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Cis. 275.

byla-li by zrušena. Při tom se však nehledí
k újmě, kterou si pronajimatel sám způsobil svým
Zákon ze dne 8. dubna 1930
jednáním neb opomenutím;
o ochraně nájemníků.
6. potřebuje-li majetník podniku továrního,
živnostenského
nebo zemědělského bytů, které
Národní shromáždění republiky Českosloven
jsou přístupny toliko prostorami náležejícími
ské usneslo se na tomto zákoně: •
k jeho podniku, k tomu, aby v nich ubytoval děl
níky nebo jiné zřízence svého závodu.
O výpovědi.
K výpovědi z bytů v obcích zmocněných
k zabírání bytů nebo sloučených k tomu účelu
§ 1.
v bytový obvod může býti dáno svolení jen z dů
Pronajimatelé bytů mohou vypověděti smlou vodů, uvedených v odstavci 2., pod čís. 1. až 4.
vu nájemní nebo podnájemní jen, svolí-li k tomu a 6., a v § 3, odst. 2.
okresní soud, v jehož obvodě jest byt. Svolení
§ 2.
k výpovědi dá soud pouze z didežitých důvodů.
Smlouvy nájemní a podnájemní, uzavřené na
Za důležitý důvod buď pokládáno zvláště:
určitou
dobu před početím účinnosti tohoto zá
1. nezaplatil-li nájemník smluveného nebo
v přípustné míře zvýšeného (§§ 8, 9 a 15) nájem kona, zanikají projitím času, jestliže před uply
ného, byv po uplynutí obvyklé nebo ku placení nutím nájemní doby, a to ve výpovědní lhůtě
nájemného ujednané lhůty upomenut, do konce zvláštními předpisy stanovené nebo v místě ob
lhůty, kterou mu pronajimatel alespoň na 24 hodin vyklé buď nájemník prohlásí, žc v nájmu nechce
pokračovati, anebo pronajimatel dá se svolením
od upomínky povolil;
soudu podle § 1 výpověď. Výpovědi této není po
2. pontšují-li nájemník, členové jeho domác třebí při skladištích, Jde-Ii o stavbu podle "§ 1.
nosti neb osoby, leteré nájemník přijal do bytu odst. 2., č. 4. Jinak obnovuje se smlouva nájemní
nebo do svých služeb, opětovně hrubě pořádek a podnájemní na neurčitou dobu s výpóvěčhí Ihův domě nebo způsobují-li svým chováním v domě tou zvláštními předpisy stanovenou nebo v místě
oprávněné pohoršení, a nezjednal-H nájemník, obvyklou.
byv k tomu vyzván, možné nápravy;
Ustanovení předchozího odstavce nelze užiti
3. dal-li nájemník celý byt do podnájmu proti na smlouvy nájemní a podnájemní uzavřené na
íspluvnímu zákazu nebo bez svolení vlastníka určitou dobu o místnostech, na které se nevzta
domu;
hovala nařízení o ochraně nájemců, uvedená,
4. prokáže-li pronajimatel úřední povolení v § 33, prokáže-11 pronajimatel, že je znovu jinak
k užitečnější stavbě a opatří-li nájemníkovi ná pronajal již před vyhlášením tohoto zákona.
hradní byt, který soud uzná za přiměřený. Ná
Smlouvy nájemní a podnájemní uzavřené na
hrady za jiné místnosti nežli byty pronajimatel
určitou
dobu po počátku účinnosti tohoto zákona
opatřovat! nemusí. Nepočne-ll pronajimatel se
pokládají
se po dobu platnosti tohoto zákona za
stavbou do tří měsíců po odevzdání bytu a nepokračuje-li v ní nepřetržitě, jest povinen nahra uzavřeny na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou
dit! nájemníkovi způsobenou škodu, a žádá-li o to zvláštními předpisy stanovenou nebo v místě ob.
vyldou. Na výpověď pronajimatelovu jest užiti
nájemník, pronajmout mu znovu byt;
ustanovení § 1 s tím obmezením, že před uplynu
5. potřebuje-li pronajimatel bytu nutně sám tím smluvené doby nájemní může pronajimatel
pro sebe a utrpěl-li by značnější újmu, zůstala-li vypověděti smlouvu takovou jen z důvodů uve
oy nájemní smlouva v; platnosti, nežli nájemník, dených v § 1, odst. 2. čís. 3. a 4., a v § 3, odst. 2.
