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Přehled nových právnfch předpisů. 

L. S. 

Ze Sbírky zákonů a nal'lzení Protektorátu Čechy a Morava. Vl. nař . Č . 137 
'Zajišťuje potřebu plemenných hřebečků stanovením povinnosti jejich hlášení, 
nabídky ke koupi zvláštní komisi a omezením jejich zcizitelnosti. - Vyhl. 
předsedy vlády Č. 139 zavedla zvláštní lístek na vejce a stanovila odběr vajec, 
připadajících na zimní měsíce. - Vl. nař. Č. 140 umožňuje uložiti, aby po
zemky, které nejsou dosud dostatečně zužitkovány, byly využity k pěstování 

užitečných rostlin. - Vl. nař. Č . 141 stanoví povinnost vlastníků luk a pastvin, 
provésti nařízená opatření, která vedou k zlepšení luk a pastvin. - Vl. nař. 

Č . 144 prodloužilo výsadu cedulové banky k vydávání bankovek, pozměnilo 
'základ pro výpočet zlaté úhrady, a rozšířilo její oprávnění k nákupu, prodeji 
a eskontu některých cenných papírů. - Nař. předsedy vlády Č . 145 upravuje 
tvorbu cen výrobků dřevozpracujícího průmyslu a dřevozpracujících řemesel. 

- Vl. nař . Č . 147 pověřilo ministerstvo veřejných prací průzkumem půdy za 
účelem zjištění užitkových nerostů. - Vl. nař. Č . 149 upravuje výplatu služeb
ních příjmů veřejným zaměstnancům německé státní příslušnosti, povolaným 
ke službě v říšské branné moci nebo do říšské pracovní služby během nyněj
šího nasazení německé branné moci. - Vyhl. min. financí Č. 151 zavádí nové 
úřední blankety směnek, některých kupeckých poukázek a promesních listů. -
Vl. nař. Č. 153 mění vl. nař. Č. 150j 1939 Sb. o zřízení dozorčí úřadovny při 
ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, pokud si změny vyžádalo zřízení 
'Česko-Moravské úřadovny pro dovoz a vývoz výrobků hospodářství vyživo
vacího a zemědělského. - Vl. nař. Č. 154 zakazuje nošení některých čestných 
odznaků. -

Z říšského zákoníka. Zák. z 18.jIV. upravil právní poměry německé 
knihovny (Deutsche Biicherei) v Lipsku (Leipzig). - Nař. 18.j IV. stanoví 
knihovně-právní nakládání právy, zapsanými pro bývalý česko-slovenský stát 
v pozemkových knihách sudetského územÍ. - Nař. z 18. j IV. byly v Sudetech 
'zavedeny říšské předpisy o hernách. - Nař. z 20./IV. upravuje poskytování 
smluvní pomoci soudcovské k uspořádání dodacích smluv, jejichž splnění je 
'Účinky války dočasně znemožněno nebo ztíženo. - Nař. z 23.j1V. prohlásilo 
den 1. května svátkem národní práce v Protektorátu Čechy a Morava. -
výnos Vůdce z 24./IV. upravuje výkon vládních oprávnění v Norsku. -
Nař . z 18./IV. zavádí německé předpisy o vydávání a stano-ví příslušnost 

'soudů k němu v Protektorátu. - Nař . z 24.jIV. k změně nař. o chování v sil
niční dopravě mění opatření jízdních kol světly . - Nař. z 26.jIV. umožňuje 
přeměnu společenstev s neomezeným ručením v Sudetech ve společens,tva s ru
čením omezeným. - Nař. z 27.jIV. provádí v Protektorátu použití nařízení 

o škodách na budovách, způsobených útokem na Říši nebo při zvláštním na
sazení ozbrojené moci. - Zák. z 29. j IV. stanoví r ozvrh a úhradu nákladů 

na policii. - Zák. z 29.jIV. upravuje ručení železnic a silničních drah za věcné 
škody. - Nař. z 27.jIV. zavádí v Protektorátu další říšské předpisy leteckého 
práva. - Nař . z 3.fV. pozměňuje nař. z l. j lX. 1939 o opatřeních V' oboru úřed
nického práva (rozšíí'ení použitelnosti úředníků, omezení propouštění provda
ných úřednic, omezení překládání do výslužby, opětné použití pensistů). -
Nař. ze 7.jV. překládá svátek Božího těla na neděli 26'/V. 

Z Věstníku nařízení říšského protektora. Nař. ze 4.j IV. upravilo podrobně 
právo říšského protektora čini.ti námitky v občanských věcech právních. -
Nař. z 12.jIV. zřizuje Česko-Moravskou úřadovnu pro dovoz a vývoz výrobků 
hospodářství vyživovacího a zemědělského (viz vl. nař. Č. 153). - Nař. z 16.jIV. 
provádí pro Protektorát nař. z 5.jIII. o hlášení nepřátelského majetku. - Nař. 

:z 17.jIV. upravuje odvolací řízení ve věcech rodinné výživy pro německé stát-
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zbraní na území Protektorátu. - Spol. všeob. nař. z 30./IV. upravuje styk. 
zbraní na území v Protektorátu. - Spol. všeob. nař. z 30.j IV. upravuje styk 
v právní pomoci německých soudů v Pro,tektorátu s cizinou ve věcech civilních. 

