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Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 9. lišto pádu 1918,
kterým se zřizuje odborná finanční komise 

při úřadu pro finanční správu.

Národní výbor československý nařizuje:

§ 1-

Národní výbor zřizuje při úřadu pro finanční 
správu odbornou finanční komisi, jejímž účelem 
je-t pečovali o nerušený oběh platidel, dozírat! na 
všechny finanční obory československého státu, 
vésti v patrno-ti finanční potřebu jednotlivých 
odvětví státní správy a pečovati o úhradu těchto 
potřeb.

§ 2.

Národní výbor před vydáním jakéhokoliv o- 
patře í, týkajícího se správy finanční, vyžádá si 
dobré zdání této odborné finanční komise, která 
jest povinna předkládali Národnímu výboru k roz
hodnutí své návrhy na ustanovení výše finanční 
potřeby jednotlivých odvětví státní správy, ja
kož i návrhy na opatření úhrady.

Všechny státní orgány československého 
státu, jakož i jiné orgány veřejné správy, jsou 
p vinny podávali této komisi vysvětleni, jež by 
od nich požadovala, konati příslušná šetření, kte
rá by jim uložila, dbáti pokynů a opatření, jež 
komise tato vydá.

§ 4.

Komise jest oprávněna kdykoliv žádati od 
peněžních ústavů předložení výkazů o hotových 
platidlech, aneb uložiti peněžním ústavům, aby 
výkazy takové pravidelně každého všedního dne 
komisi zasílaly. Této povinnosti podléhají peněžní 
ústavy zemské, ústavy zřízené na základě regu
lativu /spořitelního, ve formě akciových společno
stí, společností s ručením obmezeným a spole -en- 
stev, které provozují své obchody v území če
skoslovenského státu bez ohledu, zda jde o zá

vod hlavní či o pobočný závod ústavu zahranič
ního. Odborná finanční komise má právo ne
správná udání stíhati pokutami do výše K 20.000, 
které může uložiti buď funkcionářům peněžních 
ústavů anebo peněžním ústavům samotným, či 
konečně solidárně oběma i v těch případech, kde 
jde nikoliv o zlý úmysl, nýbrž o hrubé zavinění.

§ 5
Národní výbor jmenuje předsedu, místopřed

sedu a členy této komise, jejichž počet určí. Ná
rodnímu výboru jest vyhraženo i po zřízení této 
komise doplniti ji jmenováním dalších členů. Ko
mise vydá pro své úřadování jednací řád, který 
podléhá schválení Národního výboru,

§ 6.
Odborná finanční komise jest orgánem pře

chodným a funkce její pomine, jakmile zcela vy
budován bude úřad pro správu finanční, zřízený 
zákonem ze dne 2. listopadu 1918, čís. 2. Sb. zák.

§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. švehla v. r.

F. Staněk v. r.
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois RašLi v. r.

Dr. Vávro šrobár v. r.

čís. 31.

Nařízení Národního výboru 
československého zednet-. listopadu 1913, 
kterým se berním úřadům ukládá přijímati 
k inkasu splatné státní obligace a cenné 
papíry rakouského, uherského a společného 
státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli 

strana požádá.

Národní výbor československý nařizuje:

§ I-
Všem berním úřadům v obvodu českosloven

ského státu se ukládá, aby přijímaly k vybrání 
splatné státní půjčky, losy a jiné dluhopisy ra-
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