Sbírka zákonů a nařízení, č. 28 a 29.

§ 8.
Zákon nabývá působnosti dnem vyhlášení
a provedou jej ministři zahraničních věcí,
školství a národní osvěty, průmyslu, obchodu
a živností.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
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§ IMinistr obchodu se zmocňuj e, aby Nákup
nímu a prodejnímu družstvu českosloven
ských přádelen bavlny, zaps. společenstvu
s r. o. v Praze, ustanovil vnuceného likvidá
tora za účelem provedení likvidace zásob ba
vlny a z ní zhotovené příze, zakoupené na
úvěr, za který vláda vzala na se záruku podle
zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 186 Sb. z.
a n.
§ 2.

28.

Zákon ze dne 19. ledna 1922
o zřizování a zařizování vysokých škol.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IZřizovati vysoké státní školy neb nové fa
kulty a oddělení na vysokých školách stát
ních; rozdělovati jejich fakulty neb oddělení
neb je rušiti; určovati neb měniti sídlo vyso
kých škol státních neb jejich oddělení; propůjčovati práva, jež příslušejí státním vyso
kým školám, také nestátním vysokým školám
je možno jen na základě zvláštního zákona a
v jeho mezích.
§ 2.
Tento zákon nabývá platnosti a účinnosti
dnem vyhlášení. Vládě se ukládá provésti jej.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
Staněk v. r.
L. Novák v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Šrámek v. r.
černý v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.

29.
Zákon ze dne 19. ledna 1922
o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh ba
vlny a bavlněné příze, zakoupené na státem
zaručený úvěr.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Za vnuceného likvidátora může býti usta
noven státní nebo smluvní úředník, který jest
v této funkci veřejným orgánem a jest ze své
činnosti zodpovědný ministru obchodu.
Vnucenému likvidátoru bude přidělen po
radní sbor, jmenovaný ministrem obchodu.
Tento poradní sbor má sestávati ze zástupců
veškerých odvětví průmyslových bavlnu a ba
vlněnou přízi zpracujících a bavlněné polo
tovary zušlechťujících, a to ze zaměstnavatelů
i zaměstnaných, jakož i ze zástupců bank,
které se zaručily za zaplacení bavlny na úvěr
zakoupené.
Vnucený likvidátor jest povinen předložití
poradnímu sboru ku posouzení všechny otáz
ky zásadní, jakož i takové jednotlivé případy,
kterých nelze řešiti podle zásad poradním
sborem navržených.
§ 3.
Vnucený likvidátor zastaví dosavadní likvi
dační kroky Družstvem podniknuté a provede
volný rozprodej zbývajících zásob bavlny a
příze, zakoupené na úvěr, za který vláda vzala
na se záruku podle zákona ze dne 10. dubna
1919, čís. 186 Sb. z. a n., za nejlepší docílitelnou cenu. Získané částky budou odvedeny
Bankovnímu úřadu ministerstva financí
k úhradě příslušného úvěru.
§ 4.
Nebude-li rozprodejem podle § 3 uhrazena
svéstojná cena této bavlny, resp. svéstojná
cena bavlněné příze, kterou z této bavlny vy
robili členové Nákupního družstva, rozvrhne
vnucený likvidátor úhradu neuhrazeného
zbytku podle ustanovení §§ 5 a 6.
Zásadně jsou držitelé všech průmyslových
podniků zpracujících bavlnu a bavlněnou přízi,
kteří brali účast na přídělech této bavlny nebo
bavlněné příze, povinni uhradili svéstojnou
cenu této bavlny, po případě bavlněné příze.
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