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Úvod;
Jednou 'z nejdůležitějších podmínek blahobytu obyvatelstva jest
i evné a zdravé bydlení. A proto státu, který skutečně má zájem na
tom, aby životní míra obyvatelstva byla co nejvyšší, přináleží péče
o to, aby bylo dosti zdravých a levných bytů. Tak vidíme, že již před
válkou bylo si této otázky hodně všímáno a byla vydána řada zákonů,
kterými jmenovitě dělnictvu a drobnému úřednictvu v průmyslových
střediscích mělo býti zabezpečeno a usnadněno získání rodinných
domu nebo domků , po př. měla býti podporována stavba větších
domů s malými byty a též" stavba t. zv. svobodáren a nocleháren.
Byl to jmenovitě zákon z 22. prosince 1910, Č. 242 ř. z. o t. zv. bytovém fondu a bytových výborech, pak zákony o výhodách daňových
a poplatkových pro novostavby s malými byty a o stavbách domů
s malými byty, prováděný<,:h obecně prospěšnými družstvy stavebními
z 28. prosince 1911, č. 242 a 243 ř. z., jakož i zákon o pOdpoře péče
bytové z téhož data č. 244 ř. z. a řada dalších zákonů a prováděcíCh
nařízení.

~

Inv.:

Tiskl A I o i s Lap á č e k v Praze-V .

Během války utuchl, jak známo, všechen stavební ruch a v prvních
letech války bylo ve větších městech mnoho, zvláště větších bytů
prázdných. Avšak již ve třetím roce války počala se jeviti snaha majitelů domů ve velkých městech po zv,yšování činži a hrozilo nebezpečí,
že budou nájemníci, finančně slabí, hromadně vypovídáni. Aby se tomu
předešlo, musely býti vydápy pře'dpisy na ochranu nájemníků, dle nichž
výpověď z bytu . byla dovolena pouze v určitých, přesně vytčených pří
padech a rovněž zvýšení činže bylo vázáno na určité ' předpdklady .
První takové ' nařízení bylo vydáno 20. ledna 1917 pod Č. 34 ř. z.,
které platilo do konce roku 1917, druhé 20. ledna 1918 pod Č . 21 ř. z.,
které mělo plat~st do 31. prosince 1918, a již za republiky 17. pro-
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since 1918 vydáno bylo pod č 83 Sb. z. a n. nové nařízení s platnosti
do 31. prosince 1919, jehož platnost pak byla prodloužena do 31. března
'920 (nař. č. 671 z roku 1919) a pak ještě jednou až do vydání zákona na ochranu nájemníku z 8. dubna 1920, Č. 275, který má posud
platnost.
Vedle toho pečuje stát ve velkých městech, kde jest bytová nouze~
o to, aby se do dotyčných obcí zbytečně nestěhovali lidé, kteří tam nutně
bydliti nemusí (zákon z 1. dubna 1919, č. 189, jehož platnost skončila
30. dubna 1920) a podporuje stavební ruch, jmenovitě stavby domů
s malými byty, státními podporar,ni nebo zárukami a daňovými a poplatkovými úlevami a zakládáním fondu na podporu stavebního ruchu.
Sem spadají jmenovitě:
z 5. ledna 1919 Č. 26 Sb. z. a n. v prodloužení výhod
daňových a poplatkových dle zákona z 22. prosince 1910 Č. 242,
2. zákon z 22. prosince 1919, č.98 Sb. z. a n., kterým vytvořen
nový státní bytový fond na podkladě shora uvedeného zákona Č. 242
ex 1910,
3. zákon z 23. května 1919, čís. 28 Sb. z. a n. o státní podpoře·
st~veb s malými byty, prováděných obcemi a obecně prospěšnými
družstvy,
4. zákon ze dne 6. února 1920, Č. 92 Sb. z. a n. o další pOdpoře
stavebního ruchu. jímž povoleno dalších 25 milionů Kč na podpory'
staveb,
5. zákon z 30. března 1920, čís. 209 Sb. z. a n. o přechodních
daňových výhodách pro novostavby dokončené do konce r. 1921,
6. zákon z 30. března 1920, Č. 219 Sb. z. a n. o podpoře soukromého stavebního ruchu poskytováním 40% státní subvence ze·
zvláštního, k tomu cíli utvořeného fondu, obnášejícího 250 milionů Kč,.
k němuž vydáno prováděcí nařízení 4. červn~ 1920 pod čís. 381 Sb.
z. a n. Zákon tento byl však zrušen § 40 zákona o stavebním ruchu
(viz dole č. 7.),
7. nejnovější nyní platný zákon o stavebním ruchu ze dne 11. března
1921, Č. 100 Sb. z. a n., s řadou prováděcích nařízení, kteréžto před-o •
pisy budou v dalším podrobně probrány.

1.

nařízení

K vůli úplnosti nutno se zmíniti, že stát, aby co nejúčinněji čelil
bytové nouzi, přikročil k nouzovému provádění zabírání bytů obcemi
a utvořil k tomu cíli t. zv. bytové úřady, jejichž činnost však nebyla
korunována těmi výsledky, jaké se od nich očekávaly a naopak byla.

namnoze propletena různými nepěknými afferami. Zabírání bytů obcemi
upraveno bylo zákonem z 30. října 1919, Č. 592 Sb. z. a n., jehož platnost
byla nařízením z 22. prosince 1920, čÍs. 656 Sb. z. a n. prodloužena
do 30. dubna 1921 a zákonem o stavebním ruchu do 30. června 1921
(§ 70.). Toho dne činnost bytových úřadů definitivně končí.
•

Konečně sluší uvésti, že stát, jmenovitě pÓkud jde o sídelní město
Prahu, vyhradil si, zabírati pozemky nebo cel é budovy, nebo jejich
části pro účely veřejné. Sem se vztahuje zákon ze 17. prosince 1919
Č. 20 Sb. z. a n. ex. 1920, jehož platnost však byla zákonem o stavebním ruchu zrušena a zákon z 11. června 1919, Č. 332 Sb. z. a n.,
doplněný zákonem z 19. března 1920, Č. 180 Sb. z. a n.
Zákony tyto stát, aby získal místnosti pro nově tvořící se státní
úřady, též v nejširší míře prováděl a tím se vysvětluje" že přes to že
při sčítání lidu 1921 poměr domů v Praze k počtu obyvatelstva ~ení
nikterak nepříznivější, než stejná relace v roce 1911, přece bytová
nouze jest tak neobyčejně citelná. Další vysvětlení této veliké bytové
nouze hledati sluší ovšem též v tom, že máme nyní velmi mnoho válečných zbohatlíků, kteří mají veliké byty, nebo jichž příslušníci
0vbývají nyní několik velikých bytů, kdežto před válkou měli dohromady
treba pouze J malý byt, a že též životní míra dělnictva stoupla, takže
není více potřebí, aby několik rodin bydlelo pohromadě, jak tomu
dříve často bývalo, nýbrž zakládají se nové domácnosti.
.
Tím podán by byl vývoj péče bytové a ochrany nájemců. V dalším probrány budou nyní platné předpisy. Pokud jde o nyní platné
zákony na ochranu nájemníků a na podporu stavebního ruchu možno
o nich s hlediska sociálního podati asi tento nepředpojatý 'úsudek:
Zákon na ochranu nájemníků možno označiti co dobrý, ale jeho
provádění vesměs neuspokojuje a dává namnoze důvod k nespokojenostem. Jmenovitě okolnost, že nájemní úřad jest, pokud jde o určo
vání výše činže, jedinou a poslední instancí, proti jejímuž výroku není
opravného prostředku, zavdává mnoho důvodů k nespokojenostem

poněvadž majitelé domů, kteří si lehko zjednávají převahu v úřadě
tom, sledují tu pak jen svoje vlastni zájmy.
Též zákon o stavebním ruchu byl svými tvůrci dobře míněn, ale
vláda ho svým prováděcím nařízením dokonale zhoršila na úkor širokých chudých vrstev. Prováděcímu nařízení nutno vytknouti že
v přílišné míře ponechává volné pole soukromým podnikatelům st;veb
pokud jde o určování výše činže, a že vlastně dovoluje, aby i te~
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největší boháč

stal se majitelem domu, postaveného i s největší možnou výhodou dle § 32, č. 1 zák. Takový boháč nastrčí totiž jako stavebníka podnikatele staveb (stavitele) a ten dům postaví a pak hotový
ho naň bez poplatku převede.
Ještě větší vadou zákona však jest, že stavba domů a domků
rodinných jest pro přílišnou výši stavebního nákladu télněř znemožněna,. a· jest nebezpečí, že budou stavěny jen kasárnové činžáky malými byty, v nichž vedlejší místnosti ve lmaze, aby získány byly premie za pokud možno největší zastavěnou plochu, budou snižovány na
úkor hygieny na míru co . nejmenší. Dovedeme si živě představiti, jak
takový kasái'nový činžák, stavěný ze špatného materiálu, hustě obydlený, v němž bude plno bytů o 1 pokoji se 16 m Z plochy, bude vypadati po 20-30 letech. To, jakož i ta okolnost, že zavedená snad v nejbližší době daň dědická přivodí všeobecný útěk od příliš apartního a
tedy nezatajitelného majetku nemovitostního, přivodí určitě značné
všeobecné snížení činží, a lze s největší pravděpodobností očekávati,
že takové kasárnové stavby zůstanou šmahinou prázdny. A nyní
uvažme, že prováděcí nařízení s možností sníže.ní činží nebo s možností úplného nepronajmutí .vůbec nepočítá. Také stanovení úrokové
míry pevnou .sazbou a její nepřekročitelnosti a prohlášení, že případné
zvýšení úrokové míry nezavazuje stát k zvýšení příspěvkové povinnosti, jest velmi nešfastné a přivádí v odporu s posavadními zvyklostmi
hypothekárního úvěru, velikou nejistotu.

s

Celkem možno říci, že, přivodí-li zákon o stavebním ruchu skuteČné oživení téhož, stane se tak způsobem. který bude na úkor širokých vrstev lidových, nejvíce nynější bytovou nouzí trpících. Srovnáme-li tento ubohý stav se stavem, v jakém je stav této otázky v Anglii,
kde již v roce 1907 ministr vnitra John Burns vyslovil zásadu, že i ten
nejnižší dělník bez vyššího vzděláni má právo na svůj vlastní dům
(srovnej známé anglické řčení: "My house is my castle" (Můj dům
jest můj hrad), nebo v Německu, kde se přes všecky nepřízně nynější
situace trvá na zásadě, stavěti jen zdravé rodinné domy a domky, vidíme, oč jsme proti těmto státům pozadu a jak nutno, aby alespoň
v praxi byly stavby rodinných domů . se zahrádkami, prováděné obecně
prospěšnými družstvy, co nejvíce podporovány a stavba nezdrav)'ch
činžovních domů beze všeho konfortu brzděna.

Oddil l.

Ochrana

nájemníků.

1. Z á k o n z 8. dub n a 1920,

Č.

275.

Jak již shora bylo pověděno, objevila se nutnost, chrániti
nájemníky před libovolným vypovídáním a zvyšováním činže '
již koncem roku 1916 a vedla pak k vydání prvnich nařízení
na ochranu nájemníků.
Toho času jest, a to od 3. května 1920, v platnosti zákon
na ochranu nájemníků ze dne 8. dubna 1920, Č. 275, jehož
platnost zatím jde pouze do 31. prosince 1921, bude však,
jak určitě lze předpokládati, prodloužena dále, neboť již dnes
jest vidno, že důvody, které' k vydáni zákona vedly, neodpadly, nýbrž trvají a to snad v ještě většf miře než posud.
Pokud jde předevšim o výpověď, mohou pronajimatelé
bytu vypověděti smlouvu nájemní neb podnájemnf, jen svoH·1i
k tomu okresní soud, v jehož obvodě jest byt.
Svolení k výpovědi dá soud dle § 1. pouze z tě·chto
důležitých důvodů: 1. NezaplatIl-li nájemnfk smluveného nebo
v přípustné mjře zvýšeného (§§ 8. a 9.) nájemného, byv
upomenut. 2. Porušil-li nájemnik, členové jeho domácnosti
neb osoby, které nájemnlk přijal do bytu nebo do svých
služeb, opětovně hrubě pořádek v domě nebo způsobuji-li
svým chovánim v domě oprávněně pohoršení a nezjednal-li
nájemnik, byv k tomu vyzván, možné nápravy. 3. Dal-li nájemnik celý byt do ·podnájmu proti smluvnfml) zákazu, nebo
bez svolenI vlastníka domu. 4. Prokáže-Ii pronajimatel úřední
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povoleni k užitečnějši stavbě a opatři-li ná.iemníkovi náhradní
byt, který soud uznal za přiměřený. 5. Potřebuje-li pronajfmatel bytu nutně sám pro sebe a utrpěl-li by značnější újmy
(kdyby nájemní smlouva zůstala y platnosti) nežli nájemník
tím, že byla zrušena. 6. Potřebuje-li majetník podniku továrnfho, živnostenského nebo zemědělského bytu pro zřfzence
svého závodu.
Dosud vztahovala se praxe na ochranu nájemníků jen
na byty a obchodní místnosti. Nyul rozšiřuje zákon ochranu
nájemníků ·také na jakékoliv jiné mfstnosti (úřednf, spolkové,
ateIiery a pod.), jež dosud ochrany nájemnIků nepožívaly.
Znovu prohlašuje zákon, že se nevztahuje na domy nové ~
na výkon živnostenského oprávněnI ku přechovávánf cizinců.
Na pachtovni smlouvy o provozování živnostenské koncese
v najatých místnostech vztahují se předpisy k ochraně nájemnfků jen co do výpovědi, nikoIív pokud se týkajf nájemného. Dřívějši zvláštní výhody, poskytnuté osobám vojenským,
zajatcům nebo rukojmím a osobám použfvajicím vyživovacích
příspěvků nebo podobných platů z prostředků státních, do zákonů pojaty nebyly, ježto změnou poměrů pozbyly významu.
UstarÍovení o zvyšování nájemného doznala značnějších
změn. Zákon nečini již rozdílu mezi malými a většfmi byty,
jako dosavad ni· nařfzení. Zákon chtěje docfliti pokud možno
stejnoměrnosti ve výši nájemného, vychází z činže, která se
platila 1. srpna 1914, kdy poměry ' byly ještě normálnf, a dovoluje, aby se toto nájemné mohlo zvýšiti o 20 procent beze
zvláštniho povolení. Naproti tomu jest zvýšeni nájemného
přes tuto miru vázáno na povolení nájemnfho úřadu, a kde
ho není, okresniho soudu, v jehož , obvodě jest byt.
O podmínkách zvýšení činže nad 20% bude promluveno
šířeji v dalšfm paragrafu.
§ 9. Podnájemné s vedlejšimi poplatky nesmi bez svoleni
úřadu býti větší než nájemné s vedlejšími poplatky, které plati
nájemník, a byla-li dána jen část bytu do podnájmu než
poměrná část nájemného s vedlejšimi poplatky, vypadajfcí
na část danou do podnájmu. Ke zvýšenf podnájemného nad
procento, o které bylo přípustně zvýšeno nájemné nájemníkovi, jest potřebí svolení úřadu. Za uživánÍ zařizení bytu,
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daného do podnájmu, smí býti smluvena pouze přiměřená
úplata, která smí se zvýšiti jen se svolením úřadu potud,
pokud jest zvýšení ospravedlněno okolnostmi daného případu .
§ 12. Pronájem bytů s podminkou, že nájemce koupí
zaHzení bytu, jest zapovězen. .
§ 13. Nájemné nebo podnájemné j s vedlejšfmi poplatky
a jiné úplaty smějí býti smluveny a placeny jen v penězfch
měny ustanovené zákonem ze dne 10. dubna 1919. Smlouvy
tomu odporujíci jsou zapovězeny.
§ 14 Zapovězena jsou veškera právní jednáni, kterými
dosavadní nájemnfk dává sobě nebo někomu jinému něco
poskytovati nebo slibovati za postoupení bytu nebo v souvislosti s Hm, nebo kterými pronajfmatel dává poskytovati nebo
slibovati 'mimo nájemné sobě ·nebo někomu jinému něco za
to, že pronajímá byt, nebo kterými si něco dává pos~ytovati
nebo slibovati nepřiměřenou odměnu za sprostředkování
nájmu.
Ustanovenf o úrokové ' mfře knihovních pohledávek na
obytných domech bylo přejato do zákona bez podstatné změny.
Rovněž i ustanovení o nájemných úřadech, které jsou vlastně
v platnosti již od ledna 1917.
§§ 27. a 28. zákona ustanovuji, jaký obsahmaií míti
veřejná oznámeni o bytech. Ustanovení ta podobně jako § 12.
sleduji účel , aby učinily přítrž nezřízenému obchodováni s byty .
Tyto §§ 27. a 28. znějí: Oznamuje-li kdo veřejně byt, který
chce pronajati, mu si jej v oznámení přesně označiti. Oznámení
nesmí obsahovati vyzváni, aby byly podávány nabídky s označením ceny. Kdo hledá byt veřejným oznámením, nesmi v něm
slibovati odměnu tomu, kdo jej nabídne, nebo opatří.
Celkem možno řfci, .že zákon o ochraně nájemniků nechráni pouze nájemnfky, nýbrž též majitele domu.
'Obmezuje-li zákon právo pronajímatele k výpovědi, při
znává mu je, kdykoliv jest výpověď odůvodněna chovánlm
nájemníkovým, odporujícím smlouvě nájemni; zamezuje-li bezdůvodné obohaceni jeho z libovolného zvyšováni nájemného,
dbá pečlivě toho, aby pronajímateLneutrpěl škody tlm, že mu
dovoluje . přesunouti na nájemníky všechny náklady s domem
spojené. Po této stránce nemohou pronajfmatelé zákonu vytý9

