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toho kterého zemského fondu není vyšší než 
zvýšené platy učitelské v zákoně zmíněné.

K článku II.
Úpravou sazby daně domovní třídní (pří

loha B zákona ze dne 9. února 1882, čís. 17 
ř. z.) nemění se ustanovení §u 3, č. 3., zákona 
ze dne 28. prosince 1911, čís. 242 ř. z., o úle
vách na dani domovní třídní pro nové stavby, 
přístavby a nástavby; ovšem bude podle to
hoto ustanovení příslušející srážky počítati 
ze sazeb nyní nově upravených.

B.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Černý v. r.
Dr. šrobár v. r.

L. Novák v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

95.
Vyhláška ministra financí a ministra 

obchodu
ze dne 7. února 1922, 

kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 
1921, č. 280 Sb. z. a n., a ze dne 29. září 1921, 
ě. 371 Sb. z. a n., o uvolnění některých česko
slovenských cenných papírů říšskoněmeckým 

příslušníkům.

Podle úmluvy s říší německou ze dne 13. 
a 14. ledna 1922 svoluje vláda československá, 
aby byly uvolněny dividendové kupony a slo
sované kusy akcií československých společ
ností, pokud jejich splatnost po 31. prosinci 
1921 nastala neb do konce března 1922 ještě 
nastane, s podmínkou, že uzávěra kusů a divi
dendových kuponů, stanovená nařízením říš
ské vlády německé z 12. května 1920, jichž 
splatnost nastane později, zůstane v platnosti, 
a že budou závěrou postiženy požitkové listy 
nebo jiné cenné papíry, pokud vydány budou 
na místo slosovaných akcií.

L. Novák v. r. A. Novák v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. března 1922,
jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze 
dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., o řízení 

konkursním a vyrovnávacím.

Podle čl. I., odst. 3., císařského nařízení ze 
dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., se nařizuje:

článek I.
^ Ustanovení § 141, odstavce 2., konkursního 
řádu, a § 3, odstavce 2., vyrovnávacího řádu 
(císařské nařízení ze dne 10. prosince 1914, 
č. 337 ř. z.) o požadavku nejmenší nabídky 
pro podání vyrovnávacího návrhu, stanou se 
účinnými dnem 1. dubna 1922 pro celý obvod 
Československé republiky, ve kterém platí cí
sařské nařízení shora uvedené.

96.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Návrhy učiněné před 1. dubnem 1922, 
jež do tohoto dne nebyly z formálních důvodů 
vráceny nebo zamítnuty, buďtež posuzovány 
podle dosavadního stavu.

Nařízení provésti náleží ministru spravedl
nosti.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r. 
Staněk v. r. 
Habrman v. i 
A. Novák v. i 
Tučný v. r.

L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Šrámek v. r.

©7.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. března 1922
o prodloužení promlčecí lhůty pro některé 

pohledávky.

_ Podle § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Promlčecí lhůta pro pohledávky uvedené 

v^ §§^ 1480, první větě, a 1486 ob. zák. obč., 
která byla zkrácena třetí dílčí novelou k obec-
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němu zákoníku občanskému (§§ 192 a 194 
cis. nař. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. z.), 
a pro nedoplatky úroků z lombardních půjček 
poskytnutých na úpisy válečných půjček a 
předválečného státního dluhu rakouského, 
uherského a společného, ať zajištěného nebo 
nezajištěného, prodlužuje se dále tak, že tyto 
pohledávky se promlčují nejdříve dnem 1. 
dubna 1923, jestliže nezanikly již před tím 
uplynutím delší promlčecí lhůty v zákoně 
určené.

Pro pohledávky tu uvedené, které dospěly 
do 1. dubna 1920, počíná se tříletá promlčecí 
lhůta od tohoto dne; pro pohledávky později 
dospělé počíná se dnem dospělosti.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provésti je náleží ministru spravedlnosti 
v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Černý v. r. 
Habrman v. r.
A. Novák v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Šrámek v. r.

Dr.

Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

érer v. r.

98.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. března 1922 
o zkrácení přípravné soudcovské služby.

Podle zákona ze dne 8. února 1922, č. 57 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
K soudcovské (jednotné soudcovské a advo

kátní) zkoušce mohou býti v celém obvodu

republiky československé připuštěni v době 
až do 29. února 1924 soudcovští čekatelé, 
splnivší ostatní podmínky, již po dvouleté pří
pravné službě soudcovské.

Připuštěni mohou býti takto jen ti, o nichž 
lze podle vysvědčení o theoretických zkouš
kách a o dosavadním zaměstnání za přípravné 
služby předpokládati, že jsou dokonale vycvi
čení ve všech oborech služby soudcovské 
i u státního zastupitelství.

Za připuštění ke zkoušce lze žádati před 
ukončením dvouleté přípravné služby; zkouš
ka může však býti konána teprve až po jejím 
dokončení.

§ 2.

Těm, kdo se přihlásí ke zkoušce ve lhůtě 
v § 1 stanovené, promíjí se domácí písemná 
práce z právní vědy.

Jinak musí čekatelé vyhověti při zkoušce 
všem požadavkům pro ni předepsaným.

Při zkoušce a posudku o jejím výsledku 
nesmí býti nikterak k tomu hleděno, že jest 
kandidátů snad zapotřebí pro uprázdněná 
místa.

§ 3.

Nařízení toto nabude platnosti dnem vy
hlášení.

Provede je ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
černý v. r.
Šrámek v. r.

Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r.

Tučný v. r.

Státní tiskárna v Praze.


