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(3) Dokud nebudou zřízeny okresní a župní 
úřady podle zákona ze dne 29. února 1920, 
č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okres
ních úřadů v republice československé, jsou 
politickými úřady I. stolice v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku okresní správy politické, 
v městech se zvláštním statutem magistráty; 
politickými úřady II. stolice jsou zemské 
správy politické. V Podkarpatské Rusi jest 
rozuměti politickými úřady I. stolice slúžnov- 
ské úřady, v městech se zřízeným magistrá
tem městské notářské úřady; politickými 
úřady II. Stolice jest tam rozuměti župní 
úřady.“

Článek II.
Nařízení toto, jehož provedením se pově

řuje ministr národní obrany v dohodě se sú- 
častněnými ministry, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

švehla v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r. 
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

03.
Vyhláška ministra vnitra v dohodě 

s ministrem financí 
ze dne 10. března 1924, 

kterou se opravuje tisková chyba ve vládním 
nařízení ze dne 29. února 1924, čís. 50 Sb. 
z. a n., kterým se provádí zákon ze dne
21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 
(novela k zákonu o dávce z majetku a z pří
růstku na majetku), a kterým se mění a do
plňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 
1920, čís. 463 Sb. z. a n., k posléze jmenova

nému zákonu (třetí dodatek).

Ve vládním nařízení ze dne 29. února 1924, 
čís. 50 Sb. z. a n., vyhlášeném 4. března 1924 
v částce 28., má zníti v článku I., K § 5, 
odst. (i), bod 2. takto:

„2. vážné nebezpečí, že by zapravení dávky 
mohlo ohroziti poplatníka v jeho hospodář
ském podnikání nebo ve výživě nebo ve výživě 
jeho rodiny,".

Zákon ze dne 7. března 1924, 
jímž se upravuje poměr československé státní 
správy k československé plavební akciové 

společnosti Oderské.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby sjednala a pode- 

psala s podniky „Vítkovické horní a hutní tě- 
žířstvo" ve Vítkovicích a „Báňská a hutní 
společnost" v Brně smlouvu, jíž se zřizuje 
Československá plavební akciová společnost 
Oderská za účasti státu a jíž se vnáší státní 
loďstvo a plavební zařízení na řece Odře do 
této společnosti. Smlouva tato jest připojena 
k tomuto zákonu a tvoří jeho nerozlučnou 
část.

§ 2.

Loďstvo a plavební zařízení s inventářem 
přiřčené republice československé arbitrovým 
rozhodnutím a vyjmenované v přílohách při
pojené smlouvy osvobozují se od dovozního 
cla nebo jakéhokoliv dovozního poplatku.^ To
též platí o náhradních součástkách k těmto 
objektům, pokud byly předmětem rozhodnuti 
arbitrových a pokud budou dovezeny pro do
pravu lodí do konce r. 1925.

§ 3.
Objeyí-li se v budoucnu z jakýchkoliv dů

vodů potřeba snížiti kapitál této plavební spo
lečnosti, sníží se stejnoměrně jmenovitá hod
nota akcií přednostních i kmenových. Vláda 
se zmocňuje, aby vstoupila, budou-li toho vy
žadovali hospodářské poměry celkové nebo 
zvláštní poměry společnosti, v jednání se sou
kromými zakladateli uvedenými v § 1, sjed
nala a provedla případnou úmluvu o odpisu 
akciového kapitálu v souhlasu s tímto usta
novením. Vláda jest povinna podati o trnn,116' 
prodleně zprávu Národnímu shromážděni.

§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedení jeho ukládá se ministru ob
chodu v dohodě se súčastněnými ministry.

64.

T. G. Masaryk v. r. 
Švehla v. r. 
Novák v. r.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.


