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loze přidělených nemovitostí, jakož i k účelu 
přídělu.

§ 79. zní nyní takto:
K provedení úkolů vytčených zákonem zá- 

borovým a zákony k jeho provedení vyda
nými, povoluje se zálohou peníz 150 milionů 
Kč, j enž bude zařaděn do státního rozpočtu ve 
splátkách ročních po 50 milionech Kč a to nej
později do konce roku 1924.

Peníz ten vrátí pozemkový úřad do deseti 
let z přebytků fondu.

§ 80. věta první zní nyní takto:
Peníz tento tvoří zvláštní fond, jejž spra-' 

vuje pozemkový úřad účetnicky i pokladničně 
odděleně od ostatních peněz státních.

§ 82. zní nyní takto:
Veškerá právní jednání potřebná na zá

kladě zákona ze dne 8. dubna 1920, č, 329 
Sb. z. a n., a tohoto zákona k ocenění a pře
vodu věcí, na něž se tento zákon vzta
huje, jsou osvobozena od veškerých poplatků 
státních a veškerých dávek ostatních veřej
ných svazků. Listiny k témuž účelu vyhoto
vené jsou osvobozeny od veškerých kolků a 
poplatků, pokud se jich k jinému účelu nepo
užije.

i 83., č. 1. zní nyní takto:
1. Všechna podání, protokoly a jiná úřední 

vyhotovení v řízení podle tohoto zákona,

článek II.

Zákon tento nabude působnosti dnem, kdy 
bude vyhlášen.

Provésti jej náleží veškerým ministrům.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r. Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.

A. Novák v. r.,
též za ministra L. Nováka.

Staněk v. r., ,
též za ministra Udržala.

Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Mičuru.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.

Dr. Dérer v. r.,
též za ministry Habrmana a Srbu.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. srpna 1922,

jímž zvyšuje se míra úroková pro kapitaliso- 
vání nároků ze smluv služebních a zaopatřo
vacích a pro úrokování náhrady za převzatý 
majetek činící pohledávku bývalého vlastníka 
majetku toho vůči státu (§§ 50 a 59 náhrado

vého zákona) na čtyři ze sta.

Na základě §§ 50 a 59 zákona ze dne 8. dub
na 1920, č. 329 Sb. z. a n., ve znění zákona ze 
dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se na
řizuje:

Č 1 á n e k I.

Úroková míra pro kapitalisování nároků 
ze smluv služebních a zaopatřovacích (§ 50, 
odst. 1., zákona náhradového) a pro úroko
vání náhrady za převzatý majetek činící po
hledávku bývalého vlastníka majetku toho 
vůči státu (§ 59, odst. 1., zákona náhrado
vého) zvyšuje se na čtyři ze sta. Zvýšení 
míry úrokové týká se také úrokování pohledá
vek vzniklých vlastníkům vůči státu z důvodu 
převzetí zabraného majetku před působností 
tohoto nařízení.

článek II.

Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.

Provedou je všichni ministři.

Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Dolanského.

černý v. r. A. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r. L. Novák v. r.

Dr. šrobár v. r.

Srba v. r.,
též za ministry Dra Dérera a Habrmana.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.

Staněk v. r.,
též za ministra Udržala.
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