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Ministr sociální péče se zmocňuje, aby tuto
přirážku průběhem roku 1921 snížil nebo zá
stavní, změní-li se poměry drahotní.

312.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,
kterým se povoluje úvěr pro pořízení první
části augmentační zásoby oděvu a výstroje
pro mužstvo.

§ 6.
Zákon tento, jehož provedením se pověřuje
ministr sociální péče v dohodě s ministry
vnitra a financí, nabývá účinnosti dnem 15.
března 1921 pokud jde o §§ 1, 2, 3, a dnem
1. dubna 1921 pokud jde o § 5.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.

§ 1.
Pro pořízení první části augmentační zá
soby oděvu a výstroje pro mužstvo povoluje
se úvěr ve výši 322,000.000 Kč.

311.
Zákon ze dne 12. srpna 1921
o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě
z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák.
čl. Lili. z roku 1907.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
čl. IX., odst. 8., zákona o celní sazbě ze dne
13. února 1906, č. 20 ř. z., a uher. zák. čl. Lili.
z roku 1907 doplňuje se takto:
V případech zcela výjimečných, zvláštního
zřetele hodných, zejména, jde-li o zřízení no
vého důležitého odvětví průmyslového dosud
v tuzemsku nezastoupeného nebo o nové methody výrobní v určitém průmyslovém od
větví, může býti povoleno částečné nebo úpl
né osvobození od cla pro dovoz nových nebo
i starých strojů, součástí strojových, továr
ního zařízení a řemeslnického náčiní.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem pro
hlášení a pozbude jí koncem roku 1922.
Pi’ovedení zákona ukládá se ministru fi
nancí ve shodě s ministrem obchodu.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

§ 2.
Ministr financí se zmocňuje, aby částku
uvedenou v § 1 opatřil úvěrními operacemi
pokladničními poukázkami, kontokorentními
zálohami, státními směnkami neb jinými
druhy úvěrového krytí a osvobodil dlužní
úpisy vydané na základě těchto úvěrových
operací od daně důchodkové (rentové).
§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá mi
nistru financí a ministru národní obrany,
nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

Husák v. r.

13.
Zákojyže dne 12. srpna 1921

1

OJObnpye drobných zemědělských pachtů.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPacht (podpacht) zemědělského pozemku,
který končí v druhé polovici roku 1921, ob
novuje se na další tři pachtovní roky i pr°11
vůli propachtovatele (vlastníka, pachtýre)
tím, že pachtýř (podpachtýř) propachtovate.J
nebo jeho hospodářské správě písemně oznámí
do 30. září 1921, že si pozemek nadále podiví
v pachtu, jestliže
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1. pachtýř pachtovaný pozemek sám nebo
se svou rodinou obdělává a nadále obdělávat!
chce a může a nemá svých i pachtovaných po
zemků více jak\ 8 ha a,
'V
2. pacht zrušen byl výpovědí propachtovatelovou anebo nemůže býti obnoven pro j-eho
odpor, a propachtovatel nemá zákonného dů
vodu od pachtovní smlouvy bez výpovědi odstoupiti.
§ V
Pokud běží o pozemky, které nenáleží obci
neb jiné právnické osobě, neb nejsou podle zá
kona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n.,
státem zabrány nebo zapsány v deskách zem
ských nebo netvoří hospodářskou součást stat
ku zapsaného v deskách zemských, obnova
pachtu nenastává, když
a) celková výměra zemědělských pozemků
ve vlastnictví propachtovatělově se nalézají
cích nečiní více než 15 ha aneb
b) když propachtovatel béře neb chce vžiti
do vlastní správy pachtovaný pozemek, který
teprve po I. srpnu 1914 byl propachtován,
nebo kterého nabyl teprve po tomto dnu od
osoby nebo po osobě, jejíž jest zákonným dě
dicem, nebo
c) když béře do vlastní správy pozemek,
ježto pominula překážka, pro kterou nemohl
na pozemku sám hospodařiti, a sice přílišné
mládí, dočasné neschopnost, nepřítomnost.
§ 3.y
Právo obnovy pachtu nemá pachtýř hospo
dářských celků, jako jsou dvory, statky neb
usedlosti.
§ 4.
Z obnovy pachtu jsou vyloučeny pozemky
a jejich příslušenství (§ 6), jež jsou částí sou
borů zabraného majetku pozemkového a jichž
převzetí oznámil státní pozemkový úřad
knihovnímu soudu a ještě před 30. zářím 1921
dal osobě hospodařící výpověď podle zákona ze
dne 8. dubna 1920, ě. 329 Sb. z. a n.
Pokud jde o jiné zabrané nemovitosti zů
stává nedotčen zákon ze dne 8. dubna 1920,
ě. 329 Sb. z. a n., zejména pak jeho ustanovení
o výpovědi osobám hospodařícím.
§ 5.
Pro obnovený pacht platí podmínky dosa
vadního pachtu.
Je-li však pachtovné v poměru k běžným
pachtovním cenám nepřiměřeně vysoké, může
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pachtýř žádáti současně s ohlášením nároků
na obnovu pachtu (§1) jeho přiměřené snížení
pro pachtovní rok 1921/1922, pro další pak
pachtovní léta napřed vždy nejdéle do 30. září
toho kterého pachtovního roku. Jeli však pach
tovné v poměru k běžným pachtovním cenám
nepoměrně nízké, může propachtovatel žádati
přiměřené zvýšení, a to nejdéle do 31. října
toho kterého pachtovního roku.
Nedohodno.u-li se strany, určí pachtovné
k návrhu pachtýře nebo propachtovatele
okresní soud, v jehož obvodu pachtovaný po
zemek leží. Návrh k soudu podati jest ve dvou
stejnopisech nejdéle do 30. listopadu toho kte
rého pachtovního roku.
Opožděné návrhy zamítne soud z moci
úřední.
§ 6.
Obnova týká se i příslušenství zemědělského
pozemku, za něž po rozumu tohoto zákona po
kládají se i stavení obytná a hospodářská a
pozemky, na nichž jsou zbudována, jakož i pří
slušné dvorky a zahrádky, užíval-li jich pach
týř na základě téhož pachtovního poměru.
§ 7Při počítání výměry zemědělské půdy po
kládají se nerozvedeni manželé za osobu je
dinou.
Na přebytky nejvýše půl ha se nehledí.