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Ustanovení předchozího odstavce nevzta
hují se na smlouvy nájemní a podnájemní uzavře
né na určitou dobu kratší 3 měsíců, leč by nájem
ník užíval bytu se svolením pronajimatelovým
déle 3 měsíců.
§3.
Po dobu účinnosti tohoto zákona může pro
najimatel žádali zrušení nájemní smlouvy bez
výpovědi podle § 1118 všeob. obč. zák. jen, zneužívá-li nájemník bytu ke značné škodě pronaji
matelově, nebo musí-li se pronajaté stavení z na
řízení stavebního úřadu znovu stavětí.
Z těchto důvodů může býti také dáno svo
lení k výpovědi podle § 1.
§4.
Chce-li pronajimatel dáti výpověď, učiní to
písemně nebo protokolárním návrhem u okres
ního soudu, v jehož obvodě jest byt. V návrhu buď
uveden mimo byt a dobu, na kterou se dává vý
pověď, důvod zamýšlené výpovědi a nabídnuto
jeho osvědčení. K jiným důvodům nemůže býti
v řízení přihlíženo.
Soud vyslechnu při nařízeném roku nájem
níka provede v nesporném řízení potřebná še
tření a vysloví usnesením, zdali připouští výpo
věď; současně rozhodne o útratách. V usnesení,
jímž soud připouští výpověď, udá zároveň určitě
čas, kdy nájem nebo podnájem se skončí, a nařídí
nájemníkovi s pohrůžkou exekuce, aby odevzdal
byt v určeném čase. Uplynula-li již v době, kdy
soud povoluje výpověď, smluvená nebo zvlášt
ními předpisy stanovená nebo v místě obvyklá
Ihúta výpovědní, určí soud čas, kdy nájem nebo
podnájem se skončí, při nájmu na neurčitou dobu
tak, jako by výpověď byla dána v nejbližší vý
povědi] í lhůtě, ač nebyla-li navrhována výpověď
pro Ihútu ještě pozdější, a při nájmu na určitou
dobu tak, aby nájemník měl k vyklizení přiměře
nou lhůtu.
Svolení k výpovědi z důvodu § 1, odst. 2.,
5ís, 1., může soud odcpřiti, zaplatí-li nájemník
nejpozději před skončením jednání dlužné ná
jemné.
Usnesení jest účinné doručením.
Řízení provede soudce, jenž jest jinak po
volán rozhod o váti v nájemních sporech.
Do usnesení lze podat! stížnost do 8 dnů od
Jeho doručení ke sborovému soudu I. stolice. Jiný
opravný prostředek jest vyloučen. Usnesení na
byvší právní mocí nahrazuje platnou výpověď.
§ 5.
Byla-li výpověď připuštěna z důvodů § 1,
odst. 2., čís. 1. až 3., nebo z důvodu zneužívání
bytu podle § 3, odst. 2., nebo nebyla-li připuštěna
proto, že nájemník před skončením jednání za

platil nájemné, jest nájemník povinen nahradití
útraty výpovědi a soudního řízení včetně útrat
právního zastoupení pronajimateli, jinak jest pro
najimatel povinen nahraditi tyto útraty nájem
níkovi.
§6.
Předchozí ustanovení vztahují se také na
pachtovní smlouvy o provozování živnostenské
koncese y najatých místnostech.
!§ 7.
