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nebo provádí jednotlivé úkony tohoto řízení, roz- 
umíise tu notář jako soudní komisař. Jemu náleží 
zejména sepisovat! úmrtní zápisy, zapečetiti po
zůstalost, prohlásiti poslední vůli, sepsati a od
hadnout! jmění, přijmouti dědické přihlášky, při
pravili pozůstalostní výkazy a návrh odevzdání.

Dědicové mohou však nejpozději do 14 dnů 
po tom, kdy se jím dostalo vyrozumění o úmrtí 
neb obsílky ku projednání, oznámiti notáři, pí
semně neb ústně, že si sami pozůstalost projednají. 
V tom případě vrátí notář spisy soudm Nepodají-li 
pak soudu do 4 neděl od oznámení nebo ve lhůtě, 
kterou soud ze závažných důvodů prodloužil, pí
semné projednání pozůstalosti a předepsané vý
kazy, nebo nevyhovují-li tyto spisy, přikáže soud 
projednání notáři.

Není-li hrubá hodnota pozůstalosti vyšší nežli 
2000 Kč, je notář povinen projednati ji bezplatně, 
kromě náhrady hotových vydání. Jinak určí a vy- 
béře poplatky soud.

Soud může se ze závažných důvodů usnésti, 
že pozůstalost sám projedná nebo převezme pro
jednání těch, které již odevzdal notáři. Usnesení 
o tom budiž doručeno notáři a všem dědicům; proti 
němu přísluší notáři- a dědicům opravný prostře
dek podle §§ 9 a násl. císařského patentu ze dne
9- srpna 1854, č. 208 ř. z., s účinkem odkládacím.

Článek X.

O sporech zahájených v den, kdy tento zá
kon nabude účinnosti, platí:

1. Spory o hodnotu mezi 1000 K a 5000 K 
zahájené u sborového soudu buďtež postoupeny 
příslušnému okresnímu soudu, nebylo-li v nich 
konáno dosud ústní jednání, jinak je dojedná a 
rozhodne dosud příslušný sborový soud.

2. Spory vyšší hodnoty až do 10.000 K bu
dou projednány u sborových soudů samosoudcem. 
Byl-li samosoudce členem senátu, před kterým se 
konalo ústní jednání, není třeba znovu provésti 
ústní jednání pro změnu v osobě soudcově.

3. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi platí 
o Sporech hodnoty od 5000 K do 10.000 1C ustano
vení pod č. 2.

Článek XI.

lento zákon nabývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení.

Ustanovení, jimiž se mění dosavadní předpisy 
o Příslušnosti sborových a okresních soudů a sa- 
mosoudců u soudů sborových, pozbývají platno- 
s^dne 30. června 1923, kterýmž dnem nabývají 
opětně účinnosti dotyčná ustanovení tímto záko
nem změněná.

Spory, v nichž byl v den, kdy tento zákon 
pozbude účinnosti, již ustanoven rok, budou pro
jednány a rozhodnuty soudem (samošoudcem) 
příslušným podle tohoto zákona.

Zákon tento provede ministr spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.

162.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 14. dubna 1921,

jímž se doplňují, případně mění některá ustano
vení nařízení vlády ze dne 7. května. 1920, č. 355 
Sb. z. a n., o prozatímní úpravě poměrů průmyslu

lihovarského a hospodaření- lihem.
*

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

Článek 1.

Ustanovení §§ 8, 9 a 10 nařízení vlády ze 
dne 7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n„ doplňují, 
případně mění se takto:

§ 8, odstavec první až čtvrtý, zní:

Plná schůze Československé komise lihové 
skládá se:
a) z 8 zástupců hospodářských lihovarů,

b) ze 4 zástupců průmyslových lihovarů a rafi-
neirií, /

c) z 1 zástupce ústředních pálenic na Slovensku,

d) z 8 zástupců spotřebitelů,

e) z 1 zástupce velkoobchodu lihem,

f) z 1 zástupce průmyslu likérnického,

g) z 1 zástupce octárenského průmyslu a

h) ze 4 zástupců vlády, jež po jednom jmenují 
ministerstvo financí, obchodu, zemědělství a 
pro zásobování lidu.

