) oného oddelenia 
súdneho alebo sudcovského úradníka, na kte
rého dopis došiel.

(2) Trovy uverejnenia ediktov vo veřejných 
novinách alebo iných vyhlášek musia byť bez-
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prostredne oznámené lístkem poplatkovým od 
oddelenia doručného a exekučného (oddelenia 
doručného) úradníkovi vyberaním platov po
věřenému.

(3) Nezaplatené poplatky doručné třeba 
priamo zistiť z knih doručných.

(4) Lístky poplatkové a dožiadania o vy- 
branie peňažitých súm třeba v časovom po- 
riadku dta ročníkov uschovat’.

Platebný příkaz.

§ 109.
C1) Strana, ktorá je povinná platit’, musí 

byť s určením osmidennej lehoty a s pohrože
ním núteného vymoženia vyzvaná k plateniu 
(platebný příkaz); to platí zvlášť i pre vydo- 
bytie popladkov doručných, ktoré pri výkone 
doručenia neboly zaplatené.

(2) Platebný příkaz má byť vyhotovený dl’a 
vzor vzoru ě. 22. Pri vyberaní útrat za nariadené

uyerejnenie ediktu vo veřejných listoch, po- 
kiať súd neučinil iného opatrenia, pohrozenie 
núteným vymožením má byť nahradené ná
věštím účastníkem, že uverejnenie vyhlášky 
a doručenie usnesenia, ktoré má byť uverej- 
nené, sa. stane teprv po zaplatení útrat. 
Vyžiadanie útrat stan sa v tomto případe 

lzo2! dl’a vzoru č. 23.

(3) K platebnérnu příkazu třeba pripojiť 
kanceláriou vyplněný složný lístok.

§ 110.
, Vyhotovenie platebného příkazu náleží 
úradníkovi vymožením platov pověřenému, 
ktorý má tiež^ platebný příkaz podpísať! 
Návrh platebného příkazu sa nevyhotovuje, 
ale poznamenává sa vydanie příkazu plateb
ného s udáním dátumu na lístku poplatkovém 
a v knihe doručnej.

(2) V příkaze platebnom nech sa udajú 
měno a úřadovna úradníka, ktorý je opráv
něný plat přijat. Platebně příkazy vydávajú 
sa pod číslom jednacím, na lístku poplatkovom 
udaným, pri poplatkov doručných však, ktoré 
zaznamenané sú v knihe doručnej, pod číslom 
jednacím povodného doručenia s dodatkem 
„Poplatok“.

(3) Platebné príkazy nech sa doručujú jako 
sudne xíybavenia; platebně příkazy, ktoré do- 
rucujú exekútori, súdni sriadenci (podúrad- 
nici), nech sa zapisujú jako zvláštně kusy, 
doručované s ostatnými spismi súčasne odo- 
vzdanymi, do doručnej knihy sriadencovej. 
Za doruceme príkazov platebných nesmie sa 
vyberať doručné.

Platy a výplaty.

§ 111.
i1) Splácanie poplatkov, pokút peňažitých 

a iných obnosov v § 107 naznačených má sa 
stať k rukám úradníka, kterému přednosta 
súdu uschovanie a súčtovanie peňazí a listin 
na súd dochádzajúcich (vedenie knihy peňaž- 
nej) uložil; iní súdni úradníci nie sú k prijí- 
maniu takýchto platov oprávnění. Súdny 
sriadenec (podúradník), ktorý platebný pří
kaz doručuje, može od přednostu súdu byť 
zmocněný, platy až do sumy 500 Kč přijímat’ 
(§ 99, odst. 4.). Zmocnenie to má byť na pla
tebnom příkaze vyznačené. Súdny sriadenec 
má v případe tomto zaplatenie na příkaze 
platebnom straně odovzdanom potvrdit’ a pri- 
jatú sumu ihned’, jak sa k súdu vráti, odo- 
vzdať úradníkovi, ktorý je k prijímaniu 
platov oprávněný. Prijatie musí tento na spise 
k tomu príslušnom alebo na zvláštnom liste 
potvrdit’ a udat’ sumu a položku knihy peňaž- 
nej. Týmto potvrdením příjmu má sa súdny 
sriadenec úradníkovi vymožením platu pově
řenému vykázat’, že jeho příkaz vykonal. 
Všetky bezprostředné platy musí tomuto 
úradníkovi každodenně s udáním platebných 
príkazov, na ktoré sa vzťahujú, úradník, 
ktorý knihu peňažnú vedie, oznámit’ a na zá
klade tohoto náveštia bez meškánia do lístkov 
poplatkových alebo- knih doručných zapísať.

(2) Úradníkovi, zmocněnému platy přijí
mat’,^ náleží tiež zaplatené sumy odvádzať 
osobám alebo úradom, ktorým na tieto právo 
přísluší.

(3) Vzhťadom na vyplácáme peňažných 
pokút platí toto:

Peňažité pokuty, uložené v pokračovaní 
občianskom alebo trestnom a predpísané 
v knihe peňažnej, musia byť rozlišované na 
pokuty vo veciach úžerových a na ostatně 
pokuty.

Pokuty vo veciach úžerových zasiejajú sa 
priamo ministerstvu pre zásobovanie 1’udu, 
všetky ostatně pokuty odvádzať třeba na še
kový účet súdnej tabule a o tom, že se tak 
stalo, má byť předsednictvo tabule vyrozumě
né zprávou, doloženou zároveň výkazom pred- 
písaných a odvedených súm. Odvádzanie toto 
má sa stať mesačne, najdelej do 3. dňa kaž
dého mesiaca. (Vzor č. 24.) '<

(4) Sumy peňažité, na žiadosť iného súdu 
vybrané, majú sa zaslat’ bez dopisu poštovnou 
poukázkou alebo poštovným úradom šekovým. 
Na kupóne poštovnej poukázky, na složenko 
alebo na šeku nech sa uvedie jednacie
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číslo dožiadania, zaplatený obnos a súd odo- 
sielajúci; odoslanie má byť zistené vhodným 
záznamem v knihe peňažnej pri dotyčnej po- 
ložke platenia. Doklady o odvedení na poštu 
třeba dl’a ročníkov v poradí položiek knihy 
peňažnej, na ktoré sa vzťahujú, uschovat’. 
Potvrdenie o přijatí zaslaných súm nemá byť 
v styku medzi domácími súdmi ani vtedy žia- 
dané, nebolo-li platenie převedené v šekovom 
riadeni poštového úřadu šekového.

(5) Rovnako sa móže diať i výplata osobám, 
ktorým na oné poplatky právo přísluší.

Zaved enie exekúcie.

§ 112..

D) Po márnom uplynutí lehoty v příkaze 
platebnom udelenej má úradník vymožením 
platov poverený zaviesť exekúciu. To stane sa 
tým,^ že měno osoby, k plateniu povinnej, 
dlžnú sumu a imanie, na ktoré exekúcia má 
byť vedená, sdělí so sudcom k povoleniu exe
kúcie příslušným svojho súdu alebo sudu exe- 
kučného v sídle sborového súdu sa nachádza- 
Juceho a požiada ho o exekučně vydobytie; 
jako požiadanie dostačí připojit’ šlová: „žiada 
sa za exekučně vydobytie." Musí-li byť exe
kúcia vedená v obvode iného súdu, má byť 
tento tým istým sposobom za vydobytie po
padaný; požiadanie musí byť však v případe 

vz schválené od přednostu súdu připojením
£.25 podpisu. (Vzor č. 25.)

, (") Od zavedenia exekúcie k vydobytiu 
SUm> ktoré pre iný súd vybrané byť majú, sa 
upustí,Jestli sa strana vykáže lístkem poštov- 
uym, že sumu poštovnou poukázkou alebo 
šekovým úradom bezprostredne súdu dožiada- 
Jucemu odeslala.

§ 113.
*■0 Pokuty peňažité musia byť vydobyté 

xekučným odňatím a predajom príslušnej 
časti najdeného imania movitého (hnutel’- 
neho).

l ^ ^úe tento sposob exekúcie, jako pri i 
a koch, náhradách atď. neni dovolený, ale 
e pokus o exekúciu zostal bez výsledl 

p\UV' • ^ Pro^ straně k plateniu povim
2 f.V013, dl’a predpisov exekučného poriad 

a Převedená, úradníkovi vymožen 
c ý Pověřenému prislúcha v tomto pokrai 

jji Položen i e vymáhajúceho veriteťa. 1
siík'1 sa.exekúcia v prospěch nejakej oso 
kn r°m1ej’ ktorá na oný plat má právo (svě 
któr 'Ca akd’-), musia byť kolky a poplatl 

e 2 dóvodov exekučného pokračoval

majú byť uhradené, zaplatené před pohťa- 
dávkou poplatkovou z výtažku exekúcie. 
S výťažkom exekúcie, ktorého Izá použit 
k zaplateniu pohťadávky, třeba nakladať dl’a 
predpisov § 111.

(3) Úradník, vymožením platu poverený, 
má od zavedenia exekúcie upustit’, jestli osoba 
súkromá, ktorá na oný plat právo má, pre- 
javí, že je hotová sama si viesť exekúciu alebo 
že sa exekúcie vzdává.

(4) Jestliže exekúcia pre peněžité pokuty 
má byť vedená na nehnuteťnosti alebo na po- 
hťadávky na nich viaznuce, má byť požiadaný 
úřad štát právně zastupujúci o prevedenie 
exekúcie súdom. Úradník vymožením platov 
poverený má o nutnosti, takúto exekúciu 
viesť, podat stručná písomnú zprávu sudcovi 
(předsedovi senátu), ktorý peňažitú pokutu 
uložil, jestliže ju však uložil súd vyšší, sudcovi 
alebo předsedovi senátu, u ktorého oná zále
žitost v prvom stupni bola vedená, alebo 
úradníkovi sudcovskému, ktorý ináč k tomu 
od přednostu súdu je určený.

(5) Rovnako má byť podaná zpráva o ne- 
dobytnosti sumy, ktorú třeba vybrat’. Na zá
klade daného povolenia musí byť suma v knihe 
peňažnej jako nedobytná odpísaná.

Vyberanie poplatkov u iných 
s ú d o v.

§ 114.

(!) Poplatky, ktoré vzišly poskytnutím 
právnej pomoci a nemusia byť zaplatené 
z paušálu úradného, majú byť súdu dožiada- 
júcemu pri vybavení dožiadania oznámené a 
třeba podotknut’, že suma poplatkov má byť 
zaslaná priamo knihe peňažnej, na pr.: „knihe 
peňažnej okresného súdu N. N.“ alebo „okres- 
nému súdu N. (pre knihu peňažnú)“. Vyba- 
venie dožiadania musí byť před svojim 
odesláním předložené úradníkom, ktorí sú 
vymožením platu a vedením knihy peňažnej 
poverení, aby příslušný záznam vykonali 
(Vid. kniha peňažná, — Vid. úradník doručný 
a pod.).

(l 2) Nedojde-li poplatek v době primeranej, 
má úradník vymožením platov poverený do- 
žiadanie o jeho zaslanie obnovit’ a potom za
viesť všetky ďalšie kroky, ktoré dl’a stavu 
věci třeba učinit’, aby zaplatenie poplatkov 
bolo docielené. Tiež v tomto případe nemá ani 
vedúci oddelenia pre záležitosti právnej po
moci ani iný sudcovský úradník ničoho s vy
možením poplatkov činit’; ioh účastenstvo na 
vyrovnaní otázky poplatkov . je ukončené
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dožiadaním dl’a odstavca 1. učiněným, aby 
poplatky boly zaslané.

Složenie v súdnej kanceláři i.

§ 115.
í1) Pokiar podl’a zákona majú byť peniaze, 

peňažité hodnoty alebo cenné papiere složené 
v súdnej kancelárii alebo složenie toto vedla 
složenia súdneho je dovolené, má sa stať 
složenie toto do rúk úradníka, ktorému ve
deme knihy peňažnej je sverené.

(2) V knihe peňažnej nech sa v štvrtej 
rubrike příjmu zapisuje číslo jednacie, ktoré 
je patrné z podania alebo z předloženého súd
neho vybavenia, pri podaniach však, ktoré 
k nijakej zahájenej věci nepatria, měno 
strany alebo navrhovateťa a stručné ozna- 
čenie věci. Dotyčné složení posledně uvede
ných može přednosta súdu nariadiť, aby od 
příslušných oddělení kancelářských úradníkov 
bola ešte toho istého dňa oznámená úradní- 
kovi, ktorému vedenie knihy peňažnej je 
sverené, značka spisová, ktorú toto podanie 
dostalo.

(3) Hotové sumy peňažité, zapísané medzi 
příjem v. knihe peňažnej, musia byť naporiad 
bez rozdielu jednotlivých položiek uschová
vané. Uschovanie v oddělených obaloch presne 
označených nemá ani vtedy miesta, jestli vy- 
danie převzatých peňazí určitému příjemcovi 
alebo iné privodenie ich ku svojmu určeniu 
teprv v nejakom čase neskoršom sa očakávať 
dá.

ODDIEL FIATY.

Roky (termíny) a prejednanie.

Poloze nie rokov a projednaní.

§ 116.
(1) Pri položení rokov a projednaní třeba 

vedl a zákonných náležitostí, ktoré v tom kto- 
rom případe majú byť splněné, tiež k tomu 
piihliadat, aby už vopred každá překážka 
účelného pojednávania bola odstránená, aby 
sa vyhlo jakémukoťvek prieťahu, aby’ při
braní boli všetci účastníci a obznámení s úče- 
lom svojho predvolania a aby boli vyzvaní, 
aby potřebné listiny alebo iné spisy so sebou 
priniesli.

(2) Pri položení rokov alebo pri předvola
ných v záležitostiach súdnictva nesporného 
nech sa dl a okolností, zvláště pri opátnom 
předvolaní jasné vyjádří, jaké právně ná
sledky alebo tresty by stihly osoby předvolané,

keby sa nedostavily, čas pre roky v pokračo
vaní nespornom má byť tak ustanovený, aby 
doručenie všetkým stranám zavčas sa mohlo 
stát, aby im bolo umožněné, v ustaňovenej 
hodině s náležitou přípravou sa dostavit’.

(3) O rokoch v záležitostiach občianskych 
i trestných pravot má byť vedený soznam, 
ktorý třeba před zahájením rokov vyvěsit’ na 
dveře jednacej siene.

(4) V spore manželskom alebo v případe 
napadnutia manželského póvodu dieťata má 
byť státně zastupitelstvo zvláštnym sozna- 
mom najmenej 3 dni před rokom o tomto 
zpravené (§§ 644, 699 c. p. s.). V tomto třeba 
uviesť záležitosti na jeden termín ustanovené 
s označením času a miesta pojednávania, 
mien stráň a povahy sporu.

§ 117.
O) Vlastně ústné pojednávania a výslechy 

tomuže sudcovi uložené nech sa rozdelia dl’a 
možnosti na rožne dni alebo aspoň na rožne 
doby denné (dopoludnie a odpoludnie). čle- 
novia senátu, ktorí majú súčasne obstarávat’ 
úkony sudcu vyšetřujúceho, sudcu k příkazu 
činného alebo dožiadaného alebo ktorí majú 
záležitosti súdu sborového jako referenti pre 
súdnictvo nesporné alebo jako samosudcovia 
vybavovat’, nech nekladú pojednávania a vý
slechy im v tejto vlastnosti pripadajúce na 
deň pre pojednávanie před senátom ustano
vený.

(2) Počet ústných pojednaní, ktoré třeba 
na každý jednotlivý deň jednací určit’, má byť 
poclťa zkúseností a s pečlivým zřetelem na 
sposob a rozsah prípadov k prejednaniu do- 
zrávajúcich tak určený, aby úradný čas úplné 
bol vyúžitkovaný a zároveň aby sa vyhnulo 
nutnosti jednotlivé ústné pojednávania bez 
zahájenia pre nedostatek času odkladať. Aby 
sa tiež v tom zabránilo příliš roznemu postupu 
a aby poznatkov, učiněných jednotlivými 
členmi súdu, tiež všetci ostatní mohli s pro
spěchem použit’, má přednosta súdu občas 
společné rozhovory vedúcich oddělení (sa- 
mosudcov, predsedov senátnych) usporiadat 
o tom, koEko asi rokov alebo pojednaní prie- 
merne na jeden deň jednací má byť položené 
(§ 2).

(3) V právnych sporoch občianskych majú 
roky k zahájeniu sporov (§ 178 c. p. s.) a roky 
k jednaniu o smier (§ 139 c. p. s.) zpi-avidla 
v každom oddělení súdnom len v jeden den 
v týždni byť odbývané tak, aby zbývajúceho 
času mohlo sa využit’ pre meritorné pojedna- 
vanie.
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(4) Jestli nazpátvzatím žaloby, smluvením 
Iďudu alebo z inej příčiny ešte predo dňom 
jednacím niektoré z nariadených pojednávaní 
odpadnú, třeba medzery tejto predo všetkým 
k tomu použit’, aby vsunuté boly pojednávania 
v zahájených právnych záležitostiach nut
ných; takto sa može stať tiež, jestli pre do
tyčná záležitost’ už iný deň jednania je usta
novený.

§ 118.

(1) NiekoFko rokov ku zahájeniu pravoty 
(§ 178 c. p. s.) na jeden a ten istý deň 
položených třeba na jednu a táže hodinu 
určit’, ináč má byť doba pre jednotlivé pojed
návania a výslechy v záležitostiach občian- 
ských a trestných s ohladom na pravdě
podobné trvanie všetkých pojednávání a vý- 
slechov předchozích tak ustanovená, aby 
súčastneným stranám, advokátem, svedkom a 
znalcom nebolo třeba do počiatku pojednania 
alebo výslechu příliš dlho čakať.

(2) Jestli úradník alebo veřejný sriadenec, 
osoba vzdialenejšie bydliaca alebo niekto, 
komu na jeho zárobku povinnosťou, před súd 
sa dostavit’, citelná újma je sposobená, je

niekolko záležitostiach právnych jako 
strana súčastnéný, alebo jako svedok alebo 
jako znalec vyslýchaný byť má, majú byť 
tieto jednania alebo výslechy pokial možno
spojené.

(3) Kde majú prísť osoby z vonkova, třeba 
stanovit’ počiatok jednania alebo výslechu so 
zretelom na dobu, kedy dotyčné vlaky, lodi a 
pošty prichádzajú. Kromě toho majú byť jed- 
uania a výslechy před súdom, ku ktorým 
strany a iné osoby zo vzdialenejších osád sa 
^ajú dostavit’, menovite v zimě na taký čas 
položené, aby osobám týmto bolo možno ešte 
Pred nastalou tmou cestu zpiatočnú vykonat’.
ednania alebo výslechy takéto nemajú byť 
iez přerušované uplynutím úradných hodin 

v°P.°ludných, ale bez prerušenia až do ukon- 
Cema ďalej vedené.

§ 119.
(^) Z dóvodu, že zavedené bolo vyšetro- 

k zisteniu hodnoty sporného predmetu'
• . c. p. s.), nesmie položenie roku k zahá- 
eniu pravoty byť odložené. Výkon vyšetro- 

dfip1’ v^ec^. stráň a potřebné prevedenia
azov uiusia byť sverené jednomu členovi 

k rva a^eí).0 sborového súdu jako sudcovi 
d,.; , u činnému (§ 274 c. p. s.) a čo naj-
trw U í:ončené. Na základe skončených vyše-

1 niá byť bez odkladu učiněné súdne I

rozhodnutie o příslušnosti. Usnesenie o tom 
deje sa v zasedaní neverejnom.

(2) Namietal-li žalovaný pri prvom roku 
nepříslušnost’ súdu ešte z iného dóvodu, a 
móže-li na základe zvláštneho pojednávania 
(§ 181 c. p. s.) v době, keď vyšetrovanie o hod
notě sporného predmetu bolo ukončené, tiež 
už o námietke nepříslušnosti byť rozhodnuté, 
musí byť rozhodnutie toto spojené s rozhod
nutím o hodnotě predmetu sporu a na tom 
závislej příslušnosti súdu dovolaného.

(3) Náklady převedených vyšetřovaní a dó- 
kazov tvoria časť nákladov sporu. O náhradě 
týchto nákladov nech sa rozhoduje jako 
o ostatných nákladech sporu dla ustanovení 
§ 424 a násl. c. p. s.

§ 120.

(1) . Pre nedostatek sposobilosti pravotnej, 
pre nedostatek zákonného zastúpenia alebo 
potřebného zvláštneho zmocnenia k vedeniu 
pravoty nesmie v právnych sporoch občiar.- 
skych, móže-li nedostatek tento byť odstrá- 
nený, položenie ústného pojednávania žaloby 
(nariadenie prvého roku [§ 178 c. p. s.]) byť 
odložené. Lehota k odstráneniu nedostatku a 
ku splneniu príkazov k voli tomu udělených 
a deň prvého ústného pojednávania majú byť 
však dla možnosti tým spósobom určené, aby 
do prvého roku už bolo isté, dá-li sa nedosta
tek onen odstrániť čili nie, alebo aby aspoň 
pri prvom roku o tom mohlo byť rozhodnuté. 
Len je-li zr-ejmo s prieťahom pre stranu 
k pravotě nespósobilú nebezpečie spojené, 
móže byť prvý rok pred uplynutím lehoty 
konaný.

(2) Pre zahájený spor (litis pendentia) 
alebo pre právoplatné riešenie súdne (res 
judicata, judicaliter transacta) nesmie byť 
žaloba bez položenia roku vrátená, trebárs by 
boly skutečnosti pre to rozhodné bez všetkej 
pochybnosti v spisoch zistené.

§ 121.

Pokial netřeba k voli iným osobám, ktoré 
majú právo pri výslechu byť přítomnými, rok 
k výslechu ustanovený dodržať, třeba ob
zvláště v záležitostiach súdnictva nesporného 
a vo veciach trestných strany, poškodených, 
svedkov alebo znalcov, ktorí boli předvolaní 
alebo dobrovolné k súdu sa dostavili, predo 
všetkým však osoby ďaleko bydliace dla mož
nosti ihned’ vyslechnúť, aj keby sa dostavily 
inokedy, než v čas určený.

74'
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Příprava k ústnému pojedná
vá n i u.

§ 122.

Samosudca, před ktorým ústné pojedná- 
vanie má byť konané, a předseda senátu má 
sa pre každé pojednáváme študováním spisu 
připravit’ a obzvláště o všetkých kusoch 
v smere skutkovom a právnom pre rozhod- 
nutie závažných dokladné známosti si zjednat’, 
aby bol v stave výklady stráň k ním viesť, 
vec premyslene k rozhodnutiu zralou učinit’ a 
pojednávanie tak riadiť, aby strany malý 
příležitost’ o všetkom doležitom sa vyjádřit’ a 
aby zároveň pojednávanie bez zabiehania na 
věci nepodstatné, dokladné a zovrubne a 
predsa čo najkratšie bolo převedené (§ 224 
c. p. s.). Pokial’ majú dl’a spisov obtížné, 
sporné alebo pochybné otázky hmotného 
práva bezprostredne význam pre rozhodnutie 
alebo pre určenie skutečností, ktoré do pojed- 
návania pojaté byť majú, v takýchto přípa
dech třeba sa připravit’ tiež na správné posú- 
denie. oných otázok právnych tým, že sa shro- 
maždia s použitím přístupných pomócok 
literárnych pozoruhodné výroky vedecké a 
drievejšie v to spadajúce rozhodnutia súdne.

(2) Osoba povolaná k vedeniu pojednávama 
má před rokom si opatriť vědomost’ o tom, 
sú-li tu okolnosti, ktoré možu byť rozhodnými 
pre oddělenie, spojenie alebo prerušenie jed- 
nania (§§ 232, 233 a 234 c. p. s.) a má si 
v případe potřeby opatriť k jednaniu dotyčné 
spisy.

Určenie zpravodaj a a sdelenie 
spisov členom senátu.

§ 123.

^ í1) Má-li ústné pojednávanie dl’a předpisu 
zákonného byť zahájené přednáškou člena 
senátu (§§ 512, 513, 532 c. p. s., §§ 261, 399 
tr. p.), alebo je-li pri pojednávaní alebo pre 
rozhodnutie v senáte a pre ďalšie vybavenie 
zrejme prospěšnou súčinnosť zpravodajů o ob
sahu spisov a o právnych otázkách, jako sa 
dá očakávať, rozhodných, zovrubne zprave
ného, má předseda všetky spisy právnej zále
žitosti k pojednávaniu určenej a sice dl’a 
možnosti najmenej štyri dni před počiatkom 
ústného pojednávania zaslat’ zpravodajovi od 
něho ustanovenému. Určenie zpravodajů platí 
za převedené a zaslanie spisov musí súdna 
kancelária bez vyčkania ďalšieho příkazu 
ihned’ vykonat’, keď pi-edseda pri nariadení 
ústného pojednávania k svojmu opatreniu 
měno člena senátu s poznámkou „zpravodaj"

alebo nějakou pre to stanovenou zkratkou 
připojí. Zpravodaj má spisy najneskór v deň 
před ústným pojednáváním předsedovi dodať. 
Zpravodaj má si sostaviť všetky dáta pra 
svoju zprávu dóležité; pokial’ niet opačného 
zákonného nariadenia, neni povinný stav věci 
alebo prehlad pochybných právnych otázok 
a ich rozlúštenia na pišme podávat’.

(2) V důležitějších a obtížnějších případech 
má předseda učinit’ opatrenie, aby boly kromě 
zpravodajů všetkým alebo jednotlivým z ostat- 
ných členov senátu spisy před počiatkom 
ústného pojednávania předložené, aby na- 
hliadnutím do nich pre pojednávanie mohli sa 
připravit’. Stručnou příslušnou poznámkou 
na spisoch nech sa určí tiež doba, po ktorú 
každý člen senátu si spisy u seba smie po- 
držať. Drievejšie sdelenie spisov členom se
nátu može byť nariadené i vo všetkých iných 
záležitostiach poradě senátu podrobených dl’a 
úvahy předsedy, aby porada senátu bola 
usnadněná. Spisy sdelené k nahliadnutiu 
musia byť najpozdejšie deň před ústným po
jednáváním alebo před nariadenou poradou 
senátu předsedovi alebo v případe poslednom 
zpravodajovi odevzdané.

(3) To samé platí, ide-li o vybavenie věci 
veřejnou přednáškou (§§ 514 a 545 c. p. s.).

Tlumočník.

§ 124.

(U Zúčastnia-li sa jednania svedkovia, 
znalci alebo iní jednotlivci, ktorí sú pojedná- 
vacej řeči neznalí a nemůžu sa tiež vyjádřit 
ani v řeči, ktorej sudcovia a zapisovatel’ su 
mocní, má byť sudcom (predsedom senátu) 
k ich výslechu přibraný tlumočník. Rovnako 
třeba vziať k jednaniu s osobami hluchým1* 
němými a hluchoněmými tlumočníka, pokial 
spotahlivého dorozumenia sa s onými osobami 
ináč nelzá docieliť.

(2) Pre účastenstvo zmocnencov proces- 
ných, ktorí sú neznalí řeči, v ktorej pojedna- 
vanie sa vedie, nesmie byť tlumočník Prl" 
braný.

(8) Tlumočník má, neni-li ani úradníkom 
súdu ani neni pre tento úřad všeobecne v P1'1' 
sáhu vzatý, přisahat’, že to, čo mu bude s e 
lené, verne přeloží. Pokial’ může byť tlum° 
nik pre vadnosť z účastenstva na 
vylúčený, má byť posudzované dl’a §§ 59, >
352 a 230 c. p. s.

(4) V právnych záležitostiach občianskych 
majú byť určené poplatky tlumočníka an



Sbírka zákonů a nařízení, č. 39. 547

logickým použitím predpisov o poplatkoch 
znaleckých.

(5) Sú-li povolaní k překladu alebo súdne- 
mu výslechu v právnych záležitostiach ob- 
čianskych tlumočníci prísažní trvale a s pla
tem ustanovení, majú práce tieto bez úplaty 
vykonávat’. Sudcovskí úradníci, pokial’ sú 
zapísaní v sozname tlumočníkov a nie sú na 
rozhodovaní účastní, majú rovnaký nárok na 
odměnu jako iní tlumočníci.

Zápisnice o rokoch v záležito
stiach súdnictva nesporného.

§ 125.

Zápisnice o rokoch v záležitostiach súdni
ctva nesporného třeba viesť dl’a obdoby pred
pisov, ktoré sú dané v civílnom pokračovaní 
súdnom pre vedenie jednacích zápisnic mimo 
pojednávania spísaných. Zvláště majú platit’ 
předpisy § 244 c. p. s. tiež pre zápisnice o vý
slechu svedkov a znalcov vo veciach súdnictva 
nesporného.

§ 126.

i P r i n e s e n i e k o 1 k o v.
V záležitostiach pojednávaných před samo- 

sudcom je povinný sudca jednanie vedúci, 
Pri sborovom súde zapisovatel’ senátu, v zále
žitostiach vedených v súdnej kancelárii 
přednosta kancelárie, pri rokoch k prevádza- 
nm dókazov vyslaným alebo dožiadaným 
sudcom tento sudca, dbať toho, aby poplatky, 
y, jednaní vzišlé, boly v náležitej výške a nále
žitým spósobom zaplatené.

Opatrenia nazáklade roku alebo 
j e d n a n i a.

§ 127.
í1) Na základe každého roku alebo jednania 

nech sa ďalšie opatrenia súdne výdajů čo 
možná najdriev.

, (2) Zápisnice, ktoré obsahujú žiadosť za 
zapiš do knih pozemkových alebo vybavenie 
ktorých móže viesť k takémuto zápisu, musia 
byt bez meškania po uzávierke zápisnice, ešte 
před sudcovským vybavením návrhu, bez 
sprostredkovania podatelně úradníkovi pri 
Pozemko ve j knihe zaslané, aby ich do denníka 
Ple podania pozemnoknižné zapísal a so sta- 
Vom knihovným porovnal.

. (2) Rozsudky pri rokoch alebo pojednáva- 
niach vyhlášené, ktoré vyžaduj ú vyhotovenia 
Písemného, musia byť, nestanoví-li zákon 
nac, v civiiných záležitostiach sborových

súdov najdelej do osmi dní po vyhlášení, v ci
viiných záležitostiach okresných súdov do 
troch dní, v trestných veciach okresných 
súdov za 24 hodin odevzdané písomne vypra
cované súdnej kancelárii (kancelářskému od- 
deleniu) ; bolo-li pri roku alebo pojednávaní 
vynesenie rozsudku vykradené, musí rozsudok 
pri vyhlášení úplné byť vyhotovený.

§ 128.

(r) Usnesenia, ktoré pri roku alebo na zá
klade roku (jednania) boly učiněné a vyhoto
venia vyžadujú, musia byť v písomnom vy
pracovaní odevzdané buďto od sudcu (před
sedu senátu, sudcovského úradníka) súdnej 
kancelárii, aby čistopis opatřila (na pr. usne- 
senie prievodné [dokazovacie], usnesenia, 
ktoré zovrubne musia byť odovodnené, 
rozvrhy najvyššieho podania atd’.), alebo 
musí sa súdnej kancelárii. přikázat’, aby 
vyhotovenie usnesenia navrhla, alebo usne- 
senie priamo vyhotovila (jestli na pr. ná
vrhu protokolárně spísanému bez obmedze- 
nia sa vyhovuje) alebo aby úkony k pre- 
vedeniu usnesenia potřebné vykonala. 
V týchto posledných případech, menovite pri 
pomeroch jednoduchých a opatreniach ča- 
stejšie sa opakujúcich dostačí, jestli sudca tie 
miesta zápisnice barevnou tužkou označí, 
ktoré obsahujú usnesenie, ktoré vykonané byť 
má, jako na pr. pri usneseniach na predvo- 
lanie stráň alebo svedkov k najbližšiemu roku, 
pri zistení nárokov na svedočné, pri usnese
niach opatřit’ k najbližšiemu roku listiny, 
ktoré sa u nektorého veřejného úřadu alebo 
v uschovaní veřejného notára nachádzajú 
atd’. Na základe tohoto poukazu má súdna 
kancelária potřebné vyhotovenia opatřit’ a 
sudcovi k podpisu předložit’.

(2) Pokial’ zákon pre usnášanie sa nesta
noví lehót kratších, musia usnesenia pri ro
koch (jednaniach) učiněné, ktoré vyhotovenia 
vyžadujú, do dvoch dní po roku súdnej kan
celárii v písomnom vypracovaní byť odovzda- 
né alebo od súdnej kancelárie navržené alebo 
vyhotovené; usnesenia pri roku vykradené, 
vynímajúc zvláště ťažké usnesenia, ktoré na 
rozsiahlom skutkovom materiále spočívají) 
alebo o váčšom počte odporuj úcich si nárokov 
právnych majú rozhodovat’, musia sa stať do 
piati dní po roku. Přednosta súdu može z dů
ležitých dóvodov dovolit’ predíženie týchto 
lehot.

(s) Ustanovení předchozích třeba obdobné 
používať pre usnesenia, ktoré nie sú učiněné 
pri roku alebo na základe roku (jednania).



548 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Lehoty v tomto případe nech sa počítajú od 
podania návrhu.

§ 129.

C1) Spisy všetkých rokov alebo jednaní 
tohože dňa konaných musia byť zpravidla 
ešte tohože dna, najpozdejšie dňa nasledujú- 
ceho súdnej kancelárii (kancelářskému odde- 
leniu) odevzdané. Pokial’ spisy ešte od sudcu 
(předsedu senátu, zpravodajů atď.) zpraco
vané byť majú, musia byť po záznamu roz- 
hodnutia súdneho dosial’ nevydaného a opa
tření, ktoré snáď od súdnej kancelárie samej 
převedené byť majú, bez odkladu sudcovi 
opáť předložené; ostatně spisy třeba hned’ 
v súdnej kancelárii spracovať.

(-) Bol-li rok odročený a deň i hodina naj- 
bližšieho roku stranám hněď ústné ozná
mené, má súdna kancelária len nový rok 
(termín) do kalendára zapísať; spisy scho- 
vávajú sa bez ďalšíeho vybavenia až do 
tohoto dňa v súdnej kancelárii.

(3) V záležitostiach právnych, ktoré pri 
roku boly vybavené bez toho, že by ďalšíeho 
vyhotovenia alebo opatrenia bolo třeba, nech 
sa spisy bez usnesenia odovzdajú spisovní. 
S odevzdáním tým má sa len vtedy vyčkať, 
jestli pre čas najbližší žiadosť za vydanie 
vyhotovenia (na pr. pri smieroch a pod.) Izá 
očakávať.

ODDIEL SIESTY.

Jednotlivé úkony pokračovania v pravotách
občianskych a pokračovania exekučného.

Titul prvý.

Úkony sporu civilného.

Odmietnutie sudcov a iných 
súdnych orgánov.

§ 130.

(!) Podania, ktorými sú odmietaní sud- 
covia, sudcovskí úradníci pomocní, zapisova- 
telia alebo sriadenci súdnej kancelárie, ktorí 
jako orgány doručujúce, osvedčujúce alebo 
vykonávájúce zakročujú, majú byť priamo 
z podatelně dodané přednostovi súdu, trebárs 
na něho neznejú; zápisnica o odmietnutí ústné 
prehlásenom má byť spísaná v kancelárskom 
oddělení přednostu súdu, a jestli takého niet, 
úradníkom kancelářským (pomocníkom kan
celářským), od přednostu súdu k tomu urče
ným.

(2) Podanie alebo protokol třeba zaslať 
k vyjadreniu sudcovi odmietnutému; příkaz 
tento má byť v stručném doslove za súčas-

ného určenia lehoty napísaný v prvopise ná 
podanie alebo na protokol. Jestli vyjadrenie 
sudcu činí nutným osvedčenie dóvodov od- 
mietnutia alebo času, kedy dóvod ten vznikol, 
alebo straně známým sa stal, alebo jestli pri 
odmietaní iných osob musí byť zjednaná 
istota o dovode odmietnutia, třeba okolnosti, 
More majú byť osvědčené, jako aj prostriedky 
osvedčovacie, ktorých Izá použit’, určiť úst
ným výslechem stráň. Výslech stran, jako aj 
ďalšie výslechy k osvedčeniu potřebné móžu 
od přednostu súdu nieletorému sudcovskému 
ůradníkovi byť uložené., Rovnakým sposobom 
móže přednosta súdu niektorčho sudcovského 
úradníka miesto seba k tomu ustanovit’, aby 
dovody vylúčenia stranou tvrdené zistil.

(3) Pokial’ má o odmietnutí rozhodovat súd 
nadriadený, musia byť jemu po ukončení vý- 
slechov a úradných vyšetřovaní spisy bez 
zprávy s návrhom na rozhodnutie o odmiet
nutí na spisoch samých napásaným předlo
žené.

§ 131.
Oznámenie o pomeróch, ktoré sudcu, sud- 

covských úradníkov pomocných a iné súdne 
orgány v určitém případe podťa zákona z vý
konu úřadu vylučujú. alebo ich odmietnutie 
pre obavu předpojatosti sú spósobilé odůvod
nit’ (§§ 59, 61 c. p. s,), má sa stať ústné 
přednostovi súdu, a len vtedy písomnou zprá
vou, jestli tento sám dotyčné svojej vlastně] 
osoby má předsedovi nadriadeného súdu 
učinit’ takéto oznámenie. O ústnom oznámeni 
třeba spísať protokol jedine vtedy, jestli 
přednosta súdu chce vydobyt’ rozhodnutia 
súdneho o tom, zda jesto dovodu vylúčenia 
alebo předpojatosti; příprava tohoto rozhod
nutia, záležiaca v zistení tvrdeného dovodu 
vylúčenia alebo předpojatosti móže od před
nostu súdu niektorému sudcovskému úradm- 
kovi byť uložená.

Vedla jšia intervenci a, ohláse- 
nie sporu, měnová nie auktora 

a zrušenie p 1 n e j moci.

§ 132.
Podania, v ktorých niekto ohlašuje svoj 

přístup ku sporu jako vedťajší intervenient, 
podania, ktoré obsahujú ohlásenie sporu alebo 
vyzvanie a predvolanie auktora, alebo ktoré 
zpravujú žalobců o pomenovaní auktora, dále] 
podania, ktorými sa odporci odvolanie alebo 
výpověď plnej moci k vedeniu sporu alebo
k prevedeniu jednotlivých sporných úkonov a
ustanovenie iného advokáta oznamuju (ss ’ 

, 89, 92 c. p. s.), majú byť bez jakéhokol’vek vy-
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hotovenia usnesenia doručené osobám, pre 
ktoré sú určené. Pri podaniach, ktoré aukto- 
rovi a žalobcovi majú byť doručené, má súdna 
kancelária (oddelenie kancelářské) před ich. 
odevzdáním k doručeniu zkúmať súhlas ob
sahu podania a opravit’ úradne příslušnou 
poznámkou udania nesprávné učiněné dotyčné 
roku.

Právo chudobných.

§ 133.

Rozhodnutie o žiadosti za poskytnutie 
práva chudobných, v ktorých je vyslovené, že 
straně chudobnej má byť daný advokát, musí 
byť straně s přílohami žiadosti, ktoré nie sú 
u súdu podržané, doručené prostredníctvom 
výboru advokátskej komory, ktorá má advo
káta pre stranu chudobnú pomenovať (§ 116 
c. p. s.). Usnesenie třeba výboru zaslat’ v toťko 
vyhotoveniach, koPko je potřeba pre vyrozu- 
mejiie chudobných stráň, advokáta i súdu; prv 
než bude doručené, doplní ho výbor komory 
vpísáním měna advokáta, ktorý je daný chu
dobnej straně, aby žatým bezplatné jej práva 
hájil.

§ 134.
0) Sumy, ktoré žatým k zaplateniu poplat- 

kov a výdajov za strany chudobné z pokladně 
státnej musia byť plátěné, třeba vziať z úrad- 
ného paušálu. Dosahujú-li takej výšky, že 
uradný paušál po srážke týchto výdajov 
syojim iným účelom by už nestačil, třeba po- 
ziadať předsedu súdnej tabule o jeho doplne- 
nie. Pri sborových súdoeh prvej stolice, jako 
aJ pri súdoeh okresných s váčším oborom 
Posobnosti musia byť sumy za stranu chu- 

Vzor. dobnú zaplatené v tabulke dl’a vzorca č. 26
zaznamenávané.

(2) Je-li odporcovi strany chudobnej ná
hrada sporných nákladov uložená, musia byť 
obnosy poplatkov a výdajov, ešte nezaplatené 
(s 118 c. p. s.), súdom priamo u odporcu 
vybrané. Rovnakým sposobom vykonává súd 
vybranie preddaných poplatkov, je-li strana, 
^ právu chudobných připuštěná, pozdejšie 
Pridržaná nahradit’ sumy, od zaplatenia kto- 
iych na základe práva chudobných bola žatým
oslobodená.

(3) Příkazy a usnesenia určené k zápisu 
t°h ii ky ^re^a úradníkovi, kterému vedenie
abulky^tejto je sverené, sposobom vhodným 

rovněž aj platy a náhrady sa na- 
rn-r i iesťh neboly od tohoto úradníka sa-

610 konané alebo přijaté.

Súd, k jehož vědomosti príde, že niekto vo 
vysvědčení k voli právu chudobných vydanom 
učinil vědomě udania nesprávné alebo vědomě 
nesprávné za pravdivé potvrdil, má to úřadu 
k právnemu zastupovaniu státu povolanému 
oznámit’, aby případné nároky na náhradu 
škody uplatnil.

§ 136.

(1) Požíva-li niekoťko osob v súdnom po
kračovaní súčastnených jednotlivé práva 
chudobných, musia byť poplatky, ktoré by 
osoba oslobodená bola mala v pokračovaní 
zaplatit’, keby oslobodenie nebolo jej přiznané, 
v sezname dl’a vzorca č. 27 zaznamenané.

(2) Rovnaký záznam' poplatkov nastáva, 
jestli v právnych veciach občianskych pre 
osoby neznáme alebo neznámého pobytu bol 
sriadený opatrovník a ani neni známe žiadne 
imania osoby opatrovníkem zastúpenej, ani 
niet nikoho tretieho, líto by bol k zaplateniu 
nákladov opatrovníctva zaviazaný. Záznam 
tento má přestat’, jakonáhle jeho příčina po
minula.

(3) Záznam tento má byť pre každú právnu 
záležitost’ osobitne u ich spisov vedený a po 
ukončení súdneho pokračovania alebo po za
stavení záznamu úřadu poplatky předpisujú- 
cemu v prvopise zaslaný.

Pozemnoknižné poznámky 
v spore.

§ 137.

(1) Pozemnoknižné poznámky zahájeného 
sporu, jako na pr. poznámka žaloby hypote- 
kárnej, žaloby o výmaz věcného práva atd’., 
ktoré v niektorom inom oddělení (oddělení 
procesnom) súdu pozemnoknižného sú povo- 
1’ované, třeba v knihe pozemkovej bez toho, 
že by bolo třeba nějakého usnesenia alebo 
opatrenia vedúceho oddelenia knih pozemko
vých, a sice na základe usnesenia předloženého 
v prvopise (Vid. kniha pozemková) vykonat’.

(2) To isté platí pre výkon usnesení, kte
rými výmaz takýchto pozemnoknižných po
znám ok je nariadený od oddelenia súdu 
pozemnoknižného, ktoré sa so záležitosťami 
pozemnoknižnými nezabývá.

S u d c a na příkaz činný.

§ 138.
(i) Usnesenie alebo opatřenie, ktorým sú 

súdne pojednávania (úkony, sudcovské úrad-

§ 135.

Vzor 
2. 27.
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né jednania) sudcovi na příkaz činnému svě
řované, má byť tomuto pri zaslaní podaní, 
spisov alebo iných písemností pre zakročenie 
jeho potřebných krátkým sdělením v prvopise 
na to připojeným (na pr. „sudcovi N„ aby 
vybavil usnesenie list 7“) oznámené.

(2) Po výkone příkazu třeba písemnosti 
zaslané, ku ktorým majú sa připojit’ podania, 
zápisnice a iné zápisky, ktoré počas pokračo- 
vania před súdom na příkaz činným pribudly, 
zpáť zaslať, a to, poklať sudca na příkaz 
činný v jednotlivom případe nemá příčiny 
k ďalším sdeleniam, len so stručnou poznám
kou predkladacou, připojenou na spisy v prvo
pise.

§ 139.

(!) Je-li třeba počas pokračovania před 
sudcom na příkaz činným opatriť usnesenie 
súdu, má sa to předsedovi senátu ústné ozná
mit’. Vztahuje-li sa usnesenie to na návrhy, 
ktoré v niektorom podaní alebo zápisnici sú 
obsažené, třeba zároveň s ústným oznámením 
predložiť předsedovi senátu aj podanie alebo 
dotyčnú zápisnicu.

(2) Ustanovenia prvého odstavca platia 
tiež pre udania alebo sťažnosti, ktoré podá
vá jú strany proti sudcovi na příkaz činnému 
a na usnášania, ktoré sa o tom dejú. Opa- 
trenia, ktoré od přednostu súdu alebo před
sedu senátu bez rozhodnutia senátneho na 
takéto sťažnosti alebo udania sú učiněné, 
majú byť sudcovi na příkaz činnému ozná
mené ústné, deje-li sa však zároveň tiež 
vyrozumenie stráň, tým, že sa s ním vydávané 
vybavenie (koncept alebo vyhotovenie) k na- 
hliadnutiu sdeťuje.

Prevádzanie dókazov sudcami 
na příkaz činnými alebo dožia- 

danými.

§ 140.

(!) Prevádzanie dókazov sudcom na příkaz 
činným alebo dožiadaným třeba zaviesť zaslá
ním spisov, na ktoré nech sa připíše v prvo
pise příkaz alebo dožiadanie v krátkom znění 
a s vynecháním všetkých sdelení z obsahu 
spisov alebo zo zákona zřejmých; ku pr. „za- 
siela sa okr. súdu v N. so žiadosťou, aby 
vyslyšal svedkov A a B“, alebo „aby vybavil 
usnesenie dokazovacie na liste 25“. V příkaze 
alebo dožiadaní móže sa poukázat na pilnost 
věci alebo určiť lehota, do ktorej třeba dókaz 
previesť; rovnako móže dodatkom k příkazu

alebo dožiadaniu byť ponechané sudcovi nai 
příkaz činnému alebo dožiadanému počet 
znalcov určiť a ich zvolit’. Vzdajú-li sa všetky 
alebo niektoré strany účastenstva pri prevá- 
dzaní dókazov, má byť aj toto v příkaze alebo 
dožiadaní sdelené.

(2) Je-li usnesenie dokazovacie zapísané 
v zápisnici jednacej a túto so spismi sudca 
dožiadaný alebo na příkaz činný obdržal, 
třeba vyhotovenie usnesenia nahradit v pří
kaze alebo dožiadaní poukazem na dotyčné 
miesto jednacej zápisnice; jestli oného zápisu 
v zápisnici niet, nech sa písomné vyhotovenie 
usnesenia dokazovacieho v prvopise ku spisom 
připojí.

§ 141.

(1) Nemóžu-li byť spisy zaslané, bo súčasne 
niekoťko dokazovaní před róznymi súdmi 
vykonat’ třeba, alebo jestli pokračovanie po- 
jednavania alebo iné nutkavé dóvody toho vy
žadujú, aby spisy boly zpáť podržané, má byť 
příkaz k prevedeniu dókazu udelený a pre 
dožiadanie o převedení dókazu forma zvlášt- 
neho dopisu volená.

(2) Sudca, ktorý k prevádzaniu dókazu 
příkaz obdržal, alebo súd o to dožiadaný má 
byť v usnesení prievodnom menovaný. 
Sudca na příkaz činný má dťa možnosti hned 
pri ústnom jednaní po vyhlášení prievodného 
usnesenia so stranami ústné sdeliť den a 
hodinu prevádzania dókazu a všetky tie k pre
vedeniu dókazu potřebné opatrenia, k ichz 
výkonu je súčinnosť stráň nezbytná.

(3) Usnesenia súdu příkaz udelivšieho, 
ktoré počas prevádzania dókazu stanů sa nut
nými (§ 278 c. p. s.), musia byť opatřené dťa 
predpisov § 139, odst. 1„ usnesenia súdu do- 
žadujúceho zasláním alebo předložením spisov 
na spor medzitýmny sa vzťahujúcich. Návrh 
na rozhodnutie a sdelenie rozhodnutia má byť 
od dožiadaného sudcu v prvopise na zaslané 
spisy připojený. Od zaslania spisov třeba 
upustit’, jestli vzdor tomu, že za súdne roz
hodnutie bolo žiadané, Izá v převedení dókazu 
pokračovat’ a nelzá pri tom spisov postrádat, 
rozhodnutie má byť v tomto případe dopisem 
žiadané.

(4) Vyhotovenie rozhodnutia pre sudcu na 
příkaz činného alebo dožiadaného není nu 
ným; oznámenie jeho sudcovi na příkaz čin
nému deje sa spósobom v § 139, odsb •> 
udaným, pre sudcu dožiadaného musí ga 
usnesenie napísať na spisoch, ktoré máju by

I zpáť zaslané.
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Potrestánie osob vojenských 
a četníckych pre porušenie po- 
riadku pri jednání a pre ne- 
dostavenie sa k výslechu svě

deckém u.

§ 142.

(1) Poruší-li osoba, podriadená vojenskej 
súdnej pravomoci, před súdom hrubým spo- 
sobom poriadok (§ 210, 212 c. p. s.), má před
seda senátu (samosudca, sudca dožiadaný, na 
příkaz činný) sa obrátit’ na jej nadriadené ve
litelstvo (úřad, ústav), aby ju potrestalo, 
jestliže však toto je neznáme

1. na vojenský miestný úřad miesta pobytu 
dotyčenej osoby alebo, nenachádza-li sa taký- 
to úřad v mieste, na vojenský miestny úřad
najbližší,

2. pri osobách četníckych však na zemské 
velitelstvo četnícke.

(2) U toho istého velitelstva (úřadu, ústa
vu) má sa žiadať

1. o potrestáme a predvedenie svedkov pod- 
riadených vojenskej súdnej pravomoci, ktorí 
sa na riadne předvoláme nedostavia k vý
slechu (§ 296 c. p. s.), a

2. o užitie donucovacích prostriedkov proti 
svedkom podrobeným vojenskej súdnej pravo
moci, ktorí neoprávněně odpierajú vypovedať 
alebo přísahat’ (§ 303 c. p. s.).

Svedečné, znalečné (poplatky 
z n a 1 c o v) a náklady súdnej 

o h 1 i a d k y.

§ 143.
(1) Sumy peňažite pre úhradu vzišlého 

svedečného a poplatkov znaleckých alebo ná- 
kladov súdneho ohladania (§§ 295, 349, 364 
c- P- s.) musia byť odevzdané alebo zaslané 
sádu.

(2) O složení preddavku má sa strana 
v súdnej kancelárii (kancelárskom oddělení) 
předložením stvrdzenky vykázat’. Odovzdá- 
ya-li ho osobné, má byť na to upozorněná 
uradníkom, ktorý preddavok přijímá. Pred- 
volania svedkov, znalcov atď., ktoré dla sud- 
covského usnesenia sa majú stať, len keď 
bude preddavok včas složený, majú byť, jako- 
nahle je to preukázané a bez toho, že by boio 
nové sudcovské usnesenie vyhladané, od súd
nej kancelářie vyhotovené a sudcovi (předse
dovi senátu, sudcovskému úradníkovi atď.) 
1 Podpisu předložené.

§ 144.

| (!) Určenie poplatkov svědeckých a znalec
kých přísluší .sudcovi, ktorý svědka alebo 
znalca vyslýchal, žiadosť može byť ústné po
daná; protokol nech sa o tom nespíše.

(2) Určenie poplatku cleje sa vyhotovením 
lístku poplatkového. Prisúdený poplatek musí 
byť svědkovi alebo znalcovi, je-li přítomný, 
ústné, ináč doručením opisu lístku poplatko
vého oznámený. K opisu třeba připojit’ aj 
zprávu o tom, kde poplatok bude vyplatený.

§ 145.

(U ústné návrhy, aby odporca bez pred- 
chodzieho podania žaloby k jednaniu cierom 
pokusu o smier bol předvolaný (§ 139 c. p. s.), 
nech sa poclajú v súdnej kancelárii (oddělení 
kancelárskom) a ihned’ vybavuji) tým, že 
predvolanie pre odporca sa vyhotoví a den 
jednania straně prítomnej ústné oznámí. Zá- 
pisnica o návrhu sa nespisuje.

(2) Predvolanie pre odporcu vyhotovené 
třeba odovzdať prítomnej straně, aby doru- 
čenie obstarala. Na žiadosť nech sa jej pre jej 
vlastnú potřebu dodá stručné sdelenie písem
né o nariadenom dni jednacom.

(3) Dotyčné dňa a hodiny jednania má si 
súdna kancelária opatřit’ ústný poukaz sudcu. 
Móžu jej však už vopred byť sudcom označené 
dni, na ktoré vždy najbližšie predvolanie 
cierom pokusu o smier vyhotovit’ smie.

(4) Pisomné návrhy na predvolanie k po
kusu o smier majú byť tým istým sposobom 
súdnou kanceláriou vybavené; položený deň 
jednania má byť navrhovatelovi oznámený 
doručením písemného sdelenia.

(5) O vyhotovených predvolaniach alebo 
o právnych záležitostiach, v ktorých sa také 
predvolania vyhotovuji!, netřeba viesť zá
pisky.

R e k u r z y.

§ 146.
(1) Pri písemných rekurzech nemá sa žia

dať, aby jedno vyhotovenie rekurzu bolo pre 
odporca podané; pokial’ zákon iného nenaria- 
ďuje, nemá byť odporca strany, ktorá rekurz 
vzniesla, ani o podaní rekurzu ani o jeho 
předložení súdu rekurznému vyrozumievaný.

(2) Je-li však od súdu, proti jehož usne- 
seniu je rekurz vznesený, nariadené zatýmne 
zastavenie pokračovania alebo výkonu usne
senia, ktoré je doležité aj pre odporcu, vtedy 
je třeba aj tohoto o tom vyrozumět’.
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§ 147.

(!) Lehota ku vzneseniu rekurzu proti 
usneseniam předsedu sudu sborového, před
sedu senátneho alebo sudcu na příkaz činného 
(§§ 561, 562 c. p. s.) počíná dňom po doručení 
.alebo přehlášení usnesenia, ktoré má byť 
brané v odpor. Lehota rekurzná sa nepre- 
dlžuje tým, navrhne-li sa prv než usneseniu 
sudcu na příkaz činného bude kladený odpor 
rekurzom, jeho změna pri súde sborovom.

(2) Sú-li podané súčasne rožne opravné 
prostriedky, musí byť dotyčné každého lehota 
dodržaná.

(3) Návrh na změnu usnesenia móže před 
vznesením rekurzu sám o sebe byť podaný 
alebo s rekurzom byť spojený.

(4) O návrhu s rekurzom spojenom má súd 
prv, než rekurz sudu rekurznému předloží, 
rozhodnúť. Bolo-li usnesenie změněné podťa 
podaného návrhu, je tým zároveň aj rekurz 
vybavený. Nevyhovie-li však súd návrhu 
v celom jeho dosahu, nech sa rekurz súdu re
kurznému předloží a na návrh v čas na změnu 
učiněný a na rozhodnutie o ňom poukáže.

(5) O návrhu na změnu, podanom před 
vznesením rekurzu, má byť čo najdriev roz
hodnuté. Rekurz, ktorý teprv po uplynutí 
lehoty bol vznesený, nech sa súdom rekurz- 
ným odmietne (§ 558 c. p. s.), trebárs bola 
i změna usnesenia v lehote rekurznej u súdu 
sborového včas navrhnutá.

Titul druhý.

úkony pokračovania exekučného.

Uloženie hotových súm k súdu 
složených na úroky.

§ 148.

í1) Predsedovia súdnych tabúl majú určiť 
peňažné ústavy, u kterých majú jednotlivé sú- 
dy leh obvodov hotové peniaze počas pokračo
vania exekučného k súdu složené, jestli iného 
návrhu stráň nieto, na úroky uložit’ (§§ 73, 
191, 202 ex. p.). Pri výbere ústavov třeba 
brať zřetel’ kromě na istotu uloženia a mieru 
úrokovú tiež na snadnost’ vkladu, jako aj vý
povědi a opátného vydania súm složených a 
na okolnost’, jak ďaleko je dl’a zariadenia 
ústavu i pri vkladech na dobu kratšiu plné 
zúrokovanie zaistené. Pokial’ to dl’a zaria
denia ústavov je přípustné a pokial’ sa tak 
bez zkrátenia úrokov na jednotlivé podstaty

pripadajúcich móže stať, smejú sa diať 
vklady, ktoré majú byť súdom převedené, na 
společné konto, ktoré má byť pre súd otvo- 
rené.

(2) útraty vkladu, výpovědi a vybrania 
nech sa z úrokov složených súm peňažných za 
každú podstatu zaplatia; kde suma peňažitá 
je tak nepatrná, že by útraty tieto vzhl’adom 
na pravděpodobné trvanie složenia neboly 
úrokmi hradené, alebo len nepatrné převý
šené, má sa od uloženia na úroky upustit’.

(3) Vklad, jako aj výpověď a vybranie 
uložených peňazí nech obstarává úřad nik, 
ktorý má viesť knihu peňažnú, leda že by 
přednosta súdu k tomu iného určil. Příkaz 
k tomu má jemu sudca dať ústné; udeleme 
příkazu a po případe příjem sumy peňažitej, 
ktorú třeba uložit’, majú byť krátkými písem
nými prehláseniami vo spisoch potvrdené.

Zápisy pozemnoknižné v pokra
čovaní exekučnom.

§ 149.

í1) Je-li povolené nútené sriadenie práva 
záložného knihovným vkladom alebo zázna- 
mom (§ 136 ex. p.) práva záložného alebo 
poznámkou vykonaternosti od iného súdu nez 
súdu vložky pozemnoknižnej, má byť požia- 
daný o výkon zápisu priamo súd okresný, 
u ktorého sa vložka o dotyčných nemovito- 
stiach nachádza.

(2) Exekučně vklady práva záložného alebo 
poznámky vykonateFnosti, správy, o zavedeni 
pokračovania dražobného a iné knihovně zá
pisy a poznámky pokračovania exekučného, 
ktoré v exekučnom oddělení pozemnoknižného 
súdu sa povolujú alebo nariaďujú, nech sa 
v knihe pozemkovej na základe usnesenia, 
ktoré v prvopise má byť předložené, prevedie.

(8) Ustanovenia tieto platia tiež pre výkon 
usnesení, ktorými sa právo záložně na nemo
vitosti pre vykonatelná pohladávku zjednané 
vymazává, prenáša, zrušuje alebo obmedzuje, 
alebo ktorými sa nariaďuje výmaz pozemno- 
knižných poznámek, ktoré sa na exekučně P°' 
kračovanie vzťahujú, takým oddělením súdu 
pozemnoknižného, ktoré sa věcmi pozemno- 
knižnými nezabývá.

Rožiadanie o výkon exekúcio*

§ 150.

O) Pokial předpisy § 149 neprichádzajú 
I k platnosti, musí každé povolenie exekúcie, bez
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toho že by sa čakalo na jeho právnu moc alebo 
na návrh ďalší, bez meškania so súdom exe- 
kučným dožiadaním o výkon exekúcie byť 
sdelené.

(2) So sdělením týmto nesmie sa odkladať 
preto, že súd exekučný má teprv na ďalší 
návrh veriteba nějaké opatrenie učinit’.

(3) Pokial’, jako pri nútenom vylďudení 
predmetov najatých (pachtovaných), súdne 
úkony exekučného výkonu nie sú přikázané 
onému oddeleniu súdu exekučného, v ktorom 
bola exekúcia povolená, má sa stať stejné 
sdelenie s oddělením súdnym k výkonu exe
kúcie povolaným.

_ (4) Sdelenie toto deje sa v lone súďu zaslá
ním konceptu usnesenia povobujáceho, s iný- 
mi sudy tuzemskými zasláním vyhotoveného 
usnesenia. S usnesením musia sa zaslat’ aj 
uávrh exekučný (vyhotovenie podania pre 
súdne spisy určené alebo zápisnica) a jeho 
přílohy, vyhotovenie usnesenia povobujúceho, 
ktoré pri vykonaní prvého exekučného úkonu 
třeba doručit’, a pokiab třeba, aj vyhotovenie 
usnesenia pre výkon exekúcie určené. U súdu 
(súdneho oddelenia), ktorý exekúciu povolil, 
uech sa nepodrží ani vyhotovenia návrhu exe- 
kucného písomne podaného, ani prvopisu zá
pisnice o návrhu ústné prednesenom.

(°) Dožiadanie o výkon exekúcie třeba pri- 
Popť v prvopise na usnesenie alebo na jeho 
vyhotovenie, neni-li už v usnesení samom ob
sazené; na pr. „Súdu okresnému A (alebo: 
oddeleniu V.) so žiadosťou o výkon exekúcie".

§ 151.
t1) Povolenie dražby nehnutebnosti musí 

vsetkým osobám, ktoré podba zákona (§ 153 
ex' P- \ o tom zpravené byť majú, doručit’ súd 
exekučný; preto musí súd exekučný v tomto 
Piipade zaslat’ vyhotovenie usnesenia nielen 

znikovi, ale aj vymáhajúcemu veritebovi a 
le? os°bám, pre ktoré viaznu na nemovitosti 

právo záložné, podzáložné alebo iné knihovně 
vyznačené právo.

(2) Sdelenie o povolení exekúcie a dožia- 
anie za výkon exekúcie má sa voždy upravit’ 
a sud alebo oddelenie súdu, trebárs by za- 
uenie exekúcie alebo vykonanie prvého 
onu exekučného súčinnosti sudcovej nevy

žadovalo.

^ariadenie výkonu exekúcie.

§ 152.
Pod) ^ f^U^C0vs^ usnesenia, ktoré zavdávajú 

ot k zakročeniu výkonného orgánu vlast-

ného súdu, nech sa odošlú oddeleniu doruč
nému a exekučnému (oddeleniu exékučnému, 
úradníkovi doručnému, súdnemu exekúto- 
rovi). Formálny příkaz orgánu výkonnému 
nemá sa udělit’; v zaslaní usnesenia spočívá 
už příkaz a zmocnenie, previesť všetky úkony 
výkonu exekúcie v úradných oprávneniach 
orgánu výkonného zahrnuté, ktoré z tohoto 
usnesenia vyplývají! a k jeho prevedeniu sú 
potřebné.

(2) Pri súdoch s mensou agendou nech sa 
zašle usnesenie sudcovské, ktoré má výkonný 
orgán previesť, v prvopise, ktorý třeba potom 
zpáť vrátit’; ináč však zaslat’ třeba došlé do
žiadanie o výkon exekúcie alebo k němu při
pojené vyhotovenie usnesenia pre výkon exe
kúcie určené.

(s) Pri usneseniach a dožiadaniach, ktoré 
mimo opatření doležitých pre orgán výkonný 
ešte aj niečo iné obsahuji!, čo pre činnosť 
výkonného orgánu významu nemá, možno sa 
obmedziť na zaslanie výpisu z usnesenia alebo 
dožiadania, ktorý len tie miesta obsahuje, 
ktoré pre výkon exekúcie sú doležité; pre 
sriadenie tohoto výpisu majú byť súdnej kan- 
celárii (kancelářskému oddeleniu) tieto mie
sta podškrtnutím barevnou tužkou označené.

(4) Písemnosti a vyhotovenia usnesení, 
ktoré pri úkone exekučnom majú byť doru
čené, třeba připojit’, keď usnesenie alebo do
žiadanie (příkaz exekučný) sa zasiela. Pokiab 
súd v tom ktorom případe chce udeliť dotyčné 
doby pre prevedenie exekúcie, nakladania 
s istými v exekučnom výmere naznačenými 
čiastkami majetkovými, dodržania určitej 
lehoty pre podanie zprávy o- výkone exekúcie 
a i. pod. zvláštně poukazy, ktorých sdelenie 
s dlžníkom neni predpísané, može sa tak 
učinit’ v dodatku k usneseniu (výpisu) alebo 
k vyhotoveniu usnesenia pre exekúciu urče
nému, alebo ústným návodom orgánu výkon
nému. Písemné poukazy nech připojí sudca 
v prvopise na usnesení, na jeho vyhotovenie 
alebo na výpis; poukazy nech sú čo možná 
stručné.

(5) Chce-li sudca, aby pri převedení urči
tého příkazu exekučného niektoré skupiny 
orgánov výkonných sa použily alebo aby nie- 
ktorá skupina bola vylúčená, má to v krátkej 
poznámke na zaslanom usnesení udat’; na pr. r 
„Nech sa vykoná úradníkmi kancelářskými". 
Sudca výkonného orgánu menom označiť 
zpravidla nemá, aby sa tým nezasahovalo ru
šivé do rozvrhu práce a zariadení, ktorých
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bolo už třeba pre jednotlivé úkony exekučně 
učinit’.

Výkon exekúcie na přihlášku 
alebo za účastenstva veritel’a 

vymáhajúceho.

§ 153.

(!) Nemá-li sa exekúcia vedená výlučné na 
hnutetnosti \^ykonať z úradnej moci, nech sa 
postupuje dl’a § 26 zák. čl. VII/1912 uh.

(2) S výkonom exekúcie sa v takomto pří
pade tak dlho vyčká, až vymáhajúci veritel’ 
ústné alebo písomne žiada, aby jednanie exe
kučně bolo převedené (přihláška). Na takúto 
žiadosť musí sa ihned’ stať výkon exekúcie.

(3) Vymáhájúcemu věřitelovi, ktorý chce 
pri vykonaní exekúcie byť přítomný, má byť 
— praje-li si toho — označený orgán vý
konný, ktorému výkon exekúcie je sverený a 
oznámená doba, kedy jednanie exekučně má 
byť převedené. Nedostaví-li sa ani veritel’ ani 
jeho zástupca v ustanovenej době na miesto, 
nech sa jednanie exekučně v nepřítomnosti 
veritďa vykoná.

Zrušen i e, obmedzenie a odlož e- 
nie exekúcie.

§ 154.

(!) Návrhy na zrušenie, obmedzenie alebo 
odklad exekúcie majú byť vybavené čo naj- 
rychlejšie.

(2) Pri rozhodnutí o návrhoch na odklad 
(§ 28 ex. p.) třeba brať zřetel’ nielen na ná
sledky spojené pre dlžníka s pokračováním 
v exekúcii, ale třeba tiež rovnako uvážiť 
účinky odkladu exekúcie na včasné a úplné 
uspokojenie vymáhajúceho veritela, a pokial’ 
jest příčiny obávať sa nějakého ohroženia, 
uložit’ dostatečné zaistenie a tým učinit’ nepo
chybným, že vykonatelný nárok bude usku
tečněný.

