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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.


