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Duochod místopísaře království českého. 
G XIII * 

Od takových trhuov svrchu dotčených, kolika se koli osobám 
klade trh, každá osoba místopísari dáti má čtyři groše české. 

* Nezměněn. 

G XIIII * 

Jestliže by ten trh zase z desk propustiti chtěli, tehdy ten, 
komuž se propouští, dáti má místopísari čtyři groše české, a bylo-li 
by jich více, kterýmž by se trh propouštěl, tehdy od každé osoby 
tolikéž dáno býti má, jakož se nahoře píše. 

* Nezměněn. 

G X V * . 
Od věna, když se které paní věno klade, místopísari čtyři 

groše české. 
* Nezměněn. V T T T ^ 

G XVI *. 
Potom, když se přidává věna, od toho přídavku čtyři groše 

české. 
* Nezměněn. 

G XVII * 

Od převodu věna též čtyři groše čeeké. 
* Nezměněn. 

G XVIII * 

Od propuštění věna od každé osoby, komuž se propouští, 
čtyři groše české. 

* Nezměněn. _ V T V -
u AIX . 

Od rozdílu, když syn .od otce nebo bratr od bratra béře oddíl, 
ten, kdož béře, místopísari dá čtyři groše české. Pakli se všickni 
bratří dělí a každý svuoj díl zapisuje, tehdy každý má dáti místo
písari čtyři groše české. 

* Nezměněn. 
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G X X * . 
Jestliže by dvěma zápis svědčil a oni se o ty dědiny dskami 

dělili, má každý dáti místopísaři čtyři groše české. 
* Nezměněn. 

G XXI * 
Když se dva nebo kolikožkoli spolčí, každý má dáti místo

písaři čtyři groše české. A od propuštění spolku též. 
* Nezměněn. 

G XXII *. 
Od směny každá strana, kolikžkoli osob jest, po čtyřech groších 

českých. 

* N e z m l n l n - GXXIII*. 
Od poruěníkuov, kolikžkoli poručníkuov kdo udělá nebo přitom 

přidá, od každého po čtyřech groších českých. A též když je zase 
odvolá, od každého, kolik jich odvolá, po čtyřech groších českých. 

* Nezměněn. 
G XXIIII * 

Od let, kolikakoli sirotkům léta se dávají, od každého čtyři 
groše české. 

* Nezměněn. _ V V ¥ . 
G XXV *. 

Od děkování poručníkuom, kolikakoli poručníkům kdo děkuje, 
od každého čtyři groše české. 

* Nezměněn. 
GXXVI*. 

Kdožkoli co dává komužkoli, buď plat, anebo že by kdo 
lidem svým platu co odpustil anebo robot, anebo že by městu 
anebo konventu trh kladl, od té každé věci místopísaři jedna kopa 
grošuov českých. 

* Nezměněn. ^ XXVII* 

Když městu nebo konventu nebo k oltáři klade kdo ve dsky 
trhové neb zápisné větší, od toho místopísaři jedna kopa grošuov 
českých. 

* Nezměněn. 
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G XXVIII*. 

Kdož nadává oltáře nebo k záduší nebo k špitálu, že ten, kdož 
nadává, má dáti od toho místopísaři jednu kopu grošuov českých. 

* Nezměněn. 

GXXIX*. 

Převozuje-li místo toho jiný plat na též záduší, tehdy také 
od toho místopísaři jedna kopa grošuov českých. 

* Nezměněn. 

G XXX* 
Od každého odhádaní místopísaři jedna kopa grošuov českých, 

a též od každé osoby. 

* Nezměněn. QXXXI*. 

Od panování, kteréž se při tom po odhádaní zapisuje, čtyři groše 
české. 

* N e M n - G XXXII*. 
Když dá úmluvu pro nezprávu, kolikakoli osobám dá úmluvu, 

kteréžto úmluvy se v trhové neb v větší dsky zapisují, od zapsání 
té úmluvy od každé osoby čtyři groše české. 

Vede-li právo předse na zvod, tehdy od každé osoby zapsání 
toho zvodu čtyři groše české. 

* Nezměněn. 

G XXXIII*. 
Po zvodu od panování až do odhádaní po čtyřech groších 

českých. 

* N e i m i n i n - G XXXIIII*. 
Jestliže kdo pošle na braní komorníka, a neměl-li by co brati 

komorník a učinil panování, od relací toho panování, když by jí 
komorník učinil, čtyři groše české, a tak i od jiných panování po 
čtyřech groších českých. 

* Nezměněn. 
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G X X X V * . 
Kdožkoli v těch dskách odpor čemu chce činiti, od toho od

poru čtyři groše české. Pakli více osobám odpírá než jedné, tehdy 
od každé osoby čtyři groše české. 

* Nezměněn. 

