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Cis. 585. § 1.
Vyhláška

vlády republiky Československá 

ze dne 2. října 1920, 
že pozbylo platnosti nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb, 
z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodář-

0) Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb. z. a n., o úpravě 
pachtovného z polních hospodářství a zeměděl
ských pozemků, se zrušuje se zpětnou působností 
od 28. srpna 1920.

(2) Úpravy pachtovného, jež staly se z pod
nětu zrušeného nařízení, jsou neplatné.

štvi a zemědělských pozemků.
Dle § 3 zákona ze dne 15. dubna -1920, 

ě- 337 Sb. z. a n., se vyhlašuje, že Stálý výbor 
Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny 
dne 29. září 1920 nes hválil nařízení vlády 
republikv Československé ze dne 3. srpna 1920, 
č. 471 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z pol
ních hospodářství a zemědělských pozemků, a že 
tím nařízení toto pozbylo platnosti od té doby, 
kdy usnesení Stálého výboru se stalo.

Dr. Popelka v. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r, 
Průša v. r.
Dr. Fatka v. r.

Černý v. r.
r. Dr. Procházka v. 

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.

Cis. 586.
Opatření Stálého výboru Národního shro- 
Juáždení republiky Československé podle 

§ 54 ústavní listiny 
ze dne 8. října 1320

b úpravě pachtovného z polních hospodářství a ze
mědělských pozemků a o obnově drobných země

dělských pachtů.
Stálý výbor Národního shromáždění republiky 

Československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny 
ze dne...29. února 1920, ěís. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ 2.
(’) Propacbtovatelé polních liospodářství nebo 

jednotlivých zemědělských pozemků mohou zvý- 
šiti pachtovné (podpachtovné), jež ujednáno bylo 
před. 1. lednem 19181 pro pachtovní role 1921 

"a zbývající smluvená pachtovní léta o 6% roz
dílu mezi předválečnou cenou- propachtovanýoh 
nemovitostí a oenou ke dni 1. března 1919, zji
štěnou podle zásad daných v § 11, odst. 4., zákona 
z 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce 
z majetku a o dávce z přírůstku na majetku 
(příloha A), pokud pachtovné takto zvýšené po -ý. 
odečtení daní, přirážek a ostatních veřejných 
dávek, jež nese propachtovatel, jakož i nynější 
hodnoty všech vedlejších plnění, k nimž jest podle 
smlouvy zavázán (pachtovné ryzí), nepřekročí ti°/0 
ceny těchto nemovitostí ke dni 1. března 1919 
(příloha B).

('•'j V přirážce i v nejvyšší mezi pro ni při
hlíží se jen k ceně půdy, pokud se týče k ceně 
půdy a hospodářských i obytných budov pro- 
pachtovaných jako příslušenství půdy, pokud jsou 
určeny k provozování dotčeného polního hospo
dářství, tedy nikoliv k ceně budov a závodů prů
myslových, inventáře pachtýři k používání postou
peného nebo k ceně zvláštních práv, spojených 
s držbou propachtovaných nemovitostí, a pod.

(3) Udržuje-li pachtýř budovy, snižují se při
rážka a její- mez o 20%; udržuje-H je však pro
pachtovatel, zvyšují se o 20%. Tato procenta sa 
poměrně snižují, nese-H pachtýř, pokud se týče 
propachtovatel, toliko část nákladů udržovacích. 
Jde-li o půdu zabranou podle zákona ze dne
16. dubna 1919, čís. 215 Sb. z. a n., snižuje se 
takto zjištěná celková přirážka o 25%.
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