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150.
Zákon ze dne 10 října 1930,

jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. 
srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže 
upravuje dávka z majetku a z přírůstku na 

majetku u majetku zabraného.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
V § 1, odst. 1. a § 3, odst. 1. zák. č. 323/1921 

Sb. z. a n. stanovená desetiletá lhůta prodlu
žuje se na třináctiletou.

§ 2.

Ustanovení § 5, odst. 1. zák. č. 323/1921 Sb. 
z. a n. mění se tak, že na místo tam stanove
ného data „8. května 1930“ nastupuje datum 
„8. května 1933“.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 9. 

května 1930; provedením jeho pověřuje se 
ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Engliš v. r.

151.
Zákon ze dne 10. října 1930 

o úpravě právních a hospodářských poměrů 
v pohraničních územích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Úchylky od právního řádu československého, 

jakož i doplňky a změny jeho, obsažené v me
zinárodních smlouvách o úpravě právních a 
hospodářských poměrů v pohraničních úze
mích, s nimiž Národní shromáždění projevilo 
souhlas, nabývají moci zákona vyhlášením 
těchto smluv ve Sbírce zákonů a nařízení. 
Vláda stanoví nařízením, čeho třeba k jejich 
provedení.

§ 2.
(1) Dnem, kdy území získané při úpravě 

hranic státních stává se součástí republiky 
Československé, rozšiřuje se na ně právní řád 
platný v oblasti, k níž se území ono připojuje.

(2) Vládním nařízením mohou býti určeny 
podrobnosti, jakož i stanoveny časové od
chylky a vydána přechodná ustanovení.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedou jej všichni členové vlády.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.

Dr. Engliš v. r. 

Dr. Dérer v. r.

Dr, Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 

Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 

Dr. Czech v. r. 

Dr. Spina v. r. 

Bechyně v. r.

Dr. Franke v. r.

r.

Dr. Šrámek v. r.
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