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1. o pohledávkách ze služebních smluv a 
smluv o dílo (locatio conductio operis et ope- 
rarum);

2. o pohledávkách z nájemních a pachtov- 
■ních smluv;

3. o pohledávkách spolkových nemocenských 
pokladen a náhradních ústavů, na zaplacení pří
spěvků k nemocenskému a pensijnímu pojištění;

4. o nárocích na placení úroků a anuit:
a) z pohledávek, které jsou přední úhradou

zástavních listů a založených bankovních
dlužních úpisů;

b) z pohledávek spořitelen a společných sirot
čích pokladen knihovně zajištěných;
5. o důchodových pohledávkách a nárocích 

na výživu;
6. o pohledávkách z pojišťovacích smluv.

§ 4.
Živnostníkům (průmyslníkům) a obchodm- 

kúm, kteří prokáží vysvědčením obchodní a živ
nostenské (průmyslové) komory, že převážně 
dodávají nebo odebírají zboží určené do celní ci
ziny, pak živnostníkům (čl. II. zák.) a majitelům 
podniků, kteří osvědčí, že jsou převážně odká
záni na výdělek nebo příjmy z návštěvy cizinců, 
může býti povoleno soudem poshovění (§§■ 1 a 2), 
i pro pohledávky v § 3, č. 1, 2 a 4, uvedené, po
kud vzešly před 31. prosincem 1918 (včetně).

§5.
1. Exekuční soud může na návrh dlužníkův 

(§ 1, odst. 1.) odložiti exekuci nejdéle do 31. pro
since 1919, pokud nejde o zabavení _ movitého 
jmění nebo nucené zřízení zástavního práva. 
Není to připustilo, byla-li již povolena platební 
Ihůta podle § 1, 2 nebo 4 tohoto nařízení.

2. O odkladu exekuce platí obdobně ustano
vení § 1, odst. 1. a 3.—5.

3. Připustilo jest odložiti exekuci i pro po
hledávky ze směnek a šeku. V případech uvede
ných v § 4 může se povoliti odklad i pro pohle
dávky7 v § 3, č. 1, 2 a 4, uvedené, které vznikly 
před 31. prosincem 1918.

4. Vymáhající (exekuci vedoucí) věřitel nemá 
nároku na náhradu nákladů vzešlých odloženou 
exekucí, odmítl-li mimosoudní zřejmě odůvodně
nou žádost dlužníkovu za poshovění, a povolil-li 
soud odklad, jak bylo zaň žádáno mimosoudně.

■ § 6.
1. Za dobu, o kterou se placení příročím od

kládá, buďtež zapraveny zákonné úroky z pro
dlení nebo smluvní, nejsou-li vyšší nežli zákonné. 
Vyšší úroky požadovány býti mohou až do dne,

kterého bylo platiti, kdyby nebylo příročí po
voleno.

2. Doba, po kterou příročí bylo povoleno, ne
započítává se do lhůt promlčecích a zákonných 
lhůt ku podání žaloby7.

§ 7.

Bylo-li smlouvou vyhrazeno věřiteli právo 
výpovědi nebo okamžitého požadování jistiny 
nebo jiné právní účinky, kdyby úroky, anuity 
nebo splátky ze soukromoprávních peněžitých 
pohledávek vzniklých do 31. prosince 1918 nebyly 
včas zaplaceny, nelze je kromě závazku platiti 
úroky v mezích stanovených v § 6, odst. 1. uplat
nit]', je-li dlužník dlužen toliko úroky, anuity nebo 
splátky7, které dospěly nejdéle do 31. pro
since 1918.

§8.

Ze pro některou pohledávku bylo povoleno 
příročí podle tohoto nařízení, nepřekáží tomu, 
aby vyrovnána byla s jinou kompensací.

§ 9. '

Jiné dosud platné předpisy o příročí platí 
i nadále, pokud ustanovením tohoto nařízení ne
odporují.

§ 10.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá

šení a provede je ministr spravedlnosti.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Dr. lieidler v.

r. Dr. Franke v. r.
Dr. Veselý v. r. 
KloSáč v. r.

r. Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.

Čís. 527.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. září 1919

o placeni daně z válečných zisků a daně válečné 
4% státními pokladničními poukázkami.

§ 1.

Placení daně z válečných zisků a válečné 
daně za léta 1914—1918, která bude splatna po 
1. říjnu 1919, může se státi 4% státními poklad
ničními poukázkami republiky Československé 

| splatnými dne 1. října 1923 a 1. října 1924.
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Poukázky na místě platby ! s nesplatnými 
dosud kupony odvedené budou účtovány za upi- 
sovací cenu 98 K, resp. 97 K 50 h za 100 K jmeno
vité hodnoty a přijímány do výše takové, aby ne
nastaly přeplatky, které by bylo nutno v hoto
vosti vraceti.

Za běžné kupony bude účtován obnos až do 
dne platby vypočtený; obnos scházejících, dosud 
nesplatných kuponů bude od přejímací ceny ode
čten.

t . ■ Číš. 528.', , . . .

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 30. září 1019

o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době 
pracovní pro podniky železniční.

Podle § 15 zákona ze dne 19. prosince 1918, 
čís. 91 Sb. z. a n., vydává se toto nařízení:

Přeplatky povstalé pozdějšími odpisy daně 
z válečných zisků, resp. daně válečné mohou vrá
ceny býti stranám zaplativším, daň státními po
kladničními poukázkami v témž druhu pokladnič
ních poukázek a v hodnotě upisovací.

§ 1.
Pro pomocné služby v topírnách a pro pro

vozní službu v podnicích železničních povoluje se 
další odklad působnosti zákona z 19. prosince 
1918, čís. 91 Sb. z. a n., do 31. prosince 1919.

§2.

Nařízení nabývá ihned účinností a prove
dením jeho pověřuje se ministr financí.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r. 
Mahrman v. r.
Dr. Winíer v. r. 
Dr. Šrobár v. r.

Švehla v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Veselý v- r- 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení, a provedením jeho pověřuje se ministr že
leznic v dohodě s ministrem sociální péče.

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

Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.
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Ze státní tiskárny v Praxe,