Ze Slovenského zákoníka. Vl. nař. Č . 10 nově upravuje obvod soudů a
soudnictví na inkorporovaném území. - Zák. Č. 11 upravuje vyhlašování práv
ních předpisů a stanoví úřední časopisy. - Vl. nař. Č. 13 stanovilo úřední 

tituly státních zaměstnanců zahraniční služby 1. a II. služební třídy . - Zák. 
Č. 14 svěřuje péči o obchod s filmy zvláštní společnosti . - Zák. Č . 15 upra-
vuje zřízení a působnost báňských úřadů, jimiž jsou v první stolici obvodní 
báňské úřady a v druhé stolici ministerstvo dopravy a veřejných prací. - Vl. 
nař . Č . 16 určuje počet, obvody a sídla obvodních báľíských úřadů. - Pod 
Č . 20 byl vydán nový branný zákon Slovenské republiky. Branná moc po
zůstává z vojenských a pracovních útvarů. Brannou výchovu, předvojenský a 
povojenský výcvik upraví podrobně zvláštní zákon. Jsou pouze dvě odvodní 
třídy . Presenční služba vojenská i pracovní trvá 24 měsíců. Příslušníci branné 
moci mají se vychovávati v duchu křesťanském a vlasteneckém. Cikáni a Židé 
nemobou býti příslušníky branné moci (vojenskými osobami), nýbrž konají 
práce ve zvláštních skupinách. - Zák. Č. 22 stíhá nedovolený vývoz a do
pravu předmětů potřeby do ciziny. - Vl. nař. Č . 23 upravuje činnost komise 
pro zkoumání majetku politických zbohatlíklL - Vl. nař . Č . 24 vykonává zákon 
o inkorporaci hýv. polského území v oboru veřejné vnitřní správy, finanční 

správy, obchodu, průmyslu, živností a zemědělství, školství a správy kultové, 
veřejné dopravy a veřejných prací. - Vl. nař . Č. 27 upravuje vyplácení po
hledávek proti bývalé Česko -Slovenské republice a odkup kuponů z dluho
pisů bývalé Česko-Slovenské republiky . - Zák. Č. 30 upravuje řády, čestné 
odznaky a tituly. - Zák. Č. 31 mění některá ustanovení občanského soudního 
řádu. - Zák. Č . 32 poskytuje platební úlevy zájemclllIl cizineckého ruchu 
V' lázních. - Zák. Č. 33 ruší porotní a kmetské soudy a přechodně upravuje 
některé věci v oboru trestního soudnictví. - Zák. Č. 34 stanoví příročí pro 
pohledávky proti bývalému česko -slovenskému státu, upravuje přerušení sporů 
o tyto pohledávky a zastupování eráru. - Nař. Č . 35 zrušuje ředitelství slo
venských železn ic a ředitelství pošt a telegrafů . - Nař. Č. 36 přikazuj e pravo
moci želez. správního úřadu ministerstva vnitra. - Nař. Č. 39 stanoví působ

nost úřední cestovní kanceláře slovenských železnic »Želka «. - Nař . Č . 40 upra
vuje odškodnění Židů, propuštěných ze státních a veřejných služeb. - Zák. 
Č. 45 zřizuje Státní pozemkový úřad . - Zák. Č . 46 provádí pozemkovou re
formu. - Vl. nař. Č. 48 provádí zákon o státním komasačním fondě. - Vl. 
nař. Č. 57 stanoví funkční přídavky županů a okresních náčelníků. - Zák. 
č. 58 pozměňuje předpisy o kvalifikaci státních zaměstnanců tak, že každo
roční kvalifikace se provádí pravidelně jen u úřednických čekatelů, u ostat
ních zaměstnanců jen, změnily-li se okolnosti rozhodné pro kvalifikaci, nebo
zažádá-li o to sám zaměstnanec. - Zák. Č . 60 mění některá ustanovení zákona 
o přímých daních. - Zák. Č . 63 zřizuje Cenový úřad. - Vyhl. ministerstva 
šk olství a národní osvěty Č. 69 uveřejIluj e schválený církevní zákon o pro
puštění věřících německé národnosti ze svazku evangelického augsburského 
vyznání. - Vyhl. min. financí! Č. 70 upravuje sídla a obvody některých finanč

ních úřadů. - Pod Č. 71 je uveřejněna smlouva mezi Slovenskou republikou' 
a Německou říší o úpravě státní. příslušnosti národních příslušníků obou států. 

- Vl. nař . Č. 72 obsahuje organisační pořádek Státního ústavu pro zvelebo
vání živností. - VI. nař . Č. 73 upravuje složení, organisaci a činnost CenovéhO' 
úřadu. - Vl. nař. Č. 80 upravuje organisaci Státního pozemkového úřadu ll: 

správního sboru při tomto úřadě - Nař . Č. 81 umožňuje dočasnou zjedno-· 
dušenou úpravu neslovenského příjmení občanů slovenské národnosti. 
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