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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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zamýšlené přeměny podle § 2 zákona ze dne 
10. prosince 1924, č. 279 Sb. z. a n., o přeměně 
společností s ručením obmezeným v družstva.

§ 2.

Ustanovení předchozího paragrafu jest po
užiti obdobně i na případy, když se společ
ností akciovou splyne anebo v akciovou spo
lečnost se přemění společnost komanditní, 
která v den vyhlášení zákona č. 151/1928 Sb. 
z. a n., t. j. dne 23, července 1923, již právně 
existovala.

§3.
Ustanovení § 7 zákona č. 151/1923 Sb. z. 

a n. se vztahují i na splynutí některého ve
řejně účtujícího peněžního ústavu s okresní 
hospodářskou záložnou.

§4.
Tento zákon, jehož provedení se ukládá mi

nistru financí, působí ode dne 1. ledna 1926.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Englíš v. r.

125.
Zákon ze dne 30. června 1926 

o úpravě některých lhůt při smlouvách ná
jemních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§1.

Počínaje 1. lednem 1927 jsou pravidelná 
nájemní období: lednové od 1. ledna do 31. 
března, dubnové od 1. dubna do 30. června, 
červencové od 1. července do 30. září a říjnové 
od 1. října do 31. prosince.

§ 2.

0) Přednostovi politického (administrativ
ního) úřadu II. stolice náleží v dohodě s pre
sidentem (předsedou) příslušného sborového 
soudu II. stolice vydati zvláštní předpisy ku

provedení ustanovení § 1. Zejména mohou 
býti stanoveny dny a lhůty pro odevzdání a 
převzetí najatých předmětů, jakož i pro pla
cení nájemného a vydány předpisy o tom, ve 
které době a v jakém rozsahu jest nájemník 
povinen dovoliti, aby po výpovědi mohly býti 
najaté předměty prohlédnuty těmi, kdo je 
hodlají najmouti.

(2) Na území, na němž zavedeno jest župní 
zřízení podle zákona ze dne 29. února 1920, 
č. 126 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních 
úřadů v republice československé, budiž žup- 
nímu zastupitelstvu poskytnuta možnost, po- 
dati v přiměřené lhůtě posudek nebo návrh 
o opatření, které má býti vydáno podle odst. 1 
(§ 59 župního zákona).
. (3) Předpisy vydané podle odst. 1 buďtež 

vyhlášeny ve Sbírce zákonů a nařízení a 
otištěny v úředních věstnících. Nabudou účin
nosti nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne 
vyhlášení ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 3.
Lhůty podle tohoto zákona ustanovené platí 

jen potud, pokud strany samy výslovně ne
smluví něco jiného.

§4.
Tento zákon platí toliko pro nájemní smlou

vy o pozemcích, budovách a jiných nemovi
tých nebo zákonem za nemovité prohlášených 
věcech, nikoliv však také pro smlouvy pach
tovní.

§5.
0) Tento zákon nabude účinnosti dnem vy

hlášení. Veškerá ustanovení jemu odporující 
pozbudou současně účinnosti.

(2) Výpovědní a stěhovací řády, vydané na 
základě dosavadních. zákonných ustanovení, 
zůstanou bez újmy § 1 i nadále v platnosti, 
dokud nebudou zrušeny novými předpisy.

("•) Provésti tento zákon náleží ministrům 
vnitra a spravedlnosti v dohodě se ^účastně
nými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Haussmann v. r.

Státnt tiskárna v Praze.


