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Cis. 31.

Cis. 32.

Načáaení ministerstva spravedlnosti
ve shodě s ministerstvem vnitra, financí
a obchoiu ze dne 20. ledna 1919

Nařízení ministra obchodu
ze dne 20 ledna 1919
o obchodních a živnostenských komorách.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:

o prodloužení íhůty promlčecí a lhůty ku před
ložení kuponů a podílních listů získaných.
Podle zákona ze 24. července 1917, z. ř.
č. 307, a čl. 2 zákona z 28. října 1918, č. 11 sb. z,
a n. pe nařizuje:

§1,
Pohledávky v §§ 1480 první větě a 1486 ob.
z. obč. uvedené, pro ričž zkrácena byla třetí dílčí
novelou (§§ 192 a 194) ob. zákonu obč. promlčecí
lliůta, nepromlčují se před 1. dubnem 1920.
Pro takové pohledávky, které do 1. dubna
1917 dospěly, počíná tímto dnem tříletá promlčecí
lhůta, pro pohledávky po 1. dubnu 1917 dospělé
nebo dospívající počíná tříleté promlčení ode dne,
kdy se staly splatnými.
Pohledávky, pro které před 1. dubnem 1916
platila 30 nebo 40tiletá promlčecí lhůta, promlčují
se však uplynutím této lhůty, končí-li před
1. dubnem 1920.
§2.

Lhůty ku předložení a uplatňování úroko
vých a ziskových podílních listů z cenných pa
pírů vydaných od ústavů v obvodu českosloven
ského státu, jež by dnem 31. března 1919 se pro
mlčely, prodlužují se do 31. března 1920.
§3.
Předpisy ty nevztahují se na pohledávky,
které přede dnem, kdy nařízení nabude moci,
byly promlčeny nebo zanikly proto, že úrokové a
ziskové podílní listy nebyly včas předloženy.
§4.
O takových pohledávkách věřitelů, kteří jsou
příslušníky cizích států nebo v nich bydlí nebo se
zdržují, použito budiž zásady vzájemnosti.

§ 1.

Až do nové úpravy právních poměrů obchod
ních a živnostenských komor může ministr ob
chodu, jeví-li se toho potřeba, učiniti odchylně od
stávajících předpisů přechodná opatření ve pří
čině složení a správy komor těch. Zejména může
prodloužit! vypršelé mandáty skutečných členů,
rozpustit! komory bez vypsání nových voleb, zří
dit} správní komise pro správu záležitostí komor
ních a pověřiti vedením všech nebo určitých zá
ležitostí komorních pro celý obvod komorní nebo
jeho část orgány zvláštní.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klořáč v. r.
Habermann v. r.
Dr. líruban v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v, r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
čís. 33.

Nařízení ministra obchodu, průmyslu
a živností ze dne 20. ledna 1919,
jimž se zťušuji nařízení týkající se soupisu
I
a dopravy strojů a kotlů.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuji:
§ 1.

§ 5.
Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem, kdy
bylo vyhlášeno.

Nařízení ministra obchodu ze dne 23. dubna
1918, z. ř. č. 149, týkající se soupisu strojů a
kotlů a ze dne 23. dubna 1918, z. ř. č. 150, týkajíc!
se dopravy strojů a kotlů se zrušují.
§ 2.
Toto nařízení vstupuje ihned v platnost.

Švehla v. r., v
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbeaský v. r.
Kíofáč v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Švehla v. r.. v
Dr. Rašín v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Prášek v. r.

:. min. předsedy.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Habermann v. r.
Stříbrný v. r.

:. min. předsedy.
Klofáč v. r.
Habermann v. r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.