kati, že nevyhovuje jejich slušným a oprávněným požadavkům,
Uvésti dlužno tu zvláště ustanoveni § 8. odstavce 2, a § 25.
o přípustnosti zvýšení nájemného a o miře úr.okové knihovních
pohledávek. jakož i ustanoveni § 1 odst 2, kterým majitel
domu jest chráněn ve volné disposici svým majetkem před
zneužívánfm § 1098 občanského zákona.
.
..
v,
Připojiti ještě sluši, že kdybychom vzalt statIstIku pnpadů, v nichž výpověď soudem skutečně povolena byla, byl
by počet ten pranepatrný. Ale i v těch případech jest možnost
exekučního vyklizení z bytu omezena nařlzením z· 25. června
1920 Č. 409 pouze na' případy, kde nájemnfk bez své viny
nemůže najíti jiné mfstnosti, což bude asi pravidlem. A proto
i v těch připadech, kde již výpověď byla povolena, jest obyčejně
již předem jisto, že se z uvedeného právě důvodu nedá
provésti.
2. Kdy a

oč

m ů že být i z výš e nač in žen a d 20% ?

Zvýšeni činže do 20% qovoluje § 8. zákona bez zvláš!nfho odůvodnění a není k nemu ani potřebf schválení -o najemního úřadu.
_
Další zvýšeni nad těchto 20% však musí býti schváleno
předem nájemním úřadem. Nájemní úřad smí dáti povolení
k takovému většímu zvýšení jen tehdy, je-li odůvodněno: ,
1. Zvýše nim veřejných dávek z domu zapravovaných a ,
zavedenfm nových veřejných dávek (zvýšení činžQvního haléře,
zavedeni kanalisačni dávky, vodní poplatek, poplatek za
osvětlování).

2. Zvýšením pravidelných provozovacích výloh. spojených s udržováním a správou domu o vice než 20'/0 (ko,
minické prá~. výdaje domovníkům atd,).
3. Přípustným zvýšením úrokové miry a poplatků za pod,
mínek uvedených.. v zákoně.
4. Nákladem učiněným na občasné, nebo mimořádně
nutné opravy a obnovy domu, provedené po vyhlášení zmfně
ného zákona. (Vyhlášen 3. května 1920,)
Ad 1) Pokud jde o veřejné ' dávky, jest známo, že domovní daň státní zůstává nezměněna a rovněž i přirážky
k této dani nesmějí býti zvyšovány. Za to však téměř ve
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všech většich obcích zvyseny nebo nově zavedeny dávky
z nájemného, zvýšeny poplatky za vodu a za světlo na chodbách
a na schodech. Přípustné zvýšení z tohoto důvodu může si
každý vypočísti sám asi takto: Nejprve zjistí dotazem u berilf'
správy, kolik nájemného, přiznáno bylo z celého domu pro
rok 1915 (za 1914) a kolik z toho vypadalo na jeho byt.
Pak zjistí u městského úřadu, o kolik činí vice vodné, než· li
činilo v roce 1914 a o kolik činí více poplatek za osvětlování
chodeb a schodů než v roce 1914, po pf. jsou-li nějaké jiné
další platy (jmenovitě kominík a' j.). Celý dotyčný obnos,
o který ony platy nyní čini více nežli v roce 1914, se pak
porovná 8 celkovým obnosem činže, jak byla pHznána v srpnu
19J 4 z celého domu a určí se, kolik % ono zvýšení obnášf
z činže srpnové 1914 a o dotyčné procento může býti činže
zvýšena. Nyní činí ono procento z-výšení proti srpnu 191'4
téměř vŠQde vice nežli oněch dovolených 20%' Nájemnl úřady
připouštívajf z tohoto důvodu zvýšeni 33-43 % nf.
Tu však nutno nájemnlky upozorniti na to, že nájemní
úřady nebývají vždy tak obsazeny, aby se mohlo říci, že si
počínají zcela hestranně. V nejčastějších případech vfdáme~
že jako předseda nájemniho Úhldu funguje osoba, která je
současně sama majitelem domu, a tu pak vzhledem k tomu,
že v nájemním úřadě zasedá pak ještě jeden majitel domu

a jeden zástupce nájemnfků, -'jest živel majitelů domů v nájemním úřadě silnějši. A dle toho pak dopadají rozhodování
nájemních úřadů.
Chybou jest, že zde stát nemístně šetří. Kdyby funkce
předsedy nájemniho úřadu byla nějak honorována, našel by
se jistě nějaký úřednik, který by tento úřad rád a nestranně
vykonával. Poněvadž však -funkce ta, ačkoliv zabere, ma-li
se prováděti svědomitě, dosti času a je s nf spojeno dosti
práce a rozčilování, není vůbec honorována, nehlásí se o ni.
jak přirozeno, nikdo z řad nájemníků, a tak je téměř pravidlem, že předsedou nájemního úřadu jest majitel domu.
V tom směru měly by se "organisace nájemnfků a strany
politIcké, jedná-li se jim skutečně o zájmy širokých vrstev
lidových, postarati o nápravu tím, že by funkce předsedů
II

nájemních úřadů byly honorovány a tím bylo umožněno, aby
je zastávali i nemajetni úřednIci nebo pensisté.
A ještě jedna daleko závažnější náprava jevi se nevyhnutelně nutnou, totiž ta, že obce samy při každém zvýšeni
těch kterých dávek nebo poplatků měly by stanoviti nejvyšši
možnou mez zvýšení činže, která dle posledního stavu jest
na základě § 8, č. 1. přípustna. (Viz § 8., ' odst. 5.) Dotyčným usnesenim městské rady byly by pak nájemní úřady
vázány, a odpadly by tak veškery důvody k nedůvěře k těmto
úřadům. Vyhlášky uveřejňované nájemním úřadem .nebo jeho
předsedou nemaji nijaké závaznosti. Nájemniky nutno upozorniti, že mají právo žádati, aby jim dotyčné předpisy dávek
a poplatků byly' k nahlédnutí předloženy buďsi majitelem domu
samým nebo u nájemniho úřadu.
Z důvodů ad 2) zvýšiti by se mohlo nájemné pouze o to,
oč dotyčné provozovací a udržovací náklady čin i vice než
20%. Sem by mohlo spadati zvýšení platů za úklid domovníkům, čini-li oproti stejným platům v roce 1914 vice než
20 0/ u ' a platl-li je domácí a vybírá-li je od nájemníků.
Případy ad 3) jsou celkem nepraktické. Úroky z knihovnich pohledávek zůstávaji z pravidla po celou dobu nezmě
něny. Nastane-li však takové zvýšení, jest majitel domu po,.
vinen to prokázati.
Ad 4) Náklady na občasné mimořádně nutné opravy, ku př .
opravy střechy, nátěry a opravy okapových rour a pod. jsou nájemníci povinní nésti pouze poměrnQučástkou, která vychází
z pomhu jejich činže k činži celkové z domu přiznané a musí
býti rozvrženy na obdobi nejméně šestileté. Pronajimatel však
musí prokázati, že .20% zvýšeni nestačl, aby se náklad v při měřené lhůtě umořil.

Také tyto účty musí býti nájemníkům k nahlédnuti před
loženy a mohou tito žádati vylouče,nt, položék, které se týkají
pouze výhradně bytu majitele 'dó"m'b samotného nebo jeho
živnostenského podniku.
Při účtech za spotřebovaný plyn nebo elektrické světlo
na schodech a chodbách nutno dáti pozor, aby v tom nebylo snad zahrnuto, co jest povinen majitel domu platiti za

spotřebu

ve svém vlastnim bytě nebo co obnáší spotřeba
správce domu nebo domovníka.
Zvýšil-!~ by maj!~el do~u činži bez předchoziho svoleni
n~].emnjh.o uradu~ muze ovsem nájemník, . po případě všichni
~atemnfcl ,. z c~leho ~omu domáhati se společným podánfm
upravy naJemneho. (VIZ "Vzorce a příklady" č. 1.)
Všeobecněv~e za~o~í~á, zvláště v pražských předměstích J
ze.,. v obnosu pnznane čmze za rok 1914 jest zahrnuto vodné
a ~~ t,aké toto se musí odečísti při vypočítávánI procenta
zvysem,
, I?ůležito . jest up.?z0.n~,i.ti na to, že neni rozhodnou pro '
vyp<:cet procenta ,zvyse~l cmze, jak byla v srpnu 1914 skutecne placen~, nybrz,. Jak.,. byla domácfm při z n'á n a a proto
se doporučuJe, aby Sl kazdý u berní správy výši této skutečně .př~znané činže. zjistil. Současně však nutno zjistiti, nezaplahl-1I ,.snad, meZI Hm majitel domu daň ze zatajeného
o?nosu .,.~a~~mneho, n~bo~ v tom případě se přece vezme za
zaklad Clnze skutecne placená v srpnu 1914.
. . DvůležitÝI? jést, aby všichni, jichž: se to týče, si uvědo
m!h, ze.,. proti roz~odnutí nái~mniho úřadu o výši činže, jak
vyslovn,e ustanovuJe § 18. zak" nenf opravného prostředku.
~!oto Jest nu~no, aby se každý k jednání před nájemním
ur~dem ?~obvn; dost!lvil ~ tam vsvoje zájmy energicky hájil
a, Jm.:n,ovlte zad~~ predJozenf vsech účtů a výměrů věci se
tykaJl~lch. \,ro ~npad, ze by nájemnf úřad odepřel dáti potreb~a ~ysVe!le~l ,nebo odepřel nahlédnutí do písemných dokladu, Jest ]edmym prostredkem, jímž možno se domáhati
nápravy, stížnost u šéfa okresni politické správy.
Pova~uie~Ii nájemc~ ~~čeni ~inže za nesprávné, má možn9st d~mahatl se ~ro pristl ~ dals.f o~dobi nové úpravy, musl
vsak vsechny nove okolnostI spravne uvésti.
'
, Byl~-li by činže n.esmírně zvýŠena; možno učiniti trestnf
o~namem pro bytovou ltchvu. To platí obzvláště pro podnájemmkl, kteři m~~! někdy ~Iatiti ~inže II pravdě nelidské. Po přfpadě
n:ozno ,~deprttl p!a.ce~l. noveho zvýšeni. V tom případě mURí
~~a~ nalemnfk by tl prlpraven na to, že bude majitelem domu
zadano o povolení k výpovědi. V řízení o takovém návrhu
v

bytě

PO

v

v
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~avegen~!l1, v~ak ?y mohlo. pc:přfpadě dojiti k tomu, že soudce,
jedyna~f . rtdl~l. s~~ shleda prlpad takovým, že ho nutno dáti

vysetntJ, neJedna- II se o bytovou lichvu. Kdyby soudce však

~ }<:m ~ytovou lichvu neviděl, bylo by nutno, aby nájemník

Jeste pred .skončením, )ednáni celou činži u soudu zaplatil
nebo ~ doplatil, aby ydoclhl toho, aby povolení k výpovědi bylo
?dep~eno, . bude vsak po případě museti zaplatiti náklady
rizem.
Oddíl II .
Péče

bytová a podpora stavebního ruchu .
(Zákon ze dne 11.

1.

Ja k

března

1921,

Č.

100.)

c

ch ce. Č ť 1i ti z á k on . a s t a veb ním r uch u b ytové nouzi?

Zákon o stavebním ruchu hledí odpomoci bytové nouzi
a oživiti stavební ruch:
Ltfm, že poskytuje možnost vyvlastnění určitých vhodných
staveništ (§ 1. - 11. zák.),
2. tím, že hledí čeliti mzdovým sporům, respve stanoví
předpisy pro jich brzké a přfznivé vyřešeni (§ 12.~17. zák.),
3. tím, že zavádí cenové soudy pro úpravu cen stavebních hmot a úplaty za jich dopravu (§ 18. -22 . zák.),
4. tím, že poskytuje různé úlevy od předpisů stavebnfch
řádů, pokud jde o staveniště a provádění staveb (§ 47. - 49.
a 52. - 59. zák.),
5. Hm, že poskytuje stavebnlkům podpory k provedení
stavby, respve k opatření úvěru (§§ 30. - 43. zák. a §§ 1.63. nař . ),·
6. tím, že opatřuje resp ve povoluje potřebný k tomu ·
kapitál (§ 23. - 31. zák),
7. tím, že organisuje poskytováni úvěru fjnančními ústavy
a těmto ústavům poskytuje výhody daňové a poplatkové
(§§ 36. - 38. zák .),
8. tím, že osvobozuje stavby samé od dani a převodních
poplatků (§ 38. a 39. zák),
14