(3) Pri rozhodnutí o návrhu na odklad má 
sa dla stavu věci tiež na to hladieť, zdali 
mohol navrhovatel oné námietky a sťažnosti, 
o ktorých sa má za prezatýmneho odkladu 
exekúcie jednat’ a rozhodovat’, už prv rekur
zem proti povoleniu exekúcie alebo proti iné- 
mu predchádzajúcemu usneseniu uplatňovat’ 
a zdali toto odkladanie alebo iné okolnosti

odůvodňuj ú podozrenie, že odklad exekúcie 
predsa jedine alebo hlavně k tomu cielu sa 
navrhuje, aby sa exekučně pokračovanie a 
uspokojenie vymáhajúceho veritela pretiahlo.

(4) Preto, že rekurz bol vznesený, može len 
v tom případe byť odklad exekúcie povolený, 
jestli sa kladie odpor usneseniu, ktorým bola 
exekúcia povolená. (§ 37 ex. p.)

§ 155.

í1) Sudcovské usnesenia, kterými zrušenie, 
obmedzenie alebo odklad exekúcie, jednotli
vých exekučných úkonov alebo pokračovanie 
v odložen ej exekúcii sa povoluje, ďalej vyba- 
venia rekurzov, ktorými příkazy exekučně sa 
zrušujú alebo zmeňujú, majú sa s oddělením 
doručným a exekuěným (oddělením exekuč- 
ným, exekútorom) vlastného súdu tým spp- 
sobom sdělit’, že sa mu předloží k nahliadnutiu 
koncept usnesenia alebo právoplatného roz
sudku o žalobě, ktorou boly převedené ná
mietky proti nároku alebo proti povoleniu 
exekúcie alebo odpor třetích osob, alebo vyba- 
venie rekurzu samo. (Vid. oddelenie doručné 
a exekučně alebo p.)

(2) Rovnakým sposobom musia byť vš.etky 
sdelenia iných súdov alebo úradov, počas po- 
kračovania exekučného dochádzajúce, ktore 
sa dotýkajú událostí v prvom odstavci vzpo
menutých, alebo o ktorých vobec orgán vý
konný vědomost’ mať musí, v prvopise k na
hliadnutiu předložené, aby pri výkone exe
kúcie na oznámené skutečnosti a opatrenia 
mohol sa brať zřetel. Pokial ostatný obsah 
sdelenia nečiní nutným nějaké sudcovské 
usnesenie, má súd nariadiť len jelm predlo- 
ženie oddeleniu doručnému a exekučnému a 
exekútorovi s poznámkou „Vid. oddelenie do
ručné a exekučné“ alebo pod.

(3) Súdny exekútor, úradník (kancelářsky 
pomocník), ktorému dotyčná záležitost exe- 
kučná je přidělená, má náhliadnutie svojírn 
podpisem na spisoch potvrdit’, usnesenie 
v knihe exekučnej poznamenat’ a k jehousku^ 
toěneniu všetko potřebné bez meškania za 
riadiť .

(4) Na odklad exekúcie, alebo zrušenie exe
kučných úkonov, ktoré v sudcovskom usnesen^ 
boly učiněné závislými od toho, že žiadatel V1 
poskytne istotu, nesmie orgán výkonný P1 
poskytnutím istoty hladieť. Pokial sa k v 
odkladu alebo zrušeniu žiada zakročenie ' y 
konného orgánu, třeba dókaz o sriadeni ] ;
podat’ úradníkovi (kancelářskému porno
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kovi), kterému dotyčná záležitost’ exekučná 
je přidělená.

(5) Na uplynutie lehoty, pre ktorú bol od
klad exekúcie povolený, má oddelenie doručné 
a exekučně len vtedy dohliadať, jestli to bolo 
v sdelenom mu usnesení odkladačem naria- 
dené, alebo jestli sa má v odloženom vykoná
vaní exekučnom dl’a predpisov zákona z úrad- 
nej povinnosti opat’ pokračovat’. Po uplynutí 
lehoty třeba ohl’ádne ďalšieho postupu vyžia- 
dať si ústné poukazu sudcovského.

§ 156.

t1) Súdna kancelária (kancelářské odde
lenie) má z úradnej povinnosti dohliadať 
k nastalej právnej moci usnesení, ktorými 
správa alebo nútená dražba nehnuteťnosti sa 
zrušuje, i k lehote pre podanie návrhov na 
pokračovanie v zrušenom vykonávaní dražeb- 
nom (§§ 161, 165, 170, 185, 187, 244 ex. p.).

_ (2) O nastalej právnej moci týchto usnese
ní na zrušenie jako aj o uplynutí lehoty 
k prehláseniam o pokračovaní vo vykonávaní 
dražebnom, musí byť sudcovi bez odkladu 
ustne oznámenie učiněné a spisy předložené.

§ 157.

Bola-li podaná proti postupu pri vykoná
vaní exekúcie sťažnosť (§ 34 ex. p.), třeba 
predísť odkladu exekúcie (§§ 36, 37 ex. p.) 
dl’a možnosti okamžitou nápravou alebo roz
hodnutím o sťažnosti.

Vyrozumenie a sdelenie počas 

výkonu exekúcie.

§ 158.
Predpísané vyrozumenia (zpravenia) účast- 

níkov o převedení jednotlivých jednání exe- 
kučných alebo iných úkonoch a o příhodách 
exekučného výkonu majú sa diať stručnými 
písemnými sdeleniami, ktoré sa majú přísné 
obmedzovať na oznámenie skutečností a prí- 
kazov v zákone naznačených. Pokial’ takéto 
sdelenia nie sú uložené týmto jednacím po- 
nadkom oddeleniu doručnému a exekučnému 
(oddeleniu exekučnému), alebo orgánu vý- 
konnému, majú byť zpravidla v súdnej kan- 
celarii (v oddělení kancelárskom) vypraco
vané; události a okolnosti, o ktorých musí byť 
sdelenie učiněné, možu byť od sudcu v spise, 
na zaklade ktorého sa sdelenie deje (zápisnica, 
Prava atď.), barevnou tužkou vyznačené.
^ ýdeleniach jednoduchých a najma, kde sa 

Používá vzorca, má súdna kancelária ihned’

sriadiť vyhotovenia pre účastníkov určené; 
prvopis sdelenia sa v tomto případe zpáť ne- 
podržuje, ale len vykonané vyrozumenie po
známkou v spisoch sa zisťuje.

§ 159.

Vyzvanie třetích osob, ktoré pri správě 
sa vyskytuje, aby plnenia im uložené miesto 
dlžníka odvádzali správcovi (sekvestorovi) 
(§§ 208 a 211 ex. p.), može súd uložit’ odde
leniu doručnému a exekučnému (oddeleniu 
exekučnému, exekútorovi). Příkaz tento má 
sa spojit’ s príkazom, aby nehnutel’nosť správ
covi (sekvestrovi) sa odovzdala (§§ 208 a 246 
ex. p.), jestli súdu exekučnému pri vydaní 
příkazu posledně uvedeného už návrh vymá
há júceho veriteťa, aby oné vyzvanie sa stalo, 
je předložený. Vyzvanie to može sa aj ústné 
stať tým, že výkonný orgán obsah vyzvania 
do zápisnice napíše a túto od všetkých osob 
dá podpísať, ktorým napísané ústné vyzvanie, 
aby správcovi platily, bol učinil. Tejto formy 
vyzvariia třeba menovite volit’ pri oznámení 
nájomníkom domov alebo iným váčším sku
pinám osob k platom povinným, ktoré bydlia 
v miestnom obvode tomuže orgánoví priká- 
zanom.

§ 160.

Povol’uje-li zabavenie alebb dražbu nehnu- 
tefnosti v pozemkových knihách nezapísanej 
súd exekučný sám, musí vyrozumenie dlžníka 
o nariadenom zájomnom popise, jako aj 
o jeho mieste a čase (§ 203 ex. p.) do usne- 
senia o povolení exekúcie byť pojaté a usne- 
senie to v krátkej ceste, prv než je odevzdané 
k vyhotoveniu, nech sa předloží oddeleniu 
doručnému a exekučnému (oddeleniu exekuč
nému, exekútorovi), aby doň bolo vpísané 
udanie o mieste a čase zájomného popísania.

M e n o v a n i e správců (s e k v e s t r a).

§ 161.

Povolenie správy a pozemnoknižná po
známka povolenej správy (§§ 208 a 211 ex, 
p.) nesmejú byť preto odložené, že správca 
nemůže byť ihned’ menovaný. Preto má súd 
exekučný,' pokial’ sa v tejto věci vyskytujú 
obtíže, bez odkladu po povolení správy alebo 
jakonáhle dojde dožiadanie o výkon správy, 
poznámku pozemnoknižnú zariadiť a zároveň 
ohl’adom menovania správců potřebné vý
slechy alebo vyšetrenia zaviesť. Po ich ukon
čení, ktoré třeba čo možná urýchliť, má byť 
správca zvláštnym usnesením menovaný.
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Nové pozemnoknižné zápisy
v pokračování dražebnom.

S 162.

(1) Má-li byť převedená dražba nemovi
tosti, ktorá za hypotéku simultánnu jako 
vklad vedtajší je zaviazaná, a k návrhu na 
povolenie nútenej dražby úradný výpis z po
zemko vej knihy o nemovitosti, zaviazanej jako 
vkladba hlavná, neni připojený, má súd exe- 
kučný vymáhajúcemu věřitelovi ihned’, jako- 
náhle mu došlo dožiadanie o výkon exekúcie, 
uložiť, aby do určitej lehoty takýto výpis 
pozemnoknižný předložil. Z knihovného výpisu 
musí posledný knihovný stav vkladby hlavnej 
byť patrný. Po bezvýslednom uplynutí lehoty 
musí byť opatřený pozemnoknižný výpis na 
útraty vymáhajúceho veritela súdnou kan- 
celáriou (kancelářským oddělením) súdu 
exekučného.

(2) Jestliže pozemnoknižný výpis o vkladbe 
hlavnej k návrhu na dražbu bol připojený 
alebo vymáhájúci veritel’ prinesie výpis tento 
prv, než bol k tomu vyzvaný, nech sa jeho 
dátum bez meškania súdu vkladby hlavnej 
oznámí.

(3) V ostatnom majú chladne dražby 
vkladieb vedlajších obdobné byť používané 
předpisy §§ 144 a 190 a násl. ex. p.

Sriadenie opatrovníkov.

§ 163.

í1) K ustaňoveniu opatrovníkov v pokra
čovaní dražebnom má sa pristúpiť, jakonáhle 
vzniká obava, že nemože byť doručenie nie- 
ktorému účastníkovi už včas vykonané, a 
preto nedalo by sa bez spolupósobenia opa
trovníka prevedenie položeného roku alebo 
odbývanie dražobného jednania s bezpečno- 
sťou očakávať.

(2) Kedykolvek sa sriaďuje opatrovník, 
má opatrovník, menovaný už pre jednu alebo 
niekolko určitých osob, byť zároveň vopred 
ustanovený pre všetkých ostatných účastní- 
kov, pri ktorých pozdejšie v tomto pokračo
vaní bez úspěchu by sa o doručenie bolo 
pokúšalo, alebo ktorým doručenia už včas 
nemohly byť vykonané. Spisy, ktoré jako ne
doručitelné nazpáť prichádzajú, musia v pří
pade tomto, dokial nevydá súd iného opatre- 
nia, priamo od oddelenia doručného a 
exekučného (oddelenia doručného, exekútora) 
opatrovníkovi byť odoslané.

Pozemnoknižné vklady a výmazy 
na základe príklepu v pokračo

vaní dražebnom.

§ 164.

Knihovný vklad vlastnického práva, kte
rého bolo nadobudnuté príklepom, převod 
práv knihovných s vlastníctvom nehnutel- 
nosti spojených a výmaz knihovných pozná
mek, ktoré sa na dražebně pokračováni?, 
vzťahujú, vykonává sa podlá ustanovení 
§ 182 ex. p. z moci úradnej.

Uschovánie a odhad zabavených 
věcí movitých.

i 165.

(!) Uschovanie zabavených věcí movitých 
(hnutelných) deje sa v smysle §§ 75 a 76 
ex. p.

(2) Znalci pre odhad predmetov, do verej- 
nej dražby prichádzajúcich, nech sa zpravidla 
určia dla poradia vopred ustáleného. Rozdě
len ie má učiniť přednosta súdu alebo úradník 
sudcovský od něho k tomu určený. Pokial 
v niektorom případe bolo by třeba od poradia 
toho sa uchýlit’, móže byť volba znalcov pře
nechaná s výhradou dodatečného schválenia 
súdu exekučného orgánu výkonnému, které
mu dražba je sverená.

Prikázanie pohladávok pózera
nek nižné zaistených.

§ 166.
(!) Návrh na prikázanie pohladávky 

knihovně zaistenej nech sa zapíše do denníka 
pre podania knih pozemkových.

(2) Keď súd následkom spojenia obidvoch 
návrhov povoluje zároveň zabavenie pohla
dávky knihovně zaistenej a jej prikázanie na 
mieste platenia, jako aj tehdy, keď na za
klade práv záložných driev nadobudnutych 
prikázanie na mieste platenia osobitne Je 
žiadané a povolené (§ 123 ex. p.), třeba usne
seme sudcovi, kterému sú přikázané k vyha* 
veniu pozemnoknižné věci, předložit (Via. 
kniha pozemková).

(3) Úradník pri pozemkovej knihe raá 
každé povolené prikázanie na mieste Pla' 
tenia v sozname dla vzorca č. 28 za 
znamenat’, dátum, kedy usnesenie účastni- 
kom bolo doručené, vyšetřit’ a dohliadať, ke y 
právna jeho moc nastane. Po nastalej právněj
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moci prikázania nech předloží úradník poz. , 
knihy, bez vyčkávania ďalšieho příkazu, sud- ! 
covi návrh usnesenia, ktorým sa povoFuje 
knihovný převod prikázanej potďadávky na 
vymáhajúceho veriteFa a výmaz práva zálož- 
ného pre tohoto dl’a § 79 ex. p. zapísaného, 
jako aj práv nadzáložných připadne vlo
žených.

Exekúcia proti osobám vojen
ským a č e t n í c k y m.

§ 167.
0 povolení exekúcie proti osobám vojen

ským a osobám četnictva vyrozumie sa pří
slušné veliteFstvo pri výkone vo vojenských 
alebo vojskem a četníctvom používaných bu
dovách spósobom v § 33 ex. p. naznačeným. 
Ináč vyrozuménie o všetkých exekúeiach proti 
vojenským a četníckym osobám povolených 
má sa stať po výkone exekúcie.

Exekúcia k zaisteniu.

(Zaisťovacia exekúcia.)

§ 168.
í1) Pri vybavovaní návrhov na povolenie 

exekučných úkonov k zaisteniu pohFadávok 
peňažitých třeba sa vyvarovat’ toho, aby tam, 
kde dFa okolností je potřeba zaistenia, neboly 
činěné použitiu zaisťovacích prostriedkov 
Překážky, žiadaním takých osvědčení, ktoré 
zťažka móžu byť podané.

(2) Zdali sa třeba obávat’ zmarenia alebo 
značného znesnadnenia u vymožení peňažitej 
pohFadávky, nesmie byť posudzované výlučné 
dFa majetkového stavu, pomerov a osobnosti 
toho, kto k plateniu je zaviazaný, a na tom 
zaklade, či vyplývá nějaké ohroženie z toho, 
ze neobmedzené nakladanie s imaním dlžní- 
k°vi sa ponechá, ale třeba brat’ rovnako 
zřetel’ i na to, v jakej miere dFa pomerov 
majetkových, pomerov zamestnania a pome- 
^ov zárobkových veriteFa pre tohoto odkla- 
c-om exekúcie uskutočrtenie jeho pi’áva bolo 
hy znesnadněné, a do jakej miery by mohlo 
byt ohrožené zaistenie vymoženia pohFadávky 
Posobením osob třetích alebo zovňajšími okol- 
•íosťami. Obzvláště bude ohFadne osob, ktoré 
miesto svojho zamestnania zhusta menia, 
znacné^ znesnadnenie pri vymožení pohFa- 
davky im priznanej zčasta už v tom spočívat’, 
ze v době, až právna moc nastane, alebo lehota 
^ plneniu uplynie, už nebudú na mieste, kde 

y sa mala viesť exekúcia proti dlžníkovi.
(ů) že peňažitá pohFadávka, o jejž zaistenie 

e, osobě, ktorá exekúciu k zaisteniu na-
1 111 Je, jako sa dá očakávať, tiež v opravnom

pokračovaní bude přiřečená, nemože od pre- 
ukazu ohroženia oslobodiť, avšak preukaz 
tento zpravidla potiaF skór za dostačiteFný 
bude třeba uznat’, pokial’ trvanie pohFadávky 
samo důvodným pochybnostiam nepodlieha. 
Značné znesnadnenie pri vymožení móže 
spočívat’ pre toho, komu bola pohFadávka 
prisúdená, i v prieťahu platenia, spósobenom 
patrné bezdůvodným odporováním súdnemu 
rozhodnutiu.

ODDIEL' SIEDMY.

Súdne vybavenia a ich vyhotovenie.

Titul 1.

Vybavovanie v senáte.

Vylúčenie veřejnosti.

§ 169.
(J-) Porada a hlasovaní v senátoch deje sa 

neverejne.
(2) O rozhodnutiach, ktoré třeba vydat’ pri 

verejnom ústnom jednaní a ktoré, jako sa 
předvídat’ dá, žiadneho obšírného rozoberania 
nevyvolajú, může sa i v samej sieni jednacej 
tichým hlasom rokovat’ a hlasovat’.

Návrh a referát.
§ 170.

(1) Pri všetkých senátnych poradách a 
hlasovaniach, ktoré sa bezprostredne nepoja 
k ústnému jednaniu, musí tu byť osnova na
vrhovaného rozsudku, usnesenia, zprávy atď. 
písemné vypracovaná (návrh). V záležito- 
stiach obtížnějších, menovite pri objemnom 
alebo spletitom stave věcí, třeba návrhom, 
ktoré sa o výsledky ústného jednania neopie- 
rajú, krátké písomné dobrozdania (referát) 
predoslať, v ktorom uvedené sú okolnosti pre 
rozhodnutie důležité. Používa-li sa pre návrh 
zvláštneho listu, nech sa tento len číslom 
jednacím označí; pomenovanie stráň alebo 
opakovanie žiadosti stráň doslovné alebo vo 
výpise je nepřípustné.

(2) Kde neni předložené připravené vyhoto
venie samo, třeba v návrhu, pokial’ vyhovuje 
žiadosti stranou činenej, poukázat’ bez jakého- 
koFvek opakovania len na túto žiadosť stráň 
a sice po případe dovoláním sa určitých ich 
miest. Ani v referáte ani v osnově navrhova
ného vybavenia nesmie žiadosť stráň byť 
opísaná; sňdnej kancelárii třeba miesta žia
dosti stráň, ktoré do vybavenia _ majú byť 
pojaté, zreteFne označit’. (Scrib. incl.)

(3) Vypracovanie návrhu a referátu náleží 
v záležitostiach súdnictva nesporného tomu
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ktorému referentovi, ináč zpravodajovi pře 
onú právnu záležitost’ od předsedu sriadené- 
mu, a niet-li takého, předsedovi samému.

(4)^ Pn poradách, ktoré sa dejú hned’ po 
ukončení ústného jednania, Izá jak návrh 
podat’, tak aj vylíčenie stavu věci k odóvod- 
neniu jeho slúžiace vyložit’ ústné. Po hlaso
vaní má předseda, nechce-li sám písomné vy- 
pracovanie si ponechat, uložit jednomu čle
novi senátu, aby osnovu vyhotovenia odhlaso
vaného rozsudku alebo usnesenia zhotovil.

§ 171.
Jestli bol písomne vypracovaný návrh s ne

patrnými změnami odhlasovaný, nech opravy, 
ktoré následkem toho v osnově stanů sa nut
nými, prevedie člen senátu, ktorý osnovu túto 
vypracoval. Jestliže však vo věci hlavnej bolo 
proti jeho návrhu rozhodnuté, alebo jestli má 
byť osnova vybavenia, ním předložená, cele 
přepracovaná, nech je vyhotovenie na jeho 
žiadosť teraz od oného člena senátu vypraco
vané, jehož návrh bol v senáte odhlasovaný.

Porada a hlasován i e.

§ 172.
CO Poradu a hlasovanie vedie předseda. 

Je-li zpravodaj ustanovený, zahájí sa hlaso
vanie přednesením jeho zprávy. Keď refe
renta niet, hlasuje najprv najmladší sudca; 
hlasovanie vztahuje sa jak na rozhodnutie, 
tak aj na dovody.Sporné otázky odovodnenia 
třeba rozhodnut před vynesením usnesenia. 
Sudca nesmie. odoprieť hlasovanie, aj keď 
v predchodzom hlasovaní zostal v menšine. 
Předseda hlasuje naposledy. Nepripojí-li sá 
předseda k žiadnemu mieneniu, rozdělí poradu 
a hlasovanie na jednotlivé otázky. Nedocieli-li 
sa váčšiny, třeba votum pre žalovaného alebo 
obžalovaného najmiernejšie připočítat mie
neniu najblíž najpriaznivejšiemu.

í2) V případech obzvláště dóležitých alebo 
obtížných móže předseda zaviesť před hlaso
váním všeobecný rozbor věci; v záležitostiach, 
0 Ptorých niektorý člen senátu je vstave dat 
bližšie vysvetlenie, móže předseda před hlaso
váním o všetkých okolnostiach pre rozhod
nutie závažných na člena tohoto otázky upra
vit alebo iným členom otázky takéto dovolit.

(3) členovia senátu majú svoju pozornost 
nedelene sústredniť na predmet porady a hla- 
sovania, pri tom nižiadnych iných úkonov ne
vykonávat, svoju mienku dl’a svedomia a pre- 
syedcenia, bez ukvapenia, vášně alebo vedtaj- 
sieho úmyslu otvorene prejaviť.

(4) Předseda nesmie vornosť mienky ob- 
medzovať. Návrhy k prednáške nepřipravené 
nech odmietne.

§ 173.
(4) Předsedovi přísluší výsledek hlasovania 

vyhlásit.
(2) Jemu náleží starat sa o poriadok, váž

nost a slušnost pri poradě, členovia senátu 
nemajú byť vyrušovaní vo výklade dóvodov 
svojho mienenia, leda že by zašli do bezúčel- 
nej rozvláčnosti. O chybných skutkových 
předpokladech má předseda alebo ustanovený 
zpravodaj dat ihned’ potřebné vysvetlenia. 
Boly-li pri poradě skutkové okolnosti, ktoré 
předseda za rozhodné pokládá, pominuté alebo 
nesprávné vyložené, má to vytknúť a treba-li, 
zaviesť nový rozbor týchto punktov; zpravo
daj je povinný předsedu na to upozornit, 
jestli sa takéto vady día jeho náhladu v pre- 
javoch jednotlivých členov senátu objavily.

(3) Pokial’ sa neudaly nesprávnosti, nemá 
předseda vyzývat členov senátu, ktorí už svoje 
mienenie s určitosťou prejavili, k opáťnémii 
hlasovaniu. Pre obtíže, ktoré sa pri poradě na- 
skytujú, a potřebuj ú ďalšej úvahy alebo bedli- 
vejšieho zkúšania jednotlivých právnych otá- 
zok, móže předseda poradu a hlasovanie na 
primeranú dobu odložit.

(4) Od mienenia podaného nemóže člen se
nátu, keď předseda hlasovanie za ukončené 
přehlásil, už ustúpiť; až do tej doby móže sa 
vzdor tomu, že svoj hlas už odovzdal, přehlá
sit ešte pre mienenie iné.

Protokol pořádný.

§ 174.
í1) Porady a hlasovania senátu, ktoré bez

prostředné sa navázujú na ústné jednanie, 
zisťujú sa s osobitným zaznamenáním poda
ných návrhov, vykonaných hlasovaní, a pokial 
tieto nestaly sa jednohlasné, tiež i dóvodov od 
jednotlivých členov senátu pre svoje mienenia 
přednesených, ktoré majú byť stručné spýsane 
(pořádná zápisnica). V úvode poradnej zápis
nice třeba vedfa čísla jednacieho uviesť súd, 
číslo oddelenia senátu, deň porady a měno za
pisovateli; mená členov senátu třeba udat 
len vtedy, jestli sudcovia zástupní alebo ná
hradní hlasovania sa zúčastnia. Viac porad 
v tejže věci a tohože dňa odbývaných má sa 
zistiť v tejže poradnej zápisnici.

(2) Pokial’ boly návrhy, počas porady se
nátu učiněné, členom senátu v pisomnom vy
pracovaní predložiené, alebo pokial’ člen se
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nátu súhlasí s návrhom strany číže iného 
účastníka v jednacej zápisnici zisteným, má 
sa v poradnej zápisnici len na přiložený pí
semný návrh alebo na jednaciu zápisnicu 
(uzávorkováním miest dotyčných a pod.) po
ukázat’ a výsledok hlasovania uviesť. Před
seda može nariadiť, aby člen senátu, ktorý pri 
poradě návrh činí alebo mienenie od navrho- 
vateFa odchylné podává, návrh alebo svoje 
mienenie ihned’ v stručnom znění napísal; 
v protokole poradnom třeba potom bez opako- 
vania návrhu alebo mienenia len na zápisok 
k protokolu připojený sa odvolat’.

(3) Vynáša-li sa ihned’ rozsudek na základe 
ústného jednania, má byť do zápisnice porad
nej bez ohFadu na to, zda tiež rozsudok sa 
ihned’ přehlásí čili nie, len nález rozsudečný 
P0iatý; je-li tu v písomnom vypracovaní, 
platia kromě toho ustanovenia odstavca pred- 
chodzieho. Rovnako třeba odůvodněné usnese
me do pořádného protokola len vtedy pojat’, 
jestliže je rozpor medzi členami senátu právě 
pre odovodnenie, ktorý bolo třeba hlasováním 
odstrániť.

(4) Pri usneseniach, které na základe úst
ného jednania jednomyselne boly učiněné a 
pri ústnom jednaní ihned’ obnovenom boly 
přehlášené, má sa zápis v protokole poradnom 
zpravidla obmedziť na udanie, že senát jed
nohlasné učinil usneseme, ktoré v jednacej zá
pisnici na mieste, ktoré presne označit’ treba; 
je zistené.

(5) O poradách a hlasovaniach, ktoré pri 
nstnom pojednaní a bez jeho prerušenia sa 
odbývajú, nebudiž pořádný protokol spiso
vaný; tento je nakradený tým, že prehlásenie 
učiněného usnesenia v jednacej zápisnici sa 
zistí.

Iné zistenie hlasovania.

§ 175.

t1) Sú-li tu návrhy písomne spísané, nech 
zvláštna pořádná zápisnica len vtedy sa spi
suje, keď je jako návrh, miesto osnovy vyho- 
tovenia, už čistopis vyhotovenia předložený. 
Ináč deje sa zapisovanie (protokolovanie) po- 
1ady a hlasovanie tým spósobom, že odhlaso- 
Vanie, panuje-li jednohlasnosť, sa zistí po
známkou „jednohlasné", ktorá má byť na 
osnovu vyhotovenia připojená a od zapisova- 
ela podpísaná. Vyskytnú-li sa roznosti v mie- 

crM výsledok hlasovania so stručným
elením dóvodov, ktoré pre návrhy odchylné 

0 ^ Přednesené, rovnako na osnově vyhoto- 
enia udaný a udanie to podpisem zapisova-

tel’a potvrdené. Bolo-li by toto dosvedčenie 
hlasovania (záznam hlasovania) příliš roz
vláčné pre to, že bolo do něho pojaté zvláštně 
mienenie člena senátu, móže předseda senátu 
nariadiť, aby onen člen senátu svoje mienenie 
stručné napísal a aby zápisok ten bol k osnově 
vyhotovenia, na ktorej sa záznam hlasovania 
nachádza, připojený.

(2) Každý záznam hlasovania musí obsa
hovat’ deň porady, číslo oddelenia senátu a pri 
senátoch nestálých alebo, zúčastnia-li sa sud- 
covia zástupní alebo náhradní, mená sudcov, 
ktorí na poradě mali podiel.

§ 176.
(r) Vykonaného rozdelenia otázok, opáto- 

vania dotazov, rozkladu otázok alebo zave- 
denia zvláštnych hlasovaní budiž v dosvědčení 
hlasovania len potial’ vzpomenuté, pokial’ je 
toho třeba k posúdeniu platnosti konečného 
usnesenia.

(2) Každému členovi senátu je dané na voli, 
dovody svojho mienenia písomne rozobrať a 
žiadať, aby toto pojednanie bolo k dosvedče- 
niu hlasovania přiložené.

§ 177.
(1) Osobitné pořádné zápisnice buďte pri 

ložené k spisom právnej záležitosti, v ktorej 
porada a hlasovanie sa dialy. Spisy, v ktorých 
takéto pořádné zápisnice sú obsažené, smejú 
od súdnej kancelárie (kancelářského odde
lenia) stranám alebo osobám třetím k na- 
hliadnutiu byť odevzdané, až keď boly tieto 
zápisnice driev vyňaté.

(2) Obsahujú-li porady, pri ktorých osobit- 
nej poradnej zápisnice spísať netřeba, rózne 
záležitosti, má zapisovatel’ jednacie čísla všet- 
kých prejednaných kusov v sozname sestavit 
a na tomto od úradníka kancelářského (po
mocníka kancelársketio), ktorému spisy kdal- 
šiemu zpračovaniu musia byť odevzdané, dať 
si prevzatie spisov i osnov vyhotovení po
tvrdit’. Soznam nech potom přednostovi súdu 
alebo súdnemu úradníkovi od něho k tomu 
určenému so odovzdá. Kde takého seznamu 
niet, třeba deň, kedy osnova vyhotovenia súd
nej kancelárii (oddeleniu kancelářskému) sa 
odovzdá, udat’ na osnově vyhotovenia.

Písemné hlasovanie.

§ 178.
Nemohloli by sa vyčkat’ s vybavením po- 

dania k pravidelnému zasedaniu senátu bez 
újmy alebo nebezpečia, budiž to od člena se
nátu, na něhož podanie návrhu připadá, ihned’

75



560 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

předsedovi oznámené. Tento má, pokial’ móže 
byť podanie vybavené bez ústného jednania, 
buďto svolat’ mimoriadne sedenie, alebo na- 
riadiť, aby členovia senátu bez meškania pí- 
somne hlasovali.

Titul druhý.

Vyhotovenie súdnych vyrídení.

Súdne vyhotoven i a.

§ 179.

í1) Všetky súdne vyhotovenia (rozsudky, 
usnesenia, dekrety, úradné vysvedčenia, do
pisy, zprávy atď.), buďte spísané tak krátko, 
jako to len predpísaný obsah dopúšťa; sposob 
písania budiž určitý, jasný a pre každého 
snadno srozumiteVný.

(2) Vo všetkých vyhotoveniach třeba udat’ 
číslo jednacie, a pomenovať súd buďto v texte 
vyhotovenia, alebo na konci vo spojení s dátu- 
mom. Vzhlaďom k podpisu vyhotovenia třeba 
dbať:

(8) Písomné vyhotovenia rozsudkov, usne
sení, smierov, potvrdení právnej moci alebo 
vykonatel’nosti buďte u všetkých súdov pod- 
písané súdnou kanceláriou pod poznámkou 
„Za správnosť vyhotovenia" s použitím ra
zítka.

(4) Uradné vysvedčenia, dopisy, zprávy, 
schvalovacie doložky, usnesenia na vydanie, 
zatýkacie a prepúšťacie rozkazy buďte podpí- 
sané u sborových súdov predsedom senátu 
(samosudcom, vyšetrujúcim sudcom), u okres- 
ných súdov samosudcom, jemuž právna vec 
je přikázaná, vo veciach vybavených tým 
predsedom alebo samosudcom, ktorému by vec 
dl’a rozvrhu připadla. Všetky ostatně vyhoto
venia podpisuje přednosta súdu. Pre vyhoto
venia rozhodnutí o prostriedkoch opravných 
a pre vyhotovenia súdnych vyrídení v súdnej 
kancelárii od stráň vyžiadaných platia usta- 
novenia v odstavci 3. uvedené.

(6) Súdnej kancelárii náleží vyhotovovat a 
podpisovat’ súdne výkazy, lístky sčítacie a po- 
mócky slúžiace k podobným účelom správy. 
Všetky podpisy buďte zreteťné a čitateFné. 
O trestných lístkoch platia zvláštně ustano- 
venia.

(G) Sdelenía, dožiadania a zprávy, letoré 
dl’a jednaeieho poriadku třeba odoslať v prvo- 
pise, nemusia byť písané sudcóm samým.

(7) Na každom vyhotovení sudcovského vy- 
bavenia, které vyžaduje čistopisu, třeba 
uviesť deň, kedy dojde do súdnej kancelárie, 
deň vyhotovenia, měno toho, kto čistopis písal 
a s originálom porovnal, a deň, kedy bol spis 
odovzdaný výpravní. K tomu cieFu buďte 
u každého súdu opatřené razítka s pred- 
tiskom:

Došlo:................

opísané:...............

porovnané:................

vypravené:................

a každé vyhotovenie otiskem razítka a vyplně
ním jeho záznamov opatřené.

§ 180.

Vo vzájemných stykoch súdov so všetkými 
úradmi štátnymi i samosprávnými majú 
v titulaturách označenia: „slávny“, „veFa- 
slávny“, „vysoký" odpadnúť. Rovněž májů 
v texte spisov úradných oné dodatky byť vy
puštěné, ktoré vyjadrujú poměr, ktorý podFa 
vzájemného postavenia dotyčných úradov bez 
toho sám sebou sa rozumie, jako na pr. „zdvo
řile" a podobné.

§ 181.

(1) Pri vyhotoveniach usnesenie, ktoré sa 
doručujú v spojení s podáním alebo rubrikou, 
má sa stať dla možnosti označenie stráň a ich 
zástupcov alebo zmocnencov (§ 422 c. p. s.) 
odvoláním na dotyčné údaje podania alebo 
rubriky (§§ 129, 137 c. p. s.), na pr. „V práv
nej záležitosti medzi stranami zovne (vedFad 
naznačenými, ichž zástupci tamtiež sú udaní 
a pod. Píše-li sa usnesenie na podanie samo 
alebo na opis zápisnice, v ktorej strany a ich 
zástupci sú menovaní, tak že nemože byť po
chybnosti, v jakej právnej záležitosti sa toto 
usnesenie vydává, netřeba udania tieto vo vy
hotovení opakovat’.

(2) Súd a sudcovia na vydaní usnesenia 
zúčastnění nech sa označia vo vyhotovení len 
udáním čísla oddelenia. Toto buď připojeno 
dole k dátumu usnesenia; na pr.: „Sedria N-» 
oddelenie III., dňa 2. prosinca 1922."

(3) Odóvodnenie usnesenia (§ 421 c. p- s.) 
má byť vo vyhotovení jemu předeslané alebo 
jako zvláštny odstavec připojené. Od zovnaj- 
šieho oddelenia usnesenia a odovodnenia smi 
sa len vtedy upustit’, jestli odóvodnenie zalez 
len v poukaze na miesto zákona alebo vo e 
stručným sdělením sa vyčerpá.
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Příkazy súdnej kanceláři! 
vzhradom k vyhotoveniam.

§ 182.

í1) Pri usneseniach pravoty rídiacich má 
sudca (předseda sonátu) dl’a možnosti upustit’ 
od vypracovania osnovy vyhotovenia a ob- 
medziť sa na to, že sdělí súdnej kancelárii 
v stručnom zázname tenor svojho usnesenia 
a dá jej pre porídenie vyhotovenia ešte vedl’a 
toho potřebné poukazy (na pr. označenie 
vzorca, kterého třeba použit’, menovanie osob, 
ktoré sa majú vyrozumět, svedkov, ktorých 
třeba předvolat, udanie obnosov nákladu ale- 
bo preddavku pre svedečné, k ichž složeniu 
strana má byť vyzvaná atď.).

(2) Pri položení rokov, ku ktorým strany 
bez zvláštnych príkazov alebo len s príkazmi 
pravidelnými, zo zákona samého patrnými, sú 
predvolávané, a obzvláště pri položení rokov 
na základe žalob, buď sudcom len deň a ho
dina roku napísaná (na pr.: 13./4. 10 h.). Kde 
je možná pochybnost, jakého vzorca třeba pri 
předvolaní použit, móže aj číslo vzorca byť 
připojené.

_(3) Porídenie zvláštneho referátu o žalo
bách alebo iných podaniach, na základe kto- 
rých je položenie rokov povolené, je nepří
pustné; tiež súdnej kancelárii nesmie cietom 
opatření o podaniach takýchto byť sriadenie 
zvláštneho referátu nariadené.

(4) Súdnej kancelárii móže byť sverené 
vyhotovenie rozsudkov na základe vzdania sa 
alebo na základe uznania a zmeškania, vy
hovuje-li sa žalobě bez obmedzenia.

(5) Pri usneseniach jednoduchých má 
značka povotovacia (Povolené) vstúpiť na 
niiesto každého iného příkazu vzhradom k vy- 
hotoveniu. Dl’a potřeby buďte připojené po
ukazy o obnosoch nákladov, ktoré vpísať tře
ba, alebo o iných podstatných kusoch alebo 
obmedzenie povolenia na část prosby (na pr.: 
Povolené; vzorec ....; náklady 30 Kč a pod.).

(6) Příkazy dotyčné vyhotovení buďte od 
sudcu na spisy, na podania alebo na oný 
exemplár podania napísané, ktorý sa má 
u súdu podržať.

(7) Ako až dosial’ uvedené, tak aj všetky 
ostatně písomné příkazy majú byť súdnej 
kancelárii alebo jej jednotlivým orgánom udě
lované vo formě stručných poukazov sudcom

spiSy samé písaných, ktoré sa zvláště ne- 
TOovujú. Pri rozkazech písemných a sde- 
ouiach orgánom tohože súdu, ako aj vóbec vo

vnútornom styku súdu nahraďuje sa podpis 
sudcovského úradníka značkou jeho měna 
vlastnoručně připojenou.

Predloženie vyhotovenia 
od stráň.

§ 183.
(1) Jestli strany, aby vyrídenie urychlily, 

obzvláště v pokračovaní zmenečnom a upomí- 
nacom alebo pri súdnej výpovědi smluvy ná- 
jomnej (pachtovnej) a pri návrhoch na pří
kaz, aby najaté (pachtované) predmety boly 
odevzdané alebo převzaté, spolu so žalobou 
alebo žiadosťou připravené vyhotovenia na
vrhovaného platebného příkazu, platebného 
rozkazu, příkazu, aby najatý (pacht o váný) 
predmet bol odevzdaný alebo převzatý, alebo 
iného usnesenia súdu predložia, má sa týchto 
jako súdnych vyhotovení použit’, jestli sa po 
převedení potřebných doplnkov (vpísanie ná
kladov, dáta, připojenie podpisu atď.) k tomu 
hodia. Vyhotovenia tieto móžu tiež byť pí- 
sané alebo připojené na exemplárech podaní 
určených pre strany. Za porídenie týchto vy
hotovení nesmejú strany nákladov účtovat’ 
(§ 16 z. čl. VII/1912 uh., §§ 134, 512, 530, 590, 
607, 621, 749 c. p. s.).

(2) Ináč buďte žaloby v pokračovaní zme
nečnom, upomínačem a súdne výpovědi smlúv 
nájomných (pachtovných) buďto s osnovou 
rozhodnutia súdnou kanceláriou. (kancelář
ským oddělením) sudcovi předložené, alebo 
má súdna kancelária bez spísania osnovy 
vyhotovenia pre strany určené bezpro
středné sama opatřit’, keď sudca sa rozhodl 
žalobě alebo žiadosti vyhovět’. Postup tento 
má sa zachovávat’ obzvláště vtedy, je-li po
chybné, či sa návrhu na vydanie rozkazu pla
tebného alebo příkazu na vylďudeníe móže vy
hovět’; osnova vyhotovenia nebuď v případe 
tom u súdu podržaná.

Vypracovanie osnov vyhoto
vení sudcom.

§ 184,
(1) Má-li osnovu vyhotovenia vypracovat 

sudca (předseda senátu, zpravodaj, sudca 
k příkazu činný atď.), móže přípravu osnovy 
sveriť tiež sudcovským úradníkom pomocným 
alebo osobám v přípravnej službě postave
ným.

(2) Osnovy vyhotovení (koncepty), ktoré 
nie sú vypracované sudcom k rozhodovaniu 
alebo usnášaniu povolaným alebo predsedom 
senátu, nesmejú bez ich schválema od súdnej

75*
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kaneelárie (kancelářského oddelenia) byť vy
hotovené. Schválenie deje sa připojením pod
pisu (§ 403 c. p. s. a 329 tr. p.).

(s) Před udělením schválenia třeba učinit’ 
v koncepte všetky nutné opravy v ohradě ja
zykovém i vecnom alebo nariadiť ich preve- 
denie. Pri změnách konceptu senátneho usne- 
senia je opatovný dotaz senátu len vtedy po
třebný, sú-li medzi predsedom a členom 
senátu, jemuž vypracovanie osnovy bolo 
sverené, róznosti náhťadov o obsahu vyríde- 
nia v ohl’ade vecnom.

(4) Osnovy takých vyhotovení, ktoré sú vy
dávané na základe podania alebo návrhu v zá
pisnici obsaženého, buďte písané dl’a mož
nosti na písemnosti samej, aby zamedzené 
bolo přílišné nahromadenie spisov vadiace 
príručnosti.

§ 185.
í1) Osnovy k rozsudkem prvej stolice a 

k usnesením, ktoré nie sú do spisov samých na- 
písané, třeba v prvopise ku spisom vziať; 
zhotovenie čistopisu pre spisy móže byť od 
sudcu (předsedu senátu) len vtedy nariadené, 
keď osnova je ťažko čitatelná alebo obsahu- 
je-li ^dodatky, škrty alebo změny v značnom 
množstve alebo v častiach podstatných, ktoré 
neboly vyvolané jedine použitím vzorca.

(2) Ohlási-li předseda, alebo jedon zo sud- 
cov proti osnově rozhodnutia námietky, ktoré 
nemožno dohodou ihned’ odstrániť, předloží 
sa osnova senátu. Toho sa móžu zúčastnit’ len 
sudcovia, ktorí sa zúčastnili rozhodovania. 
Je-li niektorému sudcovi v účasti zabráněné, 
rozhoduje pri rovnosti hlasov předseda, 
v jeho nepřítomnosti sudca, poradím naj- 
starší.

Zápisné usnesenia súdu 
knihovného.

§ 186.
(!) Sudcovské usnesenia, dl’a ktorých má 

byť převedený nějaký zápis pozemnoknižný 
(výroky pozemnoknižné), buďte před vyhoto
vením k výkonu zápisu předložené v koncepte 
k nahliadnutiu úradníkovi, kterému vedenie 
knihy pozemkovej je sverené (oddeleniu knih 
pozemkových).

(2) Zvláštně nariadenie výkonu nech sa ani 
v sudcovskom usnesení nevyslovuje ani k ně
mu pri zaslaní usnesení ústné alebo písomne 
nepřipojuje; odovzdaním povoťujúceho usne
senia úradníkovi pozemkovej knihy (oddeleniu 
pozemnoknižnému) je od súdu pozemnokniž- 
neho písomný příkaz, potřebný dl’a poriadku

pozemnoknižného, udelený. To nevylučuje, aby 
pozemnoknižný súd k svojmu zápisnému usne- 
seniudodatkom připojil poučenie pre úradníka 
pozemkovej knihy, pokial’ má příčiny k obavě, 
že by mohol byť v pochybnosti, na ktorom mie- 
ste a jakými slovy třeba zápis alebo potvrde- 
nie o ňom vykonat’; však i tam, kde takýchto 
poukazov niet, nech sa zápis, aniž by ďalšieho 
písemného nariadenia výkonu bolo třeba 
vyčkat’, na základe povoťujúceho usnesenia 
provedie.

Sdelenia iným súdom 
a ú r a d o m.

§ 187.
í1) Sdelenia alebo náveštia iným súdom, ich 

předsednictvem alebo iným úradom, jako aj 
dotazy na tieto upravené a dožiadania o práv- 
nu pomoc (dopisy) buďte zpravidla ihned’ 
v prvopise vyhotovené a zaslané. To platí ob
zvláště o sdeleniach, ktoré sú iným úradom 
alebo úradným orgánom činěné u vybavení do
žiadania, došlého k súdu, prezidiu alebo súd- 
nej kancelárii. Neni-li to zo zvláštnych dóvo- 
dov žiaducné, aby dožiadanie yo spisoch bolo 
podržané, budiž sdelenie v prvopise na došlý 
dopis připojené a tento úřadu dožiadujúcemu 
nazpáť poslaný. Obsah a dátum vybavenia 
nech sa v tomto případe zistia příslušným zá
pisem v denníku prezidiálnom, v registre pre 
záležitosti právnej pomoci, alebo stručným 
záznamem vo spisoch; na pr. „župný úřad 
v N. bol vyrozuměný o stave sporu 5./10. 
1922“, alebo: „O N-ovi bola daná zpráva obec
nému úřadu v H. l./l. 1922“ a pod.

(2) V každom dopise, ktorý vybavuje do
žiadanie na súd došlé,třeba udat’ číslo jedna- 
cie tohoto dožiadania a počet i druh příloh do
pisu; v texte dopisu údaje tieto nech sa ne
opakuj ú.

(3) Staniciam četníckym, jako aj ©křesné
mu četníckemu velitelstvu nemajú byť, po
kial’ ide o výkon trestnej pravomoci súdnej, 
zasielané dopisy, ale len prosté vyzvania slu
žebné.

§ 188.
(!) Zápisnice sudcovskými úradníkmi alebo 

v súdnej kancelárii spísané o návrhoch alebo 
prehláseniach, ichž věcné vyrídenie je vykra
dené inému súdu, buďte tomuto zpravidla bez 
sudcovského usnesenia proste krátkou po
známkou, zaslania sa týkajúcou, v prvopise 
odoslané. Poznámka tá nech sa rovněž v prvo
pise na protokol připojí. Opis zápisnice ma sa 
podržať len vtedy, jestli tento pre nejaku
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právnu záležitost’, pri dožiadanom súde vede
ná, má alebo može budúcne mať význam.

(2) Předpisy prvého odstavca platia ob
zvláště pre žaloby zápisnične podané podl’a 
obdoby § 115 c. s. p. u okresného súdu byd- 
liska alebo trvalého pobytu a pre žiadosti za 
povolenie práva chudobných zápisnične pre- 
javené. Tieto buďte vzaté v súdnej kancelářii 
(kancelárskom oddělení) do zápisnice a po 
opatření poznámkou odoslania, předložené 
sudcovi k podpisu.

(3) Zápisničné spísanie je vylúčené, dosta- 
ví-li sa strana k súdu s advokátem.

Dožiadanie za právnu pomoc.

uvedie len dl’a dáta a jednacieho čísla; pri 
předkládání spisov buďte miesta rozhodné 
označením čísla listov spisových udané.

(2) V zprávách, ktoré na základe usnesenia 
senátu alebo usnesenia komisie sa podávají!, 
buďte mená osob, ktoré pri usnesení spolu
působily, vtedy uvedené, jestli ku zprávě spisy 
nie sú připojené, alebo zo spisov připojených 
mená oných osob soznať nelzá. Vyskytlé od
chylné mienenia o obsahu zprávy třeba na 
konci poznamenat’.

(3) Vynímajúc případy súrne, třeba zprá
vy v čistopise zasielať. Zprávy o rázných zá- 
ležitostiach nemajú zpravidla v tejže písem
nosti byť shrnuté.

§ 189.
(x) Je-li pre poskytnutie pomoci právnej 

znalost’ spisov podstatnou, má dožiadanie za 
právnu pomoc na spisoch samých byť napí- 
sané a s týmitd v prvopise úřadu dožiadanému 
zaslané. Od tohoto má sa upustit’ len vtedy, 
jestli v zájme súčasného prevedenia úradných 
úkonov před ráznými súdmi alebo z iných pří
čin forma osobitného dopisu a podržanie spi
sov javí sa byť účelnějším.

(2) Nehďadiac k predpisom § 188, odst. 1., 
nebuďte spisy do cudziny ani vtedy zasielané, 
je-li přípustný s úradom cudzím styk bezpro
středný. V jakej miere je súdom taký styk 
dovolený a jakých foriem v styku s cudzo- 
zemskými úřady třeba dbať, je určené zvlášt- 
hymi predpismi.

§ 190.
. Je-li súd dožiadaný, aby mimosúdne spisy a 

listiny, ktorých Izá užit’ za titul exekučný, 
stranám v cudzine doručil, má sa usnesenie, 
ktorým dožiadaniu sa vyhovuje a doručenie 
zayádza, na vyhotovenie samo pre doručenie 
určené, a to zpravidla na poslední stránku to
hoto vyhotovenia napisať.

Zprávy nadriadeným úradom.

§ 191.
í1) Sdelenia úradom nadriadeným (zprá- 

tV) majú všetko obsahovat, čo v tom ktorom 
Případe na vedomie nadriadeného úřadu dať 
luví sa byť nutným alebo účelným. V zprá
vách třeba sa vyvarovat’ všetkých obratov nie 
Presne věcných; okolnosti známe nech sa ne
opakuj ú. Rovnako třeba upustit’ od opakova- 
uia obsahu nariadenia, na ktoré sa zpráva po- 

alebo jednotlivých spisov súčasne před
kládaných, a tiež od všetkých zbytečných opa- 

ovaní označení věcí. Nariadenie nech sa

I 192.
(1) Zprávy najvyššiemu súdu a minister

stvu spravedlnosti majú súdy prvého stupňa, 
pokial’ pre jednotlivé případy niet iného na
riadenia, cestou predstavenej súdnej tabule 
předkládat’.

(2) K návrhom na obsadenie miest třeba 
připojit’ listy novin, ktoré obsahujú vyhlášku 
vypísaného súbehu, a přehradní! tabulku 
o všetkých uchádzačoch, sestaveni! dl’a vzorca 
čís. 29. Ministerstvu spravedlnosti nech sa 
tabulka prehďadná len v jednom exempláři 
předkládá; pri obsadzovaní miest kancelář
ských úradníkov a súdných sriadeneov třeba 
připojit’ koncepty vyrozumění ministerstva 
národnej obrany.

Predloženie a vyrídenie odvo
lá n i a a d o v o 1 a n i a.

j 193.
(1) Jakonáhle uplynie lehota odvolacia pre 

všetky strany, alebo dojdu spisy odvolacie od 
všetkých stráň, třeba spisy odvolacie alebo do- 
vclacie so všetkými spismi pravotuými^ niž
ších stolíc právného sporu sa týkajúcimi 
(§§ 483, 528 c. p. s.) bez odkladu súdu odvo- 
laciemu alebo dovolaciemu usnesením předlo
žit’ (§ 196). Usnesenie budiž na předkládané 
spisy připojené v prvopise, a to zpravidla při
tlačením razítka; nie sú-li spisy sošité, nechsa 
v usneseniu udá počet listov spisov předlože
ných alebo od súdu odvolacieho připojených. 
V usneseniach buďte strany i predmet sporu 
označené. Pri spisoch váčšieho objemu nech 
k snadnejšiemu vyhl’adaniu připojí sa i číslo 
listové spisu odvolacieho a po případe pred- 
chodzieho rozhodnutia súdu odvolacieho.

(2) Stejným spásobom buďte písomnosti, 
ktoré dodatečné odvolacej inštancií boly za-

Vzor 
č. 29.
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slané a k spisom předkládájúceho alebo při
jímá júceh.0 úřadu súdneho přiložené byť 
majú, předkládané usnesením v prvopise na 
písomnosť připojeným, bez rozdielu, či je pri 
tom třeba nějakého ďalšieho rozboru alebo 
dobrozdania, alebo nie.

(3) Není-li právny spor rozsudkem v odpor 
vzatým úplné vybavený a v projednávaní 
o častiach ešte nevybavených behom pokra- 
čovania odvolacieho sa má pokračovat, nech 
sa spisy v prvej inštancii potřebné tam pone- 
chajú, neni-li ich vo vyššej inštancii třeba. 
Jestliže áno, nech sa v prvej inštancii pone- 
chajú potřebné spisy (§ 483 c. p. s.). Vo všet- 
kých ostatných případech třeba všetky spisy 
pravotné, v to zahrnujúc aj rozsudok, dóvody 
rozhodovacie a zvláštně zápisnice poradně za
slat’ v prvopise.

(4) Pripojenie výpisov nemože sa žiadať.
(5) Pokial’ zavedenie, ďalšie vedenie alebo 

obnovenie pokračovania, v rozhodnutí inštan- 
cie opravnej nariadené ničoho iného nevyža
duje, třeba rozhodnutie dovolacie sudu druhej 
stolice došlé, bez usnášania senátu sudu prvej 
stolice zaslat’. Rovnako nemá sa pri súdoch 
sborových vyhťadať usnesenie senátne pre vy- 
rozumenie stráň o rozhodnutiach dovolacích, 
sudu prvého stupňa došlých. (§§ 511 a 546 
c. p. s.)

Predloženie a vyrídenie re
ku r z o v.

§ 194.
O) Zprávy, ktorými sa rekurzy predkla- 

dajú (§ 555 c. p. s.), buďte podané v znění 
čo nejstručnejšom v prvopise, po případe 
s použitím razítka, na vznesenom rekurzu ale
bo na pripojenom liste (§ 196); opísanie do 
čista smie sa stať len vtedy, jestli zpráva činí 
sdelenia věcné, ktoré vo spisoch ostatných nie 
sú obsažené a rukopis sudcovského úradníka, 
ktorý zprávu spísal, je ťažko čitateťný,

(2) Vylíčenie stavu věci podťa spisov budiž 
do zprávy len vtedy pojaté, jestli rekurz a 
předložené spisy pravotné samy o sebe nepo
skytuj ú dostatečného prehťadu o rozhodnom 
stave věci. Odovodnenie usnesenia v odpor 
vzatého v zprávě převedené musí sa obme- 
dziť na krátké vytýčenie najdóležitejších 
hťadísk.

(3) Ku zprávě buďte spisy, potřebné pre 
posúdenie rekurzu, s listy doručnými a ob
zvláště usnesenie v odpor vzaté s protokolem 
pořádným alebo záznamem hlasovania v prvo
pise přiložené; v zprávě samej nech sa nečinia

udania o obsadení senátu, ktorý usnesenie 
v odpor vzaté vydal, ani o výsledku hlasova
nia. Zaslanie ověřených opisov je len vzhl’a- 
dom k oným spisom dovolené, ktorých k po- 
kračovaniu vo vykonávaní v nižšej inštancii 
je nezbytné třeba. Výpis zo spisov ku zprávě 
nemá sa prikladať.

(4) čo do zaslania a sdelenia vyrídeni re- 
kursnýeh majú platiť předpisy § 193, odsta
vec posledný (§ 560 c. p. s.).

§ 195.
Odvolania alebo dovolania a rekurzy, 

ktoré proti tomuže rozhodnutiu sú podané, 
buďte inštancii opravnej zpravidla súčasne 
předložené. Podanie zprávy dotýčne rekurzu 
v tomto případe pravidelné odpadá. Pokial’ 
odovodnenie onej časti rozhodnutia, ktorá re
kurzem v odpor sa berie, za nutné sa nepo
kládá, (§ 194, odst. 2.), dostačí v usnesení, 
ktorým sa odvolanie alebo dovolanie předklá
dá, na vznesený a súčasne předložený rekurz 
poukázať.

§ 196.
C1) Opravné prostriedky predkladajú sa 

predkladacou zprávou dl’a vzorCa č. 30.
(2) Usnesenie to nech sa napíše na osobitný 

list spisu alebo připojí na spis otiskom razít
ka s vypísaním obsahu.

(3) Pri předkládání spisov vyššej inštancii 
následkem opravného prostriedku nech sa 
vždy připojí opis napadnutého rozhodnutia; 
pri předkládání najvyššiemu súdu třeba při
pojit o jedon opis viac.

(4) Spisy k sebe náležiace buďte pri před
ložení sviazané.

Dožiadanie o zaslaní spisov 
inštancii opravnej.

§ 197.
(r) Nenachádzajú-li sa spisy, ktoré máju 

následkem vzneseného opravného prostriedku 
byť předložené súdu k rozhodovaniu *o tomto 
opravnom prostriedku povolanému, toho času 
u súdu prvej alebo druhej stolice, má^ sud 
tento bez meškania a najneskór súčasne 
s předložením opravného prostriedku dožia- 
dať súd alebo úřad, kde sa spisy tieto prav® 
nachádzajú, aby spisy, ktoré presne označil 
třeba, s udáním sděleného čísla jednacieho 

priamo inštancii opravnej zaslal, že sa ta 
stalo, musí pri předložení opravného pi°' 
striedku vo zprávě predkládacej byť podo
tknuté, na pr. „O zaslaní chýbajúcich spiso4

Vzor 
í. SO.
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pravotných sudnej tabuli bol okresný súd v R. 
dožiadaný.“

(2)Súd prvej stolice nesmie s předložením 
opravného prostriedka odkladať, aby spisy 
nedostávájúce sa drieve vyžiadal. Váhajú-ii 
súdy alebo .úřady, dožiadané dl’a odstavca 1., 
so zasláním spisov, musí to poháňať opravná 
inštancia sama.

Zaslanie listin.

§ 198.
í1) Treba-li iným súdom, úradom alebo 

súdnym a či úradným orgánom předložit ale
bo sdělit súdne spisy, v ktorých sa nachá- 
dzajú prvopisy dóležitých listin a menovite 
takých listin, ktoré za podklad pre určité 
právně poměry na dlhšiu dobu budúcu majú 
slúžiť, má sudca (předseda senátu) rozhod
nut, zda pri vydaní spisov majú byť podrža- 
né. overené opisy týchto listin. Po návrate 
spisov nech sa k ním tiež opisy tieto priložia.

(2) Pečlivost o to, aby opisy boly podržané, 
móře tiež stranám tým zpósobom byť přene
chaná, že sa vyzvú, aby do určitej lehoty ove
rené opisy listin odevzdaly, bo by ináč spisy 
boly předložené, aniž by sa opisy podržaly.

Opatrenia v z h 1’ a d o m k do
ručeni u.

§ 199.
(^) Určit zpdsob doručenia a vydat bližšie 

nariadenia pre zposob doručenia, ináč ešte 
Potřebné, přináleží onému sudcovskému úrad- 
níkovi, ktorý vydal vyrídenie, ktoré má byť 
doručené, vo veciach právných však, ktoré 
senátu sú přikázané, předsedovi senátu.

(2) Opatrenie toto deje sa stručným dodat- 
kom k osnově vyhotovenia alebo k příkazu 
°hl’adne vyhotovenia súdnej kancelárii udele- 
nemu; pri tom třeba použit zkratiek pre ozna- 
cenie jednotlivých zpósobov doručovania v ná
sledujúcich paragrafech predpísaných. Pre 
označenie osob, ktoré vyhotovenie majú ob- 
držať, dostačí zpravidla udat ich postavenie 
^ Pokračovaní (žalobea, žalovaný, vedtajší in- 
ervenient, obe strany, všetci společníci v pra- 

v°te, navrhovatel’, odporca navrhovatefa, zá- 
stupea žalobců atď.). Adresy osob týchto ne- 
Pudte na osnově vyhotovení udávané, ale 
zpravidla na základe spisov len na liste do- 
rucnom (zpiatočnom) alebo na obálke zásiel- 

napísané.
(U Pokial’ pri osobách, ktorým vedenie 

uzby doručriej je sverené, sa dá cjjstatočná 
znalost predpisov o doručovaní předpokládat, 
za bez výslovného sudcovského opatrenia

ohtadne doručenia všade tam sa obísť, kde 
doručenie stať sa má zpósobom dl’a obsahu 
písemnosti a dl’a miesta doručného pravidel
ným a kde ani ináč nieto žiadnej příčiny pre 
zvláštně poukazy orgánom doručným. Rov- 
nako třeba výslovného opatrenia dotýčne do
ručenia pominúť pri všetkých vybaveniach, 
ktoré sa zpósobom jednotvárným tak často 
opakujú, že súdna kancelária zvláštneho po
ukazu o zpósobe doručovania a ostatných po- 
drobnostiach doručenia už nepotřebuje.

(4) Aby doručenie súčasným pomerom 
mohlo byť čo možná prispósobené, třeba pri 
protokolovaní žalob, návrhov a žiadostí ústné 
podaných k tomu pósobiť, aby adresy osob 
zúčastněných presne, s označením poslednej 
pošty a súdneho okresu boly udané. Shfada- 
jú-li sa v tejto příčině na písomných poda- 
niach, ktoré k doručeniu poštou podnět zavdá
vá jú, v adresách neúplnosti a nepřesnosti, 
buďte odstraněné zpravidla bez vrátenia po- 
dania výslechom stráň v súdnej kancelárii 
alebo vyzvaním, aby bližšie dáta písomne 
oznámily.

§ 200.

(4) Použitie súdnych sriadencov (podúrad- 
níkov) k doručeniu nariaďuje sa, — pokial’ 
je o tom dl’a § 199 zvláštneho opatrenia třeba, 
— tým, že vedla měna alebo označenia účast
níka alebo úřadu, kterému má súdny sriade- 
nec (podúradník) doručovat, slovo „súdny 
sriadenec" (podúradník) v primeranej zkrat- 
ke sa připíše. Pri dodávkách inému oddele- 
niu alebo niektoremu orgánu tobole súdu 
nieto takého zvláštneho nariadenia zapotreba.

(2) že písomnosť, ktorú má súdny sriade- 
nec (podúradník) alebo obecný orgán dodat, 
musí byť odovzdaná v obálke, nech sa nariadi 
zkratkou slova „Uzavřeno**.

(3) Doručenia, ktoré móžu sa stať len 
k vlastným rukám, nech sa označia v opatření 
ohtadne doručenia připojením slova „modrý** 
alebo „žltý“, dla barvy listu doručného (zpia- 
točného), ktorého třeba použit; kde schádza 
jedno z týchto oboch slov, je doručenie ná
hradně s použitím bielych listov doručných 
alebo zpiatočných přípustné.

(4) Pri doručeniach příslušníkem vojska 
alebo četnictva, taktiež aj osobám patriacím 
ku sborom policajnej a finančněj stráže má 
sa v prípadoch, kde sa nedoručuje priamo, 
u měna alebo označenia dotyčnej osoby v opa
tření ohtadne doručenia připojit pomenovanie 
velitelstva alebo úřadu, kterému třeba doru
čit (§§ 164, 165 c. p. s.); doručit Izá i veli
telstvu (úřadu, ústavu) uvedenému v § 142.
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(5) Móže-li sa doručenie stať prokuristovi, 
buď vedťa měna alebo označenia firmy alebo 
přednostu pripísané .v zkratke „prokurista".

(6) Doručenia, ktoré sa majú stať odevzdá
ním poště alebo uložením u sudu, poneváč 
vzdor sudcovskému příkazu zmocněnec pre 
doručovanie pomenovaný nebol (§§ 155, 157, 
169 c. p. s.), buďte slovy „odovzdanie na 
poštu" alebo „uloženie súdne" označené.

(7) Aby sa predišlo nebezpečiu doručenia 
náhradnélio odporcovi (§§ 155, 157, 158, 160 
c. p. s.), buď k menu alebo označeniu dotyčnej 
osoby připojené: „Náhradně doručenie N-ovi 
nepřípustné".

(8) Zmocnenie, aby písomnosť od doruč
ného orgánu poštovného alebo od súdneho 
sriadenca obecnému úřadu k doručeniu směla 
byť odevzdaná, buď udelené dodatkem „v pří
pade potřeby obecnému úřadu v N.“.

§ 201.

í1) Pri naliehavosti věci nech sa urychleme 
doručenia alebo dodržanie lehoty určenej na- 
riadi dodatkami: „ihneď", „ešte dnes", „doru
čit do . . .“

(2) Doručenie veřejnými vyhláškami 
(§§ 174, 176,177 c. p. s.) sa nariaďuje tak, že 
sa připoj a k menu dotyčnej osoby zkráteno 
šlová: „veřejná vyhláška; lehota vyvesenia 
.... dní." Pri doručeniach opatrovníkovi 
(§§ 176, 625 p. p. s.) pridať třeba dodatok 
„opatrovník" a připojit’ měno sriadeného 
opatrovníka; dodatok tento uzaviera už 
v sebe poukaz pre súdnu kaneeláriu, aby uve
řejnila edikt přibitím na súdnu desku a 
jedným daním do novin, ktorých sa pre 
úradné vyhlášky súdu používá. Uverejnenie 
viackrát alebo uverejnenie ediktu v iných 
novinách musí byť zvláště nariadené. Nemá-li 
byť edikt v novinách uverejnený (§ 176 c. p. 
s.), nech sa súdnej kancelárii zkratkou slov: 
„vyhláška v mieste obvyklá" udělí příkaz, aby 
vyhlášku takúto zariadila.

Ohlášen ie ediktom.

§ 202.

Majú-li byť učiněné v právnych záležito- 
stiach rovnakého druhu stejnou dobou vy
hlášky ediktom, třeba ohlášky, ktoré sa majú 
stať uveřejněním v novinách, čo možná 
v jeden edikt shrnúť. Od toho nech sa však 
upustí, jestli by shrnutie toto bolo na újmu 
účelu ohláseniu.

Čistopisy.

§ 203.
(!) čistopisy buďte čitateťne a správné 

písané, aby každý snadno mohol obsah vyho
tovení prehliadnuť. Zkratky všeobecne ob
vyklé, ktoré totiž nemožu vzbudit’ nižiadneho 
omylu, jako na pr. c. p. s., ex. p., tr. p. atď. 
sú i vo vyhotoveniach dovolené.

(2) čistopisy, označené jako súrne, buďte 
ihneď porídené, ostatně v tom poriadku, jak 
došly koncepty.

(3) čistopisy musia s osnovami vyhotovení 
úplné súhlasiť; nech sa preto prv, než k pod
pisu budú odevzdané, s osnovou buďto pre- 
čítaním alebo ináč srovnájú. Kto čistopis 
zhotovil, móže, niet-li iných osob, návrh 
předčítat’; mená tých, ktorí čistopis zhotovili 
a ho s osnovou porovnali, buďte na tejto 
poznamenané.

(4) Čistopis rozhodnutí o opravných pro- 
striedkoch třeba zpravidla hněď u inštancie 
opravnej v toťko exemplárov porídit\ aby 
kromě vyhotovení pre spisy určené súdom 
nižších stupňov mohly byť dané k použitm 
tiež vyhotovenia k vyrozumeniu stráň po
třebné.

(6) Vyhotovenia, pre ktoré vzorcov použit 
nelzá, majú byť porídené mechanickým alebo 
chemickým rozmnožením. Pri voťbe pJ"0' 
striedkov k rozmnoženiu slúžiacich třeba 
vedťa nákladov predo všetkým hladiet’ na 
trvanlivost’ písma alebo otiskov a na 1’ahkost 
obsluhy přístroj a k rozmnoženiu slúžiaceho.