Účinnost předchozích ustanovení nemůže
býti vyloučena neb obmezena smlouvoir stran.
O nájemném.
'
§ 8.
Nájemné i s vedlejšími poplatky z bytů smí
se zvýšiti nad 20% nájemného, které bylo smlu
veno 1. srpna 1914 nebo při pozdějším prvním
pronájmu, jen se svolením úřadu, to jest nájem
ního úřadu a, kde ho není, okresního soudu, v je
hož obvodě jest byt.
Bylo-li nájemné pro berní rok 1915 (berní ob
dobí 1915/1916) nebo pozdější berní rok prvního
pronájmu uvedeno částkou nižší, než pronajimatel
uplatňuje, může se toto vyšší nájemné jen tehdy
vžiti za základ přípustného zvýšení, prokáže-H
pronajimatel, že u příslušné berní správy svá
původní přiznání opravil.
Jde-li o byty, jež 1. srpna 1914 nebo při
pozdějším prvním pronájmu přenechány byly
k už;vání za nepřiměřenou úplatu, jež pří vymě
řování daně činžovní nebyla uznána, nutno při
stanovení základny zvýšení vycházet! od čin
žovní hodnoty, jež byla pro berní rok 1915 (berní
období 1915/1916) nebo pozdější berní rok ku vy
měření daně činžovní stanovena.
Úřad může svolili ke zvýšení nad 20% jen,
pokud jest udůvodněno:
1. zvýšením veřejných dávek z domu zapravovaných nebo zavedením nových veřejných dá
vek, vyjímaje dávku z majetku a z přírůstku na
majetku;
2. zvýšením pravidelných provozovacích vý
loh, spojených s. udržováním a správou domů,
o více nežil 20%, pokud tyto výlohy jsou placeny
obci nebo jiné veřejnoprávní korporaci nebo hradí
se podle sazeb úředně stanovených;
3. přípustným zvýšením úrokové míry a
vedlejších poplatků nebo jinými platy z knihov
ních pohledávek (§ 25,\ které vázly na domě
1. srpna 1914,
nastalo-li zvýšení pod čís. 1. až 3. uvedené
po 1. srpnu 1914 nebo po pozdějším prvém pro
nájmu;
: 4. nákladem učiněným na občasné nebo mimo
řádně nutné opravy a obnovy domu provedené
po vyhlášení tohoto zákona.
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Z důvodu uvedeného v odstavci 4., pod čís. 1.,
muže pronajimatel zvýšiti nájemné i bez svoleni
úřadu, vyhlásí-li obec vyžádajíc si souhlas úřadu,
do jaké míry a od které doby je odůvodněno zvý_
šení nájemného v obci.
Z důvodu uvedeného v odstavci 4., pod čís. 4.,
lze nájemné zvýšiti jen, prokáže-li pronajimatel,
že 20% zvýšení nestačí, aby se náklad v přimě
řené lhůtě umořil, a jen na dobu dostačující k umo
ření nákladu.
Zvýšení z důvodů uvedených v odst. 4., pod
čís. 1. až 3., nesmí pro jednotlivý byt činiti více,
než na něj připadá z úhrnné částky zvýšení podle
poměru nájemného z jednotlivého bytu k součtu
nájemného ze všech bytů a nájemních hodnot ne
pronajatých součástí domu, položených za základ
daňovému předpisu.
Je-li odůvodněno zvýšení z důvodu uvede
ného v odst. 4., pod čís. 4., může úřad přihlíželi
také 1c majetkovým a výdělkovýnl poměrům pro
najimatelovým a nájemníkovým, jakož i k jiným
okolnostem případu a zvýšení podle svého uvá
žen? rozvrhnonti zcela nebo z části na nájemníky.
Zvýšení nájemného nad 20% nájemného
v prvním odstavci uvedeného nelze odňvodiíovati tím, že se zvýšily pravidelné roční výlohy
na udržování a správu domu, mimo výlohy
v odst. 4., č. 2., naznačené, ani tím, že pominulo
dočasné osvobození od daně nebo dočasná úleva
daňová.