88/

Domnívá-li se propachtovatel, že pachtýři
právo na obnovu pachtu nepřísluší, může oznámiti okresnímu soudu, v jehož obvodu leží po
žadovaný pozemek, nejdéle do 14 dnů po pachtýřově oznámení své námitky, jinak ztrácí
právo obnově odporovhti.

§v

O námitkách (§ 8), jakož i o nárocích na
snížení nebo zvýšení pachtovného (§ 5) roz
hodují soudy podle zásad řízení nesporného,
o útratách však podle zásad řízení sporného.
O kolcích a poplatcích platí ustanovení poplat
ková pro soudní řízení sporné.
§ io.y
Propachtovatel jest oprávněn od obnove
ného pachtu ustoupiti, jestliže pachtýř (podpachtýř) jest s placením pachtovného déle jak
tři měsíce v prodlení nebo jestliže hospodaří
na spachtovaném pozemku takovým způso
bem, že plodnost pozemku jest tím značně
ohrožena. Bližší předpisy vydány budou na
řízením.
126
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Pachtýř (podpachtýř) může od obnoveného
pachtu ustoupiťi, jestliže bylo jemu zvýšeno
ryzí pachtovné o více než 50%, a oznámí-li své
ustoupení od pachtu propachtovateli nejdéle
do 14 dnů ode dne, kdy soudní usnesení o zvý
šení pachtovného nabylo právní moci.
§ 11.
Doručuj í-li se oznámení, pokud se týče žá
dost podle § 1, § 5, odst. 2., §§ 8 a 10, poštou
doporučeným dopisem, nepočítají se dny poš
tovní dopravy do lhůty. O lhůtě podle § 5,
odst. 3., platí totéž, i když návrh nebyl zaslán
doporučeně.

314.

v červenci 1919, povoluje se ze státních
peněz potřebná částka až do krajní výše
7,000.000 Kč.
Tato částka bude preliminována v rozpoč
tech ministerstva zemědělství v roce 1922 a
1923, pokud to bude nutno, i v roce 1924. Po
třebnou částku na provádění těchto prací
v roce 1921 vyplatí ministerstvo zemědělství
prozatím zálohou ze státního melioračního
fondu, jemuž bude tato částka dodatečně nahražena.
Podrobný přehled navržených prací, jež se
stávají z prací úpravních a zahrazovacích,
uveden jest v přiloženém seznamu č. 1 a č. 2.'/.

§ 12.
K obnově pachtu podle § 1 není třeba sou
hlasu státního pozemkového úřadu ani jiného
dozorčího úřadu.

Ministerstvo zemědělství se zmocňuje, aby
podle účelnosti neb potřeby předsevzalo v do
hodě se zemským výborem moravským změny
v programu navržených prací.

§ 18.
Tento zákon působí ode dne vyhlášení.
Provésti jej ukládá se všem ministrům.

§ 2.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v r.
Dr. Mičura v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v ,r.

314,
Zákon ze dne 12. srpna 1921,
jímž se povoluje státní příspěvek na provedení
zajišťovacích a opravných prací nouzových na
moravských vodotocích.
Národní shromáždění republiky českoslovensl.' usneslo se na tomto zákoně:

Ku provedení zajišťovacích a' opravných
prací na moravských vodotocích, jichž nutná
potřeba byla způsobena živelní pohromou

<
Z povolené celkové částky bude na jednot
livé práce úpravní (seznam č. 1) poskytnut
státní příspěvek ve výši 75% a na práce v se
znamu č. 2 uvedené ve výši 85% skutečného,
příspěvky zájemníků nekrytého nákladu.
Zbytek nákladu příspěvky zájemníků ne
krytého, t. j. 25%, při pracích úpravních a
15% při pracích zahrazovacích, uhradí mor.
zemský výbor.
§ 3.
Práce vypočtené v seznamu č. 1 provede
mor. zemský výbor svým stavebním úřadem,
práce uvedené v seznamu č. 2 lesnicko-technické oddělení pro hrazení bystřin v Brně.
§ 4.
Státní příspěvek ve výši v § 2 uvedené, vy
platí se postupem stavby podle prokázaných
stavebních nákladů.
§ 5Provedení tohoto zákona, jenž nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru ze
mědělství.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Brdlík v. r.

