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výchovné, jakož i vdovské a sirotčí zaopatřo
vací platy a to za stejných podmínek, jako 
kdyby byli duchovními kongruálními (§§ 1 
a 2).

§ 6.
Všeliká právní ustanovení o kongrue se zru

šují, pokud odporují tomuto zákonu. Zároveň 
se zrušují všechny posavadní předpisy o po
platcích štolových, o odměnách a jiných pla
tech, poskytovaných posavadními zákony 
kongruovými ještě vedle kongruy, o rodin
ných přídavcích, o separaci plodin uprázd
něných nižších beneficií, pokud se týkají 
součinnosti administrativních úřadů při 
separaci a účasti náboženských fondů na 
výnosu zmíněných beneficií, jakož i § 5 
zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68 
ř. z., pokud vyžaduje průkazu o pohotovosti 
hmotných prostředků k vydržování duchov
ního správce.

§ 7.
Pokud tento zákon neobsahuje ustanovení 

nutných k jeho provedení, buďtež vydána na
řízením.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1926. Provede jej ministr školství a národní 
osvěty v dohodě s ministrem financí a mini
strem vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Krčmář v. r.

123.

Vyhláška ministrů zahraničních věcí 
a spravedlnosti 

ze dne 30. června 1926 
o rozšíření působnosti smlouvy mezi republi
kou československou a Spojeným královstvím 
Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 
1924 o právní pomoci ve věcech občanských 

na území Severního Irska.

Vláda Jeho Britského Veličenstva oznámila 
podle čl. 14, odst. 2., smlouvy mezi republikou 
Československou a Spojeným Královstvím Vel
ké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 
o právní pomoci ve věcech občanských, č. 70 
Sb. z. a n. z r. 1926, že si přeje rozšířili pů
sobnost této smlouvy na území Severního 
Irska.

Dožádání o doručení soudních a mimosoud
ních spisů a o výkon právní pomoci ve věcech 
občanských určená pro Severní Irsko jest 
podle citované smlouvy řídili na Registrátora 
Nej vyššího Soudu pro Severní "Irsko (The 
Registrátor of the Supreme Court of Nothern 
Ireland). Smluvní ustanovení o jazykové úpra
vě dožádání zůstávají nezměněně v platnosti 
i ohledně dožádání určených pro Severní Irsko.

Rozšíření působnosti citované smlouvy na 
Severní Irsko stalo se účinným dne 29. června 
1926.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Haussmann v. r.

124.
Zákon ze dne 1, července 1926, 

kterým se účinnost zákona ze dne 4. července 
1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne
2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplat
kových a dalších daňových úlevách při sply
nutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru 
podniků veřejně účtujících a společností s ru
čením obmezeným, dále při přeměně pravová- 
rečných měšťanstev ve společnosti akciové 
prodlužuje a doplňuje ustanoveními o společ
nostech komanditních a okresních hospodář

ských záložnách.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Ustanovení zákona č. 151/1923 Sb. z. a n., 

ve znění zákona č. 163/1924 Sb. z. a n., pokud 
jejich účinnost se končí dnem 31. prosince 
1925, platí nadále jen v těch případech, kde 
do konce prosince 1926 bude u příslušného 
správního úřadu podána žádost za definitivní 
povolení ke zřízení nové akciové společnosti 
nebo za schválení zvýšení akciového kapitálu 
pro fusi; v případech, kdy ku provedení trans
akcí není třeba schválení státní správou, 
budou ustanovení řečeného zákona platiti, 
bude-li v uvedené lhůtě u příslušného úřadu 
podána žádost za zápis útvaru nového,^ nebo, 
není-li ho třeba, oznámení o likvidaci útvaru 
splynuvšího. Ustanovení uvedeného zákona, 
týkající se přeměny elektrárenské nebo druž
stevní společnosti s ručením obmezeným ve 
společenstvo platí nadále, když do konce pro
since 1926 bude podána žádost za poznámku
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