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60 =
Zákon zo dňa 17. marca 1925
o poplatkoch v pokračovaní před rozhodčím
súdom plodinovej burzy v Bratislavě.
Národně shromážděme republiky československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(i) Vo sporoch před rozhodčím súdom plo
dinovej burzy v Bratislavě (v ďalšom krátko:
rozhodčí súd) podrobené sú:
a) nálezy vo věci samej, má-li predmet
sporu hodnotu:
do 50 Kč
pevnému poplatku 1 KČ
výše 50 Kčdo 100 Kč pevnému poplatku 2 Kč
„ 100 Kč „ 400 Kč
„
„
5 Kč
„ 400 Kč „ 1000 Kč
„
,,
10 Kč
„ 1000 Kč „ 2000 Kč
„
„
20 Kč
„ 2000 Kč poplatku vo výške l°/o z hodnoty
sporného predmetu;
b) nálezy, kterými sa odmieta žaloba pre
nepřípustnost’ poradu práva, pre nepřísluš
nost’ rozhodčieho súdu, pre zahájenie alebo
pre právoplatné rozsúdenie sporu, pre nesposobilosť jednej zo sporných stráň ku sporu,
alebo pre nedostatek oprávnenia osoby, ktorá
zakročilje ako zástupea, polovici poplatkov
uvedených pod a) najviac však 50 Kč.
(-) Poplatek za rozhodčí nález třeba za
platit’ len jedenkrát, aj keď sa nález vyhotoví
mekol kokrát.
Vyhotovenia alebo výpisy
z meh, ktoré sa vydávajú stranám len na
zvlastnu žiadosť, podliehajú však poplatku

2 Kč za každý hárok, má-li predmet sporu
hodnotu najvyššie 100 Kč a poplatku 4 Kč za
každý hárok, má-li predmet sporu, hodnotu
vyššiu.
(3) Je-li poplatné právně jednanie priamym či nepriamym podkladem rozhodčieho
nálezu, móže finančná správa žiadať od každej zo stran, na právnom jednaní zúčastně
ných, preukaz o tom, že zákonný poplatok za
právně jednanie bol zaplatený; nepodá-li sa
tento preukaz, je ten, komu prislúcha ho po
dat’, povinný poplatok zaplatit’, nehradiac ňa
škodlivé následky případného přestupku po
platkového zákona.
(4) Rozhodčie nálezy, vydané na podklade
predchodzieho právneho jednania, ktoré nebolo doslal’ zpoplatněné preto, že nebola o ňom
sriadená právna listina, třeba, nehradiac na
poplatkové povinnosti podl’a prvého odstavca
tohoto paragrafu, podrobit’ tiež poplatku za
právně jednanie, ak suma, ktorá tvoří základ
jeho vymerania, prevýšuje 1000 Kč.
(5) Nárok štátnej pokladně na poplatok za
rozhodčie nálezy vzniká ich vyhlášením, a ne
vyhlásiljú-li sa, ich podpisem, pri vyhotoveniach a výťahoch z nich (odst. 2., druhá veta)
počiatkom příslušného úkonu.
§ 2.

