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158.

Zákon ze dne 4. července 1923
o prozatímní úpravě obchodních styků 

s cizinou.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-
Vláda se zmocňuje, aby se souhlasem pre

sidenta republiky vyhlášením ve Sbírce zá
konů a nařízení uváděla v prozatímní platnost 
obchodní smlouvy s cizími státy sjednané, jež 
obchodní styky upravují na základě nej vyš
ších výhod.

§ 2.
Vláda se dále zmocňuje, aby se souhlasem 

presidenta republiky uváděla vyhlášením ve 
Sbírce zákonů a nařízení v prozatímní platnost 
obchodní smlouvy s cizími státy v době od 
1. ledna 1921 do 1. prosince 1923 sjednané, 
v nichž se cizím ,státům za přiměřené vzá
jemné výhody poskytují též úlevy z cel plat
ného autonomního celního tarifu.

§ 3.
Vláda jest povinna obchodní smlouvy uve

dené podle tohoto zákona v prozatímní plat
nost předložit! ihned Národnímu shromáždění 
se žádostí za dodatečné schválení. Ve Sbírce 
zákonů a nařízení bude ihned vyhlášeno, j estli- 
že smlouva Národním shromážděním schvá
lena nebyla a tudíž od doby, kdy jedna z obou 
sněmoven na odepření souhlasu se usnesla, 
prozatímní platnosti pozbyla. Rovněž tak bude 
vyhlášeno, kdy smlouva po schválení Národ
ním shromážděním byla ratifikována a na
bývá mezinárodní působnosti.

§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Současně pozbývá platnosti zákon ze 
dne 25. listopadu 1919, č. 637 Sb. z. a n. a 
článek první zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n.

§ 5.
Provésti tento zákon ukládá se všem mi

nistrům.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.,

též za ministra Dra Beneše.

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

Bečka v. r., 
též za ministra Nováka.

Stříbrný v. r. Maiypetr v. r.
Dr. Hodža v. r. Udržal v. r.

Dr. Franke v. r.,
též za ministra Tučného.

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

Srba v. r.,
též za ministra Habrmana.

159.

Vládní nařízení 
ze dne 11. května 1923,

kterým se stanoví náhrada členům ústavního 
soudu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 9. března 1920, č, 162 
Sb. z. a n.:
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