Za náklady spojené se zdražením ústředního
topení a za náklady, jež byly učiněny k žádosti
nájemníkově, lze smluvit! přiměřené zvýšení ná
jemného, leda že byly nutný, aby byt byl udržen
v iiživatelném stavu.

§ 11.
Pronajimatel pronajímaje byt jest povinen
udati nájemníkovi, jaké nájemné bylo z bytu
smluveno L srpna 1914 nebo při pozdějším prvním
pronájmu. Žádá-li nájemné o více než 20% vyšší
nebo podnájemné vyšší, než jak je připouští § 9,
odst. 1. a 2., musí prdkázati svolení úřadu, že po
žadované zvýšení jest přípustné.
§ 12.
Pronájem bytů s podmínkou, že nájemník
koupí zařízení bytu, jest zapovězen.
§ 13.
Nájemné nebo podnájemné i s vedlejšími po
platky a jiné úplaty smějí býti smluveny a pla
ceny jen v penězích měny ustanovené zákonem
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n. Smlou
vy tomu odporující jsou zapovězeny.
i

§ 14.
Zvýšení nájemného nebo podnájemného
s vedlejšími poplatky nebo jiné úplaty bez svo
lení úřadu, pokud svolení toho jest podle tohoto
zákona potřebí, jest neplatné.
Zapovězena jsou veškera právní jednání,
kterými dosavadní nájemník dává sobě nebo ně
komu jinému něco poskytovat! nebo slibovat! za
postoupení bytu nebo v souvislosti s tím, nebo
kterými pronajimatel dává poskytovat! nebo sli
bovat! mimo nájemné sobě nebo někomu jinému
něco za to, že pronajímá byt, nebo kterými si
někdo dává poskytovat! nebo slibovat! nepřimě
řenou odměnu za sprostředkování nájmu.
Go^bylo plněno proti předchozím ustanove
ním, může býti požadováno zpět se zákonnými
úroky. Tohoto nároku na vrácení nelze se předem
§ 9.
zříci. Nárok na vrácení promlčuje se do 6 měsíců
Podnájemné s vedlejšími poplatky nesmí bez j od zrušení nájemní smlouvy.
svolení úřadu býti větší než nájemné s vedlejšími
poplatky, které platí nájemník, a byla-li dána jen
§ 15.
část bytu do podnájmu, než poměrná část nájem
O
tom.
jc-li
připustilo
zvýšení nájemného
ného s vedlejšími poplatky, vypadající na část
nebo podnájemného podle §§ 8 a 9 tohoto zákona,
danou do podnájmu.
rozhoduje úřad k písemnému nebo protokolár
Ke zvýšení podnájemného nad procento, nímu návrhu pronajimatelovu, y němž budiž uve
° které bylo přípustně zvýšeno nájemné nájem deno dosavadní nájemné a odůvodněno podrob
níkovi, jest potřebí svolení úřadu.
ným výpočtem požadované zvýšení.
Za užívání zařízení bytu daného do podnájmu
Pronajimatel musí předložití průkaz o nájem
smí býti smluvena pouze přiměřená úplata; tato ném, které bylo smluveno 1. srpna 1914 nebo při
úplata smí se zvýšiti jen se svolením úřadu po pozdějším prvním pronájmu.
tud, pokud jest zvýšení ospravedlněno okolnostmi
Úřad rozhoduje v nesporném řízení, vyslechdaného případu.
na, je-li toho třeba, znalce a přihlížeje k okolno
stem, které v daném případě podle § 8, odst. 4,
§ 10.
čís. 1. až 4., odůvodňují zvýšení nad 20%.
