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Čís. 375.

Čís. 377.

Zákon ze dne 27. června 1919,
kterým se zřizuje československá státní universita
v Bratislavě.
Se schválením Národního shromáždění česko
slovenského nařizuje se:
§ 1.
V Bratislavě se zřizuje místo bývalé maďar
ské university československá státní universita
o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodo
vědecké a filosofické. Přednášky se konají buďto
česky nebo slovenský.
§ 2.
Provésti tento zákon, se ukládá vládě.
§ 3.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy
bude vyhlášen.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 4. července 1919
o zrušení osvědčení pro dopravu dříví.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r..

v zastoupeni min. předsedy a jako ministr \Tiitra,
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v.
br. Rašín v. r.
Dr. Hruban v.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Klofáč v. r.
Dř, Soukup v. r.
Habrmaii v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský vrr.,
jako' ministr pro zásobování lidu a za ministra
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. .

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 24.
července 1917, č. 307 ř. z. a uherského čl. zákona
LX11I z r. 1912 a L z roku 1914 se nařizuje:
§ 1.
Nařízení ministerstva orby ve shodě s účast
něnými ministerstvy a v dohodě s ministrem vo
jenství ze dne 31. října 1917, č. 430 ř. z., jímž. za
vedena byla dopravní osvědčení pro dříví, se
zrušuje.
§ 2.
Doprava dříví uvnitř hranic Československé
republiky jest volna.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a jeho provedením pověřuje se ministerstvo
železnic,
Švehía v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r,
Di. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránskýv. r.
Dr. Winter v. r.
'Dr. Kruban v. r.

Čís. 378.
Čís. 376.
Zákon ze dna £.7. června 1919,
kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu,
vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny.
Podle usnesen! Xárodního shromáždění se na
řizuje:
§ 1.
Aby byly uhrazeny diference, které vznikají
mezi nákupními cenami mouky a obilí v cizině a
mezi prodejními .cenami mlýnských výrobků ve
státe československém, povoluje se úvěr až do
400,000.000 K.
;
§2.
Částky této použije se postupně podle množ
ství mouky a obilí, dovezeného z ciziny.
§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá ministra
pro zásobování lidu a ministru financí, nabývá
hned účinnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského
předsedy.
Dr. Rašín v. r«
Dr. Vrbenský v, r.

Zákon ze dne 25. čsrvia 1919,
kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu
a poplatek ze smluv nájemních" a pachtovních.
Podiíe usnesení Národního shromáždění naři
zuje se:
§ 1.
Pronajímatel (propachtovatel) věci nemovité
a jejího příslušenství, živnosti, nebo jiného opráv
nění jest povinen, aby do měsíce po té, kdy tento
zákon vejde v působnost, oznámil berní správě,
v jejímž obvedu pronajatý (prbpachíovaný) před
mět se nalézá, komu, na.jakou dobu a za jaké ná
jemné (pachtovné) jej pronajal (propachtovai).
§ 2,
Pronajímatel (propachtovatel) jest dále po
vinen ohlásili témuž úřadu každý nový nájem
(pacht) i každou změnu nájemce (pachtýře) a ná
jemného (pachtovného), a to do 14 dnů po té, kdysmlouva nájemní (pachtovní) nebo její změna byla
dojednána.
§ 3.
Opomenutí ohlášky nebo ohláška nesprávná,
nejsou-li trestný pro zamlčení nájemného, stíhají
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se pořádkovou pokutou do K 1000—, po přfpadS
vězením do 1 měsíce.
§ 4.
Nájemné a pachtovné jest žalovatelno jen,
byla-Ii učiněna správná ohláška podle §§ 1 a 2
tohoto zákona,
§ 5.
Nájemní (pachtoyní) smlouvy af písemné, at
ústní, podléhají poplatku
z částek, jež připa
dají na jednotlivé nájemníky (pachtyře). Poplatek
tento, za který obě smluvní strany ručí nedílně,
jest pronajímatel (propachtovatel) povinen odvá
děli státní pokladně, příslušné pro vybírání po
platků, a to ve Ihůtách nejméně čtvrtletních, jež
budou ustanoveny nařízením.
Stvrzení nájemného (pachtovného) z nájem
ních (pachtovních) smluv, ze kterých byl poplatek
zapraven, je prosto poplatku kvitančního, i když
není obsaženo v nájemní smlouvě samé.
Tím mění se saz. pol. 66125 poplatkového zá
kona z 9. února 1850, č. 50 ř. z., a doplňuje se
ustanovení saz. pol. 31/48 téhož zákona.
Ustanovení o poplatnosti zápisů nájemních
(pachtovních) smluv do knih pozemkových (vklad
ném) se nemění.
§6.
Působnost tohoto zákona nastane 1. srpna
1919. Z písemných sm!uv, které byly ujednány a
ze kterých byl zapraven poplatek .přede dnem pú- '

sobnosti tohoto zákona, neplatí se poplatek dis
§ 5, pokud se nezměnila doba nájmu (pachtu),
osoba nájemníkova (páchtýíova) nebo výše ná
jemného (pachtovného); při zvýšení nájemného
(pachtovného) platí se poplatek dlé § 5 jen z část
ky, o kterou bylo zvýšeno a za dobu, na kterou
byl nájem (pacht) prodloužen.
§ 7.
Ustanovení tohoto zákona o nájmu a pachtu
platí obdobně též pro podnájem a podpacht. Povinosti, uložené §§ 1, 2 a 5 pronajímateli (propachtovateli), postihují při podnájmu (podpachtu) toho,
kdo dává předmět do podnájniu (podpachtu).
§ 8.
Nařízením budou pro některé druhy nájmu a
pachtu (podnájmu a podpachtu) stanoveny výjim
ky z ustanovení tohoto zákona a podmínky, za
kterých promíjí se zamlčení nájemného (pachtovnélio).
§ 9.
Ministrům financí a spravedlnosti ukládá se,
aby provedli tento zákon.
T. G, Masaryk v, r.
Dr. Stránský v. r., v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v, r.
Di. Soukup v. r.
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