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Sbírka zákonů a nařízení
sí&íu česRpslovenskélxo.

* Částka 36. Vydána dne 12. dubna 1922.

Obsah: (115.—119Ó 115. Zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1921, 
č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných. — 116. Nařízení ku provedení zákona ze dne 
20. prosince 1921, 6. 504 Sb. z. a n., kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci 
movité pro státy oprávněné k jich požadování. — 117. Nařízení, kterým se vydávají bližší 
ustanovení k zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákon přídělový), o přídělu půdy 
legionářům a válečným invalidům a o vyhláškách řízení přídělového. — 113. Vyhláška, jíž se 
vyhlašuje seznam celních úřadů ve Slezsku. — 119. Nařízení, kterým se odkládá všeobecné 
sestavení nových seznamů vnucených správců.

115.
Zákon ze dne 4. dubna 1922,

kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne
21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře 

nezaměstnaných.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, 

č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, 
ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, 
č. 482 Sb. z. a n., prodlužuje se do té doby, 
než nabude účinnosti zákon ze dne 19. čer
vence 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním pří
spěvku k podporám nezaměstnaných, nejdéle 
však do 31. prosince 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 3.
Prováděním jeho pověřuje se ministr so

ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Habrman v. r.

116.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. dubna 1922 
ku provedení zákona ze dne 20. prosince 1921, 
č. 504 Sb. z. a n., kterým se upravuje povin
nost vrátiti nebo vydati věci movité pro státy 

oprávněné k jich požadování.

Na základě § 7 zákona z 20. prosince 1921, 
č. 504 Sb. z. a n., se nařizuje:

ODDÍL I.

Řízení o zjištění: a odevzdání 
věcí, jakož i přiznání nároku 
na náhradu za věci vydané ne

bo vrácené cizímu státu.
§ I-

(!) Požádá-li cizí stát, aby mu byly vrá
ceny nebo vydány podle zákona z 20. prosince 
1921, č. 504 Sb. z. a n., movité věci, sdělí mi
nisterstvo zahraničních věcí tuto žádost mini
sterstvu, jež podle povahy věci jest příslušné, 
zejména půjde-li o stroje, ministerstvu ob
chodu a sociální péče, půjde-li o cenné papíry, 
ministerstvu financí, půjde-li o věci histo
rické neb umělecké ceny, ministerstvu škol
ství a národní osvěty.

(2) V tomto sdělení jest pokud možno 
uvésti všecky údaje nutné pro zjišťovací ří
zení, zejména popis věci, označení, odkud, kdy 
a kým byla odvlečena, jméno dřívějšího a ny
nějšího držitele, jakož i místo, kde věc nyní 
jest. Při tom jest odkázati na příslušné 
smlouvy (§1 zákona), na jichž základě jest
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