Súdna pečať.

§ 204.
(a) Pečaťou súdnou třeba opatřit’: vyhoto- 

venia (čistopisy) rozsudkov, platebných Prl‘ 
kazov, platebných rozkazov, súdnych výpo
vědí, smierov, povolení exekúcie, vyhotovenia 
ediktov a schvaťovacích doložiek v záležito- 
stiach opatrovnických a sverenských, vysveď 
čenia úradné a overenia, zahrnuj úc v to vý
pisy i opisy súdnych spisov, ďalej protesty, 
výpisy pozemnoknižné a depozitně a všetky 
dopisy v styku s cudzozemskými úřady alebo 
úradnými orgánmi.

(2) Pre súdne příkazy na vydanie třeba 
použit’ zvláštnych pečatí súdnych, btoi^ 
v tvaru i barvě sa od všetkých ostatnyo 
pečatí, ktorých sa pri súdu používá, 1S 

i musia.
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ČASŤ TRETIA.

Registríky.

Všeobecné předpisy.

§ 205.
í1) Jednotlivé právně věci u súdu zahájené 

nedi sa zapisuj ú do registríkov, s výhradou 
výminiek, ktoré sa podávajú podl’a ustanovení 
§§ 81, 83 a 84 o zapisovaní podaní v záleži- 
tostiach pozemnoknižných, firemných a pre- 
zidiálnych.

(2) Registríky vedú sá v kancelárii (oddě
lení kancelárskom) podFa ročníkov. Registríky 
majú vykazovat’ činnost’ súdu v jednotlivej 
věci, slúžia ku statistickému vyšetrovaniu a 
sú rozhodné pre označenie, usporiadanie a 
uschováme spisov. Nemajú však účel, aby 
dávaly prehtad o veciach v tejže věci poda
ných a došlých. Do registríka smejú sa zapi
sovat’ len příběhy udané v nadpisech jednotli
vých stípcov a vedl’a toho do stlpca pre 
poznámky určeného také opatrenia a příhody, 
ktoré sa javia byť dóležitými obratmi v prie- 
behu záležitosti alebo ichž zistenie je význam- 
ué pre postup práce. Je-li uložené trvale 
niekotko senátom, sudcom alebo sudcovským 
úradníkom vybavovanie záležitostí stejného 
druhu, třeba viesť i registríky pre každý 
senát a pre každého samostatné vybavuj úceho 
sudcu a sudcovského úradníka oddelene, 
pokial’ neni ináč nariadené.

§ 206.
(D Registríky nemajú byť behom roku 

viazané, ale podl’a různých druhov zakladané 
jako sošity v obale z pevného papieru. Pri 
registríkoch menšieho objemu Izá niekotko 
ročníkov v tomže sošite spojit’.

v(2) Pri váčšom objeme Izá užívat’ sošitov 
vždy p0 iq až 15 hárkoch a teprv na 
konci roku porídi sa registrík roční sviazaním 
rychto sošitov.

(3) Druh registríka a ročníky, ktoré sošit 
obsahuje, buďte vyznačené na obale nápad
ným sposobom, a to druh predpísanou znač
kou registríkovou.

(4) Registríky srovnané podl’a rozličného 
druhu uschovává kancelária (kancelářské 
°ddelenie) v poradí ročníkov.

§ 207.
.í1) Je-li niekol’ko ročníkov registríku 

sviazané do jednoho svazku, každým novým 
1 °kom počato buď novou stranou a nad zá

hlavím nech sa nápadné udá letopočet. 
Každý registrík, alebo každý jeho ročník po
číná každoročně jedničkou a čísla postupujú 
po celý rok.

(2) Keď vec do registríka zapísaná pre- 
náša sa dodatečné do registríka iného druhu 
alebo do stejného registríka iného senátu, 
sudcu alebo sudcovského úradníka, t. j. do 
iného súdneho oddelenia, nech sa v registríku 
povodnom, a sice v štipci pre poznámky urče- 
nom poukáže na registrík a jeho číslo, kam 
bola vec nove zapísaná. Stal-li sa zápis do 
registríka len omylom, poneváč vec buďto 
vůbec do registríka nepatří, alebo mala byť 
vzatá do registríka iného druhu, má sa číslo 
barevnou tužkou preškrtnúť, aby pri sesta
vovaní dát statistických nebolo počítané a aby 
v případe posledně uvedenom bola vec zapí
saná do pravého registríka, postupuj úc dl’a 
predpisov o takomto prevádzaní daných.

§ 208.
(1) Porad jednotlivých právnych záležitostí 

v registríkoch řídi sa dobou, kedy k súdu 
došiel prvý spis jednací v tejto věci (podanie, 
zápisnica, oznámenie a pod.), číslo, ktoré 
obdrží vec pri jej příchode, je ěíslom registrí- 
kovým.

(2) Za deň, kedy vec došla, sluší pokladať 
u žalob ústné přednesených, jako aj u prvých 
návrhov, žiadostí, oznámení atď. ústné da
ných, ktoré dávajú podnět k súdnemu jedna- 
niu, ten deň, ktorého prehlásenie dané bolo 
u súdu do protokolu. Zapisuje-li sa v regi
stríku na tejže stránke tohože dňa niekotko 
právnych věcí, dostačí udať deň len jedenkrát. 
Zápisy do stípcov registríka, ktoré majú 
označit’ vec nove zahájená (deň, kedy došla, 
označenie stráň, predmetu a pod.), nech sa 
vykonajú ihned’, jak dochádza prvé podanie a 
nežli sa předloží sudcovi (předsedovi senátu) 
alebo k vyrídeniu povolanému sudcovskému 
úradníkovi.

(3) Ostatně zápisy, ktoré za pokračovania 
konat’ třeba, buďte vždy vykonávané bez 
prieťahu podťa vydaného sudcovského usne- 
senia, podl’a odbytého roku (termínu) alebo 
podl’a inakého příběhu pre zápis rozhodného, 
jakonáhle kancelářsky úradník (kancelářsky 
pomocník), ktorý registrík yedie, o tom, čo 
sa sběhlo, sa dozvie. Nepripúšťa sa zápisy od
kládat’ až do úplného dokončenia jednotlivej 
věci.

§ 209.
(i) Zápisy do registríka náleží konat’ súd- 

nej kancelárii (kancelářskému oddeleniu),
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ale sudcovia sú povinní, aby vo všetkých ob
tížnějších případech dávali súdnej kancelárii 
potřebné pokyny cierom správného prevede- 
nia zápisu. Aby postup bol usnadněný, móže 
sa diať poukazovanie do tých čias, než kan
celářsky úradník alebo kancelářsky pomocník 
nadobudne cviku tak, že sudca dáta najbliž- 
ších budúcich zápisov v podaní, zápisnici alebo 
v inakých spisoch barevnou tužkou podškrtne 
alebo na spisy napíše a dl’a potřeby aj štipce 
registríkov udá, kam zápis náleží. Sudcovia 
sami bez vedomia kancelářského úradníka 
(kancelářského pomocníka), ktorému je vede- 
nie registríka sverené, do registríka zapisovat’ 
nemajú.

(2) Registríky, kterých sa právě používá, 
nesmie kancelářsky úradník uzavierať, aby 
bolo Izá v každej době do nich nahliadnut’.

(3) Trvale vybavené věci buďte v registríku 
z Tava znamením [___ barevnou tužkou za
trhnuté (vždy stejnou barvou).

(4) Do stlpca poznámek nech sa tiež vy
značí trvale odovzdanie inému úřadu a nech 
sa označí, kam boly spisy odeslané.

§ 210.

(!) Zápisy do stípcov, ktorých třeba dbať 
pri úradných výkazech, ktoré sa však bežne 
nečíslujú, majú sa, jakonáhle všetky na tejže 
stránke registríka zapísané věci boly skon
čené, už behom roku spočítat. Úhrn v každom 
štipci docielený třeba potom pre najbližšie 
spočítanie v čele položit a na tomto základe 
potom spočítat ďalej.

(2) Kde běžné číslovanie neni predpísané, 
buďte jednotlivé štipce vyplněné zapísaním 
dáta v nadpise označených událostí vo formě 
zlomku. Jestli niektoré dátum nutno zapísať 
do registríka ročníku předešlého, připojené 
buďte posledné dve číslice letopočtu.

Registríky súdov okresných.
§ 211.

Pri súdoch okresných majú sa viesť tieto 
registríky:

I. v právnych veciach občianskych:
1. pre spory občianske „C“ (vzorec č. 31),
2. pre žaloby príkazné (dl’a IX. titulu c. p.

Vez°2r. s-> »-Cs“ (vzor č. 32),
!Z33. 3. pre věci upomienacie „U“ (vzorec č. 33),

4. pre výpovědi smlúv nájemných a pach
tovných (árendálnych) a náviiiy, aby před
měty najaté (pachtované) boly převzaté alebo

odevzdané (§ 621 a násl. c. p. s.) registrík 
lístkový „V“ dl’a vzorca č. 34, sjí

5. pre věci exekučně „E“ (vzorec č. 35), a.35.
Vzor

6. pre věci pozostalostné „D“ (vzorec č. 36), a-se.
7. pre právnu pomoc vo veciach občian- VMr

skych „Cd“ (vzorec č. 37), ui.
8. pre overovanie podpisov „0“,
9. pre všetky právně věci občianske do 

iného registríka neodká-zané (§ 19 zák. čl. 
LIV/1912 uh., náboženstvo dětí, věci edik- 
tálne) registrík všeobecný (sběrný) „Nc“ Vzor 
(vzorec č. 38).

II. vo veciach trestných:
1. pre udania o činoch trestných, do pří

slušnosti sborových súdov spadajúcich „Tv“ vzor 
(vzorec č. 39), a.39.

2. pre činy trestné náležajúce do prísluš- Vzor
nosti súdov okresných „T“ (vzorec č. 40), a.40.

3. pre věci lichevné (úžerové) (§ 230),
4. pre věci mladistvých „Tm“ (§ 231),
5. pre věci právnej pomoci vo veciach 

trestných „Td“ (vzorec č. 37),
6. pre všetky věci trestného pokračovania 

do iného registríka neodkázané „Nt“ (vzor 
č. 38).

Registríky sborových súdov 
prvej stolice.

§ 212.

Pri sborových súdoch prvej stolice majú sa 
viesť tieto registríky:

I. v právnych veciach občianskych:
1. pre spory občianske, báňské a statusové V70T 

před senátora „Ck“ (vzorec č. 41), M1'

2. pre spory občianske, báňské a statusové 
před samosudcom „Cka“ (§ 216),

3. pre žaloby príkazné (dl’a IX. titulu 
c. p. s.) „Cs“ (vzorec č. 32),

4. pre odvolania „Co“ (vzorec č. 42),

5. pre rekurzy „R“ (vzorec č. 43),
6. pre konkurzy „K“ (vzorec č. 44),
7. pre vnútené vyrovnania „Kv“ (vzorec Vzor

č. 45), M3;
8. pre věci ediktálne „M“ (vzorec č. 46), Ul'
9. pre věci právnej pomoci vo veciach ob

čianskych „Cd“ (vzorec č. 37),
10. pre všetky věci právně do iného regi' 

střiku neodkázané „Nc“ (vzorec č. 38).
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II. vo věci ach trestných:
1. pre pokračovanie přípravné vo všeobec- 

č.z«. rcých veciach trestných „Tk“ (vzorec č. 47),
2. -pře věci tlačové „Tl“ (vzorec č. 48),
8. pre věci mladistvých „Tmk“ (§ 281),
4. pre věci lichevné (úžerové) I. stolice 

(§ 230),

5. pre věci dochodkové (§ 242),
6. pre odvolania vo veciach trestných „To“ 

(vzorec č. 49),
7. pre odvolania vo veciach lichevných 

(úžerových) (§ 230),
8. pre sťažnosti vo veciach trestných „Ts“ 

Iz60or (vzorec č. 50),

9. pre věci právnej pomoci vo veciach trest
ných „Td“ (vzorec č. 37),

10. pre všetky věci trestné do iného regi- 
stríku neodkázané „Nt“ (vzorec č. 38).

§ 213.
Při súdnych tabulách majú sa viesť tieto 

řegi střiky:

I. v právnych veciach občianskych:
!• pre spory syndikátne (zák. z 12./VII. 

1872, č. 112 r. z., a § 2 zák. z 15. dubna 1920, 
č- 270 Sb. z. a n.) „Ck“ (vzorec č. 41),

2. pre odvolania vo sporoch občianskych 
),Co“ (vzorec č. 42),

1;? 8. pre dovolania vo sporoch občianskych
ťíi. »Rv“ (vzorec č. 51),

4. pre rekurzy vo sporoch občianskych „R“ 
(vzorec č. 43),

5. pre všetky právně věci občianske do iného 
registríku neodkázané „Nc“ (vzorec č. 37).

II. vo veciach trestných:
1- pre odvolania vo veciach trestných 

»To“ (vzorec č. 49),

2, pre zmátočné sťažnosti „Zm“ (vzorec 
c. 52),

,8- pre sťažnosti proti usneseniam obžalob- 
ného senátu „Tob“ (vzorec č. 53),

4. pre odvolania vo veciach dochodkových 
(§ 242),

6. pre sťažnosti vo veciach trestných „Ts“ 
(vzorec č. 50),

6. pre trestné věci do iného registríku ne
odkázané „Nt“ (vzorec č. 37).

Registrík o sporoch.

§ 214.
(1) Do registríkov vzorec „C“ a „Ck“ nech 

sa zapisujú všetky žaloby v právnych sporoch 
občianskych, báňských a státusových. Ob
zvláště patria tiež do tohoto registríku: ža
loby hlavného intervenienta, žaloby o obnovu, 
žaloby o zrušenie výroku rozhodčieho (§ 786 
c. p. s.), ďalej žaloby v pokračovaní exekuč- 
nom, jako i žaloby z iných zvláštnych dóvodov.

(2) žaloby navzájomné třeba zapísať jako 
žaloby nové. Naproti tomu nemajú byť zapí- 
sané spory behom pokračovania medzi stra
nami alebo s třetími osobami vzchádzaj úce, 
ktoré nezahajujú sa žalobou a nerozhodujú sa 
rozsudkom.

(3) V stlpcoch 5 až 11 označuji! sa spory 
svislou čiarkou, vo štipci 6, po príp. 7 počiatoč- 
nými písmenami príkazného sporu (upomí
nací = u, nájomný — n, zmenečný = z, z ku
peckých poukázok = k, z písemných kupec
kých závázkov = p a šekov = š).

§ 215.

Pre vedenie týchto registríkov platia ďalej 
tieto předpisy:

1. V štipci „Kl’ud pokračovania trvá od“ 
nech sa udá deň, kedy dohodnutia o kťudu 
boly sudu oznámené, alebc dátum roku (ter
mínu), ku ktorému sa žiadna zo stráň nedo
stavila (§ 446 c. p. s.);

2. V štipci „vybavenie v prvom stupni1’ 
nech sa udá pri rozsudkoch, ktoré u okresných 
súdov v přítomnosti oboch stráň boly přehlá
šené, deň prehlásenia rozsudku (§ 399 c. p. s.), 
ináč deň, kedy smier bol uzavřený (§ 231 
c. p. s.), alebo žaloba zpát bola vzatá (§ 186 
c. p. s.), ustúpeno od sporu (§ 187 c. p. s.), 
alebo dni, v ktorých stranám bolo doručené 
vyhotovenie rozsudku alebo rozhodnutia o 
opravnom prostriedku, ktorými vec bola 
vybavená (§§ 398, 399, 400 c. p. s.), alebo deň 
vydania rozsudku, lit o rým pokračovanie pre 
nepřípustnost’ právneho poradia, pre nepří
slušnost’ súdu, pre zahájenie sporu alebo 
právnu moc bolo zastavené atď. (§ 180 c. p. 
s.); jestliže žiadneho z týchto zakončenýnieto, 
třeba vec pokladať za vybaveni! v deň, kte
rého mimosúdna událost’, ktorou spor bol 
ukončený, súdu na vědomost’ príde (č. 6). 
Věci, ktoré sú koncom běžného roku v kťude, 
buďte vyznačené jako vybavené.

3. V štipci „Ústné jednania boly položené 
na“ nech sa všetky roky, v jednotlivom spore
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před rozhodujúcim súdom (sudcom, senátom) 
nariadené, zápisom dáta vo formě zlomku 
vyznačia, či už pri roku tomto ústné jednanie 
má byť konané alebo len dokaž prevádzaný; 
zápisy musia sa stať ihned’ po položení roku; 
prvé roky dl’a §§ 142, 178 c. p. s., roky 
v pokračovaní prípravnom, roky před sudcom 
k příkazu činným alebo dožiadaným, roky, 
ktoré boly položené len k výslechu alebo k sly- 
šaniu jednej alebo oboch stráň, nebuďte za
pisované.

4. Rozsudky- čiastočné a medzitýmne třeba 
jako rozsudky konečné v stípcoch „konečné 
rozsudky na základe zmeškania atď.“ a „iný 
rozsudek konečný" zápisom dáta vyznačiť; 
rozsudek konečný pozdejšie vydaný nech sa 
do týchže stipcov zapíše; jako deň vynesenia 
rozsudku platí deň, kterého sa senát o roz
sudku usniesol, alebo ktorého samosudca roz
sudek přehlásil.

5. Štipec „usnesenie provodně" je určený 
nielen pre usnesenia provodně, ktoré písornne 
vyhotovit’ třeba, ale pre všetky usnesenia 
provodně, ktorými od súdu rozhodujúceho 
nariadené je prevedenie dokazov, či už preve- 
denie tohoto dokážu ihned’ alebo teprv u nie- 
ktorého pozdejšieho pojednávania ústného 
alebo sudcom k příkazu činným alebo dožiada
ným sa deje; každé jednotlivé usnesenie prór 
vodné nech sa označí poznamenáním dáta, 
kedy usnesenie bolo učiněné (přehlášené); 
vedla toho třeba pri prísažnom výslechu stráň 
připojit’ písmeno Pr.

6. „Inaké výsledky" sú na pr. prehlásenie 
o zpátvzatí žaloby alebo o kťude pokračovania, 
ktoré boly učiněné pri ústnom jednaní, ktoré 
k výsledku tomu viedlo; v štipci „inaký výsle
dek" nech sa nezapisujú výsledky, ktoré ležia 
mimo ústného jednania; usnesenia o opátnom 
zahájení, ktoré sú spojené s nariadením no
vého ústného jednania, zapisujú sa do stípea 
pre položenie ústných jednaní určeného; od
por žalobcov proti kontumačnému rozsudku 
vyznačí sa v štipci pre poznámky; iné usne
senia o opátnom zahájení sa vobec do regi- 
stríku nezapisujú; události mimosúdne, kto
rými je spor vybavený, buďte v štipci pre po
známky, jakonáhle súd o nich zvie, stručné 
poznamenané.

7. Jedno a totiež ústné jednanie móže 
všelijaké výsledky mať, na pr. rozsudok čia- 
stočný o jednom z niekoťko nárokov súčasne 
vznesených a usnesenie próvodné o ostatných 
nárokoch sporných; v tomto případe třeba 
tieto rožne výsledky vždy do stipea pre to 
určeného zapísať; je-li uznaný pri ústnom

jednaní výslech nějakého svědka, a svedok 
ihned’ bol vyslechnutý a potom bol rozsudok 
na základe jeho výpovědi vynesený, třeba jak 
v štipci „usnesenie provodně", tak i v stípcoch 
„ústné jednanie" a „iný konečný rozsudok" 
primerané zápisy učinit’.

8. Vznesenie odvolania, dovolania alebo 
rekurzu, jako aj predloženie spisov opravnej 
stolici nech sa vyznačí v štipci pre po
známky zápisom dáta a podanie žaloby o ob
novu zápisom značky spisovej tejto žaloby.

9. Spojenie niekoťko sporov pri tomže súde 
zahájených nech sa v patrnosti vedie v štipci 
pre poznámky pri všetkých veciach navzájem 
spojených („Spojené s čís...“); pre věci spo
jené sa potom až do opátného zrušenia tohoto 
spojenia vedie na ďalej len značka spisová 
onej věci, s ktorou ostatně boly spojené.

10. Pokračuje-li sa pozdejšie v konaní 
v právnej věci, ktorá pre nepodanie ďalších 
návrhov stráň dťa č. 2. jako vybavená bola 
naznačená, nech sa táto právna vec jako vec 
nová zapíše a v štipci pre poznámky pri drie- 
vejšom i pri novom čísle na druhý zápis po
ukáže.

11. Jako deň nariadenia přípravného po
kračovania třeba zapísať v štipci 10 registríku 
deň dotyčného usnesenia senátneho (§ 25o 
c. p. s.), jako deň ukončenia v štipci 11 den, 
kedy spisy předsedovi senátu poprvé boly 
odovzdané (§ 260 c. p. s.).

12. Smierenia, ktorými spory o nedobro- 
voťný rozvod manželstva alebo rozluku su 
ukťudené, třeba zapísať do stipea 16 regi
stríku.

18. V štipci „usnesenie provodně" buďte 
vedťa počtu usnesení provodných ešte tiez 
usnesenia provodně na prísažný výslech oso- 
bitne počítané.

§ 216.
Pre věci samosudcovské u súdov sborových 

vedie sa registrík „Cka“, o ktorom platia ob
dobné ustanovenia §§ 214 a 215.

§ 217.
í1) Príkazné žaloby (dťa IX. titulu c. P- s')’ 

v ktorých sa žiada za vydanie platebného 
příkazu, zapísať třeba do registríku „Cs“.

(2) Bude-li na základe takejto žaloby n^' 
riadené ústné jednanie, nech sa vec zapíše d° 
registríku pre spory. Jednacie číslo registrik'1 
pre spory buď vyznačené v poznámke regi
stríku „Cs“.
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§ 218.

Pre veden i a registríku „U“ platí toto:

1. Pri žiadostiach písomných alebo do oso- 
bitnej zápisnice pojatých (č. 7.) dostačí udat’

štipci 5 obnos pohladávky; zisťuje-li sa 
však návrh na vydanie platebného rozkazu 
púliym zápisom do registríku (§ 602 c. p. s.}, 
třeba obnos i právny dovod pohladávky, a 
jestli pohladávka z niekotko položiek sa 
skládá, obnos i právny dovod každéj jednotli- 
vej položky presne v štipci 5 udat’;

2. na mieste zápisu žiadaných nákladov 
nióže sa v štipci 6 poukázat’ písmenom „ž“ na 
písoranú žiadosť alebo na osobitnú zápisnicu, 
v ktorej obnos nákladov je označený;

3. v stlpcoch 8 a 13 třeba v případe ústného 
prednesenia přilepit kolky k zápisnici; úrad- 
ník kancelářsky (kancelářsky pomocník), 
klový návrh alebo odpor přijímá, má pred- 
pisané prekolkovanie ihned’ previesť a pripo- 
lením podpisu správnost dosvedčenia po
tvrdit ;

4- neponechá-li sa u sudu koncept rozkazu 
platebného, má zápis v štipci 9 podpísať 
sudca;

5. v stlpcoch 9 až 12 je třeba zapísať 
den dotyčných usnesení alebo přehlášení 
stran, a to pri písomnom podaní odporov deň, 
kedy podanie došlo;

^ kol-li proti platebnému rozkazu na žia- 
dost vydanému vznesený včas odpor, třeba 
eou vec preniesť do registríku „C“ a v pří
pade, že žiadosť alebo námietky zaznamenané 
sa len do registríku, zhotovit pre sporné 
spisy výpis z registríku; v štipci 12 vyznačené 

Uc*te len oné případy, v ktorých odpor, pre 
epozdenie alebo z iných dóvodov nepřípustný, 
P°1 odmietnutý;

7. ústné žiadosti a odpory, ktoré úradník 
ancelársky (pomocník kancelářsky) pokládá 

za nepřípustné, pri ktorých však vzdor tomu 
^ n'ana trvá, nebuďte do registríku zapisované, 
‘ e 9s°bitnej zápisnice pojaté; táto nech sa 
udcovi po vyplnění stípcov 1 až 6 registríku 

- Psneseniu předloží; ináče má kancelářsky 
Jaclnik (kancelářsky pomocník) ústné žia- 
osti a odpory bez spísania zápisnice len zá- 

Pisom do registríku zistiť a priamo na základe 
pisov registríkových rozkaz platebný alebo 

snesenie o odmietnutí opožděného odporu 
nmotoviť a sudcovi k podpisu předložit, alebo

0 odpore včas vznesen om vyvoz um ať 
AS 602 c. p. s.);

8. ustanovenia č. 7. o obstarávaní vyhoto
vení kancelářským úradníkom (kancelářským 
pomocníkem) platia tiež pre vybavenie žia- 
dostí písomne podaných o vydaní platebného 
rozkazu a pri písomnom vznesení odporu.

Registrík o výpovediach.

§ 219.

Registrík „V“ je registríkom lístkovým.
1. Písomné podania alebo u súdu ústné 

přednesené návrhy na súdne výpovědi a vy- 
zvania nezapisujú sa do žiadnej registríkovej 
knihy alebo do iného záznamu a označujú sa 
proste příslušnou značkou spisovou. Značka 
spisová začíná každým kalendárnym rokom 
znova a běží nepřetržíte až do konca roku. 
Prvé písomné podanie alebo u súdu ústné 
přednesený návrh obdrží značku spisovou 1, 
každý ďalší návrh však najblíž následuj úce 
číslo radové.

2. K písomným podaniam nech sa zpravidla, 
pokial’ možno, pri spisovaní ústné přednese
ných návrhov však výlučné, používá pred- 
písaných vzorcov. (Vzorec č. 34.)

3. U súdu zostalé podania připadne o ústné 
přednesených návrhoch povstalé písomnosti 
tvoria registrík „V“ a upraví sa tak, že 
každých 50 kusov v poradí značiek spisových 
spojí sa votne niťou a uschová sa v obale. 
Oddelene od týchto písomnosti, ale rovněž 
v častiach po 50 kusoch niťou spojených 
v poradí čisiel jednacích uložené buďte vý
kazy o doručení na tieto písomnosti sa vzta
huj úce.

4. O námietkach ústné podaných třeba 
spísať osobitnú zápisnicu; po vznesení ná- 
mietok buď vec přenesená do registríku „C“ 
(§ 629 c. p. s.).

5. Usnesenia, ktorými návrhu na donútené 
vyktudenie najatých (pachtovaných) pred- 
metov súdne vypovedaných sa vyhovuje 
(§ 628 c. p. s.), třeba zaslat súdnému od- 
deleniu, ktorému úkony výkonu exekúcie sú 
přidělené, a buďte u tohoto jako nové věci 
exekučně do registríku „E“ zapísané; povo- 
lenie exekúcie třeba poznamenat na vzorci 
„V“ (č. 34.).

Registrík y pre věci exekučně.

§ 220.
(i) Registrík E třeba viesť len u súdov, 

ktoré sa majú zúčastnit na výkone exekúcie. 
Návrhy exekučně, ktoré nie sú podané u súdu
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exekučného (§ 18 ex. p.) buďte pojímané jako 
pokračovania -v právnej věci, ku ktorej 
exekučný titul náleží, a v štipci poznámkovom 
dotyčného registríku s připojením dáta ich 
vyrídenie nech sa vyznačí (Exek. 22/7. 97).

(2) Exekúcie, ktoré sú zahájené povolením 
iného súdu než exekučného, nech sa teprv 
pri súde exekučnom na základe dožiadania 
o výkon exekúcie, a sice dl’a poradia, v ktorom 
tieto dožiadania došly, do registríku E zapíšu. 
V štipci 2 neudává sa však deň prvého po- 
dania návrhu exekučného, ale deň, kedy do
žiadania k súdu exekučnému došly.

§ 221.

(1) Niekolko exekúcií od tohože veritela 
proti tomuže dlžníkovi, trebárs i na základe 
tohože titulu exekučného, súěasnými avšak 
odděl ene podanými návrhmi zahájených, 
ktoré na rozličné časti majetkové majú byť 
vedené, třeba zapísať pod zvláštnými čísly 
registríkovými.

(2) Rozšírenie exekúcie na nové, stejnorodé 
časti majetkové nevedie k novému zápisu 
v registríku.

(3) Návrhy roznych veriteFov proti tomuže 
dlžníkovi na povolenie exekúcie buďte pod 
osobitnými čísly do registríku zapisané. 
Třeba však v štipci poznámkovom pri prvej 
věci exekučnej poznamenat spisovou značku 
každej neskoršie podanej věci, ktorá s prvou 
bola spojená. Spojenie vyznáčí sa i pri všech 
veciach spojených. V konaní sa potom pokra
čuje pod číslom exekúcie najprv povolenej.

(4) Pri odmietnutí návrhu exekučného, 
ktorý u samého súdu exekučného bol učiněný, 
buď v štipci pre žiadaný druh exekúcie urče- 
nom ťažená vodorovná čiara; bude-li pozdej- 
šie následkom rekurzu exekúcia povolená, 
nech sa to zapíše v štipci preškrtnutom pod 
onou čiarou.

§ 222.

(i) Pre vedenie registríku E platia ďalej 
tieto předpisy:

1. pri exekúcii na nehnuteFné imanie nech 
sa v štipci 4 pod menom dlžníka uvedie po- 
zemnoknižne alebo iné označenie nehnuteF- 
nosti, na ktorú sa exekúcia vedie.

2. V štipci 7 až 10 a 12 až 17 buď vyznačené 
povolenie exekúcie uvedením dáta povolenia;

3. v štipci 9 třeba uviesť pod dátom povo
lenia exekúcie připojením písmena O deň,

ktorého bol odhad vykonaný a písmenou D 
dátum každého roku dražebného;

4. v štipci 10 buď po výkone zabavenia 
udané číslo alebo stránka zájomného regi
stríku, v štipci 12 dátum usnesenia prikazu- 
júceho (prik. 24./12. 14) (§ 123 ex. p.) ;

5. do stlpca 11 sa zapíše dátum dražobného 
roku;

6. do stlpca 18 sa zapíše dátum, kedy bolo 
nariadenie exekúcie sudcovi z dóvodu nepri- 
hlásenia sa vymáhajúceho veriteFa vrátené;

7. do stlpca 19 zapísať třeba deň, kedy 
exekučně pokračovanie bolo zůstavené;

8. v štipci 20 vyznačí sa deň zastavenia 
pokračovania dražobného;

9. do stlpca 21 buďte zapisané:
a) pri nútenom sriadení práva zástavného 

alebo pri povolení záznamu vnúteného práva 
zástavného, jako exekúcie ku zaisteniu peňa- 
žitých pohFadávok, deň povolenia, stalo-li sa 
súdom exekučným, ináče deň, kedy povolenie 
došlo;

b) pri nútených dražbách nehnuteFností 
deň rozvrhu najvyššieho podania v prvoni 
stupni, pri preďaji hnuteFností deň rozdele- 
nia výťažku, v případe, že tento bol priamo 
vydaný vymáhajúcemu veriteFovi, deň pre- 
daja;

c) deň prikázania zabavenej pohFadávky;

d) pri exekúcii na vynútenie konania den, 
ktorého návrh bol uskutečněný, menoyite při 
nútenom vykFudení najatých věcí deň, kedy 
bolo vykonané, alebo deň, ktorého súd zvede 
o mimosúdnej události, ktorou exekúcia bol 
vyrídená;

e) pri exekúcii k vydobytiu toho, aby sa 
niečo trpělo alebo opomenulo, deň, ktorého 
bola uložená peňažitá pokuta;

f) vyjde-li na javo, že exekúciu nelza P' 6' 
viesť, deň, kedy exekučný příkaz bol sudcov 
vrátený.

(2) V štipci poznámkovom třeba označit 
exekúcie ku vydobytiu pokút a poplatkov oez- 
nými číslami barevnou tužkou.

§ 223.
(i) Z věcí zapísaných do registríku E třeba 

vyznačiť ako zkončené dl’a § 209, odst. 3.
1. věci, v ktorých bolo pokračovanie exe 

kučné zastavené, dňom zrušenia;
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2. věci, v ktorých pokračovanie dražobné 
alebo predajné zrušené bolo, dňom zrušenia;

3. záležitosti v štipci 21 jako vybavené vy
značené, dňom vybavenia;

4. exekúcie na movitosti, keď právo zá
ložně zaniknutím nároku přestane, a měno 
veriteTa sa v zájomnom registríku vymaže, 
najpozdejšie však posledným dňom v roku.

(2) Pri súčasnej exekúeii platí pokračova
nie exekučně za skončené dňom, kedy pokra
čovanie exekučně obřadné všetkých sa skon
čilo.

§ 224.

Předpisy jednacieho poriadku o nevybave
ných veciach z minulých rokov (§ 250) ne- 
platia pre věci dl’a § 223 jako vybavené za
trhnuté. Z věcí do registríku E zapísaných 
do konca roku a nevybavených třeba jako zo- 
stalé považovat’ len neskončené věci vnútenej 
správy a dražobného pokračovania nemovi
tostí a predaja věcí movitých. Jestliže v nie- 
ktorej věci, ktorá je vyznačená jako ukon
čená, bude pozdejšie podaný nový exekučný 
návrh, zapíše sa táto vec do exekučného re
gistríku jako nová a zároveň vyznačí sa v po- 
známkovom štipci registríku póvodného zá
pisu nové číslo jednacie. Podania a iné věci, 
ktoré vyskytnu, sa vo věci označenej jako 
skončenej, v ktorých sa nečiní nový návrh 
exekučný, pripoja sa k spisu vybavenej věci.

R e g i s t r í k p o z o s t a 1 o s t n ý.

§ 225.

O) Do registríku pozostalostného „D“ 
třeba zapísat všetky sudu předložené úmrtné 
zápisy bez obřadu na to, či pozostalostné po
kračovanie ma byť zahájené z moci uradnej 
lebo na žiadost, ako aj žiadosti o prejednanie 
pozostalpsti. Pozostala-li osoba nesvojprávna 
a není-li z úmrtného oznámenia vidno, že po- 
ručenský úřad bol o tom vyrozuměný, nech to 
učiní súd.

_(2) V stlpcoch 5—12 nech sa uvede dátum 
Příslušného usnesenia sudcovského a v štipci 
u ftiuno toho ešte i súd, ktorému bolo úmrtné 
oznámenie odstúpené.

(D Vynajde-li sa dodatočne posledně po- 
ttdenie alebo imanie pozostalostné driev ne
známe, nemá to v zápatí nový nej aký zápis 

0 registríku D, ale třeba s ním j ako s po- 
tracovaním drievejšieho konania naložit’.

Registrík pre věci právně j po
moci vo veciach občianských.

§ 226.
(r) Do registríku „Cd“ nesmejú dožiadania 

za výkon knihovných zápisov byť pojaté; tie 
patria do denníka pre podania pozemnoknižné. 
Dožiadania o doručenie třeba len vtedy do re
gistríku „Cd“ zapísať, jestli vedřa doručenia 
nutno vykonat’ ešte iný úradný výkon, ku pr, 
predloženie spisu ministerstvu spravedlnosti 
k překladu a pod.; ináč nech sa s týmito 
věcmi naloží dřa předpisu. Dožiadania o pre- 
vedenie úkonov reálných, ktoré s knihovnými 
zápismi nie sú spojené, patria však do regi- 
striku „Cd“. Rovněž dožiadania činěné v zá- 
ležitostiach súdov rozhodčích o prěvedenie 
sudcovského úkonu (§ 778 c. p. s.), ako aj do
žiadania komisií daňových o výslech svedkov 
a znalcov buďte do registríkov týchto pojaté. 
Rovnako zapísať nutno do registríku „Cd“ 
dožiadania o požičaní spisov z roznych oddě
lení dožiadaného súdu.

(2) V štipci 6 registríku „Cd“ nech sa zá
ležitost’ označí udáním mien stráň a stručnou 
poznámkou o druhu a predmetu pokračo
vania.

(3) S štipci 8 nebuďte zapisované opatre- 
nia, ktoré boly od sudcu dožiadaného učiněné 
k tomu cieřu, aby právna pomoc bola poskyt
nutá, ale len konečné vybavenia dožiadaní za 
právnu pomoc. Púhe přípravné opatrenia 
možu dřa potřeby uvedené byť v patrnost’ zá
znamem v štipci pre poznámky; zvláště má 
byť vyžiadanie si vysvetlenia o vzájemnosti 
('§ 16 c. p. s.) v tomto štipci vyznačené. Jestli 
bolo žiadosti plné vyhovené, dostačí pre zá
pis v štipci 8. připojit’ k dátu sudcovského vy
bavenia zkratku „vyhov.“.

(■i) V štipci 9 třeba vedřa dáta postupu tiež 
udat’ měno úřadu, ktorému boly spisy postú- 
pené pre nepříslušnost’ súdu zprva dožiada
ného, aby previedol iné úkony právnej pomoci 
alebo z příčin iných.

(s) Prosba vznesená od žiadajúceho súdu 
cudzozemského, vyžiadať dřa § 17 c. p. s. 
rozhodnutia súdnej tabule, nech sa nezapisuje 
jako nové dožiadanie, ale pribere k číslu do
žiadania, ktoré k různosti v mieneniach medzi 
súdom žiadajúcim a dožiadaným podnětu za
vdalo.

(6) Věci právnej pomoci, v ktorých třeba 
dohliadať na vrátenie spisov, buďte vedené 
v patrnosti v sozname odchodzom.

(7) V položke 10 nech sa vyznačí číslo zá
znamu vymáhajúceho úradníka.
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Registrík všeobecný v práv- I
nych veciach občianskych. I

§ 227.
í1) Pre podania v právnych veciach občian- 

skych, ktoré nemajú byť zapísané ani do nie- 
ktorého z ostatných registríkov, ani do nie- 
ktorého zo soznamov pre podania, ani nepa- 
tria k nižiadnej záležitosti v registríkoch už 
zapísanej, nech sa vede registrík „Nc“. Pri 
súdoch, kde súdnych oddělení niet, vede sa len 
jediný registrík „Nc“ pre celý súd; ináč má 
každé súdne oddelenie takýto registrík pre 
oné podania viesť, ktoré dl’a svojho obsahu a 
dl’a osob účastníkov sice ku skupině záležitostí 
dl’a rozvrhu práce, tomuto oddeleniu súdnemu 
prikázanej, patria, avšak ani k jednej zále
žitosti v niektorom registríku už zapísanej sa 
netýkajú a ani do niektorého z ostatných re
gistríkov, knih alebo soznamov v oddělení 
tomto vedených zapísané byť nemóžu.

(2) Má-li kancelářsky úradník pochybnosti, 
zda má byť zápis pojatý do registríku, má 
prozatým so zápisom vyčkať, až si vyhťadá 
poukazu sudcovského.

§ 228.
(!) Registrík nech sa každého roku nove 

založí; niekotko roční kov v jediný svázok 
spojiť sanedovoTuje. čísla registríku počí
ná jú každého roku znova jedničkou a bežia 
poradím nepřetržíte celým registríkom.

(2) Kde sa to vhodným byť javí alebo kde 
objem věci toho vyžaduje, nech sa registrík 
„Nc“ dl’a róznych druhov věcí, v ktorych 
mimo predpísaných registríkov a soznamov 
móžu sa u sudu alebo u jednotlivých súdnych 
oddělení podania naskytnúť, rozdělí v od- 
diele. Pre každý oddiel třeba dl’a počtu po
daní, ktorý předvídáno v tomto druhu věcí 
behom roku sa naskytne, váčšiu alebo menšiu 
skupinu běžných čísiel registríkových (ku pr. 
1—200; 200 až 300; 300 až 600) vyhradiť, 
každé podanie nech sa zapíše v oddiele, odpo- 
vedajúcom jeho druhu záležitosti bez ohradu 
na to, kol’ko registríkových čísiel oddielu 
predchodzieho, pre iný druh záležitosti urče
ného, je už vyčerpané.

(3) Ustanoviť oddiele, jako aj registríkové 
čísla pre každý oddiel voPné přináleží vedú- 
cernu oddelenia, a pri súdoch, u ktorých niet 
súdnych oddělení, přednostovi súdu; budiž 
tak učiněné pri príprave nového ročníka re
gistríku.

(4) prj rozdělení registríku v oddiele musia 
byť vždy navzájem lišené věci súdnictva spor

ného a nesporného, jestli věci oboch druhov 
sa pri súde alebo v jednotlivom súdnom oddě
lení naskytujú. Ďalej buďte zpravidPa samo
statné oddiele utvořené pre žiadosti o právo 
chudobných a pre oznámenia o úmrtiach, pri 
súdoch sborových kromě toho aj pre návrhy 
na uvalenie konkurzu dPa § 84 konkurzného 
poriadku. Osobitný posledný oddiel třeba 
určit’ pre nejasné návrhy, pre podania ichž 
účel sa nedá zpoznať, pre dotazy a podania, 
ktoré sa vzťahujú k veciam nezahájeným ale
bo domnele zahájeným, jako i pre podania, 
ktoré sa nedajú zařadit’ do žiadneho z oddie- 
Pov ostatných.

(6) V každom oddiele nech sa v čelo postaví 
stručné označenie druhu věcí, pre ktorý oddiel 
ten je určený.

(6) Jestli sa odovzdá podanie s opatřením
v prvopise na ňom připojeným úřadu inému, 
alebo jestli takéto podania k spisom inej zá
ležitosti sú vzaté, má sa to v 5. štipci regi
stríku poznamenat’ (na pr. „5./12. 98 v prvo
pise okresnému súdu v..........“).

(7) V dodatku registríku „Nc“ buďte za
písané registříky, seznamy, knihy, dohPady 
na práce a podobné sbierky alebo súpisy do 
spisovné odevzdané, ktoré sa na věci súdov 
občianskych vzťahujú.

Registříky pre záležitosti 
trestné.

§ 229.
(1) Do registríku „Tv“ u okresných súdov 

vedeného buďte zapisované oznámenia o trest
ných činoch spadajúcich do příslušnosti súdov 
sborových, do registríku „T“ všetky ozna- 
menia trestných činov spadajúcich do Prl" 
slušnosti súdov okresných.

(2) Spojenie niekoPko věcí trestných třeba 
pri každej jednotlivej věci v štipci „poznám
ky" vyznačiť („spojené s čís....). Den, kte
rého sa pokračovanie na základe udania ve
dené zastavilo, nech sa v štipci poznámkovom 
registríku uvedie („Zastavené 24./12. 2- )•

(3) Stopovania a vyšetrovania, ktoré sú P76' 
nesené na okresný súd od obžalobného sena u 
(§ 110 tr. p„ čl. II., bod 7., zák. z 18. prosmea 
1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920), nech sa zápisu 
do registríku „Tv“, a sice pod osobitnými 
číslami, jestli sa okresný súd před tým tou 
vecou trestnou vdbec nezabýval; avšak stopo
vania a vyšetrovania, ktoré sa týkajú vec 
trestných, už na základe udania povodně do 
registríku „Tv“ zapísaných, třeba viesť daje] 
pod číslom udania a nech sa len příkaz obza-
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lobného senátu v štipci poznámkovém vy
značí.

(4) Zápis trestných oznámení pre činy 
okresným súdom trestané musí sa stať v re- 
gistríku „T“, trebárs tu ešte nebolo návrhu 
poverenca štátneho zástupců. Musí-li vec, 
v registríku „T“ zapísaná, do registríku „Tv“ 
byť přenesená, poneváč stopovania alebo vy- 
šetrovania pre čin do posobnosti sborového 
súdu spadajúci sú zavedené a obžalobný senát 
ich tomuže súdu okresnému uloží, třeba to 
v štipci 11 registríku „T“ vyznačiť.

(5) Za vybavené třeba' pokladať len oné 
věci, pri ktorýeh, — bolo-li vynesené rozhod- 
nutie odsuzuj úce, — tiež výkon trestu nastú- 
pením trestu alebo složením pokuty peňažitej 
už je zavedený alebo dokonaný.

(6) O vedení soznamu podmienečných od- 
súdení a o označení v registríku platia před
pisy nariadenia zo dňa 11. listopáda 1919, 
č. 598 Sb. z. a n.

§ 230.
O vedení registríku vo veciach lichevných 

(úžerových) platí nariadenie zo dňa 11. listo
páda 1919, č. 597 Sb. z. a n.

§ 231.
O vedení soznamu věcí mladistvých platí 

uariadenie býv. uh. min. sprav. č. 56.000/1913 
1. M.

Registr íky práv nej pomoci vo 
veciach trestných.

§ 232.
0 ) Registrík „Td“ je určený pre záležitosti 

právnej pomoci vo veciach súdu trestného. 
D° registríku tohoto náležia obzvláště dožia- 
dania, aby boly zaslané trestné spisy, ďalej 
úožiadania učiněné od trestných súdov alebo 
uradov finančných o výslech svedkov alebo 
znalcov, o vyhlásenie usnesení, o výslech ob
viněného a podobné.

(2) Dožiadania o doručenie vo veciach 
trestných nebuďte do registríku pojímané. 
Rve jeho vedenie majú v ostatnom platit’ 
Předpisy § 226.

Registrík sběrný vo veciach 
trestných.

§ 233.
„ Pre registrík „Nt“ platia předpisy 
S8 227, 228 s tou odchylkou, že registrík tento

určený je k tomu, aby doň boly pojaté len 
podania, ktoré sa na věci trestné vzťahujú. 
Obzvláště třeba do tohoto registríku zapi
sovat’: Dotazy, sú-li proti niekomu u súdu 
spisy, trestné, alebo bol-li už driev od súdu 
potrestaný; dožiadania správných úradov 
o výkon trestov od nich prisúdených; všetky 
dopisy, ktoré ani nesúvisia s veciami právnej 
pomoci ani s jednotlivými veciami trestnými 
v přítomnosti alebo v minulosti vedenými; 
udania o trestných činoch priamo na súd 
sborový dochádzajúce, v ktorýeh niet tu ešte 
nižiadneho návrhu žalobců; věci obžalobného 
senátu, nevztahujú-li sa na nějaké trestné 
pokračovanie pri sborovom súde vedené; sde- 
lenia, ktoré sa vzťahujú na zpeňaženie pred- 
metov zabavených, nenáležia-li k určitej věci 
trestnej (§ 187 tr. p.) ; podania, ktoré sa 
vzťahujú na věci trestné dosial’ nezahájené 
alebo domnele zahájené; nejasné návrhy 
alebo podania vo veciach trestných, ichž účelu 
poznat’ nelzá atď.

(2) žiadosti o milost’ a žiadosti o odškod- 
nenie za neodóvodnenú vazbu a pre nesprave
dlivé odsúdenie (§§ 576 a 578 tr. p.) nebuďte 
zapisované do registríku „Nt“, ale pojaté 
k spisom k drievejšej záležitosti trestnej.

(s) Pri rozdělení registríku „Nt“ v oddiele 
třeba pre udania priamo dochádzajúce a dl’a 
potřeby pi'e podania"na obžalobný senát a pre 
zprávy , a dopisy, ktoré ku žiadnej zahájenej 
věci trestnej nepatria, osobitné oddiely 
utvořit’.

(4) Jestli všetky trestné věci jednomu sud- 
covi alebo len jedinému oddeleniu súdnemu 
sú přikázané, nech sa vedie u súdu len jediný 
registrík „Nt“.

Registrík pre odvolania v práv- 
nych sporoch občianskych.

§ 234.
Pre vedenie registríku „Co“ platí toto:
1. vznesú-li proti tomuže rozsudku (koneč

nému, čiastočnému, medzitýmnemu, doplňo- 
vaciemu) odvolanie obe strany, třeba záleži
tost’ do registríku len jedenkrát zapísať;

2. odvolania, ktoré směrujú proti roznym 
rozsudkem (rozsudek konečný, čiastočný, 
medzitýmny, doplňovací) v tejže věci vyne
seným, buďte dotyčné každého jednotlivého 
rozsudku v odpor vzatého^ pod^ osobitným 
číslem do registríku zapísané, či už boly odvo
lania vznesené od tejže strany alebo od stráň 
róznych; v štipci poznámkovom třeba však

70
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pri každom zápise na ostatně zápisy registrí- 
kové v tejže věci sa naskytnuvšie poukázat 
(„Odvolanie proti rozsudku čiastočnému čís. 
...“); vznesú-li obe strany odvolanie proti 
jednomu z niekotko rozsudkov, proti inému 
však len jedna strana, nech sa odvolanie 
v prvom případe dl’a čís. 1. len jedenkrát za
píše; spojenie jednaní o odvolaniach vznese
ných proti rozsudku a proti rozsudku doplňo- 
vaciemu (§§ 408, 409 c. p. s.) nech sa vyznačí 
v štipci poznámkovom, a jestli o oboch odvo
laniach súčasne sa rozhodne, vyhotoví sa roz- 
hodnutie pod číslom odvolania drievejšieho.

3. Bolo-li niekobko odvolaní, ktoré dl’a 
předpisu č. 1. malý len jedenkrát byť zapí- 
sané, omylom pod niekotko číslami osobitnými 
zapísané, nech sa to pri odvolaniach pozdejšie 
nesprávné zapísaných v štipci poznámkovom 
vyznačí („k čís....“) ; čísla odvolaní po
zdejšie zapísaných buďte barevnou tužkou 
přeškrtnuté;

4. do stípca 6 nech sa zapíšu případy, kedy 
odvolanie je vybavené v pokračovaní pred- 
bežnom (§ 486 a násl. c. p. s.), do stípcov 
7 a 8 oné rozhodnutia odvolacie, ktoré sa dejú 
dl’a § 512 a 513 c. p. s. bez predchodzieho 
ústného jednania;

5. pri zápisoch do stípca 9 majú byť za
chované předpisy § 215, č. 3.; jestli sa o viacej 
odvolaniach v tejže věci vznesených, ktoré 
pod osobitnými číslami v registríku sú zapí
sané, pri tom istom roku prejednáva, nech sa 
deň ústného jednania len pri odvolaní najprv 
zapísanom poznamená a pri odvolaniach po
zdejšie zapísaných nech sa v štipci 9 pozna
mená: „Viď u čís...

6. Vzhladom k stípeu „Usnesenia pro
vodně" platí to, čo bolo v § 215, č. 5., řečené;

7. v stlpcoch 11 až 13 třeba zapísať čo aj 
len čiastočné potvrdenie, zmenenie alebo zru- 
šenie rozsudku v odpor vzatého; musí však 
v případe tomto zároveň v stlpcoch ostatných, 
na pr. pri čiastočnom potvrdení alebo čia- 
stočnej zmene vedla stípca 11 a 12 primeraný 
zápis byť učiněný;

8. pre zápisy do stlpcov 11—16 je rozhod
ným deň usnesenia alebo rozhodnutia a 
nikedy doba, kedy písomné vyhotovenie bolo 
doručené;

9. deň, kterého spis súdu procesnému bol 
vrátený, nech sa udá v štipci poznámkovom. 
Je-li s odvoláním podaný zároveň rekurz, nech 
sa vec zapíše v registríku „Co“ a okolnosť 
ona vyznačí v poznámko a rekurz mimo to 
nech sa zapíše do registríku rekurzného.

Registríky rekurzné.

§ 235.
Vedla predpisov, ktoré v § 234, odst. 1.—3.,

7., 8. a 9., pre vedenie registríkov sú podané a 
ktorých tu obdobné použit’ sluší, platia pre 
vedeme registríku „R“ tieto ustanovenia:

1. v štipci 5 třeba měno strany, ktorá 
rekurz vzniesla, podškrtnúť;

2. v štipci 10 buďte zapísané i rekurzy vo 
veciach knihovných;

3. v štipci 14 nech sa menovité zapíše od- 
mietnutie rekurzov nepřípustných a opoždě
ných, jako aj zpát vzatie rekurzu.

R e g i s t r í k konkurzný.

§ 236.
(!) Registrík „K“ je určený pre konkurzy.
(2) Konkurz o imaní verejnej společnosti, 

společnosti komanditnej a konkurz o súkro- 
mom imaní každého společníka osobné ručia- 
ceho třeba zapísať pod osobitným číslom 
registríku.

(3) Do stípca 5 nech sa zapíše odmietnutie 
pre nepříslušnost’ súdu alebo pre nedostatek 
niektorej zo zákonitých podmienok uvalenia 
konkurzu (§ 87 konk. por.). Stípca 8 třeba 
obzvláště použit’, jestli návrh na uvalenie kon
kurzu je zpát vzatý, alebo dlžník behom po- 
kračovania vedeného cielom uvalenia kon
kurzu zomrie a pod.

(4) Změny v osobě konkurzného komisara, 
správců podstaty alebo jeho námestníka třeba 
vyznačit’ v stlpcoch 9 a 10 zápisem měna no
vého komisára konkurzného, správců pod
staty alebo náměstka. Mená drievejšich 
funkcionárov nech sa súčasne barevnou 
tužkou preškrtnú.

(5) Zápisy v stlpcoch 5 až 8 a 11 až 15 
dejú sa zaznamenáním dát dotyčných sud- 
covských usnesení.

(e) žiadosť o uvalenie konkurzu, vznesená 
dl’a § 84 konk. por., zavdáva podnět k zápisu 
do registríku „K“ teprv vtedy, jestli nasleu- 
kom žiadosti tejto súd uvalenie konkuizu 
vyslovil. Deň, ktorého sa tak stalo,^ nech sa 
v štipci „Deň, kedy kus došiel" udá.

§ 237.

Pre věci núteného vyrovnania nech sa po
užívá registríku „Kv“; o vedení tohoto iegi 
střiku platia obdobné ustanovenia § 236.
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Registrík pre věci ediktálne.

§ 238.

(1) Registrík „M“ je určený pre návrhy, 
aby nepřítomný bol přehlášený za mrtvého, 
jako i pre žiadosti o umorenie (amortizáciu) 
listin. Návrhy na zavedenie pokračovania 
umorovacieho pre niekotko listin buďte pod 
jedným číslom zapísané, boly-li učiněné v tom- 
tiež podaní.

(2) Jako den zavedenia ediktálneho pokra
čovania třeba zapísať deň sudcovského usne- 
senia. Lehota ediktálna nech sa v tomže 
štipci pod dátom usnesenia udá („Lehota
25./1. 99“). Bol-li návrh na zavedenie pokra
čovania ediktálneho zamietnutý, nech sa 
štipec 6 vodorovnou čiarou pretiahne. Jestli 
sa zamietnutý návrh obnoví, třeba ho zapísať 
jako nový návrh.

(3) Přihlášky, ktoré sa dejú počas lehoty 
ediktálnej, buďte prv, než sa odošlú návrho- 
vateíovi, v štipci poznámkovom zaznamenané. 
Tamtiež třeba stručnou poznámkou vyznačit’, 
keď pokračovanie iným sposobom než žiada- 
ným sudcovským rozhodnutím sa vybaví, 
alebo jestli spisy inému sudu musia byť odo- 
vzdané.

Registrík pre pokračovanie pří
pravné v trestných veciach sbo

rovému súdu príslušiacich a 
registrík 11 a č o v ý.

§ 239.
í1) Pri každom sude sborovom k výkonu 

trestného súdnictva povolanom smie vždy len 
jeden registrík pre pokračovanie přípravné 
o zločinech, prečinoch a prestupkoch do pří
slušnosti jeho spadajúcich (,,Tk“) a pre věci 
tiskové (,,T1“) byť vedený; do týchto třeba 
zapisovat’ všetky věci toho druhu, ktoré u sbo
rového súdu sú zahájené, trebárs aj pre ich 
vybavenie viacej oddělení súdnych bolo 
určené.

(2) Všetky úradné kusy a vybavenia jed
notlivých súdnych oddělení, na základe kte
rých musí byť vykonaný nějaký zápis do 
registríkov „Tk“ a „Tl“, buďte předložené 
k nahliadnutiu kancelářskému úradníkovi, 
ktorému vedenie tohoto registríku je sverené, 
*a Pr. „Vid. reg. „Tk“ alebo „Tl“ a pod. 
(§ 209, odst. 1.).

§ 240.
í1) V registríku pre pokračovanie pří

pravné o trestných činech predchodzím §

uvedených (,,Tk“) nech sa zapíšu všetky sto- 
povania a vyšetrovania, ktoré pre zločiny a 
prečiny a s tým súvisiace přestupky u súdu 
sborového sa vedú, taktiež oné záležitosti 
trestné, o ktorých spis obžalovací priamo bol 
podaný.

(2) Věci trestné, o ktorých sa v príprav- 
nom jednaní u súdu sborového pokračuje, 
musia, jakonáhle spisy dojdú, do registríku 
„Tk“ byť zapísané a pod číslom z tohoto vy- 
plývajúcom ďalej vedené; značku drievejšiu 
třeba preškrtnúť. Věci trestné pri sborovom 
súde vedené, v letmých boly stopovania alebo 
vyšetrovania dl’a § 110 tr. p. sverené súdu 
okresnému, neobdržia po skončení pokračo
vania přípravného pri okresnom súde převe
deného nového čísla registríkového.

(8) Nastane-li vylúčenie trestnej věci (§ 21 
tr. p.), třeba vylúčenú vec pod novým číslom 
do registríku zapísať. Rovnako buďte věci 
trestné, ktoré obnovou pokračovania trest
ného sa opat zahajujú, jako nové věci do re
gistríku zapísané. V oboch prípadoch třeba 
v štipci poznámkovom, jak u drievejšieho tak 
i u nového zápisu ňa spojitost’ oboch záleži
tostí trestných tým poukázat’, že sa druhé 
číslo registríkové uvedie (na pr.: „Výluka čís.
. .. .“ alebo „Obnova čí:....... “)•

(4) K udaniu trestného činu dostačí uviesť 
v 5. štipci příslušný paragraf trestného zá
kona; niekoFko trestných činov, z ktorých je 
kto podozrelý alebo obviněný, třeba jednotlivé 
udat’. Kromě toho třeba tiež v 5. štipci, nem-li 
pácháte!’ známy, měno poškodeného uviesť. 
Mená viacej obviněných, v tejže trestnej věci 
zúčastněných, třeba v štipci 6 s písmenami 
a, b, c atď. pod seba písať a třeba potom pri 
ďalších zápisech, jako na pr. pri udaní trest
ného činu, trvania vazby atď. připojením do
tyčných pismien poukázat’, na ktorého obvi
něného sa každé jednotlivé udanie vztahuje.

(5) číslo registríku „Tk“ zostáva tiež po 
zápise spisov do záznamu obžalob pre číslo 
jednacie rozhodným.

§ 241.

(1) Do registríku „Tl“ buďte ^ zapjsané 
všetky věci trestné, ktoré sa týkajú zločinov, 
prečinov a prestupkov tlačou spáchaných, 
nech už je vznesená obžaloba^ proti určité] 
osobě alebo žiada sa o nález súdu o tom, za- 
kladá-li obsah tlačiva nějaký čin trestný.

(2) Registrík „Tl“ třeba viesť dl’a obdoby 
predpisov § 239; obzvláště třeba si týchto

76'



578 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

predpisov všírnať pri zápisoch do stípcov 
5 a 6.

§ 242.
O vedení registríkov vo veciach dóchodko- 

vých platí nariadenie uh. min. sprav. č. 
14.600/1916 I. M.

Registrík pre odvolania a sťaž-
nosti vo veciach trestných.

§ 243.
Registrík „To“ je určený pre odvolania 

proti trestným rozsudkem súdov okresných a 
sborových súdov prvej stolice. V štipci 7 nech 
sa vyznačí, zdali bolo odvolanie vznesené od 
obžalovaného, štátneho zástupců, súkromného 
žalobců, podporného žalobců alebo súkrom
ného účastníka. Boli-li svedkovia alebo znalci 
k jednaniu odvolaciemu předvolaní, alebo 
bolo-li rozhodnutie dl’a §§ 387, 555 tr. p. vy
nesené, nech sa to udá v štipci poznámkovom.

§ 244.
Registrík „Ts“ (§ 213, II, 3) určený je pre 

sťažnosti proti usneseniam vo veciach trest
ných, ktoré idú na sborový súd prvej, po pří
pade druhej stolice. Platia o nem obdobné 
předpisy o registríku „R“.

Ostatně registríky.
§ 245.

Pre registrík pre spory syndikátne (§ 213, 
I, 1) platia obdobné předpisy o registríkoch 
„C“ a „Ck“ (§ 214 a násl.).

§ 246.
Pre registrík „Rv“ (§ 213, I, 3) platia ob

dobné předpisy o registríku „Co“. V štipci 17 
vyznačuje sa aj zastavenie pravoty.

§ 247.

Pre registrík „Zm“ (§ 213, II, 2) platia ob
dobné předpisy o registríku „To".

Soznamy k registríkom.

§ 248.
C1) Ku každému registríku třeba viesť 

abecedný soznam mien, v ktorom mená stráň 
a spisové značky právnej věci nutno udat’. 
Rozhodným je pre registríky „C“, „Ck“, „Cs“ 
a „Co“ měno žalovaného, pre registrík „U“ 
měno žalovaného alebo dlžníka, pre registrík

„E“ a „Kv“ měno dlžníka, pre registrík „D“ 
měno zomrelého, pre registrík „K“ měno 
upadcu, pre registrík „M“ měno navrhovatePa 
a nepřítomného, za vyhlášení jehož smrti sa 
žiada, pre registrík „R“ měno sťažovatePa a 
pre registrík „Cd“ měno úřadu žiadajúceho.

(2) Pre registríky v záležitostiach trest
ných je měno udaného, podezřelého, obvině
ného, obžalovaného alebo odsúdeného rozhod
ným; k registríku „Tk“ nech sa vedla toho 
vedie soznam mien dl’a měna poškodeného.

(3) Trestné věci, v ktorých pácháte! je 
neznámy a tiež poškodený je neznámy alebo 
ho niet, zapisovat’ třeba do seznamu mien 
pod příhodnými heslami, menovite udáním 
miesta spáchaného činu.

(4) Skladá-li sa strana, jejž měno je roz
hodné, z niekolko osob alebo je-li niekolko 
obviněných, obžalovaných atď. alebo poško- 
dených na trestnej věci zúčastněných, třeba 
každého z týchto, a je-li podaná žaloba na
vzájem, tiež měno osoby žalobou navzájem 
stíhanéj do soznamu .mien pojat’.

§ 249.

(!) Zápis do soznamu mien má byť ihned’ 
s prvým zápisom do registríku spojený.

(2) Soznamy mien buďte založené vždy dl’a 
objemu jednotlivých i’egistríkov pre prime- 
raný rad rokov; majú sa viesť oddelene od 
registríku a písmom zřetelným jako „Soznam 
mien" nadpísať.

(3) Nový svázok soznamu mien smie len na 
počiatku úradného roku byť založený; jako- 
náhle bol nový svázok otvorený, sú zápisy do 
drievejšieho svazku nepřípustné.

(4) Pri okresných súdoch má byť pre každé 
oddelenie súdu vo veciach trestných len je
diný soznam mien vedený. Pri menších su- 
doch okresných, obzvláště takých, ktoré su 
obsadené len jedným alebo dvorná sudcanu, 
Izá viac soznam ov a dl’a okolností všetky so
znamy mien, ktoré vo veciach občianskýcn 
alebo trestných vedené byť majú, vždy 
v jedon soznam mien slúčiť.

(5) O zápisoch do veřejných knih budte 
vedené soznamy reálne a osobné (index).

(6) Pre zápisy do žurnálu prezidiálneho 
buďte založené dva soznamy abecedne sesta
vené, a sice jedon d!a mien účastníkov, druhy 
dl’a predmetov podaní.
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(7) Poslednejšiemu třeba za základ položit’ 
vypočítáme a rozdelenie věcí prezidiálnych 
v § 19 obsažené; avšak dl’a potřeby možu 
dotyčné jednotlivých skupin věcí prezidiál- 
ných ďalšie pododdelenia byť převedené.

Právně věci z rokov minulých.

§ 250.
í1) Právně věci v registríku C, Ck, D, E, K, 

Kv, Co, R, Rv, T, Tv, Tk, TI a Tm zapísané, 
ktoré na konci roku nie sú ešte vybavené, 
jako i spisy inému úřadu odoslané, ale do- 
sial’ nevrátené, třeba vyznačit v registríku 
(soznamu odeslaných spisóv § 275) sposobom 
nápadným, čiarou na Tavej straně barevnou 
tužkou vedenou.

(2) Značky spisové věcí nevybavených 
(běžná čísla nevrátených spisóv) buďte uve
dené na prvej stránké stejného registríku 
(soznamu spisóv odeslaných) roku najbliž- 
sieho pod nadpisom „Nevybavené zostaly" 
v poradí ročníkov a čísiel drievejších registrí- 
k°v. Dl’a toho, jak jednotlivé věci sa ukončia, 
přeškrtne sa přenesená značka spisová v re
gistríku bežiaceho roku a vec v drievejšom 
registríku pri prvom zápise ako vybavená sa 
vyznačí. Jakonáhle bola vybavená i posledná 
vec, ktorá z předešlého ročníku ešte zostala, 
nech sa tento ročník registríku uzavrie, a 
Wh samostatný sošit, na obálke jeho vy- 
z'iačí, že bol uzavřený („Uzavřený dna ...“).
v. (3) Jestli niektorá vec nenie ešte pri po- 
ciatku tretieho roku po tom, v ktorom na
padla, vybavená, musí všakový zápis registrí- 
bový do registríku (soznamu spisóv odesla
ných) nového roku byť přenesený; přenesené 
věci buďte zapísané na počiatku nového re
gistríku před veciami, ktoré v tom roku sa 
nove zahajujú a pri tom nech sa zachová 
stará značka spisová. V štipci poznámkovém 
drievejšieho registríku (soznamu) třeba pre- 

esenie poznamenat’ a udat’ registrík aj 
stránku, kde sa přenos v registríku běžného 
p u nachádza („Přenesené 22. strana 3). 

nenesenie nech sa tiež na chrbte alebo na 
, a‘ke spisu v Tavom dolnom rohu vyznačí 
(str. 3./22.).

(4) Po uplynutí dvoch ďalších rokov třeba 
°ve prenesenie vykonat’.

Registrík z á j o m n ý.

§ 251.
l Ryi exekučných súdoch (§18 ex. p.) tre- 

viesť registrík zájomný dl’a vzorca č. 54.

Registrík zájomný má byť viazaný a tak 
založený, aby aspoň pre tri roky, alebo pri 
súdoch s rozsahom práce zvláště velkým pre 
dva roky vystačil. V každom svazku začínajú 
čísla položiek jednotkou. K registríku zájom- 
nému třeba viesť i soznam mien abecedne se
stavený dl’a mien dlžníkov (§§ 248, 249). 
Kde činnost’ úradná vo veciach výkonu exe- 
kúcie je nepatrnéjšia, móže registrík zá
jomný založený byť abecedne dl’a mien dlžní
kov ; v tomto případe soznam mien nemá byť 
vedený.

