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tím!í, které bude dokladem o převzetí pohle
dávky státem a zároveň průkazem, na který 
budou věřiteli pohledávku postoupivšímu vy
dány Ředitelstvím státního dluhu dluhopisy 
podle § 4, odst. 1., zákona, pokud nepoužije 
státní správa oprávnění, daného jí §em 6 zák. 
(čl. XIV. a XV. nař.), zadržeti si dluhopisy 
zcela nebo z čásci na místě placení. V tomto 
případě neobdrží žadatel „rozhodnutí", nýbrž 
výměr, o němž mluví čí. XIV. tohoto nařízení.

(3) Nebude-li pohledávka převzata, dostane 
se žadateli rozhodnutí zamítavého a všecky 
doklady a přílohy k žádosti připojené budou 
mu vráceny.

čl. XIX.
Bude-li při zkoumání likvidnosti pohledávky 

(čl. IV. nař.) zjištěna jmenovitá hodnota po
hledávky částkou nižší, nežli j e částka, kterou 
věřitel v žádosti uvádí, bude pohledávka stá
tem převzata jen tehdy, prohlásí-li žadatel 
výslovně, že se stanovením této nižší částky 
souhlasí.

K § 5.
Čl. XX.

Převod pohledávky na stát a převzetí její 
státem je jednáním oboustranně dobrovol
ným, pro něž platí výhradně ustanovení pro
váděného zákona a tohoto nařízení.

čl. XXL
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr financí v dohodě 
se všemi zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r. 
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.

r. Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Stříbrný v. r. 

r.

57.
Zákon ze dne 12. března 1925

o zcizení státního mlýna v Nymburce.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Ministr financí se zmocňuje, aby zcizil 
státní mlýn v Nymburce se strojním zaříze
ním, a to stavební parcely čís. kat. 21 a 22 a 
pozemkové parcely čís. kat. 1725/9, 1725/10 
a 1725/11, zapsané v knihovní vložce č. 266 
kat. obce Nymburk, v celkové výměře 2090 m2 
a dále přilehlé části pozemku čís. kat. 1725/1, 
zapsaného v seznamu IV. veřejného statku 
v Nymburce, nově označené čís. kat. 1725/12 
a 1725/13 ve výměře 781 m2.

§ 2.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a 
provedením jeho pověřuje se ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.

Stříbrný v. r.

Bečka v. r.

§ 1.

58.
Zákon ze dne 17. března 1925

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Pro stroje a přístroje sazební třídy XL. 
[vyjma stroje sazebních čísel 531, 532, 533, 
534a) a stroje podle poznámky k sazebnímu 
číslu 535 a poznámky k sazebnímu číslu 
538], pro stroje a přístroje sazebního čísla 
539 (vyjma motory a dynama podle poznám
ky k sazebnímu číslu 539) a pro elektrické 
přístroje a elektrotechnická zařízení sazeb
ního čísla 543, dovezené za účinnosti tohoto 
zákona, může býti povolena sleva dovozního 
cla, pokud se v tuzemsku nevyrábějí a po
kud jejich dovoz je nutný, aby se zavedl nebo 
zdokonalil některý obor výroby průmyslové 
nebo zemědělské.

(2) Rovněž může býti povolena sleva do
vozního cla pro nej důležitější a význačné ná
hradní součástky k takovýmto z ciziny dove
zeným strojům, jež se v tuzemsku vůbec ne
vyrábějí, dovezou-li se za účinnosti tohoto 
zákona a bude-li prokázána jejich skutečná 
příslušnost k oněm strojům.
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