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Zákon ze dne 13. února 1921,
kterým se zrušuje zákon ze dne 25. června 1919, 
č. 378 Sb. z. a n., ohledně ohlašování nájmu a 
pachtu a ohledně změn poplatků ze smluv nájem

ních a pachtovních.

Národní shromáždění republiky Ceskosloven. 
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Zákon ze dne 25. června 1919, č. 378^ Sb. z. 

a n., kterým se upravuje ohlašování nájmu a 
pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtov
ních, se zrušuje.

§ 2.

Listinou osvědčené (písemné) smlouvy ná
jemní a pachtovní jsou podrobeny poplatku podle 
stupnice II. z úplaty.

Oplatou rozumí se nájemné (pachtovné) za 
celou smluvenou dobu nájemní (pachtovní); ne- 
ní-li však smluvena určitá doba, za celou dobu 
skutečného trvání nájemního (pachtovního) po
měru, nejméně však za dobu 3letom Výhrada 
dřívější výpovědi smluvního poměru iest pro vy
počítání úplaty bezvýznamnou.

§ 3.
Osvobození z důvodu obchodní koresponden

ce se na smlouvy poplatné podle tohoto zákona 
nevztahuje.

§ 4.
Písemné stvrzení nájemného (pachtovného), 

Pokud není obsaženo v nájemní (pachtovní) 
smlouvě samé, jest podrobeno kvitančnímu po
platku.

§ 5.
Z písemných smluv nájemních (pachtovních), 

které byly uzavřeny v době od 1. srpna 1919 do 
31. ledna 1921, vyměří se poplatek podle tohoto 
zákona. Tyto smlouvy dlužno ohlásit! k vyměření 
poplatků do 3 měsíců ode dne působnosti tohoto 
zákona. Budou-li smlouvy ohlášeny v této době, 
započítá se do vyměřeného poplatku prokázané 
zaplacený poplatek zákonný (u2%ní); nebudou-li 
v této době ohlášeny, vyměří se poplatek v troj
násobné výši.

§ 6.

Pokud zákon tento nic jiného neustanovme, 
platí zákonná ustanovení o kolcích a přímých po
platcích.

§ 7.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. února 
1921; jeho provedení ukládá se ministru financí a 
spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. • Dr. Engliš v. r.

77.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
ze dne 19. února 1921,

kterou se odsunuje pro některé obce na Hlučínsku 
účinnost nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.

Podle §u 5 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z.^ a n., 
jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona


