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§ 14.

(1) Veškery nynější úřední tituly, pokud
nevyhovují úředním titulům stanoveným
tímto zákonem, zrušují se (odst. 3.) dnem
jeho účinnosti a nahrazují úředními tituly
podle tohoto zákona.
(2) Soudcům a úředníkům, kteří v den
účinnosti tohoto zákona jsou sice ustanoveni
na .určité služební místo, jsou však službou při
děleni k jinému soudu nebo úřadu, přísluší
úřední titul náležející jim podle tohoto zákona
vzhledem k jejich poslednímu ustanovení.
(») Je-li v dosavadním úředním titulu
soudce ustanoveného na, služebním misce
systemisovaném v VIL nebo VI. stupnici
funkčního služného (§ 40, odst. 4. platového
zákona) obsaženo titulové jméno podopné
úřednímu titulu stanovenému tímto zákonem
pro soudce ustanoveného na služebním místě
vyšší stupnice funkčního služného, přísluší
mu úřední titul stanovený tímto zákonem pro
soudce této vyšší stupnice funkčního služného.
§ 15.
(1) Všeobecné předpisy organisační, jakož
i všeobecné předpisy o příslušnosti soudci
v civilních právních věcech a v záležitostech
trestních, se tímto zákonem nemění.

(2) Mluví-li organisační zákon č. 217/1896
ř. z. a jiné platné předpisy o :
a) radech vrchního zemského soudu,
b) radech zemského soudu,
c) okresních soudcích (dříve radních sekre
tářích ),

d) soudcích (dříve adjunktech),
rozumějí se tím jen soudcové ustanovení na
služebních místech soudcovských systemisovaných:
k případu a) : u sborových soudů druhé
stolice v V. stupnici funkčního služného;
k případu b) : u sborových soudů první
stolice v VI. stupnici funkčního služného;
k případu c) : u sborových soudů první
stolice nebo u soudů okresních v VII. stupnici
funkčního služného;
k případu d) : v druhé skupině služebních
soudcovských míst.
.

(s) Předpisy § 3, odst. 1., věta třetí org. zák.
č. 217/1896 ř. z., jakož i článků I. posl. od
stavec zákona z 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.
(služební pragmatika), se zrušují.

§ 16.
Tenlo zákon nabývá účinnosti za tři měsíce
po vyhlášení; provedou jej všichni členové
vlády. Dnem jeho účinnosti pozbývají plat
nosti všechny zákony a předpisy, pokud odpo
rují ustanovením tohoto zákona.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Najman v. r.

Dr. Nosek v. r.

Novák v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Spina v. r.

Černý v. r.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Gazík v. r.

Udržal v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Srdínko v. r.,

též za ministra Dr. Hodžu.

202.
Zákon ze dne 22. listopadu 1928,
kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo
přepychové a daně přepravní vývozním podni
kům výrobním.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1(1) Ministr financí se zmocňuje, aby vý
vozním podnikům výrobním nebo sdruže
ním takových podniků vrátil zcela nebo čá
stečně
1. daň z obratu nebo daň přepychovou, za
placené z 'dodávek surovin a ^ polotovarů,
které vývozní podniky výrobní upotřebily
k zpracování na zboží, vyvezené do cizin,v,
nebo kterých použily jako součástky pri_ vý
robě zmíněného zboží nebo jako obalu pn
vozu zboží;
2. daň přepravní, zaplacenou za přepravu
zboží, vyvezeného do ciziny a za přeplavu su
rovin a polotovarů, potřebných, k výrobě zbozi,
vyvezeného do ciziny.
(2) Podmínkou vrácení daní podle odst. 1.
jest, že daně tam uvedené tvoří lakovou složku,
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že je tím ohrožena soutěživost některého
výrobního odvětví při vývozu.
§ 2.
Komu, v jaké výši, jakým způsobem a za
jakých podmínek se daň (paušál) vrátí, sta
noví v každém jednotlivém případě ministr
financí v dohodě s ministry zemědělství,
obchodu a železnic.

§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlá
šení; ministru financí se ukládá, aby jej pro
vedl v dohodě s ministry zemědělství, obchodu
a železnic..
T. G. Masaryk v. r.
lir. Šrámek v. r.
Dr. Vlasák v. r.

tipkárnp v Prn^e.