(2) Zápisy do registríku zájomného vyko
nává vedúci alebo dozorčí úradník oddelenia 
doručného a exekučného (oddelenia exekuč- 
ného) alebo úradník doručný, alebo iný úrad
ník kancelářsky (kancelářsky pomocník) 
k prevedeniu týchto zápisov od přednostu 
súdu určený. Osoby tieto ne sú však nijako 
povinné všetky, zápisy samy vykonat’, lež 
móžu skutočné vpísanie dát od nich naznače
ných dať vykonat’ kane. pomocníkom alebo 
súdnym sriadencom (podúradníkom).

(s) Všetky predpísané zápisy musia sa 
stať bez odkladu, jakonáhle případy, ktoré 
dosvědčit’ třeba, nastanú alebo v známost’ 
přijdu; nesmie sa trpeť, aby sa nahromadily 
zápisy neprovedené. Zvláště je nutné, aby 
bol prvý zápis exekúcie do registríku 
zájomného vykonaný do dvoch dňov po pře
vedení zabavenia. žiadal-li výkon exekúcie, 
aby sa výkonný orgán na niekolko dní 
vzdialil z miesta súdu, nutno zabavenie orgá
nem výkonným převedené zapísať do zájom
ného registríku v deň po jeho návratu.

(4) Ministerstvo spravedlnosti móže na- 
riadiť, aby u súdov s váčšou exekučnou agen
dou bol vedený zájomný registrík vo formě 
abecedne usporiadanej sbierky lístkov zájom- 
ných bez soznamu mien (kartotéky).

§ 252.

(r) Kde úkony pokračovania exekučného, 
ktoré do registríku zájomného třeba pozna
menat’, vyžaduji! súčinnosti výkonných orgá- 
nov súdu a preto osobám, ktoré majú viesť 
službu exekučnú, už obyčajným postupem 
práč úradne musia k vědomosti prísť, nemá 
nižiadne ďalšie opatrenie čo do zápisu do re
gistríku zájomného nastúpiť. Jestli tieto 
osoby registrík zájomný samy nevedli, majú 
příkazy súdne ich došlé úradníkovi kancelář
skému alebo pomocníkovi kancelářskému, 
ktorému registrík je sverený, byť včas k zá
pisu předložené.
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(2) O úkonoch, o ktorých oné osoby vo vy
konávaní svojej služby nijako zvedeť nemóžu, 
buďte osoby tieto alebo tí, ktorí majú viesť 
registrík, ihned’, jakonáhle sudca usnesenie 
učinil, cierom zápisu do registríku zájomného 
zpravení. Zpravenie toto móže sa stať zaslá
ním krátkého písomného sdelenia, alebo tým 
sposobom, že im sudcovské usnesenie prv, než 
k čistopisu sa odovzdá alebo k doručeniu vydá, 
k nahliadnutiu sa předloží. Příkaz k tomu 
udělí sa poznámkou na spisoch samých písa- 
nou (vid. registrík zájomný). Zápis ten má 
byť hněď na základe předložených spisov vy
konaný.

(3) O včasnost’ a správnost týchto sdelení 
má pečovat’ úradník (kancelářsky pomocník), 
ktorému je u súdu exekučného vedenie úko- 
nov exekučného výkonu sverené. úkony exe
kučného pokračovania, ktoré nevykonávajú 
orgánovia výkonní súdu exekučného, ani pod 
ich vedením sa neprevádzajú, ktoré však 
musia k zápisu do registríku zájomného byť 
sdelené, buďte osobám, ktorým tieto sdelenia 
sú uložené, podl’a ustanovení odst. 2. ozná
mené.

§ 253.

(!) Všetci veritelia, ktorí vydobudu zaba- 
venia hmotných věcí tohože dlžníka, buďte 
v štipci 4 dl’a časového poradia zabavenia uve
dení; pre jednoho a tohože dlžníka nesmie 
v registríku zájomnom nikdy viac než jedno 
číslo položkové byť vykradené. K menu 
prvého vymáhajúceho veriteťa budiž písme
no a),kmenu ďalšieho veritel’a písmeno násle
duj úce připojené a pri zápisoch do ostatných 
stipcov len uvedením stejných písmen zi- 
stené, ktorého veriteťa sa zápis dotýká. Tým- 
že sposobom třeba, je-li viac vymáhajúcich 
veriteťov, udat’ v štipci 2 spisové značky ich 
návrhov exekučných.

(2) Na práva zástavné (záložně), ktoré sú 
na predmetoch zabavených založené cestou 
veřej no-správnou, třeba v štipci poznámko- 
vom poukázať.

(3) Mená veriteťov, ichž právo záložné za
niklo, nech sa v štipci 4. barevnou tužkou 
preškrtnú.

§ 254.

Orgán výkonný, ktorému j e zabavenie mo
vitých věcí hmotných uložené, má před jeho 
převedením nahliadnutím do registríku zá
jomného a do zápisnic zájomných, ležiacich 
pri jednotlivých spisoch exekučných, zistiť,

zdali a jaké majetkové predmety sú už dlžní- 
kovi zabavené.

CASŤ ŠTYRTÁ.

SÚDNE SPISY.

ODDIEL PRVÝ.

Založenie spisov.

Všeobecné předpisy o spisoch.

§ 255.

(!) Všetky písemnosti (podania, zápisnice 
a iné zápisy, rozhodnutia, listy doručné atď.), 
ktoré sa k týmže veciam právnym vztahuj ú, 
buďte pod týmže společným označením spo
jené (spisy, značka spisová).

(2) Spisy třeba běžnými číslami listovými 
opatřit’. Obsahuj ú-li viac než 250 listov, třeba 
zpravidla nový svázok založit’.

(s) Jednotlivé písomnosti majú sa dťa času, 
kedy došly, ku spisom poj ať a běžnými čísly 
radovými opatřit’. Písomnosť, ktorou nová 
vec sa zahajuje, má byť vždy 1 označená. 
Čísla radové bežia ďalej, trebárs by dojdenie 
tej ktorej písomnosti spadalo do roku nového. 
Přílohy neobdržia osobitných čísiel radových, 
avšak nutno ich dťa počtu svojich listov opa
třit’ běžnými číslami listovými. Listiny, ktoré 
majú byť stranám opátne vydané, třeba při
pojit’ k spisom v otvorenej obálke; v tomto 
případe nech sa miesto listin obálka číslom 
listovým opatří. S lištami doručnými a inými 
stvrdzenkami třeba naložit’ jako s přílohami 
písomnosti, ktoré boly doručené, alebo ktoré 
obsahujú osnovu doručeného vybavenia^ ne- 
majú však byť označené číslami listovými- 
Pri spisoch váčšieho objemu možu všetky 
listy doručné a iné stvrdzenky byť spojene 
pod jedným číslom radovým jako osobitný 
sošit alebo pod spoločným obalom ku spisom 
připojené.

(4) Jak čísla listové, tak aj čísla radové 
nech sa píšu číslicami arabskými. Jestli sa 
spisy rozdelia na viac svázkov, nech sa 3e ' 
notlivé svazky k sebe patriace bežnyrru c - 
slami římskými označia.

§ 256.
(i) Zápisnice a iné zápisky buďte tak 

k spisom pojaté, aby poměr, v ktorom k se 
dťa času sriadenia a k došlým spisom
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času dojdenia stoja, snadno poznat’ sa dal a 
aby poradie časové všade zostalo zachované.

(2) Koncepty sudcovských vybavení (roz
sudky, usnesenia), po ústnom jednaní sria- 
dená, majú byť, trebárs už bolo rozhodnutie 
pri termíne (roku) prohlášené, k spisom 
vzaté na onom mieste, ktoré je určené oka- 
mžikom, kedy koncept k vyhotoveniu bol 
odevzdaný. Sudcovské vybavenia, ktoré sa 
vztahujú len na ten ktorý návrh písomne po
daný alebo vpísané sú v zápisniciach (jednací 
protokol, protokol sudcu k příkazu činného 
atď.), neobdržia zvláštneho čísla řadového.

(3) Jestli sa písomnosť k spisom vzatá 
pozdejšie zo spisov opáť vyníme a buďto vydá 
alebo odošle alebo k iným spisom přiloží, 
třeba vo spisoch poznamenat’, ktorého dňa 
a kam písomnosť bola odevzdaná.

§ 257.
0) Spisy buďte zpravidla všité do chrbta 

spisového, ktorý upravený je zo štvrtky obál
kového papieru. Kde sú listiny v obálke otvo- 
renej ku spisom přiložené, třeba obálku všit’.

(3) Obsahuje-li sošit spisový prez 80 listov, 
buďte spisy do obalu zhotoveného z papieru 
obálkového (obálka spisová) vložené; sošit 
spisový nech sa přiloží nerozdělený, čísla ra
dové a listové idú nepřetržíte ďalej zo sošitu 
spisového na následujúce písemnosti pod tou 
istou obálkou založené.

(“) V záležitostiach právnych, ichž spisy 
budú mať pravděpodobně váčší objem, možu 
spisy hněď z počiatku pod obálku spisová byť 
dané; ďalej třeba všetky spisy, ku ktorým 
soznam obsahový (prehťad spisov, hárok 
prelďadný, denník) sa vedie, položit’ do 
obálky spisovej.

(4) Na chrbte spisovém alebo na obálke 
spisovej třeba udat’ súd i právnu vec, ďalej 
11 a hornom jako i na dolnom kraji značku 
spisová, a je-li pre chrbet spisový alebo 
He obálku spisovú predpísaný tiskopis, čísla 
istov, y nichž sa nachádzajú naj dóležitej šie 
4°ky jednania, aj ich dátum. Na vnútornej 

straně chrbta spisového alebo obálky spisovej 
udte v kolmých riadkoch připojené čísla od 

100. Jakonáhle písomnosť, ktorú třeba 
opatřit’ novým číslom radovým, dojde alebo 

u spisom je vzatá, nech súdna kancelária 
1 ancelárske oddelenie) ihned’ přeškrtne oné 

. 0’ ktoré odpovedá číslu řadovému, ktoré 
Ojsomnost; nove došlá alebo k spisom pojatá 

drzí. Týmto sposobom možno každéj nove

pribývajúcej písomnosti ihned’ jej číslo ra
dové dať i vtedy, keď písomnosti, ktoré majú 
posledně radové čísla, v tom čase ešte zalo
žené nie sú, poneváč sa pri vyhotovení alebo 
vobec v práci nachádzajú.

(5) Jestli listy doručné a iné stvrdzenky 
vo zvláštnom sošite alebo pod společnou obál
kou sú sobrané, třeba na chrbte spisovom 
alebo na obálke spisovej nápadnou poznám
kou na to poukázat’ (na pr.: sošit doručenek 
a pod.).

Značka spisová.

§ 258.

(!) Značka spisová skládá sa z označenia 
registríku, do ktorého je vec zapísaná, z čísla 
registríku a z dvoch posledných číslic leto
počtu: C 425/22, E 132/99.

(2) Kde vyrídenie věcí rovného druhu 
viacej súdnym odděleniam je přidělené, nutno 
vedla toho pojat’ do značky spisovej i číslicu 
římsku oného oddelenia: „C II 425/22“ pre 
spory občianske II. oddelenia súdneho; ,R VI 
96/22 atď. Značka spisová pre spisy pozemno- 
knižné (báňské) utvoria sa len číslom den- 
níka a letopočtu, na pr. 51/22.

(3) Spisy vo veciach firemných označené 
sú dl’a svazku a stránky registríku, kde je 
firma zapísaná, spisy, ktoré sa všeobecne 
vztahujú na zariadenie a vedenie registríku 
obchodného, proste číslom denníka a rokom, 
ktorého došly. Jednacie číslo spisov, dl’a nichž 
bol firemný zápis převedený, utvoří sa 
tým, že pod označenie zo všeobecného regi
stríku napíše sa značka A pre firmy jednot- 
livcov, B pre firmy společností (veřejné, 
komanditně, akciové) a pre firmy družstiev, 
C pre finny společností s ručením obmedze- 
ným, k tomu číslo, pod ktorým je firma 
v tomto registríku zapísaná, a vedla toho číslo, 
pod ktorým je zápis převedený; na pr.:

Firm- Í.5.0-/22; Ihrm. 250 ;
A 40—2 B 50—1

Firm. 45 
C 2—2

/22.

(4) Je-li niekolko svázkov jednotlivých 
druhov firiem, označia sa tieto příslušnými 
číslami a vyznačia sa tiež v značke, na pr.:

IH5LÍL/22.
C II 2—1
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(5) Spisy prezidiálne označia sa číslami, 
pod ktoiými v § 19 uvedený je druh záleži
tostí, ku ktorému patina, a rokom, kedy došly; 
značku spisovú třeba položit pod číslo den
níku prezidiálneho; na pr. :

Prez. 956 
7/22

§ 259.

O) Obdrží-li niektorá právna vec novů 
značku spisovú, nech sa na obálke spisovej 
alebo na chrbte spisovém nová značka pod do- 
savádnu položí a táto červenou tintou pře
škrtne; třeba však, aby značka drievejšia prez 
to, že bola škrtnutá, zostala čítatel’nou.

(2) Značku spisovú, ktorú vec pri súde dru
hého stupňa obdrží, třeba na chrbte spisovom 
alebo na obálke spisovej pod značku spisovú 
prvého stupňa tam sa už nachádzajúcu po
ložit ; jakonáhle spisy trvale zpáť prvému 
stupňu dojdú, nech sa značka spisová druhého 
stupňa červenou tintou přeškrtne, avšak tak, 
aby zostala čítatel’nou.

číslo j e d n a c i e.

§ 260.

(1) Značka spisová a k nej připojené číslo 
radové tvorí číslo jednacie; na pr.:

C II 425/22 _ E 102/22
" 9 ’ 25

(2) Na každú písemnost’ ku spisom pri- 
chádzajúcu třeba po právej straně značky po- 
dacej, alebo niet-li tejto, v hornom pravom 
rohu prvej stránky textovej připojit’ číslo 
jednacie; přílohy opatria sa poukazem na 
číslo jednacie hlavnej písomnosti, a sice zpra
vidla rovněž v hornom pravom rohu, na pr.:

k C II 425/22 

9

(3) Na vyhotoveniach a ostatných písom- 
nostiach, ktoré třeba odoslať, dodat, alebo 
doručit, nech sa v hornom pravom rohu tex
tovej stránky udá číslo jednacie, ktoré má 
koncept alebo exemplár písomnosti k spisom 
vzatý.

(4) Zvláště bude označit predmety, ktoré 
v súdnom pokračovaní trestnom do súdnej 
úschovy budú vzaté, na obálke alebo na při
poj enom lístku číslom jednacím.

Spisy sporov občianských.

§ 261.
(1) Pre spisy o sporných veciach občian

ských třeba použit chrbtov alebo obálok spi
sových dl’a vzorca č. 55 a, b. Udelenie práva ^z°5r 
chudobných třeba na chrbte alebo obálke spi- a', b. 
sovej červenou tintou poznamenat (právo 
chudobných list___).

(2) So zašitím spisov do chrbta spisového 
alebo s připojením obálky spisovej třeba 
vyčkat až do prvého roku. žaloby, ktoré tým 
svojho vyrídenia dochádzajú, že žiadna zo 
stráň k prvému roku sa nedostaví, alebo že 
rok tento k smieru, k rozsudku na základe 
uznania, vzdania alebo následkem zameška- 
nia vedie, buďte bez použitia chrbtov spiso
vých alebo obálok spisových dl’a čísiel regi- 
stríku sporného sriadené, po ročníkoch, alebo 
dl’a častí jednoho roku v obale sbierané 
(spisy sběrné, balík sběrný). Ostatně písom
nosti tejže právněj věci sa týkajúce, jako 
listy doručné, zápisnice o rokoch, koncepty 
rozsudkov atd’., nech sa do žaloby vložia, 
alebo všetky písomnosti na tútiež vec sa vzťa- 
hujúce přetaženou niťou v jedno sošijú.

Spisy o pokračovaní príkaznom 
a vo veciach výpověďných a 

upomínacích.

§ 262.
O) Súdne výpovědi smlúv nájomných 

(pachtovných), jako i návrhy nespojené s vý- 
poveďou, aby bol odevzdaný alebo převzatý 
predmet najatý (pachtovaný), s písomno- 
sťami k tomu patriacimi, nech sa bez použitia 
chrbtov alebo obálok spisových jako spisy 
sběrné uložia (§ 261). Jestli následkom po
daných námietok dojde k sporu, třeba pre zá
ležitost túto založit spisy sporné a výpoved 
alebo návrh, aby najatý alebo pachtovaný 
predmet bol odevzdaný alebo převzatý, jn^0 
aj ostatně písomnosti tejže věci sa týkajúce, 
jako číslo prvé vziať k spisom sporným. Na 
miesto vyzdvihnutých písemností třeba zalozit 
poukazuj úci list.

(2) Spisy o pokračovaní príkaznom _a úpo
rní nacom usporiadajú sa dl’a čísiel registriKu 

každého roku jako spisy sběrné.. Dojde-h 
k sporu, platí o nich totiež, čo o veciach výpo- 
veďnýeh.

Spisy exekučné, konkurzně 
a spisy vnúteného vy rovnáni a.

§ 263.
(i) Návrhy na povolenie exekúcie. alebo 

exekučných úkonov k zaisteniu peňažitých po
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liFadávok, ku ktorým súd len vo svojej vlast
nosti jako súd procesný, jako súd pre záleži
tosti nesporné alebo jako súd konkurzný je 
příslušným, buďte pojaté ku spisom sporu, 
ku spisom žaloby príkazné (IX. tit. c. p. s.), 
ku spisom pokračovania upomínacieho, zále
žitosti súdnictva nesporného alebo konkurzu, 
o ktoré sa prosba exekučná opiera.

(2) Jestli jako súd exekučný vystupuje ten 
istý súd, u ktorého bolo vedené pokračovanie, 
ktoré k exekučnému titulu viedlo, nech sa 
hněď, s návrhom exekučným založia samo-

' statné spisy exekučně.
(3) žiada-li behom pokračovania exekuč- 

ného vymáhajúci veritel’ proti tomuže dlžní- 
kovi rozšírenie exekúcie na nové časti ma
jetkové stejného druhu, třeba vziať návrh 
tento a dalšie tým vznikajúce písemnosti ku 
spisom prvého pokračovania exekučného.

§ 264.
v (l) Pre spisy exekučně a konkurzně třeba 
EMs. použiť spisových obálok (chrbtov) dl’a vzorca 
Vzor č' 56—59, pre spisy vnúteného vyrovnania dl’a 

í. Ma. vzorca č. 59a.
(2) Spisy niekoFko exekúcií vedených pod 

jedným číslom registríkovým nech sa spoja; 
bolo-li by třeba pre spisy jednotlivých exe
kúcií dl’a odstavca 1. rózných chrbtov alebo 
obálok spisových použit’, buďte spisy spoje
ných exekúcií pojaté do nepredtlačených 
chrbtov alebo obálok spisových. Pri exekú- 
ciach, ktoré nie sú vedené na imanie nemo
vité, třeba vyčkat’ so zašitím spisov alebo 
s připojením zvláštnej obálky spisovéj, až 
úojdú spisy o prevedenom prvom úkone exe- 
kučnom. Nedojde-li však k výkonu povolenej 
exekúcie, třeba spisy jako sběrné uschovat’. 
,(s) K spisom o nútených dražbách nemo- 

Vzor v^os^> 0 vnút. vyrovnaní a konkurzným nech 
í. eó! sa připojí soznam obsahu dl’a vzorca č. 60 

(přehrad spisov, hárok prehFadný, denník), do 
něhož třeba zapisovat’ dochádzajúce podania 
hněď, jakonáhle boly súdnej kancelárii (kan
celářskému oddeleniu) dodané, ostatně pí
semnosti k spisom pojaté však dl’a doby, kedy 
Povstaly. V sozname má sa poznamenat’ pri 
Jednotlivých podaniach počet příloh. Ostatné 
uúaje o přílohách (druh, obsah, jakost’ atď.) 
fú vylúčené. Soznam tento nutno viesť, aniž 
by^ boly zápisy odkládané, tak že je voždy 
sposobilým poskytnúť plný a spoFahlivý pře
ni ad o přítomnem stave záležitosti a o tom, 
Jakých opatřeních v nej učinit’ třeba. Piateho 
stlpca soznamu móže sudca použit’ k záznamu 
udělených príkazov alebo neučiněných ešte 
navrhov, sdelení a pod.

Spisy vo veciach súdnictva ne
sporného.

§ 265.
(1) Pre věci pojednávania pozostalostného 

nech sa založia dl’a pravděpodobného objemu 
spisov sošity spisové alebo spisy s obálkami 
(vzor č. 61); ku spisom pozostalostným ob- J™* 
jemu váčšieho třeba připojit’ soznamy dl’a 
vzorca č. 60, pre ichž vedenie majú platit’ 
předpisy § 264, odstavca posledného.

(2) Spisy sverenské založené buďte do 
svázkov pod obálkami spisovými a buďte ve
dené pre ne hárky přehradně.

(8) V ostatných veciach súdnictva nespor
ného nech sa k spisom hárok prehFadný ne
přidává a móže i zašitie spisov do chrbta 
spisového odpadnúť, jest-li spisy dl’a všeho 
len niekoFko málo kusov budú obsahovat’, ako 
na pr. pri umořovaní listin, potvrdzení o ve
dení obchodných knih, spísaní posledných po- 
rídení atď.

§ 266.

(1) Z iných spisov tohože súdu a menovite 
zo spisov knihovných nebuďte zpravidla 
k spisom druhým nižiadne opisy brané. Kde 
sú skutečnosti, ktoré z iných spisov vyplý- 
vajú, pre prejednanie věci dóležitými, třeba 
krátký záznam o tom k spisom připojit’ a pri 
tom na dotyčné spisy sa odvolat’.

(2) Podania a písemnosti vzťahujúce sa 
na pozdejšie objavenie posledného porídenia 
alebo imania pozostalostného driev nezná
mého třeba vziať k spisom drievejšieho po
kračovania pozostalostného.

Spisy vo veciach fir e m n ý c h.

§ 267.

(1) Pre každú firmu v registríku obchod- 
nom zapísanú buďte založené osobitné spisy.
Pre spisy vo veciach firemných třeba použit’ 
obálok spisových (vzor č. 62). Všetky po- ^zor 
dania a iné písemnosti, ktoré sa tejže firmy 
dotýkajú, zahrnuj úc v to i dožiadania o po- 
skytnutie výpisov z registríku alebo sdelenia
o firmách a písomnosti o jednaniach trest
ných, ktoré sa na firmu vzťahujú, alebo 
o opatreniach policie firemnej pre neopráv
něné používanie firmy, třeba vziať k týmže 
spisom.

(2) Smluvy společenské a spoločenstevné 
listiny o změnách a dodatkoch k nim, pokial’ 
obsah ich nebol úplné zapísaný do registríku,
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buďte pojaté do zvláštnej knihy příloh a 
v primerane silné svazky sviazané.

(s) Označenie spisov, ku ktorým to ktoré 
podanie bolo vzaté, udať třeba v piatom 
štipci denníka pre firemně.

Spisy pokračovania opravného.

§ 268.

i1) Spisy v pokračovaní opravnom povstá- 
vajúce, — mimo pořádného protokolu, kon
ceptu rozhodnutia stupiía opravného a opisy 
rozhodnutí nižšieho i nadriaďeného stupňa, — 
třeba vziať k spisom věci, v letorej opravný 
prostriedok vznesený bol, a s týmito súdu 
prvej stolice odoslať. čísla radové a čísla listo
vé prechádzajú bez pretrženia zo spisov súdu 
prvého stupňa na spisy povstávajúce v po
kračovaní opravnom, ktoré k spisom prvej 
stolice nutno pojať.

(2) Poukazy a výtky, ktoré za příležitosti 
rozhodovania o opravnom prostriedku vo vý
kone práva dozoru sa vydávajú a len pre súd 
alebo pre jednotlivých úradníkov sú určené, 
majú zpravidla udelené byť na osobitnom 
liste, ktorý nech sa k vybaveniu prostriedku 
opravného připojí. Listy tieto nesmejú sa 
k spisom záležitosti onej pribrať, ale do den
níka prezidiálneho zapísať, a keď už potřebné 
opatrenia boly učiněné, uložit’ vo spisoch pre- 
zidiálnych.

(3) Spisy u stupňa opravného podržané 
třeba dl’a čísiel registríka, jehož sa to dotýká, 
usporiadať a dl’a ročníkov alebo dl’a častí 
roku vo spisy sběrné slúčiť (§ 261, odst. 2.).

Spisy vo veciach právnej po
moci a vo veciach registríku 

sběrného.

§ 269.

í1) Pokial’ spisy věcí do registríku Cd, Td, 
Nc, Nt zapísaných není nutno iným úradom 
odyiesť alebo k spisom sběrným alebo iným 
pojat’, třeba ich dl’a čisiel registríku usporia
dať a dl’a ročníkov alebo dl’a častí rokov vo 
spisy sběrné slúčiť (§261).

(2) Spisy, ktoré povstávajú pri návrhoch 
mimo nejakej věci u súdu zahájenej, jako na 
pr. žiadosti o právo chudobných, návrhy na 
předběžné dokazovanie atď., buďte, jestli 
pozdejšie oná záležitost’ sa zahájí, k spisom 
tohoto pokračovania pojaté.

Spisy prezidiálne.

§ 270.

í1) Spisy věcí prezidiálnych třeba, pokial’ 
neni nutno ich odovzdať iným úradom alebo 
vziať k spisom súdu, dl’a roznych skupin 
v § 19 uviedených usporiadať a dl’a ročníkov 
alebo častí roku v spisy sběrné slúčiť (§ 261, 
odst. 2.).

(2) pri veciach objemu váčšieho možu 
všetky podania a písomnosti tejže věci sa 
týkajúce do obálok spisových byť položené.

(3) Spisy, ktoré k tomuže druhu věcí na- 
ležia, třeba složiť do tohože balíka. Dl’a množ
stva spisov možu v tomtiež balíku spisy ráz
ných druhov věcí alebo len jedného druhu byť 
složené, alebo može byť pre tentýž druh věcí 
niekol’ko balíkov utvořené.

(4) Spisy prezidiálne, ktoré sa týkajú věcí 
dověrných a nemajú byť přístupné, nech sa 
uschovají! pod zámkom.

Spisy sběrné.

§ 271.

Kde sú založené spisy sběrné, třeba jed
notlivé balíky označit’ dl’a registríku, druhu 
věcí atď. im odpovedajúcich. Aby bolo Iza 
písomnosti vo spisoch sběrných slúčené vy- 
hfadať, obdržia v každom balíku jednotlivé 
věci dl’a poradia, v ktorom sú složené, běžné 
čísla arabské.

Denník vo veciach trestných.

§ 272.
Pre věci trestné třeba založiť denník, 

k čomu nech sa použije prehťadu spisov dl’a 
vzorca čís. 60. Do denníka móžu byť pojaté 
i stručné údaje o druhu a obsahu příloh (na 
pr. výslech svědka A, protokol o olifadani 
atď.). V ostatnom budiž dbané pri vedení to
hoto denníka predpisov § 264, odst. posl. Obál
ky spisové používané buďtež dl’a vzorca č. 62a. vzor^

ODDIEL DRUHÝ.

Uschovanie spisov.

Zovňajší poriadok.

§ 273. '
(i) Pokial’ ňeni nič iného ohl’adne jedno

tlivých druhov spisov nariadené, uschován^ 

sú spisy v miestnosti kancelárskej v otvoie-
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ných škriniach nástěnných, v priehrady roz
dělených, srovnané dl’a roznych registríkov 
a soznamov; v každej skupině majú ležať 
spisy zpravidla dl’a poradia čisiel registríko- 
vých. Spisy vo veciach, v ktorých sú po
ložené roky, v ktorých bežia lehoty alebo po- 
dania sa očakávajú, buďte uschované vo 
zvláštnych priehradách primeranými nadpisy 
opatřených; v každej priehrade třeba opat 
složit’ v jedno oné spisy, ktoré sa budú 
v tentýž deň potřebovat’, poneváč lehota 
stejne u nich končí, alebo na tentýž deň je 
rok položený. Spisy věcí právoplatné ešte ne
vybavených, v ktorých konanie každou chví- 
l’ou alebo po uplynutí určitej lehoty móže byť 
pokračované, jako na pr. pri kl’ude alebo 
v případe prerušenia sporu a kontumácie ža
lobců, buďte rovněž v osobitných priehradách 
uschované.

(2) Jestli v súdnej kancelárii (kancelár- 
skom oddělení) sa zpracúvajú zároveň věci 
občianske i trestné, nech sa spisy vo veciach 
občianskych od spisov vo veciach trestných 
uschovávajú oddelene.

(8) Na miesto spisov vydaných, ač-li ne
holý len vedúcemu oddelenia alebo niekto- 
rému z ostatných sudcovských úradníkov to- 
hože súdneho oddelenia odevzdané, alebo bez 
toho už do seznamu spisov vydaných za- 
písané, třeba založit’ list, na ktorom třeba na
značit’ značku spisovú alebo číslo jednacie, 
deň vydania a osobu alebo úřad, ktorému 
sPisy odevzdané alebo odeslané boly.

§ 274.
í1) V úradných miestnostiach smejú mimo 

priehrad a škriní len také spisy a písemností 
sa nachádzáť, ktorých je třeba k práci, ktorú 
právě vykoňať nutno; spisy, ktorých už neni 
třeba, buďte každodenně do priehrad zaklá
dané.

(2) V úradných miestnostiach úradníkov 
sudcovských majú len oné spisy byť po- 
držané, v ktorých třeba súdeovi k príprave 
na ústné jednanie nahliadnuť, alebo ktoré sú 
Pravé predmetom práce sudcovskej.

(3) V súdnej kancelárii (oddělení kancelár- 
skom) buďte jednotlivé písemnosti, ktoré 
njajú^byť zpracované, tiež zovne rozlišované 
ula rózneho sposobu, jako třeba s nimi úrad-

naložit’. Obzvláště třeba dl’a možnosti lišit’: 
P°dania, ktoré, týkajúce sa nové věci, do re
jstříku zapísané a novou značkou spisovou 
0Patrené byť majú; písemnosti, ktoré patria

k věci už zahájenej a s jej spismi sudcovi 
majú byť předložené; písemnosti, ktoré kan- 
celária sama má vybavit’; spisy od sudcu vrá- 
tené, ktoré vyhotovenia (čistopisy) vyžadujú; 
odbyté písomnosti a konečne oné písomnosti, 
ktoré len k spisom vziať, zašit’ a odložit’ třeba.

Odosielanie spisov.

§ 275.

t1) Vydanie všetkých spisov niektorej 
věci sa týkajúcich, ich návrat a pri váčších 
súdoch dl’a potřeby i odovzdanie spisov inému 
oddeleniu nech súdna kancelária (oddelenie 
kancelářské) zapisuje do soznamov vydaných 
spisov, ktoré třeba viesť dl’a vzorca č. 63. J'z°3r 
Idú-li spisy na rožne úřady po sebe s do- 
žiadaním, aby boly priamo ďalej odeslané, 
třeba v štipci 4. seznamu vydaných spisov 
uviesť všetky miesta dožiadané v poradí do- 
žiadania. Pri vrátení spisov iných úradov 
třeba viesť prez 6. štipec vodorovné čiaru; 
je-li třeba udat’ niečo o predmete, jehož sa 
vrátené spisy týkajú, má sa to do stlpca po
známkového poj ať. Běžné číslo seznamu budiž 
vždv na odoslaném spise poznamenané (na 
pr. „S. O. 4/23“).

(2) Věci nutné (pilné) třeba v sozname vy
daných spisov jako také podškrtnutím stlpca 
prvého barevnou tužkou označit’. Spisy, ktoré 
boly zaslané veřejnému notárovi, r.by pro- 
viedol úradné úkony jakožto súdny komisár, 
třeba vyznačit’ v sozname vydaných spisov 
připojením písmena N. barevnou tužkou na- 
písaného.

(s) Soznam spisov vydaných nech sa naj- 
menej jedenkrát’ každý mesiac, chřadne věcí 
nutných však každý týždeň sudcovi (předse
dovi senátu) předloží, aby rozhodnul majú-li 
sa spisy vydané nazpát vyžiadať alebo treba-li 
dožiadaný úřad upomenúť.

Uschovávanie dole žitých listin.

§ 276.

(i) Posledné porídenia, zahrnujúc sem i zá
pisnice o přehlášení poslednej vole u súdu, 
zápisnice o výslechu svedkov ústného posled- 
ného porídenia, smluvy svatobné, smluvy de- 
dičské, darovania a iné doležité listiny v prvo- 
pise, ichž ztrátu nebolo by Izá vóbec, alebo 
len so značnými obtížami alebo nákladmi na
hradit’, třeba, — netvoria-li přílohy spisov 
sporných alebo pozemnoknižných, — vo 
zvláštně spisy sběrné slúčiť a v uzavřených
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skriniach v bezpečí před ohňom uschovat’. 
K písomným posledným porídeniam, ktoré 
boly súdu odovzdané, třeba přiložit protokol 
o úkonu prijatia, k posledným porídeniam 
od ver. notára předloženým (§ 85 ver. not. 
poriadku) oznámenie alebo podanie, ktorým 
k súdu došly.

(2) O listinách týchto třeba viesť běžný 
^or soznam (soznam listin) dl’a vzorca č. 64.

' Čísla soznamu listin majú od 1. ledna 
do posledného prosinca každého roku ísť 
poradom; v sozname nech sa stane zmien- 
ka o súdnych opatreniach chtadom jednotli
vých listin učiněných a nech sa poukáže na 
spisy pozostalostné alebo iné, ku ktorým opis 
týchto listin bol připojený. Listiny třeba dl’a 
ročníkov v poradí soznamu listin skladať a 
každú opatřit letopočtem oného roku, ktorého 
bola u súdu uložená, a číslom soznamu listin 
(Sl. 243/22).

§ 277.
(x) K soznamu listin třeba založit soznamy 

mien podFa mien stráň (pozostavitetov, man- 
želov atď.) abecedne srovnané, a sice jedon 
soznam mien o listinách po smrti strany ulo
žených (posledně opatrenia osob zomrelých 
atď.) a jedon o všetkých iných listinách. 
Dozvie-li sa súd o smrti osoby, do soznamu 
posledně uvedeného zapísanej, třeba previesť 
přepis do soznamu prvšieho.

(2) Uschováme listin a vedenie soznamu 
listin a soznamu mien náleží úradníkovi spi
sovné alebo vobec úradníkovi kancelářskému 
(kancelářskému pomocníkovi) od přednostu 
súdu k tomu určenému. Oba úkony musia 
vždy pre všetky listiny u súdu uložené tejže 
osobě byť sverené.

(3) Jestliže iné súdy alebo úřady chcejú 
do takých listin nahliadnuť, smejú im zpra
vidla len overené opisy ich byť zaslané. Vý
nimka je přípustná, len jestli súd, aby zistil 
pravost alebo z iných dóvodov za nevyhnu- 
tetne nutné přehlásí, aby mu byl sám prvopis 
listiny předložený.

(4) Na ověřených opisoch posledných po- 
rídení, smlúv svatobných, smlúv dedičských 
a iných listin u súdu uschovaných, ktoré 
majú byť připojené k spisom pozostalostným, 
nech sa poznamená označenie sběrných spi- 
sov, u ktorých prvopis listiny leží.

Vydanie prvopisov listin.

§ 278.
(!) Listiny a iné spisy, ktoré v občianskych 

veciach právnych pri ústnom jednaní boly

předložené a na ktoré v rozhodnutiach bral 
sa zřetel’ a ichž pražiadneho ověřeného opisu 
sa u spisov nenachádza, nech sa účastníkem, 
pokiat rozhodnutie nevešlo v právnu moc, bez 
újmy předpisu § 339 civil. por. súdneho vy- 
dávajú jedine na zvláštnu žiadosť. žiadosť 
tá móže byť ústné učiněná. Dosvedčenie jej 
može sa stať v spojení s potvrdením o přijatí 
vo spisoch samých (na pr. na svoju žiadosť 
přílohu A v prvopise vyzdvihol a obdržal —• 
podpis strany).

(2) Treba-li spisy následkem vzneseného 
opravného prostriedku zaslat’ súdu představe
nému, musia sa k nim připojit’ listiny a iné 
spisy (kresby, nárysy atď.), na ktoré v roz
hodnutiach bral sa zřetel’ a ktoré ešte u súdu 
sú uschované. Takéto listiny a spisy medzi 
tým vydané, ichž ověřeného opisu vo spisoch 
nieto, nech sa od účastníkov v krátkej ceste 
vyžiadajú.

(3) Zaslanie spisov inštancii opravnej ne- 
smie byť přetahované preto, že sa čaká, až 
dojdu listiny alebo. opisy vyžiadané; prv sluší 
tieto, jakonáhle boly od účastníkov přinesené, 
dodatečné inštancii opravnej zaslat’. Zostalo-!i 
vyžiadanie bez účinku, musí byť o tom po 
uplynutí 8 dní po odeslaní spisov inštancii 
opravnej krátké oznámenie učiněné.

(4) Ustanovenia 2. odstavca prichádzajú 
primerane k platnosti pri predmetoch súd
neho ohťadania a pri veciach predsvedných.

(5) Ktoré spisy, pojaté k spisom po vyba
vení právnej věci, majú byť stranám vydané 
a ktoré u súdu podržané, má sudca v jednot
livých prípadoch určit’ dl’a predpisov zákon
ných dotyčné toho platných.

Nahliadnutie do spisov.

§ 279.
0) Pokial’ neni nič iného pre jednotlivé od- 

vetvia súdnych věcí alebo pre isté druhy 
súdnych úkonov ustanovené, móžu strany 
u súdu nahlidať do všetkých spisov, ktoré sa 
týkajú ich právnej věci, a na svoje útraty 
možu z nich opisy a výpisy požadovat’.

(2) Pokial’ možu osoby tretie do súdnych 
spisov nahliadnuť a zhotovenie opisov žiadat, 
plynie zo zákonných predpisov (§ 252 c. p- s. a 
§§ 63, 120 tr. p.).

(3) V oných veciach súdnych, na ktoré sa 
tieto předpisy nevzťahujú, móžu tretie osoby 
v spisy súdne nahliadať a opisy si opatřit, 
buďto jestliže všetky strany svoje povolenie 
k tomu udelia alebo přednosta súdu vzhl’adona
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na osvědčený právny zájem nahliadnutie 
v spisy a opatrenie opisov dovolí.

(4) Do spisov možno nahliadnuť pod do- 
Madom úradníka kancelářského. Osobám sú- 
kromým spisy do ich bytov odovzdať neni 
dovolené. Možu však spisy, ktorých, jako sa 
očakávať dá, v najbližšej době u súdu třeba 
nebude, v prípadoch ohradu hodných na 
žiadosť inému súdu byť zaslané, aby strana 
v súdnej kancelárii tohoto súdu do spisov 
mohla nahliadnuť. Povolenie k tomu udeťuje 
přednosta súdu; zaslanie tam a zpát —- pokial’ 
neide o spisy trestné — deje sa na útraty 
strany, ktorá má v žiadosti o zaslanie přiložit’ 
potřebné poštovné.

(5) Sudcovským úradníkom súdu je k po
třebě pri ich úkonoch neobmedzene dovolené 
vo všetky spisy nahliadať.

(6) Predchodzie ustanovenie platí jak pre 
spisy věcí ešte nepřej ednaných, tak i pre 
spisy do spisovné odevzdané a listiny u súdu 
uložené.

(D OhFadne práva žiadať za vyhotovenie 
výpisov depozitných, zostávajú terajšie před
pisy nedotčené. (§ 22 nar. 39.425/1881 I. M.)

ODDIEL TŘETÍ.

Spisovna.

Odovzdanie spisov.

§ 280.
C1) Po právoplatném vybavení věci majú 

kyt jej spisy, a sice pokial’ neprichádza 
c Platnosti ustanovenie § 129, odstavca 3., bez 
uieskania odovzdané spisovní k uschováni u 
(odovzdanie spisov). Kromě spisov věcí prá
voplatné vybavených třeba odovzdať:

1. spisy sporov, v ktorých pokračovanie už 
Ce_ý 5°k nebolo konané, leda že by nebola 
určitá doba pozdejšia jako koniec kťudu po- 
tracovania umluvená a súdu oznámená.
, Staršie svazky spisov v právnych veciach 

Sudnictva nesporného.

0dovzdanie spisov, ktoré sú uložené 
balíky sběrné, má zpravidla nastat’ teprv, až 

setky věci, ichž spisy v tomže balíku sú 
schované, budú úplné vybavené.

tr ^ ,ir>red odevzdáním spisov vo veciach 
0 estuých (právoplatný rozsudek, usnesenie 
t; 3 , venh zpát vzatie žaloby) musí aspoň 

ez výkon trestu byť zavedený alebo právo- 
gikny rozsudek cieFom zavedenia trestu 

uemu zástupcovi doručený. Ďalej třeba

před odevzdáním vydat’ vyrozumenia, v tom 
ktorom případe predpísané, a učinit’ o pred- 
metoch do súdneho uschovania vzatých (pred- 
metoch, na ktorých alebo ktořými bol skutok 
trestný spáchaný atď.) dl’a platných pred- 
pisov primerané opatrenia.

(4) čas odovzdania spisov prezidiálnych 
určí přednosta súdu podFa dostačiteFnosti 
priestoru, ktorý k uschovaniu spisov je po 
ruke.

(5) Spisy predbežne ku spisom připojené 
třeba před odevzdáním spisovni vylúčiť a 
v případe potřeby úřadu příslušnému vrátit’.

§ 281.
C1) Před odovzdaním spisov spisovni majú 

byť stranám listiny v § 278 naznačené a iné 
přílohy, predmety súdneho ohFadania a věci 
predzvedné, ktoré sa u spisov nachádzajú, 
vydané; menovite třeba dbať toho, aby nezo- 
staly vo spisoch oné věci, ktoré svojim obje
mem alebo z iných dóvodov k uschovaniu vo 
spisovni sa nehodia. Odovzdanie spisov třeba 
v registríku alebo v sozname, v ktorom je vec 
zapísaná, v štipci poznámkovom poznamenat’; 
príde-li vec tá pozdejšie opáť do chodu, má 
byť záznam tento přeškrtnutý.

(2) Na zovňajšej stránke (chrbet spisový, 
obálka spisová) spisov, ktoré sa majú odo- 
vzdať, třeba červenou tintou napísať rok 
odovzdania, a jestli spisy tieto hodia sa k zni- 
čeniu, rok, v ktorom smejú byť zničené.

Uschová nie spisov vo spisovni, 

§ 282.
O) Spisovňa je pre všetky oddelenia súdu 

— mimo oddelenia knih pozemkových —- spo
lečná.

(2) V spisovni sú uschované spisy, usporia- 
dané dl’a oddělení súdnych a pre každé od- 
delenie opat dl’a registríkov a soznamov, 
v ktorých jednotlivé věci sú zapísané, a dl’a 
ich čísiel. Spisy vo veciach pozemnoknižných 
třeba uschovat’ usporiadané dFa čisiel den- 
níka. Pre spisy vo veciach firemných třeba 
sriadiť vo spisovni tiež osobitné oddelenie. 
Pre každú firmu má sa sriadiť osobitný sva
zek, odovzdanie příloh do knihy příloh třeba 
vyznačit’. Veřejné listy, v ktorých zápisy sú 
vyhlašované, třeba sbierať a v časovom poradí 
uschovávat’. Spisy občianské a trestné třeba 
oddelene uschovat’; rovnako třeba i spisy vo 
veciach prezidiálnych dFa věcí a ročníkov 
usporiadané odlúčeno od spisov súdnych 
uschovat’.
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(3) Obdržaly-li spisy postupné niekotko 
spisových znáčiek, nech sa uschovajú na 
mieste značke poslednej primeranom. Jestli je 
medzi spismi oddelene uschovanými súvislosť, 
má sa to pri odevzdaní spisov na zovňajšej 
stránke spisov udat’ a registratúrne označenie 
súvislých spisov připojit.

(4) Spisy slúčené v balíkoch sběrných třeba 
uschovávat v pevných deskách; pod vrchnou 
nech sa založí hárok určený pre zápis pozná
mek, jestli pozdejšie trvale alebo na čas spisy 
z balíku budu vyňaté a opat sa tam uložia. Vo 
spisovní musia byt jednotlivé stojany a prie- 
hrady nápismi o uložených tam spisoch, regi- 
stríkoch atď. opatřené.

(5) Spisovna pre spisy pozemnoknižné zo- 
stáva s vedením knih pozemkových spojená.

úradník spisovné.

§ 283.

(1) Poriadanie spisovné a dohtad nad ňou 
má byť pri každom súde sverený úradníkovi 
kancelářskému (pomocníkovikancelářskému), 
ktorého nech určí přednosta sudu (úradník 
spisovné).

(2) Spisy, registríky, knihy, soznamy atd’., 
ktoré majú sa vo spisovní uschovat, nech sa 
odovzdajú úradníkovi spisovné. Pre odovzda- 
nie spisov do spisovné má každý úradník kan
celářsky (oddelenie kancelářské) sudcovi 
přidělený viesť zviáštnu knihu, do ktorej 
v štipci prvom spisy, sběrné balíky, registríky, 
knihy atď. toho ktorého času odevzdané, za
píše, kdežto v druhom štipci úradník spisovné 
potvrdzuje příjem svojim podpisem, udávajúc 
dátum. V tejto knihe třeba ďalej, a sice v oso- 
bitnom štipci treťom pri jednotlivých spisoch 
sběrných, balíkoch, knihách atď. udat, v kto
rej priehrade spisovné sú uschované. Zápisy 
do tretieho stlpca musí učinit úradník spi
sovné a musia sa stať do 8 dní po převzatí 
spisov. úradník spisovné može žiadať, aby 
jemu k tomu cieíu týždenne na jeden deň 
kniha tá bola ponechaná.

(3) Pri súdoch okresných s menším množ
stvem práce može vedenie zvláštnej knihy 
o odvedení spisov spisovní za súhlasu před
sedu sborového súdu prvej stolice odpadnúť.

Vydanie spisov,

§ 284.
Zo spisovné možu byť spisy vydané len na 

stvrdzenku. Stvrdzenka nech sa položí na

miesto spisov vydaných a spis zapíše do zvlášt- 
neho soznamu (výnos min. sprav, z 31. října 
1922, č. 52637/22).

ODDIEL ŠTVRTÝ.

Zničenie spisov.

Doba uschováváni a.

§ 285.

(x) Spisy spisovné, ktoré staly sa nepo
třebnými, majú sa zpravidla po dvaatridsiati 
rokoch vylúčiť a zničit.

(2) Lehota tato počítaná jest dl’a dňa, kedy 
posledně rozhodnutie vošlo v právnu moc, a 
kde rozhodnutia nieto, podta dňa posledného 
opatrenia dl’a spisov vo věci tejto učiněného 
alebo pri soznamoch, záznamech a pod. dl’a 
dňa posledného zápisu.

(8) Jestli sú zvláštně důvody pre to, aby 
jednotlivé spisy alebo ich časti ďalej boly 
uschované než po dobu dvaatridsiati rokov, 
může přednosta súdu nariadiť, aby tepry po 
dlhšej době boly zničené alebo aby vůbec 
zničené neboly.

(4) Výkazy úradné třeba zničit, jakonáhle 
boly úradne tiskom uverejnené.

Nepřípustné vylúčenie spisov.

§ 286.

Z vylúčenia sú vyňaté:
1. Spisy zájmu dějepisného, vědeckého 

alebo politického (archivalia);
2. normálie, spisy o zákonodarstve, sría- 

dení a obsadení súdov a ročné výkazy úradné, 
ktoré sa neuverejňujú v úradnej štatistike,

3. spisy o menovaní i penzionovaní súdnych 
úradníkov a exemplár výkazu o stave oso- 
nom úradníkov u prezidia tabule uschovaný,

4. nákresy súdnych budov, spisy vo veciach 
stavebných a spisy smlúv nájemných pre su 
uzavřených;

5. rozsudky, smiery a platebně příkazy, P 
nia stráň a protokoly s rozsudecnymi z 
imami;
3. knihy pozemkové a všetky iné knihy 
rej né, spisy na ne sa vztahuj úce, V“’mm ^ . 
'sy o pozemnoknižných záznamech pop 
v, ktoré opát boly vymazané;
7. registrík obchodný, jako aj spisy regi- 
íkové, ktoré sa vzťahujú na zápisy ešte p 
ívo cfíWnPW a na firmy ešte nevymazané,
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8. všetky spisy sverenské a pozostalostné;

9. listiny v prvopise dl’a § 276 u súdu uscho
vané ;

10. spisy, ktoré sa týkajú prehlásenia za 
mrtvého, uznania alebo popierania manžel
ského povodu, platnosti alebo rozluky man
želstva ;

11. spisy právnych věcí, chřadne ktorých sú 
uložené ešte depozity;

12. registríky a seznamy k ich použitiu 
slúžiace, knihy v spisovní vedené.

§ 287.

Dostaví-li sa pri jednotlivých súdoch nut- 
uosť pre nedostatek miesta ísť s vylúčením 
spisov prez medze v §§ 285 a 286 naznačené, 
třeba svolenie k vylúčeniu tomu navrhnúť 
u^ministra spravedlnosti a pri tom vyložit’ 
dovody a presne označit’ skupiny spisov, ktoré 
Majů byť vylúčené.

Vylúčenie spisov.

§ 288.
v (0 V soznamoch k potrebe spisovné zalo
žených vyznačí sa vylúčenie červenou tintou; 
soznamy přiložené v předu balíkov sběrných 
třeba po vylúčení všetkých spisov v tom 
ktorom balíku uložených vo spisovní uschovat’.

í2) Úradník sudcovský od přednostu súdu 
ustanovený má vylúčené spisy bedlive pre- 
zkušať, či bolo presne dbané predpisov, plat- 
nyc!l Pre vylúčenie spisov. Odvoláva-li sa 
vylúčenie niektorých spisov, buďtež i zápisky, 
Převedené podťa odstavca 1., primerane po- 
zmenené.

§ 289.
t1) Pokial’ sa nestalo opatrenie, že třeba 

vymčené spisy odovzdať archívu od minister- 
stya spravedlnosti naznačenému k odbornej 
Prehliadke archívnymi orgánmi alebo že iným 
Posobom prehliadka taká sa má stať, nech 

®a vylúčené spisy s tou podmienkou predajú, 
e hned’ po svojom odevzdaní budú v prítom- 
°sti súdneho úradníka rozemleté alebo ináč

zničené.
■') Rovnakým sposobom třeba vylúčené 

Plsy zničiť, jestli archív, kterému dl’a 1. od- 
v„avya wajú byť odevzdané, odoprel ich pre- 
Voia. ’a'eb° jestli spisy k odovzdaniu pripra- 

*je do lehoty súdom určenej neboly převzaté 
eno vylúčené spisy do lehoty k tomu určenej 
c avnymi orgánmi neboly prezkúmané.

Zničenie spisov trestných 
s ú d o v.

§ 290.

Dotyčné zničenia starších spisov trestných 
súdov zostávajú v platnosti předpisy nar. ě. 
18.800/1912 I. M. a vl. nar. zo 17. ledna 1920, 
č. 38 Sb. z. a n.

č A S Ť PIATA.

SÚDNA KANCELÁRIA.

ODDIEL PRVÝ.

Posobnost’, úradné vedenie a dozor.

Posobnost’.

§ 291.

Posobnost’ a úradné povinnosti súdnej 
kancelárie určené sú zákonnými predpismi.

Vedenie činnosti úradnej.

§ 292.

(r) Kde utvořené sú oddelenia kancelářské, 
prislúcha vedenie činnosti úradnej v týchto 
vedúcemu oddelenia, pri oddeleniach však, 
kterým v čele sudcovský úradník nestojí 
(oddelenie poz. knih, registrík obchodný, 
oddelenie doručné a exekučně atd’.), úradní- 
kovi vedúcemu pre oddelenie ustanovenému 
(vedúcemu pozemnoknižného úřadu), a jestli 
takého niet, úradníkovi kancelářskému, kte
rému přednosta súdu příkaz k tomu dá (kan
celářsky úradník dozorčí). Pri všetkých 
ostatných súdoch spočívá vedenie úradnej 
činnosti v rukách přednostu súdnej kancelárie 
(úradníka vedúceho) alebo, jestli takého niet, 
v rukách úradníka kancelářského, kterému 
přednosta súdu příkaz k tomu dá (kancelář
ského úradníka dozorčieho).

(2) úradníci kancelář ski, kterým vedenie 
práce je sverené, sú zodpovědní za všetku 
úradnú činnost’ súdnej kancelárie alebo oddě
lení kancelářských od nich vedených. Majů 
tedy, s výhradou všetkých oprávnění v služob- 
nom dohťade přednostu súdu založených, 
učinit’ potřebné opatrenia dotyčné zamest- 
nania personálu kancelářského i sriadenec- 
kého tam k službě ustanoveného, rozdělit’ 
práce medzi nich, a prislúcha im bezpro
středný dozor nad služebnou činnosťou týchto 
osob nahliadaním do spisov, zápisov, registrí- 
kov atd’. Nech sa pri každéj příležitosti pre- 
svedčia, sú-li úkony úradné rýchle, riadne,
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účelne a jednotné prevádzané a možu k od- 
stráneniu prieťahov alebo vád poznaných bez 
odkladu vhodné zariadiť, alebo, prekračo- 
valo-li by to ich oprávnenie, učinit’ ciePom 
nápravy oznámenie přednostovi súdu.

(3) Osoby v súdnej kancelárii alebo v kan
ce! árskom oddělení zaměstnané majú byť 
poukazom kancelářského úradníka, ktorému 
vedenie práč je sverené, potial’ poslušné, 
pokial’ přednosta súdu nevydá meniacich na- 
riadení.

(4) Súdnej kancelárii alebo kancelářskému 
oddeleniu třeba odovzdať soznam všetkých 
úkonov, ktoré nimi samostatné majú byť ob
starávané.

§ 293.

Predpísané výkazy a přehrady o činnosti 
úradnej musia byť zpravidla od přednostu 
súdnej kancelárie (úradníka vedúceho), alebo 
kde takýchto niet, od dozorčieho úradníka 
kancelářského sostavené. Osobám týmto třeba 
predo všetkými ostatnými sveriť vedenie 
knihy peňažnej. Im uložená je tiež povinnost’, 
všetky potřeby písacie a iné potřeby kancelář
ské, palivo a svietivo obstarávat a spravovat 
a o obstarávanie, doplnenie a opravu inven- 
tára pečovat, jestli přednosta súdu záležitosti 
tieto inému kancelářskému úradníkovi ne
přidělí.

Rozvrh práce.

§ 294.

C1) Práca má byť medzi osoby v súdnej 
kancelárii (oddělení kancelárskom) zaměst
nané čo možná rovnoměrně a s najváčším 
ohl’adom na ich schopnosti rozdělená.

(2) Úkony, ktoré smejú byť obstarané len 
od určitých úradníkov k tomu zmocněných, 
jako vedenie knih, úkony pokladničně a pod., 
móžu byť sverené iným sriadencom len 
na výpomoc, vyskytla-li sa úradníkovi 
k tomu v prvom radě povolanému nějaká 
překážka. Všetky úkony ostatně, ktoré dl’a 
ustanovení tohoto poriadku jednacieho majú 
od. úradníkov kancelářských byť převedené, 
možu, pokial’ neni učiněná výnimka, dl’a 
potřeby přidělené byť oficiantom (pomocní
kem) kancelářským, jestli tito buďto obstáli 
s dobrým prospechom pri zkúške kancelárskej 
alebo majú vzhtadom na svoje vědomosti a 
schopnosti spósobilosť úkony takéto obsta
rávat. VoFba pomocníkov kancelářských, 
ktorí smejú úkony úradníkov kancelářských

zastávat, prislúcha osobám, ktorýxn vedenie 
úradné v súdnej kancelárii je sverené.

(3) Opatrenia, učiněné o rozvrhu práce 
alebo o zaměstnaní personálu, možu kedykol’- 
vek byť změněné; ztrácajú svoju posobnost, 
jestli přednosta súdu niečo iného nariadi.

Zamestnanie personálu 
kancelářského.

§ 295.

i1) úkony, ktoré podťa zákona a dl’a tohoto 
jednacieho poriadku možu uložené byť súdnej 
kancelárii alebo jednotlivým kancelářským 
úradníkom (pomocníkom kancelářským), 
majú iba vtedy byť obstarané od úradníkov 
sudcovských, jestli buďto prevedenie úkonu 
tohoto so zvláštnymi ťažkosťami, v pomeroch 
toho ktorého případu viaznucími, je spojené, 
alebo jestli nedostatečná alebo menšia spóso
bilosť kancelářského personálu zakročenie 
úradníka sudcovského nezbytným činí.

(2) Přednosta súdu, ktorý pokládá per
sonál kancelářsky jemu podriadený za nespó- 
sobilý, úkony alebo skupiny úkonov, v ktorých 
súdna kancelária dl’a zákona alebo poriadku 
jednacieho má vybavenie alebo přípravu vy- 
bavenia alebo iné samostatné opatrenia 
obstarat’, uspokojivé previesť, má úkony tie 
alebo ich skupiny prezatým sudcovskýni 
úradníkom (sudcovským úradníkom pomoc
ným) sveriť, a to bez odkladu předsedovi 
súdnej tabule oznámit’. Předseda tabule móže 
opatrenie toto zrušit’ alebo obmedziť, čili na- 
riadiac změny v personálu, zjednat’ možnost, 
aby pri súde požiadavkom zákona a poriadku 
jednacieho čo do samostatnej činnosti súdnej 
kancelárie mohlo lepšie byť vyhovené.

(3) Prezatýmne uloženie kancelářských 
úkonov sudcovským úradníkom má byt o 
předsedu súdnej tabule, leda že sa opatřeni 
přednostu súdu nezrušia, ministerstvu spra
vedlnosti ohlášené a změny, nariadene po 
případe v personále, oznámené.

§ 296.
Prednostovia súdov, vedúci oddělení a 

všetci iní sudcovskí úradníci majú. jak P 
prehliadke súdnej kancelárie, tak i v os 
nom služobnom styku so súdnou kancelan 
a jednotlivými jej sriadencami využit ■'pf 
příležitosti k tomu, aby seznámili uradniKov 
a kancelářských pomocníkov s najdo ezi 
šími predpismi o tom, jak čo do formy sa 
zachádzať so súdnymi podaniami a spis
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k zpracovaniu přidělenými, aj s onými požia- 
davkami úradného jednania, ichž vědomost’ 
im je potřebná. Takýmto poučením, ozna
čením vzorných prípadov, jako aj přidělením 
úkolov, na ktorých by svoju schopnost’ k sa
mostatnému vybavovaniu práč kancelářských 
i svoju znalost’ zákona mohli upevňovat’ a 
zkúšať, má byť kancelářským úradníkom 
umožněné, poznenáhla vždy viac, bez příkazu 
a návodu sudcovského, expedície, pri ktorých 
neide o právně rozhodovanie, a úkony a práce 
zovňajšieho postupu úradovania pri výkone 
súdnictva sa naskytujúce obstarávat’, a tým 
sudcu práč pisárskych a opatření, ktoré sa 
jedine zovňajšieho postupu úradovania tý- 
kajú, čo možná zbavit’.

§ 297.

čas úradný pre úradníkov kancelářských a 
pomocníkov kancelářských obnáša vo všedný 
deň osem hodin, o sviatkoch aspoň štyri 
hodiny. Hodiny úradné pre službu súdnej 
kancelárie stanovené musia sa presne do- 
držiavať.

Dohl’ad vedúceho oddelenia a 
přednostu s ú d u.

§ 298.
í1) Vedl’a dohťadu, ku kterému denné úra- 

dovanie příležitost’ skytá, má vedúci odde
lenia jedenkrát ,za mesiac všetky registríky, 
záznamy a soznamy, ktoré majú byť v jeho 
oddělení vedené, porovnávajúc tu a tam ich 
zápisy so spismi, čo do úplnosti a správného 
vedenia zkúšať a presvedčiť sa tým, jako aj 
Prehliadajúc spisy, o tom, či úkony kancelář
ské sú náležíte a svědomitě obstarávané a či 
v úkone kancelárskom nevyskytly sa prieťahy. 
Kde obstarávanie služby kancelárskej pre 
niekotko súdnych oddělení je sjednotené, ná
leží dohl’ad tento tomu vedúcemu oddelenia, 
kterému pi-ednosta súdu dozor nad zaměst
náním kancelářského a sriadeneckého perso
nálu uložil.

(2) Nie sú-li oddelenia kancelářské utvo- 
rené,. musí byť úradná činnosť súdnej kan- 
celarie každého mesiaca udaným sposobom od 
Přednostu súdu prehliadnutá. Každý sudcov- 
,,ý úradník je však povinen, poklesky a prie- 
ahy y službě kancelárskej, ktoré pri vyba- 

v°yaní sudcovských úkonov shťadá, bez 
°dkladu přednostovi súdu ohlásit’.

(3) Prehliadky vykonané vedúcim odde- 
enia alebo prednostom súdu buďte zistené

připojeným podpisom a dátumom v prehliad- 
nutých registríkoch, záznamech a soznamoch.

§ 299.

(r) Vedenie registríkov, záznamov a so- 
znamov, ktoré sa netýkájú práč toho ktorého 
kancelářského oddelenia, úradovanie v kan
celářských oddeleniach, ktorým nestojí v čele 
úradník sudcovský, úkony kancelářské' a 
účetně, ktoré nie sú osobitnému kancelář
skému oddeleniu přikázané, a stav peňazí od 
úradníka súdnej kancelárie schovávaných má 
byť zkúšaný prednostom súdu aspoň jeden
krát za štvrť roka. Vykonaná prehliadka 
nech sa zistí připojeným podpisom a dátumom 
v prehliadnutých registríkoch, záznamech a 
soznamoch.

(2) Kromě toho má přednosta súdu občas 
vykonat’ aj prehliadku jednotlivých kancelář
ských oddělení a ich činnosti dl’a § 298 vedú
cim oddělení uloženú na miesto týchto. Pri 
tom má nielen zistiť, zda vedúci oddelenia1 

predpísané prehliadky mesačné pravideťne 
vykonává, lež má nahliadnutí do registríkov 
a spisov použit’ zároveň k tomu, aby sa vy
šetřilo, zda sudcovské úkony samy dost’ rýchle 
a včas sa prevádzajú.

(3) Shl’adá-li přednosta súdu pri prehliadke 
nedostatky, ichž odstránenie leží mimo jeho 
posobnosti, má o tom představenému úřadu 
dozorčiemu k nariadeniu příslušného opa- 
trenia povolanému, činit’ oznámenie alebo 
vyšetrovanie disciplinárně dať zaviesť.

§ 300.

Přednosta súdu móže dl’a potřeby nariadiť, 
aby jemu z určitých registríkpv a soznamov, 
obzvláště z denníka pre podania pozemno- 
knižné, zo soznamu pre záležitosti registríku 
obchodného a z iných občas boly podávané 
výkazy o prácach nehotových.

Inšpekcia kancelárie.

§ 301.
(i) Aby udržaný bol přísný poriadok 

v službě kancelárskej a zároveň aby bol dohťad 
a dozor vedúcim oddělení, jako aj přednostovi 
súdu čo možná usnadněný, má pri všetkých 
váčších súdoch vedťa dohťadu nad súdnou 
kanceláriou vedúcim oddelenia a predno
stom súdu prevádzaného vykonávat’ dozor 
nad činnosťou všetkých osob, kancelářskými 
úkonmi sa zabývajúcich, úradník kancelářsky 
osobitne k tomu určený (inšpekcia kancelá-
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rie). Kde ustanovený je přednosta súdnej 
kancelárie, přináleží dozor tento k jeho po- 
vinnostiam. Ináč má přednosta súdu niekto- 
rému kancelářskému úradníkovi (vedúcemu 
úradníkovi) dozor ten prikáza-! (inspektor 
kancelářsky); příkaz tento je vždy odvola- 
tel’ný. Dozor tento možno tiež sveriť úradní
kovi sudcovskému, a to i vtedy, keď j e u súdu 
ustanovený riaditel’ kancelárie.

(2) Inšpekcia kancelárie má byť pri každom 
sude, kde sa to za nutné pokládá, v jednej 
osobě spojená. Vztahuje sa na všetky odde- 
lenia kancelářské u súdu sriadené; odde- 
lenia pozemnoknižné možu však byť z dozoru 
inspektora kancelárie vyňaté.

(3) úradník, ktorému inšpekcia kancelárie
je sverená, má o to pečovat’, aby pri prevá- 
dzaní úkonov kancelářských zákonné předpisy 
a zvláštně nariadenia, od přednostu súdu 
dané, boly zachovávané, hodiny úradné nále
žíte dodržované, aby sa nedodelkov vyvaro
valo a všade aby pokoj, poriadok a svornost’ 
panovaly. K tomuto ciel’u má jednotlivé od
děl enia súdnej kancelárie aspoň jedenkrát za 
týždeň navštívit’, do sposobu, jako sa zachádza 
s úkonmi kancelářskými, jako aj do registrí- 
kov, záznamov a soznamov a spisov nahliad- 
nuť, a kde zpozoruje úradovanie zrejme 
protizákonné alebo nesprávné, udělit’ příslušné 
poučenie. V záležitosti shl’adaných vád, ktoré 
poučením nedajú sa odstrániť, má sa s pří
slušnými návrhmi obrátit’ na vedúceho odde- 
lenia alebo přednostu súdu a obzvláště, 
obdržiac jeho svolenie, tiež učinit’ opatrenia, 
ktoré sa pri váčšom návale práč a pri zvlášt- 
nych nahodilostiach, ktoré obavu porušenia 
úradnej činnosti vzbudzujú, nutnými byť 
javia. .

(4) Zanedbania alebo prekročenia úradných 
povinností, ktoré zavdávají! podnět k opatre- 
niam disciplinárnym, buďte přednostovi súdu 
bez odkladu oznámené.

ODDIEL DRUHÝ.

Úkony súdnej kancelárie mimo služby do
ručné j a exekučnej.

Samostatná činnost’, 

a) Vo spore občianskom.

§ 302.