Zástupce pod a>—g) uvedené jmenuje ministr 
financí v dohodě s ministry obchodu, zásobování 
a zemědělství.
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Zástupci pod a)—g) nesmějí býti členy správy 
obchodní společnosti zřízené dle ustanovení §u 20.

Plná schůze volí ze svého středu předsedu, 
dva náměstky a pět jednatelů. Volba těchto činov
níků potřebuje potvrzeni ministra financí.

(Ostatní odstavce § 8 zůstávají nezměněny.)

§ 9, písm. a), zní:

a) voliti předsedu komise, jeho dva náměstky a
pět jednatelů.

§ 10, odstavec první, písm. c), zní: 

c) z pěti, jednatelů.
S,

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho' pověřeni jsou ministr 
financí v dohodě se všemi zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Brdlík

Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r. 
v. r.

♦

163.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. dubna 1921

k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 
Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro 
stavbu budov obytných a budov pro provoz pod
niků, jakož i pro obnovu starých a pořízení no

vých strojů.

Článek I.

K § 1, odst. 1.

Společnostmi ve smyslu § 1, odst. 1., rozumí 
se veškeré podniky, podléhající dani výdělkové 
podle II. hlavy zákona o osobních daních přímých 
ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi dani zárobkové podle 
uher. zák. čl. Vlil. z roku 1909. zák. čl. Lili. 
z roku 1912 a zák. čl. XXXIV. z roku 1916. Výhod 
§ 1 budou tudíž účastna také hospodářská a vý- 
děiková společenstva, dále těžařstva, spořitelny, 
podniky obecní a pod.

K § 1, odst. 6. a 8.

Za budovT věnované převážně k účelům 
obývacím pokládají se takové budovy, ve kterých 
z úhrnu podlahových ploch připadají nejméně dvě 
třetiny na místnosti obyvatelné a skutečně uží
vané k účelům obytným.

Do úhrnné podlahové plochy se nepočítají: 
předsíně, špižírny, koupelny a jinaké příslušen
ství, rovněž také ne verandy a podobné míst
nosti; naproti tomu arkýřové místnosti, které 
jsou částí obytné místnosti, buďte k ní připočteny.

Za obyvatelnou plochu počítají se obytné 
pokoje, obytné komory a obytné kuchyně.

Obytné místnosti nepozbývají této kvalifi
kace, používá-li se jich současně, nikoli však 
výhradně za provozovnu (krejčí, obuvník, kan
celář a pod.).

U stavebních komplexů posuzuje se každý 
samostatný objekt zvlášť.

K § 1, odst. 9.

Pro trestní řízení platí ustanovení V. hlavy 
zákona o osobních daních přímých ze dne 25. října. 
1896, čís. 220 ř. z.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho se pověřují ministr 
financí a ministr-spravedlnosti.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Kovařík v. r.
Dr. Beneš v. r, Dr. Šusta v. r.
Hanačík v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r. Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Mičura v. r.

Dr. Brdlík v. r.

164.
Vyhláška ministerstva železnih 

ze dne 28. března 1921
o změně koncesní listiny pro místní dráhu Netno- 
tice—Koryčany ze dne 21. dubna 1906, č. 88 ř. z., 

z důvodů zavedení osobni dopravy.

Ježto místní dráha Nemotice— Koryčany, jez 
dle koncesní listiny ze dne 21. dubna 1906, č. 88 
ř. z., byla určena pouze pro dopravu zboží, ma 
napříště sloužiti též veřejné dopravě osob mění 
se na základě vládního zmocnění uvedená kon
cesní listina takto:

V odst. 1. odpadají slova: „ustanovené to
liko k veřejné dopravě zboží".

/


