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v dohodě s ministerstvem školství a národní 
osvěty.

Tusar v. r.
Švehia v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Stříbrný v. r.
říabrman v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veseíý v. r. Hampl v. r.
Staněk v. r. Houdek v. r.

Čís. 399.

Mařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1319,

jimž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, 
č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným 

pachtýřům.

Podle §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 
1919, č. 318 Sb. z. a n., se nařizuje:

Důvěrníci povinni Jsou vyúčfovati požadova
nou náhradu řádně do 14 dnů soudu, od něhož 
byli ustanoveni. Soud náhradu upraví a poukáže; 
do určení náhrady lze si stěžovat! do 14 dnů 
u okresního soudu. O stížnosti rozhodne platně 
sborový soud I. stolice. Pozemkovému úřadu, po 
případě ministerstvu zemědělství oznámí soud, 
kolik vyplaceno bylo celkem na náhradách jed
notlivým důvěrníkům.

článek JI.

Soud, u něhož bvda složena přejímací cena, 
buď celá nebo její část, odpočte nejprve z celé 
přejímací ceny soudním usnesením stanovené 5% 
ve prospěch státu, než složené částky vydá 
vlastníku neb na jeho místo nastupujícímu (§ 24 
zák.), nebo než rozvrhne přejímací ceny 
(§ 26 zák.).

Z odpočtené 5% částky nahradí nejprve 
okresním soudům náklady spojené s činností dů
věrníků, zbytek pak odvede zemské finanční 
pokladně. Ministerstvo financí určí výnosem, pod 
jakou příjmovou položkou bude zapsán.

C1 á n c k I.

Důvěrníci, kteří Ludou ustanoveni podle 
§ 16 zákona, aby vyšetřili rozhodné poměry pro 
soudní usnesení na místě saméni, mohou jako 
náhradu požadovati:
a) cestovné a stravné podle sazeb pro státní 

úředníky VIII. hodnostní třídy, jsou-ii tu 
podmínky, za kterých státní úředníci na je
jich náhradu mají nárok;

b) za ztrátu času a svou námahu: za celý den 
50 K, za půl dne 30 K. Počaté půl dne po
čítá se za celt.

Článek III.

Provésti toto nařízení, jež působí ode dne 
vyhlášení, přísluší ministru spravedlnosti, země
dělství a financí.
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Z* státní tiskárny v Praze.