C1) Úkony, ktoré súdna kancelária (kan
celářské oddelenie) samostatné, tiež bez 
příkazu sudcovského a bez vyžiadania súd-

neho usnesenia má obstarávat’, sú vedl’a práč 
a výkonov uložených jej ináč dl’a tohoto 
jednacieho poriadku a dl’a iných predpisov, 
tieto:

1. vyrozumenia štátneho alebo vojenského 
úřadu žalovanému nadriadeného alebo súdnej 
tabule, vrchného štátneho zastupitelstva a 
ministerstva spravedlnosti o podaní žalob pre 
pohťadávky peňažité na štátnych úradníkov 
alebo osoby vojenské alebo na úradníkov 
v službě justičnej postavených, sriadencov 
(podúradníkov), jako aj vyrozumenia nad- 
riadených orgánov o žalobách vznesených na 
obce a okresy a vyrozumenia poručenských 
úradov o žalobách proti osobám pod opaterou 
ich postaveným;

2. predloženie prvopisu příloh podaní u súdu 
zadržaných a listin od strany na žiadosť od- 
porcu u súdu uložených (§ 201 c. p. s.); návrh 
na zkrátenie lehoty k nahliadnutiu má byt 
bez odkladu sudcovi (předsedovi senátu) 
k rozhodnutiu předložený; stranám, ktoré su 
přítomné, třeba ihned’ rozhodnutie to v súdnej 
kancelárii ústné oznámit’, a že sa tak stalo, 
krátkou poznámkou vo spisoch, v ktorých tiež 
trvanie lehoty zkrátenej udat’ třeba, do
svědčit’ ;

3. prijatie oznámenia o změnách bydlišta 
alebo bytu; o oznámení nemá sa zápisnica 
spisovat’, ale novů adresu třeba len vo spisocn 
poznamenat’; súdna kancelária má změnu 
bytu, pokial’ doručenia straně sú v běhu, bez 
odkladu oddeleniu doručnému a exekučnému 
(oddeleniu doručnému, úradníkovi doručné
mu) oznámit’;

4. prijatie oznámení predpísaných v zálezi- 
tostiach doručenia a sdelenia pri doručovaní 
medzi advokátmi (§ 199 c. p. s.);

o. zaslanie podaní, ktoré strany po žalobě 
k príprave ústného sporného jednania cinia 
odporcovi, neobsahujú-li tieto podania návrhy 
alebo nabídnuti e dókazov, ohťadne ktorych 
sudca (předseda senátu) ihned’ nějaké opa- 
trenie má učinit’; exemplár podania, určeny 
pre súd, má byť v súdnej kancelárii k spisom 
záležitosti onej pojatý; že podanie došlo, třeba 
sudcovi (předsedovi senátu) ústné sdělit;

6. povolenie stranám a ich zmocnencorn 
nahliadnuť do spisov, pokial’ spisy 
v kancelárii súdnej, a obzvláště do spiso^ 
pokračovania přípravného alebo do sP's0 

o převedených dókazoch od sudcu na prika 
činného alebo dožiadaného předložených;

7. opatrenie listin, věcí prezvedných a P1,6 

metov súdneho ohladania, ktoré u verejne

1
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úřadu alebo ver. notára sú uschované, jestli 
súd (předseda senátu) nariadil, aby predlo- 
ženie týchto listin a predmetov bolo zariadené 
(§§ 328, 343 c. p. s.);
_ 8. vyrozumenie bezprostředných představe

ných oných osob, ktoré majú byť jako svedko- 
via vyslýchané, jestli svedok vo verejnom 
úřade je postavený a, jako sa očakávať dá, pre 
zachovanie bezpečnosti alebo iných veřejných 
zájmov musí pre dobu svojho výslechu byť 
zastúpený alebo jestli povolaný je jako svedok 
sriadenec alebo službu konajúci ústavu do
pravného mechanickými hýbadlami provodzo- 
vaného, dělník pri baniach, hutiach alebo 
valcovniach alebo osoba v súkromej lesníckej 
službě postavená (§ 294 c. p. s.);

9. vymoženie svedečného prevedie súdna 
kancelária poplatkovým lístkom. Příkaz 
k tomu nech sa súdnej kancelárii udělí ústné 
alebo stručnou poznámkou na jednacej zá
pisnici („vymocť svedečné“).

(2) Vyrozumenia, vyzvania, dožiadania a 
zaslania v č. 1., 5. a 8. zmienené dejú sa 
stručnými písemnými sdeleniami; vyrozume- 
nia a dožiadania, v čís. 1., 7. a 8. udané, třeba 
sudcovi k podpisu předložit’. Vyrozumenie dl’a 
čís. 8. může sa pri naliehavosti věci stať ústné; 
taktici má kancelářsky úradník v prípadoch 
súrnych osobné zakročit’ v příčině zaopatrenia 
listin, věcí prezvedných a predmetov súdneho 
oMadania u ver. notára alebo úřadu, nachá- 
dzajú-li sa tito v mieste súdu.

(3) O žalobách proti osobám vojenským 
třeba uvědomit’ nadriadené velitetstvo žalo
vaného, a neni-li toto známe, veliteťstvo uve
dené v § 142, odst. 1.

b) V pokračovaní k o n k u r z n o m.

§ 303.
t1) Predpísané vyrozumenie úradov poštov

ných a telegrafných, nadriadeného služebného 
úřadu úpadců, štátneho zastupitelstva, úřadu 
báňského, finančného riaditeťstva, berného, 
zelezničného a paroplavebného úřadu, colného 
uradu, prvostupňovej priemyselnej vrchnosti 
,a robotníkov poišťujúcej pokladnice o uvalení 
konkurzu, jako aj o ukončení konkurzu 
(§§ 91, 92, 198 konk. p.) musí byť od súdnej 
kancelárie (kancelářského oddelenia) samo
statné i bez sudcovského příkazu a bez sjed- 
kania si súdneho usnesenia vykonané.

(2) Vyrozumenie deje sa zasláním vyhoto
veného usnesenia, ktorým bol konkurz uvalený 
alebo je přehlášený za ukončený.

c) Vo veciach súdnictva nespor
ného.

§ 304.

Vo veciach súdnictva nesporného má 
súdna kancelária (kancelářské oddelenie) ob
starávat samostatné bez sudcovského příkazu 
a bez toho, že by si zjednala súdne usnesenie, 
vyrozumenie úradov berných o podaniach za 
zápis firmy alebo změny firmy už zapísanej 
alebo jej majitefov do registríku obchodného.

d) Pri s r i a d e n í opatrovníka.

§ 305.

Nariadi-li súd doručenie opatrovníkovi, má 
súdna kancelária (kancelářské oddelenie) 
edikt o sriadení opatrovníka vyhotovit’, sud
covi (předsedovi senátu) k podpisu předložit 
a edikt výveskom na súdnej doske uveřejnit’. 
Taktiež buďte dožiadacie prípisy, nakofko 
vůbec zvláštně takéto prípisy o výkon doru- 
čenia sú vydávané, od súdnej kancelárie 
k odoslaniu vyhotovené a sudcovi len k pod
pisu předložené.

e) Vo veciach trestných.

§ 306.

(1) Oznámenia a vyrozumenia, ktoré dl’a 
platných predpisov třeba učinit’ o zavedení a 
skončení pokračovania trestného, o uvalení 
vazby a o nastalých odsúdeniach (§§ 108, 130, 
330 tr. p. a i.) buďte súdnou kanceláriou 
(kancelářským oddělením) samostatné i bez 
sudcovského příkazu, aniž by si zjednala 
súdne usnesenie, vykonané.

(2) Rovnakým sposobom náleží jej vyroz
umět’ bezprostředných představených oných 
osob, ktoré jako svedkovia majú byť vyslý
chané, jestli je svedok vo verejnom úřade 
alebo službě postavený a jak předvídat’ Izá, 
pre zachovanie bezpečnosti alebo iných veřej
ných zájmov počas svojho výslechu zastupo
vaný byť musí, alebo jestli sriadenci železnič- 
ných dráh a parolodí, dělníci v baniach, 
hutiach, hámroch a valcovniach, osoby zdra
votnictva, v službě štátnej alebo obecnej alebo 
osoby vo verejnej alebo súkromej službě les
níckej postavené jako svedkovia sú před
volané (§ 198 tr. p.).

§ 307.

Vyzvania, vyrozumenia, sdelenia, ozná- 
menía a dožiadania, ktoré nie sú od přednostu
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súdu alebo sudcovského úradníka, ale priamo 
od súdnej kaneelárie (oddělenia kancelář
ského, pozemnoknižného atď.) na iné úřady, 
na strany alebo na iných účastníkov 
upravené, buďte, pokial’ v jednotlivom pří
pade iného ustanovenia niet, podpísané od 
toho kancelářského úradníka, ktorému sú ku 
zpracovaniu přikázané spisy, na základe 
ktorých vyzvanie, vyrozumenie, sdelenie 'atď. 
stať sa má.

f) Pri přijatí ústného předne
se n i a.

§ 308.

Mimo ústných přednesení, ináč týmto jed
nacím poriadkom alebo inými predpismi 
v súdnej kancelárii připuštěných, móžu vo 
veciach sporných, trestných,: exekučných, 
konkurzných a nesporných žaloby, návrhy a 
iné oznámenia v súdnej kancelárii (kancelár- 
skom oddělení) byť do zápisnice vzaté, alebo 
pokial’ je to dovolené, zápisom do registríku 
zistené.

§ 309.

(1) Kancelářsky úradník (kancelářsky po
mocník), ktorý ústné předneseme zápisnične 
spisuje alebo ho zápisom do registríku do
svědčuje, má stranu, pokial’ třeba, na zákonné 
ustanovenia k platnosti prichádzajúce upo
zornit’ a ju vyzvať, aby potřebné udán i a 
učinila. Menovite má sa dbať toho, aby pri 
přednesení, ktorým sa pokračovanie zahajuje, 
úplné měno i prímenie stráň, zamestnanie 
jako aj přesná adresa účastníkov boly udané. 
Pokladá-li kancelářsky úradník prednesenie 
pre nepříslušnost’ súdu alebo pre nedostatek 
iných zákonných náležitostí za nepřípustné 
alebo za neodovodnené, má ústné si opatřit’ 
poukaz od sudcu. Sudca može potom predne
senie sám prijať alebo dotyčné spísania zá
pisnice úradníkom kancelářským, čoho třeba, 
nariadiť.

(2) Návrhy ústné přednesené na úradné 
úkony, ktoré súdna kancelária sama má ob
starat’, třeba bez spísania zápisnice krátko 
v spisoch zaznamenat’. To isté platí o vyba
vení takýchto žiadostí. Kancelářsky úradník 
zápisnici! alebo záznam spisujúci má v po
chybnosti zistiť totožnost’ strany.

Vydanie vyhotovení, výpisov 
a o p i s o v.

§ 310.
O) Vyhotovenia, výpisy a opisy zo súdnych 

spisov, stranami žiadané, majú byť od súdnej

kaneelárie vydané. Osobám třetím, ktoré 
právny zájem osvedčia, smejú bez súhlasu 
stráň byť vydané vyhotovenia, výpisy a opisy 
len so sudcovským povolením. Povolenie toto 
nech sa vymože od súdnej kaneelárie (kan
celářského oddelenia) na základe žiadosti na 
ňu upravenej; udeliť povolenie přísluší sud- 
covi, ktorému je oná vec přikázaná (předse
dovi senátu), pokial’ sa však týká věcí už 
vybavených, přednostovi súdu alebo úradní- 
kovi od něho k tomu zmocněnému.

(2) Sudcovské svolenie budiž na spise, 
z ktorého vyhotovenie, výpis alebo opis sa 
žiada, od sudcu poznamenané a dátum 
i podpis připojený (na pr.: „Vyhotovenie 
alebo opis pre A. povolený. 12./10. 22.“)-

(3) žiadošť za vydanie vyhotovenia, výpisu 
alebo opisu može v súdnej kancelárii aj ústné 
byť přednesená.

Přípravné zpracovanie podaní.

§ 311.

(1) Podania, ktoré sa týkajú věcí cele 
nových, musia byť hněď, jakonáhle boly do
dané súdnej kancelárii (kancelářskému odde- 
leniu), do predpísaných registríkov a sozna- 
mov mien zapísané a opatřené značkou 
spisovou z toho plynúcou. Jestli podania 
třeba vziat’ k spisom věci už zahájenej, 
má byť ponajprv číslo radové, ktoré toto 
podanie obdrží, v radě čísiel na chrbte spisu 
alebo na obálke spisu přeškrtnuté a potom 
značka spisová a číslo radové, pod ktorým 
podanie toto bolo k spisom vzaté, na podanie 
napísané; kde sa vedie hárok prehťadny 
(denník) o písomnostiach k spisom pojatých, 
třeba podanie, pokial’ iného nariadenia nieto, 
tiež ihned’ zapísať do hárku pr,ehl’adného.

(2) Po tomto predbežnom zpracovaní třeba 
podanie, pokial’ sa tak vo sporiadanom chodě 
úradnom može stať, a sice dl’a potřeby s při
loženými spismi, předložit’ sudcovi (předse
dovi senátu, sudcovskému úradníkovi samo
statné zaměstnanému atď.).

(3) Věci súrne musia byť predo všetkým1 

ostatnými zpracované a sudcovi bez meškania 
předložené; všetky ostatně podania budte 
s výhradou bližších nariadení přednostu sudu 
zpravidla v ten deň, kedy kancelárii boly 
dodané, jestli však odpoludnia do kančelarii 
prídu, dňa následujúceho sudcovi předloženo.

(4) prv než sa žaloby novo došlé alebo zá, 
pisnične podané sudcovi alebo predsedov
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senátu k určeniu roku predložia, třeba ze
vrubným prehliadnuťím soznamov mien pri 
registríkoch sporných vyšetřit’, zda není 
o prevádzanom nároku pri sude spor zahájený 
alebo zda nebol už rozsudkem právoplatné 
rozhodnutý. Výsledek tohoto vyšetrenia nech 
sa stručnou poznámkou na exempláre žaloby 
pre súdne spisy určenom alebo na zápisnici 
dosvědčí.

Zhotovenie čis^topisov.

§ 312.

C1) čistopis vyhotovenia má byť zpravidla 
pokial’ možno písacím strojom obstaraný 
úradníkom kancelářským (kancelářským po- 
mocníkom), ktorý pre sudcu úkony kancelář
ské obstarává, alebo pomocníkmi kancelář
skými jemu přidělenými; pokial’'to iné povin
nosti dopúšťajú, móžu sa tiež přikázaní 
sriadenci (podúradníci), ktorí majú dobrý 
rukopis, k opisovaniu použit’.

(2) Čistopisy, ktoré pre příliš značnú za
městnanost’ osob v prvom radě k tomu povo
laných alebo celého personálu oddelenia 
kancelářského nemohly by byť dost’ rýchle 
porídené, menovite čistopisy objemných vyho
tovení, ichž dobré a přesné prevedenie pri 
dennej službě kancelárskej sa očakávať nedá, 
móžu kancelářským pomocníkom menej za
městnaným a obzvláště aj pomocníkom kan
celářským iných oddělení byť přikázané. 
Prikázanie to ustanoví dozorca kancelárie, a 
kde takéhoto dozorců nieto, přednosta súdnej 
kancelárie alebo kancelářsky úradník, kte
rému vedenie súdnej kancelárie je sverené, a 
S1ce buďto priamo na základe vlastných spo- 
zorovaní alebo na žiadosť vedúciho oddelenia 
alebo kancelářského úradníka, do jehož po
sobnosti obstaranie vyhotovenia náleží.-

(:i) Pokial’ smejú byť trestanci vo vázni- 
cjach pri sborových súdoch sa nachádzajúci ku 
zhotoven i u čistopisov použití, sluší posúdiť 
dl a predpisov o tom vydaných.

P i s á r ň a.

§ 313.

Pri váčších súdoch móže dl’a potřeby 
Příslušný počet kancelářských pomocníkov 
voticiantov) byť výlučné ustanovený k tomu, 
a V obstarávali čistopisy. Tito kancelárski 
zaměstnanci nepridelia sa žiadnemu kancelár- 
Síemu odděleniu, ale majú obstarávat’ pre 
setky oddelenia čistopisy, ktoré nemóžu byť

v oddeleniach zhotovené (pisárňa). Spojenie 
kancelářských pomocníkov, ktorých ku zho- 
toveniu čistopisov sa používá, vo spoločnej 
miestnosti pracovnej neni nutné.

(2) Vedenie tohoto oddelenia a dozor nad 
personálem jemu přikázaným má byť od 
přednostu súdu uložený niektorému úradní- 
kovi alebo oficiantovi kancelářskému.

(3) čistopisy, ichž objem neobnáša viac než 
dve stránky, taktiež čistopisy, ktoré vyplněním 
formulářov sa zhotovuj ú, buďte tiež tam, kde 
je osobitná pisárňa, bezvýnimečne v tom kto- 
rom oddělení zhotovené.

§ 314.

(!) Písemnosti, ktoré majú sa zaslat’ 
pisárni k čistopisu, musia v každom oddělení 
kancelárskom v priehrade spisovej, opatrenej 
nadpisem „pisárňa", byť sbierané a odtiai’ 
v určitých hodinách sriadencami odnesené.
V prípadoch súrnosti smejú jednotlivé písem
nosti tiež mimo určených hodin byť odnesené.

(2) Vedúci pisárne má koncepty, jemu 
z jednotlivých oddělení kancelářských přine
sené, prevziať a práce pisárske čo možná 
rovnou mierou medzi kancelářských pomoc
níkov rozdělit’. K dokladu nad nimi má viesť 
hárok (knihu), v ktorom pod menom jednot
livých kancelářských pomocníkov (oficiantov) 
zaznamenává sa len deň, kedy koncept jemu 
bol odovzdaný a jeho číslo jednacie. Po odve
dení hotového čistopisu nech sa tento zápis 
úradníkom alebo oficiantom kancelářským, 
ktorý pisárňu vedie, přeškrtne. Hárky tieto 
třeba na konci roku sobrať a po rok nasledu- 
júci uschovat’.

(3) čistopisy, ichž rychlé zhotovenie je na- 
riadeně, buďte ihned’, ostatně v tom poriadku 
zhotovené, v ktorom koncepty do pisárne 
dochádzajú. Hotové čistopisy třeba s kon- 
ceptami k nim patriacimi v úradovni vedúceho 
pisárne ukladať pre každé oddelenie osobitne 
do priehrad spisových, označených číslom 
dotyčného oddelenia a odtiai’ v určitých hodi
nách alebo v případe nutnosti (súrnosti) tiež 
skór má ich sriadenec do oddělení kancelář
ských odniesť.

(4) V styku medzi jednotlivými kancelář
skými oddeíeniami a písárňou třeba na naria- 
denia ministra spravedlnosti užívat’ o kon
ceptech a čistopisech pokaždej odevzdaných 
knihy kontrolnej dl’a vzorca č. 65. Pri zaslaní c.Tó! 
konceptov má oddelenie kancelářské štipec 3
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vyplniť a v štipci 1 deň odovzdania zapísať, 
naproti tomu má vedúci pisárne prijatie 
konceptov v štipci 4 potvrdit’ a deň udat’. 
Zasielajú-li sa čistopisy oddeleniu kancelář
skému zpát, má pisárňa udat’ pri dotyčných 
kusoch úradných v štipci 5 deň zaslania, 
kdežto oddelenie kancelářské má v štipci 2 

prijatie čistopisu potvrdit’ podpisom úradníka 
(oficianta, pomocníka), ktorý ho převzal, 
a udat’ dátum.

P a p i e r.

§ 315.

(!) K protokolem a iným zápisom, k vyho
toveni am a návrhom vyhotovení, k opisom, 
pre listy doručné a prehiady spisové (den
níky), ďalej k soznamom mien a k iným súd- 
nym spisom a záznamem třeba používat’ 
papieru lomeného formátu 34/21 cm. Pre 
denníky pozemnoknižných podaní, jako aj pre 
registríky, výkazy a tabulky, ktoré třeba za
ložit’ dl’a vzorcov tohoto poriadku jednacieho 
vo váčšom formáte, nech sa používá papieru 
lomeného formátu 40/25 cm.

(2) Ku spísaniu posledných porídení a 
k vyhotoveniu rozsudkov, odovzdacích listin a 
iných súdnych vybavení, ichž udržanie na 
dobu neobmedzenú má byť zaistené, nech sa 
používá papieru dostatečné silného, dřeva 
prostého.

ODDIEL TŘETÍ.

Služba doručná a exekučná.

Titul prvý.

Personál pre službu doručná 
a exekučná.

Rozvrh práce v oddělení doručnom 
a exekučnom.

§ 316.

(!) V oddělení doručnom a exekučnom 
třeba ákony medzi áradníkmi kancelářskými 
(oficiantmi, pomocníkmi) oddeleniu tomu 
přikázanými dl’a druhov (styk s poštou a 
obecnými áradmi, dodávky sriadencami, věci 
exekučně), exekučně věci však, sá-li přidělené 
niekofko výkonným orgánom alebo kan
celářským áradníkom (oficiantom, pomocní- 
kom), podl’a okrskov miestne ohraničených 
rozdělit’, v případe potřeby móže však byť 
vykonanie jednaní exekučných a iných ákonov 
exekučného výkonu bez ohťadu na tento

rozvrh každému výkonnému orgánu alebo 
áradníkovi oddelenia doručného a exekučného 
uložené.

(2) Kde oddelenia pre službu doručná a 
exekučná od seba sá oddělené, třeba ustanovit’ 
pre každé oddelenie osobitného vedáceho 
alebo dozorčieho áradníka kancelářského 
(§ 292). Vzdor tomuto rozlíšeniu móže sa, 
je-li toho třeba, áradníkov oddelenia doruč
ného alebo oddelenia iného než exekučného, 
ktoré je k tomu v prvom radě povolané, po
užívat’ jako orgánov výkonných. Nariadenie 
takéto přísluší přednostovi sádnej kancelárie 
alebo dozorcovi kancelárie, leda že by si icn 
přednosta sádu sám pre seba alebo pre iného 
sudcovského áradníka vyhradil.

Zamestnanie sádnych sriaden- 
cov (pod áradníkov) a dozor nad 

nimi.

§ 317.

(1) Oddeleniu doručnému a exekučnérmi 
(oddeleniu doručnému, oddeleniu exekučné- 
mu) třeba přikázat’ dostatečný počet sriaden- 
cov (výpomocných), aby ákoly sádneho styku 
na vonok, služby exekučnej a vnátorného 
styku služebného boly obstarané spojahlivo, 
rýchle a bez porušenia. Pri rozdělení služby 
doručnej musia v případe, že by výkonní 
orgánovia (sádni exekátori) a doručovatelia 
v prvom radě povolaní nějakými překážkami 
boli hatění, pri váčšom návale práce tiez 
v oddělení exekučnom alebo, je-li inak toho 
třeba, vypomáhat’ sriadenci oddelenia doruč
ného a sriadenci oddelenia exekučného v. od
dělení doručnom alebo v iných oddeleniach 
exekučných; ákony neodkladné móžu uložene 
byť každému výkonnému orgánu (sádnemu 
exekutorovi) a doručovatelovi.

(2) Výkonným orgánom (sádnym exekáto- 
rom) a sriadencom, kterých sa používá 
v službě doručnej a exekučnej, třeba v sádnej 
budově poukázat’ primeraná miestnosť, v kto- 
rej by svoje práce písomné, so službou svojou 
spojené, mohli vykonávat’. Sriadenci doručo
váním zaměstnaní májá, kedykoťvek odobei u 
sa na nějaká služebná pochódzku,, zanecha 
náveštie, kedy ich bude možno opáť v sudnej 
budově zastihnáť.

§ 318.

(!) Kde je po ruke niekoťko sádnych exe- 
kátorov a sriadencov, ktorých Izá k služ 
doručnej a exekučnej použit’, musia sajm/ 
nimi ákony dl’a okrskov miestne ohranicenýc
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rozdělit’. Vnútri tohoto okrsku má každý sria- 
denec prevádzať všetky vyskytujúce sa doru- 
čenia a súdni exekútori všetky úkony exekuč- 
ného výkonu. Prevedenie uložených doručení 
a jednaní exekučných třeba tak zariadiť, aby, 
pokial’ úkony nutné nevyžadujú výnimky, 
vždy niekotko úkonov pri jednej pochodzke 
sa obstaralo a obzvláště tiež doručenia a úkony 
exekučného výkonu, ktoré sa na tejže cesto 
dajú previesť, boly spolu slúčené.

(2) Sriadenci majú úkony im uložené bez 
prieťahu vykonat. List doručný třeba odo- 
vzdať hned’ po návrate sriadeiíca a len, sta- 
ne-li sa návrat ten odpoludnia alebo večer, 
najbližšieho dopoludnia. Spisy o úkonoch exe
kučného výkonu buďte předložené behom 
48 hodin po ich převedení, že příkaz 
nemohol byť převedený, taktiež všetky příhody 
pri prevádzaní sa naskytnuvšie (že zanechal 
vyzvanie dta § 163, odst. 2., c. p. s., že spis 
doručil dta § 163, odst. 3., c. p. s. atď.) má 
sriadenec úradníkovi, oficiantovi alebo po
mocníkovi kancelářskému, od kterého bol 
příkaz obdržal, bez meškania po svojom ná
vrate hlásit.

(3) V styku medzi sriadencami a týmito 
úradníkmi sú písomné příkazy a písemné po- 
dávania zpráv vylúčené; menovite třeba aj 
ústné sriadencovi udělit poukazy a poučenia 
ohtadom toho, čoho pri jednotlivých jedna- 
niach zvláště dbát má (§ 91, odst. 1.).

§ 319.

(x) Každý úradník kancelářsky (oficiant, 
pomocník), ktorý má spravovat niektoré 
odyetvia služby doručnéj alebo exekučnej, má 
v úkonoch jemu přidělených přísné dohliadat 
na orgánov výkonných, ktorých sa pri tom 
Používá. Menovite třeba toho dbát, aby všetky 
Pnedpísané zápisy do knih a záznamov, ktoré 
'najú byť vedené o udělených příkazech a ich 
splnění, presne a správné sa dialy, a aby 
úkony, každému jednotlivcovi přikázané, čo 
^ožná skoro a podta zákona boly vykonané. 
Každodennou prehliadkou oných knih a zá
znamov majú sa kancelář ski úradníci pře
svědčit’ o tom, jak ďaleko vybavenie príkazov 
Postúpilo. Majú ďalej došlé listy doručné, 
Jako aj zápisnice o úkonoch exekučného vý
konu ihned’ zkúšať a nariadiť v nich potřebné 
opravy alebo doplňky, a jestli úkony neboly 
oez příčiny dlho převedené, sriadenca k zod
povědnosti pohnat a bdeť nad tým, aby 
Peniaze a cenné papiere, pri úkonoch exekuč- 
ftych přijaté, náležíte boly odvedené.

(2) K povinnostiam týchto úradníkov kan
celářských tiež náleží, sriadencov o ich úko
lech poučit, im pre splnenie jednotlivých prí
kazov riadny návod dat a pri odstránení ťaž- 
kostí, s ktorými sa vybavenie príkazov týchto 
střetne, dta možnosti napomáhat. .

Orgány výkonné.

§ 320.

(1) Ktoré z úkonov a opatření exekučného 
výkonu, ktoré dta pravidelného rozvrhu práce 
alebo zvláštneho příkazu pripadajú súdnym 
exekútorom alebo kancelářským úradníkom 
oddelenia doručného a exekučného (oddelenia 
exekučného) tito sami vykonávajú, a ktoré 
dajú previesť sriadencami im přidělenými, 
určí tento úradník, nerozhodnul-li ináče sudca 
alebo vedúci úradník oddelenia.

(2) Kto priamo na nariadenie sudcu, na zá
klade zvláštneho opatrenia vedúceho (dozor- 
čieho) kancelářského úradníka oddelenia do
ručného a exekučného (oddelenia exekuč
ného), podta rozvrhu práce alebo následkom 
poukazu úradníka alebo kancelářského pomoc
níka oddelenia doručného a exekučného, 
ktorému dotyčná vec exekučná je přidě
lená, vykoná úkony exekučného výkonu, je 
orgánom výkonným a je všetkým předpisem 
podriadený, ktorými sa povinnosti a úradná 
činnost orgánov výkonných upravujú, pokial 
tieto samy ináč neustanovujú.

§ 321.

(1) Každý orgán výkonný musí k preukazu 
svojho úradného postavenia mať listinu le- 
gitimačnú na jeho měno znejúcu a jeho po
dobiznou opatrenú, ktorú třeba pri prevádzaní 
jednaní exekučných na požiadanie účastníkov 
ukázat. Túto legitimačnú listinu má orgán 
výkonný tiež předložit, jestli k odstraněniu 
odporu dožaduje sa pomoci bezpečnostných 
orgánov alebo četnictva alebo činia sa ozná- 
menia v § 33 ex. p. predpísané.

(2) Legitimačnú listinu nech vydává na 
vzorci, ktorý Izá obdržať od štátnej tiskárně, 
přednosta súdu, u ktorého je orgán výkonný 
právě zaměstnaný; musí byť opatřená tiež 
súdnou pečaťou.

§ 322.

(i) úradné pokračovanie v oddělení doruc- 
nom a exekučnom nesmie byť súdnemu exekú- 
torovi sverené.
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(2) Úkony exekučného výkonu třeba súd- 
nym exekútorom pre súd menovaným přiká
zat. Uloženie exekučných úkonov iným úrad- 
níkom kancelářským je přípustné len potial’, 
pokial’ súdni exekútori úkony exekučného vý
konu zmoct’ nemožu, alebo zákonom je to do
volené.

ú r a d n í k doručný.

§ 323.

Ustanovenia tohoto poriadku jednacieho 
o obore posobnosti a úkoloch oddelenia doruč
ného a exekučného sluší vztahovat’, pokial’ 
iného nariadenia niet alebo pokial’ z nich Sa
mých opak nevyplývá, tiež na úradníka do- 
ručného a rovnako dl’a toho, týkajú-li sa služ
by doručnej alebo exekučnej, na samostatné 
oddelenie doručné a na samostatné oddelenie 
exekučně.

Titul druhý.

Doručenie, zásielky a dodávky.

Výprava k do r učeni u.

§ 324.

í1) Odovzdanie čistopisov a iných písom- 
ností k doručeniu (výprava) náleží kancelář
skému úradníkovi (oficiantovi, pomocníkovi) 
oddelenia, a kde oddelenia nieto, kancelář
skému úradníkovi (oficiantovi, pomocníkovi), 
ktorý registrík o záležitosti tejto vedie alebo 
spisy má zpracovat, ku ktorým písemnosti 
náležia.

(2) K výpravě patří tiež připravit list do
ručný a zpiatočný a jestli má byť písomnosť 
v obálke dopravená, napísať adresu na obálku. 
Zabalen i e zásilok má obstarat pre všetky od
delenia služebný presonál oddelenia doruč
ného a exekučného (oddelenia doručného).

(3) Koncepty vypravených písemností majú 
sa ihned’ u spisov uložit; treba-li však čakať, 
až dojde list doručný alebo zpiatočný, bez 
odkladu, jakonáhle bol úradníkovi kancelář
skému (oficiantovi, pomocníkovi) výpravčie- 
mu dodaný.

(4) Pokial’ není dohfad iného sposobu od 
přednostu nariadený, třeba písemnosti, ohl’a- 
dom ktorých listy doručné alebo zpiatočné do
slal nedošly, y osobitnej priehrade spisovej 
s lerat a občas prehliadať, aby doručenia 
nutné (surne) mohly byť poháněné alebo aby 
sa mohlo sudcovi včas oznámit, že sa doručenie 
dosiaf nestalo.

í1)^ Je-li pri súde oddelenie doručné a exe
kučně (oddelenie doručné), buďte všetky pí
semnosti, v jednotlivých oddeleniach alebo od 
jednotlivých kancelářských úradníkov (ofi- 
ciantov, pomocníkov) vypravené, v úrad- 
ných miestnostiach úradníkov výpravčích 
rozdělené dl’a svojho ďalšieho určenia (pošta, 
doručenia sriadencami, doručenia obecnými 
orgánmi, zaslania iným oddeleniam alebo 
orgánom tohože súdu atď.) v priehradách 
spisových příslušným nadpisem opatřených 
shromažďované a odtial’ v určitých hodinách 
od sriadenca oddelenia doručného a exekuč
ného odnesené. V prípadoch súrnych smejú 
jednotlivé písomnosti tiež mimo ustanovených 
hodin byť odnesené. Sriadenec, ktorý ich od- 
náša, odovzdá písomnosti, ktoré oddeleniam 
alebo orgánom tohože súdu majú byť dodané, 
priamo tam, všetky ostatné písomnosti však 
v oddělení doručnom a exekučnom.

(2) K nariadeniu ministra spravedlnosti 
musí o písomnostiach k odneseniu povždy při
pravených založená byť kniha kontrolná dl’a 
vzorca č. 66. Zápisy do stípea 1. a 3. vykonat ^“6r 
má kancelářsky úradník výpravčí. Osoby, kte
rým písomnosti majú byť donesené alebo 
ktoré ich pre senát, pre oddelenie atď. pre- 
jímajú, musia prijatie svojim podpison 
v štipci 4. potvrdit a dátum udat. Knihu tú 
nech sriadenec potom výpravčiemu úradníkovi 
bez odkladu vráti.

§ 326.
í1) Dochádzajúce lístky zpiatočné, jako aj 

listy doručné zpáť přišlé nech sa bez odkladu 
predložía úradníkovi výpravčiemu; tento nech 
ich k spisom tej ktorej záležitosti právnej 
přiloží a súčasne i záznam výpravný vybaví.

(2) Jestli listy doručné a zpiatočné o pred- 
volaniach k roku neboly předložené úradní
kovi výpravčiemu v troch dňoch před rokom, 
má tento sudcovi, před ktorým má byť rok ko
naný (předsedovi senátu), oznámit prieťah 
v doručení nastalý, aby ten mohol rýchly vý
kon doručenia, predvolanie telegrafické alebo 
odročenie roku nariadiť, alebo iné opatrenia 
stavu věci primerané učinit.

Doručenie osobám vojenským 
a č e t n í c k y m.

§ 327.
Pri doručeniach, ktoré sú určené pre príj 

slušníky vojska alebo četnictva, ktorí ^su 
v aktívnej službě postavení a ktoré nacei-

§ 325.
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nikom priamo nadriadeného úřadu velitel’- 
ského sa musia stať (§ 164 c. p. s.), majú 
sa súdy obrátit’ na nadriadené velitelstvo 
(úřad, ústav) osoby, ktorej sa to týče, a je-li 
toto neznáme, na velitelstvo v § 142, v odstavci
1. naznačené, ktoré ďalšie zariadi, aby doruče- 
nie bolo vykonané.

S působ do ručeni a.

§ 328.

í1) Doručenia v občianskych veciach 
právnych (§§ 150, 151 c. p. s.) nech sa v tu
zemsku zpravidla vykonávajú poštou, jestli 
v mieste doručenia poštovný úřad sa na- 
chádza, alebo je-li súdu známe alebo stranou 
bolo oznámené, že s miestom doručenia je spo- 
jenie poštou prezpolnou.

(2) Jestli bolo omylom zavedené doručenie 
poštou prezpolnou a nemóže-li následkem toho 
doručenie byť vykonané poštovným úradom 
na adrese udaným, postúpi tento poštovný 
úřad zásielku súdu okresnému, v jehož obvode 
má sa doručenie stať, a oznámí podnět tohoto 
Postupu lístkom na obálke přilepeným s po
známkou: „Okresnému súdu............................
k doručeniu, poneváč spojenia poštou prez
polnou s miastom určenia nieto.“ Okresný 
súd má potom doručenie buďto orgánmi obce 
alebo súdnym doručovatelem dať vykonat’ a 
lístok zpiatočný priamo súdu žiadajúcemu za
slat’. Na lístku zpiatočnom nech sa udá, že do- 
nučeriie stalo sa miesto poštou obecným alebo 
súdnym doručovatelem.

§ 329.

(l) Doručenia v mieste súdu, ktoré by 
mohly byť vykonané poštou, majú byť uložené 
súdnym doručovatelem:

. 1- má-li sa stať doručenie pri vykonaní ně
jakého úkonu exekučného;

. 2- jestli doručenie súdnym doručovatelem, 
jako v menších miestach, zdá sa byť vhodnej- 
sim;

Jestli je žiaducno, aby doručenie bez prie- 
lahu bolo vykonané, jako na pr. pri predvola- 
oiach k ústnému jednaniu už započatému 
aletwk pilnému výslechu alebo jestli ináč by 
oorucenie poštou už v pravý čas nemohlo byť 
převedené;

4- jestli doručenie stať sa má straně chu-
°mej alebo jej zástupcovi v poštovném doda-

com °krese poštovného úřadu podacieho;

5. konečne třeba vyhotovenie usnesení 
alebo príkazov platebných, ktoré. podliehajú 
bezprostřednému vyrúbeniu poplatkov, zá
pisy úmrtia a iné kusy poplatné bernému 
úřadu voždy cestou súdneho doručovatela do
ručit’.

(2) Je-li v případe pod č. 1. uvedenom úkon 
exekučný miesto súdnym exekútorom vykoná
vaný iným orgánom výkonným, náleží tomuto 
tiež výkon doručenia, ktorý třeba súčasne vy
konat’.

(3) Je-li toho třeba ku včasnému výkonu 
váčších množství doručení, ktoré sa menovite 
vyskytujú v obvyklých termínech výpověd
ných, može sa diať doručenie i v mieste súdu 
nielen poštou, ale aj súdnymi doručovatelmi 
a orgánmi obecnými.

(4) V najbližšom okolí miesta súdu nech sa 
vykoná doručenie poštou alebo súdnymi doru
čovatelmi dla toho, je-li jedon či druhý spó- 
sob doručenia vhodnější, rychlejší alebo lav- 
nejší a je-li dostatečného personálu súdnych 
doručovatelov po ruke.

§ 330.

(r) Jestli by ináč doručenie nemohlo už 
včas byť vykonané a nejaví sa byť primera- 
ným doručenie poštovné nahradit’ iným spo- 
sobom doručenia, može sa pri doručeniach 
poštovných použit’ aj doručenia expresného 
alebo doručenia poštou pneumatickou.

(2) Za zásielky takéto třeba pri ich ode
vzdaní zaplatit’ poště plný poplatek.

§ 331.

(1) Doručenia, ktoré nemůžu byť vykonané 
poštou, poneváč tu niet podmienok § 328, od
staven 1., alebo poneváč doručenie poštou v nie- 
ktorom případe je zákonom zakázané, nech 
zpravidla vykonajú obecné orgány, v obvode 
ktorých doručenie má byť vykonané.

(2) Miesto orgánom obecným má byť doru
čenie uložené • súdnym doručovatelem, jestli 
v případech zvláště nutných, vyslanie súdneho 
doručovatela může doručenie značné urýchliť 
alebo jestli obecné orgány nie _ sú vstave 
doručenie obstarat’ alebo aspoň jeho riadne 
vykonanie a spolahlivé dosvedčenie dosta
tečné zaručit’.

(3) Sborové súdy majú ohladom všetkých 
doručení, ktoré mimo miesta súdu sa 
majú diať ináč než poštou, a okresně 
súdy ohladom všetkých doručení, ktoré 
v mieste mimo ich súdneho obvodu ležiacom
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íným sposobom než poštou majú byť vyko
nané, pravidelné dožiadať okresný súd miesta 
doručenia, ktorý doručenie podťa predpisov 
predchodzích odstavcov orgánmi obce alebo 
súdnym doručovatel’om nechá vykonať. Pria- 
rne dožiadanie úřadu obecného k cudziemu 
okresu súdnerau patriaceho o výkon doručenia 
je len přípustné, jestli obec leží v niektorom 
okrese súdnom so súdom žiadajúcim súsedia- 
com a je známe, že doručenia vykonávajú sa 
jej orgánmi.

(4) Pre dožiadanie za doručenie dostačí, 
jestli sa na obálke, v ktorej sa písemnost’ do
ručitelům súdu okresnému alebo úřadu obec
nému zasiela, vedťa adresy připojí poznámka: 
„žiada sa za doručenie"; vyhotovenie osobit- 
ných dožiadacích dopisov o výkon doručenia 
dovolené nieto.

(5) Je-li súd okresný o výkon doručenia do- 
žiadaný v mýlnom předpoklade, že miesto 
doručenia v obvode tohoto okresného súdu 
ležiace neni spojené s poštou prezpornou, má 
doručenie poštou vykonať a zaslat’ lístok 
zpiatočný súdu žiadajúcemu.

Doručenie výpovědi smlúv ná
jemných (pachtovných).

§ 332.

í1) Súdne výpovědi smlúv nájomných 
(pachtovných) musia byť odporcovi vypove- 
dateťa čo možná najrýchlejšie doručené. 
O doručení súdnom platia ustanovenia § 625 
c. p. s.

(2) Jestliže doručenie nemože byť vykonané 
a je-K třeba preto straně vydat’ vyzvanie, aby 
pre prijatie doručenia bola v určitom čase 
přítomná (§ 163 c. p. s.), má doručný orgán 
deň aj hodinu pre opátné doručenie tak zvolit’, 
aby doručenie a sriadenie opratrovníka bez
pečno ešte v lehote výpoveďnej a před uply
nutím posledného dňa tejto lehoty mohlo sa 
stať. Pokial’ je pri tom nebezpečie v meškaní, 
móže doručenie výpovědi aj v mieste súdu byť 
vykonané súdnymi doručovatelmi.

(3) Jestli sa o to žiadalo, nech súd na rubri
ko pre vypovedateťa určenej potvrdí, že a kte
rého dňa bolo doručenie odporcovi vykonané. 
K tomuto účelu třeba rubriku túto v oddělení 
doručnom a exekučnom (oddělení doručnom, 
u úradníka doručného) podržať, až sa doru
čenie odporcovi vykoná, a ju teprv po doj dění 
listu doručného alebo zpiatočného udaným 
potvrdením opatřit’ a vypovedateťovi doručit’.

Doručenie vo veciach trestných.

§ 333.
(!) O doručení vo veciach trestných platia 

§§ 78 až 82 a 534 tr. p.
(2) S výhradou ustanovení § 29, odst. 2., že 

súdny styk na vonok vo veciach trestných 
jediným miestom má byť obstarávaný, v po
drobnosti platí:

(3) Predvolania, rozhodnutia a iné sdelenia 
obviněnému možu byť zasielané poštou. Pří
slušné listové zásielky sú oslobodené od 
poštovného aj v miestnom obvode doručova- 
com.

(4) Doručenie pri domovnej prehliadke, 
zatknutí alebo převedení deje sa orgánem 
úkon vykonávajúcim.

(5) V obvode miesta súdu neprevádza sa 
doručenie poštou, ale súdnym doručovateťom 
alebo orgánom obce,

1. jestliže doručenie súdnym doručovate- 
l’om, jako v malých miestach, javí sa vhod
nějším;

2. je-li třeba okamžitého doručenia na pr. 
predvolania k zahájenému hlavnému pojedna- 
vaniu, k súrnemu výslechu, kde doručenié 
poštou včas nelzá previesť;

3. jestli adresa neni dostatečné známou 
alebo doručovatel’ musí teprv zistiť, komu ma 
doručit’;

4. jestli sa doručenie musí stať v čase ne- 
obvyklom, na pr. včasné z rána.

(e) V najbližšom okolí miesta súdu má sa 
doručovat’ sposobom, ktorý je vhodnější a 
rýchlejší.

(7) Pre poštovné zásielky vo veciach trest
ných třeba používat’ zpiatočných lístkov dl a ^ 
vzorca 67 (biely papier) a dl’a vzorca 685 

(papier modrý); prvých tam, kde netřeba 
doručit’ k vlastným rukám, druhých v tomto 
případe.

(s) Spisy, ktoré vo veciach trestných máju 
byť doručené, nech sa nezapisujú do knm 
kontrolných, pre doručovanie nariadením mi
nisterstva spravedlnosti zavedených (§ 325).

Doručenie poštou, 
a) Příprava zásielky poštovnéJ.

§ 334.
(4) Spisy, ktoré třeba doručit’ poštou, máju 

sa odovzdať na poštu v obálke pečaťou úra 
nou uzavřenej a přesnou adresou opatřenej.
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Na obálke třeba aj pomenovanie sudu a jed- 
nacie číslo spisu udať.

(2) Pri doručovaniach príslušníkom vojska 
alebo četnictva, ktoré v aktívnej službě 
sú postavené (§ 164 c. p. s.), třeba po
znamenat’, komu má byť zásielka ode
vzdaná (§ 327). Pri doručeniach v záleži- 
tostiach právnych, ktoré sa vzťahujú na pro- 
vodzovanie obchodnej živnosti adresáta, nech 
sa na adrese k menu přednostu alebo firmy 
připojí: „alebo jeho prokuristovi".

b) Lístok zpiatočný.

§ 335.

i1) Ku každéj zásielke poštovnéj, majúcej 
za účel doručenie stranám, třeba přiložit’ 
lístok zpiatočný (list doručný). Lístok zpia
točný musí byť až na dátum a podpisy vy
plněný súdom odosielajúcim (§ 324).

(2) Pre doručovanie poštou vo veciach 
občianskych nech sa používá zpiatočných 

{v6“r( bstkov podťa vzorca č. 69 (papier biely)
' ’ a 70 (papier modrý alebo žitý); prvý 

vzorec slúžj pre doručenia, ktoré nemusia sa 
stať k vlastnej ruke, lístky zpiatočné dl’a 
vzorca č. 70 na papieri mpdrom sú určené pre 
doručenia do vlastnej ruky (žaloby a všetky 
iné spisy úradné, ktoré doručit’ třeba dl’a 
predpisov daných pre žaloby) a lístky zpia
točné na žltom papieri pre doručenia do vlast- 
llej ruky vo veciach pozemnoknižných.

(a) Pre doporučené súdne zásielky nech sa 
používá, pokial’ to rozměr dopustí, obálok so 
zpiatocnými lístky. S týmito třeba nakladať 
takto: písomnosť vloží sa do obálky, zpiatočný 
lístok přeloží sa na stranu adresy, vyplní sa 
až po číslo jednacie, načo sa vloží kopírovací 
Papier a číslo jednacie s adresou opatří. Zpia
točný lístok opáť sa přeloží a obálka zalepí.

(4) Pre sdelenia a vyzvania, ktoré majú byť 
upravené podťa §§ 157 a 163 c. p. s. na adre- 

Vzo,. Sata» nech používajú poštovné orgány tlačív 
<Mu2dla vzorca č. 71 a 72.

§ 336.
(4) Majú-li byť zásielky, ktoré sa sprevá- 

nzajú modrými alebo žitými lístkami zpiatoč- 
nymh doručované len do ruky adresáta 
s vyl učením každého zástupců (i zmocnenca 

P°®tu), musí sa to poznámkou „len osobě 
adresáta" alebo „doručenie zmocněncovi vylú- 
cene“ nariadiť.

(2) Jestli zásielky s modrými lístkami 
zpiatočnými v případe, že by adresát nebol 
postihnutý, majú byť podťa § 157 c. p. s. 
odovzdané k doručeniu obecnému úřadu, třeba 
to nariadiť poznámkou: „nebude-li adresát 
zastihnutý, nech sa odovzdá k doručeniu obec
nému úradu.“

(3) Jestli doručenie náhradně jednotlivým 
príslušníkom rodiny, osobám domácím, sria- 
dencom, osobám služby konajúcim atď. neni 
dovolené, poneváč osoby tieto sú jako od- 
porci adresáta na právnom spore zúčastněné 
(§§ 157, 159, 161 c. p. s.), třeba v příčině 
tejto dať potřebný poukaz poznámkou: „ná
hradně doručenie N.-ovi nepřípustné".

(4) Všetky tieto poznámky nech sa vyzna
čuji) na obálke zásielky.

c) P o d a n i e na poštu.

§ 337.

(!) Súdne zásielky poštovné, majúce za účel 
doručenie, třeba podat’ s doporučením.

(2) Jak zásielky poštovné, ktoré majú za 
účel doručenie, tak všetky ostatně súdne zá
sielky poštovné stranám alebo iným účastní
kem třeba podat’ nevyplatené, pokiať strana, 
jejž podáním je doručenie vyvolané, k podaniu 
tomuto v poštovných známkách obnos poštov
ného nepriložila. Poštovné od zásielok poštov
nému podliehajúcich, avšak nevyplateno 
podaných, třeba od stráň pri doručení vybrat.

(s) Dodatečné vybranie a soznamenanie 
poštovného súdmi za nedoručiteťné zásielky 
nemá miesta. Aby poplatky, na zásielkach 
takých viaznuce, poštou mohly byť vyúčtova
né, musia byť obálky týchto zásielok krátkou 
cestou u příležitosti najbližšej alebo najbližšej 
druhej pochódzky na poštu poštovnému úřadu 
dodaciemu vrátené.

§ 338.

(i) Pri doručeniach príkazov platebných 
v pokračovaní príkaznom, ďalej príkazov, aby 
odevzdaný alebo převzatý bol predmet najatý 
(pachtovaný) dťa §§ 622 a 627 c. p. s., jako aj 
platebných rozkazov v pokračovaní upomína- 
com, může advokátovi žalobců alebo navrho- 
vateťa v mieste súdu bydliacemu na jeho 
žiadosť, má-li sa stať doručenie poštou a jestli 
niet podťa stávajúcich okolností žádné j 
zvláštnej závady, na voli byť ponechané, aby 
súdnu zásielku pre odporcu určenú na poštu 
podal. K tomuto účelu třeba mu zásielku 
v tomže stave, jako keby súdom samým na
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poštu bola dávaná (v uzavrenej obálke s plnou 
adresou a všetkými inými poznámkami, s při
praveným lístkem zpiatočným atď.), priamo 
u sudu vydať (§ 357).

(2) žiadosť takúto třeba predniesť už 
v žalobě alebo výpovědi, alebo v žiadosti 
o rozkaz platebný alebo o příkaz, aby predmet 
najatý (pachtovaný) bol odevzdaný alebo 
převzatý. Oddelenie doručné a exekučně (odd. 
doručné)' smie len súdne zásielky jemu ode
vzdané s poznámkou „podanie na poštu advo
kátem N.“ menovanému advokátovi alebo jeho 
zmocpencovi k odoslaniu vydať.

(3) Advokát má před podáním na poštu 
v l’avo na hoře na lístku zpiatočnom napísať 
adresu svojej kancelárie. Zásielky tohoto 
druhu majú sa podávať vyplatene. Vyzdvih- 
nutie lístku zpiatočného a prevedenie rekla- 
mácie náleží advokátovi, ktorý zásielku na 
poštu dal. Došlý lístok zpiatočný má sa voždy 
na požiadanie súdu, bez osobitného příkazu 
však s návrhom na povolenie exekúcie alebo 
s iným právnym návrhom na doručení sa za- 
kladajúcom, súdu předložit’.

§ 339.

í1) Súdne zásielky poštovné, ktoré majú 
byť podané doporučeno, třeba jednotlivé 
s udáním čísla jednacieho, měna adresáta a 
miesta doručenia, zásielky podávané bez dopo- 
ručenia však úhrnom podťa svojho počtu zapí- 
sať do knihy poštovných zásielok (vzorec č.

)• Poštovný úradník, ktorý zásielky pře
jímá, zaznamená počet kusov zásielok dopo
ručených i nedoporučených a prijatie potvrdí 
svojim podpisom alebo přitisknutím poštov
ného razítka.

(2) Dojdenie lístku zpiatočného kontroluje 
sa v štipci 7 knihy zásielok poštovných. Deň 
vykonaného doručenia nech sa na základe 
lístku zpiatočného u súdu do tohoto stípea 
zapíše, aby na dotaz ihned’ mohlo sa dať o tom 
vysvetlenie.

(3) Prednostovia niekotko súdov, ktoré sa 
v tejže budově nachádzajú, móžu v súhlase 
zariadiť, aby súdne zásielky poštovné všet- 
kých týchto súdov spoločne tým istým sria- 
dencom boly na poštu odnášané a podávané. 
Jestli sa súhlasu nedocieli, móže zariadenie 
toto na návrh přednostu jednoho z týchto 
súdov přikázané byť předsedou súdnej 
tabule. Knihy zásielok poštovných třeba však 
vzdor tomu pre každý súd zvláště viesť.

d) Reklamácia.

§ 340.

C1) Lístky zpiatočné, ktoré nedošly včas 
k súdu nazpát, třeba u poštovného úřadu po- 
dacieho reklamovat’.

(2) Reklamácie pre závadný podpis lístkov 
zpiatočných, jako aj pre nesprávnosti pri vy
konávaní doručenia třeba upravovat’ na po
štovný úřad dodací. K reklamáciam týmto 
nech sa používá vzorca č. 74.

(3) Jestli sa naskytnú iné sťažnosti proti 
orgánu správy poštovnej, ktorému je uložené 
doručenia vykonávat’, nech sa dožiada za od
pomoc riaditeťstvo pošt a telegrafov, nadria- 
dené poštovnému úřadu dodaciemu (§ 172 
c. p. s.); okolnosti, ktoré zavdávají! podnět 
k sťažnosti, třeba zovrubne udať.

§ 341.

Zásielky, ktoré pošta nemohla dl’a pred- 
pisov shora uvedených doručiť, zašle poštovný 
úřad dodací nazpát do miesta podania, aby 
boly vrátené súdu odosielajúcemu. Zásielky 
tieto musia byť iným spósobom doručené.

Kniha kontrolná pre doručenia 
súdnymi doručovatel’mi.

§ 342.

í1) Pre kontrolu súdnych doručovateťov, 
ktorým doručovanie je uložené, třeba viesť 
knihu doruční! dl’a vzorca č. 75. Mimo čísla 
jednacieho buďte v štipci druhom prijioruce- 
niach pre iné súdy poznamenané tiež měna 
týchto súdov.

(2) Zápisy majú sa vždy stať zaraz dla 
skutečného odovždania a musia totiž, jestli 
viackráť za deň spisy k doručeniu sa odevzdá
vá jú, toťkokrát sa vykonat’, koťko odevzdaní 
boío; cieťom lepšieho prehťadu majú zápisy 
jednoho dňa tvořit’ vždy uzavřenu skupinu. 
Pri jednotlivých odovždaniach na jeden a ten 
istý deň spadajúcich, nech sa dl’a potřeby 
uvedie v čele tiež hodina odovždania.

(3) Knihu doruční! vedie a uschovává kan
celářsky úradník (kancelářsky pomocník), 
ktorý súdnemu doručovatelovi doručenia při
kazuje. Kde sa používá niekoťko súdnych do
ručovatelův k výkonu doručenia, třeba pre 
každého založit’ osobitnú knihu, do ktorej za- 
pisujú sa len kusy, ktoré jemu k doručeni

Vzor 
č. 74;

Vzor 
č. 75.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 603

boly vydané. Kromě toho buďte založené pre 
doručenie poplatných kusov bernému úřadu 
(§ 329, č. 5.), a kde doručenie v mieste súdu 
sa deje súdnymi doručovateFmi, pre doruče- 
nia, ktoré odovzdať třeba ver. notárom jako 
súdnym komisárom, osobitné knihy doručné, 
v ktorých má sa zároveň příjem potvrdit’.

(4) Každá kniha má na obálke alebo na 
deske mať zreteťným písmom napísané měno 
súdneho doručovateta, pre ktorého je určená.

§ 343.

í1) Keď bol doručný list odvedený alebo 
keď bol doručovaný spis jako nedoručiteťný 
yrátený, nech kancelářsky úradník dotyčné 
číslo jednacie v knihe doručnéj vyškrtne a 
v prvom případe súčasne aj dátum doručenia 
v štipci 4 poznamená. Jestli je třeba k tomuže 
číslu jednaciemu vykonat’ niekoťko doručení, 
smie sa číslo vyškrtnúť teprv, až budú vyko
nané všetky doručenia; do toho času třeba len 
jednotlivé odevzdané listy doručné alebo ne
doručené spisy v štipci 4 zaznamenat’. Rov- 
nako sa má postupovat’ i vtedy, jestli odvo
laný list doručný je závadný a súdnemu 
doručovateFovi k dodatočnej opravě musí byť 
vydaný.

(2) Súdny doručovatel’ može žiadať, aby 
vyškrtnutie alebo záznam v knihe doručnej 
stal sa ihned’ v jeho přítomnosti, keď odovzdá 
list doručný alebo vracia spis doručovaný.

(3) Jestliže nedoručiteťný spis, aniž by bol 
uradníkovi výpravčiemu vrátený, odovzdá sa 
°Páť tomuže súdnemu doručovateFovi, aby sa 
0 doručenie opátne pokusil, má sa zápis po- 
vodný vyškrtnúť a číslo jednacie v deň, kedy 
spis opátne k doručeniu bol odevzdaný, znova 
zapísať.

^aslanie spisov doručovaných 

obecnému úřadu.

§ 344.
0) Spisy, ktoré majú byť doručené 

°íg'ánmi obce, nech sa úřadu obecnému 
podFa pomerov dopravných buďto poštou 
alebo súdnym doručovateFom zasielajú; može 
bež byť ujednané, že si pre spisy tieto orgány 
obecné pravidelné v dňoch predom určených 
:í. sčulu okresnému alebo k úřadu poštovnému 
0-1ci najbližšie ležiacemu prídu.

, i2) Jestli k zaslaniu dovolává sa prostred- 
nictvo pošty, buďto že odoslanie bezprostredne 
Postou sa deje, alebo že pre spisy doručované 
Sl na poštovný úřad dochádzajú, nech sa

všetky písemnosti, More pokaždé doručit’ 
třeba, s doručnými lištami k tomu patriacimi 
v jednom obale, ktorý uzavreť třeba pečaťou 
úradnou, bez lístku zpiatočného na poštu 
podajú. Na obálke nech sa uvedú jednacie 
čísla všetkých spisov k doručeniu zaslaných.

Kontrolná kniha pre doručenia 
obecnými doručovateFmi.

§ 345.

(1) O doručeniach, Moré vykonávájú orgá- 
novia obce, třeba viesť osobitnú kontrolnú 
knihu (podFa vzorca č. 76). V tejto knihe ^ 
nech sa zapisujú jednacie čísla všetkých 
písemností týmto spósobom doručovaných.
Pri zaslaní písemností súdnym doručovateFom
má tento potvrdit’ prijatie v štipci 2 svojím 
podpisem; odovzdanie písomností orgánu 
obce, kterému je uložené, aby si pre ne k súdu 
prišiel, nech sa zistí jeho stvrdzenkou v štipci
3. Súdny doručovatel’ kromě toho nech se
znam, ktorý si má sám o spisoch doručova
ných, obecnému úřadu odevzdaných založit’, 
týmto dá podpísať a ho uschová.

(2) Dotyčné vedenia a uschovávania knih 
doručných pre doručenia obeami, dotyčné jed
notlivých zápisov alebo záznamov, ktoré 
v nich, keď dojdú listy doručné alebo spisy 
nedoručiteFné, vykonat’ třeba, taktiež vzhFa- 
dom k tomu, jako třeba nakladať s nedoruči- 
teFnými kusmi úradnými, ktoré bez toho, že 
by vrátené boly úradníkovi výpravčiemu, 
znova k doručeniu sú zaslané, třeba použiť 
obdobné predpisov §§ 342, 343.

S p o 1 o č n é u s t a n o v e n i a p r e d o r u- 
ěenia súdnymi exekútormi, sria- 

d e n c a m i a o r g á n m i obce.
a) Doručenie v uzavrenej obálke.

§ 346.
Písemnosti, ktoré doručované sú súdnymi 

doručovateFmi alebo orgánmi obce, majú byt 
adresátovi zpravidla odevzdávané neuzavřené. 
Spisy, ktoré sa vzťahujú na záležitosti osob
ného alebo rodinného práva (spory manžel
ské, věci otcovstva, uvalenie opatrovníctva 
atď.), nech sa odovzdávajú k doručeniu 
v obálke uzavrenej pečaťou úradnou, jestli 
soznanie ich obsahu by sa dotýkalo^ cti prí- 
jemcov doručenia alebo osob třetích, alebo 
aspoň ich pověsti na újmu byť mohlo, alebo 
jestli soznaním tým by bol porušený ohFad 
v oči příjemcovi ináč povinný. Obeslanie obvi
něného deje sa vždy v uzavretej obálke (§ 130, 
odst. 2., tr. p.).
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b) Listy doručné.

§ 847.
í1) K písomnostiam, ktoré majú byť doru

čené od súdneho doručovateFa alebo orgánmi 
obce, třeba přiložit’ list doručný; pokiaF má 
sa stať doručenie pri vykonaní nějakého vý
konu exekučného, nepřipojuje sa list doručný. 
NiekoFko písemností, ktoré pre jednu a tu 
istú osobu sú určené a pod stejnou adresou 
majú byť doručené, smejú sa do jedného listu 
doručného poj ať, pokiaF sa vzťahujú na tuže 
právnu vec.

(2) Pre doručenia súdnymi doručovateFmi 
a orgánmi obce nech sa používá listov doruč-

vzor ných podFa vzorca č. 77, 77a), b) (na bielom 
77k, b. papieri) a č. 78, 78a) (na modrom) alebo 79 

(na žltom papieri). Prvý vzorec slúži pre do
ručenia, ktoré nemusia sa stať do vlastnej 
ruky- Listy doručné podFa vzorca č. 78 a 78a), 

78a, b.b) na modrom papieri sú určené pre doručenia 
do vlastnej ruky vo veciach občianskych a 

Jz°l trestných a listy doručné dFa vzorca 79 a 79a) 
79 a.' na žltom papieri pre doručenia do vlastnej 

ruky vo veciach knih pozemkových (§ 335). 
Pre sdelenia a vyzvania, ktoré majú byť upra
vené^ podFa §§ 157 a 163 c. p. s. na osoby, 
ktorým má byť doručenie vykonané, nech sa 
upotřebí vzorcov č. 80 a 81.

(3) Zdráha-li sa adresát list doručný pod- 
písať, má to orgán doručný spolu s dovodmi 
preto uvedenými na liste doručnom udať.

žiadaním obecného úřadu v cudzom okrese 
súdnom sa nachádzajúceho byť převedené, 
třeba vyplnit’ list doručný před výpravou až 
na dátum a podpis; žiada-li sa však iný súd, 
aby doručenie zariadil, majú zostať tie miesta 
vzorca prázdné, ktoré dl’a orgánov, kterých 
k doručeniu sa používá, roznym spósobom 
třeba vyplnit’.

c) Doručenia vo vojenských 
budovách a příslušníkem čet
nictva, stráži finančně j a stráži 

bezpečnosti.

§ 350.
0) Oznámenia, ktoré sa majú učinit’ pri 

doručovaní v budovách vojenských, četníc- 
kych alebo vojskom alebo četnictvem obsade- 
ných veliteFovi budovy (§ 165 c. p. s.), náležia 
orgánu doručnému (súdnemu doručovatelovi, 
obecnému sriadencovi atď.) ; tento má učinit’ 
oznámenie před výkonom doručenia, predklá- 
dajúc písomnosť, o jejž doručenie ide, hoc i pri 
obdržaní rozkazu doručovacieho nebol k ozná- 
meniu tomu ani vyzvaný ani zmocněný.

(2) Predvolania príslušníkov četnictva, 
finančnej stráže a stráže bezpečnostnej, 
aby složili svědectvo, třeba svědkovi do
ručit’ prostredníctvom náčelníka úřadu veli
telského, najblíž nadriadeného. Dožiadania na 
tohoto nemajú byť vyhotovované; jemu je 
třeba vydať len předvoláme, ktorého příjem 
v liste doručnom potvrdí.

d) Doručenie uložením u obec
ného úřadu.

§ 351.
í1) Doručenia, ktoré sa vykonajú uložením 

písomnosti u obecného úřadu miesta doruč
ného, alebo zanecháním na mieste doručnom 
(§j 157, 163, 166 c. p. s.), musejú súdni do- 
ručovatelia alebo orgány obce zistiť tým, že 
orgán doručný na liste doručnom potvrdí, ze 
doručovaná písomnosť bola uložená alebo za
nechaná, ďalej deň, ktorého sa tak stalo, ako 
aj dóvod, prečo sa tak stalo, stručné označí a 
udá, u koho a kedy písomnosť bola uložena 
alebo zanechaná a zdali vyzvanie a oznámenie, 
pre případ jej uloženia alebo zanechania 
predpísané, náležíte bolo učiněné.

(2) Jestli platí na miesto dňa uloženia iný 
deň za deň doručenia, na pr. deň, kedy 
písomné oznámenie o uložení na dveře bytu 
žalovaného bolo připevněné, třeba tiež tento 
deň na liste doručnom vyznačit’.

§ 348.
Pri doručovaniach příslušníkem vojska 

alebo četnictva, ktorí sú v aktívnej službě, 
třeba na liste doručnom označiť, komu má byť 
zásielka odovzdaná (§ 327). Pri doručeniach 
vo veciach právnych, ktoré sa vzťahujú 
na provodzovanie obchodnej živnosti adre
sáta, nech sa na liste doručnom k menu 
přednostu alebo firmy připojí poznámka 
„alebo jeho prokuristovi". Má-li sa stať 
doručenie len do ruky adresáta s vylúče- 
ním každého zástupců, smie-li byť písom
nosť od súdneho doručovateFa podFa § 163 
c. p. s. obecnému úřadu k doručeniu odevzda
ná, alebo neni-li doručenie náhradně do rúk 
jednotlivých príslušníkov rodiny, osob domá
cích, sriadencov, osob služby konajúcich atď. 
dovolené, poneváč osoby tieto vo spore jako 
odporci adresáta sú zúčastněné, třeba na liste 
doručnom poznámky v § 336 udané vyznačit’.

§ 349.
Pri doručeniach, ktoré sa vykonávajú vo 

vlastnom okrese súdnom alebo ktoré majú do-
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Reklamácie pri doručeniach 
orgán mi obecnými.

§ 352.
C1) Listy doručné, ktoré od obecných úra- 

dov, ktoré o doručenie boly dožiadané, nie sú 
včas zaslané, buďte u nich reklamované. 
Rovnako móžu pre vadný podpis listu doruč
ného alebo pre nesprávný postup pri převe
dení doručenia byť reklamácie na obecný úřad 
upravené. Pre takéto reklamácie třeba použit’ 

Vzor vzorca č. 82.
í. 82.

(2) Reklamácie dl’a odstavca 1. nech sa po
znám enajú v knihe doručnéj pre doručenia 
obeami pri jednacom čísle doručenia a nech 
sa připojí dátum i lehota udelená. Jestli sa 
přiloží k reklamách list doručný, postupovat’ 
třeba podťa předpisu posledného odstavca 
§u 343.

Poplatky doručné.

§ 353.
Za doručenie nech sa vybierajú poplatky 

doručné, pokial’ je to vóbec predpísané, podťa 
predpisov o doručení platných.

Doručenie veřejnou vyhláškou.

§ 354.
Kto po zavedení doručenia veřejnou vyhláš

kou (§ 177 C- p_ S-) chce přijat’ písemnost’ pre 
něho určenú, na súdnej deske přibitu, má sa 
hlásit’ v oddělení doručnom a exekučnom 
(v oddělení doručnom). Písomnosť nech sa 
mu bez ďalšieho dosvedčenia na potvrdenie 
Pní jmu v liste doručnom vydá a iist doručný 
nech sa ihned’ výpravčiemu úradníkovi dodá.

§ 355.
, Pokial’ není v zákone predpísaná dlhšia 
doba vyvesenia, zostávajú edikty vyvesené 
■hoon mesiac. Deň vyvesenia a sňatia třeba na 
odikte poznamenat’. Sňatý edikt nech súdny 
doručovatel’ výpravčiemu úradníkovi bez 
zprávy předloží a tento nech ho ku spisom 
Pníslušnej záležitosti přiloží.

Doručenie medzi advokátmi.

