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156.
Zákon ze dne 23. června 1926 

o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalé
mu Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému 
mocnářství Rakousko-uherskému, říši Němec

ké a německým státům.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(!) Československý stát není ničím povi
nován ze závazků vzniklých úmluvami vlád 
bývalého Rakouska, bývalého Uherska a bý
valého mocnářství Rakousko-uherského nebo 
jejich orgánů, pokud nejde o závazky, o kte
rých se mírové smlouvy zmiňují výslovně, jako 
jsou závazky z papírů rentových, bonů, obli
gací, hodnot a bankovek.

(2) Rovněž není československý stát ničím 
povinován ze závazků vzniklých státům jme
novaným v 1. odstavci z jiných skutečností.

(3) Ustanovení 1. a 2. odstavce platí ob
dobně o závazcích vzniklých říši Německé 
a německým státům.

§ 2.
Náklady sporů o pohledávky uvedené v § 1

zahájených přede dnem účinnosti tohoto zá
kona, pokud vzešly až do tohoto dne, nese 
každá strana ze svého.

§ 3.
í1) Zákon ze dne 23. července 1919, č. 440 

Sb. z. a n., jímž se nařizuje příročí o přerušení 
sporů pro pohledávky za bývalým c. k. erárem, 
c. a k. erárem a král. uherským erárem, se 
zrušuje.

(2) Exekuční tituly, podle nichž, hledíc 
k ustanovení § 2, odst. 4. zákona uvedeného 
v 1. odstavci, nemůže býti vedena exekuce, po
zbývají účinnosti, pokud jsou namířeny proti 
československému státu; k bezúčinnosti budiž 
hleděno z úřední povinnosti.

§ 4.
Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení 

zákona ze dne 9. října 1924, č. 236 Sb. z. a n., 
jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky 
vzniklé z dodávek za doby války; rovněž ne
jsou jím dotčeny zákony a akty, kterými česko
slovenský stát vzal výslovně na sebe splnění 
závazků uvedených v § 1 tohoto zákona.

§ 5.
í1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

(2) Provedení jeho ukládá se všem členům 
vlády.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Syrový v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Schieszl v. r., 

též za ministra Dra Haussmanna.
Dr. Peroutka v. r., 

též za ministra Dra Engliše.
Dr. Slávik v. r.,

též za ministry Dra Kállaye a Roubíka.
Dr. Fatka v. r.,

též za ministra Dra Říhu.
Dr. Krčmář v. r.

157.
Vládní nařízení 

ze dne 12. srpna 1926, 
kterým se mění vládní nařízení ze dne 16. čer
vence 1926, č. 134 Sb. z. a n., ku provedení 
článku II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 
109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon 
o celním sazebníku a upravují obchodní styky 

s cizinou.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 22. června 1926, 
č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zá
kon o celním sazebníku pro československé 
celní území a celní sazebník a vydávají usta
novení o úpravě obchodních styků s cizinou:

§ I-
Platnost celních sazeb stanovených člán

kem II. zákona č. 109/1926 Sb. z. a n. pro
dlužuje se pro zboží pocházející z Maďarska 
do 31. srpna 1926 včetně.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti 14. srpnem 

1926; provede je ministr financí po dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností a 
ministrem zemědělství.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Syrový v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Slávik v. r.

Dr. Haussmann v. r.


