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(353. a 354.) 353. Vyhláška, kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítat! šestiměsíční
lhůtu stanovenou v § 4, odst. 4., cis. nařízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z., o poplatcích
z bezúplatných majetkových převodů. — 354. Zákon o převzetí statků a majetku, připadlých
podle mírových smluv československému státu.

353.
Vyhláška ministra financí
ze dne 16. září 1921,
kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítali
šestiměsíční lhůtu stanovenou v §u 4, odst. 4.,
cis. nařízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z.,
o poplatcích z bezúplatných majetkových pře
vodů.

2. které na Valčicku a Vitorazsku náležely
zemi Dolnorakouské v den inkorporacě tohoto
území;
3. které na území přivtěleném od říše ně
mecké náležely koruně a říši německé a stá
tům německým, jakož i bývalému císaři ně
meckému a jiným osobám panovnických
rodin německých v den inkorporacě tohoto
území.

§ 2.

Na základě §u 4, odstavce 4., císařského na
řízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř. z., o po
platcích z bezúplatných majetkových převodů,
oznamuje se, že šestiměsíční lhůtu v tomto
_§U zmíněnou, dlužno počítati od 1. srpna 1921.

Statky a majetkem podle § 1 rozumějí se
veškerý majetek nemovitý i movitý, za
hrnujíc v to veškerá majetková práva i po
hledávky.

Dr. Gruber v. r.
za ministra Hanačíka.

Statky a majetkem bývalé panovnické ro
diny rakousko-uherské rozumějí se zejména
statky a majetek:

354.
Zákon ze dne 12. srpna 1921
o převzetí statků a majetku, připadlých podle
mírových smluv československému státu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ Ičeskoslovenský stát nabývá všech statků
a všeho majetku:
1. které na území někdejšího mocnářství
Rakousko-uherského, patřícím českosloven
ské republice, náležely bývalému císařství
Rakouskému, bývalému království Uherské
mu, nebo jako společný majetek bývalému
mocnářství Rakousko-uherskému, jakož i ko
runě rakouské a uherské a bývalé panovnické
rodině rakousko-uherské dne 28. října 1918
a, pokud jde o území po 28. říjnu 1918 přivtělená, v den inkorporacě těchto území;

§ 8.

1. posledního panovníka Karla a jeho man
želky Zity;
2. jiných osob bývalé panovnické rodiny
rakousko-uherské, zejména též bývalého ná
sledníka trůnu Františka Ferdinanda Este a
jeho potomků;
3. c. a k. rodinného fondu; •
4. statky a majetek stižené svěřenským
svazkem korunního svěřenství císaře a krále
Františka Josefa I. pro arciknížecí rod
Habsbursko-Lotrinský.

§ 4.
O tom, které osoby spadají pod ustanovení
§ 1, čís. 3., a § 3, čís. 2., rozhodne ministerstvo
vnitra po dohodě s ministerstvem věcí zahra
ničních, poskytnouc osobám, o jejichž statky
a majetek jde, nebo jejich oprávněným zá
stupcům v tomto státě bydlícím, možnost, se
v přiměřené, aspoň čtrnáctidenní lhůtě vyjádřiti. Kdyby osoby ty v československém
státě nebydlely, ani zde neměly oprávněného
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