15 ,

9. tím, že upravuje vhodným a účelným způsobem řf
zení vyvlastňovací (§ 1.-11. zák.), řízení stavební (§§ 50.
a 51. zák.) a řizení o povolení podpory (§§ 60.-66. zák.,
§§ 63.-74. nař.).
.
Podrobná ustanovení o udilení podpor obsažena jsou
v prováděcfm nařfzení ze dne 21. května 1921, čÍs . 191
Sb. z. a n.
Předeslati dlužno, že v nařízení setkáváme se s těmito
základními pojmy: dům s malými byty, malý . byt, obytná
místnost, malá provozovna, rodinný dům, nájemní dům obytný,
svobodárna, noclehárna p f"0 v i s o r ni, pro v i s o r ní budovy,
provisorni s tavby a úpravy, obecně prospěšná staveb ni sdružení, jichž definice, dosti obšlrné, obsaženy jsou v §§ 2.-5.
nař. a § 16. nař. Uváděti zde tyto definice zdá se nám býtí
zbytečno, poněvadž je z pojmů těch na první pohled patrno,
oč běží. Pojmy ty objevuji se ·již v zákonu o malých bytech
ze dne 28. prosince 1911, Č. 243 ř. z. a v prováděcim nařízení k němu z 28. června 1912, Č. 162 a v nař. z 29. února
1912, Č. 28 ř. z.
Pro další výklady bude použito těchto zkratek: o. p. s.
(okresni polit. správa), z. p. Ú. (zemský politický úfad), m.
s. p. (minist. soc:, péče), hl. v. p. (mini st. veř. praci). m. f.
(minist. financi). Cislice bez jakékoliv pismeny značí § prováděciho nařízeni ze dne 21. května 1921, č.191 Sb. z. a n.;
jsou-li citovány § zákona jest připojeno písmeno z. nebo zák.
Pokud jde o o s o byv řl ze n í s ú č a s t n ě n é, setkáváme se rQvněž se známými pojmy: stavebník, vlastník;
dlužník, podnikatel staveb. stavitel.
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2. Vše o b e c n é věc n é pře d p o k I ad y pro u děl e n i
státni . podpory stavební.
Pokud jde o všeobecné věcné předpoklady pro udílení
podpor na stavby, dlužno uvésti toto:
1. Musí se jednati o stavby domů s malými byty, po
př. o přestavby takových domů, o přístavby a nástavby (1).
Výjimečně se poskytuje podpora i na stavbu hospodářských
staveb (stodola, chlév), je-li čekatelem, vlastnikem rodinného
domku drobný zemědělec s výměrou půdy menši než 6-10"

po případě 15 ha (po~Je jakosti půdy a poměrů krajinných)
ne bo na stav~u male provozovny, je-Ii čekatelem domku
r odinného drobný živnostník (6). Na novostavbu na mIstě
stavby ,zbourané po vyhlášeni prováděclho nařízení poskytuje
se podpora pouze, stalo-li se zbouráni z důvodů stavební
nebo zdravotni policie, nebo následkem požáru nebo živelnf
pohromy (1, odst. 2. a 3.).
2 . Státní podpora udilí se jen na stavby v obcích ve
kterých je nedostatek bytů.
'
3. Stavby musí bÝlÍ zahájeny v roce 1921 a do končeny
do kon,ce, r,oku .1922~ Zahájena jev stavba, kdyí bylo pQčato
s vyzdlvamm zakladu nebo se zdenfm. Dokončena je dnem
. udaným ve 'vysvědčení stavebního ·úřadu o dokončení stavby
(§ 11).
.
~ 4,; ~ylo-Ii započato se stavbou bez výslovného povolení
príslu~neho, stave~nfho úřadu, může býti udělena podp~ra jen,
bylo-II s nt zapocato se souhlasem z. p. Ú. Toto ustanoveni
§ 14,;,. o~st. 2: pr~v. nař. jest však v odporu se zákonem,
kde zadne podobne ustanovenI není obsaženo. Zákon stanoví
pov~ze y v~ 5~., odst. 4.,. že nebylo-li do 14 dnů vydáno
vyrlze~l zado~tJ za povolem stavby nebo nebyla-Ii do 14 dnů
predl~zena stIžnost k z. p. Ú., že jest tím dáno povolení ke
staybe, se kterou tze započíti. Pojímati tak důležité ustanovení pouzve do prováděcího nařízení jest nejvýš nebezpečno
a doporucovalo by se toto ustanoveni vydati ve formě dop lňovaciho zákona.
5. Dalším důležitým předpokladem jest, že stavebník
musí. býti o~oba.' která není s to, aby sama ze svého jmění
~r'!,dlla ceIY, .. naklad ~a, stavbu nebo aby si opatřila sama
~ver (19). Vyjlmka platl Jen pro oprávněné podnikatele staveb.
Jmak ~s~by. dosti .finančně silné, aby stavbu sami podnikly
nebo uver Sl opatřJly, nebo osoby, které použily nebo mohoUl
užíti úvěru dle zákona z 3.3. 1921, č: 102 Sb. z. a n. mohoUl
obdržeti nejvýše podporu dle § 32, Č. 2 zák., totiž pÚspěvků
na úrok a úmor po provedené stavbě.
6. Finanční podpora neoude vůbec udělena osobám které
přiznaly jmění přes 4 miliony Kč, které užily výhody' státní
podpory dle zákona Č. 281 z roku 1919 nebo dle přItom~ého
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zákona, leč by hodlaly zříditi byty. pro své zaměstnance nebo
nemajetné osoby třetf. Dále nebude finanční podpora udělena
osobám, které bydli ve vlastním domě nebo v domě manželově nebo v domě, jehož jsou spoluvlastníky, hodlají-li zří
diti byt pouze pro sebe, nebo jichž vinou vznikl požár jejich
domu (§ 20). Všechna tato ustanoveni se však nevztahují na
podnikatele staveb.
7. Dalším všeobecným předpokladem udělení podpory
jest, aby příjemce téže byl vzhledem ku své úvěrové schopnosti a svým majetkovým poměrum s to, aby splnil povinnosti, spojené s přijetím podpory. Jest přirozeno, že na pří
stavby a nástavby obytných domů může býti finančni podpora udělena jen vlastníkům obytných domů, způsobilých
k této stavební změně. (§ 15.)
8. Další důležitý předpoklad pro poskytnutí podpory
státní, když se jedná o stavby rodinných domů jest, že obytná
plocha musí činiti nejméně 57 8/ 0 zastavené plochy. Jak se
tento poměr vypočítává, jest stanoveno podrobně v § 8. nař.
Docíleni ještě přiznivějšího poměru obytné plochy odměňuje
se vyšším procentem záruky státni (§ 31, 1., 1. na konci).
Výjimkou nemusí .býti toto procento obytné plochy dpcileno,
když se jedná o projekty, schválené již na základě zákona
z 23. 5, 1919, Č. 281 Sb. z. a n., a dle zákona z 30.3. 19]9,
č. 219 Sb. z. a n. (§ .9).
9. Konečně jest uvésti, že vlastní p~ostředky stavebníka
musí v každém případě činiti nejméně polovici nákladu,' za
kterou stát nebéře záruky. (§ 3., odst. 3. zák.) Tyto vlastni
prostředky stavebníkovy mohou záležeti netoliko v hotových
penězích, nýbrž v stavebnim pozemku, stavebních hmotách
a po př. ve vlastni práci stavebnika. Ocenění pozemku, hmot
stavebních a pr~ce děje se dle § 22 1., ocenění hmot a práce
dle § 22, II. (§ 26.)
3.. K d o m ů ž e ž á dat i o s t a veb n i pod por u?
Ž a dat e I y o podpory mohou býti buďsi osoby fysické
nebo osoby právnické.
Osobám fysický m může býti udělena podpora právě
tak jako obCÍm a družstvům.
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Společná podpora vedouci k spoluvlastnictvÍ udílí se jen,
když jde o manžele nebo zcela blízké příbuzné nebo sešvagřené. (§ 17.)
Je-Ii žadatelem oprávněný podnikatel staveb, nevadí, je-li
podnikatel finančně silný nebo použil-Ii již těch kterých výhod
nebo podpor (§ 17., 19., 20.). Aby však všem podnikatelům
staveb zaručena byla pokud možno stejnoměrná účast na
provádění staveb státem podporovaných, stanoví § 17., že
má býti přihliženo k rozsahu jeho živnosti, k jeho výkonnosti,
ale především k , stejnoměrnému zaměstnání všech podnikatelů v obci.
P r á v nic 'k é o s o by, kterým může býti udělena státní
podpora stavební, jsou obce, okresy, župy a jiné veřejné
kOt porace nebo veřejnoprávní ústavy, jakož i obecně prct>spěšná družstva stavební. Pokud jde o prvnější, musí prokázati platné usnesení o stavbě a o úhradě nákladu, poslednější pak musí se vykázati potvrzením m. s. p, že byla
za obecně prospěšná družstva prohlášena. (§ 16.)

4. Z P ů s ob Y f i n a n ční pod por y.
Finanční podpora podle zákona' může

šestero
č.

býti udělena na

různých způsobů,

1. ve
1. zák.,

způsobě

a to:
státní záruky z.a

zápůjčku

dle § 32.

2. ve způsobě příspěvků k úroku a úmoru stavebního
nákladu po provedené stavbě podle § 32. č. 2. zák.,
3. způsobem, který jest kombinací způsobů ad 1. a 2.,
totiž částečným převzetím státní záruky za část stavebnfho
nákladu a příspěvkem na zbytek stavebního nákladu po provedené stavbě (§ 32. Č. 3 zák.),
4. poskytováním přimých zápůjček na dokončeni staveb
domů s malými byty dle § 32. Č. 4 zák.,
5. ve způsobě příspěvků jednou pro Vždy na provisorní
stavby dle § 41., odst. 1. zák.,
6. ve způsobě příspěvků na provisorni stavby a úpravy
dle § 41., odst. 2. zák.
19

5. O pod po řep o dle § 32. Č. 1. zák.
Státnf podpora dle tohoto zákonného ustanoveni záležl
v tom, že stát zaručí se věřiteli za zápůjčku, a to za úrokování, umořováni a ostatni vedlejší platy a za jejf splácení.
Jest přirozeno, že tento způsob záruky státní bude nejvíce poskytován těm, kdož jsou finančně nejslabší.
Záruka státu však nenf pouze ~ubsidiární, nemá místa jen pro
případ, že dlužník sám není s -to, dostáti závazkům dlužním
úpisem na sebe převzatým. Prováděcí nařízeni tyto povinnosti
státu, zaručivšfho se za zápůjčku, ' podrobně uvádí v § 29, v bodech 1. -4. a upravuje tuto povinnost i pro případ, že by
musel věřitel sáhnouti k vnucené správě nebo vnucené dražbě~
Zápůjčky podle § 32., Č. t. zák. musí býti vždycky zápůjčkami dlouhodobými. Bude se tu jednati vždycky o zápůjčky komunální nebo o zápůjčky hypothekárni, poskytované
zvláštními ústavy, které takové- dlouhod@bé úvěrní obchody ,
majl za účel (hypotečnlmi bankami, spořitelnami). Aby možn()st
• poskytováni takovýchto dlouhodobých zápůjček co nejvfce
rozšlřil, zavádí zákon v § 36. zvláštní společnosti s o. r.~
které by se zabývaly výhradně těmito obchody a zaručuje
jim, pokud jde o výtěžky jejich obchodování, nejrozsáhlejší
výhody daňové, dále premie úrokové a výhody poplatkové
(§§ 36. -38. zák.). _
Současně si však stát určuje, jak tento dlouhodobý úvěr
musl býti upraven, pokud jde o miru úrokovou, spláceníúroků a úmoru a jiných vedlejšfch platů, že výpověd, pakliže
jest vůbec možnou, může býti dána na rok, nejméně však
na půl roku na před, a že úvěr musí býti poskytnut v hotovosti nebo v zástavních listech nebo komunálnfch dlužních
úpisech (§ 27., č. 1 - 6).
Zaručená zápůjčka požívá sirotčí jistoty (§ 35. zák. a
§ 35. nař.) a musí býti na nemovitosti zajištěna i tehdy, když
jde o úvěr komunální a to z pravidla v knihovním pořadí
za sirotčf jistotou podle občanského práva (31. ledna Č. 4 a
27, č. 5). Simultannf zajištěnf budiž výjimkou povoleno pouze
pro souvislé stavby několika domů téhož stavebnika na
souvislém pozemku, když též podpora udělena současně
(27, Č. 5. II. odst.).
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Maximálnl vyse zaručené zápůjčky stanovena jest v §
33., odst. I. zák., resp. v § 31., I. Č. 1 nař. takto:
Za základ béře se stavební náklad, jak jej číselně zjisti
z. p. Ú. (21). Do stavebniho nákladu lze započftati: I. náklad
?a ~tavebnív p~zem,ek: II. náklad na stavbu, III. výlohy, spoJene s opatremm uveru.
Ad I. Do nákladu na stavební pozemek lze započísti :
..
1: nabývacf cenu pozemku, je-Ii menši nez cena obecná,
JlUak Jeho obec~ou cenu, po případě část těchto cen; při pozemcfch na rodmný domek o 1 bytě smí se započísti jen
cena 400 m2 , s dvěma byty 500 m2 ;
. 2.. převodní poplatek;
3. výlohy sepsání a knihovního vkladu trhové smlouvy ;
4. výlohy za měřeni pozemku;
5. parcelačnf poplatek;
6. interkalárni úrok z nákladu na pozemek po dobu
stavby a
7. po případě jiné výlohy, spojené s nabytím pozemku
(na př. náklady vyvlastňovací).
Při přístavbách a nástavbách se, jak přirozeno cena poze~ku nezapočítává .. (§ 22, 1.)
,
Ad II. K nákladu na stavbu se započftává:
1. vlastní náklad včetně osvětleni, vodovodu, domácího
telegrafu, telefonu, zvonků a kanalisace;
2. úprava domu, po př. zahrádky ;
3. zřízeni chodníku;
4. plotu;
5. studny;
6. výlohy za stavební plány a rozpočty ; .
7. výlohy správy stavby;
8. za stavební dozor;
~
9. taxy a poplatky za stavební komise a za udělení stavebního a obývacfho povolení;
10. stočné, poplatek za přípojky vodovodné p'l)'no- a
elektrovodné ;
,
11. interkalární úroky z nákladu na stavbu .po dobu
stavby;
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12. přIpadné jiné výlohy (§ 22, ll).
.
Pokud jde o ceny pracl, platí sazby kollekhvn!ch smluv,
po př. nálezy rozhodčích soudů mzdových, pokud ,Jde o c~n~
hmot a úplatu za jejich dopravu, ceny stanovene ceno vyml
soudy.
y
,
,
v
•
Ad III. Výlohy spojené s opatremm uveru ]sou:
1.. výlohy jednáni o úvěr; .
2. výlohy za odhady;
.
3. vedlejši platr věřiteli jed~o?, pro ~ždyo (provl~e); ty~o
však se nesml vzftl obnosem vetslm nez 1 /0 hodnoty zapůjčky;
, h
' h
4. ztráty kursovni, když úvěr poskytnut v cennyc paplrec ;
5. poplatky stupnicové a vkladnl;
6. po př. jiné výlohy.
,
Všecky přlslušné výpočty a do~lady z. p: u.. po?r?b~e
prozkoumá a sám výši stav~bnlho, nakladu určt. ,Z]I.stI-lI, ze
v rozpočtech a plánech nem počltano s prlpu~tnymlv stave,bními úlevami (§ 52-~8 ~á~.), upraví ,d?tycne.. polozky sa~
tak, jakoby s úlevamI teml bylo počttano ~§ 23): Jso~-h
v stavbě vedle obytných mlstností (malých bytu) ~~o]ektovan~
též malé provozovny nebo místnos!i obc~od~!, z~v~ostenske
nebo hospodářské, na něž nelze vzta~noutI vy]lm~Cne u~tano
vení § 6. nař., nutno náklaq.y na ne z celkoveho nakladu
stavebniho vyloučiti (§ 23, II. odst.).
Zjistf-:li z. p. ú. při konečném stanov~ní, skutečného ná:
kladu po provedené s~avb,ě, že byl stav~bm ~aklad, vypočteny
co základna pro vymeřem podpory, prekrocen, nebude podpora přes to zvýšena (§ 24).
.
,
Výše záruky státní určuje se v procentech stavebmho
nákladu takto:
při domech o 1 bytě .
o 2 bytech
"
"
o 3 bytech
"
"
o 4 bytech
" o 5 bytech
"
"
"
o 6 bytech .
" o 7 bytech
"
"
"
o 8 bytech
#

v

y

"
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Je-li stavebníkem obecně prospěšné stavebni družstvo
nebo obec, okres, župa, smí zaručená zápůjčka činiti při domcích rodinných 80%' při nájemných domech obytných s vice
než s 2 byty, při svobodárnách a noclehárnách 90%'
Jde-li o stavbu rodinných domků neb o nájemných domů
obytných s obytnou plochou většf než 60% celé zastavené
plochy, sml činiti zaručená zápůjčka ještě vždy o tolikrát
0'5 % vice, o kolik procent je obytná plocha výhodnější než
60%' (§ 33. odst. 6. zák. a § 31, I, 1 odst. 3. nař.)
Záruka státu poznamená se v knize pozemkové u zaručené zápůjčky a vymaže se spolu se zápůjčkou (§ 33. zák.).
Dlužní úpis nesmí obsahovati vyšší zúročení, než jaké
požadují společnosti s nIč. obm. zřízéné dle § 36. zák. nebo
spořitelny (§ 27, č. 1). Vedlejší platy (režijní příspěvky atd.)
nesměji znamenati zvýšení úrokové míry (§ 27, Č. 3).
Ú mor děje se annuitami, které obnášejí u nájemního .
domu obytného s více než 2 byty zpravidla 1/'//0 ročně,
u rodinného domku zpravidla 1~/o ročně. Dlužnlkovi však
musí býti vyhraženo uhraditi více annuit najednou, ovšem
tak, aby nebyl porušen umořovací plán, aby zde nezůstal neuhražený zbytek annuity (§ 27, Č. 2).
Zaručenou zápůjčku může předcházeti nezaručená zápůjčka téhož věřitele. Zvýšení úroků zaručené zápůjčky nepostihuje zaručivší se stát ipso facto, nýbrž musí differenci
úrokovou hraditi sám stavebník (§ 31, č. 2, 3. odst.). Tento
však může žádati, aby štát převzal záruku za vyšši úrok
zvláštní odůvodněnou žádostí.
Zápůjč~a nezaručená nesmi býti větší než polovice té
části skutečného nákladu stavebního, která zaručenou zápůjčkou nenf uhražena.
Předchozfch zápůjček nezaručených může býti i více,
ale všechny dohromady nesměji činiti vice, neLjak bylo právě
uvedenQ (§ 31, 1, Č. 4).
Pro vád ě c'l nařízení připouští, že zaručenou zápůjčku
mohou poskytnouti též jiné osoby nez společnosti s ruč. obrn.
dle § 36. zák. a jiné ústavy, poskytujicí úvěr hypotekárnf nebo
komunální. Mohou to býti jiné ústavy, záložny, l?anky nebo
jednotlivci. V tom případě však vyžaduje stát, aby do dluž23

