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čl. I.

142.

§ 151 cis. patentu ze dne 20. prosince 1859
ř. z. (živnostenský řád) se mění a bude zníti
takto:

Zákon ze dne 30. června 1926,

§ 151.
Určení peněžitých pokut.
O1) Pokuty se vymáhají správní exekucí.
(2) Tyto pokuty plynou do fondu živnostenských škol pokračovacích, jejž spravuje mini
sterstvo školství a národní osvěty v dohodě
s ministerstvem obchodu.
(3) Z prostředků fondu udělují se v první
řadě podpory na opatření vlastních budov živ
nostenských škol pokračovacích, v druhé řadě
na zařízení těchto škol. K jinému účelu nesmí
býti prostředků fondu použito.
čl. II.
§ 249 zákona ze dne 10. října 1924, č. 259
Sb. z. a n. (živnostenský zákon pro území Slo
venska a Podkarpatské Rusi) se mění a bude
zníti takto:
§ 249.
Určenie peňažitých pokút.
(!) Pokuty vymáhajú sa politickými úřady
podlá pravidiel platných pre vymáhanie priamych daní.
(2) Tieto pokuty plynů do fondu učňovských
škol, ktorý spravuje ministerstvo školstva a
národnej osvěty v dohodě s ministerstvom ob
chodu.
(3) Z prostriedkov fondu udělujú sa
v prvom radě podpory na získanie vlastných
budov učňovských škol, v druhom radě na zariadenie týchto škol. Na iný účel nesmí sa
prostriedky fondu použit’.
čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1927 a provede jej ministr školství a národní
osvěty v dohodě s ministrem obchodu.
T. G. Masaryk v. r.

kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů
„Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000—
jmenovité hodnoty se zemskou zárukou"
k ukládání nadačních, sirotčích a podobných
kapitálů.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ IDílčích dlužních úpisů „Východočeské 6%
investiční půjčky elektrisační z roku 1925
v částce Kč 27,000.000-— jmenovité hodnoty
se zemskou zárukou", vydaných „Východo
českou elektrárnou, akciovou společností"
v Hradci Králové, podle usnesení valné hro
mady akcionářů této společnosti ze dne 15.
května 1925, smí býti užíváno k úročnému
ukládání peněz poštovního úřadu šekového,
nadací a ústavů podléhajících veřejnému do
zoru, rovněž k uložení peněz poručenců a opatrovanců, depositních a konečně až do výše
bursovního kursu, avšak nikoliv přes jmeno
vitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.
§

2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministrům
financí, vnitra a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Haussmann v. r.
143.

Zákon ze dne 1. července 1926,
kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů
„Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační
z roku 1926 v částce Kč 20,000.000— se zem
skou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích
a podobných kapitálů.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

Černý v. r.
Dr. Krčmář v. r.

§ 1.
Dílčích dlužních úpisů „Jihočeské 6% in
vestiční půjčky elektrisační z roku 1926
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v částce Kč 20,000.000-— jmenovité hodnoty
se zemskou zárukou", vydaných „Jihočeskými
elektrárnami, akciovou společností" v čes.
Budějovicích, podle usnesení valné hromady
akcionářů této společnosti ze dne 14. srpna
1924, smí býti užíváno k úročnému ukládání
peněz poštovního úřadu šekového, nadací a
ústavů podléhajících veřejnému dozoru, rov
něž k uložení peněz poručenců a opatrovanců,
peněz depositních a konečně — až do výše
bursovního kursu, avšak nikoli přes jmenovi
tou hodnotu — za služební a obchodní kauce.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministrům fi
nancí, vnitra a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r,
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Haussmann v. r.