§ 356.
, D) Pri doručovaní přípravných spisov po
dlá §199 c. p. s. súdna kancelária nie je vobec 
spolučinná. Advokát, ktorý přípravný spis po
dává, doručí sám drahý exemplár priamo 
advokátovi strany protivnej, jestli s ním bývá 
v Jednom mieste, ináč poštou doporučené.

(2) Keď bol přípravný spis podaný súdu, 
má súdna kancelária (kancelářské oddelenie) 
z úradnej povinnosti zistiť, či bolo doručenie 
potvrdené na spise (§ 199 c. p. s.), po případe 
či je připojený poštový recepis. Jestli doruče
nie nie je preukázané, má súdná kancelária 
(kancelářské oddelenie) advokáta vyzvat’, aby 
preukaz předložil dodatočne. Jestli advokát 
vyzvániu v ustanovenej lehote nevyhovie, 
má kancelária (kancelářské oddelenie) sudco- 
vi (předsedovi senátu) podat’ o tom bez me- 
škania zprávu.

Bezprostředné vydanie u súdu.

§ 357.

0) Bezprostředné vydanie písomností, 
ktoré třeba doručit’ (§ 170 c. p. s.), može vy
konat’ kancelářsky úradník (oficiant, po
mocník) výpravčí alebo oddelenie doručné a 
exekučně (oddelenie doručné). Zvláštneho 
zmocnenia k tomu, aby písomnosť k doručeniu 
určená adresátovi, ktorý sa u súdu hlásí, 
priamo mohla byť vydaná, nenie třeba. Třeba 
však, aby bol adresát kancelářskému úrad
níkovi (oficiantovi, pomocníkovi) vydáva- 
júcemu známy, alebo aby svoju totožnost 
presvedčive dokázal. Vydanie zmocněncovi je 
dovolené len potial’, pokial’ v tom ktorom pří
pade by tíež doručenie sa mohlo stať zmoc
něncovi. Ustanovení o doručeniach náhrad- 
ných nelzá pre bezprostředné vydávania 
u súdu používat’.

(2) Osoba, ktorá písomnosť přejímá, musí 
jej příjem, deje-li sa vydanie prv, než list 
doručný je úradníkom výpravčím vyhotovený, 
potvrdit’ vo spisoch samých svojim podpisem, 
na pr.: „Vyhotovenie rozsudku (usnesenia) 
výš uvedeného zo dňa .... s .. přílohami dňa
12./8. převzal." Jestliže však list doručný 
je už vyhotovený, nech sa připravený list do
ručný k potvrdeniu příjmu podpíše; avšak na 
miesto doložky dosvedčovacej („doručené 
súdnym doručovatel’om“) nech sa připíše do
ložka „u súdu vydané" a nech sa podpíše od 
osoby, ktorá písomnosť adresátovi vydává.

(3) Potvrdenie prijatia vo spisoch má 
účinok doručenia.

Zvláštně povinnosti oddelenia 
doručného a exekučného při ob

starávaní doručení.

§ 358.

(i) Zápis odosielaných písomností do knihy 
poštovných zásielok a do knih doručných,
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označenie pri zásielkách na vonok dopisov vá- 
žiacich prez 20 gramov, dohliadka na náležitý 
a včasný výkon doručenia a na dojdenie listov 
doručných a zpiatočných, taktiež prevedenie 
potřebných reklamách náleží oddeleniu do
ručnému a exekučnému (oddeleniu doruč
nému).

(2) Kde sa vedie kniha kontrolná podl’a 
vzorca č. 66, má úradník výpravčí, prijímajúc 
listy doručné a zpiatočné (§ 326) vedta čísla 
jednacieho doručené písemnosti v druhorn 
štipci prijatia podpisom potvrdit’ a dátum 
udat. Rovnakým spósobom třeba aj vrátenie 
nedoručitetných písemností dosvědčit’.

(3) Zaslanie nedoručitePných písemností 
úradníkovi výpravčiemu Izá odložit’, može-li 
byť překážka, ktorá výkonu doručenia zabra
ňuje, ješte včas odstránená púhym vysvětle
ním omylu, lepším návodom súdneho doručo- 
vatePa alebo iným bezprostředným zakroče
ním, ktoré je oddeleniu doručnému a exekuč
nému samému možné. Pokus doručenia má 
byt bez prieťahu opakovaný; drievejší ústný 
dotaz sudcu, aby boly vysvětlené vyskytuj úce 
sa pochybnosti, je přípustný.

Dožiadanie o do r učeni e.

§ 359.

C1) Všetky zásielky na súd prichádzajúce, 
ktoré majú na obálke poznámku „žiada sa 
o doručenie", třeba oddeleniu doručnému a 
exekučnému (oddeleniu doručnému, doruč
nému úradníkovi) bezprostredne odovzdať. 
Rovnako jemu třeba postúpiť k vybaveniu 
všetky dožiadania o doručenie, ktoré sa do
staly, nemajúc poznámky právě naznačenej, 
do oddelenia pre záležitosti právnej pomoci 
alebo k iným sudcovským úradníkom alebo 
súdnym oddeleniam.

(2) S doručeniami takýmito třeba s odchyl
kou z § 342, odst. 1., vyplývajúcou naložit’ 
stejne jako s doručeniami od vlastného súdu 
uloženými. List doručný alebo písemnost’ ne- 
doručitePnú třeba bez dopisu prevádzajúceho 
stejnou cestou,^ jakou přišlo dožiadanie, a 
použije-li sa pošty, bez doporučenia súdu do- 
žiadajúcemu bezprostredne od oddelenia do
ručného a exekučného zaslat’; pri nedoručiteP- 
nosti treba^ na liste doručnom stručné udať dó- 
v°dy, prečo sa doručenie nestalo. Odoslanie 
nech sa v knihách doručných pri dotyčnom 
čísle jednacom poznamená a dátum udá.

(3) Doručné nech vyberie súd dožiadaný.

Úřad né zásielky a dodávky.

§ 360.

í1) Predpisov druhého titulu třeba obdobné 
používat’ na zaslanie spisov, dožiadania a sde- 
lenia iným súdom, úradom, súdnym alebo 
úradnym orgánom (zásielky úradné), jako aj 
na zaslania obsielok, vyhotovení, vyrozumění 
a písemností, ktoré súdnym vybavením nie sú 
sprevádzané (listiny, přílohy atď.), stranám 
alebo iným účastníkem (dodávky). Avšak 
třeba:

1. úradné zásielky, ktoré sa dějů poštou, po
dat’ s doporučením len pri zvláštnej důleži
tosti ; pokial’ zásielkám takým prislúcha podPa 
platných predpisov oslobodenie od poštovného, 
třeba na obálke predpísané poznámky, na to 
sa vztahuj úce, vyznačit’;

2. ani pre úradné zásielky ani pre dodávky 
nevyhotovuje sa list doručný alebo zpiatočný;

3. úradné zásielky vnútri tohože súdu nech 
obstarávájú výlučné súdni sriadenci; úradné 
zásielky úradom v mieste súdu sa nachádza- 
júcim, vykonáva-li ich súdny doručovatel’, 
třeba odovzdať podatePni tohoto úřadu;

4. pokial’ zákon výnimečne niečo iného ne- 
nariaďuje, možu dodávky na miesto adresáta 
platné sa stať všetkým osobám, ktorým doru
čenie náhradně je přípustné (§§ 157 a 159, 
161 c. p. s.) ;

5. úradné zásielky a dodávky, ktoré majú 
vykonat’ súdni sriadenci alebo orgány obce, 
třeba súdnemu sriadencovi (obecnému úřadu) 
doručiť so soznamom podPa vzorca č. 83; e 
soznam má byť sriadený v oddělení do
ručnom a exekučnom (oddělení doručnom); 
všetky písemnosti tohože súdneho oddelenia 
alebo jednoho a tohože sudcovského úradníka, 
ktoré boly povždy súčasne súdnemu doručo
vatelovi odovzdávané alebo tomuže obec
nému úřadu zasielané, třeba zapísať do tohože 
soznamu; keď soznam ten, stvrdzenkami
o přijatí opatřený, príde nazpát, nech sa z;ašle 
výpravčiemu úradníkovi (oficiantovi, po
mocníkovi), ktorý na základe soznamu a s po
ukazem naň příjem i deň prijatia má v dotyč
ných spisoch poznamenat’; soznamy třeba dl a 
poradia, v jakom boly vydané, uschovat’; kusy 
úradné, ktoré nemohly byť dodané, ^budte 
so soznamom pri stručnom udaní dóvodov 
vrátené.

(2) Sdelenie s úradom, k právnemu zastu- 
povaniu štátu povolaným, nedej e sa v súdnom 
pokračovaní úradnými zásielkami, ale doru
čeniami a dodávkami.
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Titul třetí.

Úkony exekučného výkonu.

Prevedenie rozkazov exekuč- 
n ý c h.

§ 361.

í1) Všetky úkony a práce výkonu exekuč
ného, ktoré sú uložené oddeleniu doručnému 
a exekučnému (oddeleniu exekučnému, úrad- 
níkovi doručnému), musejú byť bez meškania 
vykonané. Jestli pre vybavenie v sudcovskom 
usnesení alebo v poukaze sudcovskom v do
datku pripojenom je predpísaná určitá lehota, 
budiž táto lehota dodržaná; jestli však — jak 
Izá předvídat’ — nemože sa tak -stať, třeba 
o tom učinit’ sudcovi oznámenie, aby ďalšie 
připadne nutné nariadenie učinil.

(2) Pokial’ možno majú sa příkazy vyba
vovat’ v tom poradí, v jakom do oddelenia do
ručného a exekučného dochádzajú. Příkazy, 
ktoré sa týkajú exekúcii rovnakého druhu 
Proti jednomu a tomuže dlžníkovi a orgánoví 
výkonnému před počiatkom jednania exekuč
ného boli k prevedeniu odevzdané, třeba sú- 
casne vykonat’.

(3) Jednania exekučně, ktoré boly učiněné 
závislými na složení istoty alebo složení ne- 
Jakej sumy nákladov, nesmejú byť před splne- 
nim tejto podmienky vykonané. Dokaž, že 
rstota bola daná alebo že náklady boly složené, 
rnusi byť podaný úradníkovi kancelářskému 
voííciantovi, pomocníkovi), alebo oi’gánovi 
výkonnému, kterému dotyčná záležitost’ exe- 
kucna je přikázaná.

(D^rgán výkonný nesmie ani dlžníka o na- 
avajúcom jednaní exekučnom pod rukou 

Pry, než sa na miesto odobral, upovedomiť, 
^ui sposobiť, aby dlžník o tom prv vědomosti 

aaooudol. Před počiatkom výkonu prvého 
yvucného jednania móže výkonný orgán 

ri ^nua. jestli ho zastihol, vyzvat’, aby plnil
u°orovol’ne.

D) Dlžné úpisy a iné listiny, sumy peňa- 
d/ lné věci, ktoré vymáhajúci veritel’ chce 
^^ovibeh0m exekučného pokračovania ce- 
„t ,orSanu>výkonného odovzdať, má bezpro- 
anf ?e °r^^ovi výkonnému dodat’; nemusí 
a U Sl'^u učiniť, ani oddelenie doručná

exekučně písomne o to požiadať.

§ 362.
nv^orJs l’s^nyc^ sdeleniach, ktoré činí výkon-

kuu sudu, netřeba spisovat’ protokol; po

kial’ je vobec nějaké dosvedčenie nutným, do
stačí stručný záznam v spisech o obsahu sde- 
lenia.

(2) Dotyčné prieťahov vo výkone exekuč
nom, ktoré sudca zpozoruje, má buďto osobné 
v oddělení doručnom a exekučnom (v oddělení 
exekučnom) vyšetrenie vykonat’ a sa o stave 
věci, nahliadnuc do knih tam vedených i do- 
tazujúc sa osob zúčastněných, přesvědčit’, 
alebo majú byť orgány výkonné, ktorým bol 
příkaz přidělený, pridržané k tomu, aby sa 
k sudcovi dostavily a ústné sa ospravedlnily, 
že a kedy jedno alebo druhé sa stalo, móže 
taktiež záznamem vo spisoch byť zistené.

(3) Pri nevykonatel’nosti príkazov exekuč- 
ných v případe, že překážka može cd súdu 
alebo od vymáhajúceho veriteťa byť odstrá- 
nená, nech sa ústné žiada u súdu, aby potřebné 
nariadenia alebo zmocnenia boly vydané; ináč 
třeba obdržaný příkaz so stručnou zprávou 
o dovodoch nevykonatel’nosti nazpát předložit’.

Zpráva o výkone exekučných 
jednaní.

§ 363.

(5 ) O výkone jednotlivých jednaní exekuč
ných je třeba bez odkladu súd vyrozuměli. Vy- 
rozumenie toto sa deje, pokial’ by zvláštně 
okolnosti zevrubného prehlásenia nevyžado
valy, předložením protokolu orgánom výkon
ným spísaného, ináč zprávou čo možná krátko 
vypracovanou a na najpodstatnejšie sa ob- 
medzujúcou, na protokole alebo na liste 
k tomu priloženom napísanou. Rovnakým 
sposobom třeba podat’ zprávu, jestli výkonný 
orgán jednanie exekúčne dl’a § 30 ex. p. pře
rušil.

(2) Ku zprávě třeba ostatně spisy exekuč
ného výkonu, jako sú listy doručné, zápisky 
atď. připojit’.

(3) Jestli to isté usnesenie nariaďuje nie- 
koFko jednaní exekučných, ktoré za sebou 
majú byť vykonané, alebo povolený výkon exe- 
kučný skládá sa z niekoťko za sebou idúcich 
jednaní exekučných, jako pri predaji movi
tých věcí hmotných, má sa podávanie zpráv až 
do vykonania posledného exekučného jedna
nia, — leda že by zákon nevyžadoval vyroz- 
umenia účastníkov o jednotlivých jednaniach 
exekučných, — obmedziť na ústné oznámenie 
toho, čo doposial’ sa stalo. Pokial’ aj pokračo- 
vanie rozvrhové (§ 113 ex. p.) orgánu výkon-
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nému prislúcha, musia byť spisy súdu předlo
žené až po jeho ukončení.

(4) Jestli má podanie zprávy za účel vy- 
mocť si sudcovského usnesenia o návrhoch, 
ktoré v protokole sú dosvědčené, jako na pr. 
o návrhu na určenie nákladov a poplatkov dl’a 
§ 27 ex. p., připojit’ třeba v poznámke na zá
pisnici prosbu o sdelenie sudcovského usne
senia (na pr. „žiada sa o usnesenie na stránke
3.“ a podobné).

§ 364.

(1) Hotové peniaze pri exekúcii odebrané, 
jako aj listiny a cenné papiere, ktoré orgán 
výkonný pri exekučnom výkone k sebe vzal, 
pokial’ smejú byť v súdnej kancelárii uložené, 
třeba odevzdat’ k uschovaniu úradníkovi, kte
rému vedenie knihy peňažnej je sverené. Toto 
třeba vykonat’ prv, než sa súdu zpráva podá. 
Potvrdenie o přijatí nech sa připojí na zápis- 
nicu, v ktorej odobranie peňazí atď. sa do
svědčuje.

(2) Jestliže odebrané hotové peniaze ode
vzdá výkonný orgán priamo veriteťovi vymá- 
hajúcemu (§§ 73, 113, 114 ex. p.), třeba so 
zprávou o výkone exekúcie předložit’ kvitan- 
ciu vymáhájúceho veriteťa; bola-li kvitancia 
táto vydaná dlžníkovi, má vymáhajúci veritel’ 
zprávu spolu podpísať. Pri vydaní hotových 
peňazí vymáhajúcemu veriteťovi musí byť 
suma, ktorej bude předvídané třeba k zaokry- 
tiu nezaplacených poplatkov exekučných, za- 
držaná a vo smysle predchozieho odstavca 
v súdnej kancelárii složená.

Koutrolná kniha o úkonoch 
e x e k u č n é h o j e d n a n i a.

§ 365.

(1) Každý úradník kancelářsky (oficiant, 
pomocník), ktorému sú přidělené věci exe
kučně, má o příkazech súdnych jemu ude- Vzor 
lených viesť soznam dťa vzorca č. 84 (kniha 84 

exekúčna). Do tohoto třeba zapisovat’ aj exe
kučně příkazy, ktoré previedie kancelářsky 
úradník sám, ktorý knihu túto vedie. Všetky 
zápisy majú sa stať ihned’ dťa toho, jak sku
tečné odovzdanie, podanie zprávy alebo pred- 
loženie sa stalo, tak že kniha exekúčna posky
tuje vždy správný a úplný prehťad o stave 
exekúčného výkonu toho ktorého času a umož
ňuje kontrolu činnosti orgánov výkonných.

(2) Nové příkazy k výkonu jednaní exekuč
ných, ktoré sa vydávajú v postupe exekúčného 
pokračovania, musejú byť opat’ znova do 
knihy exekučnej zapisované.

Samostatná činnost’ oddelenia 
doručného a exekúčného 

a orgánu výkonného.

§ 366.
Úkony, ktoré má obstarávat’ oddelenie do

ručné a exekučně (oddelenie exekučně) a 
orgán výkonný (exekútor) samostatné, bez 
toho, že by sa dovolával příkazu sudcovského 
alebo zprostredkovania súdu, stanovené su 
zákonom.

(3) Zmenky a iné papiere, ktoré móžu byť 
rubopisom převedené, neindosovateťné šeky, 
kupecké poukázky a listy zavázovacie (závěr
kové), vkladné knížky bánk, sporitelieň a pe- 
ňažných ústavov, ktoré výkonný orgán pri za
bavení k sebe vzal, musia byť hned’ po návrate 
výkonného orgánu, ešte prv než budú k uscho
vaniu odevzdané, předložené súdeovi, aby on 
posúdil súrnosť prezentácií, protestov a iných 
úkonov potřebných k zachovaniu alebo uplat- 
neniu práv z týchto papierov vyplývajúcich. 
Jestli sudca už neni přítomný, nech sa papiery 
tieto týmže cieťom ukážu vedúcemn alebo do- 
zorčiemu úradníkovi oddelenia doručného 
a exekúčného (oddelenia exekúčného).

(4) Peniaze a cenné papiere, ktoré výkonný 
orgán nemóže už ten samý deň u súdu složíť 
alebo úradníkovi, vedúcemu knihu peňažnú, 
odovzdať, musí vedúci alebo dozorčí úradník 
oddelenia doručného a exekúčného až do ná
sleduj úceho dňa do uschovania vziať.

ODDIEL ŠTVRTÝ.

Předpisy o vedení knih pozem
kových.

§ 367.
(1) Jakékoťvek žiadosti, ktoré dojdu k súdu 

ozemnoknižnému a dťa ktorých sa^ma V,v^ 
ách pozemkových tohoto súdu nieco zaPlsí ’ 
aktiež všetky spisy, ktoré sa na taketo zápisy 
zťahujú, na pr. úradné dopisy, rekuizy, 
avenie rekurzov, úradné zprávy, nech sa 
iíšu do denníka pre věci pozemnoknizne.

(2) Věci pozemnoknižné, podateťňou došle, 
tiajú úradníkovi vedením knih Poze^ '
ých pověřenému — a máh oddelem _
lozemkových osobitného představeno ^ 
omuto priamo z podatel ne^ by 
Mnesenie ich z podateťne ma sa s P
ladoch nutných (súrnych) hned, me
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však majú byť odnášané v ustanovených hodi
nách niekol’kokrát denne. Věci v posledněj 
úradnej hodině došlé, ktoré nemajú byť hned’ 
odnesené, možu sa odovzdať až následujúceho 
dňa. Všetko to platí tiež dotyčné podaní o súd- 
nom dni učiněných a zápisnic tu spísaných, 
ktoré sudca hned’ po návrate do podateťne má 
odovzdať. U sudu spísané zápisnice, ktoré ob- 
sahujú žiadosť o zápis do knih pozemkových 
aiebo vybavenie ktorých k takému zápisu 
viesť móže, musia byť bez odkladu po ukon
čení zápisnice, ešte před sudcovským vybave
ním a bez toho, že by přešly podateFňou, odo- 
vzdané úradníku knih pozemkových, aby ich 
do denníka zapísal a so stavom pozemnokniž- 
ným porovnal.

, (3) Zápisnice, v ktorých sa pozemnoknižný 
zápis navrhuje, alebo vybavenie ktorých k ta
kému zápisu viesť može, nech sa u sudu spi
su jú zpravidla len v tých úradných hodinách, 
v ktorých je podateťna otvorená. Skončí-li sa 
takáto zápisnica v čase po uzavření podatetne, 
nrá byť ona úradníkovi, ktorému je vedenie 
denníka pre věci pozemnoknižné sverené, za
slaná teprv vtedy, keď podateFňa sa ponajprv 
otvorí. V každej zápisnici, ktorá sa týká věci 
pozemnoknižnej, třeba dobu, v ktorej bola 
skončená, udat’ hodinou a minutou, žiadosti 
ayné spisy nech sa do denníka zapíšu, jako- 
nanle boly odevzdané.

§ 368.
í1) Denník pre věci pozemnoknižné obsa- 

uje v osobitných stípcoch dáta uvedené
v § 82.

(~) číslo denníka třeba zreteFným písmom 
a ebo vtlačením razítka na podanie pod znač- 

?u P°dacou připojit’. Jednacie čísla podaní a 
písemností v denníku zapísaných, v ktorých 
1 la , sa o pozemnoknižný zápis, bez ohFadu 

vysledok žiadania, a ďalej tie písemnosti,
1 ri vybavení ktorých z úradnej povinnosti ne- 
^ y Pozemnoknižný zápis třeba zariadiť, 

^ v denníku pre věci pozemnoknižné 
Pitné vykázané, čísla tieto nech sa preto 

pryom štipci pod číslom denníkovým bež- 
ymi číslami červenou tintou označujú.

§ 369.
vaí ^ ^e<^' V ^ ^s- a 3., pomeno-
Po?6 C° c^e.,Jn^a sa zapíšu, nech sa podanie 

:emn°knižné so stavom pozemnoknižným 
jej°vn.a (lustrovanie) a pri tom má byť číslo 
dl’a V pozemkovej tam, kde sa má 
Jlan/- °3ti niečo zapísať, tužkou pozname-

(2) Jestliže sa žiadosť so stavom pozemno
knižným nesrovnává, alebo neobsahuje všetko, 
na čo sa má brať zřetel dl’a stavu pozemno- 
knižného pri jej vybavovaní, je povinnosťou 
úradníka pozemkovej knihy, aby tieto okol
nosti sudcovi písomne připomenul (lustrum).

(3) Jestliže k takému pripomenutiu příčiny 
nieto, nech sa to poznačí. V tom i onom pří
pade, móže úradník pozemkovej knihy svoje 
pripomenutie napísať buďto na žiadosť, keď 
sa straně nevrátí, alebo na osobitný list.

(4) žiadosť pozemnoknižná musí byť potom 
sudcovi, ktorý ju má vybavit’, či najskór před
ložená, a to najneskór v 24 hodinách od tej 
chvíle, čo došla k súdu pozemnoknižnému. 
Táto lehota překročit’ sa móže s přivolením 
přednostu súdu len vtedy, keď by bolo neoby- 
čajne mnoho práč alebo keby boly práce ne- 
obyčajne ťažké.

§ 370.
Jestli sa nějaký zápis povolí a bolo by možno 

sa obávat’, že úradník pozemkovej knihy ne
bude vedieť, na ktorom mieste a kterými slo- 
vami ho má vykonat’, v takomto případe má 
sudca, keď žiadosť vybavuje, dať úradníkovi 
poz. knihy poučenie, kterými slovami má 
zápis učinit’ alebo ho potvrdit’, taktiež na 
ktorom mieste v knihe pozemkovej má zápis 
vykonat’ a na ktorej listině potvrdenie na
písať.

§ 371.

í1) žiadosti a spisy pozemnoknižné od súdu 
vybavené nech sa dodávajú, prv než sa súdne 
usnesenie vyhotoví, priamo úradníkovi, kto
rému je sverené vedenie knihy pozemkovej.

(‘-) Zvláštně nariadenie výkonu nemá byť 
ani v sudcovskom usnesení vyslovené ani 
k němu pri zaslaní usnesenia ústné alebo pí
somne připojené. Odevzdáním povoFujúceho 
usnesenia úradníku pozemkovej knihy je od 
súdu pozemnoknižného udelený písomný pří
kaz k vykonaniu povolených zápisov.

(s) prv než sa zápis vykoná, vyplnit’ třeba 
štipce denníka dl’a toho, jak vybavenie znie.

§ 372.
t1) Zápisy, ktoré sa majú vykonať dl’a súd- 

neho vybavenia, třeba vykonať bez odkladu na 
tom mieste, ktoré vedFa zariadenia knih po
zemkových k tomu je ustanovené.

(2) Pri tom sa má postupovat’ podFa pora- 
dia čisiel jednacích.
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(3) Shradá-li sa, že niektorá vybavená žia- 
dosť sa týče niektorého telesa pozemnokniž- 
ného, dotyčné ktorého nějaká súčasne alebo 
driev podaná žiadosť dosial’ není vybavená, 
nech sa to sudcovi oznámí a vykonanie zápisu 
až na ďalšie nariadenie odloží.

(4) pri zapisovaní má byť číslo jednacie 
dl’a § B69, odst. 1., tužkou poznamenané tuž
kou vyškrtnuté.

(5) Toto preškrtnutie má sa stať tiež vtedy, 
ked’ sa dl’a vybavenia súdneho nemá vykonat’ 
žádný zápis.

§ 378.

(!) Zápisy nech sa vykonajú krátko a zre- 
teťným písmom, pri čom třeba sa přidržovat’ 
toho, čo v zákone o knihách pozemkových je 
nariadené.

(2) Zapisuje-li do knih pozemkových u nie
ktorého súdu niekolko osob, musí sa prihlia- 
dať k tomu, aby zapisovanie do jednej a tejže 
knihy a menovite do jednej a tejže vložky 
dialo sa poklať možná tou samou rukou.

§ 374.

(1) V čele každého zápisu napíše sa pre- 
zentát.

(2) Jestli bolo podané niekoťko žiadostí, 
ktoré sa týkajú týchže telies knihovných v jed
nej vložke zapísaných zároveň, a má-li sa dťa 
toho učiniť niekoťko zápisov, pridať třeba
k prezentátom šlová „súčasne s................... “
a pri každom zápise dťa niektorej tejto žia- 
dosti učinenom udat’ třeba jednacie čísla žia
dostí zároveň podaných.

(3) Má-li sa niektorý vklad poznačiť za 
vklad hlavný alebo vedťajší, musí pri zápise, 
vložení alebo zaznamenaní právo záložně ob
sahu júcom uvedené byť vedťa prezentátu 
slovo „hlavný vklad" alebo „vedťajší vklad".

§ 375.

(4) Do zápisu nesmie byť nič vložené, čo 
dťa zákona o knihách pozemkových do zápisu 
pozemnoknižného nepatří.

(2) čo sa týče názvov, nemá sa súd v ničom 
odchylovat’ od pomenovaní zákonom ustanove
ných, jak práv, ktoré sa zapísať majú, tak 
spósobu zápisu.

(3) úradník pozemkovej knihy vykonáva- 
júc zápisy, užívat’ má, čo sa týče pomenovania 
osob, ktorým, a věcí, na ktoré zápis sa má 
učiniť, taktiež čo sa týče práv, ktoré sa majú

zapísať, tých istých slov, ktorých sa používá 
v súdnom vybavení. Zapisuje-li sa nějaké 
právo pre osobu nezletilú, musí byť slovo „ne
zletilý" úplné vypísané.

§ 376.
(1) čísla, kterými sa poznačuje, koťko ob

sahuje právo novo zapísané, na pr. 3/5, 4 hek
tary, vypísať třeba písmenami, leda že by išlo 
o drobnú mincu, totiž o haliere a pod.

(2) Poukazuje-li sa v niektorom zápise 
k nějakému zápisu předešlému, v ktorom sú 
takéto čísla napísané písmenami, nech sa za
píšu tieto čísla číslicami.

(3) Suma istiny pohťadávanej, za ktorú 
právo záložně na niektorom celom pozemno- 
knižnom telese alebo na niektorej časti jeho 
priamo a nie jako právo podzáložné sa vkládá, 
nech sa vyznačí buďto písmenami, jako je to 
v odstavci prvom ustanovené, avšak aj čísli
cami v rubrike k tomu určené, alebo — niet-h 
v knihe pozemkovej takejto rubriky, — na 
kraji právej strany.

§ 377.
(!) Vloženia, zaznamenania a poznamena- 

nia jakékoťvek nech sa vykonajú zápismi po 
sebe idúcimi.

(2) Každý zápis nech sa tak vykoná £ prieč- 
nou čiarou černou tintou tak ukončí, aby ne- 
bolo miesta k přídavkem.

§ 378.
(1) K zápisom, ktoré sa činia v knihách po

zemkových, pridať třeba v každom liste jed
notlivých vložiek alebo výťahov (hárkov) (aa 
pr. v liste majetku, v liste závad), čísla radové 
v poriadku aritmetickom, ktoréžto čísla, 
bolo-li už čísiel radových použité, majú sa 
k týmto ěíslam připoj iť.

(2) Učiní-li sa niekoťko zápisov, totiž vkla- 
dov alebo zaznamenaní na základe tohoze vý
roku, musí ku každému z nich, i keby ho y 
všetky na jednom liste vykonané, osobitne 
číslo radové byť přidané.

(3) Zapíše-li sa nějaké právo niekoťko osoj 
bám, musia byť ich mená s podielmi kaz ej 
osobě prislúchajúcimi jedno pod druhom n 
písané a písmenami dťa abecedy idúcimi P 
značené.

(4) Vzťahuje-li sa nějaký zápis na nie^01?
zápis predošlý v tejže vložke pozemnoknizn
učiněný, třeba radové číslo zápisu, na bio ( 
sa tento zápis vztahuje, predložiac slovo „ ’
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pod radové číslo nového zápisu spósobom 
zlomku položit’, a jestli uvedený zápis v nie- 
ktorom inom liste tejto vložky sa nachádza, 
nech sa označenie jeho poznamená.

(5) Radové čísla pozdějších zápisov, ktoré 
sa vzťahujú na zápisy predošlé v tejže vložke 
učiněné, majú byť k týmto predošlým zápi
sem, predložiac písmeno v. (vide), připojené.

(6) V knihách, ktoré sa neskládajú z vložiek 
pozemnoknižných, nech sa navzájomná súvis- 
losť zápisov, ktoré sa tohože telesa pozemno- 
knižného týkajú a naň sa vzťahujú, vyznačí 
tým, že rozeznávájúce dáta, medzi ktorými Izá 
naísť zápisy na seba sa vzťahujúce, připíšu sa 
na Tavom kraji, predložiac písmeno v. (vide).

§ 379.
í1) Vloží-li sa výmaz nějakého vkladu alebo 

zaznamenania alebo vymaže-li sa nějaké po
znamenáme, nech sa podškrtne pri vymaza- 
nom zápise červenou tintou slovo, ktorým sa 
spósob zápisu označuje (vloženie či vklad, za- 
znamenanie alebo poznamenanie). Vloží-li sa 
len čiastočný výmaz nějakého vkladu alebo za- 
znamenania, musia byť pri zápise čiastočne 
vymazanom, pod slovo, ktorým sa spósob zá- 
Pisu označuje, červenou tintou bodky učiněné.

(2) Tie isté znamenia učinit’ třeba pod měno 
^ávneného, keď sa vloží úplné alebo čia- 
stočné prenesenie jeho práva.

(3) Prestane-li hlavný alebo vedFajší vklad 
nejakoj hypotéky spoločnej a nerozdielnej byť 
vkladom takýmto, nech sa poznačenie „vklad 
nlavný“ alebo „vklad vedFajší" červenou tin- 
F°u podškrtne.

(4) Jestliže sa niektorý výš uvedený zápis 
na rekurz vymaže, nech sa znamenie červenou
mtou učiněné (čiarka alebo puntíky) červe

nou tintou přeškrtnu.
(ú) Zápisy, ktorými sa v pozemkovej knihe 

Pievádza výmaz nějakého vkladu alebo za- 
namenania, alebo vymazuje-li sa niektoré po- 

t;;-enanie, musia byť písané červenou

§ 380.
Zapisoyanie do pozemnoknižných operátov, 

^"^vaných na miesto hlavných knih pozem- 
cjjVf> ’ alebo do výťahov knih pozemkových

at sa má tiež dl’a toho, čo je nariadené o za
sévaní do knih pozemkových.

§ 381.
zemí i oty°rení niektorej novej vložky po-

nokniznej postupovat’ sa má spósobom,

ktorý sa srovnává so zariadením knihy, ktorá 
sa má novou vložkou doplnit’.

§ 382.
(!) Keď sa zápis vykoná, má sa podFa zá

kona o knihách pozemkových potvrdit’ na li
stině, na základe ktorej zápis sa stal. V tomto 
potvrdení má sa uviesť výrok, ktorým bol zá
pis povolený alebo nariadený, a miesto v knihe 
pozemkovej, kde zápis sa nachádza.

(2) Niet-li tu listiny, z ktorej sa móže právo 
k povolenému zápisu priamo odvodit’, třeba 
potvrdenie zápisu napísať na výrok, ktorý sa 
žiadajúcemu dodá.

(3) V tomto případe jako aj vo všetkých 
iných prípadoch, kde sa má zápis na výroku 
potvrdit’, potvrdí sa zápis teprv po vyhoto
vení všetkých výrokov.

§ 383.
(!) Keď potvrdenie zápisov je vykonané, 

majú sa přepisy listin od strany předložené 
zkúšať, a srovnávajú-li sa s originálmi, má to 
úradník poz. knihy na prepisoch potvrdit’ 
vzhFadom k předloženým originálom.

(2) Čo sa týče prepisov, v příčině vyrúbenia 
poplatkov předložených, třeba sa přidržovat’ 
nariadení o tom vydaných.

(3) Pri zkúšaní prepisov, nemá to byť záva
dou, keď sa predložia přepisy mechanickými 
prostriedky mnohonásobené a ani to sa nemá 
pokladať za vadu, keď je niekoFko listin na 
tomže hárku prepísané. Přepisy, zhotovené 
hektografom, čiernou barvou anilinovou a 
tužkou tintovou, nehodia sa k založeniu do 
spisov.

(4) Přepisy musia byť vo formáte celého 
archu (hárku) obyčajnej velikosti čisto a zre- 
teFne písané.

§ 384.
Opisy pre spisy ustanovené, jako aj prvo- 

pisy na miesto nich zadržané, nech sa ozna
čuj ú číslom jednacím podania alebo zápisnice, 
ku ktorej náležia. Opisy listin buďte pojaté 
do zvláštnej knihy listin a v primerane silné 
svazky sviazené.

§ 385.
Keď úradník pozemkovej knihy vykonal 

úkoly úradné jemu náležiace, má to v ustano
vené j k tomu rubrike denníka potvrdit’ a svoje 
měno a deň, kedy sa to stalo, pripísať.

§ 386.
(!) žiadosti, vybavené v odděleních knih po

zemkových, majú sa odovzdat’ do kancelarie
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(§ 26), a to bol-li v úřade pozemnoknižnom ně
jaký zápis vykonaný, keď toto vykonanie 
v denníku bolo vyznačené, kromě toho však 
po vyplnění rubrik denníka.

(2) Jestli sa má na vyhotovenom výroku 
súdu pozemnoknižného potvrdit’, že zápis bol 
vykonaný, má to úrádník pozemkovej knihy 
v evideneii podržať, a nebolo-li už pri súdnom 
vybavení kancelarii ničoho o tom nariadené 
kancelariu na to upozorniť.

§ 387.

í1) V kancelarii má sa súdny výrok vyho
tovit a keď na ňom úradník pozemkovej knihy 
dl’a potřeby potvrdil, že zápis bol vykonaný, 
má sa výrok dodat.

(2) Vyhotovenie výroku stať sa má dl’a vše
obecných nariadení súdnej kancelarii daných.

(3) Ku každému vyhotovenému výroku má 
sa zhotovit zvláštny list obdržací, na ktorý sa 
má snadno čitatetným písmom napísať dátum 
a jednacie číslo usnesenia, mimo toho majú sa 
v ňom zovrubne popísať přílohy, ktoré majú 
byť vrátené, a uviesť sa má úplná adresa, t. j. 
měno a prímenie, stav a bydliště toho, komu 
sa má výrok dodat.

(4) Na každom liste obdržacom nech sa pri- 
pomenie, že strana má na ňom vlastnoručným 
podpisem potvrdit, že usnesenie obdržala.

(5) Dodá-li sa usnesenie poštou (§§ 334 a 
násl.), musí byť tiež lístok zpiatočný týmže 
sposobom zhotovený, jako je vyššie ustano
vené.

§ 388.

(1) Usnesenie (výrok) dodat třeba sposo
bom, jako to je o dodávaní do vlastnej ruky 
nariadené.

(2) Pri tom nech sa berie zřetel’ na to, aby 
strana zretetne pripísala dátum a zretetne 
podpísala svoje měno dókazom toho, že usne
senie (výrok) obdržala.

§ 389.

(x) Listy doručné alebó lístky zpiatočné na 
usnesenia dl'a předpisu dodané, keď už boly 
podpisom toho, komu sa výrok má dodat, opa
třené, nech sa pozemnoknižnému oddeleniu 
k uschovaniu odovzdajú.

(2) úradník pozemkovej knihy, keď na 
listoch obdržacích alebo na lístkoch zpiatoč- 
ných žiadnej vady neshtadá, nech rubriku 
denníka na deň dodania ustanovenu vyplní.

(3) Shl’adá-li sa na niektorom liste doruč- 
nom alebo na liste zpiatočnom nějaká vada a 
nemóže-li sa táto dl’a platných predpisov od- 
strániť, nech sa v obálke, na ktorej^ sa vada 
shtadaná poznamená, sudcovi předloží, pri čom 
neni třeba dodat ho prv oddeleniu pozemno
knižnému. Tým samým sposobom má úradník 
pozemkovej knihy, keby na niektorom liste 
doručnom alebo lístku zpiatočnom, oddeleniu 
pozemnoknižnému odovzdanom, nejakú vadu 
shtadal, tento list alebo lístok sudcovi před
ložit.

(4) Rubriku v denníku pre deň dodania 
ustanovená nech vyplní úradník pozemkovej 
knihy v tomto případe teprv vtedy, keď sudca 
zistí, že list doručný je dl’a předpisu zhoto
vený a nariadi, aby bol uschovaný.

(5) Po vyplnění rubriky v denníku pre deň 
dodania ustanovenej nech sa v rubrike, do 
ktorej sa zapisuji! lehoty, na dodržanie kte
rých z úradnej povinnosti má sa dohliadať, 
poznamená deň, kedy lehota dojde, je-li vóbec 
takáto lehota stanovená.

§ 390.
(!) Po výkonanom odeslaní musia byt 

spisy, ktoré u súdu zostanú, oddeleniu pozem
noknižnému k uschovaniu odevzdané.

(2) To sa má učinit i vtedy, keď sú yo 
spojení so spismi, ktoré sa uschováváju 
v obecnej registratúre. V takomto případe 
však třeba vložit na příslušné miesto obecnej 
registratúry list, ktorým sa poukazuje na, 
spisy v pozemnoknižnom oddělení uschované.

(3) Spisy musia byt v oddělení pozemno
knižnom podfa postupnosti čisiel podacicn 
sporiadané a v balíkoch pod pevnými deskami 
schované.

§ 391.
(1) Keď úradník pozemkovej knihy sroz-

umie z denníka alebo zo záznamov k nemá 
náležiacich, že má súd z úradnej povinnos 
nějaké opatrenie učinit, má o tom sud 

zprávu podat. ; . ,
(2) To má učinit obzvláště vtedy, keď hs 

doručný na usnesenie, ktoré sa málo dodá , 
v náležitom čase nedojde, keď nějaká zprav > 
ktorá od niektorého súdu sa očakáva, neooy- 
čaj ne dlho nedochádza a pod.

§ 392.
(!) Do knih pozemkových, do registrík°va’ 

spisov k ním náležiacich može každý y 0 
čajných úradných hodinách, ktoré sa v u 
tom oddělení knihovnom vyvěšením navěs 
oznámia, nahliadnuť.
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(2) Do knih a do spisov móže sa nahliadať 
len pod dohradom niektorého úradníka a 
stranám není dovolené vyhl’adávať dáta, 
o kterých chcejú sa dozvedieť z knih alebo 
spisov, bez úradníka, ktorému dohl’ad na ne 
je sverený.

(3) Na učiněné dotazy majú však úradníci 
stranám dať všetky vysvetlenia, ktoré strany 
potřebuj ú, zvláště však také zprávy z denníka, 
ktorých im je třeba k náležitému uváženiu 
zápisu.

(4) Tomu, líto nahliadajúc do knih alebo 
spisov, chce! by si niečo zaznamenat’, neni 
dovolené učinit’ to tintou.

§ 393.
v. Každý može na úřade pozemnoknižnom 
ziadať, aby mu bol vydaný jednoduchý alebo 
overený přepis, tiež výpis, čili „výťah“ z knih 
pozemkových a zo spisov.

§ 394.
„ Přepisy poznačit’ třeba nápisem nápadným, 
ze sú to přepisy. Vydávat’ sa možu jak z knih 
pozemkových tak zo spisov v tej miere, jak 
ziadajúci ustanovil. V každom přepise nech sa 
poznačí zovrubne miesto v knihe alebo spis, 
z kterého přepis je učiněný, uvedúc všetky 
data, ktorých k jeho vyhl’adaniu je třeba.

§ 395.
) Výpisy z knih pozemkových vydávají! 

Sa o pozemnoknižnom stave buďto :
P celé vložky (všetkých telies pozemnokniž- 

flych vo vložke tej zapísaných),
2- jednotlivých celých telies pozemnokniž- 

Nych, alebo

3. alikvotné časti telies alebo telesa pozem- 
noknižného, alebo

P nejakej pohl’adávky hypotečnej.

V prvom případe nech sa označí výpis' 
vf Vseobecný, v případe druhom, treťom a 
stvrtom za zvláštny.
VJ) Výpis všeobecný obsahovat’ má zápisy 
setky dosial’ platné, nachádzajúce sa v knihe 

v avneJ> alebo ak niekde knihy hlavnej niet, 
7„ , v*°žke alebo výpise (hárku) jej miesto 

upujúcom, z ktorých to zápisov má byť 
zřejmé:
iat'^° °^sahu3e v sebe teleso pozemnoknižné, 

•le vel’ké a jaké má právně vlastnosti,

ohn" '1e teraJŠí jeho vlastník a či je snáď 
edzený v disposičnom právě;

3. ktoré závady na pozemnoknižnom telese 
ležia.

(4) Do výpisu zvláštneho musia byť polo
žené zápisy pod číslom 1. a 2. menované a 
kromě toho zápisy závad pod číslom 3. uve
dené, ktoré ležia na věci, ku ktorej zvláštný 
výpis sa vztahuje.

§ 396.

í1) Výpisy sú buďto zevrubné alebo su
márně.

(2) Do zevrubného výpisu pojímají! sa zá
pisy knihovně doslovné.

(3) Vo výpise sumárnom pomenuje sa tam, 
kde závady sa zapisuji!, len zkrátka věcné 
právo zapísané a výše závad, leda že by bolo 
dotyčné niektorého zápisu výslovné žiadané, 
aby doslovné bol opísaný.

(4) Sumárny výpis má byť v nadpise jako 
takýto označený.

§ 397.

i1) Vklady a záznamy, ichž výmaz bol vlo
žený, tiež výmazy poznámek, keď je pochyb
nost’, či výmaz nadobudol moci právnej, majú 
byť vo výpise uvedené a kromě toho uviesť 
třeba zápis výmazu.

(2) Jestliže však je isté, že výmaz dosiahol 
moci právnej, a nežiada-li strana žiadajúca, 
aby sa všetky vymazané zápisy zovrubne 
uviedly, v tomto případe třeba v poradí zá
pisov na mieste vymazaného zápisu položit’ 
slovo „vymazané" a na mieste zápisu výmazu 
nech sa uvedie slovo „výmaz číslo položky", 
vzťahujúce sa pri tom na zápis, ktorý je ozna
čený za vymazaný.

§ 398.

0 ) Úradník pozemkovej knihy alebo úrad- 
ník ku zhotovovaniu výťahov ustanovený má 
každý výťah z knih pozemkových bedlive po
rovnat’.

(2) Zároveň má, nahliadnuc do denníka, 
vybďadať, či niektoré nevybavené záležitosti 
pozemnoknižné, ktoré sa na vec, do výpisu 
náležajúcu, vzťahujú, až do posledného uza- 
vrenia podateFni k súdu došly a ktoré žiadosti 
to sú.

(3) Jestli sú tu takéto žiadosti nevybavené, 
nech sa to na konci výpisu udá s poznámkou, 
kobko ich je a čo obsahujú. Na tomto mieste 
třeba tiež ku hlavnej vkladbe poukázat’ a 
vpísať zápisy v hlavnej vkladbe obsažené.
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(4) Do výpisu má sa napísať dátum, ktoré 
sa shoduje s posledným uzavřením denníka 
pre věci pozemnoknižné, a úradník, ktorý ho 
s knihami pozemkovými porovná, má svojim 
podpisem, priložiac pečať súdnu, potvrdit’, že 
je správný.

§ 399.

(1) Jestli sa staly po vyhotovení výpisu 
kniliovného nějaké změny, možu sa na spósob 
pokračovania k výpisu připojit.

(2) Nestalo-li sa žiadnej změny a nedošlo-li 
k sudu tiež žiadnej žiadosti pozemnoknižnej, 
ktorá by sa na výpis vztahovala, nech sa to 
na požiadanie niektorej strany na výpise po
tvrdí.

§ 400.

Jestli na nejakej listině potvrdenie niekto- 
rého povodného zápisu sa nachádza, musí byť 
na požiadanie majetníka tejto listiny připo
jené potvrdenie dotyčné všetkých zápisov po
zdějších, tohoto zápisu sa týkajúcich.

§ 401.

í1) O prepisoch a výpisoch objednaných 
z nech sa vedie soznam podta vzorca č. 85, ktorý 

má obsahovat deň, kedy bol přepis alebo výpis 
objednaný, měno objednavateta, vec, na ktorú 
sa objednávka vztahuje, deň, kedy bol přepis 
alebo výpis odevzdaný, kolkové známky, ktoi’é 
objednávatel’ odoslal a ktoré mu snáď boly 
navrátené, a podpis toho, kto přepis alebo 
výpis obdržal, alebo potvrdenie, že bol přepis 
alebo výpis odoslaný.

(2) Objednávka može sa stať ústné alebo 
písomne a má sa ihned’ zapísať do soznamu 
prepísov alebo výpisov objednaných. Na po
žiadanie nech sa vydá potvrdenie, že přepis 
alebo výpis bol objednaný, a nech sa uvedu 
v ňom známky kolkové od úradníka převzaté.

(3) Přepisy alebo výpisy třeba zhotovit 
v tom poradí, v ktorom boly objednané. Vý
nimka zpod toho učinit sa móže s přivolením 
přednostu súdu len z příčin důležitých. V so- 
zname nech sa pripomenie, že přednosta súdu 
k tomu přivolil.

§ 402.

Na žiadosti osob, ktoré z příčiny věci 
právnej toho potřebuj ú, má súd knihovný 
vydat potvrdenie o veciach skutočných, ktoré 
z knih a spisov s úplnou istotou na javo vy- 
chádzajú.

(!) Přednosta súdu má s času na čas sjed
nat si istotu, či oddelenie pre knihy pozem
kové svoje práce správné a dl’a predpisov 
vykonává. Týmto cietom má menovite na- 
hliadať do denníka, do záznamov súčast 
denníka tvoriacich a do soznamov prepisov 
a výpisov objednaných.

(2) Jestli u niektorého súdu je sriadený 
osobitný přednosta oddelenia pozemnokniž- 
ného, prislúcha tomuto představenému dohlia- 
dať k činnosti oddelenia pozemnoknižného.

§ 403.

CASŤ ŠIESTA.

DOZOR NAD ÚŘADOVÁNÍM SÚDOV. 

ODDIEL PRVÝ.

VÝKAZY, ZÁZNAMY A SOZNAMY.

Úrádné výkazy súdov prvej 
stolice.

§ 404.
(!) Súdy prvej stolice majú předkládat 

ladriadenému sborovému súdu ročně jíradne^^ 
/ýkazy dl’a vzorca 86 až 88 o svojej činnosti S(i._g8. 

/ právnych záležitostiach občianskych a vo 
veciach správy spravedlnosti, ďalej úradne 
výkazy o činnosti svojej jako súdov trestných'yaazy o cmnosu avujej jčuvu
U’a vzorca 89 až 91 a soznamy věcí nehotových

Vzor?'
:s9.-92'li a vzorca ov az ar a auziiainy vc^j. j “

11’a vzorca č. 92 o sporoch viac než před 
okom zahájených, o nútených dražbách ne- 
novitostí, o prejednávaniach pozostalostných 
o konkurzech. Súdy mladistvých predkladaju 
iradný výkaz dl’a vzorce č. 93.

(2) Lehota k predloženiu stanoví sa pie 
súdy okresně do 15. ledna, pre súdy sborové 
lo 31. ledna.

(3) Okresně súdy majú všetky výkazy 
rádné, i soznamy věcí nehotových so zprávo 
poločnou, súdy sborové prvej stolice vsaK 
ýkazy úradné a soznamy věcí něhoto vy c

právnych veciach občianskych, jako aj 
eciach správy spravedlnosti a úradné yý vazy 
o veciach trestných dvorná osobitnymi zpra- 
ami předkládat. Vo zprávě predk a a 
reba nápadné odchylky v čísliciach vý <_ 
d číslic roku předešlého vysvětlit a sdei 
oznatky, ktoré o chodě výkonu spravedlnost 
oly všeobecne učiněné.

(4) Pokial’ nieto důvodu k zvláštnym po-
námkam, má sa zpráva obmedzovať naprea- 
)ženie výkazov úradných a soznamov 
ehotových; menovite není dovo ei , _
ýchto výkazov a soznamov vo ^pravach opa 
•ovát. ich obsah zovrubne vykládat ale
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výsledky výkazov úradných s výsledkami vý- 
kazov liet predošlých vo zprávě porovnávať.

(5) Vo výkazoch sborových súdov o ich 
činnosti nech věci senátne a samosudcovské 
uvedú sa úhrnným číslom společným, samo
sudcovské věci však nech sa vyznačuj ú zlom
kovým číslom.

(6) Jako rozsudkem vybavené buďte vyka
zované oné věci, u ktorých do konca běžného 
roku nielen boly rozsudky vynesené, ale tiež, 
kde to je predpísané, i doručené boly.

(7) Doba trvania sporu má byť pre každý 
případ len jedenkrát uvedená a čítaná od doby 
podania žaloby až do vyrídenia, ktorým látka 
v prvej stolici bola vyčerpaná.

§ 405.
í1) Pri sborovom súde prvej stolice třeba 

zo všetkých úradných výkazov sostaviť pře
klad celkový.

(2) Předseda sborového súdu prvej stolice 
má správnost’ výkazov súdov okresných a ich 
súhlas s číslicami roku predošlého zkúšať, 
opatrenia snáď nutné potřebné učinit’, alebo 
usnesenie súdu sborového o tom vyvolat’ a 
sobrané zprávy všetkých súdov okresných 
s připojením prehladu celkového, svojich 
vlastných poznámek (§ 404, odst. 3.) a svojich 
návriiov na vydanie ďalších žiaducných opa
tření súdnej tabuli do 15. února předložit’.

§ 406.
_ C1) Súdna tabula má předložené výkazy 

sudov okresných a sborových súdov prvej 
stolice zovrubne skúmať, v případe potřeby 
bližších vysvětlení si o tom vyžiadať a kde 
vady alebo prieťahy v úřadovaní zpozoruje, 
primerané opatrenia učinit’.

(2) U súdnej tabule nech z úradných vý
kazov súdov sborových, obmeďzujúc sa na 
mslice úhrnné, sostaví sa přehrad celkový, 
výkazy úradné a soznamy nehotových věcí 
sudov okresných buďte predsedom sboro
vých súdov prvej stolice vrátené, oné súdov 
sborových s připojením všetkých prehladov 
celkových zprávou predkladacou buďte před
ložené do 31. března ministerstvu spravedl
nosti.

kradné výkazy súdnych tabúl.

§ 407.
0) Súdne tabule majú každoročně do 31.

edna ministerstvu spravedlnosti predkla-
c at úradné výkazy o svojej činnosti v občian-

skych veciach právnych a vo veciach justičnej 
správy dl’a vzorca č. 94 a 95, výkaz úradný vzore, 
vo veciach trestných dl’a vzorca č. 96 a 97, íl4~í,7• 
ďalej soznamy dl’a vzorca č. 92 o sporoch viac 
než před pol rokom zahájených a o případech 
disciplinárnych a konečne soznam úradných 
kusov, nevybavených koncom roku vo veciach 
trestných, ktoré vyžadujú rozhodnutia meri- 
torného; v sozname posledně uvedenom třeba 
udať i deň, kedy jednotlivé úradné kusy došly.

(2) Predloženie deje sa zprávou, ktorá má 
obsahovat’ všeobecné dokladné dobrozdanie 
o chodě súdnictva a opatrenia, ktoré dósled- 
kom výkazu už sa staly, alebo nutnými sa 
javia, avšak posobnost’ predkladajúceho súdu 
prekročujú.

§ 408.

Výkazy úradné buďte dl’a možnosti zalo
žené už behom x-oku. Výkazy třeba vyplňovat 
na základe dát v registríkoch zapíšaných, 
pokial’ poznámky vo vzorcoch připojené ne- 
udeFujú iného návodu.

Listy sčítacie.

§ 409.

(!) Súdy prvej stolice majú o ukončených 
jednaniach o rozvode, rozlňčení a neplatnosti 
manželstiev zhotovit’ listy sčítacie. Listy sčíta
cie majú byť pokaždé hněď po vydaní usnese- 
nia ukončujúceho alebo nálezu vyplněné.

(2) Vyplněný list sčítací nech sa odovzdá 
kancelářskému úradníkovi (kancelářskému 
pomocníkovi), ktorému vedenie dotyčného 
registríku je sverené; tento má listy sčítacie 
stejného druhu opatřit’ běžnými číslami, ich 
schovávat’ a na konci každého mesiaca súhlas 
počtu listov sčítacích s dátami registríkovými 
zkúšať. Je-li usnesenie alebo nález, v liste 
sčítacom zapísaný, cestou opravných pro- 
striedkov braný v odpor, třeba list sčítací 
vziať nazpát a ho podl’a rozhodnutia konečne 
platného doplnit’.

(3) Listy sčítacie o veciach behom roku 
právoplatné ukončených nech každý súd 
v mesiaci únoru bez sprevádzajúceho do
pisu s připojením soznamu čísiel oných listov 
sčítacích. ktoré k voli vznesenému opravnému 
prostriedku bolo třeba vziať nazpát, zašle 
štátnemu statistickému úřadu v Prahe. Listy 
sčítacie nazpát vzaté třeba osobitne sbierať a 
rovnakým spósobom v mesiaci červenci zaslat’.
Listy sčítacie, ohFadne ktorých rozhodnutie 
konečné sa do tej doby nestane, buďte jednot-
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live, jakonáhle rozhodnutie ono dojde, za- 
sielané.

(4) Pre sčítacie listy vo veciach trestných, 
osob mladistvých a podmienečných odsúdení 
platia dosavádne předpisy.

(6) Na dotazy štát. statistického úřadu 
třeba vysvetlenia s urýchlením podat’.

Výkaz o zápisoch firiem.

§ 410.

Sborové súdy, ktoré vedu registríky ob
chodné, majú štátnemu statistickému úřadu 
v únoru každého roku bez sprevádzajú- 
ceho dopisu zaslat’ výkaz o zápisoch, ktoré sa 

vzorí týkajú společností akciových, družstiev a spo- 
98-100.’ločností s ručením obm., dl’a vzorca č. 98, 

99 a 100 a k výkazu tomuto propojit’ úhrnný 
soznam čisiel zápisov a výmazov firiem ob
chodných, delený vždy dl’a firiem jednotlivých 
a firiem společností veřejných a komandit- 
ných.

Ostatné občasné výkazy.

§ 411.

Kromě výkazov dosial’ menovaných majú 
byť od súdu prvej stolice ešte následuj úce 
občasné výkazy podávané:

1. občasné výkazy predpísané predpismi 
o zakladaní knih pozemkových;

2. štvrťročné predkladania doručnej knihy 
pre berný úřad vo veciach poplatkových;

3. roěné statistické výkazy o agende týka- 
júcej sa knihy pozemkovej;

4. mesačné výkazy súdov okresných o sto- 
povaniach a vyšetrovaniach;

5. výkazy, ktoré podávať třeba dl’a platných 
predpisov o nakladaní s peňazmi úradnými;

6. ročné výkazy úradného inventára.

úradný kalendář.

§ 412.

C1) O nariadených rokoch (termínech), 
o súdnych opatreniach, nad ichž splněním 
třeba z úradnej povinnosti bdieť, a o úrad- 
ných úkonoch, ktoré v určitých lehotách nutno 
vykonat’, má sa viesť v súdnej kancelárii 
(kancelárskom oddělení) záznam dl’a vzorca 

jfioí.č. 101 (úradný kalendář). Jestli jedno kan
celářské oddelenie neni ustanovené len pre 
jednoho sudcu alebo jedon senát, ale pre nie-

kofko súdnych oddělení (§ 29, odst. 2.), Izá; 
viesť kalendář, je-li to účelné, pre všetky tieto 
súdne oddelenia spoločne. Silné zaměstnané 
oddelenia alebo oddelenia s převážným počtom 
rokov alebo lehót, možu, je-li to účelné, založit’ 
osobitný kalendář pre roky a osobitný pre 
lehoty. U malých súdov nech sa vedie kalen
dář pre roky a lehoty spoločne.

(2) Deň pojednávania alebo lehoty buď nad- 
písaný nad čiarou hlavy vzorca alebo nad 
jednou z priečnych čiar.

(3) V oddielu „Roky“ třeba v úradnom 
kalendáři zapisovat’ položené roky, kromě 
rokov k jednaniu o smier (§ 139 c. p. s.), 
seskupené dl’a dňov a k tomuto ciei’u vyne
chat’ třeba primerané vofné medzery, a sice 
roky všetky bez rozdielu, zda boly nariadené 
k ústnému jednaniu před súdom rozhodujúcim 
alebo k iným účelom a zda majú len jediným 
sudcovským úradníkom byť odbývané. Tak- 
tiež roky, položené na úradné dni, pokiaf nie 
sú len k jednaniam o smier dl’a § 139 c. p. s. 
určené, buďte v úradnom kalendáři zazname
nané. Všetky roky na tentýž deň nariadené 
třeba písať pod seba. Poradie zápisov plynie 
z poradia časového, v ktorom sudcovské usne- 
senia do súdnej kancelárie dochádzajú. Před
mět roku Izá, javí-li sa to nutným, zapísať do 
„Poznámky". Rubriky 2 a 3 (měno sudcu, 
hodina roku) buďte len vtedy vyplněné, je-li 
to nutným k voli prehťadu. Měno sudcu třeba 
vyznačit’ zkratkou.

(4) Kalendář třeba předložit’ sudcovi (před
sedovi senátu) deň před rokorn alebo jed
náním.

(») Jakonáhle došly spisy rokov a jednaní, 
na tentýž deň položených, vo smysle § 129 do 
súdnej kancelárie (čo sa musí stať tohože dňa 
alebo dňa najblíž budúceho), třeba rozdeliť 
dl’a skupin:

a) spisy, ktoré sudcom musia byť ešte spra- 
cované a jemu preto znova musia byť předlo
žené (§ 129). Potřebné vybavenie nech sa 
vyznačí v rubrike 4, na pr. rozsudek, dokazo- 
vacie usnesenie a pod. Deň, ktorého vybavenie 
toto sudca kancelárii k ďalšiemu jednaniu 
odovzdá, nech sa vyznačí v rubrike 5;

b) spisy, kde už je sudcovské vyrídenie a 
ďalšieho takého vyrídenia netřeba. U ta- 
kýchto spisov nečinia sa v rubrike 4 žiadne 
zápisy.

(5 6) Jednacie číslo roku alebo jednania nech 
sa v rubrike 1 zaškrtne:

1. bol-li rok před ustanoveným dňom od
volaný, alebo na iný deň ustanovený,



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 617

2. nemá-li súdna kancelária vo věci zhotovit’ 
vyhotovenie alebo iné úkony vykonat (na pr. 
rok bol odročený, deň a hodina budúceho jed- 
nania stranám ústné ihned’ sdelená, neni-Ii 
třeba vyhotovenia rozhodnutia, ktoré sa pri 
pojednávaní stalo a k spisu je už v písomnom 
vyhotovení připojené a pod.),

3. zhotoví-li súdna kancelária potřebné 
čistopisy alebo vykoná-li úkony, sudcovským 
výrokem jej uložené (vyhotovenie obsielok, 
vyrozumenie, vyhotovenie rozsudkov, ich do- 
ručenie, zaslanie spisov, návrhy dopisov atd’.).

§ 413.

(1) V oddiele úradného kalendára „Lehoty“ 
třeba zapisovat’ súdne opatrenia a příkazy, 
k ichž prevedeniu bola lehota stanovená, a 
úradné jednania, ktoré dl’a zákonného před
pisu do určitých lehot nutno vykonat’ (na pr. 
vynesenie rozsudku dl’a § 398 c. p. s., zkúšanie 
doručení před stáním dražobným dl’a § 153 a 
154 ex. p.). Pre každý deň třeba v úradnom 
kalendáři nechať primeraný priestor.

(2) Všetky věci právně, v nichž lehota, 
o jejž dodržanie z úradnej povinnosti třeba 
dbať, končí toho istého dňa, musia byť v prie- 
store, pre tento deň určenom, zapísané. Ne- 
vyhovie-li sa včas sudcovskému nariadeniu, 
třeba spisy hněď po uplynutí lehoty sudcov
skému úraďníkovi předložit’, ktorý má po
třebné ďalšie opatrenia učinit’. V rubrike 7 
(učiněné opatrenia) nech sa zkratkou pozna
mená, čo sa stalo, na pr. odročené, urgované. 
Stačí vyznačit’ radové čísla, ktorými spisy 
boly sudcovi ku ďalšiemu opatreniu předlo
žené. Záznamy lehot, ktoré sa vybavia úrad- 
ným jednáním, jednáním so stranami, splně
ním súdňeho příkazu, predížením lehoty alebo 
iným spósobom, buďte ihned’ v rubrike 1 
zaškrtnuté.

(3) Jestli neni do osmi dní nič zariadené 
alebo jestli sudcovskí úradníci lehoty, pre ich 
vlastně úradné úkony stanovené, nechávajú 
nepovšimnuté, ačkoFvek od súdnej kancelárie 
na ich uplynutie boli upozornění, nech sa 
o tom bez odkladu přednostovi súdu ústné a 
bez vyhotovenia úradných pripomienok učiní 
oznámenie.

§ 414.

_ t1) Změny usnesenia, ktoré sa týkajú zá- 
pisov v úradnom kalendáři, buďte v tomto 
poznamenané.

(2) Vynímajúc položenie rokov, má sudca
ku všetkým vybaveniam, ktoré zápis v úrad

nom kalendáři činia nutným, pripojiť barev
nou tužkou poznámku „kal.“

(3) Každý záznam lehoty, ktorý sa vybaví 
tým, že nastane událost’ očakávaná, že sa 
predfži lehota alebo iným spósobom, třeba 
ihned’ preškrtnúť.

Záznamy vo veciach trestných.

§ 415.

(!) Každý vyšetřujúci sudca má viesť zá
znam o stopovaniach a vyšetrovaniach jemu 
přikázaných dl’a vzorca č. 102.

(2) Trestné věci, v ktorých je vznesený 
obžalovací spis, buďte zapísané v soznam 
o vznesených obžalobách. Záznam tento sa ve- 
die dl’a vzorca č. 103, a sice u každého sboro
vého súdu v jedinom exempláři. Do záznamu 
obžalob třeba zapísať všetky obžaloby bez roz- 
dielu, či táto trestná vec bola pojatá do 
registríku o prípravnom pokračovaní pre 
zločiny a prečiny a či do registríku pre věci 
tlačové. Sem zapisujú sa aj obžaloby vo ve
ciach mladistvých a lichevných (úžerových). 
Záznam o obžalobách má viesť úradník kance
lářsky, ktorého předseda tým pověřil, tomuto 
třeba všetky obžaloby, jako k súdu dojdú, 
předložit’. Tentýž poznamená na spise číslo 
soznamu obžalob.

(3) Číslo, pod ktorým vec prichodí v zá
zname obžalob, třeba červenou tintou na- 
písať na obálke spisovej a na denníku pod 
značku spisovú. Číslo toto je pre utvorenie 
čísla jednacieho bez významu; slúži však 
k tomu, aby trestné věci, v ktorých bola 
obžaloba vznesená, boly rozeznávané od 
tých, v ktorých bolo pokračovanie bez obža
loby ukončené. Obzvláště buďte spisy, ktoré 
sú opatřené číslom záznamu obžalob, oddelene 
od iných věcí v registríku Tk alebo TI zapí- 
saných, a sice dl’a poradia čisiel záznamu ob
žalob uschovávané; avšak pri uschovávaní 
věcí, do záznamu obžalob zapísaných, třeba 
spisy opat dl’a registríkov Tk a TI rozlišovat’.

(4) číslo záznamu obžalob třeba vyznačit’ 
tiež v sozname mien k registríkom Tk a TI.

(5) Předseda obžalobného senátu má 
o úradných kusoch, ktoré sa prednásájú v ob- 
žalobnom senáte, viesť záznam dl’a vzorca č. 
104. Zápisy do tohoto záznamu majú sa stať 
počas zasedania.

(fi) Předseda pri hlavnom pojednávaní 
u sborového súdu prvej stolice a předseda 
porotného súdu má o případech trestných 
jemu připadlých viesť záznam dl’a vzorca č. 
105 o hlavných pojednávaniach v záležito-,

Vzor 
č. 102.

Vzor 
č. 103í

Vzor 
5. 104.

Vzor 
5. 105.



618 Sbírka zákonů a nařízení, č. 89.

stiach trestných. Jestli předseda súdu porot- 
ného není členom súdu sborového, má před
seda súdu sborového po ukončení sedenia 
záznam o hlavných pojednávaniach cierom 
prevedenia úradných úkonov s tým spojených 
uložit’ jednému členovi súdu sborového.

Ďalšie soznamy a záznamy.

§ 416.

Kromě registríkov, knih, záznamov a so- 
znamov v tomto jednacom poriadku udaných, 
majú viesť súdy v právnych veciach občian- 
skych a vo veciach justičnej správy ešte tieto 
soznamy a záznamy:

A.

