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§ 24.
(O Ustanovení §§ 1 až 16 se nevztahují
1. na domy, jakož i na přestavby, přístavby 

a nástavby domů, pro něž bylo uděleno nebo 
se udělí úřední povolení stavební po 27. lednu 
1917, na Slovensku a Podkarpatské Rusi po
12. listopadu 1916, a v jiných domech na míst
nosti, které byly teprve po 1. květnu 1924 
nově zřízeny nebo z neobytných na obytné 
upraveny,

2. na budovy státu, země, okresu, obce nebo 
některého fondu těmito korporacemi spravo
vaného a na byty jimi najaté, kterých užívají 
jejich zaměstnanci jako bytů služebních,

3. na budovy, kterých korporace a ústavy 
humanitní, zdravotnické, osvětové a kulturní 
a sociálně pojišťovací ústavy používají pro 
svoje účely,

4. na domy a objekty, které jsou ve vlast
nictví nebo správě železnic nebo železničních 
fondů,

5. na místnosti, za něž jejich majetníci zří
dili místnosti náhradní podle § 9 zák ě, 
592/1919 Sb. z. a n.,

6. na letní byty a na byty pronajímané pra
videlně lázeňským hostům v místech lázeň
ských,

7. na byty a úřadovny zástupců cizích států,
8. na místnosti zabrané podle zákona ze 

dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb. z. a n., o za
bírání budov nebo jejich částí pro účely ve
řejné a na místnosti získané pro školu a pro 
bydlení podle zákona ze dne 3. dubna 1919, 
č. 189 Sb. z. a n., a zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 295 Sb. z. a n., o školách národních 
a soukromých ústavech vyučovacích a vycho- 
vávacích,
^ 9. na místnosti pronajímané u provozování 
živnostenského přechovávání cizinců.

(2) Účinnost §§ 1 až 6 zanikne v obcích uve
dených v § 31, odst. 2., zák. č. 44/1928 Sb. z. 
a n. dnenp kterého v nich pozbudou účinnosti 
ustanovení uvedeného zákona. V těchto obcích 
muže býti dána výpověď z bytů zajištěných 
podle §§ 9 až 16 tohoto zákona a podle 5 13 
zák. č. 225/1922 Sb. z. a n. a zák. č. 87/1923 
bb. z. a n. jen z důvodů uvedených v §5 1 až 3 
"ák. č. 44/1928 Sb. z. a n.

§ 25.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1928. I po tomto dni zůstávají však
ustanovení §§ 2 a 13 zák. č. 

c.2o/1922 Sb. z. a n. a zák. č. 87/1923 Sb. z. a n. 
pro případy, ve kterých byl již vlastník domu

vyzván k pronájmu bytu, nebo ve kterých 
bylo vydáno rozhodnutí o zajištění bytu. 
Ustanovení §§ 1 až 16 pozbudou účinnosti 
dnem 31. prosince 1930.

§ 26.
Provésti tento zákon náleží ministru so

ciální péče v dohodě s ministry spravedlnosti 
a vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

119.
Zákon ze dne 11. července 1923 

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod 
válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.
Působnost §u 2, odst. 1., zákona ze dne 20. 

února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích 
válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 
25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se změnou 
stanovenou zákonem ze dne 10. dubna 1924, 
č. 79 Sb. z. a n., prodlužuje se až do nové 
úpravy, nejpozději do 30. června 1929.

čl. II.
(1) Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. 

července 1928.
(2) Provésti jej ukládá se ministru sociální 

péče v dohodě s ministry financí, vnitra, 
zahraničních věcí a veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

120.

Zákon ze dne 12. července 1928,
kterým se osvobozují věnování na oslavu de
setiletého trvání republiky československé od 
kolků a poplatků a daně z obohacení, daně dů
chodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:


