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V těchto případech může představenstvo ko
mory po řádném zjištění skutkové podstaty věci
a po vyslechnutí obviněného vyslovili výstrahu,
důtku a, opakují-li se, nebo při hrubých nepří
stojnostech, uložiti pokutu do 400 Kč aneb odníti
pasivní neb i zároveň aktivní volební právo do
komory na určitou dobu.
Peněžité pokuty, které byly pravoplatně
předsednictvem komory uloženy, mohou býti vy
máhány politickou exekucí.

strahu, lze podati účastníkům do 14 dnů stížnost
ku příslušnému politickému zemskému úřadu,
který rozhoduje konečně.
Stížnost buď podána bezprostředně u politi
ckého úřadu zemského.

§ 17.
Schůze představenstva komory je schopna
se usnášeti, je-li přítomna více než polovice členů
představenstva, mezi nimi předseda nebo místo
předseda. Představenstvo se usnáší prostou vět
šinou hlasů. Předseda hlasuje pouze při rovnosti
hlasů.
K usnášení představenstva jako čestného
soudu je třeba přítomnosti nejméně tří čtvrtin
členů představenstva a dvoutřetinové většiny
přítomných. Není-li schůze schopna se usnášeti,
svolá se schůze druhá, která za přítomnosti nej
méně dvou třetin členů představenstva je schop
na se usnášeti. Ku platnosti usnesení jest i v tom
to případě potřebí dvoutřetinové většiny pří
tomných.
§ 18.
Předseda, nebo za něj jeden z místopředsedů,
zastupuje zvěrolékařskou komoru vně i zevně,
přikazuje členům představenstva obor jejich
práce a dozírá na řádnou jejich činnost. Svolává
schůze představenstva a předsedá v nich, tolikéž
jako na valných hromadách komory.
Předseda podpisuje všechna písemná vyří
zení představenstva komorního.

§ 22.
Zákon tento nevztahuje .se na zvěrolékaře
v aktivní službě vojenské a na zvěrolékaře ve
službě státní.
§ 23.
Jméno „zvěrolékařská komora11 je vyhra
zeno pro sbor, zřízený na základě tohoto zákona.
Jiným sborům a ústavům je zakázáno užívati
jména toho nebo podobného, které by mohlo s ním
býti zaměněno.
§ 24.
Tento zákon nabývá účinnosti za měsíc po
vyhlášení.
Prováděti tento zákon náleží ministerstvu
zemědělství, ministerstvu vnitra a .ministerstvu
spravedlnosti.

§ 19.

Vrchní dozor na zvěrolékařské komory a
činnost jejich vykonává příslušný politický zem
ský úřad.
Za tím účelem může zemský politický úřad
dozírati na veškeré jednání komory a vysílati
zástupce do valných hromad a schůzí předsta
venstva.
Dozorčí úřad jest oprávněn, kdyby komora
překročila obor své působnosti, nebo jednala
proti platným nařízením, působit!, aby nepra
videlnosti byly odstraněny, protizákonná usne
sení zrušili, nebo rozpustiti komorní představen
stvo a naříditl nové volby.
o Do opatření zemského politického úřadu
může komora u tohoto úřadu podali stížnost
k ministerstvu zemědělství do 4 týdnů.

§ 20.
Do disciplinárních nálezů, vyhlášených před
stavenstvem komory (§ 16), vyjímajíc pouhou vý

§ 21.

Pokuty, které byly uloženy členu komory
představenstvem komorním na základě tohoto
zákona, náležejí komoře.

T. G. Masaryk v. r.
Tnsar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.,
v zastoupení onemocnělého ministra vnitra.
Cis. 134.

Zákon ze dne 17. února 1920
o zajišťování dávky z majetku.
i
ss, i.
Finanční správa může podle ustanovení to
hoto zákona žádati a vymáhati zajištění dávky
z majetku.
§ 2.

