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Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. listopadu 1921,

jímž zrušuje se nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 26. října 1921, ě. 381 Sb. 

z. a n., o omezení cestování do ciziny.

Podle § 37 branného zákona ze dne 19. břez
na 1920, c. 193 Sb. z. a n., a vzhledem k usta
novení § 144 (16) nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 28. července 1921, čís. 
269 Sb. z. a n. (branných předpisů), se na
řizuje:

§ 1.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o ome
zení cestování do ciziny, se zrušuje.

392.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.

Provésti toto nařízení ukládá se ministru 
národní obrany v dohodě s ministerstvem 
vnitra.

Dr.

Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Beneš v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

393.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. listopadu 1921, 

kterým se zmocňují soudní zřízenci jako exe
kuční výkonní orgánové přijímati hotovosti 

do 5000 Kč.

Dle článku XLI. zákona ze dne 27. května 
1896, č. 78 ř. z., se nařizuje:

§ 1-

Odstavec první §u 333 nařízení ministerstva 
spravedlnosti ze dne 5. května 1897, č. 112 
ř. z. (jednací řád),- se mění a zní takto:

„Částky vyšší než 5000 Kč nejsou soudní zří
zenci (podúředníci) oprávněni přijímati.'1

§ 2.

Odstavec první bodu 12. instrukce pro vý
konné orgány (nařízení ministerstva sprave
dlnosti ze dne 12. července 1897, č. 26 Věst
níku a ze dne 10. května 1910, č. 9 Věstníku) 
mění se a zní takto:

„částky přes 5000 Kč nejsou soudní zří
zenci (podúředníci) oprávněni přijímati 
(§ 333 j. ř.). Toto obmezení neplatí však při 
odnětí hotovostí dle bodu 89. (§ 261 ex. ř.), 
převyšuj e-li vykonatelná pohledávka částku 
5000 K.“

§ 3.

Nařízení toto platí pro Čechy, Moravu a 
Slezsko a nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po vyhlášení.

Provésti je ukládá se ministru spravedl
nosti.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

394.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. listopadu 1921

o výpomoci při škodách válečných.

Na základě zákonů ze dne 15. dubna 1920, 
č. 333 Sb. z. a n., a ze dne 15. dubna 1920,
q. 337 Sb. z. a n., se ustanovuje:

§ 1.

Lhůta, ve které možno žádati za výpomoc 
podle § 3 nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 5. října 1920, č. 556 Sb. z. a n., 
končí dnem 31. prosince 1921.
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