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by jednoho pohnal aneb na jednoho právo vedl, aby toliko od 
jednoho zaplatil. 

[B rukou P] : 
Pro kteroukoliv věc kdo komorníka buď s puohonem, obesláním a 

na umazání rukami neb ohledání míst b a škod c od desk zemských 
naschvále vypravuje,- tehdy mimo to, co jest výš vyměřeno, tomu 
komorníku, když jede do krajův kouřimskýho, slanskýho a pod-
brdskýho, má nejprve mu býti dáno dvě kopy gr. čes., do rakov-
nickýho, žateckýho, vltavskýho, boleslavskýfho] a litoměřickýho tři 
kopy gr. čes., do krajův hradeckýho, čáslavskýho, chrudimskýho, 
plzenskýho, bechynskýho a práchenskýho čtyry kopy gr. čes. a více nic. 

Na popis neb spolčování d gruntů když komorníci jedou a 
práci vykonají, má dáno býti tomu komorníku pět kop gr. čes. 

ft neb škrtnuto za tím. 
b na škrtnuto za tím. 
c na škrtnuto za tím. 
d nes spolčovánt B. 

Duochodové najvj^šších úředníkův zem
ských, totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, 
najvyššího písaře. A to společně na ně jde. Též dů

chodové menší[ch] úředníků". 

F XXXIX*. 
Od každého trhu, kdož své dědictví trhem klade, anebo cožkoli 

trhem prodává, od každé jedné kopy grošuov českých puol groše 
českého; a tak se dostane ode sta kop grošuov českých padesáte 
grošuov českých. 

* Nezměněn. 
a Též . . . úředníků v B připsáno V. Budovcem. 

F X L * . 
Kdož věno ženě své klade, též od každé jedné kopy grošuov 

českých půl groše českého. A tak se dostane ode sta kop grošuov 
českých (kolik set věnuje) padesát grošuov českých. 

* Nezměněn. 
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F XLI * 
Od převedení věna, kdež kdo věno převodí na jiné dědiny 

manželce své, též od toho převodu od každé jedné kopy grošuov 
českých puol groše českého. A tak od každého sta kop grošuov 
českých padesáte grošuov českých, kolikžkoli set jest toho věna. 

* Nezměněn. 

F XLII * 
Kdož by koli statek svuoj prodal a zapisoval, a v tom zápisu 

bylo, „že by hned postoupil tak, jakž jest sám měl a v témž právě", 
aby od toho každý platil tak, jako by trhem kladl a v které summě 
koli sobě vloží ve dsky. Než jestliže by kdo zapsal příteli nebo 
přátelům po smrti své teprv, „aby se s komorníkem uvázal v témž 
právě", od toho aby placeno bylo, jakž bylo od starodávna, to jest 
ze sta kop grošuov českých dvanácte grošuov českých, jak se i tak 
podnes platí. Než co se do menších desk vloží, to má býti písaři 
menších desk zemských. A od takového zápisu, má dáno býti čtyři 
groše české. 

* Nezměněn. 
F XLIII *. 

Kdožkoli poručníky dělá dětí svých a statku svého, ten dává 
od každého poručníka, kolikokoli dělá osob poručníky, tak od 
každé osoby čtyřiceti grošuov českých. Pakli by potom více poruč-
níkuov přidával, od každé osoby též ětyřicefi grošův českých. 

* Nezměněn. 

FXLIIII*. 
Od listu královského, když J. Mt. dá komu list mocný, aby 

statek svuoj mohl zříditi na smrtedlné posteli nebo za zdravého 
života, dá panuom čtyřiceti grošuov českých. A tak od každé osoby, 
kolikažkoli osobám ten list by svědčil. 

* Nezměněn. 

F XLV *. 
Od kšaftu, kterýž ve dsky vchází a kdožkoli v tom kšaftu 

poručníky dělá, též od každé osoby čtyřiceti grošuov českých. A 
také když v tom kšaftu stojí, že „dává statek svuoj na dědinách 
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nebo na platích" nebo buď že stojí, že „dává na hotových penězích". 
A tak kdežkoli stojí, že „dává", od toho každého čtyřiceti grošův 
českých od každé osoby, kolikažkoli osobám dává, tak od každé 
osoby vždy čtyřiceti grošuov českých, jakož napřed psáno stojí. 

* Nezměněn. 
F X L V I * . 

Kdožkoli dává statek svůj dskami a že stojí ve dskách, že 
„dává" kolikažkoli osobám, vždy od každé osoby čtyřiceti grošuov 
českých, jakož vajš psáno stojí. 

* Nezměněn. 
F XLVII * 

Komuž by král J. Mt. manství svobodil dskami zemskými 
kolikažkoli osobám, vždy od každé osoby čtyřiceti grošuov českých. 

* Nezměněn. 
F XLVIII *. 

Kdežkoli král J. Mt. komu co dává dskami k dědictví, koli
kažkoli osobám dává, od každé osoby čtyřiceti grošuov českých: 
anebo cožkoli dává, že ve dsky vchází, od každé osoby též, jakož 
nahoře psáno stojí. 

* Nezměněn. 
FXLIX*. 

Od listuov rozličných a majestátuov, kteříž ve dsky trhové 
vcházejí, kolikažkoli osobám takoví listové svědčí, od každé osoby 
čtyřiceti grošův českých. 

* Nezměněn. 
F L*. 

Jestliže by která vdova věno své kladla ve dsky trhem anebo 
kdožkoli jiný věnné právo že by kladl ve dsky trhem, též od každé 
jedné kopy grošuov českých půl groše českého. A tak se dostane 
od sta kop grošuov českých padesáte grošuov českých. A tak od 
každého sta. 

* Nezměněn. 
G I * . 

Když sirotci poručníkuom děkují, každý poručník má dáti 
čtyřiceti grošův českých. 

* Nezměněn. 
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GII * 
Když bratr béře oddíl od kohožkoli, má dáti čtyřiceti grošův 

českých. A pakli by se bratří dělili neb strajci nebo kdokoli, každý 
má dáti čtyřiceti grošuov českých, a to i od toho rozdílu. Též když 
by dvěma, třem nebo kolikakolivěk osobám zápis svědčil a oni 
by se dělili, též dajte po čtyřicíti groších českých. 

* Nezměněn. 
G III * 

Když se léta sirotkuom dávají, od každého sirotka čtyřiceti 
grošuov českých. 

* Nezměněn. 
G IIII * 

Když se spolčí dva nebo kolikžkoli osob, od každé osoby 
čtyřiceti grošuov českých. 

* Nezměněn. _ 
G V * . 

Když kdo lidem svým úrok neb roboty odpouští dskami, od 
každého čtyřiceti grošuov českých. 

* Nezměněn. 
GVI * 

Kdož sobě poručenství uprosí anebo že naň přijde po příbu
zenství, kolikžkoli jest poručníkuov těch, od každé osoby čtyřiceti 
grošuov českých; a to kdyby to poručenství ve dsky vjíti mělo 
anebo vešlo. 

* Nezměněn. _ 
G VII * 

Kdož dskami manželce své přidává zvlášť po věnu svrchky 
nebo nábytky anebo polovici nábytkuov anebo polovici svrchkuov, 
a při tom že žádné summy peněz neklade, tehdy od toho čtyřiceti 
grošuov českých. 

* Nezměněn. Q VIII *. 

Kdež kdo plat převodí s jednoho dědictví na jiné, tu od toho 
převodu, buď platu mnoho nebo málo, dáti má čtyřiceti grošuov 
českých. 

* Nezměněn. 