Z bytů v domech, pro něž bylo uděleno úřed
. O
íe'h podnájemné nebo úplata za užíní stavební povolení před 27. lednem 1917, na Vt^r)- zařízení podle § 9, a nájemné podle § 10 při
Slovensku před 12. listopadem 1916, smí se při měřené, rozhoduje se k návrhu pronajimatelovu
Prvém pronájmu smluvili jen přiměřené nájemné. nebo nájemníkovu.
63*
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§ 16.
Úřad přezkouší na návrh nájemníkův nebo
pronajimatelův úmluvy o zvýšení nájemného nad
20% nájemného uvedeného v § 8, odst. 1., a z ve
řejného zájmu na návrh obce, společného byto
vého úřadu nebo llchevního soudu každou úmluvu
o výši nájemného nebo podnájemného, nebylo-ll
ještě úřadem rozhodnuto o přípustnosti zvýšení.
_ Úřad jest pak oprávněn, vyslechnu strany,
podle výsledku vyšetření upravili přiměřeně
v mezích tohoto zákona nájemné nebo pod
nájemné.
S 17.
Byl-li úřad požádán, aby rozhodl podle §§ 15
nebo 16, obešle strany podotkna, že věc projedná
a o ní rozhodne, i když se strany osobně nedo
staví. Jednání bud provedeno pokud možno do
14 dnů po 'učiněném návrhu.
Obeslané' osoby jsou povinny přijití nebo
k jednání vyslati pliiomocníka s věcí náležitě obe
znalého, jakož i dáti podle pravdy vysvětlení
o určitých otázkách úřadem označených.
Úřad provede šetření pro rozhodnutí po
třebná.
§ 18.
Rozhodnutí úřadu podle §§ 15 a 16 nelze
hráli v odpor opravným prostředkem, lze je však
hdykoli k návrhu z měnit i $ účinkem pro nejbližší nájemní období. Návrhy na změnu rozhod
nutí, jež se neopíraií o nové skutečnosti, lze bez
jednání zamítnouti.
§ 19.
Závisí-li rozhodnutí právního sporu o zapla
cení nájemného nebo rozhodnutí o přípustnosti
výpovědi zcela nebo částečně na tom, je-li zvýšení
■nájemného a podnájemného podle §§ 8 a 9 pří
pustné, nebo je-li podnájemné nebo úplata za uží
vání zařízení podle § 9 nebo nájemné podle § 10
přiměřené čili nic, přeruší soud řízení. nemá-Ii již
rozhodnutí úřadu, a vyžádá si toto rozhodnutí.
Jakmile rozhodnuti dojde, zahájí opět řízení
z úřední moci.
_ Fředpisň předchozího odstavce jest obdobně
užiti, závisí-li rozhodnutí věci zcela nebo z části
na tom. zda politická správa uzná přípustnou či
nic změnu bytu podle ministerského nařízení ze
dne 28. března 1918, čís. 116 ř. z.
O nájemních úřadech.
§ 20.
Nájemní úřady se zřídí v městech" s vlastním
statutem, na Slovensku v municipálních městech a
v městech se zřízeným magistrátem, a v obcích, jež
měly při posledním sčítání lidu nad 20.000 oby
vatel. V jiných obcích mohou býti nájemní úřa
dy zřízeny usnesením obecního (městského), za

stupitelstva, schválí-li je politická okresní správa,
na Slovensku županský úřad. Obecní (městské)
zastupitelstvo může zřídit! několik nájemních
úřadův a stanoví pak obvod jejich působnosti.
Náklady spojené se zřízením a činností ná
jemních úřadů hradí obec.
§ 21.
Předseda nájemního úřadu a jeho náměstek
budou ustanoveni v městech s vlastním statutem
starostou, jinde politickou okresní správou, ostat
ní členové starostou, a to všichni na rok. Na Slo
vensku^ ustanovují předsedu nájemního úřadu,
jeho náměstka a ostatní členy v municipálních
městech a v městech se zřízeným magistrátem
župám jinde hlavní služný. Jejich úřad jest čestný,
přísluší jim však náhrada hotových výloh. Obecní
(městské) zastupitelstvo může povoliíi členům
nájemního úřadu, kteří jsou odkázáni na denní
výdělek, přiměřenou náhradu za ztrátu času
z obecních prostředků.
