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§ 62.
(1) Úmluvy, které směřují ke společnému 

stanovení nepřiměřených cen za stavební 
hmoty a dovoz jejich, jsou zakázány.

(2) Ustanovení obsažená ve smlouvách 
o dodání stavebních hmot, jimiž se určují 
ceny, zakládající se na úmluvách, uvedených 
v odst. 1., aneb převyšující ceny, určené ce
novým soudem, jsou neplatná.

§ 68.
Obce jsou povinny spolupůsobiti při pro

vádění tohoto zákona.

§ 64.
Reversy vydané podle článku I., odst. 2., 

zákona ze dne 15. dubna 1919, čís. 211 Sb. z. 
a n., pozbývají závaznosti.

§ 65.
í1) Ustanovení hlavy druhé, třetí a osmé 

pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1923.
(2) Ustanovení hlavy druhé, třetí a 

osmé zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 45 Sb. 
z. a n., pozbývají platnosti.

§ 66.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1923.

Vládní nařízení 
ze dne 15. února 1923 

o prodloužení promlčecí lhůty pro některé 
pohledávky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n.:

§ 1.
(1) Promlčecí lhůta pro pohledávky uve

dené v §§ 1480, první větě, a 1486 ob. zák. 
obč., která byla zkrácena třetí dílčí novelou 
k zákoníku občanskému (§§ 192, 194 cis. nař. 
ze dne 19. března 1916, č. 69 ř. z.), a pro ne
doplatky úroků z lombardních půjček poskyt
nutých na úpisy válečných půjček a předvá
lečného státního dluhu rakouského, uher
ského a společného, ať zajištěného nebo ne
zajištěného, prodlužuje se dále tak, že tyto po
hledávky promlčí se nejdříve dnem 1. dubna 
1924, jestliže nezanikly již před tím uplynu
tím delší promlčecí lhůty dříve v zákoně 
určené.

(2) Pro pohledávky uvedené, které dospěly 
do 1. dubna 1921, počíná se tříletá promlčecí 
lhůta od tohoto dne; pro pohledávky později 
dospělé počíná se dnem dospělosti.

36.

§ 67.
Všem členům vlády se ukládá, aby tento 

zákon provedli.

T. G. Masaryk v. r.

Habrman v. r.
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Ur. Kállay v. r. 
Tučný v. r. 
Šrámek v. r. 
Srba v. r.

Dr. Franke v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Ďr. Beneš v. r. 

Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Markovič v. r. 
Novák v. r.,

též za ministra Dra Rašína.

§ 2.

(t) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Provésti je náleží ministru spravedl
nosti v dohodě s ostatními súčastněnými mi
nistry.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Tučný

Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Srba v. r.
Bechyně v. r. 
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 

v. r.

Státní tiskárna v Praze.


