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38.

Zákon ze dne 17, března 1926
o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPacht (podpacht) pozemků zabraných stá
tem podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215
Sb. z. a n. (zákona záborového), uzavřený na
základě § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920,
č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), obno
vuje se na další dobu pachtovní v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku do konce hospodářského
roku 1926, na Slovensku a v Podkarpatské
R,usi do konce hospodářského roku 1929 i
proti vůli propachtovatele (vlastníka, pachtýře).
§ 2.
Z obnovy pachtu jsou vyloučeny pachty
(podpachty) na pozemcích, jež podle § 11 zá
kona záborového nebo § 20 zákona přídělo
vého propuštěny byly ze záboru.
§ 3.
Pro obnovený pacht platí podmínky dosa
vadního pachtu,
§4.
Nehodlá-li pachtýř pachtovaného pozemku
nadále podržeti, jest povinen učiniti o tom
nej později dva měsíce před ukončením pachtu
oznámení propachtovateli, jinak se má za to,
že trvá na obnově pachtu podle tohoto zá
kona.
§5.
Propachtovatel jest povinen vykázati se
pachtýřům potvrzením Státního pozemkového

úřadu o tom, že obnova pachtu podle § 2 ne
nastává.
§

6.

(!) Předpisy zákona náhradového o výpo
vědi osobám hospodařícím zůstávají nedotče
ny i v případech obnovy pachtu podle tohoto
zákona.
(2) K obnově pachtu podle § 1 není třeba
souhlasu Státního pozemkového úřadu ani
jiného dozorčího orgánu.
§7.
Tento zákon působí ode dne vyhlášení. Provésti jej ukládá se všem členům vlády.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r.
Koubík v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Engliš v. r.
Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Kállay v. r.
39.

Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem zemědělství
ze dne 22. března 1926
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:
(D Ustanovení vyhlášky ministra financí
v dohodě s ministrem zemědělství že dne
29

