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Sbírka zákonů a nařízení

Částka 42. Vydána dne 19. května 1923.
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o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny. — 99. Zákon, kterým se mění některá 
ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 
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98.

Zákon ze dne 26. dubna 1923,
jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, 
č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu 

předmětů potřeby do ciziny.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. 

a n., o stíhání podloudného vývozu předmětů 
potřeby do ciziny, se zrušuje.

§ 2.
Zákon tento nabude líčinnosti patnáctým 

dnem po vyhlášení. Provedení jeho ukládá se 
ministrům spravedlnosti a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.

Malypetr v. r.

Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.

99.

Zákon ze dne 26. dubna 1923,
kterým se mění některá ustanovení konkurs
ního a vyrovnávacího řádu uvedeného v plat
nost císařským nařízením ze dne 10. prosince 

1914, č. 337 ř. z.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

(1) Vyrovnávací řízení nelze zahájiti, ne- 
nabídne-li dlužník zaplatiti věřitelům, jichž 
pohledávky nepožívají přednostního pořadí, 
aspoň 35% jejich pohledávek s příslušenstvím 
do dvou let.

(2) Tím se částečně mění § 3, odst. 2., vy
rovnávacího řádu uvedeného v platnost císař
ským nařízením zé dne 10. prosince 1914, 
č. 337 ř. z.

článek II.

§ 75, odst. 3., věta druhá, konkursního řádu 
a § 5, odst. 3., věta druhá, vyrovnávacího řádu, 
uvedených v platnost tímto císařským naří
zením, zní takto:

Nařízením lze stanovití, že na místě finanční 
prokuratury nebo kromě ní jest zpraviti jiné 
orgány finanční správy, veřejné korporace 
nebo stavovská sdružení.

článek III.

§ 57 téhož vyrovnávacího řádu doplňuje se 
takto:

Totéž platí, nesplní-li dlužník včas a plně 
potvrzeného vyrovnání.

článek IV.

(i) Zákon, jenž neplatí pro Slovensko a 
Podkarpatskou Rus, nabývá účinnosti dnem
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