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121.
Zákon ze dne 8. června 1923 

o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, 
ústavům, po případě jich odbočkám (exposi- 
turám) a jiným hromadným útvarům, které 
spolupůsobily při státním hospodaření před

měty spotřeby.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

(1) Nároky (i nedospělé) . za ústřednami, 
komisemi, ústavy, po případě za jich odbo
čkami (expositurami) a jinými hromadnými 
útvary, které spolupůsobily při státním ho
spodaření předměty spotřeby a jsou v likvi
daci, nebo budoucně do ní vstoupí, pokud 
nebyly jimi dosud výslovně uznány, neb ne
jsou či nebyly zažalovány, jest přihlásiti — ^ 
bude-li přihlášení takové vyhláškou uloženo 
— u orgánu, který jest nebo bude pověřen 
likvidací jejich.

(2) Přihláška staniž se doporučeným dopi
sem ve lhůtě Gnedělní, jejíž počátek a konec 
určí ministerstvo, do jehož oboru likvidace 
dotyčné ústředny spadá, vyhláškou v úřed
ním listě republiky československé. Na ná
sledky promeškání (§ 2) jest ve vyhlášce 
upozornit!. Ve vyhlášce jest označiti orgán, 
u něhož jest nároky přihlásiti.

(3) Vláda určí vyhláškou ve Sbírce zákonů 
a nařízení, na které ústředny, komise, ústavy 
a útvary v odst. 1. zmíněné se má tento zá
kon vztahovati.

§ 2.

i1) Nároky přihlášené ve lhůtě dle § 1, 
jichž likvidující orgán do 8 neděl po uplynulé 
přihlašovací lhůtě bud’ výslovně neuzná, neb 
se o nich v téže lhůtě vůbec neprohlásí, pak 
neuznané části nároků včasně přihlášených, 
nutno uplatňovat! žalobou (nedospělé žalobou 
dle § 228 civ. ř. s. — na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi dle § 130 zák. článku I. z r. 
1911) u příslušného soudu do 6 neděl ode dne, 
kdy prošla Snedělní lhůtá vyčkávací, jinak 
všechny nároky takové zanikají i s příslušen
stvím, a nelze jich ani kompensací uplatnit!, 
a to ani proti ústředně, resp. jejím odbočkám 
(§ 1), ani případně proti státu.

(-) Byla-li žaloba včas podaná soudem pro 
nepříslušnost odmítnuta, může žalobce podati 
novou žalobu do 14 dnů po tom, co odmítací 
usnesení nabylo moci práva, i když lhůta § 2, 
odst. 1., prošla.

(3) Rovněž tak zanikají nároky, jež nebyly 
dle § 1 včasně přihlášeny.

(4) Počátek a konec lhůt v prvním odstavci 
tohoto paragrafu uvedených budiž ve vyhlášce 
vyznačen.

§ 3.

Zákon tento se nevztahuje na veřejnoprávní 
nároky, pak na nároky vzniklé po vydání vy
hlášky v § 1, odst. 2., zmíněné a na nároky, 
v době jejichž vzniku měl oprávněný řádné 
své bydliště (sídlo) mimo území republiky.

§ 4.

Dny poštovní dopravy se do lhůt v přede
šlých paragrafech uvedených nezapočítávají.
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§ 5. j
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá- | 

šení. Provésti jej přísluší ministru pro záso- ] 
bování lidu, financí, obchodu a zemědělství j 
v souhlasu s ministrem spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Dr. Franke v. r. Dr. Hodža v. r.
Bečka v. r.,

též za ministra Nováka.

122.
Vyhláška vlády republiky Československé 

ze dne 14. června 1923
o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 
Sb. z. a n., na likvidaci Státního obilního ústa
vu v Praze a jeho odboček Zemských obilních 
ústavů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a 

Užhorodě.

Vláda republiky československé určuje po
dle § 1, posl. odstavec, zákona ze dne 8. června

1923, č. 121 Sb. z. a n., o uplatnění nároků 
vůči ústřednám, komisím, ústavům, po přípa
de jich odbočkám (expositurám) a jiným 
hromadným útvarům, které spolupůsobily při 
státním hospodaření předměty spotřeby, že 
zákon ten se vztahuje na Státní obilní ústav 
v Praze v likvidaci a na jeho odbočky Zemské 
obilní ústavy v Praze, Brně, Opavě, Brati
slavě a Užhorodě, jež rovněž likvidují.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Malypetr v. r.
Udržal v. r. Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Dr. Franke v. r. Stříbrný v. r.
Tučný v. r. Šrámek v. r.

Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.,

též za ministra Srbu.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministry Bechyně a Dra Kállaye.

Státnf titliárna v Praze.