(i) Smiery ujednané před rozhodčím sú
dom podrobené sú poplatku.......................1%
z hodnoty plnenia, na ktorom sa strany do
hodly; nelzá-li predmet smieru ocenit’, poplat
ku 4 Kč za každý hárok.
(-) Prevádza-li sa smierom vlastníctvo nemovitej věci, buď vedla poplatku za smier
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zaplatený tiež poplatok za převod nemo
vitosti.
(3) Okrem procentného poplatku za smier
zaplatit’ třeba, vyhotoví-li sa mimo protokolu
o smiere listina, za tuto listinu o smiere po
platok 2 Kč za každý hárok.
(4) Ustanovenie odst. 3. predchodzieho pa
ragrafu platí analogicky aj pri smieroch.
(5) Smierý, ktorými sa před rozhodčím súdom uznává dlh, právo alebo splnenie něja
kého závazku na základe predchodzieho právneho jednania, ktoré nebolo dosiaT zpoplat
něné, poneváč o ňom nebola sriadená právna
listina, buďte, nehFadiac na poplatková po
vinnost’ podl’a predchodzích odstavcov tohoto
paragrafu, podrobené tiež zákonnému poplat
ku za právně jednanie, na ktoré sa uznanie
vztahuje.
(6) Nárok štátnej pokladně na poplatok za
smier vzniká jeho uzavretím.
§ 3.
X1) Použije-li sa v pokračovaní před rozhod
čím súdom listiny, ktorá pri vydaní je podmienečne od poplatku oslobodená alebo poživa
výhod čo do výměry poplatku, nepodlieha pri
hodnotě predmetu sporu do 100 Kč inkluzive
takáto listina pre súdne použitie žiadnemu
ďálšiemu poplatku; pri hodnotě predmetu
sporu výše 100 Kč do 1000 Kč inkluzive činí
poplatok 2 Kč za každý hárok, v ostatných
prípadoch 4 Kč za každý hárok.
(2) Súdnym použitím sa tu rozumie, že sa
listina, cele alebo z časti podmienečne od po
platku oslobodená, v pokračovaní před roz
hodčím- súdom předloží s podáním alebo při
pojí k protokolu ako spriévodný prostriedok;
použitie opisu alebo aj len púheho výpisu sa
považuje za použitie originálu.
(s) Uvedené poplatky sa platia len jeden
krát, aj keď sa listina použije u rozhodčieho
sudu opátovne.
§ 4.
Podania, přílohy, rubriky a protokoly sú
v pokračovaní před rozhodčím súdom poplat
ku prosté; to isté platí aj o rozhodnutiach
v §e 1 neuvedených.
§ 5i1) Nálezy, podrobené poplatku procentnému, ďalej všetky smiery třeba zaslat’ v nekolkovanom overenom opise do 8 dní po tom, čo
nastala poplatková povinnost’, bernému úřadu

v sídle rozhodčieho súdu; do opisu netřeba
pojat’ skutkovú podstatu a rozhodovacie dů
vody.
(2) Tomu istému úřadu buďte zasláním ově
řeného opisu oznámené aj iné právně jedna
nia, před rozhodčím súdom uzavřete, a to do
8 dní po tom, čo boly uzavřete.
(3) Ohlašovaciu povinnost’ má rozhodčí súd;
pri smieroch alebo iných právnych jednaniach, před rozhodčím súdom uzavretých, po
stihuje táto povinnost’ tiež strany a ich zmocnencov.
§ 6.
Zaplatit’ poplatok sú povinné:
(!) Za nález rozhodčieho súdu v to počítajúc
poplatok podl’a §u 1, odst. 4.:
a) je-li nález podrobený pevnému poplatku,
obydve strany;
b) je-li nález podrobený procentnému po
platku a zvíťazí-li jedna strana úplné, druhá
strana; v iných prípadoch každá strana polo
vinu bez újmy práva postihu, ktoré prislúcha
jednej straně proti druhej podfa nálezu roz
hodčieho súdu o náhradě poplatku za nález;
(2) za smier uzavretý před rozhodčím súdom
v to počítajúc poplatok podfa §u 2, odst. 2.
a 5. strany, ktoré smier ujednávajú;
(3) za vyhotovenie alebo výpis (§ 1, odst. 2.,
druhá veta) a za listinu, o smiere vyhotovenú
(§ 2., odst. 3.) ten, kto o tieto žiada;
(4) v prípadoch §u 3 ten, kto listinu podá, ju
připojí alebo sa na ňu odvolává ako na sprievodný prostriedok alebo kto dal podnět k jej
opatreniu.
§ 7.
(!) Zmocněnci stráň,, povinných zaplatit’ po
platok, ručia za poplatky za smier v to počí
tajúc poplatok podFa odst. 2. a 5. §u 2 a za
iné právně jednania, před rozhodčím súdom
uzavreté, solidárnou rukou navzájem a so
stranami, k zaplateniu poplatku povinnými,
jestliže nevyhověly ohlašovacej povinnosti,
uloženej im v §e 5, odst. 3.
(2) členovia rozhodčieho súdu ručia za pevné
poplatky za nálezy vždy, za procentně poplat
ky za nálezy a za poplatky za smiery a za iné
právně jednania před rozhodčím súdom uza
vreté, solidárnou rukou navzájem a s osoba
mi, ku plateniu poplatku povinnými, jestliže
nebolo vyhovené ohlašovacej povinnosti podFa
§u 5, odst. 3. Ručenie sa vztahuje tiež na po
platky podFa odst. 4. §u 1 a odst. 2. a 5. §u 2.
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§ 8Finančnej správě prislúcha právo přesvěd
čovat’ sa prehliadkami spisov, ktoré sú u rozhodčieho sudu, s času na čas o tom, či ustanovenia tohoto zákona sú riadne plněné.
§ 9.
Ako a kedy sluší platit poplatky v pokračo
vaní před rozhodčím súdom, bude ustanovené
nariadením.
§ 10.
(i) Nebol-li poplatek, který vzhtadom na
ustanovenie §u 9 bude musieť byť plátěný
v kolkoch, odvedený v zákonnej výmere a
nariadeným spósobom, buď vybraný v troj
násobnéj výške od osob, ktoré sú povinné po
platek zaplatit.
(-) Dvojnásobek zákonného poplatku buď
zaplatený při poplatkoch, ktoré sa neplatia
v kolkoch, ak poplatný predmet nebol podta
§u 5 tohoto zákona včas ohlášený. Zvýšenit^
móže finančná správa vybrat len od osoby,
ktorej prislúchala ohlašovacia povinnost.
Zvýšenie sa vztahuje tiež na poplatky za
právně jednania, ktoré majú byť zaplatené
podFa §u 1, odst. 4. a podta §u 2, odst. 2. a 5.
§ 11.
Všeobecné ustanovenia o kolkoch a poplat
koch, menovite ustanovenia zák. čl. XLIII
z r. 1914 o súdnych poplatkoch, nakoFko ne
odporuji! tomuto zákonu, platia podporné aj
pre rozhodčí súd.
§ 12.