Úprava dávky z majetku, zejména co do
osobní a věcné povinnosti k dávce, výše jmění
dávky prostého a výše dávky vyhrazuje se zá
konu pozdějšímu.
§ 3.
Je-li vybrání dávky z majetku, jež bude své
ho času předepsána, pravděpodobně ohroženo,
může berní správa uložiti straně písemným, ihned
proveditelným příkazem, aby dávku z majetku az
do jejího zapravení zajistila do částky uvedené
v příkazu.
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Zajišfovací částka budiž stanovena při či
§ 8.
stém jmění podle stavu dne 1. března 1919
dobrovolnému zrušení společnosti nebo ku
nad
20.000 K do
100.000 K
5 procenty, přeměně její v jinou právní formu (na př. změna
100.000
300.000 „
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»
společnosti s obmezeným ručením v akciovou
„
300.000 „
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společnost, nebo naopak) jest zapotřebí svolení
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berní správy, příslušné k zajištění dávky. Do ode
„
600.000 „
1,000.000 „
20
pření
jmenovaného svolení možno sí stěžovat! do
„ 1,000.000
25
8
dnů
k zemskému finančnímu úřadu.
čistého jmění.
Nabyl-li^
někdo podniku po vyhlášení tohoto
Čistým jměním rozumí se hodnota předmětů
zákona, ručí do 15% nabývací ceny za dávku
majetkových, podrobených soupisu podle zákona z majetku, která bude dřívějšímu majetníku přede
ze dne 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n„ a ze dne
psána potud, pokud jest vydobytí dávky převo
27. června 1919, čís. 369 Sb. z. a n., a příslušných dem podniku u posavadního majetníka ohroženo.
nařízení, po srážce dluhů a břemen, podle stavu
dne 1. března 1919.
§ 9.
Sraziti se smějí jen dluhy a břemena, která
Práva
a
povinnosti,
které tento zákon ukládá
jsou s majetkem soupisu podro-beným v hospo
berním
správám,
konají
na Slovensku a v Pod
dářské souvislosti.
karpatské Rusi finanční ředitelství.
Způsob zajištění bude vládním nařízením blíže
označen.
š 10.
§ 4.
Provésti zákon, jenž nabývá účinnosti dnem
Výše požadované jistoty není pro budoucí vyhlášení, ukládá se ministru financí a ministru
uložení dávky samé nijak závazná.
spravedlnosti.
Zajišfovací příkaz může býti proveden říze
T. G. Masaryk v. r.
ním správním nebo — pokud toho jest potřebí —
soudním; průkazu nebezpečí není třeba.
Tusar v. r.
K návrhu berní správy povolí exekuční soud Soímtás v, r.
Dr. Veselý v. r.
na základě příkazu co do částky v něm uvedené
exekuci zajišfovací až do zapravení dávky z ma
jetku.
Čís. 135.
§ 5.
Výši čistého jmění zjistí zatímně berní správa
Zákon ze dne 19. února 1920
buď na základě pomůcek úředních, nebo výsle
o poměru pražských universit.
chem aspoň dvou znaleckých důvěrníků. Není-li
se obávati zvláštního nebezpečí, budiž dána
§ 1.
straně krátká lhůta, aby prokázala čisté jmění.
Česká universita jest pokraoovatelkou staro
§ 6.
bylého vysokého učení Karlova.
Jména obou pražských universit, ustanovená
Vydati zajišfovací příkaz jest příslušná berní
správa, v jejímž obvodě strana má bydliště (sídlo) zákonem ze dne 28. února 1882, č. 24 ř. z.: „Če
nebo se zdržuje, nebo má domovské právo (,? 176, ská universita Karlo-Ferdmandova“ a „Německá
odst. 3.. zák. o os. daních), jinak berní správa, universita Karlo-Ferdinandova“ se zrušují. České
v jejímž obvodě se nalézá majetek, nebo největší universitě vrací se jméno „Universita Karlova11,
část majetku.
O jménu německé university rozhodne se zvlášt
ním zákonem.
§ 7.
Proti zajišfovacímu příkazu může vyzvaný
§ 2.
nodati do 30 dnů rekurs k zemskému finančnímu
Společenství jmění a práv obou universit a
ředitelství, na Slovensku ke generálnímu finanč jejich fakult budiž rozvázáno.
nímu ředitelství v Bratislavě, v Podkarpatské
Ministerstvo školství a národní osvěty se
Pusl k finančnímu oddělení civilní správy v Užzmocňuje, aby vysleclmouc zúčastněné činitele,
horodě.
přidělilo jmění a práva, která byla dosud společná,
Podaní rekursu neodnímá zajišfovacímu pří té či oné universitě nebo fakultě, anebo je mezi
kazu účinnosti.
ně rozdělilo oceňujíc spravedlivě všechny okol
Nerozhodne-li odvolací úřad o rekursu do nosti.
o měsíců, ztratí jistoía na základě zajišfovacího
Újma, která by snad byla způsobena jedné
Piikazu. poskytnutá či vymožená platnost.
z obou universit novými opatřeními na základě
„

„
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