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§ 68.

Starší smlouvy.

t1) Bylo-li podle smlouvy ujednané přede 
dnem 1. srpna 1923 převedeno původské prá
vo nebo jeho výkon bezplatně nebo za odměnu 
nepřiměřeně nízkou, může původce (zada
vatel) za další výkon tohoto práva (nové vy
dání, provozování a podobně) požadovati od
měnu přiměřeně zvýšenou, pokud to jest změ
něnými poměry odůvodněno.

(2) Tím doplňuje se ustanovení § 42, od
stavce 2. zákona o nakladatelské smlouvě 
č. 106 Sb. z. a n. 1923.

§ 69.
Účinnost zákona.

Zákon nabývá účinnosti prvním dnem tře
tího kalendářního měsíce následujícího po vy
hlášení. Tím dnem pozbudou platnosti zákon 
ze dne 26. prosince 1895, č. 197 ř. z. a ze dne 
26. února 1907, č. 58 ř. z. a zák. čl. XVI 
z r. 1884.

§ 70.
Provedení.

Provésti zákon náleží ministrům spravedl
nosti, vnitra, školství a národní osvěty, po
kud třeba, v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Mayr-Hartmg v. r. černý v. r.
Dr. Hodža v. r.

219.

Vládní nařízení 
ze dne 2. prosince 1926, 

kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 
16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 
1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých 
zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle §u 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 
Sb. z. a n. (zákona náhradového) ve znění zá
kona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. 
z. a n.:

ČI. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád

ního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění

vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 
Sb. z. a n., prodlužuje se do 81. prosince 1928.

Čl. II.
Nařízení toto působí ode dne 1. ledna 1927. 

Provedou je všichni členové vlády.

švehla v. r.,
též za ministra Dra Beneše, 

černý v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Spina v. r.
Udržal v. r. Dr. Kállay v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r. Dr. Srdínko v. r.

Dr. Nosek v. r., 
též za ministra Šrámka.

220.

Usnesení senátu Národního shromáždění 
republiky Československé 
ze dne 18. listopadu 1926 

o autonomní změně § 5 zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím 

řádě senátu Národního shromáždění.

Senát Národního shromáždění republiky 
československé usnesl se takto:

Na základě článku I. zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 826 Sb. z. a n., o jedna
cím řádě senátu Národního shromáždění re
publiky československé, změněného zákonem 
ze dne 10. července 1920, č. 431 Sb. z. a n., 
mění se jednací řád senátu N. S. ze dne 
15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., tím způso
bem, že ustanovení § 5, odst. 3., jednacího 
řádu senátu N. S. — pozměněné autonomním 
usnesením senátu ze dne 17. listopadu 1920 
a ze dne 25. dubna 1924, — se znovu mění 
tak, že počet místopředsedů se zvyšuje z pěti 
na šest, a že 2. odstavec §u 9 téhož zákona 
zní:

Předsednictvo je způsobilé usnášeti se za 
přítomnosti aspoň čtyř svých členů a usnáší 
se prostou většinou hlasů; předseda hlasuje 
spolu a při rovnosti hlasů rozhoduje jeho hlas.

Klofáč v. r., 
předseda.

Dr. šafařovič v. r., Dr. Krouský v. r., 
senátní tajemník. zapisovatel.

Státní tiskárna v Praze.


