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v dohodě s ministry sociální péče, obchodu 
a vnitra zákon tento provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

35.
Zákon ze dne 25. ledna 1922, 

kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 
1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní 

komisi Národního shromáždění.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Právy a úkoly kontrolní komise Národního 

shromáždění, podle § 17 zákona ze dne 25. 
února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o okolkování 
bankovek a soupisu jmění, pověřuje se komise 
volená podle § 1 zákona z 8. dubna 1920, 
č. 309 Sb. z. a n., ku kontrole dávky z maj etku 
a z přírůstku na majetku.

Úkol komise rozšiřuje se na opatření, jež 
učiněna byla nebo budou též podle zákonů ze 
dne 20. března 1919, č. 143 Sb. z. a n., a ze 
dne 11. června 1919, č. 327 Sb. z. a n., o po
vinné nabídce cizích valut a pohledávek na 
cizí měnu, ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. 
z. a n., o úpravě oběhu a správy platidel, a ze 
dne 27. června 1919, č. 369 Sb. z. a n., o sou
pisu nemovitostí.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášky. Provésti jej ukládá se ministrům 
vnitra a financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.
A. Novák v. r.

36.

Zákon ze dne 31. ledna 1922, 
kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených 
nákladů spojených s rozšířením pracovního 
programu státního pozemkového úřadu na rok

1922.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby vydala z prostředků 

státních peníz až do 100 milionů Kč na rok 
1922 k úhradě zvýšených nákladů spojených 
s rozšířením pracovního programu státního 
pozemkového úřadu na rok 1922.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby si opatřila potřebný 
peníz úvěrními operacemi do té doby, než 
zvýšené výdaje budou uhrazeny zvýšenými 
příjmy z provádění pozemkové reformy.

§ 3.
Způsob, jímž vykázány a účtovány budou 

výdaje a příjmy na účet tohoto úvěru, upra
ven bude nařízením vlády se zřetelem k § 11 
zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n.

§ 4.
Zákon tento, jenž nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení, provedou všichni ministři.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

černý v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r. 
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r.

Šrámek v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Staněk v. r.,
též za ministry Dra šrobára a Dra Mičuru.

37.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 4. února 1922,
jíž se zmocňuje hlavní celní úřad v Brně, 

aby vychval hrací karty.

Na základě ustanovení § 23 prováděcího 
předpisu ze dne 21. února 1906, ě. 22 ř. z., 
k zákonu o celním sazebníku zmocňuje se 
hlavní celní úřad v Brně, aby vychval hrací 
karty.

Tím se doplňuje příloha B k uvedenému 
§ 23 prováděcího předpisu k -zákonu o celním 
sazebníku (seznam pravomoci celních úřadů).

A. Novák v. r.

Státní tiskárna y Praze