ního úpisu pojata byla záruka nevypověditelnosti aspoň do
10 let po vyplaceni zbytku zápůjčky. M. s. p. ve vysvětliv
kách tu správně nadhazuje otázku, že by se úrokové premie,
zaručené státem vldad telům spoJečnosti s r. o. dle § 36.
zák., měly vlastně poskytnouti též takovýmto soukromníkům
nebo ústavům, takDvé dlouhodobé 'úvěry poskytujícím, dovozujíc, že by to přispělo k oživení stavebnfho ruchu, poněvadž
by se našlo více kapitalistů, ochotných půjčky poskytnouti.
Aby byla státnl záruka udělena, musí se věřitel v dlužním úpise zavázati, že:
J. uvědomí m. s. p.: a) o nesprávnostech dlužníka ve
splácení úroků annuit, b) o zamýšlené konversi nebo výpovědi
zaručené zápůjčky, c) o tom, že dlužnfk vypověděl nebo
splatil zaručenou zápůjčku z části nebo úplně, d) o povolení
uhrazovací exekuce proti dlužnfkovi;
2. neposkytne nové zápůjčky v mezích umořené částky
nevymazané zaručené zápůjčky;
.
3.. že vypoví zaručenou zápůjčku v mezfch dlužního úpisu,.
_
bude- II o to m. s. p. požádán;
. 4. že vrátí státu, d,ojde-Ii k dražbě domu, na němž zaručená zápůjčka vázne, a vydraží-Ii dům a prodá-Ii ho pak
do 5 let po příklepu, vše, co z docHené trhové ceny převyšuje
předcházejfcí ne~.aruč.enou zápůjčku. Může si však sraziti výdaje a ztráty, které měl s- vydraže~ím (§ 31, ll);
5. že, dojde-Ji k nucené dražbě, bude k vyzváni m. s. p.
žádati hotové zaplacení celé zápůjčky.
. Účel těchto záruk, které si nechává stát dáti proti tomu, .
že zaručuje zápůjčku, jest jasný a netřeba se o nich šířiti.
Státní záruka může dle § 32. nař. i v přlpadě poskytnutí podpory dle § 32, č. 1 zák. býti převzata též přímým
z a ruč e ním z a s t a veb n f úv ě r ·až do 90°/0 zaručené zápůjčky. Podmínkou tu jest, aby věřitel tu prohlásil, že bude
vypláceti úvěr ' stavební dle postupu pracl na základě vlastního odhadu nebo za šetření těchto opatrností:
Zálohy vypláceti se budou jen na základě potvrzení
sta vebního úřadu o postupu prací. Sml pak se vyplatiti:
po zahájení stavby nejvýš 1/2 nabývací .ceny pozemku
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po dokončení , základů druhá polovice ceny pozemku a
případné dalšf náklady na pozemek,
dále pak kvoty určené v procentech až do výše 90%
celého stavebního úvěru. V tom směru obsahuje prováděcí
nařízeni.

zcela podrobné pokyny' ve formě přehledné tabulky
(§ 33). Zbytek stavebního úvěr.u smí se vyplatiti teprve v den
vyznačení ·domu v pozemkové. knize (§ 33, II. odst.).
Týmž okamžikem, resp. udělením o.bývaciho povoleni,
konČÍ také záruka státu za staveb ni úvěr ipso jure. (§ 32,
4. odst.)
Poskytne-li stavební úvěr veřejný ústav peněžní, aniž by
byl ochoten poskytnouti jej po dokončeni stavby co dlouhodobou zápůjčku hypothekární nebo komunální, může (láti stát
záruku za stavebni úvtr, jen když dotyčný věřitel se v dlužním
úpise alespoň zaručí, že nevypoví stavebnl úvěr, dokud se
dlužnikovi nepod3řf docíliti konverse na zápůjčku dlouhodobou. (§ 32, 4. odst.) V tomto ' připadě se u dotyčné zápůjčky
poznamená v knize pOlemkové, že stát převzal za ni záruku .
Poznámka se však při konversi. vymaže. (§ 34, 2 odst.)
O zápis a připadně výmaz všech poznámek, pokud se
výmaz neděje z moci úřední; musí požádati z. p. Ú. Vyroz. uměni býti musf: vlastnlk, věřitel, z. p. Ú., m. s, p.
6.. Pod por a pod J e § 32, č. 2. z á k ona.
Tato podpora záleži v tom, že se stát . zaručl stavebníkovi
platiti po dobu 25 let příspěvek na zúročení a úmor stavebniho nákladu a uděluje s~, jak přirozeno, teprve po ukončení
stavby. Podpora tato může býti udělena všem těm, kdož
v roc'e 1921 zahájí a do konce roku 1922 dokončí stavbu
nějakého domu s malými byty, po př. stavbu rodinného domu
nebo domku na vlastní náklad nebo na základě stavebního
úvěru, který si sami opatřili.
Příspěvek záleží po prvních 5 .let ve 4°1o stavebního
nákladu, do dalších 5 let ve 3 1 /2°;0, třetích 5 let 3 1/4 % '
čtvrtých 5 let 3°/0 a pátých 5 let 2 1/2°10 (§ 36).
PHspěvek bude se vypláceti ve čtvrtletnich pozadu jdoucích lhůtách, splatných vždy posledního března, června, záři
a prosince každého roku. První lhůta bude splatna nikoliv
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na konec téhož kalendářnlho čtvrtletf, kdy uděleno bylo obývací
povoleni, nýbrž na konec nejblíže příštího · kalendářního čtvrt
letí. ObývacI povolení musí však býti doručeno m. s. p. nejméně 4 neděle přede dnem splatnosti, jinak se splatnost první
lhůty pošine ještě o jedno čtvrtletf. Tak ku pře v případě,
kde obývací povolenf dáno bude v době od 1. éervence do
30. září 1921 a bude doručeno ·m. s. p. nejméně 3. prosince
192 I, bude první lhůta splatna 31. prosince 1921. Kdyby obývací
povolení doručeno bylo m. S. p. později, byla by první lhůta
splatna teprve 31. března 1922. (§ 38, posl. odst.)
O této záruce státní k poskytování příspěvků vyhotoví
Z. p. Ú. vlastnfkovi domu listinu vkladní, na základě niž
se na listu B v knize pozemkové vyznaéí tato povinnost státu
jako reální právo. Tím se, jak přirozeno, zvyšuje hypothekárnf
schopnost nemovitosti ve značné mlře. (§ 34 zák. a 37 nař.).
Právo na přispěvky, plynoucí z tohoto závazku státu,
může vlastník nemovitosti postoupiti hypothekárnlmu věřiteli,
jehož pohledávka na nemovitosti právem zástavním jest .
zájištěna. Dá-Ii se o tom postupu vědomost m. S. p., poukazuje
toto čtvrtletní příspěvky přímo hypothekárním.u věřiteli, jinak
vždy a výhradně vlastníkovi (§ 38).
.
Pro výpočet přispěvku rozhodnou jest výše stavebního
nákladu,
který se určuje způsobem již shora podrobně vylíčeným.
7. Pod por a pod I e § 32., č. 3 z á k ona.
Tato podpora, která jest jakousi kombinaci podpor pod
1. a 2. v § 32. zák. uvedených, bude volena asi všude
tam, kde bude patrno, že stavebník nebyl by sice s to vydržeti celou stavbu nebo opatřiti si pro celou sta vbu úvěr
státně nezaručený, ale bude tak moci učiniti ve výši rozhodně vyššI nežli OHOU nepatrnou částkou, .kterou musí nevyhnutelně vládnouti i v připadě uděleni podpory dle § 32.,
č. J. zák. (§ 39.)
Také zde zaručl se stát za pohledávku, ale percentuelně
menšI než je tomu v připadě dle § 32., Č. 1. zák. Fo provedené pak stavbě bude vypláceti vlastníkovi po 25 let pří
sp'ěvky dle těchže procentnIch sazeb a v těchže lhůtách. Zá-

Č.
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ků bude ovšem pouze oria
kladem
pro ~ÝPoč~tkltedchto
stavebmho
na a u, kťe~~P~~ni kryta zaručenou pohlev
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v

část

dávkou. ,
řIť bdobně ustanoveni
o záruce stá~nj
. O teto pod po e p a, I ~
§ 36 až 38, jmenovlte
dle §§ 29;-35 .. a o přIspevcf~h k~~h záruky při pohledávce
ustanovem o kmhovnich poznam .
zaručené a přispěvku státnlh<? na lIstu .. B.
Zaručená zápůjčka požívá sirotči JIstoty (§ 35).
8. Pod por a dle § 32., Č . 4~ z a'kona. , .
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'

sb

Ustanovení této podpory je v!as~:v06yatř~~~~ s!a~a~ý~i
k t,~m~, aby dokot~~3Y a YI ~20. obcemi, okresy nebo
byty, zaha]ene ~ ~oce
,.
t
ro něž byla na
obecně
prospěsnyml
skta:rtebnt~\
9dr~zs2~r' Sb. z. a n., přislfzákladě zákona z 23. ve na
"
bena státní podpora (§ 40). v, , , o'čce obci okresu atd.
Podpora záJeží tu fV 'pn~~n~agr~kázati ž~ ani se státni'
Dotyčná
obec v~kak mus V~t~Oa ~ 919 nenl s t~, aby si opapodporou dle za ~:ma z kve
v,
§ 41)
třila úvěr, k dokončení stavby potrebn~ (
.' odečtou-Ii se
Zapůjčiti může stát ob~i. pouzeaiOl!~~č~~~k'ať nezaručené~
poskytnuté iiž na stavčb~hzaput IČkYb'nI'ho náklad~. Také pro tuto
' , d 95°/ skute ne o s ave
d'
o
Yfd'f ástavní právo a to v pora I
zbyva o
zápůjčku nU~!1°o .na dome z~ I lUZ dle zákona z května 1919
Y' se na základě poihned za zapujčkou zaru eno .
(§ 42). Vypláceni záloh .na, st~~~~bad~~~t stadiu a jen těmi
tvrzeni o~c~. o tom, d v ]ake§ 33 Zúlokování a umořováni
procenty, Jez JSou udve} endt Vs mf' dle pokynů daných v §
p v o ,10 e v, .
.
, t 'k '
urcuJe m. s' .
cas t ' ků a úmoru ktera y a
27. částky
Obec nahraž~je
celkoveho statu
stave btunt'h o n~~fadu
,
, na který' nebyla pose
skytnuta ani zápůjčk~~ an~ neby~ s~~tem :ar~~~~'iti na 1/ léta
P ážného důvodu
2
I stát i obec majl pravo, zapu]čk?
napřed. Stát však zpravidla tohoto prava ez v

řujícfm

v

v

v

v

Y

•

v
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nepoužije (§ 45, odst. 1)..
"kd ž vlastnfk nedodržel
ve 1
Splat~os~.
bez
YÝP?
9
.~~~ytavpařevz~té
a nastane situace
povinnostt pn udelent zapuJc
27

1/
staveb nemuze býti povoleno na dlouho, ab~ 11m porucha
nebyla na závadu dalšímu řádnému vývoji
stavebniho ruchu , Proto musí každý, kdo o povoleni k stavbě
takové žádá, za sebe i své právni nástupce ve vlastnictví
budov takových podepsati t. zv. demoliční revers, že stavbu
do 20 let od udělení povolení stavebního odstraní. Kdyby tak
sám neučinil, má obec právo, odstraněni naříditi (§ 47. ll.
odst. zák).
'
Podpora na takové provisorní budovy záleží v příspěvku
jednou pro vždy ve výši 60%' po př. 40% stavební~o ná~
kladu. Příspěvek 60°/0 poskytne se na stavby provlsorm,
započaté v roce 1921 a dokončené do 1.. listopadu 1921.
přispěvek 40% na stavby provisornich bu?oy, započaté roku
1921 a dokončené po 1. listopadu 1921, neJdele však do konce
roku 1922 (§ 46).
, Příspěvek se vyplatí t~prve po dokonč~n~ stavby; ~uze
však býti naň vyplacena zaloha 50% pak-ll ze stavba ]IZ ve
stejném poměru pokročila (§ 47). .
Podpora 60°/0 stavebního nakladu muze na zaklade
zmocnění § 41., odst., 2 zák, býti, uděle~~ velkým ~~s!ským
obcim, kde jsou velka průmyslova středIska, obzvlaste ted'y
ku pf. v Praze, Brně, Bratislavi, Plzni a j. v., na pro V}":
sorní sta vby zahájené v roce 1919 a 1920. Mohou to byh
pro.visorni budovy zcela nové nebo ,provisorní úpravy stáya:
jících budov obytných. či neobytnych na budovy s malyml
byty (§ 12., 2 odst.).
Také zde vypláci se podpora teprve po dokoncem stavby,
'
ale může býti dle postupu práce povolena záloha 50%'
Do stavebniho nákladu, dle něhož se vypočítá výše
příspěvku, započftává se jen to, co vyžaduje provisorni rál.
budov (§ 41. zák.)
Demoliční revers nutno v knize pozemkové na listu B
vyznačiti (§ 42. zák.).
10; Řizení.

taková, která by pro stát mohla míti nepříznivé následky .
Jsou to jmenovitě:
1. Zanedbaný sta v domu, užívání téhož způsobem, který
není obecně prospěšný a setrváni v tomto stavu po 3 měsfce.
vzdor napomenutí;
2. nezaplaceni annuit do 3 měsíců po splatnosti vzdor
upomínce;
3. dům přijde do .sekvestrace nebo do dražby ;
4. vlastni k domu upadne do konkursu nebo do vyrovnacího řizeni;
5. prodej neb zastavení nemovitosti 'bez povolení m. s. p.
6. ani nový nabyvatel nemovitosti prodané se svolením
m. s. p. povinnosti vůči státu nekoná;
7. dlužník neužfvá půjčky k účelu, k němuž je určena ;
8. dlužník nevykáže, ač upomenut, pojištění proti ohni ;
9. obecně prospěšné stavební družstvo pozbude na základě rozhodnuti m. s. p. této vlastnosti (§ 45. nař . ).
O tom, že dlužnfk tyto povinnosti porušil, dozví se m. ·
s . p. z povinného oznámení věřitele, který dle dlužního úpisu
. '
musí to oznámiti (§ 31., ll. nař.).

regulačních plánů

o v

9. Podpor"a podle § 41., odst. 1. a 2. zák.
Kdežto čtyři druhy podpor, až posud projednávané, poskytovány jsou na sta vby domů s malými byty, stavěné jednotlivci,
sdruženlmi nebo obcemi k t r val é m u p o u ž i v á ni, týkajl
'se podpory poskytované výlučně staveb provisornich.
Provisorní budovou je taková budova, při niž možno
použíti i méně trvanlivého staviva a i jednodušší konstrukce
a její{ úprava vnějši i vnitřní jest zcela jednoduchá; trvání
takové budovy je vyměř.eno nejvýše na 20 let ode dne doručení stavebního povoleni. (§ 12 .. 2. odst.)
Takové provisornf budovy staví se z pravidla na takových
staveništích, kterých by za normálních poměrů vůbec za
staveniště použito býti nemohlo, tak ku př. na, veřejných
prostranstvích, polohovými plány navržeriých nebo na po ~
zemcích ležicích v čarách regulačních, po pf. na pozemcích,
, jež do regulačnich plánů nebyly , ještě pojaty (§ 47. a 48.
zákona). Jest přirozeno, že postaveni takových provisorních

