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véni případě ministerstvem obchodu potvrzeno 
budiž — na pí\: podniky opatřující suroviny z ci
ziny, lze založiti také ve formě společenstev dle 
zákona ze dne 9. dubna 1873, z. ř. č. 70, na Sloven
sku dle zák. čl. XXXVII z roku 1875, anebo zák. 
čl. XXI11 z roku 1898.

§, 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 3.

Provedení tohoto nařízení ukládá se minister
stvu obchodu a spravedlnosti.

Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Soukup v. r, 
Dr. Rašín v. r.

Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hruban v. r. 
Habrnian v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 288.
Zákon ze die 27. května 1919, 

kterým se doplňuje zemské zřízení moravské.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:

§ 1.
Za členy a náhradníky zemského výboru pro 

markrabství moravské, kteří se vzdali, neb 
vzdají, jmenuje vláda nové členy a nové náhrad
níky. Totéž nastane při úmrtí, nebo jinaké ztrátě 
ieiich členství.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem pro

hlášení.
§3.

Výkonem tohoto zákona pověřuje se vláda.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„

v zastoupení minist. předsedy a jako minis.tr vnitra 
a v zastoupení ministra železnic.

Dr. Vrbenský v. r.,
jako ministr pro zásobování a v zastoupení 
ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 'vý

chovy.
Dr. Hruban v. r. Habrnian v. r.

Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.,

jako ministr veřejných prací a v zastoupení 
ministra zemědělství.
Dr. Soukup v. r.,

jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ministra 
sociální péče.

Stříbrný v. r. Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.

Zákon ze dne 27. května 1919
o započtení služebních let soudních kancelářských 

úředníků se středoškolským vzděláním.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.

Soudním kancelářským úředníkům vedoucím, 
' výkonným, a kancelářským asistentům skupiny C 

vpočítá se do Ihůt postupu časového i platového 
posud nevpočtehá ona doba služební, kterou ztrá- 
vili ve službě praktikantské, oficiantské nebo po- 
mocnickě, při čemž oněm, kteří nastoupili do 
kancelářské služby soudní roku 1898, počítá se 
oraktikantská doba jedním rokem, ostatním třemi 
roky, při celkovém výpočtu podle ustanovení 
služební pragmatiky.

§2.

Toto započtení služební doby jest úěinno 
dnem 1. května 3919.

Cis. 289.

§ 3.

Provésti tento zákon se ukládá ministru 
spravedlnosti a financí. ,

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.

Cis. 290.

Zákon ze dne 27. května 1919
o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek

na fakultách věd právních a státních.
Podle usnesení Národního shromáždění s,e 

nařizuie:
§ 1.

Zákon ze dne 2G. dubna 1893, z. ř. č. 68, o prá- 
vovědeckých a státovědeckých studiích a státních' 
zkouškách zůstává prozatím v platnosti s těmito 
změnami:

§ 2.
§ 2, odst. 1. uvedeného zákona bude zníti:
Doba studijní trvá nejméně osm semestrů. 

Tři z nich buďtež absolvovány před historicko- 
právni zkouškou, ostatních pět po této zkoušce.

§3.
V § 4 uvedeného zákona nastanou tyto 

změny:
C. I. lit. c) bude zníti: dějiny práea veřej

ného, a soukromého v střední Evropě.
Č. í. lit. d) bude zníti: dějiny práva v území 

republiky Československé.
Pod č. IT. lit, a) až d). í) a h). na místě slova 

„rakouské11 bude stati slovo „československé".



897

C. II. Jit. e) bude znlti: právo fista^í.
Pod č. III. lit. b) na místě „přednášky o vše

obecné srovnávací a rakouské statistice*4 bude 
„přednáška o statistice44.

§ 4.
§ 5, odst. 1. uvedeného zákona bude zníti:
Státní zkouška historicko-právní koná se nej

dříve v posledních čtyřech týdnech třetího se
mestru.

§ S.

Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy 
bude vyhlášen, a působí od zimního semestru 
1919—20. O působnosti jeho pro studující, kteří 
počali svá studia před zimním semestrem 
1919—20, jakož i pro studující vojíny rozhodne 
se nařízením.

§ 6. •

Ministru školství a národní osvěty se ukládá, 
aby tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Habrman v. r.

Cis. 291.

Zákon ze da* 23. května 1919 
o doplňování komisí pro daň z příjimi.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
Se nařizuje:

§ 1.
Platnost ustanovení § 3, odstavec 2., zákona 

ze dne 10 prosince 1918. c. 65 Sb. z. a n., rozši
řuje se na komise pro d-m z příjmu (§ 189, odsta
vec 3, zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220).

. § 2.
Provést! tento zákon, jenž nabývá účinnosti 

dnem vyhlášení, ukládá sc ministru financí.

TV G. Masaryk v. r.

Švehía v. i\, v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.

Cis. 292.

Zákon ze dne 27. května 1'19,
jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých 
daních osobních ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, 

o dani důchodové.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje;

C1 á n'e k I.

V § 131 jest pod lit. b) připojili po slovech 
„živnosti propachtované44:

„a z úroků v § 133, č. 3, uvedených44.

V § 133, odst. 2., 5. 2, úvodní věta, jest připo- 
jiti po slovech „účty veřejně vydávati44:

„a společností s obmezeným ručením44.

K témuž odst. § 133 jest připojit! jako nové 
číslo 3:

„3. Podniky k veřejnému účtování povinnými, 
společnostmi s obmezeným ručením, jakož i oso
bami fysickými, které provozují obchody bankovní 
po živnostensku, co do všech poplatných úroků, 
které tyto společnosti a osoby připisují k dobru 
z peněz přijatých k zúrokování, pokud úroky tyto 
nepodléhají již srážce daně dle čís. 2. nebo nemají 
původ ve zcizení směnek. B 1 i ž š i u s i a n o- 
vení vydají se nařízením. Zvláště mohou 
býti také vydána ustanovení o tom, aby se vedeni 
knih upravilo k účelům dozorčím.44

Článek II.

Pro vybírání daně důchodové z úroků, po
drobených srážce podle čl. I., platí posavadní usta
novení ještě potud, pokud poplatné požitky byly 
splatné před vyhláškou tohoto zákona. Bližší usta
novení budou vydána nařízením.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti 
dnem vyhlášky, se ukládá ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.

Cis. 293.

Zákon ze dne 27. května 1919

o změně platnosti ustanovení o středních školách 
na Slovensku.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.

Pokud pro střední školy a ústavy rovnocenné 
(G. PG. B. P, L, školy obchodní a průmyslové) na 

Slovensku nejsou předepsány výjimky, platí, 
pokud se týče učebných osnov, školních knih, 
přijímání žáků, zkoušení a klasifikace, školních 
prázdnin, zkoušek dospělosti, služebního poměru 
učitelstva a pod. příslušná ustanovení platná pro 
střední školy a jmenované ústavy v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku.


