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64.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921,
kterým se stanoví doba, kdy zaniká působnost'
nařízeni, upravujících mzdové a pracovní poiněrý
v podnicích, jež sJouží vojenským účelům.

65.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 18. února 1921
o prodloužení promlčecí lhůty pro některé po
hledávky.
Podle §u 1 zákona ze 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ !.

Na základě §ti 13 cis. nařízení ze dne
18. března 1917, č. 122 ř. z., a § 36 uh. zák.
článku LXVIII z roku 1912, se nařizuje:
§ 1.

Působnost cis. nařízení ze dne 18. března
1917, č. 122 ř. z., a pokud se týče Slovenska a
Podkarpatské Rusi nařízení býv. uh. ministra
zemské obrany, č. 18.950/1915 H. M., a souvisejí
cích nařízení č. 10.813/1916 H. M., 13.604/1916
H- M. a 2732/1916 H. M. končí dne 28. února 1921.
§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr národní obrany v do
hodě s ministrem sociální péče.
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Černý
Popelka v. r,
Gruber v. r.
Šusta v. r.
Brdlík v. r.
Burger v. r.

v. r.

Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v- r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Fatka v. r.
Husák v. r.

Pohledávky uvedené v §§ 1480, první větě, a
1486 ob. obě. zák., pro které byla promlčecí lhůta
zkrácena třetí dílčí novelou k obecnému zákoníku
občanskému (1§§ 192 a 194 cis. nař. ze dne 19.
března 1916, č. 69 ř. z.), promlčí se nejdříve
dnem 1. dubna 1922 nezanikly-li již před tím pro
jitím delší promlčecí lhůty v zákoně dříve usta
novené.
Při pohledávkách, které dospěly přede
dnem 1. dubna 1919, počíná se tříletá promlčecí
lhůta od tohoto dne; pro pohledávky později do
spělé počíná se promlčení dnem dospělosti.
§

2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provést! je náleží ministru spravedlnosti
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.,
jako ministr financí a v zastoupení nepřítomného
ministra průmyslu, obchodu a živností, zároveň
správce úřadu pro zahraniční obchod.
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