640
§ 3.

!

Provedení tohoto zákona, Jenž nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru financí
v dohodě se súčastněnými ministry.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r.

Čís. 447.
Zákon ze dne 23. července 1919,
kterým se snižuje věk nezletiiosíi.

Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
Nezletilí jsou ti, kdož nedokončili dvacátého
prvního roku svého věku. Tím mění se § 21 a
§ 275 ob. z. obč. a uh. zák. 51. XX: 1877 a XXIII:
1874 § 1 a zák. čl. uher. XXXI z r. 1894 § 129.
§ 2.
Nezletilí, kteří překročí osmnáctý rok svého
věku, mohou se svým souhlasem a se schválením
úřadu od otce výslovně propuštěni býti z otcov
ské moci.
§ 3.
Nezletilému, který dokonal osmnáctý rok vě
ku, může poručenský úřad ponechati čistý přeby
tek jeho příjmů do jeho vlastní volné správy; jest
pak oprávněn sám se zavazovat! penězi jemu do
správy svěřenými.

•

§ 4.
Vydával-li by se nezletilý, dokonav osmnáctý
rok, při nějakém jednání za zletilého a nemohla-li
by druhá strana získati zpráv o pravém stavu
dříve, než věc dojedná, bude nezletilý odpověden
za veškeru škodu.
§ 5.

Nezletilého, který dokonal osmnáctý rok,
může poručenský úřad s jeho souhlasem, vyžádav
si poručníkova posudku a, třeba-li, též posudku
nejbližších příbuzných, prohlásili za zletilého, pro
minuv mu léta. Prohlášení za zletilého má týž
právní účinek jako skutečně nabytá zletilost.
§ 6.
V § 275 ob. z. obč. stůjž místo dvacátého pá
tého slovo: „dvacátého druhého11.
V § 6 zák. čl. XX: 1877, stůjž místo „dvacátého" slovo „osmnáctý rok“. V § 9 téhož zák.
čl. místo „23“ slova dvacátý rok.

§ 7.

Osoby, které dokonaly dvacátý první roli
svého věku dříve, než tento zákon nabude Účin
nosti, a podle dosavadních ustanovení nejsou ještě
zletilé, ač nic nevadí jejich svéprávnosti, stanou
sc zletilými počátkem dne, kterého zákon nabude
účinnosti. Jsou-li platna a jaké právní účinky mají'
jednání, jež před tou dobou vykonaly, budiž posu
zováno podle práva dosud platného.
§ 8.
I ento zákon nedotýká se také smluv a práv
ních, jednání, učiněných před jeho vyhlášením,
podle nichž jsou nabytí nebo zánik práv, nebo do
spělost nebo zánik závazků podmíněny tím, že ně
kdo nabude fysické zletilosti.
§■ 9.
Poručenský úřad může odložili vydání hoto
vých peněz, uložených v hromadné sirofčí po
kladně, osobám, které nabudou po-dle. předchozích
ustanovení svéprávnosti, až do 31. prosince 1920,
osobám však, které dříve dosáhnou dvacátého
čtvrtého roku, až do dne, kdy dosáhnou tohoto
věku, pokud by podle rozvahy pohledávky osob,
věkem starších, nemohly býti postupně uhrazeny.
Až do vydání buďtež hotovosti zúročeny podle
zákonné míry.
§ 10.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. řijna
1919, Tím dnem pozbývají platnosti jemu odporu
jící ustanovení.
Jej provésti ukládá se ministru spravedlnosti.

Tusar v. r.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Veselý v. r.

Čís. 448.
Nařízení presidenta zemské politické
správy v Praze ze dne 15. července 1919,
č. 3/A-213L 5, 5. z. p. s. 217.392 ax 1919,

o nedělním klidu v obchodech u hřbitovů v míst"
nich obcích Král. Vinohradech a Žižkově.
§ 5, lit. f, místodržitelského nařízení ze dne 19.
října 1905, č. 252.550, čís. zem. zák. 132, o úpravě
klidu nedělního a svátečního při provozování živ
ností, dovolující dosud u hřbitovů v místních obcích
Král. Vinohradech a Žižkově v neděli po celý rok
prodej různého hřbitovního zboží od 8 hodin ráno
do 4 hodin odpoledne, v celém obsahu se zrušuje.
U hřbitovů těch a v ulicích a na silnicích k nim
vedoucích jest nadále dovoleno v neděli provo
zování živnosti jenom vazačúm přírodních květin

