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dobytnosti vězením (uzamčením) od 24 hodin 
do 14 dnů. Před prvním potrestáním budiž 
dána úřední výstraha.

Dopustí-li se živnostník opětovně přestupku 
podle tohoto zákona, může býti vysloveno od
nětí živnostenského oprávnění po rozumu živ
nostenského řádu (zábora).

Pokuty připadají státu.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti 6 neděl po 

svém vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se 
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Vrbenský v. r. černý v. r.
L. Novák v. r. Habrman v. r.

87.
Zákon ze dne 17. února 1922

o státní záruce dělnickým výrobním 
a pracovním družstvům.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala státní zá

ruku do výše 50,000.000 Kč za zápůjčky, 
které peněžní ústavy poskytnou výrobním a 
pracovním družstvům, založeným podle zá
kona ze dne 9. dubna 1878, č. 70 ř. z., zák. 
čl. XXXVII z r. 1875 a zák. čl. XXIII 
z r. 1898, ve kterých většina stálých zaměst
nanců jest zároveň členy družstva.

§ 2.
Ustanovení § 1 nevztahuje se na zeměděl

ská družstva výrobní a pracovní.

§ 3.
Při výrobních a pracovních družstvech vá

lečných poškozenců jest podmínkou převzetí 
státní záruky, aby všichni stálí zaměstnanci, 
kteří jsou válečnými poškozenci ve smyslu 
zákona ze dne 8. dubna 1919, č. 199 Sb. z. 
a n., byli zároveň též členy družstva.

§ 4.
Podmínky a způsob povolování záruk sta

noveny budou nařízením.

§ 5.
Podání družstev a přílohy těchto podání, 

týkající se státní záruky podle tohoto zákona, 
jsou osvobozeny od kolkův a poplatků.

§ 6.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr sociální péče v dohodě s ministrem fi
nancí a s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností. Počátek účinnosti tohoto zákona bude 
určen nařízením.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

88.

Zákon ze dne 17. února 1922
o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, 
týkajících se některého ze statků a majetku, 
připadlých podle mírových smluv českoslo
venskému státu, nebo majících za předmět 
těžbu užitků některého ze statků a majetku 

takového.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Smlouvy nájemní a pachtovní, týkající se 

některého ze statků a majetku, připadlých 
podle mírových smluv státu českosloven
skému, nebo mající za předmět těžbu užitků 
některého ze statků a majetku takového, které 
byly uzavřeny dřívějším oprávněným před 
účinností zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 354 
Sb. z. a n., mohou býti státem českosloven
ským zrušeny výpovědí aspoň Směsíční, pokud 
nelze tak učiniti dle platných předpisů bez vý
povědi.

§ 2.
Dáti výpověď jest oprávněn úřad, který dle 

platných předpisů vede správu statků nebo 
majetku, o který jde.

§ 3.
Provedla-li druhá smluvní strana, se kterou 

se smlouva podle § 1 zruší, na nemovitostech,


