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Čís. 407.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1919
o změně názvu Akademie umění v Praze.

§ 1.
Akademie umění v Praze bude se nadále na

zývali „Akademie výtvarných umění v Praze“.

§ 2.
Toto nařízení platí ode dne vyhlášení; pro

vést! je přísluší ministru školství a národní osvěty.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Cis. 408.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1919
k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 
Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.

Na základě § 2 zákona ze dne 24. ledna 1919, 
ě. 42 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ I-

Dle zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. 
z. a n., jest finanční zemský úřad jedinou a ko
nečnou stolicí, rozhodující o rekursech.

Vzhledem k tomu, že § 5 zákona ze dne 20. 
února 1907, č. 52 ř. z., ponechán byt v platnosti, 
vztahuje se z prvu uvedený zákon také na ve
řejné dávky, uvedené v tomto paragrafu.

Ustanovení zákona ze dne 24. ledna 1919, 
č. 42 Sb. z. a n., netýkají se však těch specielních 
předpisů, dle kterých zemský finanční úřad buď 
sám nebo ve srozumění s úřadem jiného oboru 
rozhodoval v první stolici, po případě, ve^ kte
rých rozhodnutí příslušelo přímo finančnímu 
ministerstvu.

Sem patří zejména zákon o osvobození od 
kolků a poplatků při zaokrouhlení pozemků ze 
dne 3. března 1868, č. 17 ř. z., pokud se týče 
odst. 4. min. nařízení ze dne 7. března 1868, č^ 18 
ř. z., zákon o výhodách poplatkových pro úvěrní 
a záloženské spolky ze dne 1. června 1889, č. 91 
ř. z., pokud se týče § 3 min. nařízení ze dne 
13. června 1894, č. 112 ř. z., zákon o poplatkových 
výhodách pro půjčky samosprávných korporací 
ze dne 25. března 1902, č. 70 ř. z„ zákon ze dne 
S. července 1902, č. 144 ř. z., o poplatkových úle
vách pro budovy s dělnickými byty (§ 13), zákon 
o poplatkových úlevách pro půjčky a podpory 
k opětnému zřízení vinic, zničených mšicí révo
vou ze dne 16. června 1894, č. 127 ř. z., pokud 
se týče § 2 nařízení z 10. dubna 1902, č. 92 ř. z.,
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