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(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.

25=

Zákon ze dne 25. ledna 1922,

Zákon ze dne 19. 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:

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.

§ IDílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu
vlády jménem země české zemský správní
§ 2.
výbor v Praze podle .usnesení ze dnp 8. dubna
Po dobu, po kterou poměry hospodářské
1921, č. 42.226, v úhrnné jmenovité hodnotě budou
ještě vyžadovati v některých odvětvích
15,000.000 Kč, aby si opatřil prostředky na
hospodářských
státní kontroly dovozu, vývozu
výstavbu elektrické hydrocentrály na řece a průvozu, budou
oprávnění a funkce, přiká
Jizeře u Spálová, smí býti užíváno k úroč
nému ukládání peněz poštovního šekového zané úřadu pro zahraniční obchod zákonem
úřadu, nadací a ústavů, podléhajících veřej ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n.,
nému dozoru, dále k uložení peněz sirotčích, a vládním nařízením ze dne 13. července 1920,
svěřenských a depositních a konečně až do čís. 442 Sb. z. a n., vykonávány ministerstvem
výše kursovního kursu, avšak nikoliv přes průmyslu, obchodu a živností pomocí dosa
jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní vadních zařízení úřadu pro zahraniční ^ob
chod. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živ
kauce.
ností provede postupně jeho likvidaci.
§ 2.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministrům
§ 3.
financí, vnitra a spravedlnosti.
Kdy a v jakém rozsahu přestane státní
kontrola dovozu, vývozu a průvozu a její sou
T. G. Masaryk v. r.
středění ve smyslu zákona ze dne 24. června
Dr. Beneš v. r.
| 1920, čís. 418 Sb. z. a n., bude postupně pokud
A. Novák v. r.
[ možno nejdříve určeno ministerstvem prů
černý v. r.
myslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastDr. Dolanský v. r.
[ něnými ministerstvy.
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§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy
bude vyhlášen.
Provésti jej ukládá se ministru průmyslu,
obchodu a živností v dohodě s ministrem za
hraničních věcí, ministrem financí a s ostatv(ími zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
L. Novák v. r.

26.
Zákon ze dne 19. ledna 1922,
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 zru
šuje zákon ze dne 20. ledna 1921, čís. 27 Sb.
z. a n.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

27.
Zákon ze dne 25. ledna 1922
o zřízení ústavu Slovanského a Orientálního.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Ústav Slovanský.
§ ISlovanský ústav jest samostatný a samo
správný ústav se sídlem v Praze, jehož úče
lem jest pěstovali a budovati vědecké a hospo
dářské styky se slovanskými Zeměmi. Jemu
náleží také vědecké zkoumání Slovenska a
Podkarpatské Rusi.
ústav Orientální.

§ 2.
Orientální ústav jest samostatný a samo
správný ústav se sídlem v Praze, jehož účelem
jest pěstovati a budovati vědecké a hospodář
ské styky s Orientem.
§ 3.

/

§ IDílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu vlá
dy jménem země Moravy zemský výbor v Brně
podle usnesení ze dne 18. října 1919, ze dne
7. února 1920, ze dne 24. dubna 1920 a ze dne
22. ledna 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě
175,000.000 Kč, smí býti užíváno k úročnému
ukládání peněz poštovního šekového úřadu,
nadací a ústavů, podléhajících veřejnému do
zoru, rovněž tak k uložení peněz sirotčích, svěřenských a depositních a konečně až do výše
bursovního kursu, avšak nikoliv přes jmenovi
tou hodnotu, za služební a obchodní kauce.

Správa každého tohoto ústavu přísluší pre
sidiu, výboru a valnému shromáždění členů,
správa jmění pak kuratoriu.

§ 2.
Zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z.
a n., se zrušuje.
§ 3.
Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí,
vnitra a spravedlnosti.

Kuratorium každého ústavu jmenuje presi
dent republiky po návrhu vlády. Státu náleží
dozor nad hospodářstvím ústavů.

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

§ 4.
První členy každého z obou ústavů jmenuje
president republiky. Ti zvolí ze sebe první
presidium a výbor, jejichž volbě třeba schvá
lení presidenta republiky. Další nové členy
volí valné shromáždění a schvaluje president
republiky.
§ 5.

§ 6.
Bližší organisace ústavů bude upravena sta
novami, které, vypracuje valné shromáždění
ústavu a schvaluje vláda.
§ 7.
Základ příjmů obou ústavů tvoří fond vě
novaný presidentem republiky, další příjmy
jsou příděly ze státních důchodů, dary a pří
spěvky.

