
Sbírka zákonů a nařízení, ě. 18—20. lil

§ 2.
Platnost ustanovení §§ 1, 2, 3, 4, 5 a 6 na

řízení ministerstva obchodu ze dne 5. června 
1902, č. 119 ř. z., rozšiřuje se na Slovensko 
a Podkarpatskou Rus.

Ministru průmyslu, obchodu a živností se 
ukládá, aby ustanovení toto uvedl na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi ve známost.

§ 3.
Toto nařízení nabude účinnosti 30. dnem 

po jeho vyhlášení.
§ 4.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistr průmyslu, obchodu a živností, ministři 
vnitra, spravedlnosti a zemědělství, ministr 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
a ministr pro zásobování lidu.

Habrman v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. i 

Srba

Malypetr v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Tučný v. r. 

v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 26. ledna 1923 

o nejnižší vyrovnací částce v konkursním 
a mimokonkursním vyrovnávacím řízení na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zák. či. V z roku 1916:

článek I.
(D § 200, bo‘d 5., zák. čl. XVII z roku 1881 

zní takto:
Nenabídne-li úpadce zaplatit! konkursním 

věřitelům k vyrovnání jejich pohledávek s pří
slušenstvím alespoň 10% do jednoho roku.

(2) § 68 ministerského nařízení ze dne
15. listopadu 1915, č. 4070/1915 M. E., se zru
šuje.

článek II.
Řízení o nuceném vyrovnání mimo konkurs 

podle ministerského nařízení, č. 4070/1915 
M. E., nelze zavěsti, nenabídne-li dlužník za
platit! věřitelům, kteří nemají nároku na vý
hodné uspokojení, aspoň 35% jejich pohle
dávek s příslušenstvím do dvou let.

Článek III.

O) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. Nabídky úpadců a dlužníků, které 
byly učiněny před tímto dnem a nebyly ko
nečně zamítnuty, jest posuzovati podle dosa
vadních předpisů.

(2) Nařízení provede ministr spravedlnosti.

Habrman v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.

Dr. Markovič v. r. 
Stříbrný v. r. 
Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Tučný v. r.

Udržal v. r.

19.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 19. ledna 1923 
o obchodní dohodě mezi republikou českoslo

venskou a královstvím španělským.

Obchodní dohoda sjednaná v Madridě vý
měnou not ze dne 18. a 19. listopadu 1921, 
která byla uvedena nařízením vlády republiky 
československé ze dne 19. ledna 1922, č. 17 
Sb. z. a n., v prozatímní platnost na základě 
zákona ze dne 25. listopadu 1919, č. 637 Sb. z. 
a n., a zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 
Sb. z. a n., byla ve smyslu § 3 prv citovaného 
zákona Národním shromážděním ve schůzích 
ze dne 5. dubna 1922 a 19. června 1922 schvá
lena a dne 23. září 1922 presidentem republiky 
ratifikována.

Dr. Beneš v. r.

20.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 29. ledna 1923 
o rozdělení příjmů, pokud se týče výnosů 
výdělkových podniků podle článku 3., od
stavce 3., smlouvy mezi československou re
publikou a Rakouskou republikou o zamezení 

dvojího zdanění v oboru přímých daní.

Při rozdělení příjmů, pokud se týče výnosů 
výdělkových podniků ve smyslu článku 3., 
odst. 3., smlouvy mezi československou repu
blikou a Rakouskou republikou o urovnání


