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EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires 
soussignés ont signé la présente déelaration 
et y ont apposé leurs cachets.

Fait á Paris, le 24 mai 1922, en double 
exemplaire.

L. S. Stefan OSUSKÝ m. p.

L. S. POINCARÉ m. p.

nařízení, č. 96.

Čemuž na svědomí podepsaní zmocněnci 
podepsali toto prohlášení a opatřili je svými 
pečeťmi.

Dáno v Paříži dne 24. května 1922 ve dvo
jím exempláři.

L. S. Stefan OSUSKÝ v. r.

L. S. POINCARÉ v. r.

Toto prohlášení vyhlašuje se s tím, že bylo schváleno presidentem republiky 
Československé dne 29. února 1924 a že dle čl. 9. nabylo mezinárodní působnosti 
dnem 24. června 1922.

Dr. Beneš v. r.

96.
Vládní nařízení 

ze dne 3. května 1924
o finanční podpoře stavebního ruchu podle 
§§ 4, 5 a 6 zákona ze dne 7. března 1924, 

č. 58 Sb. z. a n.

yiáda republiky československé nařizuje 
P°dle zákona ze dne 7. března 1924, č. 58 Sb. 
Zi a n.s o stavebním ruchu:

§ 1.

v Ustanovení vládního nařízení ze dne 19. 
července 1923, čís. 160 Sb. z. a n., o finanční 
Podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a 
VJh zakona ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 Sb.

a n-> jest užiti se změnami v následujících 
Paragrafech uvedenými i na finanční pod
poru stavebního ruchu podle §§ 4, 5 a 6 zá- 
°ua ze dne 7. března 1924, čís. 58 Sb. z. a n.

§ 2.

v U) Finanční podporu podle §§ 4, 5 a 6 zák.
■ • 8/1924 Sb. z. a n. lze uděliti na stavby 

Ctných domů,

a) g nimiž bylo začato v roce 1923, ale 
záVi konce roku 1923 nebyly vyzděny
haK a Oklepy do úrovně podlahy přízemku, 
u °. nevyzdívají-li se ani základy ani sklepy, 
Jllcbž nebylo dosaženo rovnosti jednoho 

fa:. nde-li v nich v roce 1924 řádně a ne- 
j. ^ rzitě pokračováno, a budou-li do konce 
npm dokončeny, předpokládajíc, pokud 

■1 e o stavby v obcích uvedených v § 15,

odst. 1., vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n., že byla 
podána žádost za podporu do 30. června 1923;

b) s nimiž nebylo začato do konce roku 
1923, pro něž však byla již v r. 1923 podpora 
udělena, nebo pro něž byla aspoň podána žá
dost za podporu, a to pokud jde o stavby 
v obcích uvedených v § 15, odst. 1., cit. naří
zení, do 31. prosince 1923, a pokud jde 
o stavby v ostatních obcích, do 30. června 
1923, budou-li zahájeny do 30. dubna 1924 
a dokončeny do konce roku 1924;

c) s nimiž bylo v roce 1923 začato v obcích, 
které nejsou uvedeny v § 15, odst. 1., cit. na
řízení, pro něž však nebylo žádáno za pod
poru do 30. června 1923, ale jen v případech 
zvláštního zření hodných, a budou-li dokon
čeny do konce roku 1924;

d) pro které bude ve veřejném zájmu, nebo 
jde-li o znovuzřízení obytného domu zniče
ného nebo poškozeného živelní pohromou, 
vládou povolena podpora, budou-ii zahájeny 
do 30. června 1924 a dokončeny do konce 
roku 1925.

(2) Za začátek nebo za zahájení stavby ve 
smyslu tohoto nařízení jest považovat! srov
nání povrchu staveniště, pokud ho bylo po
třebí ku provádění dalších prací, a nejméně 
úplné vykopání sklepů, neb u staveb, u nichž 
není třeba sklepů kopati, úplné vykopání zá
kladů v celé půdorysné ploše, nebo nevyzdí
vají-li se ani základy ani sklepy, bude-li aspoň 
počato se zděním v části půdorysu.

(3) Pouhé opatření a svezení materiálu na 
stavební pozemek nelze považovati za začátek 
nebo zahájení stavby.
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§ B.

Na úpravy budov, vyjímajíc úpravy budov 
poškozených živelní pohromou, a na provisor
ní stavby nelze podporu uděliti.

§ 4.

(1) Finanční podporu na stavby v § 2, lit.
a), c) ad), uvedené lze uděliti jen stavební
kům, kteří, pokud ještě nepodali žádost za 
podporu, podají ji do 80. června 1924, jde-li 
o stavby uvedené v § 2, lit. a) a c), nebo do 
81. srpna 1924, jde-li o stavby uvedené v § 2, 
lit. d).