G XXXVI*. 
Požene-li kdo k tomu odporu od zapsání toho puohonu, při tom 

odporu kolikkoli osob pohání, od každé osoby čtyři groše české. 
Pakli město nebo konvent pohání, tehdy jedna kopa grošuov českých. 

* Nezměněn. 

G XXXVII*. 
Z těch desk kdo chce vajpis míti, od každého vajpisu dvame-

cítma grošuov českých podlé svolení obecního, o vyzdvižení desk 
učiněného. 

* Nezměněn. G XXXVIII *. 

Od každého zápisu aneb trhu přečtení v týchž dskách čtyři 
groše české. 

* Nezměněn. G XXXIX* 

Jestliže který trh jest, „aby dal napřed rok nebo puol léta 
věděti, jakž ten zápis ukazuje", jestliže dá ten rok nebo toho puol 
léta napřed věděti, od toho zapsání místopísaři čtyři groše české. 
Pakli by kdo dal ještě rok a prodlení na ten trh, a to prodlení 
zapsáno bylo, od toho zapsání čtyři groše české. 

* Nezměněn. 

G X L * . 

V větš ích dskách se tito zápisové zapisují. 
* Nezměněn. 

GXLI*. 
Kdož zápis udělá „s místem" nad summu sto kop grošuov 

českých po smrti své, kolikakoli osobám zapisuje, od každé osoby 
čtyři groše české. 

* Nezměněn. 
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GXLII*. 
Kdož zápis udělá „bez místa" komužkoli vajše než ve stu kopách 

groších českých, a jestliže mu ten zápis zase propustiti chce, komuž 
zapisuje, od toho propuštění čtyři groše české. 

* Nezměněn. 
GXLIII*. 

Od propuštění téhož zápisu, když na prázdné místo koho 
doloží, aby mu ten zápis propustil, od toho propuštění osm gro-
áuov českých. 

* Nezmíněn. 
G XLIIII * 

Jestliže by pak v kterém zápisu komu co odkazoval zejména, 
od každé té osoby, komuž se zapisuje, po čtyřech groších českých. 

* Nezměněn. 
G X L V * . 

Jestliže kdo dluh zapisuje vajše nad sto kop grošuov českých, 
bude-li rozdílně na roky placení, tehdy kolik osob kvituje, od každé 
osoby kvitování po čtyřech groších českých. A od propuštění, kolika 
se osobám propouští, od každé osoby po čtyřech groších českých. 

* Nezmíněn. 

G XLVI*. 
Jestliže podlé zápisu svého se s komorníkem pražským uváže, 

kolik se osob uváže a komorník relací udělá, od té relací od každé 
osoby po čtyřech groších českých. A kdož přijme jeden druhému 
za uvázaní, od každé osoby po čtyřech groších českých. 

* Nezmíněn. 

GXLVII*. 
Kdož odpor učiní uvázaní nebo zápisu, kolika osobám odpírá 

anebo kolik jich odpírá, od každé osoby po čtyřech groších českých. 
* Nezmíněn. 

GXLVIII*. 
Od víz kladení v těch obojích dskách od každé osoby, když 

vízy kladou, po čtyřech groších českých. 
* Nezmíněn. 

12 
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GXLIX*. 

Kdož komu práva svého v těch dskách postoupí, od každého 
postoupení práva po čtyřech groších českých. 

* Nezměněn. 

G L * . 

Od každé juxty, kolika se osobám juxty dělají, od každé osoby 
po čtyřech groších českých. 

* Nezměněn. 
H I*. 

Jestliže který zápis jest, „aby dala strana straně napřed věděti 
rok nebo puol léta, jakž ten zápis ukazuje", jestliže dá ten rok nebo 
toho puol léta strana straně napřed věděti, od toho zapsání při 
tom zápisu čtyři groše české. 

* Nezměněn. 
H II*. 

Od obranního listu čtyřiceti grošuov českých. 

H III*. 

Když úředníci z rozkázaní krále J. Mti., panuov J. Mtí. a vládyk 
z plného soudu nebo vedle zřízení zemského jedou k nemocnému 
kdežkoli, tu třem dředníkuom přísluší toliko, místokomorníku, místo-
sudímu, místopísaři. Místokomorník, místosudí, ti pořád jezdí a místo-
písař vždy s každým z nich; leč by bezelstně jeti sám nemohl, 
tehdy muože na místě svém jiného z úředníkuov, kteříž při dskách 
zemských jsou, též písaře menších desk zemských poslati, a ten 
každý bude to povinen učiniti a jeti. A od těch jízd vždycky má 
každý dáti pět kop grošuov českých. A o ty se dělí: jednu místo
komorník béře polovici a místopísař polovici. Pakli místosudí s místo-
písařem jede nebo kohož místopísař z úředníkuov svrchu dotčených 
pošle, též se dělí. A k tomu, k komuž jedou, má je fůrou i stravou 
sem i tam opatřiti a původa jim dáti a zvláště také od desk zaplatiti. 

* Nezměněn. 


