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§ 18.
(].) Závisí-li rozhodnuti právního sporu zcela 

nebo částečně na tom, je-li zvýšení nájemného dle 
!§§ 2 až 2b a 4 přípustno aneb nájemné neb jiná 
úplata dle ■§• 2 a a § 7, odst. 2., čís. 7, přiměřena 
čili nic, přeruší soud, nemá-li již rozhodnutí ná
jemního úřadu neb okresního soudu (§ 10) o pří
pustném zvýšení nájemného, řízení a vyžádá si 
toto rozhodnutí. Jakmile toto rozhodnutí dojde, 
buď řízení opět zahájeno z úřední moci.

(2.) Předpisů odstavce 1. jest obdobně po
užiti, závisí-li rozhodnutí sporu zcela neb z části 
na tom, zda politický úřad uzná přípustným či nic 
změnu bytu podle ministerského nařízení ze dne 
28. března 1918, z. ř. čís. 114.

rém u nájemní smlouvy na určitou dobu (§ 7a; 
nájemce má prohlásili, že v nájmu nebude pokra
čovali, a pronajimatel žádali za rozvázání smlou
vy, dostačí, bude-li-takové prohlášení učiněno neb 
taková žádost podána do 14 dnů poté, kdy toto 
nařízení bylo vyhlášeno.

(6.) Za důležitý důvod k výpovědi smluv a pod
nájmu jednotlivých součástí bytu hlavním nájem
cem samým spoluužívaného nebo k žádosti za 
rozvázání nájemní smlouvy na určitou dobu dluž
no jmenovitě pokládati, prokáže-li pronajimatel, 
že předmět nájemní znovu pronajal již přede 
dnem vyhlášky tohoto nařízení.

(7.) Toto nařízení pozbude platnosti dnem 31. 
prosince 1919.

Trestní ustanovení.
§ 19.

Kdokoliv učiní nepravé nebo neúplné údaje, 
aby obešel nebo zmařil ustanovení tohoto naří
zení, snaží se tato ustanovení jinak obejiti, zejmé
na kdo si dá slíbiti plnění, jež odporují předpi
sům § 6, odst. 2., kdo podněcuje k tomu, neb 
spolupůsobí při tom, bud potrestán politickým 
okresním úřadem a tam, kde je státní poli
cejní úřad, tímto úřadem peněžitou pokutou až 
do 20.000 K nebo vězením až do šesti měsíců. 
Tyto tresty lze uložiti také vedle sebe.

Osvobození od poplatků.

Švehla v. r. 
řlaberniann v. r. 
Dr. řiruban v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.

•Dr. Kramář v. r.
Dr. Rašín v. r. 

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Prášek v. r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Čís, 84.

Nařízeni ministra vnitra 
ve shodě s účastnými ministry ze dne 

11. prosince 1918,

§ 20.
Řízení před nájemními úřady je osvobozeno 

od kolkův a poplatků.

Přechodná ustanovení.

kterým zrušuií se nařízeni ministra vnitra ve 
shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 191S, 
z. ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 
19. května 1918, z. ř. čís. 176, o krajských hejt

manech a krajích Litoměřice a Praha-okoií.

§ 21.

(1.) Účinnost tohoto nařízení nastává pátým 
dnem po jeho vyhlášení. Současně pozbývá plat
nosti ministerské nařízení ze dne 20. ledna 
1918, z. ř. čís. 21.

(2.) Převyšuje-li plnění za podnájem před po
četím účinnosti tohoto nařízení smluvené, výměru 
přípustnou dle § 2 b, může podnájemce žádati za 
jeho snížení na přiměřený obnos s účinkem pro 
nové činžovní období.

(3.) Ustanovení § 6, odst. 2., jest použiti také 
na úmluvy, které byly učiněny před vyhlášením 
tohoto nařízení, ale v den vyhlášení nebyly spl
něny.

(4.) Ustanovení § 7 jest použiti také na výpo
věď podnájmu jednotlivých součástí bytů hlavním 
nájemcem samým užívaného, byla-li výpověď 
v den vyhlášky tohoto nařízení již dána, ale ne- 
nab3'ia-li dosud právní moci.

(5.) Prošel-li již v den vyhlášky tohoto naří
zení v místě obvyklý výpovědní termín, ve kte

§ 1.
• Nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými 

ministry ze dne 19. května 1918, z. ř. č. 175, jímž 
se přenášejí práce místodržitelství na krajské 
hejtmany v Cechách, a nařízení ministra vnitra 
ze dne 19. května 1918, z. ř. č. 176, jímž se pro
vádějí jednotlivé změny v politických úředních 
okresích království Českého a zřizují se kraje 
Litoměřic a Praha okolí, se zrušují.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Kramař v. r.
Habemsann v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r, 
Švehla v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Mruban v. r.

Prášek v. r. 
Staněk v. r. 

Dr. Soukup v. r. 
Dr; Vrbenský v. r. 
Dr.’Zahradník v. r, 

Dr. Šrobár v. ř.

Ze státni knihtiskárny v Praze.