•

v

v

,

Zákon o stavebním ruchu obsahuje ustanovení o trojím
a to
a) řízeni za účelem opatření stanovišť,

způsobu řizení,

.
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.

b) ř:zeni stavebnI,
c) řízenI za účelem dosaženI finanční podpory státní. Vedle těchto tři druhů řfzení, vztahujfcich se k stavbě
samé, zaváclf zákon dva druhy zvláštnfch soudů, a to pro
úpravu pracovnfch a služebních poměrů a mezd v živnostech
stavebních a v živnostech stavební hmoty vyrábějícfch a dopravujícIch, t. zv. rozhodči soudy mzdové (hlava druhá) a
pro stanoveni cen stavebních hmot a úplaty za jich dopravu,
t. zv. soudy .cenové (hlava třetf). Výroky těchto soudů jsou
všeobecně závazné a jsou směrodatné pro výpočet stavebního
nákladu. (§ 22, ll)
Platnost předpISŮ o těchto soudech konči dnem 31. prosince 1922. (§ 71 zák.)
11. ad a) Říz e n i z a ú čel e mop a tf e n i s t a ven i š ť.
Toto Hzenl upraveno jest v hlavě první zákona (§§ 1-10)
a použ[vá se ho pouze subsidiárně v případech těch, kde
nezdaří se výkup dobrovolný (§ 4 nař.). První tři §§ této
hlavy obsahují materielně-právní podmínky pro zavedené
vyvlastnění, které jsou jaksi provedením vyvlastňovacIho
práva státu, stanoveného § 109 úst. list. a § 365 vš.
obč. zák. V těchto podmínkách brán jest co největší zřetel
na soukromé vlastnictví a stanoví se, že se k vyvlastněni
má sáhnouti teprve, když tu nenf v~odných pozemků státnfch,
které stát je.st povinen prodati. Zádost o prodej takových
pozemků musí příslušné ministerstvo vyřfditi do 14 dnů.
(§ 2 zák.)
Vyvlastňovati možno pozemky nezastavené i zastavené,
tyto však jen tehdy,- když použivání dotyčných budov bylo
zakázáno 'a bylo nařizeno jich zbouráni. Přijde-li při tom
někdo o byt, má přednostni právo na byt v domech dle tohoto
zákona vybudovaných veřejnými korporacemi (§ 1 zák.). Za
tím účelem zajišťuje si stát ingerenci na pronajímáni . bytů
v takových domech (§ 56 nař.). Také práva na nemovitosti
váznouci nesmí utrpěti újmy a mohou býti spojena s nějakým
jiným knihovnim tělesem anebo přenesena do zcela nové
vložky (§ 1, odst. 4. zák.).
30

,

Aby nebyly poškozeny zájmy zemědělské a tím i politika vyživovací, možno vyvlastňovati především půdu neúrodnou, snad již rozparcelovanou, a to především tu, která jest
pokračovánim ploch zastavených a s níž komunikace dá se
snadno provésti (§ 48. zák.). Uhaslá snad jIž parcelační povoleni oživnou, počne-li se se stavbou do 1. září 1921 (§ 49.
zák.) . Nejprve přichází v úvahu · půda zabraná a veřejných
fondů a pak teprve pozemky obecní a teprve na poslednim
místě pozemky soukromé (§ 3. zák.).
Vzrostlé sady jsou 1. vyvlastnění dle tohoto zákona úplně
vyloučeny (§ 3, posl. odst. zák.).
Žádosti o vyvlastněni nutno podati u o. p. s. nebo u
slúžnovského úřadu, a musí býti v nich uvedeno, že se zamýšH na pozemku stavěti dům s malými byty a připojen
situační plánek (§ 4, 1. a 2. odst. zák).
Zahájení vyvlastňovacího řízení dá o. p. s. poznamenati
v knihách, aby řízení mělo platnost proti každému novému·
vlastniku (§ 4, 2. a 3. odst. zák.).
Úřad, vykonav na místě šetřeni, rozhodne o yyvlastněnf
.a určí náhradu nebo alespoň jistotu (§ 5. zák.). Uřad nepovoli vyvlastněni, prokáže-Ii vlastnfk, že pozemku potřebuje
pro vlastni živnost,. hospodářstvi, dům nebo domácnost nebo
prohlásí, že na pozemku sám provede stavbu s malými byty
.a tuto do 3 měsiců od knihovní poznámky vyvlastnění zaháji (§ 3, posl. věta zák.). Jinak se vyvlastnění zpravidla
povolí. V. nálezu vyvlastňovacIm určí se náhrada dle obecné
ceny pozemku (§ 6. zák.), jakož i lhůta, do kdy musi býti
se stavbou započato a do kdy musí býti skončena (§ 5. zák.).
Tyto lhůty musi býti stavebníkem dodrženy. Prodlouženi
jest možno pouze pro vis maior. Jinak možno nález vyvlastňovací pq př. zrušiti (§ 10. zák.). V knihách pozemkových
poznamená se právo vyvlastnitelovo, spolu však se poznamená,
že vyvlast~tel nesmi pozemek bez svoleni m. s. p. zciziti.
Pro případ. že by vyvlastnitel o takové zcizení žádal, nabídne
se pozemek především převodnímu vlastnfkovi (§ 8. zák.).
Také musi býti na pozemku knihovně zajištěna obnosem
30% ceny nahývaci dávka z majetku (§ 9. zák.) . .
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Na dome~ s jedním malým bytem lze vyvlastniti nejvýše
plochu 400 m-, ,na domek o dvou bytech plochu do 500 m 2
(§ .3, odst. 3. z~k.). Při výpočtu nákladu na 'pozemek béřou
se jen t~to rozmery do počtu (§ 22, l. nař.).
Je- h pozemek vyvlastněný zatižen, složí se náhrada
ks~u~u a ten ji rozvrhne dle zásad exekučního řádu. Odevzdant pozeymku vyvlastniteli stane se teprve po složení náhrady,'p o PL yo provedenI jejiho rozvrhu (§ 7. zák.).
N~klad~ nzenf vyvl~stňovacfI:0 .nese vyvlastnitel (§ 6.
posl. vetazak.), bude vsak na ne vzat zřetel při výpočtu
stavebního nákladu dle § 22, 1. nař.
Y'st~novení z~yk9na o stavebním ruchu, týkající se vyvlastnovanf stavemsť, pozbudou platnosti dnem 31 prosince
1921.

.

12. ad b) Říz e n i s t a veb n í.

Řízení stavební o stavbách s malými byty dle zákona
stavebním .~u5~u vykazuje značné úlevy a to' úlevy i pokud
jde o sta ventste J pokud Jde o prováděni stavby a změny
pokud jde o pl~tnost ~t~vajfcích zákonů regulačnfch a řádt1
stavebnfch, ale jmenovlte, pokud jde o přfslušnost úřadů a
délku lhůt. Všecky tyto úlevy a změny všaR majl platnost
do 31. prosince 1921 (§ 71. zák.).
, . Kdo zavedených úlev nechce použíti, jest povinen provestl st~vbu ~Ie platných stavebnfch řádů (§ 46. zák.).~
v
.,0 ulev~ch pro stav~niště byla již řeč s hora. Zálezep v tom, ze .zakon .dopoustf zastaviti po dobu trvání byto~e ~ouz~ provJsornfmJ budovami veřejná prostranstvf, navr:ena pla~y polohy,. a po~emky, ležící v čarách regulačních,.
oysem ale Jen s povinnosti, že budovy na takových pozemclch vystavěné mu sf nejdéle po 20 letech býti odstraněny
(§ 47. zák.).
Dále dopouští zákon pod podmínkou pořízeni vhodné
komun!kace na vlastní náklad, tedy ne na náklad obce zast~vent P?zemků, které do regulačních plánů n'byly P~sud
vubec pOjaty (§ 48. zák.).
.Uhaslá pa!celačnf povolení o~ivnou, počne-Ii se na dotycnych parcelach se stavbou domů s malými byty do 1 záři
1921 (§ 49. zák.).
.
.

?

v

Úle v y s t a veb n i jsou velmi značné a týkaji se hlavně
stavebních hmot, počtu pater u obytných domů, výšky místnosti, zatížení podlahy, stropnic, klosetů, kanalisace, schodiště,
chodníků a dvorů (§ 52-58 zák.).
Okolnost že někdo nepoužil úlev těchto, nedává mu
práva dožaddv,ati ,se proto zyýšení stave~niho nákladu. !'laopak, stavebnI' naklad stanovi se tak, Jakoby se bylo ulev
.
použilo (§ 23. nař.).
S t a veb ním ú řad e m jest úřad obecnf. Vyřízeni žádosti o povolení stavby musi býti vydáno nejdéle do 14 dnů.
Stížnosti musl býti podány do 8 dnů od doručeni usnesenI
obce a musi býti pfedloženy do dalších 14 dnů z, p. Ú.,
který je II. instancí. U z. p. ú. tyto stižnosti vyřizujI zvláštní .;
oddělení pro stavebni ruch (§ 50. a 60. zák.).
Nerozhodne-li obec do 14 dnů o žádosti nebo nepředlo
ží-Ii stfžnost ve stejné lhůtě od Lejího podání k rozhodnutí,
možno za to pokládati, ž~ stavba jest povolena a možno s ní
započiti. Obec pak ručí sousedům a stěžovateli za škody
z toho vzniklé. T o I i k stanoví zákon v § 50., odst. 4.
Ale § 14. odst. 2. nařizenf zde - v zájmu .bezpečnoy~t~
státní podpory - _ dekretuje povinnost ,staveb~fka, opatrtt~
si předem souhlas z. p. ú. Toto vysoce vyznamne ustanovem
bylo by však, jak již s hora bylo uvedeno, pojmouti do zákona samotného.
Také pro 2. instanci stanoveno- jest, že musí rozhodnouti
o stižnosti do 14 dnů po předložení téže (§ 65. zák.), ale
podobná sankce, jako ' s hora uvedeno, na nedodržení této
lhůty dána nenf (§ 50. zák.).
•
Vytýčení stavebni čáry má se státi dG 3 dnů od doručení
povoleni stavebniho (§ 51. zák.).
OódělenI pro stavebni ruch u z. p. ú. v P~aze, vBrně va
zvláštnf stavební úřady pro stavebnf ruch .v BratIslave a Uzhorodě jsou povolány k tomu, aby organisovaly veškeru čin
nost týkajfd se stavby domů s malými byty, jmenovitě práci
a výrobu stavebnfch hmot (§ 61. zák.), mail právO' požado~
vad ohledně stavebních hmot a potřeb a právo kontrolovah
činnost podniků stavebni hmoty vyrábějídch a dO'pravujfcfch
(§ 62. zák), vydávaji listiny záruční, s~arají se O' jich zápis
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do knih pozemkových, jakož i o to, aby v knihách učiněny
byly všechny poznámky, kterými zaručena jsou v přJpadě
udělené podpory práva státu, jmenovitě zákaz zcizení a právo
předkupní atd., a vykonávají všechna práva, která státu plynou
z toho že stavebnik nebo jeho právní nástupce nedostoji povinno~tem, stanoveným .v § 49. a násl. nař.
'
dosažení finanční podpory státnf.
'
Řizeni za účelem dosažení finanční podpory státní dle
§ 32. Č. 1 až 4 po př. § 41. odst. 1 a 2 zák. upraveno
iest t~kto:
.'
. .;
.. .
Zádosti za sta tnI podporu podavaJl se buďsI Jako:
a) žádosti o zásadni přislibení podpory, nebo b) žádosti
za uděleni podpory (§ 63).
'
.
ad a) V žádosti o přislíbení podpory musi býti
uvedeno: ~
1. jméno (firma), žadatelovo povolání a adresa,
2. stavba, pro níž se přislíbeni podpory žádá, počet malých bytů, rozpočtený náklad na pozemek a stavbu,
.
3. od koho a jak bude poskytován úvěr hypothekárni
a stavební a jak bude uhrazen n~klad tímto úvěrem nekrytý,
4. jaká podpora se žádá,
5. učiněné přípravy jmenovitě v příčině pozemku stavebního.
Potvrzení obce o tom, že v obci jest nedostatek bytů
(§ 10) musi býti přiloženo jen tehdy, když okolnost tato není
všeobecně známa (§ 64. nař.).
• Ad b) ž á d o s t o u děl e ni pod por y musi obsahovati
tytéž náležitosti, jako žádost o přislíbeni podpory až na uči
něné přlpravy (bod 5.). Přilohy této žádosti isou:
.
h osvědčení obce o bytové nouzi v místě bezvýmineČně (§ 10.),
2. knihovní výtah o pozemku stavebním, z něhož bude
patrno, že žaďatel jest vlastnikem téhož,
. 3. listina, v níž hypothekární věřitel přistihuje hypothekárni a stavebni úvěr a uvedena jest jeho výše a způsob
úrokováni, úmoru a vedlejšich platů,
13. ad c)

34

Řízeni

za

účelem

4. ' návrh dlužního úpisu, v němž se jak dlužník tak
podrobuje všem podmínkám § 27. a 31. nař.,
5. stavební povolení,
6. výkaz o navrhovaném nájemném s udánfm, pro koho
(jaké třídy obyvatelstva) se byty zřizují,
. 7. plány a rozpočty stavby.
Osoby právnické (spolky, ústavy) musf nad to předložiti:
8. potvrzení o podmínkách svého právniho trvání, dále
o tom, že stavba domů · se srovnává s jejich účelem a že
osoby je zastupujfcf jsou hodny důvěry (§ 16), počet členů
(z jakých tříd obyvatelstva) a velikost jmění vlastního i svěře
ného. Obce a jiné veřejnoprávnf korporace musí pak předlo
žiti vedle příloh 1-7:
9. usneseni o stavbě a úhradě nákladu,
10. jedná-li se o stavbu rodinných domků, prohlášení
čekatelů, že jest jim znám náklád stavebnj a že jsou s to
10% téhož splatiti a všecky ostatní podminky splniti. Obecně
prospěš~ družstvá stavebnf pak musi předložiti dále:
11. výměr m. s. p., kterým jim přiznána byl.a vlastnost
družstev obecně prospěšných (§ 66.). .
.
S t a veb ni plá n y a r o z poč t y musí býti sdělány tak,
aby na základě ' nich bylo možno stanoviti přesně výši sta",
vebního nákladu a výši finanční podpory (§ 21. a 23.) Podrobné náležitosti plánů a rozpočtů jsou . uvedeny v § 66.
M f s tem. pod á niž á d o s t i jest:
a) u žádosti o zásadní přislfbení podpory o. 'p. s. nebo
magistrát nebo politický úřad I. stolice na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,
b) u žádosti o uděleni podpory příslušná okresní stavebni
správa na Slovensku a v Podkarpatské Rusi státní stavební správy.
Obce s vlastním statutem podávaji své žádosti přfmo
u zemského politického úřadu. (§ 67.)
.
~
Ad a) O. p. s. žádost, je-li potřebi, doplní a pošre ji do
8 dnů od podáni nebo doplnění z. p. ú. · s vlastním odůvod
něným návrhem, v němž se též vysloví o nedostatku bytů
v obci (§ 10.), o úvěrové schopnosti a majetkových pomě
rech žadatelele (§ 15 ),' po případě o tom, jsou-Ii zde důvody,
pro něž by uděleni podpory bylo vyloučeno (§ 20).
věřitel
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Jeden opis návrhu zašle se m. s. p. (§ 69.)
Ad b) Okresní (státní) stavební správa předloží žádost
o udělení podpory z. p. ú. s vlastním návrhem, v němž se
vysloví o vhodnosti pozemku, o kupní ceně zaň, o účelnosti
navrhované parcelace, o vhodnosti a účelnosti zamýšlené
stavby, o půdory~ném řešení, o stavebnim nákladu a přf
padný'Ch úsporách. Opis návrhu zašle se m. s. p. (§ 69.)
Zemský politický úřad může žádost sám právoplatně
zamítnouti. Proti tomuto zamitnutí není opravného prostředku.
Opis zamitavého usneseni nu tne poslati m. s. p.
Shledá-li, že žádosti možno vyhověti, předloži:
ad a) žádost o přishbení podpory m. s. p.,
ad b) žádost o udělení podpory m. v. p. (§ 70.)
Rozhodnutí o udělení finanční podpory příslušf m. s. p~
v dohodě s m. v. p. a m. f. (§ 71).
O přislíbeni nebo udělení podpory nutno vyrozuměti při
slušný obecní úřad. po př. úřad berní, jedná-Ii se o osoby,
podléhajfcí dani z přIjmu nebo společnosti, podléhajicí dani
výdělkové, které jsou v přfpadě podniknutí staveb obytných .
budov činiti si v přiznáni daňovém srážky dle zákona z 3. března
1921, Č. 102 Sb. z. a n.
N á k I ad na ř I ze ní dle zákona o stavebnfm ruchu
hradf stát (§ 67. a 24. zák. a §' 72. nat.). Pouze výlohy pří
padného místního šetření dle § 60. nař. nese žadatel podpory
může si je však započitati . do stavebního nákladu (§ 21. nař.).
14.

