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Sbírka zákonů a nařízení, č. 256. — 258.
256,

Zákon ze dne 16. prosince 1926
o promlčení pohledávek připadlých česko
slovenskému státu podle mírových smluv.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Promlčení pohledávek, kterých nabyl česko
slovenský stát podle zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 354 Sb. z. a m, o převzetí statků a
majetku, připadlých podle mírových , smluv
československému státu, staví se tak, že se po
hledávky tyto nepromlčí dříve, nežli za tři
léta ode dne, kdy tento zákon nabude účin
nosti.
§ 2.

(1) Uplynula-li promlčecí lhůta v době mezi
28. říjnem 1918 a dnem účinnosti tohoto zá
kona, nelze v době tří let od účinnosti této
uplatňovati promlčení pohledávek uvedených
v §u 1 ani námitkou, ani určovací žalobou,
ani mezitímním návrhem určovacím.
(2) Přede dnem účinnosti tohoto zákona
nebo do tří let po ní podané žaloby a návrhy
na určení, že pohledávky uvedené v §u 1 za
nikly promlčením, buďte zamítnuty, jakmile
tato jejich povaha (§ 1) ze žaloby nebo z vý
sledku projednávání před soudem bude
zjištěna.
§ 3.
(!) Tento zákon nabude účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Jeho provedením pověřují se ministři
spravedlnosti a financí v dohodě s ostatními
zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Engliš v. r.

257.

Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1926,
kterým se přikazují věci právní pomoci v exe
kučním řízení exekučnímu soudu v Praze.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb.

z. a m, kterým se upravuje soudnictví v hlav
ním městě Praze, takto:
§ IVěci právní pomoci v řízení exekučním
z celého obvodu hlavního města Prahy i ven
kovských obcí a osad soudního okresu karlín
ského a bývalého soudního okresu smíchov
ského přikazují se exekučnímu soudu v Praze.
§

2.

(!) Toto nařízení nabude účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provede je ministr spravedlnosti v do
hodě se zúčastněnými ministry.
švehla v. r.
černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Hartmg v. r. Udržal v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.

258.

Vyhláška ministra školství a národní
osvěty v dohodě s ministrem průmyslu,
obchodu a živností
ze dne 11. prosince 1926
o zřízení fondu živnostenských pokračovacích
(učňovských) škol a jeho stanovách.

Podle § 151 cis. patentu ze dne 20. prosince
1859, č. 227 ř. z. (živnostenského řádu), resp.
podle §u 249 zákona ze dne 10. října 1924,
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pro
území Slovenska a Podkarpatské Rusi), ve
znění zákona ze dne 1. července 1926, č. 141
Sb. z. a n., zřizuje se od 1. ledna 1927 při mi
nisterstvu školství a národní osvěty fond živ
nostenských pokračovacích (učňovských)
škol.
Zároveň se vyhlašují tyto
Stanovy fondu živnostenských pokračovacích
(učňovských) škol.
Název fondu.

§ 1.
(1) Fond se nazývá „Fond živnostenských
pokračovacích (učňovských) škol“.
(2) Fond jest právnickou osobou.

1858

Sbírka zákonů a nařízení, č. 258.
Správa fondu.
§2.

Fond spravuje ministerstvo školství a ná
rodní osvěty v dohodě s ministerstvem prů
myslu, obchodu a živností.
Příjmy fondu.
§3.
(1) Do fondu plynou peněžité pokuty, uklá
dané podle §§ 131 lit. b), 132 a 133 živno
stenského řádu, resp. podle §§ 226 lit. b),
227 a 228 živnostenského zákona pro území
Slovenska a Podkarpatské Rusi živnosten
skými úřady I. stolice za přestupky živnosten
ského řádu, resp. živnostenského zákona pro
území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
__ (2) Způsob, kterým se pokuty platí a od
vádějí fondu, ustanoví ministerstvo školství
a národní osvěty.

úkoly fondu.
§4.
(1) Z prostředků fondu uděluje minister
stvo školství a národní osvěty v dohodě s mi
nisterstvem průmyslu, obchodu a živností
v první řadě podpory na opatření vlastních
budov živnostenských pokračovacích (učňov
ských) škol, v druhé řadě na jejich zařízeni.
(2) K jinému účelu nesmí býti prostředků
fondu použito.
Správní výdaje.
§ 5.
Výdaje, spojené se správou fondu, hradí se
z prostředků fondu.
Počátek působnosti.

§ 6.
Působnost fondu počíná dnem 1. ledna 1927.
Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna

v Praze.

Dr. Peroutka v. r.

