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(2) Tyto tresty mohou býti uloženy také 
zároveň.

§ 12.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi

nistr veřejných prací.

§ 13.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Tímto dnem pozbývají současně plat
nosti zákony ze dne 11. června 1919, č. 332 
Sb. z. a n., a ze dne 19. března 1920, č. 180 
Sb. z. a n. Zabrání budov a místností, pro
vedená podle těchto zákonů, zůstávají v plat
nosti; pokud o nich nebylo ještě s konečnou 
platností rozhodnuto, dlužno je posuzovati 
podle tohoto nového zákona.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Kovařík v. r.

305.
Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

kterým se vydávají prozatímní ustanovení 
o veřejných notářích na Slovensku a v Pod

karpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Do jednoho roku od účinnosti tohoto zá

kona může na území bývalého státu uher
ského ministr spravedlnosti zbaviti úřadu 
veřejné notáře, kteří nejsou způsobilí vyko- 
návati úřad československého veřejného no
táře.

Postižený má právo, aby do 14 dnů po 
dodaném rozhodnutí takovém podal u mini
sterstva spravedlnosti rozklad, jenž však 
nemá účinku odkládacího. Rozhoduje o něm 
ministr spravedlnosti. Proti každému roz
hodnutí přísluší postiženému právo stížnosti 
k nej vyššímu správnímu soudu.

§ 2.
Ve lhůtě jednoho roku od účinnosti tohoto 

zákona může ministr spravedlnosti ze slu
žebních důvodů veřejného notáře přeložiti 
na jiné místo služební.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 4.
Provésti tento zákon ukládá se ministru 

spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

306.
Zákon ze dne 12. srpna 1921 

o zřízení „Nadání Arnošta Denise“.
Národní shromáždění republiky českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
K trvalému uctění památky Arnošta De

nise a k podpoře našich vědeckých styků 
s cizinou zřizuje se „Nadání Arnošta De
nise".

§ 2.

Nadání budiž uskutečněno:

1. Založením stálé stolice pro dějiny Slo
vanů a jejich vzdělanosti se zvláštním zřete
lem k dějinám československého státu při 
universitě v Paříži, výslovně označené jako 
„Chaire Ernest Denis, Fondation de la Ré- 
publique Tchécoslovaque",

2. koupí domu č. 9 v rue Michelet v Pa
říži pro účely Slovanského ústavu studijního 
(Institut ďÉtudes Slaves),

3. mimořádným příspěvkem na vybavení 
tohoto ústavu.

Q oS O.
K zřízení „Nadání Arnošta Denise" vě

nuje se v hotovosti 1,000.000 franků.

§ 4-
Provedením zákona pověřuje se ministr 

školství a národní osvěty, jakož i ministr věci 
zahraničních.

§ 5.
Účinnosti nabývá tento zákon dnem vyhlá

šení.
T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Beneš v. r.