Ja k ép o v in n o s t i
níkovi

státně

ukládá stá t n f správa v I a s tpodporované stavby.

Aby dosaženo bylo účele, který sleduje zákon o stavebnim ruchu, totiž aby v době co nejkratší bylo zde dostatek
malých bytů a aby tak v brzku odstraněna byla krutá bytová
nouze, stát vyhražuje si co možná největší ingerenci na stavby
malých bytů, s jeho podporou prováděné, a vymiňuje si na
nedodrženi určitých povinnosti dokonce i konvencionální pokutu dosti značné výše.
31)

Tak

jmenovitě

stát (z. p. Ú. nebo m. s. p.):
1. určuje dobu započetí a dokončení stavby a proveden i
téže dle schválených plánů a rozpočtů (§ 49 nař.),
2. nařizuje, aby mu ihned po dokončeni stavby předlo
ženo bylo vysvědčení o dokončeni stavby a obývací povolenI
a knihovní výměr o vyznačení domu v knihách(§ 51.),
3. ukládá vlastníku, aby platil fádně a v čas daně, při
rážky a jiné veřejné dávky, jakož i pojistné premie a splatné
.ánnuity a o tom se v čas vykazoval (§ 54, nař.),
4. stanovi, pokud jde o stavby obci, okresů, žup a obecně
prospěšných družstev stavebních, jimž udělena podpora zcela
nebo z části zaručenfm zápůjčky a po př. stavebního úvěru
dle § 32, Č. 1 nebo 3 zák., výši minimálního nájemného
(§ 57, nař.),
5. omezuje právo vlastnika domu na volné pronajmuti a
na výpověď z bytu a ukládá mu povinnost předkládati 1.
·února výkaz nájemného a výdajů (§ 59, nař.),
6. vyhrazuje si již během prováděni stavby i později
právo dohledu a revisí a po př. právo dáti nutné závady
odstraniti a opravy provésti na náklad vlastníka. (§ 49 a 52,
nař.)
-'
Dále stanoví stát řadu dalších povinností, na jichž nedodržení stanovi k o n ven ční p o k u t u, a to:
7. stanoví, že vlastník stavby musí hned po zřízení
krovu dáti sta vbu pojistiti u některé v tuzemsku přípustné
pojištovny na částku, kterou urči z. p. Ú. a dáti pojistku vinkulovati ve prospěch hypothekárních věřitelů, jmenovitě věřitele
zaručené zápůjčky, jakož i vykazovati řádné a včasné placení
.
premií (§ 50 a 54, nař.),
8. stanoví, že vlastník musí udržovati dům v dobrém
stavu (§ 52, nař.),
_
'
9. zakazuje provedeni jakýchkoliv stavebnfch změn (nástaveb, přístaveb, sbouráni, změnu velikosti bytů) a připoušti
takové změny jen výjimečně se svolením z. p; Ú.· a m. s. p.,
10. zakazuje vlastníkovi, aby si vYPůJčoval nové obnosy
v pořadí umořené již knihovní zápůjčky zaručené nebo před
cházejjcf nezaručené, až do úplného splacení zaručené zápůjčky,
ukládá mu povinnost, dáti vymazati umořené zápůjčky z knih
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a vyhražuje si ingerenci na

výpověď

hypothekárnf

zápůjčky

(§ 55.' nař.), ,
ll. stanoví, že vlastnik domu sml pronajmouti byty'

pouze osobám, které bytu vůbec nemají nebo potřebuji bytu
lepšfho a vyhražuje si v zájmu veřejném ve prospěch , osob
veřejné služby (státnfch zaměstnanců) při prvém pronájmu:
v domech obci (okresů, žup) 50% ' bytů, v domech obecně
prospěšných stavebních družstev 20%
bytů, v domech jiných
osob 10% bytů dle obytné podlahové plochy všech bytů.
Z. p. Ú. může si po případě vyhraditi schválení všech pronájmů (§ 56, nař.),
12. stanovi, co jest vlastník domu povinen nahražovati
státu, když zaručená zápůjčka či.ní více než 70% stavebního
nákladu a když v domě jsou malé provozovny nebo jiné
hospodářské nebo živnostenské mfstnosti (§ 58, nař.),
13. zakazuje zcizeni -a zavazeni domů, zajištuje si právo
předkupní, po př. si vyhražuje svolení k prodeji. (§§ 60 až
62. nař.)
K o n ven čni p o k u t a, která je stanovena na nedodržení
povinnóstf s hora ad 7. -13. uvedených a která musf býti na
domě zajištěna právem zástavnim, obnáší 20%
zaručené
půjčky dle stavu v době, kdy se porušení povinnosti stalo,
po případě 10% zápůjčky, Jde-li o podporu dle § 32, Č. 2
nebo 41 zákona. (§ 62. zák.)
Vedle toho má nedodržení uvedených povinnosti, jmenovitě neudržovánf domu v řádném stavu, nepoužívání jeho
dle jeho určení (§ 52, 53), nespláceni annuit (§ 54), takže
dojde k vnucené správě, vnucené dražbě . nebo· dokonce ke
konkursu, prodej nebo zastavení domu bez 'povoleni m. s. p.
(§ 60-62), nepoužfvánf zápůjčky ke svému účelu, zanedbání
povinnosti k pojištěni (§ 50 a 54), odvoláni obecné prospěš
nosti u stavebniho družstva (§ 62) za následek, že zápůjčka
stane se ihned splatnou bez výpovědi (§ 45. nař.).
Obecně prospěšná družstva mohou však býti v případě,
že m. s. p. odvolá jejich obecnou prospěšnost, ušetřena t?~
hoto tvrdého následku Hm, že se zaváži misto toho zaplatiti
konvenčnf pokutu 30%
přímé zápůjčký, poskytnuté jim podle
§ 40. nař. a § 32., Č. 4 zák., na dokončeni staveb s malými
38 .

byty. Stejnou výhodu může poskytnouti m. s. p. i obcím,
nebo župám, nastane-li případ, v němž by zápůjčka
byla ihned splatnou.

okresům

15. Z á k a z z c i z e n í a z a vaz e ni.
Jedním z nejúčinnějších prostředků, jimiž stát si zajišťuje
uskutečněni všech předpokladů pro bezpečné zúrokování a
umořování zaručených zápůjček, jest, že bledl zabrániti časté
změně vlastníka a působí k tomu, aby vlastnfk zůstal, pokud
možno, stále týž. K tomu cfli si vyhrazuje stát právo udHeti
povolení k prodeji staveb, vystavěných za podpory státní.
Tak tomu jest zvláště u staveb obcí, okresů, žup a obecně
prospěšných stavebních sdruženi, u nichž tento zákaz trvá až
do úplného umoření zaručené zápůjčky a vztahuie se též na
zatížení hypothekárnf výpůjčkou (§ 60. nař.).
U obecně prospěšných stavebních družstev, která staví
zpravidla jen pro své členy, n~řizuje se, že dru~st~o ~usi s]
vymlniti s nabyvatelem smluvm pokutu, kterou Sl da kmhovne
poznamenati, pro případ, že by během 10 let od vkladu vlastnického nebo uživacího (nájemního) práva dům prodal
(§ 61. nař.).
...k l ' . v~ d lVi
.
Pro stavebm druzstva pa p atJ Jesl~ a s omezem, ze
jednotlivé osobě (rodině) nesmf Vse pr?da~i více ?ež jedin~
dům, že nesmí se za dum pozadovah vice nezlt skutečny
celkový náklad, že ve smlouvě trhové mus{ býti umluveno,
že se' v prodaném domě nesmf bez svoleni m. s. p. provozovati živnost hostinská nebo výčepnická a že se vyhrazuje
právo. předkupnJ pro stavebni družstvo a po př. pro stát,
kdyby stavební družstvo práva toho nepoužilo. (§ 61., ll. odst.
Č. 1- 3 nař)
_
Všecky shora zmíněné zákazy zcizení a práv~ před
kupní musí býti v knihách pozemkových poznamenany (§§
55., 60., 61. nař.).
v

o

v

1 6. výš e

ž e a n á hra d y stá t u.

činže upravuje nařfz~ní pouze,
okresů, žup a. obecně prospěšných

Výši
-obcí,

čin

pokud jde o stavby
stavebnich sdruženi,
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na které udělena podpora ve formě zápůjček, zaručených dle
§ 32., Č. 1. a 3., kdežto ostatním vlastníkům takových domů
ponechává volnost při stanovení činže, avšak ustanovuje tu,
že vlastník jest povinen z částky nájemného, o kterou jest
skutečný výnos nájemného vyšši než ono minim~lnÍ nájemné
stanovené pro obce atd., odvésti státu 70% (§ 57. a 58.,
3. odst·. nař.).
Výši minimálního nájemného pro obce, okresy,
župy a obecně prospěšná družstva stanovi zákon tak, že musi
stačiti k úhradě:
I. dani s přirážkami a jiných veřejných dávek, pokud je
hradí sám vlastnik domu,
2. správnfch a udržovacich výloh ve výši 0'3% stavebního nákladu,
3. požárniho pojištěni,
4. annuity ze zápůjčky, která předchází zaručenou zápůjčku,

5. náhrady annuity, pokud se plati z částky nad 70'/0
stavebního nákladu,
.
6. nejvýše 5% úroků a 1'/0 úmoru vlastních prostředků
majitelem do stavby investovaných. (§ 57. nař . )
Ve vysvětlivkách k návrhu nařízeni se uvádí, že nájemné
takto dle § 57 . nar. stanovené, bude se rovnati v nájemnich
domech asi čtyřnásobnému nájemnému z dob před válkou.
Ve skutečnosti je to částka až pětinásobná. Poněvadž pak
jest . dopuštěno, aby soukromí vlastníci stanovili činže ještě
vyšší. možno říci, že byty v takových domech budou dostupny
jenom lidem se značně vysokými přfjmy. Za to budou téměř
nedostupny dělnikům a státním zaměstnancům s menšfmi platy.
.
Vzhledem k tomu však, že stavby, provedené se zárukou
státu do konce roku 1922, požívají po 50 let osvobozeni od
daně domovni, třídní i činžovní (§ 39. zák.), jest možno tuto
ještě značnou položku z činže odečisti.
Snfžení činže pod minimum § 57. nař., jest před úplným
splacením zaručené zápůjčky vyloučeno (§ 59. nař.), zvýšeni
jest dovoleno pouze, když výlohy správnf a udržovacl činí
více než 0'3% stavebnlho nákladu o onen zlomek 0/0 stavebnjho nákladu, o který dotyčné výlohy jsou vyšší.
40

I

Čím větší jest záruka státu, tím menší jsou výlohy, které
nutno krýti výnosem nájemného a tfm menši části nájemného
bude potřebf k úhradě výloh dle § 57. nař. V případě , že
záruka čini více než 70°/0-85% stavebního nákladu, jest
vlastník povinen nahraditi státu částku, o kterou stát zaplatí
na annuitě s přísl. více, než co odpovfdá oné části stavebního nákladu. Při tom největší výhoda poskytuje se obcim
a družstvům při stavbě obytných domů nájemných, t. j. 85°/fJ'
kdežto při stavbě rodinných domků pouze 80 % , kdežto pro
jiné osoby platI všeobecně mez 70% ' (§ 58., 1. odst. nař. )
Stejně musf vlastnfk nahraditi též tu část annuity s přísl.,
která odpovidá poměrné části nákladu stavebního za mfstnosti průmyslové neb obchodní, za něž stát nepřevzal záruky
(§ 58, 2. odst. nař.).
Výše těchto náhrad zůstane až do konce roku 1925
nezměněna. Po tomto roce bude moci býti tato náhrada změ 
něna . Nařízení tu totiž počítá s pravděpodobnosti, že ochrana
nájemníků platná pro domy, pro něž bylo uděleno stavebni
povolení do 27. ledna 1917, do té doby bude upravena tak.
že se nájemné sejde asi na stejné výši s nájemným v domech
postavených se státní podporou a že pak bude možno sá hnouti k intensivnějšimu umořování zaručených z~půjček .
(§ 58., 5 odst.)
.
' Náhrady zmfněné musí býti za placeny vždy do 14 dn ů
po splatnosti annuity.
Z uvedeného jest patrno, že se nájemníci nemajl na nic .
pěkného co těšiti. Bude záležeti tedy na tom, aby povolaní
činitelé čelili co nejvíce lichvě s parcelami a přeháněni cen
stavebních hmot, jmenovitě cihel. Cena 600 Kč za 1000 cihel
jest skutečně při nejmenšim třikráte přehnána a majitelé cihelen by tu nadělali ohromné a ničím neodůvodněné zisky.
Jest si tedy přáti, aby zvláště cenové soudy konaly svoji pov innost co nejpozorněji.
Pro stavby, zahájené v roce 1919 nebo 1920 a zhruba
dokončené v roce 1920, nařízeni v § 76. stanovi analogické
stanoveni činže, žádá však - očividně . z důvodů, že stavby
. prováděny byly v době vý~odnějšich cen ,stavebnfch hmot
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a práce
(z 15-20%
státu.

intensivnější úmor a úrok zar~čené zápůjčky
celkového stavebnfho nákladu) a větší náhrady

Rozhoduje

Protokol podepisují všichni

17. Cenové soudy.
(Vládní

nařízení

Ohledně soudů
nařfzení.

z 21.

května

1921,

Č.

prováděcí

Cenové soudy mají býti zřízeny v celé republice čtyři,
a to v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě.
Soudy tyto určuji ceny všech sta vebnfch hmot a stanoví
výši úplaty za dopravu stavebnfch hmot. jakož i jednotky
rozpočtové pro různé řemeslné práce.
Výroky těchto soudů jsou pro celý obvod jejich působ
nosti všeobecně závazny. Na základě nich nutno počítati stavebnf náklad a určovati výši záruky stát nf.
Předsedou takového soudu jest vždy technik. a to buď
předseda oddělení pro stavebvnl ruch z. p. s., nebo 'některý
jiný úřednik tohoto odděleni. Cleny jsou vždy jeden zástupce
zaměstnavatelů, jeden zástupce býva.Iých zaměstnavatelů, jeden
zástupce zaměstnanců a jeden zástupce bývalých zaměstnanců
každé skupiny, jeden zástupce obecně prospěšných stavebních
družstev, jeden zástupce odborové dělnické ústřednL a jeden
zástupce revisního odboru ministerstva financí. Cleny ze
súčastněných stran jmenuje předseda dle návrhu súčastněných
korporaci, resp. organisací.
Ve většlch střediscich v tom kterém obvodě jest možno
zříditi místní sekce cenového soudu.
Říz e n i cenového soudu jest upraveno tak, že se při
prvém jednání v roce 1921 urči ceny pIO tento rok, při druhém jednání v červenci 1921 se tyto ceny přezkouší a po
přfpadě opravl, stejně při jednání třetIm v říjnu 1921. Čtvrté
zasedání má býti v lednu 1922 a mají při něm býti stano. veny ceny pro rok 1922, další pak tři jednáni v dubnu, čer
vencia říjnu 1922 budou se zabývati přezkoušením těchto cen.
Aby cenový soud byl k usnášeni schopný, Jest potřebi,
aby vedle předsedy a zástupce revisnfho odboru ministerstva
financl bylo přftomno alespoň 5 členů soudu,.
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při

a

rovnosti

hlasů

hlas

přítomni.

