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§ 23.

Čís. 197.

Definitivní úprava osobních a služebních
poměrů vojen kych osob (služební pragmatika)
provede se zvláštním zákonem.

Zákon ze dne Z2. března 1920
o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).

§ 24.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920.
§ 25.
Provedením zákona pověřuje se ministr ná
rodní obrany v dohodě s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Klofáč v. r.

Cis. 196.
Zákon ze dne 19. března 1929,
jímž se stanoví početný mírový stav česko
slovenského vojska.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto z-ákoně:
§ 1.
Mírový početný stav československého voj
ska stanoví se na dobu prvních čtyř let ode dne
zařádění prvních podle nového branného zákona
odvedených branců počtem 150.000 mužů.
§ 2.
Po uplynutí doby stanovené v § 1 bude mí
rový početný stav československého vojska sta
noven novým zákonem.
§3.
Nařízením bude stanoveno, co se stane
s těmi, kdož byli odvedeni nad stanovený mírový
početný stav.
»
§4.
Zákon, tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti zákon tento přísluší ministru národní
obrany.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Klofáč v. r.

§ 1.
í1) Právo kutat! na živice v přírodě a je těžiti,
zejména na ropu, zemní nebo skalní olej, zemní
dehet, ozokerit, asfalt a jiné nerosty upotřebitelné
pro jich živičný obsah, vyhražuje se státu.
(2) Na živičné uhlí zákon tento se nevztahuje.
§2.
(0 Stát smí kutati na živice jen na základě
povolení kutacího a těžiti je jen na základě propůjčky podle horního zákona.
§ 3.
(0 Ministr veřejných prací může právo kutati
na živice v určitém, okresu a právo těžiti je v pro
půjčeném poli přenechat! jiným za plat na určitý
čas a tak, aby byly náležitě zabezpečeny zájmy
domácího průmyslu i spotřebitelů.
(2) Každou takovou smlouvu jest předložití
ministerské radě ke schválení. Smlouva je schváléna, nebyla-li do 8 dnů zamítnuta.

i1) Také každé odvozené právo těžební jest
předmětem zápisu do horní knihy. Bez přivolení
ministra veřejných prací nemůže býti toto právo
ani zcizeno ani zastaveno.
(2) Nabyvatel jest povinen oznáimiti báňské
mu revírnímu úřadu do 15 dnů, že mu bylo těžební
právo přenecháno nebo zcizeno, a současně před
ložití nabývací listinu.
(3) Kde se mluví v tomto zákoně o báňském
revírním úřadu nebo o 1 báňském hejtmanství,
rozumí sc na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
v prvém případě báňský komisariát, a kde není
zvláštního komisariátu. báňský kapitanát; v pří
padě druhém pak báňský kapitanát.
§ 5.
(1) Kdo při kutání (hlubinném vrtání) nebo při
díle v propůjčeném poli nebo při .jiné zemní práci
naide živice, vyhrazené státu, jest povinen zasta
vit} další promkání až do opatření báňského hejt
manství.
(2) O výskytu učiní nálezce oznámení báň
skému hejtmanství, jež podá bez odkladu zprávu
mťfiéíÉi/ eprávč státních báňských biodnikův a zá
roveň rozmxme, zda-li a za jakých podmínek smí
nálezce v započatých pracích pokračovat!.
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