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Sbírka zákonů a nařízení
sígkíM če&lcoslovenslcéfio.

Částka 11. Vydána dne 10. února 1922.

Obsah: (24.—29.) 24. Zákon, jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční 
půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a po
dobných kapitálů. — 25. Zákon, jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod. — 26. Zákon, 
jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 
175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon 
ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n. — 27. Zákon o zřízení ústavu Slovanského a Orientál
ního. — 23. Zákon o zřizování a zařizování vysokých škol. — 29. Zákon o zřízení vnuce
ného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr. .

24.
Zákon ze dne 25. ledna 1922, 

jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů 5% 
české zemské investiční půjčky elektrisační 
v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč 
k ukládání nadačních, sirotčích a podobných 

kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Dílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu 

vlády jménem země české zemský správní 
výbor v Praze podle .usnesení ze dnp 8. dubna 
1921, č. 42.226, v úhrnné jmenovité hodnotě 
15,000.000 Kč, aby si opatřil prostředky na 
výstavbu elektrické hydrocentrály na řece 
Jizeře u Spálová, smí býti užíváno k úroč
nému ukládání peněz poštovního šekového 
úřadu, nadací a ústavů, podléhajících veřej
nému dozoru, dále k uložení peněz sirotčích, 
svěřenských a depositních a konečně až do 
výše kursovního kursu, avšak nikoliv přes 
jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní 
kauce.

§ 2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministrům 
financí, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r. 

černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.

25=
Zákon ze dne 19. ledna 1922,

jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Úřad pro zahraniční obchod, zřízený záko

nem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. 
a n., se zrušuje.

§ 2.

Po dobu, po kterou poměry hospodářské 
budou ještě vyžadovati v některých odvětvích 
hospodářských státní kontroly dovozu, vývozu 
a průvozu, budou oprávnění a funkce, přiká
zané úřadu pro zahraniční obchod zákonem 
ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., 
a vládním nařízením ze dne 13. července 1920, 
čís. 442 Sb. z. a n., vykonávány ministerstvem 
průmyslu, obchodu a živností pomocí dosa
vadních zařízení úřadu pro zahraniční ^ob
chod. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živ
ností provede postupně jeho likvidaci.

§ 3.
Kdy a v jakém rozsahu přestane státní 

kontrola dovozu, vývozu a průvozu a její sou
středění ve smyslu zákona ze dne 24. června 

| 1920, čís. 418 Sb. z. a n., bude postupně pokud 
[ možno nejdříve určeno ministerstvem prů

myslu, obchodu a živností v dohodě se zúčast- 
[ něnými ministerstvy.
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