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Čís. 54. Cis. 55.

Zákon ze dne 23. ledna 1920,

kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů 
a pensionátů.

§ 1.

Prodej anebo pronájem hotelůy a pensionátů, 
nebo jejich částí k jiným účelům, nežli ku přecho
vávání cizinců, bez povolení ministra průmyslu, 
obchodu a živností se zakazuje. Rovněž se zaka
zuje užívati v hotelích a pensionátech jednotlivých 
místností, určených ku přechovávání cizinců, k ji
ným účelům.

Smlouvy tomuto paragrafu odporující jsou ne
platné.

Ministerstvo obchodu. může, kde se •toho po
třeba objeví, dáti poznamenat! zákaz prodeje nebo 
pronájmu v pozemkových knihách.

Zápis vlastnického nebo pachtovního práva 
může býti povolen jen, vykáže-li se povolení mi
nisterstva průmyslu, obchodu a živností.

§ 2.

Má-li býti zastaven výkon oprávnění živno
stenského ku přechovávání cizinců v. hotelích a 
pensionátech, je k tomu potřeba svolení ministra 
průmyslu, obchodu a živností v t|ch případech, 
kde další provozování živnosti osobou jinou není 
zajištěno. V daném případě mohou býti učiněna 
vhodná opatření, zabezpečující.další výkon tohoto 
živnostenského oprávnění.

§ 3.

Přestupky tohoto zákona trestají se přísluš
nými živnostenskými úřady I. stolice pokutou od 
1000 K až do 20.000 K ve prospěch státní poklad
ny, a při nedobytnosti vězením do 14 dnů.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. ledna 1920

o vybírání poplatků stanovených v § 14 císař
ského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., 
za potvrzení příjemce o dodání zásilek z cizo

zemska v železniční a říční lodní dopravě.

Aby byla provedena ustanovení § 14 císař
ského nařízení že dne 28. srpna 1916, Č..281 
ř. z., doplňuje se § 3 ministerského nařízení ze 
dne 27. září 1916, č. 338 ř. z., a nařizuje se:

§ 1.

Při zásilkách v železniční a říční lodní do
pravě, které do republiky Československé do
cházejí z ostatních států, vzniklých na půdě 
bývaléhoí rakousko-uherského mocnářství, anebo 
z území republiky Československé, obsazeného 
válečnou mocí cizího státu, vybírá se tak jal^o 
při ostatních zásilkách z cizozemska, dokud ne
bude stanoveno jinak, za potvrzení příjemce 
zásilky o jejím dodáni poplatek 1 K 20 h nebo 
30 h, stanovený v § 14, odstavci 1. císařského 
nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř. z., 
nebo 10 h, po dobu účinnosti § 3 ministerského 
nařízení ze dne 27. září 1916, č. 337 ř. z.

§ 2.

Ustanovení § 12: ministerského nařízení ze 
dne 27. září 1916, č. 337 ř. z, pak ministerská 
nařízení ze dne 27. února 1917, č. 81 ř. z., a ze 
dne 26. dubna 1917, č. 186 ř. z., se zrušují; 
rovněž zrušují se ustanovení § 3, odstavce L, 
a § 7 ministerského nařízení ze dne 27. září 
1916, č. 338 ř. z., potud, pokud se vztahují na 
zásilky z Uher, Bosny a Hercegoviny.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a pozbývá platnosti, jakmile bude o ubyto
vání cizinců dostatečně postaráno. Doba tato sta
novena bude vládním nařízením.

§5.

Ministru průmyslu, obchodu a živností se 
ukládá, aby zákon tento provedl.

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

Dr. Franke v. r„
v zastoupení nepřítomného ministra průmyslu, 

obchodu a živností Dra Héidlera.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřují se minister
stvo financí, ministerstvo železnic, ministerstvo 
pro správu průmyslu, obchodu a živností a mi
nisterstvo veřejných prací.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.