Převedením tohoto zákona pověřuj ú sa mi
nistři financií a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r.
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Zákon ze dne 31. března 1925
o zachování pracovních (služebních) poměrů
po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních).
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I(1) Je-li zaměstnanec podle 5 22 branného
zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z.
a n., nebo podle § 9, odst. 1., zákona ze dne 7.
prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n., jímž se stanoví
výhody v plnění branné povinnosti, a podle
prováděcích předpisů k těmto zákonům a
směrnic ministerstva národní obrany povo
lán ke cvičení ve zbrani (cvičení služebnímu),
nesmí jeho zaměstnavatel v období, které po
číná u zaměstnanců obstarávajících pracovní
výkon vyššího druhu měsíc, u ostatních za
městnanců deset dnů před nastoupením cvi>
čení a končí sedmým dnem po jeho skončení
(ochranná doba), pracovní (služební) poměr
vypověděti.
(2) Výpověď daná proti tomuto ustanovení
jest právně neúčinná. Výpověď daná zaměst
navatelem před početím ochranné doby, uve
dené v odst. 1. tak, že výpovědní lhůta končí
během této ochranné doby, jest sice platná,
avšak běh výpovědní lhůty končí uplynutím
ochranné doby.
(s) Právo zaměstnavatele, aby z důležitých
příčin, uvedených v příslušných právních
předpisech, předčasně zrušil pracovní (slu
žební) poměr, zachovává se v platnosti i bě
hem ochranné doby.
§ 2.

(1) Zákon tento se nevztahuje na pracovní
(služební) poměry, jež u zaměstnanců, obsta
rávajících pracovní výkony vyššího druhu,
netrvaly nepřetržitě alespoň tři měsíce, u děl
níků alespoň osm týdnů.
(2) Zaměstnavatel není povinen přijati se
zónního zaměstnance, byla-li v době ochranné
skončena práce, na niž byl zaměstnanec přijat,
§ 3.
Za dobu, po kterou zaměstnanec pro
cvičení ve zbrani (cvičení služební) nemůže
svých pracovních povinností vykonávali, ne
přísluší jemu plat, počítajíc v to i jiné ved
lejší požitky a požitky naturální, vyjímajíc
naturální byt, není-li stanoveno jinak smlou
vou nebo právními předpisy zvláštních zá
konů. (Zákon ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z„
zákon ze dne 13. ledna 1914, č. 9 ř. z., zákon
ze dne 31. ledna 1922, č. 34 Sb. z. a n.).
§ 4.
(i) Doba cvičení ve zbrani (cvičení služeb
ního) počítá se zaměstnanci do pracovní (slu
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