(2) Na stavby v § 2, lit. a) nebo b), uve
dené, na které byla před 1. lednem 1924 již 
podpora udělena, jež stala se však bezúčinnou, 
poněvadž stavební postup, jak jej ustanovuje 
prováděcí nařízení k zákonu, podle něhož byla 
podpora udělena, nebyl dodržen, lze uděliti 
podporu jen, bude-li podána pro ně nová žá
dost za podporu podle zák. č. 58/1924 Sb. z. 
a n., a to do 30. června 1924.

(3) Byla-li žádost za podporu na stavby 
v obcích, které nejsou uvedeny v § 15, odst. 1., 
vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n., již zamítnuta 
z toho důvodu, že nebyla podána do 30. června 
1923, nebo že sice byla podána včas, ale nebyla 
doložena pqdle ustanovení §§ 58 a 59 cit. na
řízení, lze, bylo-li se stavbou v roce 1923 aspoň 
začato po rozumu § 2, odst. 2., v případech 
zvláštního zření hodných uděliti podporu, jen 
bude-li pro ně podána nová žádost za podporu 
do 30. června 1924.

§ 5.
Způsoby finanční podpory podle §§ 5 a 6 

zák. č. 58/1924 Sb. z. a n. jsou:

1. převzetí státní záruky za zápůjčky podle 
§ 27, odst. 1., č. 1., zák. č. 35/1923 Sb. z. a n.,

2. příspěvek po dobu 25 let na zúročení a 
úmor stavebního nákladu podle § 27, odst. 1., 
č. 2., cit. zákona,

3. převzetí státní záruky za zápůjčku na 
část stavebního nákladu a příspěvek na zby
tek stavebního nákladu podle § 27, odst. 1., 
č. 3., cit. zákona.

§ 6.

í1) Zápůjčka státem zaručená smí činiti:

1. u staveb domů s malými byty, provádě
ných stavebními sdruženími obecně prospěš- 
?ými, obcemi, okresy, župami a sociálně-po- 
jištovacími ústavy, bez ohledu na počet bytů 
v domě, jde-li o stavbu uvedenou v § 2, lit. a),

55%, a jde-li o stavbu uvedenou v § 2, lit. b) 
a d), 45% stavebního nákladu, z něhož se 
podle §§ 21 až 24 vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. 
a n. vyměřuje podpora;

2. u staveb jiných osob, než které jsou uve
deny pod č. 1., a u staveb osob uvedených pod 
č. 1., které nelze považovat! za domy s ma
lými byty, jde-li o stavbu uvedenou v § 2, 
lit. a), 40% při domech o 1 až 4 bytech a 45% 
při domech o 5 nebo více bytech, a jde-li 
o stavbu uvedenou v § 2, lit. b) a d), bez 
ohledu na počet bytů v domě 35% stavebního 
nákladu, z něhož se podle §§ 21 až 24 vl. nař. 
č. 160/1923 Sb. z. a n. vyměřuje podpora.

(2) Jde-li o stavbu uvedenou v § 2, lit. c), 
smí zaručená zápůjčka činiti podle stavu prací 
dne 31. prosince 1923 a podle jiných okol
ností případu, zejména podle potřeby podpory 
vzhledem k majetkovým poměrům a důcho
dům stavebníkovým, nejvýše, jak ustanovuje 
§ 31, L, čís. 1., vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n., 
a nejméně, jak ustanovuje předchozí odstavec.

(3) U nájemních domů obytných s 5 nebo 
více byty, stavěných stavebními sdruženími 
obecně prospěšnými, smí býti zaručená zá
půjčka tak veliká, aby spolu s předcházející 
nezaručenou zápůjčkou dosahovala nejvýše 
92% stavebního nákladu, z něhož se podle 
§§ 21 až 24 vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n. vy
měřuje podpora, zaváže-li se vlastník domu 
k náhradě podle § 8.

§ 7.
O) Příspěvek po dobu 25 let na zúročení 

a úmor stavebního nákladu činí:

1. u staveb domů s malými byty osob uve
dených v § 6, odst. 1., čís. 1., bez ohledu nu 
počet bytů v domě, jde-li o stavbu uvedenou 
v § 2, lit. a), ročně 2V2%, a jde-li o stavbu 
uvedenou v § 2, lit. b) a d), ročně 2%% sta
vebního nákladu, z něhož se podle §§ 21 až 24 
vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n. vyměřuje pod
pora ;

