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189.

190.

Zákon ze dne 14. června 1922,

Zákon ze dne 20. června 1922,
kterým se mění některá ustanovení konkurs
ního a vyrovnávacího řádu, císařského naří
zení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.

kterým se mění článek XIX. zákona o celním
sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., a
článek XIX. uherského zákonného článku Lili.
z roku 1907.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Bod 2., odst. 1. a 2., článku XIX. zákona
o celním sazebníku ze dne 13. února 1906,
č. 20 ř. z., a článku XIX. uherského zákonného
článku Lili. z roku 1907 nahrazuje se tímto
zněním:
2. Skladné ze zboží, které se uloží v úřed
ním skladišti, ve výměře, která se stanoví na
řízením.
Nařízením určí se též doba, po kterou jest
zboží osvobozeno od skladného.
§ 2.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IKonkursní a vyrovnávací řád vyhlášený cí
sařským nařízením ze dne 10. prosince 1914,
č. 337 ř. z., se mění v těchto ustanoveních:
1. v § 51, č. 2., konk. ř. a v § 23, č. 3., vyrov.
ř. zvyšuje se částka 2.400 K na 24.000 Kč;
2. v §§ 93, odstavci 2., a 116 konk. ř. zvyšuje
se částka 2.500 K na 10.000 Kč;
3. v § 169, odstavci 1., konk. ř. zvyšuje se
částka 5.000 K na 10.000 Kč.
§ 2.

Ustanovení § 1 platí i v konkursním a vy
rovnávacím řízení již zahájeném.
§ 3.
Zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Zákon tento nabude účinnosti prvním dnem
měsíce následujícího po vyhlášení.
Provést! tento zákon ukládá se ministru
financí v dohodě s ministrem obchodu a s mi
nistrem zemědělství.

§ 4.
Provésti tento zákon náleží ministru spra
vedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
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