Předseda a jeho náměstek buďťež pokud mož
no způsobilí ke konceptní službě ve státní správě
nebo k soudcovskému úřadu; jsou-li v činné
bě, budou jmenováni po dohodě s nejbližším jejich^ představeným. Ostatní členové buďtež po
voláni polovinou z vlastníků domů v obci bydlí
cích, a druhou polovinou z nájemníků tam by
dlících.
§ 22.
Povolání za člena nájemního úřadu mohou
odmítoouti jen ženy, vojenské osoby, veřejní úřed
níci, osoby starší 60 let, pak drobní živnostníci a
osoby, které žijí z denní nebo týdenní mzdy.
O tom, zda odmítnutí jest oprávněno, rozho
duje s konečnou platností, kdo člena ustanovil.
Zdráhá-ii se někdo přijati úřad člena nájem
ního úřadu z důvodu, který nebyl uznán opráv
něným, bude mu uložena peněžitá pokuta až do
200 Kč ve prospěch místního chudinského fondu.
Členové nájemního úřadu, kteří nekonají své
úřední povinnosti, budou doháněni pořádkovými
tresty do 200 Kč, jež uloží ten, kdo člena ustano
vil; poruší-Ii hrubě své povinnosti, buďtež zbaveni
svého úřadu tím, kdo je ustanovil.
služ

§ 23.
Nájemní úřad vyžádá si, je-li toho potřebí,
od berní správy nutná data o nájemném neb
o daních, po případě její dobré zdání, a rozhoduje
po ústním jednání usnesením většiny y tříčlen
ných senátech, skládajících se z předsedy nájem
ního úřadu nebo jeho náměstka a vždy z jednoho
přísedícího z vlastníků domu a z nájemníků.
Rozhodnutí buď do tří dnů se stručným odů
vodněním sepsáno a k žádosti doručeno stranám.
Jednání nájemního úřadu jsou veřejná. K sou
hlasnému návrhu účastníků buď veřejnost vylou-
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cena. Zakázáno jest veřejně vyhlašovat! obsah
neveřejného jednáni.
Nájemní úřad může také pořádkovými tresty
do 200 Kč ve prospěch místního chudinského
fondu donutiti strany, svědky a znalce, aby se
dostavili h jednání. Pořádkové tresty vymohou
k žádosti nájemního úřadu soudy podle ustano
vení platných pro vymáhání peněžitých pokut.
Všechny úřady jsou povinny poskytnout!
právní pomoc nájemnímu úřadu.
§ 24.
Souhlas k vyhlášení o přípustnosti zvýšeni
nájemného v obci podle § S, ods.t. 5., nájemní úřad
může dáti ve schůzi, k níž byli pozváni všichni
jeho členové a zástupce berní správy, a to usne
sením učiněným většinou hlasů za přítomnosti
aspoň dvou třetin všech členů. Předseda nebo
jeho náměstek hlasují jen při rovnosti hlasů. Zá
stupce berní správy má hlas pořádný.
Je-li v obci několik nájemních úřadů, je po
třebí souhlasu všech.
O úrokové míře knihovních pohle
dávek na obytných domech.
§ 25.
Zvýšiti míru úrokovou a vedlejší pravidelně
se opakující poplatky z pohledávek váznoucích
na obytných domech alespoň částečně pronajatých, jakož i stanovití provisi nebo podobný plat
za prodloužení knihovního úvěru v míře převy
šující v obchodě obvyklou náhradu, jest přípustno
jen, pokud jest to odůvodněno všeobecnou změ
nou poměrů pa peněžním trhu.
