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kládají se i stavení obytná a hospodářská a po
zemky, na nichž jsou zbudována, jakož i příslušné
dvorky a zahrádky, užíval-li jich pachtýř na zá
kladě téhož pachtovního poměru.

§ 12.
O námitkách, jakož i nárocích na zvýšení
pachtovného (§ 5) a na náhradu (§§ 10 a 11) roz
hoduje se podle zásad řízení nesporného, o útra
tách však podle zásad řízení sporného.

§ 7.
Pacht takto obnoviti může pachtýř jen potud,
pokud uplatněním tohoto práva nepřestoupí jeho
vlastní a najatá zemědělská půda 8 ha, v případě
v § 2 uvedeném a při pozemcích v § 3 ozna
čených 5 ha.
§i 8.

Při počítání výměry zemědělské půdy po
kládají se rozvedení manželé za osobu jedinou.
Na přebytky nejvýše půl ha se nehledí.
§ 9.
Byl-li požadovaný pozemek dán již v pacht
jinému pachtýři, ruší se tato smlouva pachtovní
obnovou podle § 1, co do pachtovního roku
1919/1920 pro obě strany; pachtýři jest však
volno do konce roku 19í9 vůbec od smlouvy
ustoupiti.

§ 13.
K obnově pachtu podle § 1 není třeba sou
hlasu pozemkového úřadu ani jiného dozorčího
úřadu.
§ 14.
Tento zákon působí dne dne, kdy bude vy
hlášen. Ustanovení zákona ze dne 27. května
1919, č. 318 Sb. z. a n., a zákona ze dne 24. čer*
vence 1919, č. 452 Sb. z. a n., se jím nemění.
§ 15.
Provésti tento zákon ukládá
spravedlnosti a zemědělství.

se ministra/

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
§ 10.
Pachtýř uplatnivší nárok podle § 1 jest po
vinen nahraditi propachtovatelovi, po případě no
vému pachtýři (§ 7) užitečný náklad, který do
Cis. 594.
dne oznámení (§ 1) vynaložili' na požadovaný
pozemek k docílení nové úrody.
Nařízení vlády republiky Československé
Pro výši náhrady jest rozhodný užitek, jaký
ze dne 18. září 1919
má vykonaná práce pro pachtýře. Pachtýři jest
volno plniti náhradu též in natura, jako výkonem ! k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č. 250
obdobních prací pro oprávněného, odvedením Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o cerdíikastejného množství mrvy, osiva atd. stejné jakosti,
tistech.
bylo-li by pachtýři v penězích plnění obtížno, a
neprokáže-li oprávněný, že prací nebo věcí těch
nepotřebuje.
Pro spory o výši náhrady platí obdobné
Práva a výhody již nabyté (§ 2 zákona ze,
ustanovení § 5.
dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n.), mají toliko
poddůstojníci, kteří před 21. květnem 1919 vyho
§ 11.
věli podmínkám, jež stanoví předpisy §§ 1 a 2 zá
Domnívá-li se pronajimatel, že pachtýři prá kona ze dne 19. dubna 1872, č. 60 ř. z., pokud se,
vo na obnovu pachtu nepřísluší, může oznámiti týče §§ 1 a 2 zákonného článku 11:1873 pro nabytí
své námitky nejdéle do 14 dnů po pachtýřově nároku na propůjčení služebních míst ve smyslu
oznámení okresnímu soudu, v jehož obvodě leží těchto zákonů.
požadovaný pozemek, jinak ztrácí právo obnově
odporovat!.
§ 2.
Ve lhůtě v prvém odstavci stanovené může
Počínaje dnem 21. května 1919 mohou býti
podati u soudu námitky i nový pachtýř (§ 7). Za
tím účelem jest propachtovatel povinen oznámiti vydávány certifikáty ve smyslu § 7 zákona ze
požadavek pachtýřův (§ 1) do 7 dnů po jeho od dne 19. dubna 1872, č. 60 ř. z., pokud se týče ve
hlášení; neučjní-li tak, ručí za škodu, která z jeho smyslu § 7 zákonného článku 11:1873, toliko pod
důstojníkům uvedeným v § 1 tohoto nařízení.
opomenutí vznikne novému pachtýři.

§3.

Čís. 593.

Zvláštní předpisy, jimiž vyhrazena jsou pod
důstojníkům práva a výhody při obsazování slu
žebních míst, pozbývají platnosti, s výhradou
práv a výhod již nabytých (§ 1).

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. listopadu 1919
o pojmenování československé státní university
v Bratislavě.

§ 4.

Na základě zákona ze dne 27. června 1919,
č. 375 Sb. z. a n., se nařizuje:

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedou je veškeří ministři.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Veselý v. r.

řfabrman v. r.

ffampl v. r.

Dr. Heidler v. r,

Klofáč v. r.

Prášek v. r.

Staněk v. r.

Dr. Winter v. r.

Dr. Franke v. r.

Sonniag

v.

r.

Houdek v. r.,

jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
nepřítomného ministra pro veřejné zdravotnictví
a tělesnou výchovu.

§ 1.
Československá státní universita v Bratislavě
bude se nazývati „Universita Komenského".
' §2.
. Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a
provede je ministr školství a národní osvěty.
v. r.
• Klofáč v. r.
Prášek v. r.
r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.
Tusar

Švehla v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Veselý v.
liabrnian v. r.
Staněk v. r.

Ze státnf tiskárny v Praze.