2. u staveb jiných osob, než které jsou uve
deny v § 6, odst. 1., čís. 1., a u staveb osob 
uvedených pod čís. 1., které nelze považovat! 
za domy s malými byty, jde-li o stavbu 
uvedenou v § 2, lit. a), ročně 1%% Pid do
mech o 1 až 4 bytech a 21/8% při domecb 
s 5 nebo více byty, a jde-li o stavbu uvedenou 
v § 2, lit. b) ad), bez ohledu na počet bytu 
ročně lt/2% stavebního nákladu, z něhož se 
podle §§ 21 až 24 vl. nař. č. 160/1923 Sb- z* 
a n. vyměřuje podpora.
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(2) Jde-li o stavbu uvedenou v § 2, lit. c), 
smí příspěvek činiti podle stavu prací dne 
31. prosince 1923 a podle jiných okolností 
případu, zejména podle potřeby podpory 
vzhledem k majetkovým poměrům a důcho
dům stavebníkovým, nejvýše, jak ustanovuje 
§ 36 vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n., a nejméně, 
jak ustanovuje předchozí odstavec.

§ 8.

Obecně prospěšné stavební sdružení, kte
rému byla podle § 6, odst. 3., udělena pod
pora ve způsobě záruky za zápůjčku větší, 
než jak ustanovuje § 6, odst. 1., čís. 1., tohoto 
nařízení nebo § 31, I., čís. 1., odst. 2., vl. nař. 
č. 160/1923 Sb. z. a n., jest povinno nahraditi 
státu částku, o kterou stát z důvodů záruky 
zaplatí na annuitě a jiných v dlužním úpise vy- 
míněných platech více, než činí annuita s pří
slušenstvím ze zápůjčky, jak ustanovujme § 6, 
odst. 1., tohoto nařízení nebo § 31, I., čís. 1., 
odst. 2., vl. nař. č. 160/1923 Sb. z. a n.

§ 9.
0) Pokud zákon nebo toto nařízení mluví 

0 žádostech, jest jimi rozuměti toliko žádosti 
za udělení podpory a nikoli za zásadní při
slíbení podpory.

(2) Lhůta k podání žádosti ustanovená zá-. 
tonem nebo tímto nařízením jest zachována, 
Je-li v ustanovené lhůtě žádost podána u zem
ské správy politické (na Slovensku u úřadu 
ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 
U vvPodkarpatské Rusi u civilní správy) a 
doložena aspoň stavebním povolením, plány 
a rozpočty stavby.

§ 10.

Jiné než v § 6, odst. 1., čís. 1., uvedené 
osoby musí žádost za udělení podpory doložiti 
I''®0 doklady uvedené v §§ 58 a 59 vl. nař. 
o-,160/1923 Sb. z. a n. výkazem o navrhovaném 

aJemném a po dokončení stavby zároveň se 
Adostí za provedení kolaudace předložití také 
Hicné vyúčtování stavby a seznam nájem- 

-eoo z jednotlivých bytů a jiných místností 
s Jeho výpočtem.

§ 11.

J5011 Povinny spolupůsobili při pro- vadem tohoto nařízení.

§ 12.

hlášení ra^zen* nabude účinnosti dnem vy-

§ 13.

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 
nařízení provedl v dohodě s ministry veřej
ných prací a financí.

Švehla v. r.

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

Srba v. r.,
též za ministra Habrmana.

97.
Vládní nařízení 

ze dne 3. května 1924

o příslušnosti k právní pomoci ve věcech 
občanských pro obvody okresních soudu leží

cích v hlavním městě Praze.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 37, odst. 4., zákona ze dne 1. srpna 
1895, č. 111 ř. z., o vykonávání soudnictví a 
příslušnosti řádných soudů ve věcech občan
ských (jurisdikční normy), ve znění cis. naří
zení ze dne 1. června 1914, č. 118 ř. z., o změ
nách řízení ve věcech občanských (novely
0 úlevách soudů) :

§ I-

(1) Pro úkony právní pomoci ve věcech ob
čanských čítajíc v to věci reální (§ 117 j. n.), 
které konati jest v obvodech okresních soudů 
ležících v hlavním městě Praze, jest přísluš
ným každý okresní soud, v jehož obvodu jest, 
třeba i jen z části, právní pomoc poskytnouti.

(2) K poskytnutí právní pomoci výslechem 
svědků, znalců, stran i jiných osob přísluš
ným jest netoliko soud jejich bydliště,, nýbrž
1 soud místa zaměstnání v obchodu, živnosti 
nebo v jiném povolání.

(3) Je-li podle předchozích odstavců několik 
okresních soudů v Praze příslušno, jest do
žádat! okresní soud, v jehož obvodě lze právní 
pomoc podle uvážení dožadujícího soudce nej
účelněji provést!, a v pochybnosti u okresního 
soudu,' jenž má poskytnouti právní pomoc nej
větším dílem.

(■i) Není-li dožádaný soud příslušným, bu
diž jím žádost postoupena soudu příslušnému, 

I podle uvedených zásad.