) 8. L o s o v á v;ý p ů j č k a.

197 Sb. z. a n.)

cenových vydáno bylo zvláštní

nadpolovični většina

předsedův.

Prostředky ku krytí nákladu na podporu stavebního ruchu opatřl si vláda na základě zmocněni, daného
jl v- hlavě čtvrté zákona (§§ 23- 28) I b s o vou v Ýp ů j č k o u.
Zmocnění sahá až do výše 1 milliardy Kč, z toho 150 milHonů Kč má býti v·ěnováno na postavení obytných budov
pro státnf zaměstnance (§ 29, hl. pátá.).
Prováděcí nařízeni o losové výpůjčce bylo rovněž již
vydáno. Na základě téhož vydáno bylo 2 milIiony losů · po
500 Kč v pěti tisfcích serifch po 400 číslech, z toho 2 tisíce
serU s losy celými, 3 tisíce serifs losy pětinkovými po 100 Kč.
Každý los má 2 listy, jeden obligačnf, jeden výhernf.
Tahy jsou vždy dvakráte za rok, 1. února a 1. srpna. Při
každém tahu umoři se vždy za 20 millionů losů, do roka za
40 miJIionů. Losy tažené v tahu umořovacfm súčastní se
dále co výherní listy tahů výhernfch, losy tažené s nějakou
výhrou súčastní se dalšíc,h tahů umořovaclch, až budou taženy v tahu umořovacfm.
Výhry obnášeji při každém tahu. 8 mil. Kč.
Další je patrno z .prospektů všude vyložených.
Loterie jest výhodná a poněvadž se jl podporuje současně
účel obecně prospěšný, lze ji co nejlépe doporučiti.

19. S p o leč n o s t i s ob m.
(Vládní

nařízení

z 21.

května

ruč,

1921,

dle § 36. zák.

č. -205
.

Sb. z. a n.)

\

Dle prováděcfho nařízenf k § 36. zák. o stavebnfm ruchu,
mají býti společnosti s obmezeným ručením pro poskytování
dlouhodobých zápůjček na stave,bní .a hypothekárnI úvěr,
zřízeny vždy pro jeden nebo vice krajů a mohou 'jako jediný
obchod vedle poskytování dlouhodobých zápůjček provozovati
obchod přiJfmáním vkladů svých člepů nebo osob třetích.
Při tom, aby docíleno bylo co nejvíce a co nejdéle vázaných vkladů, za~učuje stát vkladatelům, i samým společnIkům.
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úrokové premie od 1-2 1/ 2 010 dle délky vázanosti vkladu.
Nejmenšl doba, po kterou vklad vypověděn býti nesml, jest
pět let.
Kde · se ustavl taková společnost s r. o., musí to oznámiti
m. f. a vyžádati si jeho předběžné schváleni. Na základě
tohoto předběžného schváleni může býti taková společnost
zapsána do rejstřlku firemního a zahájiti činnost.
Stát dá si k společnosti takové vklad, který čini nejvýše
1/6 vkladů ústavu. Vklad ten se dává v losech pro podporu
stavebniho ruchu a řídí se dle potřeby a výnosu losové
.půjčky.

Vklad státu musí býti 4% zúročen a to půlletně; úrok
musi býti zaplacen do 14 dnů po splatnosti, jinak nastává
povinnost platiti 5 % úrok z prodlení.
Dluhopisy, které si dává ústav od stavebníků dáti, musl
obsahovati všechny náležitosti § 27 a 31 prov. nař. k hlavě
VI. a VII. zák.
K prováděcfmu nařízeni k § 36 zák. přIpojen je vzorec
společenské smlouvy, v němž je stanoveno, že hlasování řídí
se dle výše vkladů jednotlivých společnfků .

Do dat e k.

vZ O i c e

a pří k 1a d y.

Číslo 1. Ž á d o st n a n á i e mni Ú řad o ú p r a v u

n áj em n ého.
Nájemnímu úřadu
v .................................... _.___________ _
a) žádá majitel

M. N., majitel domu čp ............... v_................:.......................................
žádá za zvýšení nájemného dle § 8. Č. 1., 2., 3., 4., zák.
9 ochraně nájemnfků. V roce 1914 placeny tyto činž~_..........._
(Napsati seznam všech

nájemníků.)

Účty za adaptace jsou přiloženy.
b) žádají nájemníci.

A. K:, O. W., nájemník(ci) v domě čp ..:.......~ ..... v.......................... ..
žádá(jí) o spravedlivou úpravu činže dle § 8. zák. o ochraně
nájemníků.

Dle připojeného potvrzeni berni správy placeno v roce
1914............................ .
.
M. N., majitelka domu, požaduje....................... což jest nepřipustno a neodůvodněno.
Dle potvrzení městské vodárný činí
a cena ...............K ........h, co v procentech

spotřeba
čini

vody. .............
nejvýše ....... % .

Dle potvrzeni městské elektrárny činí spotřeba energie
pro . osvětlovánI schodiště ročně nejvýše .............. , což. při ceně
K..,........... by činilo ............... K ........h ročně; v procentech nájemného vyjádřeno by to činilo nejvýše ....... .0/0 •
Oprav llebylo. Opravy byly nepatrné, požadovaná částka
jest přehnaná.
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Žádáme e), aby při výpočtu procenta zvýšení bylo z cifry
nájemného za rok odečteno: obnos činžovniho groše a obnos
vodn~ho tehdy zapravovaného.
Zádám(e) písemné podrobné vyřízení.
V..........................................., dne _______________________________________________________ .1921 .
Podpisy.

éislo2. Přiklad a návod pro stanoveni vyse činže
dle 8. zák. o och ran ě n á i e m ní k ů.
A. W. platil v roce 1914 z bytu .............................----..--------------· na
Smlchově

i s činžovním grošem a vodným a zemskou dávkou. . . . . . . . K 1284'Z toho je čisté nájemné
.
" 1200'K těmto nutno připočfsti bez dalšiho
%
odUvodněni
20
(V těchto 20°/° zůstane zahrnuta
zemská ' dávka 2-2 % jež dřive placená a nezvýšená.)
Vodné činí asi 12% nájemného. Nájemní úřady je - ale zcela neprávem, půčitaji celé . . .
. 12%
Zvýšený náklad na osvětlování schodů,
který činí 10°/° a který nájemní
. úřad rovněž celý připočítává
10%
Za vymetáni komínů · počítá nájemní
% řekúřad, že to čini 2'2% -4
%
něme tedy . .
2'2
.*
Úhrne~'2% t. j. " 530'40
Bude se tedy platiti K 1730-40
K tomu přijde čirtžovnÍ groš z toho obnosu, který
. čini 12% tedy . . . . . . . • . . . " 207'60
A. W. bude muset platit nyni K 1938'00
Tak asi upravují činže nájemní úřady.

Podotknouti však sluší, že nájemni

úřady béřou

sledujíce

obyčejně především zájmy domácích, procenta příliš vysoká.

, Bylo by, tedy potřebi, naléhati na obce a obec ni elektrarny a y?d~rny, aby samy- přesně stanovily přfpustné pro-cento zvysem a to aby bylo nájemním úřadem potom bezpodmfnečně dodržováno.
, Upozorniti slušf, že u pra videlných provozovacfch výloh
spOjených s u~~žová~ím a s~.rávou domů padá tu, pokud jd~
o pla!y k?nane obCI nebo ]~~ý~ veřejn,oprávnim podnikům,
na, vah~ .len to procento zvysem , ktere činí vÍCe než 20°/
(VIZ znem bodu 2. § '8.).
o
D~ té doby n,ež obce uveřejní příslušná data, nutno se
o?raCeh o dotyčna data na vodárnu, elektrárnu městsky'
duchod. .
.
'
.~áklady na mimořádné nutné opravy ' respve obnosy rozvrhUJI se na nájemníky asi takto:
.

V

domě

bylo

s přiznanou činží
potřebí adaptaci za

K 24.000'-

. _ .
7200 K.

!'1a každt 1000 činže připadlo by z tohoto nákladu
fo rozdeleno na 5 let činí ročně
"
a podmiňuje tedy na těch 5 let 'daiší 'zvÝše'ní"
o 6%

300'60'-

,

Čislo 3. Ž á d o st o v Yv I a s t n ě n í p o zem ku.

Okresnf politické

správě

v .. ________________ ........................................

Antonín Mára, mistr slévačský v ........................................._ č ...... _
žádá o vyvlastnění pozemku Č. kaL............. v obcL............_ ...........
(Vložka č .......... ~...).
Ochrana

nájemnfků

4.
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Žadatel snažil se pozemek ten od posavadniho vlastníka
p ......................................................... v_....................................................... z volné ruky
koupiti, ale týž odepřel ho prodati (viz připojený dopis (1).
-

V obci jest bytová nouze, což jest všeobecně známo*)
vysvitá z připoj-eného potvrzeni obecniho úřadu (2).

Pozemek, o nějž · jde, jest půdou neúrodnou a byl už
rozparcelován. Komunikace jest možna cestou .................................... .
Podepsaný zamýšlf na pozemku postaviti rodinný domek
s 1(2) byty pro svou ....... člennou rodinu*) a pro rodinu X. Y.
o ....... členech - činžovní dům pro svou rodinu ........člennou a pro
rodiny: _.............................................................................................................._.....................
Situačnf .plánek jest připojen (3).
~ ZahájenI vyvlastňovacího řízenI budiž v knize pozemkové poznamenáno.
V..........................................., dne ........................... _____ 19·21.
A. M.

Číslo 4. Ž á d o s t o s t a veb n i po v.o len í.

Obecnimu

úřadu

v _....................................................... .
Podepsaný František Bambas, železniční zřízenec, v ..............
___._, č . .............. , . hodlá na . (svém) pozemku, Č. kat. ...............
obce ......................................................... (vložka Č ................), který mu jest,
jak . z připojeného knihovního výtahu na jevo vychází (l),
právem vlastnickým připsán, postaviti s použitIm výhod a
státní podpory dle zákona o stavebním ruchu ze dne ll. března
] 921,. Č. 100 Sb. z. a n., rodinný domek*} - dům - dům
o ........ malých bytech po ....... kuchyni a
pokoji (lch)
*) Nehodící se vynechati.

....... patrový

činžovní dům

a ....... pokoji(Ich) -

s ............... malými byty o ....... kuchyni
a žádá o uděleni stavebního povoleni

a vytýčen! stavební čáry.

StavebnI plány (2, 3, 4 atd.) jsou připojeny.
V ..........................................." dne .......................................................... 1921 .
F. B.

Číslo 5. Ž á d o sJ o z á s a dní při s I lb e n í pod por y.

Okresní politické

správě

v ......................................................... .

Podepsaný Václav Wágner, majitel cihelny, žádá o zásadn! přislíbenI podpory dle § 32, č. 1 (2, 3, 4) zák. o stavebnlm ruchu - dle § 41. odst. 1. zák. o stav. ruchu pro sta~bu*) - provisorní budovy s malými byty - rodinného domku s 1 (2) byte~ (byty), rodinných domků o 2 (3)
bytech pro své členy - činžovních domů s malými byty. na
pozemku(cich) Č. ·kat. ...................... v obci ........................................... .
V projektovaném domě*) (ných domech) bude celkem
.............. bytů o ........ pokoji(ích) a kuchyni.
Náklad na pozemek óbnášI . . . . K _.................... h ..............
náklad na stavbu bude činit . . . . K ...................... h _..........._
výlohy s opatřením úvěru budou činiti K ................ ~.... h ..............
K ...................... h ..............
úhrnem .
Stavební náklad bude kryt z 1/10 stavebnIkem, a to tím
.
a) ze týž dá pozemek(y). který mu, jak z připojeného
knihovního výtahu patrno, patří;
b) že týž poskytne jako majitel cihelny potřebné cihly;

způsobem*):

*) Nehodící se vynechati.
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c) že týž bude jako z~dnik , jako zednický polír, jako stavitel na stavbě tak dlouho bezplatně pracovati, až úhrnná
jeho práce dosáhne oné výše.
Zbývajících 90%

nákladu uvolila se poskytnouti na 5°11}

.~~~f~: n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....~.~~.~.~....~... ~···~·ál~ž"~·~···~···::::::::::::::::::::::::::~.....~~~~.:

.................................................. sp. s r. o. v ......................................................... ) a to
na základě podmlnek, stanovených v §§ 27 a 31 prováděcího
nařízení k zákonu o stavebním ruchu.
Stavební pozemek jest již zakoupen*) - bude vyvlastžádost o vyvlastněni již podána - bude koupen od posavadnlho vlástnfka.
.

I?ěn,

Že v obci jest nedostatek bytů jest všeobecně známo.
Pravdivost hořejších údajů stvrzuje ústav, úvěr poskyto.
.
vati hodlající.

,

V .......................................... , dne .............:........................................... 192'1.
v. W.

Potyrzení obce o bytové nouzi.
Podpis

zálo~ny

(Nebo razítko a podpis 2
družstva.)

členů

atd.

Číslo 6. Žádost

O

uděleni státnf podpory.

Státní okresní správa stavebni
v ....................................................."..
Karel Pokorný,· úřed!1fk v _.....,................................... , č .......................
- (obecně prospěšné stavebni družstvo v .................~....................._ )
žádá o udělení státní podpory dle . § 32, č. 1 .(2, 3, 4) 41,.
odst. 1 zák. o stavebním ruchu, pro stavbu rodinného domku*)
(rodinných domků, činžovního domu, činžovních domů
*) Nehodící se vynechati.

s malými byty - na pozemku (pozemcich) Č. kat. .....................
v obci ......................................................... .
V projektovaném domě (-ku)*) - (-ných domech) bude
·celkem bytů ............... o ....... pokoji a kuchyni.
. K..................... h
Náklad na poze'mek obnáší.
náklad na stavbu činí . . . '
. K ...................... h ........... ...
výlohy s opatřenlm úvěru budou činiti K ...................... h ..............
Stavební náklad bude kryt*) jednou desetinou stavebníkem tím způsobem:
a) že dá stavební pozemek;
b) tím, že poskytne co· majitel cihelny (kaménictvl, lorpu,
povoznictvf) potřebné hmoty v této výši;
c) tím, že jako zedník (zednický polir, stavitel) bude na
stavbě pracovati bezplatně tak dlouho, až jeho mzda dosáhne
té výše.
Zbývajicfch 90\ nákladu uvolil se poskytnouti. ............:........
(jméno ústavu nebo soukromnika) v .........................................................
na 5°10 a to na základě podminek, stanovených §§ 27 a 31
prováděcího nařfzení k zákonu o stavebnfm ruchu.
Připojeny

jsou tyto přflohy:
1. knihovní výtah o stavebním pozemku (-ích pozemcich),
který (-é) jest (jsou) vlastnictvím žadatele;
2. prohlášením ................................................................. (jméno ústavu,
soukromníka, poskytujiciho úvěr), že bude poskytovati stavebni a hypotekárnf úvěr do výše ..................................... K a to na
...._.\ dle podminek, stanovených v §§ 27. a 31. prováděciho
nařfzenl k zákonu o stavebním ' ruchu;
3. návrh dlužnihoj;úpisu;
4. stavební povoleni obecního úřadu v........................................... ;
5. výkaz o propočítaném nájemném z každého jednotlivého bytu a ze všech dohromady,*) byty staví se pro dělnfky
(úředníky) firmy ........................................................ , členy obecně prospěšného stavebnlho družstva v ......................................................... ;
*) Nehodící se vynechati.
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6. plány a
(U obcí a ob.

rozpočty

prospěš.

stavby; celkem ..............

kusů;

Stavebni náklad.

družstev.)