1. Soznam o odhadcoch, znalcoch a tlumoč- 
níkoch trvale v přísahu vzatých;

2. knihu prísažnú, v ktorej z předu sú vy
tlačené alebo napísané formule prísažné pre 
každú kategoriu úradníkov, podúradníkov a

' súdnych sriadencov; po každej jednotlivej 
formuli prísažnej třeba nechať niekoťko 
listov prázdných pre podpisy; po výkone pří
sahy nech úradník alebo súdny sriadenec do 
přísahy vzatý formulu prísažnú v knihe pod
pise a výkon přísahy nech přednosta súdu
doložkou: „Přísaha bola od pána..................
menovaného dňa. .. .predo mnou vykonaná" 
potvrdí; osobitná zápisnica o prísahe nemá sa 
spisovali;

3. výkaz o vzdialenostiach;
4. denník cestovný dl’a vzorca č. 20, v kto- 

rom všetky úradné jednania komisionálne 
súdnych úradníkov a sriadencov, mimo doru- 
čovania, dl’a poradia časového majú byť so- 
znamenané; denník cestovný má sa předse
dovi súdnej tabule v obdobiach od něho 
určených predMadať;

5. úradný inventář;
6. účet o úradnom paušále;
7. soznam o výkazech a zprávách, ktoré 

občasné třeba podávat’ (kalendář výkazný);

B.

pri sborových súdoch prvej stolice:
8. hlavnú knihu sverenskú;

C.
pri súdnych tabulách:
9. soznam zaznamenaných legionářských 

uchádzačov.

Vo veciach trestných buďte mimo registrí
kov, knih, záznamov a soznamov v tomto jed
nacom poriadku udaných, u všetkých súdov, 
u kterých věci dotyčného druhu sa naskytujú, 
vedené:

1. záznam o osobách vo vazbě sa nachádza- 
júcich;

2. soznamy o predmetoch, ktoré z trestného 
činu pochodia, jeho známky na sebe majú 
alebo ináě pri vyšetřovaní sú nezbytné;

3. soznam o depozitoch súdov trestných;

4. soznam o nákladech trestného pokračo- 
vania, jako aj všetky ostatně vedlajšic 
soznamy účtov trestných nákladov.

§ 417.

§ 418.

(1) Ďalšie občasné výkazy, soznamy a zá
znamy smejú byť vedené, len keď sa to úrad- 
nými a osobnými pomermi jednotlivých súdov 
cieďom dohliadky na chod práce alebo na čin
nost’ úradnú určitých súdnych orgánov bez- 
výnimečne javí byť potřebným. Opatrenia 
k tomu sa vzťahujúce, ktoré nie sú povahy 
prechodnej, musia byť bez odkladu oznámené 
předsedovi súdnej tabule a od tohoto, ač-li 
tento opatrenie ono ihned’ nezruší, k vydo- 
bytiu súhlasu ministra spravedlnosti mini
sterstvu spravedlnosti.

(2) O takýchto zápisoch zvláštnych u jed
notlivých súdov vedených musí byť u prezidia 
súdnej tabule soznam.

(3) Nariadenia, kterými občasné výkazy, 
soznamy alebo záznamy pre všetky súdy v ob
vodu súdnej tabule alebo obvodu sborového 
súdu sa zavádzajú, možu byť vydané len, ked 
sjednaný bol súhlas ministra spravedlnosti.

ODDIEL DRUHÝ.

Dohťad úradov nadriadených.

Výkon bezprostředného do
kladu služebného.

§ 419.

Bezprostředný dohlad služebný, který Prl" 
sluší sborovým súdom prvej a druhej stolice 
a ich predsedom, vykonává sa:
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1. udělováním potřebných poukazov a po
učení, jestli z nahliadnutia do spisov, předlo
žených z jakejkolvek příčiny vyšším úradom, 
vyplývajú neporiadky, prieťahy alebo ne
správnosti v úřadovaní; s času na čas má si 
úřad, ktorému dozor přísluší, od jednotlivých 
súdov pod jeho služebným dozorom postave
ných, váčší počet spisov určitého odvetvia 
úradného dat’ předložit’, aby zkúšal, jako sa 
v úřadovaní postupuje; opis všetkých vše
obecných poukazov, ktoré súdna tabula alebo 
předseda vydat’ sa rozhodli, musí bez ^odkladu 
ministerstvu spravedlnosti byť předložený;

2. prehliadkou súdov.

Prehliadka súdov.

§ 420.

O) Prehliadku súdov má vykonávat’ před
seda alebo miestopredseda oných súdov sboro
vých, ktorým služebný dozor přísluší; pokial 
osoby tieto inými svojími úkonmi, nemocou 
alebo iným by boly od tohoto zdržané alebo 
nemohly by včas všetky prehliadky im uložené 
previesť, buďte ministerstvu spravedlnosti 
podané návrhy, aby časť úradných prehliadok 
spósobilým zástupcom bola sverená. K pre- 
hliadke okresného súdu svojho obvodu móže 
za súhlasu předsedu súdnej tabule ustanovit 
předseda sborového súdu člena tohože súdu.

(2) Pri prehliadke třeba dokladné vyšetřit’, 
či sa postupuje vo všetkých oboroch výkonu 
spravedlnosti dl’a zákonov, či a pokial’ padá 
súdu alebo jednotlivým súdnym osobám za
nedbáme ich úradných povinností za vinu a 
jako třeba snáď stávajúcim zloriadom od
pomoct’. Súčasne má sa ten, kto prehliadku 
vykonává, so schopnostmi a osobnými vlast
nostmi sudcovských úradníkov dl’a možnosti 
obeznámit.

§ 421.

(x) Aby týchto cietov prehliadky bolo do
sažené, má prehliadajúci úradník všakové 
úradovania zovrubne zkúšať, správnost regi- 
stríkov, knih, záznamov a soznamov porovná
ním so spismi zistiť, na ústných jednaniach 
a iných i’okoch a zasedaniach účast brat, na- 
hliadajúc do registríkov, jako aj preskúma- 
Vajúc tu a tam spisy už vybavené alebo v práci 
sa nachádzajúce, i úradovanie dotyčné věc
ného rozhodovania posúdiť a o správnosti 
úradných výkazov, v posledných rokoch před
ložených, porovnáním niektorých údaj ov s do

tyčnými spismi alebo spósobom iným dl’a 
možnosti sa přesvědčit. Pomocou spisov a 
prehtadov spisových, registríkov a zvláštnych 
soznamo/, vedených o jednotlivých druhoch 
věcí, má vyšetřit, či a v jakom rozsahu súd 
alebo jednotlivé jeho odděleni., s vybavením 
úkonov nazpát zostávajú.

(2) ústným stykom so sudcovskými ýrad
ní ky má vyskúmať, či tito znajú nové zákony 
a nariadenia pre sudcovskú činnost úradnú 
důležité; pochybné otázky právně nech s nimi 
preberie a případné návrhy na administra
tivně zariadenia nech vezme na vedomie.

(s) úradník prehliadajúci má sa ďalej 
poučit o stave i jakosti úradných miestností, 
inventára, knihovně, jako aj o zachádzani 
s peniazmi a o účelnom a hospodárnom použití 
paušálu. O vadách poznaných buďte přednosta 
súdu a podta okolností tiež iní súdm 
úradníci vyslechnutí, ostatně však třeba sa 
pokial’ možno všetkému vyvarovat’,^čím by cti 
a vážnosti súdu mohlo byť ublížené alebo 
viaznutie postupu práč úradných sposobené.

(4) Úradník prehliadajúci má dat nariade
nia, ktoré do oboru jeho posobnosti spadajú.

(5) Na základe výsledkov prehliadky vydá 
předseda sborového súdu prvej stolice pre- 
hliadnutému súdu zpravidla písomné vyríde- 
nie. V tomto učiní opatrenia, ktoré patria do 
jeho posobnosti, jedná-li sa o průpady nepo
chybné, ichž náprava javí sa nutnom Menšíc 
závady, menovite pokial’ ide o vecienie regi- 
stríkov a založenie predpísaných záznamov, 
zakladanie spisov a pod., nech prehliadajúci 
úradník ihned' ústné odstráni.

§ 422.

V zprávě o výsledku prehliadky nech po 
případe udajú sa nariadenia, ktoré boly vo 
vlastnom obore posobnosti k odstraneniu vád 
poznaných učiněné, a nech sa navrhnú opa
trenia, ktoré dl’a stavu věci sa javia byt 
potřebnými, avšak obor posobnosti úradníka 
prehliadajúceho prekročujú.

(2) Zprávu predkladaciu třeba čo možná 
stručné bez všetkého opakovania napísat.

§ 423.

(i) O výsledku prehliadok, ktoré předseda 
súdnej tabule nevykoná sám, nech sa podá 
zpráva jemu.
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(2) Předseda súdnej tabule má na základe 
predloženej zprávy učinit’ opatrenia, které 
ležia v oboru jeho posobnosti, jestliže však je 
k tomu súdna tabula povolaná, zaslat’ jej 
zprávu tuto. Potom nech sa zpráva, připoju- 
júc opis opatření od předsedu alebo od súdnej 
tabule nariadených spolu s ďalšími návrhmi, 
ktoré za nutné boly skládané, předloží mini
sterstvu spravedlnosti.

(3) O prehliadkach, ktoré sám předseda 
súdnej tabule vykonal, má tento podat’ zprávu 
ministerstvu spravedlnosti. Před zasláním 
třeba zprávu předložit súdnej tabuli, aby sa 
usnesla o potřebných opatreniach, k ichž na- 
riadeniu je příslušná.

Zvláštně prehliadky zmocnen- 
cami ministra spravedlnosti.

§ 424.
í1) úkoly a povinnosti osob, ktoré priamo 

od ministra spravedlnosti boly k prehliadke 
súdu vyslané, určuj ú sa dl’a do vodu a účelu 
uložonej prehliadky a dl’a udelenej zvláštnej 
inštrukcie.

(2) O výsledku takejto prehliadky, jestli 
iného nariadenia niet, nech sa podá zpráva len 
ministerstvu spravedlnosti. Pre obsah zprávy 
tejto nie sú rozhodnými předpisy §u 422, ale 
poukazy, ktoré osoba prehliadkou poverená 
pri udelení oného příkazu obdrží.
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Skupina schématu časového postupu 
(§ 52 sl. pr.)

Výkaz o stave.

1. Měno ...........................................................................................................

2. Narodený v . . ................................................................ . ...............

3. Náboženstvo..................... ...  .......................................................... .............

4. Rodinný stav: slobodný......................... ..................................................

ženatý od............................................................................

rozlúčený (rozvedený) od ..................................................

ovdovělý......................................................... .....................
Děti (měno a deň narodenia)................... ...................... Poznámka k tomu

5. Odborné předběžné vzdelanie: a) Studia

b) Praktické zkúšky, ich výsledok a řeč

6. Znalosti jazykové: 1- P°dI’a vysvedčenia:

a) v slově a pišme................... .......................

b) v slově ............................................... • • • •

2. PodPa nedoložených udajov:

a) v slově a pišme..............................

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

7. Iné znalosti a schopnosti..................................

8. Vojenský poměr........................................ . •

Pre kancelářských úradníkov a úradných

(certifikát) ministerstva......... ............................

.... . . zo dna...........

sriadencov. Mal nárokový legionářsky preukaz

..................... pre miesta. ......

................. 19 ... . čís....................

Jedu. p. 5. i. (Výkaz o stave, § 4. j. por.)
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Vojenská služba:

Iná služba před vstúpei

Roky Mesiace Dni

ním do justičnej služby:

Justičná

Roky Mesiace Dni

služba:

ír

Rozhodnutie Úřad Číslo Dátum Změna Služebná vlastnost Služebné miesto

Justičná služba:

Rozhodnutie Úřad číslo Dátum Změna Služebná vlastnost’ Služebné miesto

Pochvaly a uznania:
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Disciplinárně jednanie.
(Uvalenie, potvrdenie, zrušenie suspenzie s uda.jom výšky ponechaných požitkov, disciplinárně tresty):

Vložka
k výkazu o stave..........................................................................................................................

I. Doby, ktorých zapoěítanie pre postup do vyšších požitkov bolo povolené:

Roky Mesiace Dni

II. Doby, ktoré zostaly pre postup do vyšších požitkov nepovšimnuté:

Roky Mesiace Dni

§ 30 (§ 167), §§ 44, odst. 1. a 2. (§ 175, odst. 1. a 2.), § 50, odst. 4., § 51, odst. 4., § 78, odst. 1 (§179), 
a jedine pre nesudcovských úradníkov (úradných sriadencov) §§ 56, odst. 3., 74., odst.4., 93., písm. b), c), d), 
(§ 181) a 149 (§ 181) služ. pragm. V akej miere je pri sudcovských úradníkoch doba suspenzie pre postup 
do vyšších požitkov nevpočítatelná, určí sa dl'a prodpisov pre nich platných.
Jedn. por. č. 1 a.

III. Doby, vpočítatel’né pre výměr výslužného (penzie) ako i na vpočítanie povolené:

Roky Mesiace Dni

8
§ 149 (§
Požitkov

IV. Doby pre výměr výslužného nevpočítateFné:

Roky Mesiace Dni

(§ 175), § 78 (§ 179) a jedine pre nesudcovských úradníkov (úradných sriadencov) § 97 (§ 181),
18l) služ. prag. V jakej miere je pri sudcovských úradníkoch doba suspenzie pre postup do vyšších 
nevpočítatelná, určí sa dl’a predpisov pre nich platných.

79
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(Strana 1.)

Výkaz
o

změnách nastalých v služebných a osobných pomeroch sudcov, úradníkov obvodu súdnej tabule 

v ....... ................... v štvrťročí . . 19 . .

(Strana 2.)

Měno
Dosavádne

miesto
služebné

Dosavádna
vlastnost
služebná
(úradná

hodnost)

Budúce
miesto

služebné

Budúca
vlastnost
služebná

Datum
menovania (preloženia)

1. Menovanie.

2. Preloženie.

(Strana 3.)

Měno Služebné
miesto

Služebná 
vlastnost 

(úradná hod
nost)

Predmet Dátum

nastalej změny

3. Vystúpenie zo služby štátnej:
a) ^yzdanie sa, b) danie do výslužby, c) prepustenie, d) úmrtie.

4. Pochvaly a uznania vyslovené súdnou tabulou a najvyšším súdom.

5. Tresty poriadkové a disciplinárně.

—--- --

6. Zkúšky;

4
i _________ -

7. Změny v ostatných zápisoch prvej strany výkazu o stave;

Jedn. p. č. 2. (Štvrťročný výkaz o změnách v služebných a osobných pomeroch sudcov, úradníkov, §4- i- P )
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(Strana 1.)

Dobré zdanie
o

kvalifikaci!

(Strana 2.)

Dobré zdanie o kvaliřikácii

Ob-

za příležitosti datum, číslo
schopnosti pósobeňie mravnosť chovanie

1 2 3 4 5 6

1

(Strana 3.)

Poznámky

Poznámenania

Jedn. p. č. 3. (Dobré zdanie o kvaliřikácii, § 5 jedn. p.)

79'
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Kvalifikačná tabulka pre

Měno

rodisko, vek, náboženstvo, 
stav, hodnost', služné

1

Služba dosavádna

Znalosti jazykové 
i iné a spósobilosť

2

Př
íl

oh
y vlastnost služebná

3

trvanie
Pří
lohy

roky mesiace

•

Poměry
příbuzenské

Schopnosti Pósobenie Mravnost Chovanie
Spósobilosť 
pre žiadané 

miesto
Poznámky

4 5 6 7 8 9

Jedn. p. 6. 4. (Kvalifikačná tabulka, § 5 jedn. p.)

Okresný súd v K pres.

S ozn am
protokolov a podaní spísaných alebo převzatých na súdnom dni v 
......................................................odbývanom dňa................................

číslo radové Měno a príezvisko stráň P r e d m e t
Značka
spisová

Jedn. p. 6. 5. (Seznam o súdnom dni, § 52 j. p.)
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Záznam
o činnosti okrasného sudu... na súdnych dňoch mimo sídla súdu v r.

Sporné věci

072aS
'O
(D
aM
O
!>>

10 11

Trestné věci

z

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jedn. p. č. 6. (§ 52 j. p.)

V podat el'ni..................................................................súdu v

bol dňa.................................................................................. v o věci

v........

rubrik..

exemplár............... s.....................

.................  a s neupotrebeným-

.....příloh

kolk....... pr ..Kč ............... h podaný.

Jedu. p. (Stvrdzenka podatelně, § 53 jedn. p.)
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Kniha na záznam odnášaných 
zásielok a návěsti

pre

Kto sa touto knihou
Skupina I.:

Dochádza.iúce poštovné zásielky, a to:
a) doporučené (od poštovného oslobodené a vyplatené) 

zásielky listovné
b) balíky bez udanej ceny
c) balíky s udanou cenou — nehladiac na výšku udanej

ceny do.....................Kč ceny
d) peňažné listy — nehladiac na výšku udanej ceny 

do................... Kč ceny
e) poštovné poukázky 1
f) platebně poukázky J s Peniazmi
vyzdvihnut' a právoplatné podpísať příslušné dodávacie 

doklady.

preukáže, je oprávněný:
Skupina II.:

Prevziať dodávacie doklady (náveštia), a to:
a) doručovacie lístky k doporučeným (od poštovného 

oslobodeným a vyplateným) zásielkam listovným
b) poštovné adresy sprievodné k balíkom bez udanej ceny
c) poštovné adresy sprievodné k balíkom s udanou 

cenou
d) doručovacie listy k peňažným dopisom
e) poštovné poukázky 1 . - {
f) platové poukázky / pe

Razítko
poštovného

dna.............. ............. .. 19 . . .

Podpis přednostu poštovného úřadu:

Razítko
odnášajúceho

úřadu.

dňa............................................ IP • *

Podpis přednostu odnášajúceho úřadu:

Jedn. p. č. 8. (Kniha odnášiaca, § 54 jedn. p.)

1 2 3 4 5 6 7 1 8 rr-
Skupina I. (zásielky)

Razítko
poštového W

ao

Obyč. dopisy 
doplatné Balíky >>CO

a
Pošt. Plateb.

úřadu "H?

oao
Počet

Doplatiť
c
£ ^

ud
an

oi
ce

no
u •<DC

O
poukázky 
s peniazmi

Kč h
a

10 ii 12 13 14 ___lý__

Skupina II. (náveštia)

Balíky Pošt. Plateb.
í>>w

O) Poznámka

ao
o'O

TJ

O
a

bez
udanej

s
udanou 2

poukázky 
bez penazi

o
Q

ceny cenou o
a
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Peňažná kniha.
.....................súd.........................

19

(Oddelenie pře vklady.)

Přítem

B
ěž

né
 čí

sl
o

Zasielatel

D
eň

 pr
ija

tia
 

le
bo

 dó
jd

en
ia P r e d met Číslo výpisu 

z účtu
Poznámka §

Číslo jednacie, 
vzťahujúce sa 

k sioženiu

Hotové
peniaze

Cenné
listiny Číslo položky 

šekového 
dennikaKč ii Kč h

— ---------- r—------------- — --- -...- - ---- ---- ---- —— —- —-------- —

—--- ---------------------------: —— --------- -------- —— ---- :------ —

o

— - --------- ----- ---- --------- — -- ------- — —..— — ------  ----- - ----- -..—

-----—-----------—— — ----- ---- —

1

— ------------- ---- :------—

(Druhá strana.)

Y ýř d a v o k

Deň odpisu na 
šekovom účtu 

^ebodeňvydania

Súdne naria- 
denie (číslo 

jednacie)

P r e u k a z v ý d a v k u P r e d m e t

i
l

Číslo výpisu 
z účtu

Poznámka
Me.no připadne 
podpis prijcm- 

cov

Číslo a serie 
šeku

Hotové
peniaze

Cenn
listin? Číslo položky 

šekového 
dennikaKč h Kč h

------ .

----------- ------- —_

— ......... .... — —- -......... - --------------_-----

úhrnom . . I

Jedu. por. č. 9. (§ 63 j. p.)
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Peňažná kniha

........................ súd........................

19..........

(Oddelenie pre peňažité pokuty.)

Příjem

O
-O
o

Číslo jednacie, 

vzťahujúoe sa

na složenie

Predmet číslo výpisu 
z účtuO

Zasielateť
Cá

'■§.2
V c 
P."

Hotové Cenné Poznámka

G
peniaze listiny Číslo položky 

šekového 
denník a

O
PQ

<Q

Kč h Kč h

/

(Druhá strana.)

V ý d a v o k
Deň odpisu na 
šekovom účtu 
lebo deň vy- 

dania

Súdne 
nariadenie 

(číslo jednacie)

Preukaz výdavku Predmet číslo výpisu 
z účtu

PoznámkaPodpis 
příjemcův, 

prípadnfe měno

Číslo a serie 

šeku

Hotové
peniaze

Kč j h

Cenné
listí

Kč

u

h

číslo položky 
šekového 
denníka

— ------------ ----- — - - ------------

Jedn. por. é. 10. — § 63 j. p.
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Peňažná kniha
. súd 
19. .

(Všeobecná čiast.)

Příjem

B
ěž

né
 čí

sl
o

Z a s i e 1 a t e 1’

D
eň

 pr
ia

tia
 le

bo
 

dó
jd

en
ia

Číslo jednacie 

vzťahujúce sa na

složenio

P r e d m e t Číslo výpisu 
z účtu

PoznámkaHotové
peniaze

Cenné
listiny Číslo položky 

šekového 
denníkaKč h Kč h

Jciin. P. C. 11. (§ 63 J. p.)

(Druhá strana.)

V ý d a v o k

Deň odpisu na 
sekovom účte 

lebo deň vydania

P r e u k a z v ý d a v o k P r e d m e t Číslo výpisu 
z účtu

PoznámkaPodpis prijem- 
cov,

připadne, měno

Číslo a serie 
šeku

Hotové
peniaze

Kč | h

Cenné
listiny

Kč 1 h

Súdne 
nariadenie 

(cislo jednacie)

Číslo položky 
šekového 
denníku



632 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Uzávierka

denníka šekového a peňažnej knihy ku dnu

Prebytok šekového účtu dňom 31. prosinca...............................Kč

hotovost podlá denníka hotovostí ku peňažnej knihe .................... ..

bez základného vkladu šekového účtu................... 100 „

Zbývá.......................... Kč

Týmto přebytkem majú byť kryté tieto položky peňažnej knihy, totiž:

oddelenie...................... čís. pol......... ....složené

....... „

.... t)

hotovost na kancelárskom paušálu .

.... »

hotovost na zálohe pre náklady trestného riadenia . .

Kč ........ h

Kč ........ h

Kč ........ h

Kč ........ h

Kč ........ h

Kč ........ h

Dohromady . . .................... Kč .................. h

tedy rozdiel..........................................................Kč ....

ktorý odůvodňuje sa následovně:

Vzor č. 12 k § 66 jedn. p.



633Sbírka zákonů a nařízení, č. SS

Denník šekový
pre

šekové riadenie poštovným úradom šekovým

...................súd.........................................19

Záznam pre odběr tiskopisov (§§ 68 a 106 jedn. p.).

Objednané 0dobrané

dna

Složných
lístkov
po........

Šekov 
po........

Obálok 
šekových 
po........

kolko kusov

--------------------------- ------------— ------------------ ----- -----L------------------ ----- -----------------

Dohromady . . .

Jedn. p. 6. 13. Denník šekový. (§ 68, 106 jedn. p.)
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i i?
» .SJN O

Čís. pol.
knihy

peňažnej

Oddelenie

PodFa výpisu z účtu poštového úřadu šekového
3 O

> CQ

o >o
zo

dňa bolo realizované
Složené Vybrané PohFadávka

o Kč h Kč h Kč h

přenesené . . .

•

snesené . . .

Jedn. p. 6. 13.



«

Sbírka zákonů a nařízení, č. @f$. 635

Denník pre podania pozemnoknižné.

Bočné číslo 
běžné

1

Deň,
kedy kus došiel

2

Strany a predmet

8

Predmet 
knihovny, na 

ktorý sa podanie 
vztahuje

4

Deň a obsah 
vybavenia

5

Kniha, svázok 
a strana výkonu

0

Doručit Doručené
dna

Lehoty a úradné zprávy, 
na ktoré třeba prihliadať

Podania a spisy 
súvislé

Poznámky

7 8 9 10 11

Jedn. p. 6. 14. (Denník pře podania pozemnoknižné, § 82 jedn p)

Denník pre věci firemně.

Bočné číslo 
běžné

Deň,
kedy kus došiel

Úřad alebo strana Predmet
Označenie spisov 
firemných alebo 

sběrných

t 2 3 4 5

Jedn. p, č. 15. (Denník pře věci firemně, § 88 jedn. p.)

Denník prezidiálny.

Bočné číslo 
běžné

Deň,
kedy kus došiel

Úřad alebo strana Predmet
Deň

vybavenia
Označenie 

spisov sběrných

1 2 3 4 5 6

Jedn. p. č. 10. (Denník prezidiálny, § 84 jedn. p.)

c>slo jednacie.............. ................................... Pan ..—Slečna ...............................................................................

Vo věci v ...........................................................................

c. sa vyzývá, aby — bez meškania do .....................................

..................................................................... v .......................... dňoch
o ......... ..........................................................

............................súd ............................oddelenie................

; • . . ..................... .............................. dna........................................................
Jedn. p. 6. 17. (Písomné vyzvanie stran, § 90 jedn. p.)
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Číslo jednacie

Pan .. — Slečna.............................................................................
v

sa týmto vyzývá, aby dňa
.................. poludnia o ..

osobné sa dostavil..........
hodin.................k súdu naznačenému, do siene č.

dňa

súd oddelenie

Predmet:................................................................................................................

Účel:.......................................................................................................................

(Toto predvolanie přineste so sebou!) 

Jedn. p. č. 18. (Obsielka, § 90 jedn. p.) ‘

Cestovný denník.
(Strana 1.)

I. U. m. IV. V. VI.

Poplatky

Položkové Deň Měno a hodnost’ Predmet a Specifikovanie účtované

číslo mesiac orgánu miesto komisie poplatkov jednotlivé úhrnom

Kč | h Kč h

(Strana 2.)

VII. VIII. IX.

Poznámka

Obnos

upravený
budiž zapravené á conto splatenó

jednotlivé úhrnom strana, obec, 
korporácia, 

fond

obnos dátum
příjmu

obnos

Kč h Kč h Kč h Kč h

Jedn. p. č. 19 (Cestovný denník, § 99 jedn. por.).



B
ěž

né
 čí

sl
o

Sbírka zákonů a nařízení, č. ©9. 637

Denník o komisionálnych jednaniach úradných vo veciach občianskych.

Deň
úradného
jednania

Měno, úradná hodnosť 
a služebná vlastnost 
úradníka a sriadenca 
komisiu odbývajúceho

Predmet 
a sposob úrad

ného 
jednania

Vzdialenosť
od

úradného
miesta

Poplatky
komisně

Poznámky

Jedn. p. č. 20. (Denník o komisionálnych jednaniach, § 99, 416 č. 4 jedn. p.).

Lístok poplatkový.

Číslo

jednacie

1

Strana platit 

povinná

2

Druh
vymáhaného

poplatku

3

Kto má poplatek

obdržať

4

Obnos

5

Kč h

Poznámky

------------------------- ——---------------------- ----- - -----——— —

Jedn. por. 6. 21. (Lístok poplatkový, § 108 jedn. p.).
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číslo jednacie.....................

Platebný příkaz.

Pan... — Slečna .......................................................................................................................................................

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

sa vyzývá, aby k číslu jednaciemu ..........................................................................................................................

(po případe udanie usnesenia) ....................................................................................................................................
označenie poplatku ako \
doručené, svedočné, pokuta peňažitá atď. /....................................................................................... ............
v obnose ...................  Kč .... h do osem dní pod následkami exekúcie v súdnej kancelárii níže na

značeného súdu k rukám správců knihy peňažnej, pána ....................................................................................
zaplatil.... alebo připojeným přijímacím složným lístkom pošt. šekového úřadu •— poštovnou poukáz

kou — s udáním výš uvedeného čísla jednacieho tomuto súdu, a to s doložkou na adrese „Kniha pe- 

ňažná“ zaslal....

súd

dňa

Jedn. p. č. 22. (Příkaz platebný k vybraniu poplatkov a peňažitých pokút, § 109 jedn. p.)

číslo jednacie

Platebný příkaz.
Pan... — Slečna .......................................................................................................................................................

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

sa vyzývá, aby náklady obnosom .................................................................................... určené za jednoduché

— ........... .násobné pojatie ediktu ............................................................................................ do novin bez

odkladu — do.................... dní v súdnej kancelárii níž menovaného súdu k rukám správců knihy Pe"
ňažnej, pána.......................................................................................... zaplatil........ alebo přijímacím složným

lístkom pošt. šekového úřadu — poštovnou poukázkou — s udáním výš uvedeného čísla jednacieho tomuto 

súdu, a to s doložkou na adrese „Kniha peňažná“ zaslal....

Pokial’ obnos za pojatie ediktu do novin zapravený nebude, nedoručí sa usnesenio, ktorým ...............
..............................................................................................................a edikt ani do novin nebude daný, ani inak

uverejnený.

dňa

súd

Jedn. p. č. 23. (Vyzvanie, aby zapravené boly poplatky za uverejnie ediktu v novinách, § 109 
jedn. p.)
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Okresný súd 
Štátne zastupiteVstvo

S o z n a m
K

Prez.

peňažitých pokut odvedených súdnej tabuli v

B
ěž

né
 č

ís
lo Položka, pod 

ktorou bola 
pokuta v peň. 
knihe pred- 

pisaná

Měno a bydlisko 

strany k plateniu povinnej

Dátum a jed- 
nacie číslo 

súdneho 
rozhodnutia

Uložená
pokuta Zapla-

tená
Poznámka

Kč h

—

Jedn. por. 5. 24. (Soznam odvedených pokút, § 111 jedn. p.)

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

buď vydobytý (á) poplatek (peňažitá pokuta) plateb-
ným príkazom z .............................................................
(rozsudkem .....................................................................
súdu v ...............................................................................
20 dňa..........................Č. jedn.)............................pred-
písaný(á) v obnose ..................... Kč .... h.

Exekúciu možno viesť na příslušné časti naleze
ného imania movitého.

..................................súd v................................................
oddelenie......................dňa.............................................

Vymáhajúci úradník:
(Přednosta súdu:)

Povolenie exekíuýe,

Výšpomenovanému povinnému dlžníkovi budiž 
tol’ko, čo obnáša vydobývaný obnos s útratami z na
lezeného movitého imania odobrané a k súdu složené 
alebo; keby súdne uloženie nebolo možným, odevzdané 
tretej osobě k uschovaniu.

Odobrané predmety buďte, jestli nie sú to peniaze 
alebo štátne dlžné úpisy, pri najbližšěj súdnej dražbě 
movitých hmotných věcí dl’a potřeby pod cenou odhad
nou odpredané, na čo sa vymáhaný peniaz s případ
nými exekučnymi nákladmi zapravi a zbytok straně 
odvedie. Jestli seznalo by sa, že vymáhanie pokuty 
peňažitej bolo by na citlivú újmu majetkových pome- 
i-ov alebo výživy povinného(ej) alebo jeho(ej) rodiny, 
nech sa výkon zastaví a podá sa o tom zpráva.

Okresný súd v............................................. ............

Oddelenie..................dňa........................................

Doručí sa:

usnesenie povinnému dlžníkovi. 
usnesenie pre výkon exekúčny.

Jedn. por. č. 25. (Exekučně vymáhanie pokút a
poplatkov, § 112 jedn. por.)

80
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(Strana 1.)

Preddavky nákladov pre chudobné strany.

Preddavok

Ročné
číslo

běžné

1

Označenie právnej 
záležitosti (měno stráň 

a predmet sporu)

2

Dátum a číslo 
jednacie pří

kazu na 
výplatu

3

Měno, zamestnanie 
a bydliště strany 

chudobnej

4

Predom
daný
obnos Poznámky

7

Kč

5

h

6

_____________

—

(Strana 2.)

V y r o v n a n i e

Obnos preddavku

Měno a bydlisko strany 
k plateniu povinnej

Dátum a číslo jednacie 
usnesenia na náhi*adu 

zálohy (preddavku)

ktorý má 
byť

nahradený

ktorý bol slo
žený, pokial’ 

sa týče; 
vymožený

Odpísané 
podl’a súdneho 

rozkazu

Poznámky

Kč h Kč h

8 9 10 11 12 13 14 15

•

-

___ ____

__

Jedn. por. 5. 26. (§ 134 jedn. por.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99- 641

(Strana 1.)

S o z n a m
kolkov a priamych poplatkov padajúcich

od poplatkov osobné oslobodenú
na stranu —.--------------rn--------- ................................zaznamu poplatkov pozlvajucu
vo věci.................................................................................................

v...................................................................... proti
V.......................................................................... o

_ , . oslobodenia
Pravny dovod -=S—

číslo
jednacie Predmet poplatku kolkového alebo priameho

Obnos

Kč h

(Strana 2. a 3.)

číslo
jednacie Predmet poplatku kolkového alebo priameho

Obnos

Kč h

číslo jednacie............

Dodává sa

(Strana 4.)

k predpísaniu poplatkov.

......................................  súd............
Oddelenie . ............................................

dna........................................
Jedn. por. 6. 27 (§ 136 ]. por.)

Soznam knihovných pohradávok přikázaných na mieste platenia.

Běžné 
řečné číslo

Vložka
pozemnoknižná

číslo jednacie 
usnesenia

Měno účastníkov, 
ktorým bolo 

usnesenie doručené
Dátum doračenia Poznámka

1 2 8 4 5 6

Jedn. por. 6. 28. Soznam pozemnoknižných pohPadávok přikázaných na mieste platenia (§ 166 j. p.)

80’
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Prehladná tabulka uchádzačov o miesto..............při

1

Běžné
číslo

Měno,
vek, služebně miesto 

a příjmy i stav

Doba služebná Schopnost' Spósobilost 
pre žiadané 

miesto služebné
Poznámka

roky mesiace Pósobenie

Jedn. p. 5. 29. (Prehl’adná tabulka pře návrhy na obsadenie miest, § 192 jedn. p.)

Č. j,

Súdnej tabuli 
Sedrii

v

Spisy právnej věci ..............................................................................

proti

pre .............................. .............................................................................................

sa následkem odvolania — revízie — sťažnosti..............................................

proti rozsudku — usneseniu zo dňa.................................................. .................

5. j...........................................predkladajú.

Počet listov.....................

Rozsudek — usneseme v odpor vzat................ č. 1,

Odvolanie — revízia — sťažnost č. 1.............. ..

Sedria
Okresný súd v odd

dňa 192... .

Jedn. por. č. 30. (Predloženie spisov, § 190 j. p.'
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Registrík pře civilně spory a spory banské u o křesných súdov „C“.

(Strana 1.) _______

Měno a p r i m e n i e Predmet právneho sporu

'O
a>S3<33-O
O
a>

>o

o
K/3O

£
*Saj
O
P-

<33

žalobců žalovaného

v p
en

ia
zo

ch
 al

eb
o

ho
dn

ot
ě d

o 
50

00
 K

č

ru
še

ná
 dr

žb
a

sp
or

ov
 pr

ik
az

ný
ch

'

o v
ěc

né
 pr

áv
a

k n
em

ov
ito

st
ia

m
 a

sp
or

y n
áj

om
né

o v
ýž

iv
né

př
ed

lo
že

né
ho

ob
ec

ný
m

 sú
do

m

in
ej

 ro
zo

pr
e

a>oo
ĎH

>fi<33
Q a stručné označenie predmetu sporu od 1 . ladna do 31. prosinca bežne počítané

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

(Strana 2.)

Trvanie pokračo- 
vania od dojdenia 
žaloby do ukonče- 

nia sporu 
v prvej stolici

Výsledky ústného jednania

Ústné

jednanie

položeno

>o o

Jedn. por. 6ís. 31. (Registrík pre civilně spory u okresných súdov „C“, §§ 211, 214 j. p.).
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Registrík pre žaloby příkazné. „Cs“.

Ročné
běžné
číslo

1

Den,
kedy
kus

došiel

2

Měno a prímenie
Platebný

příkaz Ná-
miet-

ky
po

dané

7

Ná-
miet-

ky
za-

miet-
nuté

8

Poznámkažalobců žalovaného
vy-

daný

5

ode
přený

6

a stručné označ, predmetu sporu

3 4

Jeta. por. 6. 32. (Registrík pre žaloby příkazné „Cs“, §§ 211 č. L, 2, 212 6. I, 3, 217 j. p.)

Registrík pre věci upomínacie. „U“.
(Strana 1.)

Ročné
číslo

běžné

1

Deň, kedy 
žiadosť 
(žaloba) 
došla,

alebo ústné 
bola

přednesená
2

Měno a prímenie, zamestnanie 
a bydliště

0'značenie
nároku

(právny dóvod 
a obnos 

polil’adávky)

5

Náklady

žia-
dané

6

prisú-
dené

7

veritePa

3

dlžníka

4

------- -

(Strana 2.)

Kolok za ústné 
prednesenie 

a podpis úradníka, 
před ktorým sa 

ústný prednesenie 
stalo

8

Platebný 
rozkaz bol Odpor bol Kolok za odpor 

ústné přednesený 
a podpis úradníka, 

před ktorým sa 
odpor stal

13

Poznámka

14

vy
daný

9

ode
přený

10

vzne
sený

11

od-
miet-
nutý

12

_____

.
Jedn. por. 6. 33. (Registrík pre věci upomínacie „U“, §§ 211, 218 jedn. p.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 645

Pri všetkých podaniach budiž udané 
toto číslo jednacie.

číslo jednacie:.......................... ..

Súdna výpoved — vyzvanie.

Okresnému sudu

v

Vypovedajúei: .........................................................................................................................................................
(Měno, povolanie, bydliště]

Jeho zástupce: ..........................................................................................................................................................
(Zmocněnec pre doručovania)
(Měno, povolanie, bydliště) ...................................................................................................................................

Plná moc zástupců zo dňa ....................................................................................................................  připojená.

O dporea strany vypovedajúcej:...............................................................................................................................
(Měno, povolanie, bydliště)

Jeho zástupce: ...........................................................................................................................................................
(Zmocněnec pre doručenia) ...................................................................................................................................

Označenie predmetu nájomného a ročného-mesačného-týždenného nájemného: ............................................

Měno, stav, bydliště osoby poverenej opatrováním predmetu prenájmu: ........................................................

Navrhovaný opatrovník: .........................................................................................................................................

Ustanovenie smluvy o vyprázdnění predmetu prenajatého:

Navrhujem, aby súd túto výpověď na vedomie dal protivníkovi a nariadil prevzatia predmetu
prenajatého na deň ..................... ..............................

Podpis vypovedajúeeho: ...........................................................................................................................................

Súd
túto výpověď

Usneseme súdne.

s tým upozorněním doposiela protivníkovi, že — jestli má proti tomu ná-
toto vyzvanie

mietky —nech ich předloží pri tomto súde do 8 dní od doručenia
výpovědi

výpovědi lebo ináč na základe tejto
vyzvania' tohoto

vyzváni— P0(k’a § 628 zák. čl. I. z r. 1911 exekúcia bude mať miesto.

Vysťahovanie sa má započat’ dňa .......................................................19. .. do .. .hodiny toho istého
dňa a úplné dokončit’............................................................................................................................................. do
........  hodiny dňa ........................................................ 19........

Súd upozorňuje protivníka vyp0^edajúc^h0 že výpoved. m5že len námietkou napadnúť a že pre- 
ť J F vyzyva.iuceho vyzvanie

Meškanie námietky nemože byť ospravedlněné. Námietku možno předložit’ písomne alebo ústné (§ 629, 630 
zák čl. I. z r. i9ii).

dňa. 19.

, Náveštie: Vypovedajúei musí vyplniť a podat’ u súdu po jednom vzorci pre súd a pre každého odporcu, 
* vlastnému vyrozumeniu však rubriku alebo rovněž výtisk tohoto vzorca.

Jestliže vypovedajúei nebydlí ani v mieste ani v obvode příslušného okresného súdu, má si sriadiť 
z>nocnenca pre doručovania, tam bydliaceho a uviesť vo výpovědi jeho měno a bydliště. Plná moc pre tohoto 
znioenenca předložená byť nemusí. Stačí, je-li pomenovaný vo výpovědi vypovedajúeom podpísanej.

Jedn. por. č. 34 (Súdna výpověď „V“ •— §§ 211,219 j. p.)
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Registrík pre věci exekučně „E“.

(Strana í.)

—
 Běž

né
 čí

sl
o

w
 Den

, k
ed

y v
ec

 do
šl

a

Měno a prímenie

Nárok,
pře ktorý sa 

vedie 
exekiicia

5

Titul

exekučný

6

Na nemovité ima
nie (v to počítajúc 

predmety báňského 
vlastníctva)

vymáhajúceho
veritel’a

3

dlžníkovo

4

nú
te

ný
m

 sr
ia

de
ní

m
pr
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a z
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ož

né
ho

co
 nút

en
ou

 sp
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vo
u
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 nút

en
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až
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u
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Na movité imanie

svršky
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4403 Jd X OT 03
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x
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Poznámka

22

Jedn. por. 6. 35. (Registrík exekučný „E“, § 211, 220—224 j. p.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 647

Registrík pře pojednávanie pozostalostí

(Strana 1.)

Deň, 
kedy 
došiel 
zápis 
úmrtia 
alebo 

žiadosť za 
prejed- 
nanie

Postúpenie prísluš. 
sádu

Poručen- 
skému úřadu 

zaslané 
dňa

Rodné
číslo

běžné

Měno a prímenie, 
zamestnanie a bydliště 

zomrelého

Deň
úmrtia zápisu

úmrtného

zahájeného
pojed-

návania

Prejednanie 
bolo sverené 
ver. notárovi 

dňa

1 2 3 4 5 6 7 8

(Strana 2.)

Pozostalostné pokračovaníe

Jako
odúmrťPozostalosť bola zahájené Odovzdacia Vyrídenie

iného
spósobu

Poznámky
pre nedostatek 
imania odbytá

na
žiadosť

z moci 
úradnej

ne
zahájené

listina
vydaná

fišku
odevzdané

9 10 ii 12 13 14 15 16

•

Jedn. por. č. 36. (Registrík pře pojednávanie pozostalostí „D ,§ 211, 226 j. p.)



648 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pre věci právnej pomoci vo veciach občianskych „Ců“ a vo veciach trestných „Td".

Ročné
číslo běžné

1

Deň,
kedy kus

došiel

2

Úřad žiadajúci

Označenie věci

6

Označenie

3

Datum
dožiadania

4

Číslo
jednacie

5

Stručné udanie obsahu

dožiadania
Vyrídenie a 

deň vyrídenia

Postúpenie

spisov
iným úradom

Náklady 

vzešly a boly
žiadané

Poznámka

7 8 9 10 11

Jedn. por. č. 37. (Registrík pre věci právnej pomoci „Cd“, „Td" §§ č. 2111. 7, 6. II. 5, 212 6. I. 9, II. 9, 226 j. P-)

Registrík všeobecný v právnych veciach občianskych „Nc“ a trestných „Nť‘.

Ročné 
běžné číslo

1

Deň,
kedy kus 

došiel

2

Úřad alebo stránka 
(Měno

a prímenie)

3

Predmet

4

Vyrídenie 
a deň 

vyrídenia

5

Označenie
sběrných
spisov

6

Poznámka

7

Jedn. por. č. 38. (Registrík všeobecný „Nc\ „Nt“ § 211, 212, 213, 227, 233 jed. p.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99, 649

Registrík pre udanie o činoch trestných do příslušnosti sborových súdov náležajúcich „Tv".

Ročné
běžné
číslo

1

Den,
kedy kus 

došiel

2

Trestný
čin

3

Měno
obviněného

4

Trvanie vazby Deň, kedy 
boly dodané 

spisy 
štátnemu 
zastupi
tel’štvu

7

Poznámka

8

od

5

do

6

Jedn. p. č. 39. (Registrík pre udanie o činoch do příslušnosti sborových súdov náležajúcich „Tv“ 
§ 221, 229 j.p.)

Registrík pre prečiny a priestupky okresnými súdmi trestané „T“.

(Strana 1.)
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 bě
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6
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cT3,a>
oc,

15

Podstatný
obsah

rozsudku

16

Odvolanie
podané

od

17

Roz-
hodnutie
druhej
stolice

18

Opako- 
kovanie 
prejed- 
nania 
a jeho 

výsledek

19

CQ

••ri
>0 c
II

20

o0

'R3
ojd

2L 22

Výkon trestu 
na slobodě

Cl

23

W
24

Jedn. por. č. 40. (Registrík okresných súdov pre prečiny a priestupky „T“, § 211, 229 j. p.)



650 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pre civilně spory a spory báňské a statusové u sborových súdov „Ck“, „Cka".

(Strana 1.)
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Měno a prímenie Počet sporov od 
1./1. do 31./12.

Prvý

rok

8 to
 Klu
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po

kr
ač

ov
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do
 dň

a Pokračovanie
přípravné

žalujúceho žalovaného
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et
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or

u

o bo
lo

 na
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ad
en

é

ji bo
lo

 uk
on

če
né

krátké označenie

3

spornej věci -

4

(Strana 2.)

Trvanie pokračovania od 
vznesenia žaloby do skon- 

čenia sporu

Výsledek pokračovania

Ústné

jednanie

bolo
nariadené 
na deň

Vyrídenie 

v prvej 

stolici

Jedn. por. č. 41. (Registrík sborových súdov pre civilně spory



Sbírka zákonů a nařízení, č. 9®. 651

Registrík o odvolaniach v sporných veciach občianskych
(Strana 1.)

,Co“.

Ročné
běžné
číslo

Deň, 
kedy 
kus 

došiel 
k súdu 
odvola- 
ciemu

Označenie súdu 
prvej stolice

Dátum 
a číslo 
jednacie 

rozhodnutia 
v odpor 
vzatého

Mená stráň 
a stručné ozna
čenie predmetu 

sporu

O odvolaní bolo 
rozhodnuté

v po
kračo
vaní 
pred- 
bež- 
nom

6

vo veřejnom 
přednesení

'podlá podlá
§ 512 § 513

7 8

Deň
úst
ného
jed-

nania
odvo-
lacie-

ho

(Strana 2.)

Výsledky ústného jednania 
odvolacieho

Trvanie pokra- 
čovania odvo- 

lacielio od 
dojdenia odvo
lania do roz

hodnutia súdu 
odvolacieho

Trvanie pokračovania 
od dojdenia žaloby prvej

Usne
seme

Potvr-
denie

Změ
na

od- klud inaký

stolice až do rozhodnutia 
súdu odvolacieho

Poznámka
pro

vodně rozsudku
zru-

šenie
miet-
nutie

po-
kračo-
vania

výsle
dek

o
.2*tn0;
6

Cfl . 
O CA

N ^

2 a> 
6 6
N

<D

S
CD

N

až do 
6 me- 
siacov

prez
6 mes. 

do

prez
1 rok 
do 2

prez
2

rokyi M 1 roku rokov

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jedn. por. č. 42. (Registrík pre odvolania v sporných veciach občianskych „Co“ §§ 212 č. I. 4, 234 j. p.)



652 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pre rekurzy „R“.
(Strana 1.)

Ročné
běžné
číslo

Deň, kedy kus 
došiel k súdď 
rekurznému

Označenie súdu 
prvej stolice

Dátum a číslo 
jednacie rozhod- 
nutia v odpor 

vzatého

Mená stráň a stručné označenie 
predmetu sporu

1 2 3 4 5

(Strana 2.)

od
Počet rekurzov

1. januára do 31. decembra
V odpor vzaté 

rozhodnutie bolo
Od podania 
rekurzu do 
rozhodnutia

vo sporoch
VO VO

Iný
výsledek

pře
rušenie

držby

viných 
sporoch

veciach
exe-
kuč-
ných

veciach
kon-
kurz-
ných

vo
veciach
ostatr
ných

potvr-
dené

změ
něné

zru
šené

súdu rekurz- 
ného uply

nulo
mesiacov

Poznámka

6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16

Jedn. por. 6. 43. (Registrík pre rekurzy „R“, §§ 212, č. I. 5, 213 6. I. 4, 235 ]. p.)
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Sbírka zákonů a nařízení, č, 99. 653

Ô3

>>
<D

>fl

0
Q

Registrík konkurzný „K“.

(Strana 1.)

Měno a prímenie (firma), 

zamestnanie a bydliště

navrhovatel’a dlžníka

Uvalenie konkurzu bolo

a
C

S
O

povolené na žiadosť

dlžníka
(zastúpenl

jeho
pozostalosti)

veriteťa

Návrh na 
uvalenie 
konkurzu 
bol iným 
spósobom 
vyrídený

(Strana 2.)

Pokračovanie konkurzně bolo ukončené

Měno,
zrušením konkurzu 

(§ 87_k. p.)
rozděle

ním
imania 

podstaty 
(§ 169 
k. p.)

Měno, služebná 
vlastnost konkurz- 

ného komisára

zamestnanie a 
bydliště správců 
podstaty a jeho 

námestníka
pre

příliš
nepatrné
imanie

pre
nedosta

tečný
počet

veritePov

súhlasom 
veritelov 

(§ 167 
k. p.)

narovná
ním

núteným 
(§ 199 
k. p.)

Poznámka

9 10 ii 12 13 14 15 16

«»

I
Jedn. por. 6. 44. (Registrík konkurzný „K“, §§ 212 6. I. 6, 236 j. p.)



654 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík o nútenom vyrovnaní „Kv“.
(Strana 1.)

Pokračovanie bolo

nezavedené

4

zavedené

5

Ročné

běžné

číslo

Deň,

kedy

kus

došiel

Měno a p r í ra e nie 

(firma),

zamestnanie a bydliště dlžníka

Měno, povolanie 

a sídlo vyrovnáva- 

cieho komisára

(Strana 2.)

Vyrovná vacie pokračo v a n i e bolo

Měno, povolanie zastavené%
a sídlo

ukončené potvr- v dósledku
pre odoprenie potvrdenia

v dósledku 
postupu 
dlžníka 

§ 56 č. 2, 3 
a 4 vyr. p.

Poznámkavyrovnávacieho

správců
děním vyrovnáme 

§ 52 vyr. p.
neprevzatia 

veritelmi 
§ 56 vyr. p. 

č. 5.

dfa §u 53 
vyr. p.

dla §u 54 
vyr. p.

7 8 9 10 11 12 13

*

Jedn. por. 6. 45. (Registrík pre nútené vyrovnania „Kv“, § 212 6. I. 7., 237 j. p.).



655Sbírka zákonů a nařízení, č. @9.

Registrík pre věci ediktálne „M“.
(Strana 1.)

Ročně 
bežn é číslo

Deň, kedy 
kus došiel

Měno a prímenie navrhovateFa
Prehlásenie za mrtvého.

Měno a prímenie nepřítomného

1 2 3 4

(Strana 2.)

Umorenie listiny. 
Označenie listiny

6

Ediktálne 
pokračovanie 

bolo zavedené

6

Vyrídenie

Poznámka

9

návrh bol 
zamietnutý

7

návrhu bolo 
vyhovené

8

-

Jedn. por. 6. 46. (Registrík pre věci ediktálne „M“, §§ 212 6. 1. 8, 288 j. p.)

81



656 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pre pokračovanie vo veciach trestných „Tk“.
(Strana 1.)

Ročné
běžné
číslo

Deň,
kedy kus 

došiel
Referent Žalobca Trestný čin Obviněný

1 2 3 4 5 6

(Strana 2.)

Trvanie
vazby

Deň, kedy 
bolo stopo- 
vanie odo-

Deň, kedy 
bol podaný

Ukončeme bez podania 
obžalovacieho spisu Číslo

registríku
obžalob

Poznámka

od do
vzdané stat

nému za
stupitelstvu

spis obža- 
lovací v prvej 

stolici
v poslednej 

stolici
147 8 9 10 ii 12 13

Jedn. por. 6. 47. (Registrík pre pokračovanie vo veciach trestných «Tk“, §§ 212 č. II. 1, 239 i- P'



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99 657

Registrík pre věci tlačové „Tl“.
(Strana 1.)

Ročné

běžné

číslo

Deň,

kedy kus

došiel

Referent Žalobca Trestný čin
Obviněný

(označenie tiskopisu, číslo 
a článok)

1 2 3 4 5 6

(Strana 2.)

0 návrhu na

potvrdenie
prozatýmueho

zabavenia

nález 
dl’a § 493 

tr. p.

bolo rozhodnuté

priaz-
nive

13

0(1-
mie-
tave

14

priaz-
nive

15

od-
mie-
tave

16

Trvanie
vazby

od

7

do

8

Deň,
kedy
bol
po

daný
spis

obža-
lovacf

Ukončenie 
subjektiv

ného pokra- 
čovania bez 
podania ob- 
žalovacieho 

spisu

prve]
sto
lice
10

po-
slednej
stolice

u

Číslo
regi-
stríku

ob
žalob

12

Ná
sledkem 
námietok 
bolo po 
jednáva- 
nie na- 
riadené 

na

17

Nález 
o ná- 

miet- 
kách

18

Nalez
sboro
vého
súdu

druhej
stolice

19

Jedn. por. č. 48. (Registrík pre věci tlačové „Tl“, § 212 č. II. 2, 239, 241 j. p.)

Po
známky

20

81*



658 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pře odvolania vo veciach trestných „To“.

Rodné
běžné
čfslo

Den,
kedy
kus

došiel

Označenie súdu 
prvej stolice

Deň
a jednacie 

číslo
napadnu
tého roz-

Refe
rent

Trestná
vec

Odvolatel’

Vec
vybavená 
v zaseda

ní se
nátu

Deň
úst

ného
líčenia

Deň
a spósob 
vybavenia

Poznámka

hodnutia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jedn. por. 6. 49. (Registrík pre odvolania vo veciach trestných „To“, §§ 212 6. II. 6, 213 č. II. 1, 243 j. P-

Registrík pre sťažnosti v o veciach trestných „Ts“.

Ročné
běžné
číslo

Deň, kedy 
kus 

došiel

Označenie súdu 
okresného

Referent Trestná vec Sťažovatel’

Deň
a spósob 

vy
bavenia

Poznámka

1 2 3 4 5 6 7 8

Jedn. por. č. 50. (Registrík pre sťažnosti vo veciach trestných „Ts“, § 212 č. II. 8, 244 j. p.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 659

Registrík pre dovolania v občianskych právnych veciach „Rv“.

(Strana 1.)

Ročné

běžné

číslo

Den, 
kedy 
kus 

došiel 
k súdu 
dovola- 
ciemu

Označenie súdu

prvej

stolice

druhej
stolice

Dátum 
a číslo 

jednacie 
roztiod- 

nutia 
v odpor 
vzatého

Mená stráň 

a stručné ozna

čenie předmětu 

sporu

O dovolaní bolo 
rozhodnuté

v po
kračo
vaní 
prí- 

prav- 
nom 

§ 529 
c.s.p.

veřejným před
nesením § 545 

c. s. p.

potvr-
dením

změ
nou

zru
šením

10

(Strana 2.)

Den
úst
ného
jed-

nania
(lovo-
lacie-

ho
§ 530 
c.s.p.

11

Usne- 

senie 
pró- 

vodné 
§ 535 

c.p. s.

12

Potvr-
dení

Změ
na

rozsudku

13 14

Výsledok ústného jednania 
dovolacieho

zru-

šenie

15

od-
miet-
nutie

16

inaký
výsle

dok

17

Trvanie. po- 
kračovania 
od dojdenia 

dovolania 
ažkurozhod- 
nutiu súdu 
dovolacieho

až do 
6 me- 
siacov

prez 6 
me- 

siacov 
včetne 
až do 

1 roku

až do 
6 me- 
siacov

prez
6 me- 
siacov 

do
1 roku

prez
1 rok 

do
2 ro- 
kov

18 19 20 21 22

Trvanie pokračovania 
od dojdenia žaloby 

prvej inštancie až do 
rozhodnulia súdu dovo

lacieho

prez 
2 roky

23

Poznámky

24

Jedn. por. č. 51. (Registrík pre dovolania v občanských právnych veciach „Rv“, § 213, 246 j.p.)



660 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Registrík pře zmátočné sťažnosti vo veciach trestných „Zm“.

(Strana 1.)

Ročné

číslo

běžné

Deň,
kedy kus

došiel

Označenie súdu prvej

stolice

Rozhodnutie
II. stolice

Deň
a jednacie číslo 

napadnutého roz-
hodnutia

Referent

1 2 3 4 5 6

(Strana 2.)

Trestná vec SťažovateT

Vec vyrídená 

v zasedaní 

senátu

Den

ústného
prejednania

10

Deň a spůsob 

vyrídenia

11

Poznámka

12

Jedn. por. č. 52. (Registrík pre zmátočné sťažnosti vo
veciach trestných „Zm“, § 213 č. II. 2, 247 j- P)



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 661

Regislrík pre sťažnosti proti usneseniam obžal. senátu a sborového sádu a pre sťažnosíi 
proti rozhodnutiu v pokračovaní tlačovom ;,Tob“.

Ročně
běžné
číslo

Deň, 
kedy vec 
k súdnej 

tabuli 
došla

Označenie 
súdu prvej 

stolice

Dátumačíslo 
jednacie 

rozhodnutia 
v odpor 
vzatého

Označenie trestnej 
záležitosti 

(měno obviněného, 
obžalovaného a trestný 

čin)

Deň
a spósob 
vyrídenia

”

Poznámka

1 2 3 4 5 6 7

Jedn. por. 6. 53. (Regislrík pre sťažnosti proti usneseniam obžal. senátu „Tob“, § 213 II. 3 j. p.)

Registrík zájomný.

Číslo

položky

Označenie
exekučných

spisov

Měno
a prímenie, 
zamestnanie 

a bydliště 
dlžníka

Měno
a prímenie 

vymáhajúceho 
veritePa

Pohťadávka

Deň,
kedy bol o 
zabavenie

pře
vedené

Poznámka

l 2 3 4 5 6 7

•

Jedn. por. 6. 54. (Registrík zájomný, § 251 j. p.)
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BAOSjdS B)|3BUZ

Okresný súd v

Sedria v

Spisy
o

civilnom spore.

Žalujúci:

Žalovaný

Predmet žaloby:

Rok na zahájenie sporu dňa............................ . . list . .

Ústné prejednanie dňa............................ ............................ 192 . .

dňa ............................ ............................ 192 . . . . list . .

dňa............................ ............................ 192 . .

dňa............................ ............................ 192 . . . . list .

Provodně usneseme dňa............................ ............................ 192 . . . . list .

Ciastočný rozsudok dňa............................ ............................ 192 . . . . list .

Konečný rozsudok dňa............................ ............................ 192 . . . . list.

Smier dňa............................ ............................ 192 . .

Rozhodnutie odvolacej inštancie ..................... ............................192 . . . . list .

Rozhodnutie tretej stolice .............................. . . . list .

Odevzdané .............

Budiž uschované do 

Značka spisová . . .

Jedn. por. 6. 55 a. (Obal spisový, § 261 j. p.)
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BAOSldS B>|3BUZ BAOSjdS B)|3EUZ

Okresný súd v

Sedria v

Okresný súd v

Spisy

o

civilnom spore.

Spisy
o

zájmu a predaji movitých věcí.

Žalujúci:

žalovaný:

Predmet žaloby:

Rok na zahájenie sporu dňa......... . . 192 . . . list . . .

Ústné přejed nanie dňa......... . . 192 . . . list . . .

dňa......... . . 192 . . . list . . .

dňa......... . . 192 . . . list . . .

dňa......... . . 192 . . . list . . .

Provodně usnesenie dňa......... . . 192 . . . list . . .

Ciastočný rozsudek dňa......... . . 192 . . . list . . .

Konečný rozsudek dňa......... . . 192 . . . list. . .

Smier dňa......... . . 192 . . . list. . .

Rozhodnutie odvolacej inštancie . . . . 192 . . . list . . .

Rozhodnuti© tretej stolice............ . . 192 . . . list. . .

OdovzdanÁ

Budiž uschované do .........

Značka spisová ..

Jedn. por. č. 55b. (Chrbt spisový, §261]. p.)

Vymáhajúci veritel:

?..............

Dlžník:...................

Predmet:................

Zájom: dna.............................................. 192 . . list . . . .

Predaj dňa.............................................. 192 . . list . . . .

Rozdelenie dražobného výtažku dňa . 192 . . list . . .

Odevzdané..........................................

Budiž uschované do............................

Značka spisová...................................

Jedn. por. 6. 56a. (Chrbt spisový pre exekúciu na 
movitosti, § 264 j. p.)
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BAOSldfi BílOBUZ

Okresný súd v

Spisy
o

zájmu a předají movitých věcí.

Vymáhaýúci veritel:

Dlžník:

Predmet: ....................... ....................................................................................................................................

Zájom: dňa .....................................    192 . . list. ■ • •

Predaj dňa ................................................................................................................................................ 192 . . list. •. •

Rozdelenie dražobného výtažku dňa ...........................    192 . . list • ■ • ■

Odevzdané ...........................................................

Budiž uschované do..............................................

Značka spisová .....................................................

Jedn. por. č. 56 b. (Obal spisový pře exekúciu na movitosti, § 264 j. p.)
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• CAOSjdS POBLÍŽ

Okresný súd v

odd,

Spisy
o

vnútenej správě nemovitosti

vo věci..........................................

proti...............................................

pre ...............................................

Vymenovanie vnúteného správců 

Uvedeme vnúteného správců . .

Složenie účtu..............................

Rozdelenie užitku.......................

Exekúcia zrušená.......................

dňa . . . . . 192 . . list....

dňa . . . . . 192 . . list. . .

dňa . . ,. . . 192 . . list . . .

dňa . . ,.. . 192 . . list . . . .

dňa . . .. . 192 . . list. . . .

Odevzdané ............

Budiž uschované do 

Značka spisová......

Jedn. por. 6. 57. (Obal spisový pre vnútenú správu nemovitosti, § 264 j. p.).
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BAOSjdS B)|0BUZ

odd,

Okresný súd v...

Spisy
O

exekúčne] dražbě nemovitosti

vo věci..........................

proti................ ................

Povolenie dražby .........

Odhad............................

Dražobné podmienky . .

Dražba ............................

Vyšší slub .....................

Rozdelenie kúpnej ceny

1Q9. list . . .

1Q9 ......................................

1Q2

109

109

. . 192 .. .

Odovzdané ..............

Budiž uschované do 

Značka spisová .. .

Jedn. por. 6. 58. (Obálka spisová pre exek. dražbu nemovitosti, § 264 p.)
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BAOSldS B>|3EUZ

Sedria v

Spisy
o

konkurznom pokračovaní.

Dlžník:

..................................... dňa . . . . . 192 . . list

...................................dňa . . . . . 192 . . list

Přihlášky . . 192 . . list

. . 192 . . list

.............................. dňa . . . . . 192 . . list

. . . 192 . . list

. . 192 . . list

Pozdelenifi .............. .................. dňa . . . . . 192 . . list

. . , 192 . . list

Odevzdané.............

Budiž uschované do 

Značka spisová......

Jedn. por. 6. 59. (Obálka spisová pre konkurzně pokračovanie, § 264 j. p.)
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: BAOSjdS B>|3BUZ

súd

V ..............

oddelenie

Spisy
o

vnútenom vyrovnaní

Zavedeme vyrov. pokračovania zo ......................dňa................................../............................... 192 . . 1.

Vyrovnávacie stanie......................... ............ .. dňa................................ /......................  192 . . 1.

Potvrdenie vyrovnania ......................................... dňa......................... .. ... /............................ 192 . . 1.

Ukončenie lebo zastavenie vyrov. pokračovania dňa..................................I ... ........................192 . . 1.

Kvóta nabiednutá................................................... °/o, přijatá.................................................°/o

Sošit so zpiatočnými lístkami 1. č..........

č...........

č...........

č...........

č...........

Odovzdané:......

Uschovať do:... 

Značka spisová:

Jedn. por. S. 59a) (Spisová obálka pre vyrov. pokračovanie, § 264 j. p.)
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Značka spisová súd v

Odd. 6.

Prehlad spisov
o

(Strana i.)

Číslo
radové

1

Deň,
kedy kus 

došiel 
lebo 

povstal

2

Stručné udanie obsahu

3

číslo
listu

4

Spósob a deň vybavenia

5

(Strana 2.)

Číslo

radové

1

Deň,
kedy kus 

došiel
lebo

povstal

2

Stručné udanie obsahu

3

Číslo
listu

4

Spósob a deň vybavenia

5

Jedn. p. <5. 60. (Prehlad spisov, §§ 264, 265 jedn. p.).
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eAosjds b>iobu2

Okresný súd v

Spisy
o

pojednávaní p o z o st alo s t i.

Zomrelý:

Odovzdané — 

Značka spisová

Jedn. por. č. 61. (Obálka spisová pře pojednávania pozostalostí, § 265 j. p.).
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BAOSídS U>1012112

Sedria v

Spisy
O

firmě

kupcov jednollivcov, veřejných společností a komanditných spoloč.,

účast, spoločnosti,

společnosti s obmedzeným ručením, 

úražstvá

Odovzdané .............

Budiž uschované do 

Značka spisová......

Jodn. por. 5. 62. (Obálka spisová pre věci firemně, § 267 j. p.)

82
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BAOSldS B>iQBUZ

Okresný súd

Sedria v

Spisy
O

trestnej věci.

Odevzdané .............

Budiž uschované do 

Značka spisová......

Jedn. por. 5. 62 a) (Obálka pre spisy trestné, § 272 j. p.)
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Soznam odeslaných spisov.

Běžné
číslo

Deň,
kedy
spisy
boly

vydané

Spisová
značka

Úřad, oddelenie, orgán 
úradný alebo súdny, 

jemuž boly spisy vydané

Jeho číslo 
jednacie a účel 

odoslania 
spisov

Deň, 
kedy sa 
očakáva 
vrátenie

Vrátené
dňa

Poznámka

1 2 3 4 6 6 7 •8

Jedn. por. 63. (Soznam odeslaných spisov, § 276 j. p.)

Soznam listin „Sl.“

Běžné
číslo

Označenie listiny Dátum
listiny

Měno a prfmenie pozostavitela 
alebo iných stráň

Označenie 
sběrných spisov

1 2 3 •4 5

Jedn. por. 5. 64. (Soznam listin „Sl“, § 276 j. p.)

Kontrolná kniha pře úradný styk s pisárňou.

Oddelenie kancelářské alebo 
úradník výpravčí

Číslo jednacie

3

Pisárňa

Odovzdanie

1

Prijatie

2

Prijatie

4

Odovzdanie

5

Jedn. por. č. 65. (Kniha kontrolná pře pisárňu, § 314 jedn. p.)

82’
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Kontrolná kniha
pre úradný styk s oddělením doručným a exekučným.

Kancelářské oddelenie aleho 
kance!, úradník výpravčí

Doručné a exekučně oddelenie

Jednacie

Odovzdanie kusu

doručovaného

Příjem lístku do

ručného alebo

zpiatočného

číslo
Příjem kusu

doručovaného

Odovzdanie lístku 

doručného alebo 

zpiatočného

1 2 3 4 5

Jedu. por. 6, 66. (Kontrolná kniha pre styk s odd. doručným a gxekučným, § ^26 j. P-).
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Lístok zpiatočný
.. súdu v.........................