Pokud smluvená míra úroková nebo vedlejší
poplatky a ostatní platy v prvém odstavci nazna
čené převyšují označené meze, jest úmluva ne
platná.
Co bylo nad to placeno, může býti požado
váno zpět se zákonnými úroky.
Tohoto nároku na vrácení nelze se předem
zříci. Nárok na vrácení promlčuje se do roka ode
dne plnění.
§ 26.
O tom, je-li přípustno zvýšiti úrokovou míru
a vedlejší pravidelně se opakující poplatky z po^
hledávek,^ jež jsou zajištěny na nemovitostech
alespoň. částečně pronajatých, a Je-li přípustno
stanovití provM nebo podobný plat za prodloužení
Knihovního úvěru v míře převyšující v obchodě
obvykiou náhradu, rozhoduje k věřitelovu nebo
dlužníkovu návrhu komise, která se zřídí na
řízením.
Komise rozhoduje většinou hlasů. Jsou-li
si rovny, rozhodne předseda, jenž jinak nehlasuje.

Rozhodnutí nelze bráti v odpor, lze je však
kdykoli změniti; působí pro všechny pohledávky
téhož věřitele, které jsou zajištěny na nemovito
stech ve správním obvodě zemské politické sprá
vy (na území Slovenska);, pokud jsou aspoň čá
stečně pronajaty.
Veřejná oznámení o bytech.
§ 27.
Oznamuje-li kdo veřejně byt, který chce
pronajati, musí jej v oznámení přesně označití. Oznámení nesmí obsahovati vyzvání, aby
byly podávány nabídky s označením ceny.
§ 28.
Kdo hledá byt veřejným oznámením, nesmí
v něm slibovati odměnu tomu, kdo jej nabídne
nebo opatří.
Trestní ustanovení.
§ 29,
Kdo činí údaje, k nimž je podle tohoto zá
kona povinen, nesprávně nebo neúplně nebo ji
nak tento zákon obchází, kdo se dopustí jednání,
která jsou podle tohoto zákona zapovězena, nebo
kdo činí veřejná oznámení odporující ustanovením
§§ 27 a 28, bud potrestán politickou okresní sprá
vou a tam, kde je státní policejní úřad, tímto úřa
dem, na Slovensku městským kapitánem nebo
hlavním slúžným, peněžitou pokutou do 20.000 Kč
ve prospěch místního chudinského fondu nebo vě
zením do šesti měsíců. Tyto tresty mohou býti
také zároveň uloženy.
Všeobecná ustanovení.
§ 30.
Protokoly a podání v řízení soudním podle
tohoto zákona podléhají obvyklým poplatkům;
z usnesení jest zaplatiti poplatek rovnající se po
lovičnímu rozsudečnému.
Řízení před nájemními úřady jest osvobozeno
od kolkův a poplatků.
§ 31.
Ustanovení tohoto zákona o bytecli vztahují
se, pokud není jinak ustanoveno, také na jednot
livé částí bytů a jakékoli jiné místností, které jsou
předmětem nájemní nebo podnájemní smlouvy.
§ 32.
Na domy, pro něž bylo uděleno nebo se udělí
úřední povolení stavební po 27, lednu 1917 na
Slovensku po 12. listopadu 1916, a na výkon živ
nostenského oprávnění ku přechovávání cizinců,
jakož i na domy a objekty, které jsou podrobeny
stavební a dozorčí příslušnosti železničních úřa
du, zákon tento se nevztahuje.
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§ 33.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a nastupuje na místo nařízení ze dne 17. pro
since 1918, čís. 83 Sb. z. a n., ze dne 9. února
1919, čís. 62 Sb. z. a n., na Slovensku na místo
nařízení ze dne 30. dubna 1919, čís. 77/19 (3576/19
pres.), a nařízení ze dne 16. května 1919 čís. 85/19
(3576/1 pres.), a na místo nařízení ze dne
30. března 1920, čís. 175 Sb. z. a n.