7. potvrzení o tom, že obec ( družstvo) vyhovuje podminkám právnfho .trvání a že se stavba domů srovnává
s účelem družstva a že osoby družstvo zastupujícf jsou dů
věry hodny;
8. prohlášeni všech čekatelů "rodinných domků, že jest
jim znám přibližný celkový náklad rodinných domků, pro ně
stavěných, a že jsou s to, aby splatili hotově 10°10 skutečného
celkového nákladu a splnili ostatní povinnosti s přijetím podpory spojené, po př., že ti a ti snad jsou ocho~ni na stavbě
pnlcovati bezplatně co políři, zednlci neb jiní řemeslníci, až
·bude . mzda činiti potřebnou částku;
(U osob právnických, ústavů.)

9. výkaz

jmění

vlastního a

svěřeného

V ;....................................:...... , dne

a výkaz o

členstvu .

1921.

K. P.
(Stvrzení

obc~

o bytové nouzi.)

(Po

př.

razítko firmy a podpisy.)

Číslo 7. P ř f k I a d pro v Ý poč e t s t a veb ní hon á k I a dll
a minimální činže II rodinného domku s 1 bytem
o 2 pokojích s kuchyni, ' stavěného obecně prospěšným družst·vem.
( Předeslati sluší, že jedná se o stavbu zcela jednoduchou,
měkké, chodba a odpočivadla s cementovou dlažbou,
schodiště betonové, 3 obytné místnosti, částečně podsklepený
s konstr. výškou přizemí 3. 2 m, sklepů 2. 8 m o zastavěné

podlahy

ploše 100 m 2.)

*) Nehodící se vynechati.
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•

I. Stavebni pozemek 600 m 2 , nabývaci cena 40 K za 1 m 2
obecná hodnota 25 K za 1 m 2, započítatelná plocha 400 m 2
400 X 25. . . . . . . . . K 10.000'převodni poplatky I.
,,300'smlouva a zápis do poz. knihy 1."
200'parcelačn{ poplatek . . ' .
"
100'Interkalár5 % za 1 rok
,,500'úhrnem
K 11.100'- K 11.100'-

II. ,Cena samé stavby. (Dnešní průměrné ceny hmot a
ceny jednotkové při průměrné výkonnosti jsou:
cihly 1000 kusů 600 K, kámen 1 m 3 60 K, dříví 1m 3
ZOO K, cement 1 q 90 K, vápno 1 q 36 K, pfsek 1 mS 70 K,
zelezo 1 q 450 K.)
"
S
.(Cena I m zastav. pl~chy obnáší: 1. u podsklepení
maxIm. z l/tA cel. půdorysu o celkové konstr. výšce 2. 8 m 560/2
280 K, 2. přízemek při výšce 3. 20 m 650 K, 3. půda 0'4 m
X 650 t. j. 260 K, úhrn 1.190 K).
Při zastavené ploše 100 m 2 bude činiti:

a) stavebnf zdivo 100 X 1190 . K 119.000' b) úprava dvorku, zahrádek
1.000·~
"" 1.800' c) zřizení chodnfku .
d) oplocení stavenišťě . .
"
7.500'-:e) zřízení studny
"
3.500' f) sta vební plány a rozpočty
"
2.000'g) výlohy správy stavby .
"
1.000' h) stavební dozor
.. . . .
1.500'i) přfpojky k~lllalisační, vodovodní,. "
plyno-, ev. elektrovodné. . •
2.000'k) jiné výlohy spojené s prová- "
děnfm stavby, žádost za úvěr"
610' I) interkalár 5% za I J'}, roku
,,2090'------~--------

. úhrnem

.

.

K 142.000'-

K 142.000'- '
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

III. Výlohy spojené s opatřením úvěru :
vzešlé jedná. . . . . K
1'500 'výlohy za odhady
. . . . "
1.400 '· vedlejší platy jednou pro vždy
k dobru věřitelovu, ne vice
než 1% . . . , . . . '
1.200'-ztráty , vzešlé kursovnI diferenci "
2.000'poplatky stupnicové a. vkladni
a z dlužnfch listin (pokud jde
o úvěr nezaručený) . . ' .
400'jiné výlohy spojené s opatřenim
úvěru . . . . . . . '. . "
400'lthroem . . K
6.900'- K 6.900'skutečné výlohy
ním' o úvěr . .

Cel k o v Ý s t a veb n I n á k I ad.

.

K 160,000'-

Minimální činže dle § 57. nař.:
daň domovní
počítané takto:

se neplatí 50 let (§ -39. zák.),
'
daň by činila při 6%
zúročeni (5%
úrok a 1%
úmor, tedy ~.600 K, po srážce 30%
12 % , t. j.
906,
toho 74%
671) _ . . . . . . K
2. správa 0'3 %
. . . . . . . . . . ."
3. požární pojistné . . . . . . . . . . ."
4. annuita' ze zápůjčky předcházejícf zápůjčku
'zaručenou, 6 % z 10%
stav. nákl. . , . ."
5. náhrada nad 70 % (nebude)
6. 6% úrok a úmor z vlastn. kapitálu (10%
stav. nákl.) . . . .
" . _ . . ."
úhrnem , . K
1.

74°10

z

==

==

přirážky

671'480'59'960'-

960'-3.130'~

K tomu by přišla dávka z nájemného, vodné,
světlo atd. a 6%
(5% úrok, 1 % úmor) ze zaručené pohledávky (80%)' což by činilo
." 7.680'K 10.810'56

Tolik by ovšem nikdo platiti nemohl, a proto se u takových družstevnich domků s povinnosti zúrokování ' a umořováni zaručené zápůjčky vůbec nepočftá,

č'íslo 8 , P ř ik I ad pro v Ý poč e t s t a veb n i hon á k I a d u

a minimální činže II obytného domu nájemného
se 2 byty, postaveného obecně prospěšným
družstvem.
(Dům ~e 2 byty o 3 mistnostech obytných, jednopatrový
s maxim. za st. plochou 110m 2 ; ostatnf předpoklady a jednotkové ceny jako u čísla 7)
I. Stavební pozemek (600 m 2) nabýva,cf a obecná cena
jako u pří kl. Č, 7" 500X25
K 12,500'přev, poplatek I.
"
400'smlouva a její vtělení
,,275' parcelačni poplatek ;
,,100' interkalár 5°10 za 1 rok
,,725'- '
K 14.000'- K 14.000'-

ll., Cena stavby (1. část podsklepená maxim. z 2/ 3 celého
výška 2. 8 m 560X2 = 3,. 373 K. 2. přízemek,
výška 3,2 m 2 650 K, 3. I. patro, výška 3 ~ m 2 650 K, 4,
půda 650XO'4 260 K, celkem 1.933 K).

půdorysu,

Při

zasta v ěné ploše 11 O m 2 :

a) cena zdiva
b) dvorek, zahrádka '
c) chodník . . .
d) oploceni
e) studna .. . .
f) plány a rozpočty
_
g) výlohy' správy stavby
h) stavební dozor

Snáška

K '151.830"
"
I

"

"
JI'

"
"
K

1.000'1 800'7,500'3.500'2,0001,000'1,500' 169,330'57

Přenáška

K 169.330'-

přípojky kanalisační, elektro2.000'vodné, plynovodné, vodovodné "
I) jiné výlohy . . . . . . . "
666'm) interkarár 3% za 1/2 roku
,,2.004'úhrnem K 174.000'- K 174.000'III.. . výlohy v~poiené s opatřením úvěru body 1-6.
7.000'- Jako u pnkladll Č. 7, jen o málo více. . . ' "
Celkový stavební náklad K 195'000'-

i)

M.i nim á I n í čin že:
I. ~~ň,v domovní se neplatI 50 let (§ 39. zák.)
728'pnr~7ky 74?o ze základu asi 983 K. . . . K
585'2. sprava 0'3 1o •• . • . • •
3. pojistné . . . . . . . . . . . . ."
- 73'4. anuita ze zápůjčky předcházející 6°/' (iOOi )' "
1.170'5. náhrada nad 70°/ 0 , (O), 6% 'na zúroč.oa úmofenf "
vlastnfho kapitálu.
. . ', ' . . . . . "
1.170'úhrnem K
3.726 t. j. z jednoho bytu asi. . . . .
1.900'a k tomu přfpadná dávka z nájemného' v~dné "
. poplatek za osvětlení schodů.
"
Kdyby pak se musila hned umořovati a zúrokovati
zaručená pohledávka, přišlo by k tomu 6°/
ze 156.000 . . . . . . . . . . . .° "
9.360'K 13.086'Z toho 1/2, . . . . . . . . .
6543
což by vš~k též bylo příliš vysoké náj~m~é.· ."
.
'I

'Čis}o 9. Pří k ta d pro v Ýpoč e t s t a veb n í hon á k I a d u

a minimální činže II třípatrového činžovního
domu v pražském předměstí.
(-':řfpatr."ový dům s přizemkem, asi 16 m fronty, o zastave!1e, plose 260 m2, o 3 bytech, o 2.- 3 místnostech
v kazdem patre, zcela podsklepený.)
v

I. Stavební pozemek 350 m 2, nabývacl cena 40 K, obecná
30 K.
350X30 . .' . . . . K
10500'převodní poplatek . . . "
300'smlouva a jeji vtěleni. . "
200'parcelačni poplatek ' . "
100'interkalár 5% za 1 rok . "
525'úhrnem . . . K
11.62S·- .K
11.625'2
ll. Cena stavby (ceny za 1 m zastav. plochy: sklepy
28 m 560 K, přízemek 3'5 m 720 K, I. až III. patro po
720 K, tedy 3X720 2160 K, půda 720XO'4 290 K, úhrnem
3.730 K.)
2
Při zastavené ploše 260 m
a) 260X3730 ~.
K 969.800'b) úprava dvorku
,,1.400'c) chodnlk. . .
."
3.000'd) ohradní zeď.
"
4.200', e) studna (odpadá)
12.000'f) plány, rozpočty . . "
2.000'g) výlohy správy stavby "
4.500 - '
h) stavebnl dozor . . "
i) přfpojky kana1isačni,
vodo-, plyno-, elektro..:
2.000'vodné
. . . "
2.495'k) jiné výlohy. . . . "
I) interkalár 3°10 za 112
14.980·~
ro k u . . . ' . . _"_______
úhrnem. . . K 1,016.375'- K 1,016.375'lIL výlohy s opatřenlm úvěrl:! položky
1.-6. jako v příkladu čis. '7 asi. . • . ' "
17.000'Stavební náklad celkem . . . K 1,045.000'~-

Minimálni činže dle § 57. nař.:
I, daň domovni se neplatí 50 let (§ 39. zák.)
Obecní přirážky 74 % ze základu dle čist.
%
výnosu asi 6% po srážce 30% asi 13'5 ,
tedy asi z obnosu 5925 K
,.. .' K

4.305'59

(

K 3.135 '2. výlohy správy domu ,
270' 3. pojistné . . . . .
,. , . . ,
4. annuita dohromady 6% ze zápůj ~ky před- "
9.405'cházející (15% stav. nákl.)
,
5. náhrady přes 70% (nejsou), 6% na úmor "
9.405'. ..
vlastnfho kapitálu (15%), . .
" 26.490,K
úhrnem .
K 2.210' Z toho vypadá na 1 byt 1112' tedy ' .
K tomu by přišlo 12% činže groš, pak vodné
a za osvětlováni schodů atd. a pak, bude-Ii
chUti majitel domu zúročiti a umořiti ihned
zbývajfcí, státem zaručený úvěr per 70%'
44,130'-6% z toho úvěru, t. j.
5,865 ' takže by se pak stavěla činže zjednoho bytu na ""
což by činilo skoro 6krát tolik jako roku 1914.
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Beneš Karel: Dýka. Malé prosy. S původním dřevorytem
Arnošta Ráže, Cena Kč 6'60
Kniha, vkusně graficky vypravená, zůstane vždy literárně
cennou.
_ Uýma Josef : Otřesy, (Chvne hrůzy.) Cena K č 5'-.Autor - českosiovenský legionář - snaží se nalézti
odpověď na mučivé otázky vlastního svědomí: je bůh ,
je spravedlnost? Děj a líceň živých scén napíná čtenáře
_ až do konce a zvláště druhá scéna "Po boji", v níž
autor na bojišti řeší otázku války.
Fingal Petr: Veselým pérem. Tři humoristické povídky,
Cena Kč 4'40, kart. Kč 6 -60.
Fingal Petr: V reji života. Episody z lidské tragikomedie.
Cena Kč 6'-.
Veselé črty, jejichž humor je účinný a nenucený.
Fučík Milan: Tajemství Gabriely W*** a jiné povídky.
Cena Kč 6'60.
Jsou to výseky z reálního života, milé tendencí i způ
sobem pOdání.
Hánek Viktor: Víry, které strhovaly. Cena Kč 5'-.
Těchto deset eroticky založených -novel zaujme rázem
čtenáře plynností a elegancí slohu, kypícího krásnými
obraty a obJazy.
Karas J. F. : Dáblova brafina a jiné povídky. Kč 10'-.
Z ovzduší novinářského vzat je děj poutavých těchto
povídek. Někde se čtenář s chutí zasměje, na-d jinou
stránkou zakleje nad předválečnou mizerií a bude si přáti, aby bylo v republikánských poměrech lépe.
Karas J. F.: Hněv i žal. Verše z let 1913-14. Cena Kč 6'60.
JSou tu nálady zobrazující situaci našeho národa v růz
ných obdobích zápasu našeho s Rímem atd. Je to kniha
plná života: a ohně a proto bude vždy hledanou pomůckou k recitacím.
Karas J. F.: Kamení. Povídky a novely. Cena Kč 8'80.
Autor líčí tvrdý život, hrubě dojímavé tragedie srdce
i rozumu.
Karas J. F.: Okolo Bílé Hory, Hrst feuilletonú historických
z let 1915 až 1918. Cena Kč 16'50.
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yěci
Hoře, Waldštej~
novi, o pruské invasi do Cech atd., věci, které v letech
válečných připomínaly národu minulost a evokovaly náladu, nepříznivou Vídni a Berlínu. Budo~se proto hojně
a stále čísti, Hm spíše, že poválečné vydání obsahuje
i původně konfiskovaná místa.
Klíma St.: Převrat. Povídka ze života. Cena Kč 5'-.
Povídka ze života učitele, jenž hledá pravdu a smysl
svého života v překlenuti rozporu mezi dějinami a naší
přítomností, jsa k tomu nucen i vlastní disposicí: nemocí, jež nutí ho hledati posi1u v náboženství.
Lešehrad Em.: Démon a jiné povídky. Cena Kč 4'-.
Démon »román dvou očí", líčí vdanou paní žijící klidně
a spokojeně po manž~lově boku až do té chvíle, dokud
se nesetká s cizím mužem tajemného půvabu a tajemné,
skryté síly, který ji opřede tajemnou neznámou vůlí.
Potom 'se stává jeho hříčkou, bezmocnou a pasivní bytostí, nemohoucí se vyprostiti z opřádajících vlivů, hrůzných i bolestných zároveň.
_
Lešehrad Em.: Sedmnáct písní. Upravil grafik O. Stáfl.
Cena Kč 5'50.
Je to poesie citlivé duše; stačí ponořiti se do těchto
básní pozorně a prostě a ony odkryjí vám své jemné a nekonečně tklivé hlubiny, ticho i lkání i zřídka úsměvy v sotva
rozeznatelných odstínech a' čarovné jako chvění strun.
Lešehrad Em.: Vila na konci města. Román. Cena Kč 12'10,
Hrdinou románu je člověk touhy, touhy lačné a nikdy
ukojitelné, jenž nalezne v osamělé vile pražské ideální zátiší, kde odehrává se mezi ním a ieho láskou milostný děj.
Lešehrad Em.: Zločiny lásky. Novely. (Paní Modrovouska. Ve víru vášně. MatiIda Erhartová.) Kč 13'20.
Oěj těchto novel . je . ve směs rušný a poutavý a pln
psychologických postřehů.
List Pavel: Kouzlo nálady. Novely. Cena Kč 5'50.
Pět rozměrných, psychologicky podrobně propracovaných novel, opravdových to výseků ze života.
Matula A.: V ·začarovaném kruhu. Prósa. Cena Kč 6'60,
váz. Kč 8'80.
Základní tón knihy vyznívá bolestí lásky.
Parma O,: Kniha desi1lusi. Cena K -4'40.
Autor odhaluje způsob myšlení dneška v otázce poměru
muže a ženy.
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