Zásielka:

Keďže príjalie bolo odepřené, 
bola písomnosť n příjemců za
nechaná.

Príjemca nebol zastižený, ná- 
hradné doručenie bolo převe
dené —nemohlo byť převedené, 
písomnosť bola na dveře při
pevněná.

dňa 192 .. .

Príjemca:

Potvrďujem svojim vlastnoručným podpisem, že som shora označenu 
zásielku dnes obdržal . . .

Pečat
poštovná.

, dna 192 . .

Doručené prísažným doručovatelem

Jedn. p. č. 67. (Lístok zpiatočný pre doručenie poštou, §§ 79, 80 tr. p., § 333 j. p.)

Lístok zpiatočný
(Nebudiž doručené poštovným zmocnencom.)

........... súdu V......................................

Zásielka:

Kedže prijatie bolo odoprené, 
bola písomnosť u prijemcu za
nechaná.

Príjemca nebol zastižený, ná
hradně doručenie bolo převe
dené—nemohlo byť převedené, 
písomnosť bola na dveře při
pevněná.

dňa . 192 .. .

Príjemca:

Potvrďujem svojim vlastnoručným podpisem, že som shora označenu 
zásielku dnes obdržal . . .

Pečat
poštovná.

, dňa 192 . .

Doručené prísažným doručovatelem

Jedn. p. č. 68. (Lístok zpiatočný pre doručenie poštou k vlastným rukám, §§ 79, 80 tr. p., § 333 j. p.)
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Lístok zpiatočný
.. súdu v..............................

Zásielka:

Keďže prijatie bolo odepřené, 
bola zásielka u příjemců zane
chaná.

Príjemea nebol zastižený, ná- 
hradné doručenie bolo převe
dené — nemohlo byť převede
né —, písomnosť bola u obec
ného úřadu — okresného súdu 
v...................uložená.

dňa................................... 192 . .

Príjemea:

Potvrďujem svojim vlastnoručným podpisom, že som shora označené 
zásielku dnes obdržal.. . .

PeČaC
poštovná

dna 192 . .

Doručené prísažným doručovatelom

Jedn. p. č. 69. (Lístok zpiatočný pře doručenie poštou, §§ 157, 166 c. p. s., § 335 jedn. p.)

Lístok zpiatočný
.. súdu v..............................

Zásielka:

Poneváč prijatie bolo odoprene, 
bola zásielka u adresáta zane
chaná.

Príjemea vzdor vyzvania, ktoré 
mu bolo v byte, obchodnej, kan- 
celárskej miestnosti zanechané, 
nebol zastižený, náhradně doru
čenie bolo převedené — nemohlo 
byť převedené.

dňa.............. .................... 192 ..

Príjemea:

Potvrďujem svojim vlastnoručným podpisom, že som shora označenú 
zásielku dnes obdržal . ..

PeČaC
poštovná

dňa 192 . .

Doručené prísažným doručovatelom:

Jedn. p. 6.70. (Lístok zpiatočný pre doručenie poštou k vlastným rukám, §§ 168,166 c. p. s., § 335 jedn. P-) 
(Modrý).
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Súdne domcenie.

Pan — slečna...................................................

prijatie žaloby proti.........  ........................................

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

o..................hod................v tomto byte — v tejto

ničený osobě, ktorá bude v byte — miestnosti

........................................................ . sa vyzývá, aby pre

_ .....................................................súdu

. podané. . ..........dňa................................................ poludnl

miestnosti bol . . . prítomný(á), lebo by inak bol spis do- 

zastižená a ktorej d!’a zákona možno doručiť.

dňa 192

Poštovný doručovatel’.

Jedn. por. č. 71. (Vyzvanie k prijatiu žaloby doručované,! poštou, § 335 j. p.)

Súdne domcenie.

Oznam.

úradný spis

č. j.....................doručiť.
Podpísaný mal dňa ........................................................  ...................................

............ .................................... súdu v............................................................ ..................

Poneváč nebolo iza previest doručenie ani k vlastným rukám, ani jako doručenie náhradné, bola pí-

. , . . — u okresného
somnosť uložená u obecného uradu v................................................... ................................
sůdu ................................................... a tým doručenie vykonané.

„ , .... vyiozumieva a jemu — jej —

odporučuje, aby k hájeniu svojich práv písomnosť čo nejdriev si vyzvednul.

dňa 192 .. .

Poštovný doručovatel’.

Jedn. p. 6. 72. (Oznam o uložení spisu u ob. úřadu, u okr. súdu pri doručovaní poštou, § 335 j. p.)
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Kniha poštovných zásielok.

Deň
po-

dania

1

Zásielky odporučené]
Počet 
kusov 

úradn.bez 
odporu- 
čenia 

podaných

5

Podpis úradnika 
pošt. a kolok 

podací

6

Dia
došlého 
lístku 

zpiatoč- 
ného bolo 
doručenie 
převedené 

dňa

7

Poznámky

8

čislo
jednacie

2

Adresát

8

Miesto
určenia

4

Jedn. p. 6. 73. (Kniha poštovných zásielok, § 339 j. p.)

Poštovnému a telegrafnému úřadu

v

Odpověď
poštovného a telegrafného úřadu

Súd reklamujúci

OznaSenie zásielky . .

Číslo jednacie............

Podané dňa ................

u poštovného úřadu v 

pod adresou ................

sádu

Dodací úřad poštovný

Označenie závad:

Jedn. p. č. 74. (Reklamácia pre nesprávnosti 
v doručení poštou, § 840 j. p.) *



Sbírka zákonů a nařízení, č. gg. 679

Doručná kniha pre súdnych doručovaterov.

Deň odovzdania 
súdnému doručo
vatelovi (poslovi 

doručnému)

1

Číslo jednacie

2

Počet doručeni

3

Doručenie

4

Má byť 
vybrané jako 

doručné

5

Poznámka

6

Jedn. p. č. 75. (Kniha doručná pre súdnych doručovatelov, § 342 jedn. p.).

Kniha doručná pre doručenia obciami.

Deň zaslania 
poštou, sluhou 
súdnym alebo 
orgánmi obce

1

Potvrdenie prevzatia

Číslo
jednacie

4

Počet
doručení

5

Doručenie

6

Poznámka

7

súdneho
doručovatela

2

orgánu obce

3

-

Jedn. p, č. 76. (Kniha doručná pre doručenia obciami, § 345 j. p.).
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(Strana 1.)

Doručenka.
Okresný súd 

Sedria

Číslo Druh a počet 
příloh Měno, zamestnanie a bydlisko toho, 

komu má byť doručený spis

Deň, mesiac, rok 
doručenia a podpis 

prijímatela

spisu na doručenie

Zpráva o doručení cestou ponechania spisu, o násilnom doručení, alebo o překážkách doručenia.

Jedn. p. č. 77. (Doručenka v občianskej záležitosti, 
§ 347 j. p.)

Doručil...............................................doručovatel.

Datum:......... ho................................ roku 19 • • •

(2. strana)
Poučenie pre doručovatela.

1. Spis budiž doručený do vlastných rúk v prvom radě 
pomenovanému adresátovi, alebo tomu, na měno koho znie.

2. Jestli pomenovaný neni doma, spis miesto něho možno 
doručiť: a) odrastlému členovi rodiny, ktorý sa nachádza 
v byte adresáta, jestli v byte spolu s ním bydlí; b) odrastlej 
osobě, ktorá je v službě adresáta alebo v službě člena ro
diny, ktorý bydlí s adresátem v spoločnej domácnosti; 
c) na miesto majitel’a závodu jeho odrastlému pomocníkovi, 
na miesto pravotára alebo veřejného notára jeho pomoc
níkovi alebo pisárovi, miesto přednostovi úřadu, společnosti, 
sdruženia atď. úradníkovi alebo zaměstnancovi. (Náhradné 
doručovanie.)

3. Jestli sa takéto osoby ani v byte, ani v miestnostiach 
závodu adresáta atď. nenachodia, spis má súdny doručo
vatel’ v kanceláři! súdu, obecný doručovatel’ u předsta
venstva obce uložit’. (Doručovanie so složením.)

O složení má sa upovedomenie vyvěsit’, alebo v byte 
adresáta zanechat dl’a možnosti v přítomnosti dvoch sved- 
kov a obsah upovedomenia. má byť svedkom, a — možno-li 
— prenajímateVovi alebo dozorcovi domu sdelený.

4. Jestli adresát alebo ten, komu spis na jeho mieste 
doručiť sa móže, doma sa nachodí, ale prevzatie odopre, 
spis má sa uftho nechať. (Násilné doručenie.)

5. Jestli adresát zomrel, nebývá alebo nezdržuje sa na 
mieste doručovania, alebo sa vysťahoval, o překážkách do
ručenia, připadne aj o čase návratu a o mieste jeho zdržo- 
vania sa třeba podat zprávu, jestli sa to dozvědět možno.

6. Jestli přijímáte!’ spisu měno svoje podpísať nevie, pri 
jeho rukoznaku (krížik) doručovatel’ napíše dátum a měno 
prijlmateta.

Jestli přijímáte!’ ani čítať nevie, alebo nerozumie řeči 
spisu, tomu doručovatel’ závázný obsah spisu materinskou 
rečou strany vysvětlí a to naznačí na předvolaní.
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 681

Doručovacia listina

(l. strana)

sedrie
okresného súdu

v trestnej záležitosti.

Číslo Druh a počet 
příloh Měno, zamestnanie a bydlisko toho, 

komu má byť doručený spis

Deň, mesiac, rok 
doručenia a podpis 

prijímateřa

spisu na doručenie

Zpráva doručovatel’a o tom, že doračenie — jestli podpisem prijímateťa neni dosvědčené — 
kedy, na jaký spósob sa previedlo, alebo prečo nemohlo byť uskutočnené.

Doručil.............................................................doručovatel
Jedn. por. 6. 77 a. (Doručenka pre jednu, alebo dve stránky v trestnej záležitosti, § 347 j. p.)

(2. strana vz. č. 77 a)

Poučenie pre doručovatela.

1. Každý spis má byť v prvom radě do vlastných rúk 
>omu doručený, pre koho znie.

2. Jestli pomenovaného v jeho byte nájsť nemožno, ale 
obvod bydliska alebo zdržovania sa neopustil, má spis byť 
doručený niektorému zletilému členovi jeho domácnosti, me- 
r,ovite: zletilému členovi rodiny, alebo jeho čeliadky, alebo 
Pmoletej osobě, s nim v spoločnej domácnosti bydliacej. 
Y Páde tomto v poslednej rubrike doručenky naznačiť třeba, 
zf ten, kto spis odobral, s pomenovaným v jakom pomere 
stoji. (Na pr. ,,na miesto něho jeho zletilý syn N. N.“ alebo 
!>da miesto jeho služka A. B.", alebo „miesto něho švagror

Y.“)
3. Poslednú rubriku doručenky má ten, komu spis odo- 

vzdaný bol, s označením miesta a dňa prijatia podplsať. 
jestli patřičný písať nevie, alebo podpis odopre, okolnosti 
tieto a uskutočnenie doručenia má byť v ostatnej rubrike 
doručenky skrze doručovateVa dosvědčené.

4. Jestli patřičný čltať nevie, alebo řeči slovenskej ne- 
rozumie, doručovatel’ obsah usnesenia vysvětil a to na do-
ucenke poznačit' je povinný. Pri doručovaní spisu v zatvo- 
snej obálke len to třeba sdeliť, že obálka obsahuje pred- 

dnrA*6 toll° súdu, ktorý je na obálke označený. Obálku 
ručovater len vtedy móže otvoriť, ak si to pomenovaný 

8dm ziada.
sni J‘ ^ec.bce-li pomenovaný, alebo člen jeho domácnosti 
rnh ?rovziať» spis má byť v byte nechaný a to v poslednej 

onke doručovanej listiny poznačené. (Na příklad: ,,po- 
enovaný odoprel prevzatie, spis som uňho nechal" alebo 

■' nepritomnogti pomenovaného manželka prevzatie odo- 
e,a> spis som v byte nechal.") 

v h ^ Jestli ani pomenovaný, ani zletilý člen jeho domácích 
°yte sa nenachodia, má sa vyzvědat’, kedy zvyknul pome

novaný doma sa zdržovať, a v označenom čase o doru- 
čenie znova třeba sa pokúsiť. Jestli patřičný, alebo zletilý 
člen jeho domácích v byte ani vtedy sa nenachodí, má sa 
vyzvědět’, kedy zvyknul pomenovaný doma sa zdržovať, 
a v označenom čase o doručenie znova třeba sa pokúsiť. 
Jestli patřičný, alebo zletilý člen jeho domácnosti v byte 
ani vtedy sa nenachodí, spis má byť na dveře bytu patřič
ného, a jestli je to nemožno, na bránu jeho domu, dl’a mož*- 
nosti v přítomnosti svedkov, vyvesený. Predvolanie v za- 
tvorenej obálke doručovatel’ otvoriť nesmie, ale zatvorenú 
obálku má vyvesiť. O vyvesení, jestli mu poverenie súd 
alebo štátny zástupea bezprostredne dal, tomuto poslednému, 
jestli ale obecného doručovatel’a nie súd alebo štátny zá
stupea pověřil, úřadu, ktorý poverenie bezprostredne mu 
dal, má byť oznam předložený. (Na pr. ,,ahi pomenovaného, 
ani zletilého člena, zpomedzi jeho domácích napriek dvojná
sobnému hl’adaniu som doma nenašiel a tak som spis v pří
tomnosti svedkov NN. a XY. na dveře bytu adresáta dneá- 
ným dňom vyvěsil.")

7. Jestli pomenovaný zomrel, alebo miesto jeho zdržo
vania dozvedeť nemožno, alebo doručovatel’ dostane určité 
uvedomenie, že adresát v inej obci bydlí, o okolnosti tejto 
třeba podať zprávu vrchnosti, pod bodom 6. označenej (na 
pr. Oznamlijem, že pomenovaný dl’a udania domá
cích před dvorná mesiacmi do obce. X. sa presťahoval").

8. Doručovatel’ povinný je doručenku vlastnoručně pod- 
písať a vrchnosti, ktorá ho pověřila, do 24 hodin predostrieť.

9. Trestný rozkaz obviněnému vždy do vlastných rúk 
má byť doručený, jemu prečítaný a vysvětlený. Jestli ob
viněného v byte jeho najsť nemožno, třeba sa o doručení 
po druhý raz pokúsiť.

Pravidelné doručenie trestného rozkazu doručovatel’ na 
spodnej časti doručenky vlastnoručně poznačí a podpisem 
svojím dosvědčí. (Na pr. „Trestný rozkaz som obviněnému 
N. N. do vlastných rúk doručil, před nim prečítal a jemu 
vysvětlil.")

Sedrii
Okresnému súdu

Vec úradná porta prostá. v
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Doručenka
(Strana 1.)

v trestnej záležitosti.

Číslo Druh a počet 
příloh Měno, zamestnanie a bydlisko toho, komu 

má byť spis doručený
Deň, mesiac, rok doručenia 

a podpis prijímatéla

spisu na doručenie

•

Jedn. p. č. 77b. (Doručenka pre viac osob v trestnej záležitosti, § 347 j. p.)



Sbírka zákonů a nařízení, č. S9. 683

(2. strana k vz. č. 77 b.)

Poučenie pře doručovatera.
1. Každý spis má byť v prvom radě do vlastných rúk tomu doručený, pre koho znie.
2. " Jestli pomenovaného (adresáta) v jeho byte najsť nemožno, ale obvod'bydliska alebo zdrzovama 

neopustil, budiž spis odevzdaný niektorému zletilému členovi jeho domácnosti, menovite zletilému členovi 
rodiny alebo jeho čeliadky, alebo plnoletej osobě, s ním vo spoločnej domácnosti bydliacej. V tomto páde 
třeba v poslednej rubrike doručenky naznačit’, že ten, kto spis odobral, s pomenoyaným y jayom poineie 
stojí. (Na příklad: „Na miesto něho jeho plnoletý syn: N. N.“ alebo „na miesto jeho sluha A. B. alebo
miesto něho švagor: X. Y.“) , . „ » - . ,

3. Poslednú rubriku doručenky má ten, komu spis odovzdany bob podpisat s označením miesta a
dňa prijatia. Jestli patřičný písať nevie, alebo podpis odopre, okolnosti tieto a uskutočnenie dorucenia 
ma byť v poslednej rubrike doručenky doručovateťom dosvědčené. v ..

4. Jestli patřičný čítat’ nevie, alebo řeči slovenskej nerozumie, doručovatel obsah rozhodnutia jemu 
vysvětlí a to na doručenko poznačí. Při doručovaní spisu v zatvorenej obálke len to třeba sdělit, ze obalka 
obsahuje předvoláme toho súdu, ktorý je na obálke označený. Obálku doručovatel len vtedy moze
otvoriť, ak si to pomenovaný sám žiada. , „ , .

5. Jestli pomenovaný, alebo člen jeho domácích nechce dotyeny spis prevzíat, ma byt spis y byte 
nechaný a to v ostatnej rubrike doručenky poznačené. (Například: „adresát odoprel preyzatie; spissom 
uňho nechal" alebo „v nepřítomnosti adresáta manželka jeho prevzatie odoprela, spis som v byte
neChjI 6? Neni-li ani zletilý člen jeho domácnosti v byte sa nenachodia, má sa doručovateP dozvědět’, 

kedy zvyknúl pomenovaný doma sa zdržovat’ a v oznaěenom čase o doručenie znova sa pokusit. Jestli 
adresát alebo zletilý člen jeho domácnosti v byte ani vtedy sa nenachodí, má byt spis vyveseny na dveře 
bytu adresáta a jestli je to nemožné, na bránu jeho domu, dl’a možnosti v přítomnosti svedkov.^ -tyeoj 
volanie v zatvorenej'obálke doručovatel’otvoriť nesmi e, ale zatvorenú obálku ma vyvěsit. O yyyesem, jestu 
mu dal poverenie 'súd alebo štátny zastupea bezprostredne, třeba podat’ zprávu tomuto poslednemu, jestli 
ale obecného doručovatePa pověřil nie súd alebo štátny zástupea, vtedy úřadu, ktory_ poverenie bezpro
stredne mu dal. (Na pr. „ani pomenovaného, ani plnoletého člena zpomedzi jeho domácích napriek dvoj
násobnému hPadaniu som doma nenašiel, a tak som spis v přítomnosti svedkov N. N. a X. X. na dveře 
bytu pomenovaného dnešným dňom vyvěsil.") „ , , , , „

7. Jestli pomenovaný zomrel, alebo miesto jeho zdrzovania sa dozvědět nemožno, alebo doručovatel 
dostane určité uvedomenie, že sa adressát v inej obci zdržuje, o okolnosti tejto třeba dat. zpiavu 
vrchnosti, pod bodom 6. označehej. (Na pr. „Oznamujem, že pomenovaný dl a udania domácích před 
dvorná mesiacmi do obce X. sa presťahoval.")

8. DoručovateP povinný je doručenku vlastnoručně podpisat a vrchnosti, ktora ho pověřila, ao
24 hodin předložit’. ,

9. Trestný rozkaz má byť obžalovanému vždy do vlastných ruk doručeny, jemu procitaný a vy
světlený. Jestli žalovaného v byte jeho najsť nemožno, třeba sa o doručenie po druhy raz pokusit.

Pravidelné doručenie trestného rozkazu doručovateP na spodnej časti doručenky vlastnoručně po
značí a podpisem svojím dosvědčí. (Na pr. „Trestný rozkaz som obviněnému N. N. do vlastných ruk 
doručil, před ním prečítal a jemu vysvětlil.......................................................... 19................................................

(Strana 1.)

Svědectvo o doručení.
__ Sedria 
Okresný súd V

Jednacie číslo druh a počet příloh Měno, zamestnanie a byt adresáta,

spisu, ktorý třeba doručit
komu třeba doručit

1 2 3

bydlí..................................................................

Dťa doručenia žalobného listu! 
Při prvom doručení len do 
vlastných rúk! Složením ne- 

slobodno doručovat.

Den, mesiac a rok doručenia a podpis 
prijímatera

4

Dňa roku 192 . .

Doručil:.............................................. ‘................. doručovatel.

Hlásenie o prvom pokuse doručenia, o nútenom doručení, alebo o překážkách doručenia.

Dňa roku 192 . .

■kdo. p. 5. 78, (Doručenka k doručeniu v obč anskej záležitosti, § 847 i- p.) (Modrý.)
doručovatel.
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Jednacie
číslo

druh a počet 
příloh

spisu, ktorý třeba doručit

1 2

(Strana 1.)
Dl’a doručenia žalobného listu! Při prvom 
doručení len do vlastných ruk! Složením neslo- 

bodno doručovat.

Svědectvo o doručení.
Sedria----------------------- y

Okresný súd

Měno, zamestnanie a byt adresáta, komu třeba 
doručit

Deň, mesiac a rok doručenia a podpis 
prijímatela

3 4

'
Dňa .

Dňa .

Dňa .

Dňa .

Doručil:............

Jedn. p. i. 78a. (Spoloíná dorudenka pri doručeni žalobného listu v občianskej záležitosti. § 847 ). p.) (Modrý.)

(Strana 2. k vzorci 6. 78, 78a.)

Poučenie pre doručovatela.
1. Spis pri doručení odovzdať možno len k rukám adre

sáta alebo toho, komu je spis poslaný.
2. Ak adresovaný není doma, doručitel’ ho upove- 

domí, kedy pride opat. O tomto znejúce upovedomenie 
oddá: a) dospělému členovi rodiny nachádzajúcemu sa 
v byte adresáta, ak v byte spolu bydli s nim; b) dospelej 
osobě, ktorá je v službě adresáta alebo v službě člena ro
diny a vedle spoločnú domácnost s adresátom ; c) dospělému 
pomocníkovi obchodníka, pomocníkovi alebo pisárovi advo
káta alebo okresného notára, pre přednostu úřadu, spoloč- 
nosti atď. úradníkovi alebo zaměstnancovi. Ak sa takáto 
osoba nenachádza, doručitel' vyvěsí upovedomenie dl’a mož
nosti před dvorná svedkami na dveře bytu alebo ho v byte 
nechá, obsah upovedomenia sdělí svedkom a jestli možno 
prenájomníkovi alebo domovníkovi.

3. Ak adresovaného ani po druhýkrat nemožno najsC 
doma, spis miesto něho možno odovzdať osobám uvedeným 
v 2. bode (Náhradně doručenie). Ak doručitel’ nenajde ta
kejte osoby, vrátí spis svojmu představenému.

4. Keď je adresát alebo ten, komu miesto nebo doručit 
možno doma, ale odopre prevzatie, spis u něho třeba po
nechat’.

5. Ak adresovaný zomrel, nebydlí alebo nezdržuje sa 
na mieste doručenia, alebo sa presťahoval, o překážkách 
doručenia třeba podať zprávu, připadne aj o době návratu, 
o mieste pobytu, ak je možno dozvedieť sa niečo o tom.

6. Jestli príjemca spisu nevie sa podpísať, ku značke 
jeho ruky doručitel’ připíše dátum a měno příjemců. Ak 
príjemca nevie čítať, alebo nerozumle řeči spisu, doručitel’ 
jadrný obsah spisu vysvětlí straně v jej materinskej řeči 
a toto zaznamená na doručovacom lístku.
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 685

(1. strana)
Dia predpisov o doručení žaloby. Prvé doručenie ledine do vlastných rúk. Složením nelza doručiť.

Domčovacia listina okr. súdn v

Číslo
Druh a počet 

příloh Měno, zamestnanie a bydlisko toho, 
komu má byť doručený spis

Den, mesiac, rok doručenia 
a podpis prijímatela

spisu na doručenie

-

Zpráva doručovatela o tom, že doručenie — jestli podpisem prijímatela není dosvědčené 
kedy, na jaký spósob sa vykonalo, alebo prečo nemohlo byť uskutečněné.

Doručil

Jedn. por. č. 78b. (Domčovacia listina pre jednu alebo dve strany v trestnej věci,

. . doručovatel.

§ 347 j.p.) (Modrý.)

(2. strana k vzorci č. 78 b)

Poučenie pre doručovatela.
1. Každý spis má byť v prvom radě do vlastných rúk 

tomu doručený, pre koho znie.
2. Jestli pomenovaného v jeho byte najsť nemožno, ale 

obvod bydliska alebo zdržovania sa neopustil, spis má byt 
doručený niektorému zletilému členovi jeho domácnosti, me- 
110vité: zletilému členovi rodiny, alebo jeho čeliadky, alebo 
zletilej osobě, s ním v spoločnej domácnosti bydliacej.
Y Páde tomto v poslednej rubrike doručenky naznačit’ třeba, 
ze ten, kto spis odobral, s pomenovaným v jakom pomere 
stoji. (Na pr. „na miesto nebo jeho zletilý syn N. N.“ alebo 
•■na miesto jeho služka A. B.'\ alebo „miesto nebo švagror 
X. Y.“)

3. Poslednú rubriku doručenky má ten, komu spis bol 
odevzdaný, s označením miesta a dňa prijatia podpísat. 
Jestli patřičný písať nevie, alebo podpis odopre, okolnosti 
tieto a uskutočnenie doručenia má byť v ostatnej rubrike 
doručenky doručovateVom dosvědčené.

4. Jestli patřičný čítať nevie, alebo řeči slovenskej ne- 
tozumie, doručovatel’ obsah uzavretia mu vysvětlí a to na 
doručenke poznačí. Pri doručovaní spisu v zatvorenej obálko 
on to třeba sdeliť, že obálka obsahuje predvolanie sudu, 
ktorý je na obálke označený. Obálku doručovatel’ len vtedy 
méže otvoriť, ak o to adresát sám žiada.

5. Jestli adresát, alebo člen jeho domácnosti doručovaný 
sPis prevziať nechce, spis má byť v byte nechaný a <0

V Poslednej rubrike doručovanej listiny poznačené. (Na prí- 
,ad: „adresát odoprel prevzatie, spis som uňho nechal

niebo „v nepřítomnosti pomenovaného manželka prevzatie 
odepřela, spis som v byte nechal.")

6. Jestli ani adresát ani zletilý člen jeho domácnosti 
oyte nie sú, má sa vyzvědět’, kedy bývá adresát doma,

a v označenom čase o doručenie znova třeba sa pc-usiť.

estli patřičný, alebo zletilý člen jeho domácnosti v byte 
ni vtedy nie doma, má sa vyzvědět’, kedy zvyknul pome- 
iováný doma sa zdržovat, a v označenom čase Oi doručenie 
nova třeba sa pokúsiť. Jestli patřičný, zletilý clen
eho domácnosti v byte ni vtedy sa nenachodí, spis má byť 
■ a dveře bytu adresáta, a jestli je to nemožno, na bránu 
eho domu, dl’a možnosti v přítomnosti svedkov, vyveseny. 
h-edvolanie v zatvorenej obálke doručovatel otvoriť ne- 
mie, ale zatvorenú obálku má vyvesiť. O vyvesení, dal-li 
nu poverenie súd alebo štátny zástupea bezprostredne, 
reba podat zprávu tomuto poslednému, nepoveril-li 
ibecného doručovateta súd alebo štátny zástupea, vtedy 
iradu, ktorý mu dal poverenie bezprostredne (Na pr. „ani 
idresáta ani zletilého řlena zpomedzi jeho domácích na- 
)riek dvojnásobnému hTadaniu som doma nenasiel a taK 
;om spis v přítomnosti svedkov NN. a XY. na dveře bytu 
idresáta dnešným dňom vyvěsil.")

7. Jestli pomenovaný zomrel, alebo Jeho bydlisko 
lozvedeť nemožno, alebo doručovatel dostane určité 
ivedomenie, že adresát v inej obci bydlí, o okolnosti tejto 
reba podat’ zprávu vrchnosti, pod bodom 6. označenej (na 
>r. Oznamujem, že pomenovaný dl a udania domá- 
:ich před dvoma mesiacmi do obce X. sa pres tah oval ).

8 Doručovatel’ povinný je doručenku vlastnoručně pod- 
lísať a vrchnosti, ktorá ho pověřila, do 24 hodin predostriet.

9. Trestný rozkaz obviněnému vždy do vlastných rúk 
ná byt doručený, jemu prečitaný a vysvětlený. Jestli ob
viněného v byte jeho najsť nemožno, třeba sa o doručen, 
10 druhý raz pokúsiť.

Pravidelné doručenie trestného rozkazu doručovatel’ na 
jpodnej časti doručenky vlastnoručně poznačí a podpisem 
ivojlm dosvědčí. (Na pr. „Trestný rozkaz som obviněnému 
V. N. do vlastných rúk doručil, před nim prečital a jemu 
vysvětlil.")
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(Strana 1.)

Svědectvo o doručení.

Okresný súd v.....................................................................

Výlučné len do rúk 
adresáta.

Jednacie číslo druh a počet příloh
Měno, zamestanie a byt toho 

(adresovaného), komu třeba doručif
Den, mesiac a rok doručenia a podpis 

přijímáte!’aspisu, ktorý sa má doručit

1 2 3 4

bydlí........................................

Dňa............................ roku 192 .

Doručil : doručovatel’.

Hlásenie o prvom pokuse doničenia, o nútenom doručení, alebo v překážkách doručenia:

Dané dňa roku 192 .

Jedn. p. č. 79. (Doručenka k doručenlu v pozemnoknižnej záležitosti, § 347 j. p.) (Žitý.)

(Strana 1.)
Jednacie

číslo
druh a počet 

příloh

Svedectv

Okresnv súd v

Výlučné len do nik 
adresáta.spisu, ktorý třeba doručif

1 2
o o doručení.

Měno, zamestnanie a byt toho (adresovaného), Deň, mesiac a rok doručenia a podpis
komu třeba doručit prijímatela

3 4

Dňa.................. ..................................... roku 192 . .

Dňa................... ...................................roku 192 . .

Dňa................... ...................................roku 192 . .

Dňa................... .................. roku 192 . .

Doručil: . .. . ..............doručitel’.

Jedn. por. č. 79a. (Společná doručenka k doručenlu v pozemnoknižnej záležitosti, § 347 J. p.) (Žitý.)
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(Strana 2. k vz. č. 79, 79a.)

Poučenie pre doručovatele.
1. Spis pri doručení len k rukám adresovaného alebo 

toho možno oddat, komu je spis poslaný.

2. Ak adresovaný není doma, doručitel’ ho upově
domí, kedy pride opat. O tomto znejúce upovedomenie 
cddá: a) dospělému členovi rodiny nachádzajúcemu sa 
v byte adresovaného ak v byte spolu bydlí s ním; b) do- 
spelej osobě žijúcej v službě adresovaného alebo v službě 
Člena rodiny spoločnú domácnost vedúceho s adresovaným; 
c) dospělému pomocníkovi obchodníka, pomocníkovi alebo 
pisárovi advokáta alebo okresného notara, pre představe
ného vrchnosti, společnosti: úradníkovi alebo zaměstnan
covi. Ak sa takáto osoba nenachádza, doručitel’ upovedo- 
menie dl’a možnosti před dvorná svedkami vyvěsí na dveře 
bytu alebo ho v byte nechá, obsah upovedomema sdělí sved- 
Kom a jestli možno prenájomníkovi alebo domovníkovi.

3. Ak doručitel' ani po druhýkrat nenajde adresáta, 
prinavráti spis svojmu představenému.

4. Keď je adresovaný doma, ale odopre prevzatie, spis 
u něho třeba ponechat. (Nútené doručenie.)

5. Jestli výrok nariaďujúci pozemnoknižný zápis třeba 
doručit tomu, oproti komu zápis bol nariadený, doručovatel* 
nech oddá mimo spisu aj „upozornenie" k tomuto cietu 
usporiadané, ak adresovaný nevie čítat, nech mu ho pre- 
cita a jeho samého ústné upozorní, že ak sa mu dl’a jeho 
tnienký zápisom ukřivdilo, aby zahájenie sporu cietom zá
pisu do 60 dní písomne ohlásil a spor v 6 mesiacoch zahájil.

6. Ak adresovaný zomrel, nebydlí alebo nezdržuje sa 
na mieste doručenia, alebo sa presťahoval, o překážkách 
neručeni a oznámenie třeba spravit; připadne aj o době ná
vratu, o mieste pobytu, ak je možno dozvedieť sa niečo 
o nich.

7. Jestli si přijímáte!’ spisu nevie měno podpísať, ku 
značke jeho ruky doručitel’ připíše dátum a měno prijíma- 
tcia. Ak přijímáte!’ nevie čítat, alebo nerozumie řeči spisu, 
coručitel’ jadrný obsah spisu vysvětlí stránke v jej mate- 
nnskej řeči a toto zaznamená na dpručovacom lístku.

w.

,'t>a
Ph
OQ
O

O

»

>

Súdne doručenie.

Pan . . . Slečna.......................................... sa vyzývá, aby pre prijatie žaloby proti...................................

..............................................................................................................sudu v.................................................................

Podané...............................................dňa................................................ poludni .... o........... hodin........... v tomto

byte — v tejto miestnosti — bol . . . přitom-1^, lebo by inak bol spis doručený osobě, ktorá bude zastižená 

a klorej dta zákona možno doručit

Spis možno prevziať i v miestnostiach obecného úřadu — sudu v úradných hodinách.

...................................... dňa......................................

Súdny doručovatel'. Obecný sriadenec. 
Posol.

Jedn. p. č. 80. (Vyzvanie k prijatiu doručované] žaloby doručovatelem súdnym a obecným, § 347 i p.)
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Súdne domčenie.

Oznámka.

Podpísaný mal ........................................................................................................................................................

úradný spis .............................................. sudu v................................................  číslo jednacie............... doručiť.

Poneváč nebolo Iza previesť doručenie ani k vlastným rukám, ani jako doručenie náhradně, bola

písemnost u obecného úřadu v............................................. — u okresného súdu v.........................................

uložená a tým doručenie vykonané.

O tom sa.............................................................................. vyrozumieva a jemu — jej — odporučuje, aby

k hájeniu svojich práv písomnosť čo najdriev si vyzvednul.

dňa

Súdny doručovatel’. Obecný sluha. 
Posol.

Jedn. p. č. 81. (Vyrozumenie, že doručovaný spis bol uložený u 
súdu, § 347 j. p.)

obecného úřadu lebo u okresného



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 689

číslo jednacie............................

Obecnému úřadu

Odpověď

úřadu obecného
V..................................................................

Súd reklamujúci...............................................................
Označenie zásielky
Číslo jednacie..........................

Druh doručovaného spisu úradného.........................

Adresát ............................

Označenie závad

Jedn. p. č. 82. (Reklámacia pre nesprávnosti pri doračeniach orgánmi obce, § 352 j. p.)

Soznam úradných zásielok a dodávek, ktoré previesť třeba 
súdnym doručovateFom (poslom doručným).

číslo jednacie Deň prevzatia Podpis prejímateřa

. Jedn. p. 5. 83. (Soznam o úradných zásielkach a dodávkách, § 360 j. p.)

Kniha exekučná.

Deň,
kedy
kus

došie)

Měno orgánu 
výkonného 

a deň, kedy bol 
odevzdaný 

příkaz

Příkaz
exekučný Měno

Úkon
exe-

kučný,
ktorý

previesť

Deň
vý

konu

Odo-
vzdanie
spisov

súdnemu
oddeleniu

Poznámky

dátum
číslo

jedna- vymáhajúceho
veriteřa dlžníka

exekučný cie třeba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jcdn. p. { 84_ (Kniha exekučná § 365 jedn. p.)

83'
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Soznam výpisov z knih a prepisov listin.

(Strana 1.)

Běžné 
ročně číslo

Deň
objednávky

Měno objednávatela Predmet objednávky

1 2 3 4

•

(Strana 2.)

Deň
Kolky

Podpis příjemců 
alebo potvrdenie zásielky

Poznámkydodávky
odevzdané vrátené

5 6 7 8 9

#

Jedn. por. č. 85. (Soznam výpisov pozemnoknižných, § 40t j. p.)
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Úřadný výkaz

okresného súdu v ........................................................

vo veciaeh občianskych a správy spravedlnosti

I. Věci upomí- 
nacie

II. Pokračovanie 
príkazné1)

III. Spory

pre rok 19

O
Počet

CO

Vydané rozkazy platebně............................................................... 1

Vznesené a přijaté odpory........................................................... 2
--------- i-------

Vydané příkazy platebně, proti ktorým nebolo podané námietok 8
----------------

převzaté nevyriešené z roku předešlého...................... 4

peniaze alebo peňažná hodnota do 5000 Kč . 5

Ža-
nove

prirastlé spory z rušenej držby..................................... 6

loby'
inaké spory....................................................... 7

-----s---:-------

vyriešené............................................................................. a

nevyriešené zostaly........................................................... 9

konečným rozsudkem na základe premeškania,
vzdania sa, uznania............................................ 10 _________

Spósob iným rozsudkem konečným (usnesením konečným) ii
vyriešenia

smierom.................................................................. 12 _________ _

iným spósobom....................................................... 13

Případy, v nichž bol odpočinek v pokračovaní...................... 14

Usnesenie provodně na výslech stráň......................................... 15

1) iné.............................................................. 16

!) Případy,, v ktorých boly námietky podané alebo vydanie platebného příkazu odoprené, třeba vykázat’ 
v stípcoch 4 až 15.

Jodn. p. g. gg (úradný výkaz okresných súdov o činnosti vo veciach občianskych a správy spravedlnosti, 
§ 404 jedn. p.)
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Trvanie pokračovaní 
v případech 

stípcov 10 až 12

až 1 mesiac..............................

prez 1 až 3 mesiace...............

„ 3 mesiace až 6 mesiacov .

„ 6 mesiacov až 1 rok . . .

„ 1 rok až 2 roky ...............

„ 2 roky ..............................

IV. Nútený výkon1) Celkový nápad...............................................................

Exekúcie k vydobytiu peňažných pokut a poplatkov

nuteným sriadením práva záložného............... ...

převzaté nevynesené z roku předešlého 

nove prirastlé.........................................

na 
nemovi

tosti

převedenou
nútenou
dražbou

ukončené výnosem usnesením rozde- 
lovacím................................................

ukončené zastavením 

nevyriešené zostaly

vnútenou
správou

na
hnutel-
nosti

povolené
nutené
výkony

případy zastavenia pokračovania dražob 
ného najmenej na 6 mesiacov ....

převzaté nevyriešené z roku predošlého

nove prirastlé.........................................

ukončené................................. . . . .

nevyriešené zostaly..............................

na věci hmotné.....................................

na pohíadávky peňažné..........................

na nároky na vydanie a plnenie věci 
hmotných............................................

převzaté nevyriešené 
z roku predošlého.

na iné 
práva 
majet
kové

vnúte
nou nove prirastlé . . .

správou ukončené ...............

. nevyriešené zostaly . 

inými prostriedky exekučnými

vykonané zabavenia hmotných věcí2)......................

vykonané nútené predaje3).........................................

k vydobytiu jednania a opomenutia............................................

k zaisteniu pohladávok peňažných............................................

k vyklademe věcí najatých (pachtovaných) ■'j..........................

Št
ip

ec
čí

s. Počet

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 ___ __

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

') číslice oddelenia IV. buďtež vpísané z registríku pre záležitosti exekučně.
2) Číslica tohoto stípea budiž vzatá zo sebraných listov početných.
3) Budiž vzaté z registríku zájomného.
4) Budiž vzaté z registríku pre výpovědi smlúv nájemných (pachtovných).
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*

Sl
íp

ec
 |

čí
s.

 |

Počet

V Pojednávanie převzaté nevynesené z roku předešlého ................................. 49

pozostalostí1) nove prirastlé.................................................................................. 50

ukončené ......................................................................................... 51

( súdne pokračovanie sa vedie.............................. 52
nevyriešené) , , , , , , .

zostaly i sudne kroky skoncene a odovzdanie uz len na 
t zapravení poplatkov závislo . ....................... 53

odbyté pre nedostatek imania..................................... 54

Sposob odovzdanim dedičom.................................................... 55

úkon- odevzdáním odúmrte íišku......................................... 56
čenia iným sposobom........................................................... 57

. postúpené...................................................................... 58 —

VI. Záležitosti pozemnoknižné2) .............................................................................. 59
;----------------f

VIL Záležitosti právně] pomoci.............................................................................. G0 ----- ----- ------

VIII. Legalizácie............... 61 ------- ------- -

IX. Pokračovania výpovědné vo veciacli ( p 62 ----------------
nájemných (pachtovných) [ Námietky proti ňim................... 63

X. Záležitosti všeobecného registríku........................................................... 64

XI. Záležitosti správné 65 —t—|—|—_—

vit Tr„ . . , . . í sudcovských úiadníkov..............................
au. Komisionalne jednania mimo J J

66 -------:---------

úradného miesta3) ( kancelárskych úradníkov....................... 67 ___________

XIII. Predvolania k pokusu smieru dl’a § 189 c. p. s.').......................... 68

.

----------------

') Úmrtné zápisy ihneď příslušnému sudu poslúpené, o ktorýcli pojednávanie pozostalostné nebolo 
vobec zahájené, nie sú predmetom výkazu; ich počet třeba odčítat od úhrnného počtu pripadov do registríku 
Pre pojednávanie pozostalosií zapísaných.

2) Budiž vykázaný len počet záležitostí v denníku červeným inkústom zapísaných. 
s) Budiž vzaté z denníku cestovného.
4) Budiž vzaté z počtu spotřebovaných předvolaní.
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Úradný výkaz

......................................sedrie v............................................................

vo veeiach občianskych I. stolice a správy spravedlnosti

pre rok 192 . .

I. Pokračovanie príkazné na základe zmienek, kupeckých poukázok, 
závazkových listov a šekov.

II. Báňské 
pravoty.

III. Iné spory.

Vydané platebně a zaisťovacie příkazy, proti nimž nebolo. po
dané námietok ..............................

Žaloby

převzaté nevyriešené z roku předešlého 

nove prirastlé báňské právomoci . . .

vyriešené................................................

nevyriešené zostaly..............................

Spósob
vyriešenia

konečným rozsudkem na základe premeškania, 
vzdania sa, uznania.....................................

iným rozsudkom konečným . .

smierom.....................................

iným spósobom1)......................

Případy, v nichž pokračovanie odpočívalo . . . 

Případy, v nichž bolo přípravné pokračovanie..

Usnesenia próvodné na výslech stráň...............

Usnesenia próvodné iné.....................................

Trvanie pokračovaní 
v případech stípcov 

6 až 8

až 1 mesiac.........................................

prez 1 až 3 mesiace..........................

prez 3 mesiace až 6 mesiacov . . .

prez 6 mesiacov až 1 rok...............

prez 1 rok až 2 roky ..........................

prez 2 roky .........................................

Žaloby

převzaté nevyriešené z roku predošlého...............

{nároky na peňažné hodnoty v obno
se alebo cene prez 5000 Kč .

inakó spory.................................vyriešené .... 

nevyriešené zostaly

St
íp

ec
Č

ís
. Počet

1

2

3

------------- -

4

5

6

7

8

9 —
10

11

12

13

14

15

16

17

18
-- ---------—

19

20

21

22

23

24

') Tu třeba vykázat všetky případy v registríku jako ukončené zapísané, ktoré nepatria do niektoiého 
z troch stípcov predchodzích.

Jedn. p. é. 87. (Úradný výkaz sborových súdov prvej stolice o činnosti vo veciach občianskych a správy 
spravedlnosti, § 404 jedn. p.)
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konečným rozsudkem na základe přemeškania, 
vzdania sa, uznania.....................................

Spósob , iným rozsudkom konečným..............................
vyriešenia

smierom...............................................................

. iným spósobom1)............................................ •

Případy, v nichž pokračovanie odpočívalo.................................

Případy, v nichž bolo přípravné pokračovanie..........................

Usnesenia provodně na výslech stráň........................................

Usnesenia provodně ........................................................................

až 1 mesiac........................................

St
íp

ec
čí

s. Počet

25

26

27

28

29

30

31

32

33

IV. Vyrovnávaeie 
pokračovania.

Trvanie pokračovaní 
v případech stípcov 

25 až 27

prez 1 až 3 mesiace...............

prez 3 mesiace až 6 mesiacov 

prez 6 mesiacov až 1 rok . .

prez 1 rok až 2 roky...............

prez 2 roky .............................

převzaté nevyriešené z roku předešlého

nove prirastlé........................................

skončené potvrdením vyrovnania . . .

Vyrovná- 
vacie 

pokračo-. 
van i a zasta

vené

následkem zpátvzatia návrhu...............

následkem nepři,jatia od veritelov . . .

odepřením f dIa § 60 vyrov- Pokl' ' ' 
potvrdenia \ § 51 vyrov. pokr. . .

34

35 

3tí 

37 

33

39

40

41

42

43

44

45

V. Pokračovania 
konkurzně.

následkem jednania dlžníka 
(15 66, č. 8. a odst. 2., vyr. p.) 

[ zostaly nevyriešené..........................

převzaté nevyriešené z roku předešlého

nove prirastlé celkom.............................

dlžníka......................

veritela......................
z toho zahájené 

k návrhu

46

47

48

49

50

51

pre nedostávajúcu sa vačšinu kon-
52Konkurzně kurzných veritelov..................

jednania pre příliš nepatrné imanie .... 53

ukončené dohodnutím veritelov.................. 54

rozdělením podstaty...................... 55

núteným vyrovnáním.................. 56

57

') Tu třeba vykázat všetky případy v registríku jako ukončené zapísane, ktoré nepatna do mektorého 
1 troch stípcov predchodzích.
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St
íp

ec
čí

s. Počet

VI. Záležitosti právnej pomoci . . ................................................. 58

VII. Záležitosti všeobecného registríku ................................................ 59

VIII. Záležitosti obchodného registríku.................................................... 60

, » , í návrhy na obsadzovanie.................................................
IX. Záležitosti správné |

l iné......................................................................................

61

62

X. Komisionálne jednania mimo ( sudcovských úradníkov..........................
Úradného miesta1) l kancelářských úradníkov ......................

63

64

>) Budiž vzaté z denníka cestovného.
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Úradný výkaz
sborového súdu prvej stolice v občianskych 

záležitostiach odvolacích.

Súdna tabula

Rok 192

Jedn. p. č. 88. (Úradný výkaz sborových súdov prvej stolice o ich činnosti jako sudov odvolacích 

záležitostiach občianskych, § 404 j. p.)
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Uradný výkaz...................................... súdu v............................... jako sudu odvolacielio

v záležitostiach občianskyeh pre rok 192........

(Strana 2.)
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1 a n i a Rekurzy 3)

Trvanie pokračovania
odvolacieho 2)

Trvanie pokračovania 
v I. a 11. stolici

to
 pře

vz
at

é n
ev

yr
ie

še
né

10
 z rok

u p
re

do
šl

éh
o

nove přibylo vyriešené

g zo
st

al
y n

ev
yr

ie
še

né

Ji
 až 

t m
es

ia
c

P ^ .2 05w rt
B ® 
^ S

15 ^ pr
ez

 3 
m

es
ia

ce
03

 až 6 
m

es
ia

co
v >-oo

.2’w05

O
NJ05í-i
P<

17 55
 až 

6 m
es

ia
co

v

>OO
.2ČO

05
Bé

CD
SJ05 >NJ fn pP.

19 § pr
ez

 1
 r

ok
 a

ž 
2 

ro
ko

v

Í2
 pre

z 2
 ro

ky

[t
o v 

po
kr

ač
ov

an
í

“ o r
uš

en
u d

rž
bu

to
 v in

ýc
h z

ál
ež

ito
st

ia
ch

^ spo
rn

ýc
h

to
 v p

ok
ra

čo
va

ní
01

 exek
úč

no
m

to
 v z

ál
ež

it
os

ti
ac

h
05

 nesp
or

ný
ch

E
3 po

tv
rd

en
ím

iPt->N
OP505
15
1:3 c o c
§ s
2 >coN

28

2
o

P2O
co<o
Cl,
CO

2•>>
.2

29

—-

— — —

>) Tu nebudiž vykazované vyriešenie případu odvolacieho, ale vyriešenie jednotlivého odvolania, totiž 
vykázané buď, jestli od obidvoch stráň bolo odvolanie vznesené, odvolanie každej strany, lebo jestli v od
volaní častou toho, častou onoho vyriešenia došlo, každé z týchto vyriešení. Úhrn stípcov 5 až 12 nepotřebuje 
totiž s číslicou stípca 3 súhlasiť, ten nemože však nikdy byť menší než táto číslica.

2) Tu budiž vykázané tryanie riešenia v každom jednotlivom případe odvolacom až do, konečného vy
riešenia v stolici odvolacej. Úhrn stípcov 14 až 17 a 18 až 21 musí preto byť rovný číslici stípca 3.

3) Počet prípadov v registríku rekurznom zapísaných.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 699

Úradný výkaz

o činnosti okresného súdu v obore súdnictva

trestného

Rok 19 2...

Jedn. p. 6. 89. (Úradný výkaz okresných súdov o činnosti v obore súdnictva trestného, § 404 jedn. p.)



700 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Úradný výkaz o činnosti sudu okresného v obore súdnietva trestného.

Prečiny a přestupky

převzaté 
ne

vybavené 
z roku 
pře

dešlého

1

pri-
budly

vyba
vené

zostaly
nevy

bavené

Bez po- Počet
jednáva- trest-
nia a bez ných
trestného pří-
příkazu kazov

boly §532
ukončené trpp.

5 6

(Strana 2.)

Postúpené Rozsudky po
před pojed- odbytom po-

návaním jednávaní

súdu 
sboro
vému 
I. sto
lice

mým
súdom
alebo
úra-
dom

8

po
pre-

vede-
nom

stopo
vaní

9

bez-
stopo-
vania

10

Z toho 
roz

sudky 
kontu- 
mačné

11

Vylú-
čenie
veřej
nosti

po
sroz

uměni
stran

12

Pojednávania 
vo veciach 
tlačových

Oslobo-
denie

13

Odsú-
denie

14

(Strana 3.)

Počet rozhodnutí 
na Počet osob

Počet
dní

pojed
náva
nia

19

Počet
odvo
laní

20

Počet
sťaž-
ností

21

Počet
dele-
gácií
dVa

§ no
trpp.

22

Počet 
stopovaní 
konaných 
dla § 86 
trpp. v 
novgm 
znění 

ohladom 
zločinova 
prečinov

23

Počet
záleži
tostí
práv
ně.]
po

moci

24

Počet
zále

žitosti
regi-
stríku
sběr
ného

25

Komisionálne 
jednania mimo 

úradného miesta

posta- 
venie pod 
policajný 

dozor

15

odovzda- 
nie do 

pracovně

16

ozná
me

ných

17

od-
súde-
ných

18

pre 
zlo
činy 

a pre
činy

26

pře 
pre
činy 

a pře
stupky

27



Sbírka zákonů a nařízení, č. 9®. 701

\

Uradný výkaz
sborového súdu prvej stolice 

vo veciach trestných

v

Súdna tabula:.....

Rok 192

Jedn. p. čís. 90. (Úradný výkaz sborového súdu pívej stolice o činnosti trestnej, § 404. jedn. p.)



702 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99,

Úradný výkaz ................................................. •. sedrie v.........
v trestných veeiach prvej stolice.*)

(Strana 2.)
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Počet
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£ P
oč

et
 za

tk
nu

tý
ch

_ K
on

co
m

 ro
ku

 zo
st

al
o v

o v
az

bě
, an

iž
 by

 ko
- |

01
 

ne
čn

ý r
oz

su
do

k p
rv

ej
 st

ol
ic

e b
ol

 vy
da

ný
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žalovaných, 
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stíhaní 

bolí

Počet od- 
súdených, 
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to
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ne
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 zá
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 sú
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o ž
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 náh
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 sú
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 ža
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£ št
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 súk
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 ža
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Z
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75>s
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20J-J
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Hlavné pojednávania 
na obžalobu 

v tlačovej věci

Usnesenia
žalobného

senátu

c
C3>OLi
c>x

Žiadosti 
o ude- 
lenie 

milosti 
§ 514 
trpp-

rzO

O'>»

Počet
proti
tomu

c3-+-3X05
s

Dóchodkové věci

štátneho2ástuPcu žStu následkom
sťažnosti

73'>ic
>

c
OJ ^
E 02 o o c ►s:
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*Eo

►w
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•_
05> = 

►g £

>. 1
E i Š

>er
>»>

X

3

>

c►05

> 1 _1 1 
X j X >: 5 05
tl i
i-a i

O *05
c o ; c 5-c o « ! ^ o > H. j S X X5 =5 Sk* £. p. >” K P. —

^ 2S! 24 25 26 27
28 í 29

31 32 33 34 35 36 37 i 38 39 40 41 42 43 \ 44 45 46 47 48

ML u
*) Data, ktoré nie sú zřejmé z registriku (na pr. štipec 34 až 38), buďte pomocou záznamu v patrnou 

driané.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99- 703

Úradný výkaz

sborového súdu prvej stolice

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

o činnosti jako odvolacieho súdu vo veciach trestných.

Súdna tabula:

Rok 192

Jedn. p. 5. 91. (Úradný výkaz sborového súdu prvej stolice o činnosti jako odvolacieho súdu vo veciach
trestných, § 404 jedn. p.)

84



704 Sbírka zákonů a nařízení, č. 93).

Úradný výkaz........................................................... sudu v....................................

o činnosti ako odvolacieho sudu vo veciach trestných.
(Strana 2.)
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odvolaní
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sťažností
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 705

súd Rok 192

Soznam

koncoxn roku nedokončených

I. sporov

II. nútených dražieb nemovitostí

III. pojednaní pozostalostných

IV. konkurzov

Běžné
číslo

Číslo
jednacie

Stručné označenie 
predmetu

Deň,
kedy
vec

napadla

Terajší stav 
věci

Překážky
ukončenia

Měno sudcu 
(předsedu senátu, 

referenta)

-

Poznámky:
Soznam budiž v troch, u sborových súdov v štyroch oddeleniach vedený; v každom oddelenf majú 

běžné čísla počínat od 1.
Označenie predmetu má sa stať v odd. I. udáním sporných stráň a predmetu, v odd. II. udáním stráň, 

v °dd. III. udáním pozostavcu, v odd. IV. udáním úpadců.
Nútená dražba platí za neukončenu až do rozdelenia kúpnej ceny v prvej stolici.

Jedn. por. č. 92 (Výkaz věcí nehotových, § 404 j. p.)

84*



706 Sbírka zákonů a nařízení, č. @9,

Výkaz...................................................................................................
sudu pre maloletých o priebehu záležitostí a činnosti.

(Strana 1.)
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O
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O
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prostriedky

§! 
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2 >-• 
o >

zo starého 
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10 ii
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T3
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Opatrenia
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pokračovaní a
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návanie
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né

14 15
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Koneén’e rozhodnutia

proti maloletému alebo dieťaťu
prepusteníe na próbu

rtC X2

gg
■§ C^5 C3
P.
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2J

a
d *3 03 d
3 O
a >0> T3
£ ° a

T3 o0^333
>

22 23 24

v a z e n i e

26 29 30 31 32 33 34 35

nariadenie do- 
datočnej polep- 
šujúcej výchovy

a® S
’d ^c:

p
>
N

38

d 2CO :e3 
" >

37

S

39

‘a;
.3
40

proti rodičovi, 
tutorovi, kurá
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dozorcovi

ťr e s t

42

Jedn. p. č. 93. (Výkaz súdov mladistvých, § 404 j. p.)
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707Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Úradný výkaz

o činnosti súdnej tabule v.................................................

v záležitostiach občianskych a vo veciach 

správy spravedlnosti.

Oddelenie I.

Rok 192...

Jedn. p. 5. 94. (Úradný výkaz súdnych tabulí o činnosti v záležitostiach občianských a vo veciach správy
spravedlnosti, oďd. L, § 407 jeďn. p.)



708 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Úradný výkaz
súdnej tabule v záležitostiach občianskych a vo veciach správy spravedlnosti

pre rok 192 • • •

Oddelenie I.

(Strana 2.)
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1 a n i e Rekurzy3)

Trvanie pokračovania 
odvolacieho2)

Trvanie pokračovania 
v I. a II. stolici2)
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■) Tu nebudiž vykazované vyriešenie případu odvolacieho, ale vyriešenie jednotlivého odvolama, t j 
kázané buď, jestli od obldvoch stráň bolo odvolanie vznesené, odvolanie,každej, strany, lebo jestli 0 0 íqi\Z 
dielom toho,,dielom onoho vyriešenie došlo, každé z týchto vyriešenie. Úhrn stlpca 5 až 11 nepotreouje 

s číslicou stípca 3 súhlasiť. Ten nemože však byť nikdy ménší než táto číslica.
2) Tu budiž vykázané tryanie riešenie v každom jednotlivom případe odvolacom až do konečného 

riešenia v stolici odvolacej. Úhrn stípcov 14 až 17 a 18 až 21 musí preto byť u obidvoch vždy rovny 
stípca 3.

3) Počet prípadov v registríku rekurznom zapísanýeh.



Sbírka zákonů a nařízení, c. 99. 709

Úradný výkaz

činnosti súdnej tabule v............................... ........

v záležitostiach občianskych a vo veciach správy

spravedlnosti.

Oddelenie II. 

Rok 192.......

Jedn. p. č. 95. (Úradný výkaz súdnych tabulí o činnosti v záležitostiach občianskych a vo veciach
Správy spravedlnosti edd. II., § 407 jedn. p.)



710 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

Úradný výkaz súdnej tabule v..............................................................v záležitostiach

občianskych a vo veciaeh správy spravedlnosti pre rok 192.........oddelenie II.

(Strana 2.)

Pravoty syndikátne

Žaloby

Senát

(referent)

Převzaté 
nevyri e- 

šené 
z roku 

pře
dešlého

1

Nove
prirástly

2

vyriešené
Zostaly

nevyriešené

7

Rozsudkom koneč
ným na základe 

premeškania, 
vzdania sa, uznania 

3

iným
konečným

rozsudkom

4

Smierom

5

Iným
sposobom*)

6

-

(Strana 3.)

Záležitosti disciplinárně Z k ú š k y Věci správné

Převzaté 
ne

vyriešené 
z roku 

pře
dešlého

Nove
prirástly

Vyriešené
Zostaly

ne
vynesené

Pre úřad 
sudcovský a 

advokáciu

Pre vedenie 
knih po

zemkových 
a úradovanie 
kancelářské

Návrh
na

obsadenie
Iné

Záležitosti
všeobecného

registríku

8 9 10 11 12 13 14 15 16

*) Tu buďte vykázané všetky případy zapísané v registríku jako ukončené, ktoré nepatria do niektorého 

zo stípcov 3—5.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 99. 711

Úradný výkaz súdnej tabule v......................... v trestných veciach pre rok
Počet trestných prípadov, v ktorých vo vykazovacom roku rozhodnuté holo o:

(Strana 1.)

Sťažnosti proti 
usneseniam ohžalobného 

senátu

Odvolania 
proti rozsudkem

Zmatočné sťažnosti 
proti rozsudkem

Žiadosti o milosť 
dla § 514 trpp. v novom 

znění

1 2 3 4

ě

(Strana 2.)

Sťažnosti proti 
usneseniam prvej stolice

5

Sťažnosti v tlačových 
veciach dla § 494 zák. 
z 23. V. 1873, č. 119 r. z.

6

Odvolania vo veciach 
dóchodkových

7

Poznámky

8

Jedn. por. č. 96. (Úradný výkaz súdnych tabúl o činnosti vo veciach trestných, § 407 j. por.)
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Výkaz o trestnom pokračovaní u súdnej tabule v
pre rok ...................................
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Jedu. por. 6. 97. (Úradný výkaz súdnych tabúl o činnosti vo veciach trestných, § 407 j. por.)
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I.

Změny
v stave společností akciových v roku 192 ..

Nové zápisy.

Dátum
zápisu

Znenie firmy 
v jazyku stanov

Sídlo akciovej 
společnosti

Dátum a číslo úradného schválenia 
Stanov

deň mesiac rok číslo

Zápisy likvidácie.

Dátum
zápisu

Znenie firmy 
v jazyku stanov

Sídlo akciovej 
společnosti

Dátum usnesenia generálneho valného 
shromaždenia o zrušení

Otvorenie konkurzu.

Dátum otvorenia 
konkurzu

Znenie firmy v jazyku stanov Sídlo akciovej společnosti

Výmaz firiem po převedení likvidácie a konkurzu.

Dátum výmazu Znenie firmy v jazyku stanov Sídlo akciovej spoločnosti

Jedn. por. č. 98. (Výkaz zmien v stave společností akciových, § 410.)
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II.

Změny
v stave dmžstiev v roku 19 . .

Nové zápisy.

Datum Znenie firmy v jazyku 
spoločenstevnej smluvy 

a druh ručenia

Sídlo družstva Dátum spoloč. smluvy

zápisu
miesto súdny okres deň mesiac rok

Zápisy likvidácie.

Dátum zápisu 
zrušen ia

Znenie firmy v jazyku spoloč. 
smluvy a druh ručenia Sídlo společenstva Dátum usnesenia hlavného 

shromaždenia

Otvorenie konkurzu.

Dátum otvorenia 
konkurzu

Znenie firmy v jazyku spoločenstevnej smluvy 
a druh ručenia Sídlo družstva

Zápis zmien vo firmách.

Dátum zápisu 
změny firmy

Driev Teraz
Sídlo společenstvadoslovné znenie firmy v jazyku spoločenstevnej 

smluvy

Zápis zmien v sídle.

Dátum zápisu 
změny v sídle

Doslovné znenie firmy v jazyku 
spoločenstevnej smluvy a drah 

ručenia

Driev Teraz

sídlo společenstva

miesto ! súdny okres 1 sídlo i súdny okres

Výmaz firiem po převedení likvidácie a konkurzu.

Dátum výmazu Doslovné znenie firmy v jazyku smluvy 
spoločenstevnej

Sídlo společenstva

Jedu. por. 6. 99. (Výkaz zmien v stave dmžstiev, § 410 j. p.)
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Výkaz

sudu v...............................................................za rok 19____
o spoločnostiach s ručením obmedzeným dla zák. z 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n.

Číslo

běžné

l

Firma Sídlo

Rok
zápisu

do
obchod
ného ro- 
gistríku

4

Počet
spoloč-
níkov

koncom
roku

výkazu

5

Počet 
spoloč. 

k vedeniu 
oprávně

ných 
koncom 

roku 
výkazu 

§ 72, al 3.

6

Je-li
stanovený 

doplat- 
kový 

zavazOk, 
udanie 
poměru 
ku kme
novému 
vkladu

7

Predmet 
případ
ných 

opátov- 
ných 

plnění 
spoloč- 
níkov 

§ 3

8

Je vo 
smluve 
spolo- 

čenskej 
pama- 

tané na 
sriadenie 
dozorce] 
rady dl’a 
§u29,al2.?

9

Případné

poznámky

10 .

společnosti

2 3

Jedn. por. 6. 100. (Výkaz zmien v stave společností s ručením obrn., § 410 3. p.)

Č
ís

lo
 je

dn
ac

ie

Měno sudcu

2

Roky L e h 0 t y

Poznámky

8

Hodina
roku

3

Budúce vyriešenie

4

Úradný výkon, 
ktorý třeba výkon ať, 
alebo příkaz, jemuž 

nutno vyhoveť

0

Učiněné
opatrenia

7

Ode
vzdané
kance-
lárii
dna

5

—

-

Jedn. p. č. 101. (Úradný kalendář, § 412 3. p )

Záznam pre vyšetrujúeeho súdcu.

Číslo 
regi- 

stríku 
Tk, TI

Deň,
kedy
vec
na

padla

Obviněný Trestný čin

Trvaní e 
vazby

Stopo- 
vanie, 

vyšetro- 
vanie 

bolo za
vedené 

dňa

Dni
výslechu

obvi
něného

Úkon če- 
ii ie vy
šetřo
ván i a

Iný
spósob

vy-
bavenia

Poznámky

0(1 do

---

Jedn. por. 6. 102. (Záznam pre vyšetrujúcelio sudcu, § 415 ý.p.)
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Záznam sborového súdu prvej stolice o podaných spisoeh obžalovaeích.
(Strana 1.)

Běžné

číslo
ročné

1

Číslo

regí-

stríku

Tk,Tl.

2

Deň,.

kedy

kus

došiel

3

Žalobca

4

Trestný

čin

5

Obviněný

6

Trvanie

vazby

Výsledok námietok 
(§ 257 trpp.)

dopl- 
nenie 

dla 
§ 262 
trpp.

9

postú- 
penie 

dla 
§ 263 
trpp.

10

ob
žaloba 
bola 
za- 

miet- 
nutá 

(§ 264 
trpp.)

11

preru-
šenie
trest
ného
po

kračo
vaní a 
(§ 265 
trpp.)

12

od

7

do

8

'

(Strana 2.)

Obvi
něný

Deň,
kedy
ode

vzdaný

Opatrenia dla § 268 trpp.
Výsledok 
sťažností 

proti opatre- 
niam dl’a Deň

hlav-
ného
pojed-
náva-
nia

Roz- Roz-
Roz
hod-

daný 
v ob

žalobu 
(§266 
trpp.)

spis
před
sedovi
hlav-
ného
po-

jedná-
vánia

postú-
penie

za-
miet-
nutie
ob

žaloby

preru-
šenie
trest
ného
po-

kračo-
vania

naria-
denie
hlav-
ného
pojed-
náva-

nia

§ 262 
—267 
trpp.

§ 268 
trpp.

Měno
předsedu

hod-
nutie
prvej

stolice

hod-
nutie

druhej
stolice

nutie
po

sle d- 
nej

stolíce

Iné
opa

trenia

Po
známky

13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jedn. p. č. 103. (Záznam o podaných spisoeh obžalovaeích, § 415 jedn. p.)
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Běžné
číslo

Záznam o kusoch prednášaných v obžalobnom senáte.

Deň
před
nášky

Číslo
jednacie

pred-
nášaného

kusu

Měno
prednáša-

júceho

Trestná
vec

Usneseme se týká

sťažnosti
prenese- 
nia vy- 
šetrova-

žalobců obvině
ného

iných
osob

nia dťa
§ no
trpp.

Iné
usne-
senia

Jedn. por č. 104. (Záznam obžalobného senátu, § 415 j. p.)

Záznam předsedu hlavného pojednávania vo veciach trestných.

Běžné
číslo

Číslo
jednacie

Měno, vek, 
zamestnanie 
a bydlisko 

obžalovaného

Trestný čin

Obsah rozsudku

Ohlásenie
opravných

prostriedkov

Leh ota 
k nastúpeniu 

trestuTrest (hlavný 
i vedl’.)

Vedl’, obsah 
(podm. odsú- 

denie)

Jedn. por. 6. 105. (Záznam předsedu hlavného pojednávania vo veciach trestných, § 415 j. p.)

Po
zn

ám
ky
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