Zákon tento pozbude účinnosti dnem 31. pro
since 1921.
§ 34.
Je-li v době, kdy tento zákon nabude účinno
sti, řízení podle § 3 nařízení ze dne 9. února
1919, čís. 62 Sb. z. a n., na Slovensku podle § 23
nařízení ze dne 30. dubna 1919, čís. 77/19. (3576/19
pres.X iiž zavedeno, budiž v něm postupováno
podle předpisů těchto nařízení.
Předpisů § 2, odst. 1., nelze užiti, podán-li již
přede dnem vyhlášení tohoto zákona návrh na
vyklizení (odevzdání) nebo převzetí bytu, byť
i o návrhu tom do té doby nebylo ještě pravo
platně rozhodnuto.
§ 35.
Provésti tento zákon náleží ministru sociální
péče ve shodě s ministry spravedlnosti a financí.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Cis. 276.

Zákon ze dne 14. dubna 1920
o platnosti ustanovení o zírouškách učitelské způ
sobilosti na Slovensku.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zákonná ustanovení o zkouškách způsobilosti
učitelské pro školy obecné a měšťanské v Ce
chách, na Moravě a ve Slezsku nabývají platnosti
také pro školy na Slovensku.
§ 2.
Má-li kdo definitivně být ustanoven učitelem
na školách obecných anebo měšťanských na Slo
vensku, vykaž se vysvědčením o zkoušce způso
bilosti pro školy obecné nebo měšťanské ve vy
učovacím jazyce příslušné školy.
Učitelé se zkouškou způsobilosti pro školy
obecné nebo měšťanské jiného jazyka vyučova
cího podrobí se příslušné jazykové zkoušce spe
ciální.

Učitelé, kteří nabyli diplomu na maďarských
ústavech učitelských (preparandiích) nebo na ma
ďarském pedagogiu nejpozději do dne 31. prosince
1918, byli přijati do učitelské služby v republice
Československé a působí na Slovensku na lido
vých nebo měšťanských školácii, jsou povinni
podirobiti se nejpozději do 31. prosince 1923
zvláštní zkoušce způsobilosti z jazyka vyučova
cího se zvláštním zřetelem na vlastivědu republiky
Československé. Působí-li na školácli s nesiovenským jazykem vyučovacím, vztahuje se u nich
tato zkouška pouze na základy jazyka státního,
oficielního, a na vlastivědu republiky Česko
slovenské.
Ten, kdo by chtěl nově vstoupiti do učitelské
služby na lidových anebo měšťanských školách na
Slovensku, v době po 31. prosinci 1923 a vykazuje
předběžné vzdělání, jak jest uvedeno v 1. odst.
tohoto paragrafu, je povinen prokázali také, že
složil k tomu ještě takovouto zvláštní zkoušku
způsobilosti. Jestliže by se tento vstup do služby
stal v době cd vydání tobolo zákona až nejpozději
do 31. prosince 1923, není mu tohoto průkazu po
třebí hned, ale musí si jej opatřiti nejpozději do
tohoto dne.
§ 4.
Veškerá ustanovení uherského- zákonodárství,
která odporují tomuto zákonu, se zrušují.
§ 5.
'Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§6.
Ministru školství a národní osvěty ukládá se
provést! zákon tento a zmocňuje se, by vydal po
drobná ustanovení o zkouškách způsobilosti.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Cis. 277.

Zákon ze dno 15. dubna 1920,
kterým se mění některá ustanovení iiiterkonfesního zákona ze dne 25. května 1868, č. 49 ř. z.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Interkonfesní zákon ze dne 25. května 1868,
č. 49 ř. z., se lnění takto:
Článek 1.
Rodiče jsou oprávněni, do 14 dnů po naro
zení dítěte určití mu náboženské vyznání nebo
ponechati dítě bez vyznání náboženského.

