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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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kouského, uherského nebo společného eráru, ja
kož i splatné kupony takovýchto papírů.

§ 2.

Ustanovení tomuto podléhají všechny splatné 
cenné papíry a splatné kupony, které erár krá
lovství a zemí na říšské radě zastoupených, erár 
koruny uherské nebo společný erár monarchie 
jako dlužník ať již před 1. srpnem 1914 nebo po 
tomto termínu vydal, nebo na se k placení vzal, 
tedy zejména splatné kusy a kupony společného 
státního dluhu, státního dluhu království a zemí 
na říšské radě zastoupených, státních rent, stát
ních umořitelných půjček, státních losů, rakou
ských válečných půjček, státních pokladních po
ukázek, dílčích hypotečních poukázek (salinek), 
státních železničních obligací, akcií státních drah 
změněných ve státní dluh, železničních priorit 
státem ku placení převzatých, dále státního dluhu 
zemí koruny uherské, uherských rent, uherských 
válečných půjček, uherských státních pokladních 
poukázek, uherských losů a prémiových půjček, 
obligací propinačních a vyvažovačích, půjčky že
lezných Vrat, losů tisských a segedinských, uher- 
sko-slavonských propinačních obligací a uhersko- 
slavonských vyvažovačích obligací a obligací bu- 
dapeštsko-pětikostelecké železnice.

§3.
Berní úřady nevyplácejí ihned v hotovosti 

takovéto splatné papíry a splatné jich kupony, 
nýbrž přijímají je pouze k vybrání. Jsou povinny 
předložiteli vydati na ně náležité potvrzení a zji
stit! jméno, bydliště i státní příslušnost osoby, 
která je předkládá i majitele těchto cenných pa
pírů, pokud by majitel osobně je nepředložil. Vě
domě nesprávné udáni těchto dat má za následek, 
že nároky z takovýchto cenných papírů propadají 
ve prospěch československého státu. Jakmile c. k. 
erár, král. uher. erár, c. a k. společný erár složí 
obnosy na výplatu potřebné, budou na vrácení 
■potvrzení vyplaceny. Dat takto získaných nesmí 
býti použito v řízení ukládacím nebo trestním, 
týkajícím se přímých osobních daní.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. švehla v. r.
F. Staněk v. r.

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.

čís. 32.

Zákon ze dne 9. listopadu 1918
o obstavení velkostatků.

Národní výbor československý nařizuje:

§ 1-
Každé zcizení mezi živými, jakož i zastavení 

a reální zatížení smluvní i exekuční statků zapsa
ných do desek zemských bez svolení úřadů pro 
správu zemědělskou jest neplatné.

§ 2.
Zápisy do zemských desk o právních jedná

ních uvedených v § 1., jež pocházejí ze smluv da
tovaných před platností tohoto zákona, jsou ne
přípustný.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. švehla v. r. 
F. Staněk v. r.

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r. 
Dr. Vávro šrobár v. r.

čís. 33.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 9. listopadu 1918
0 odvetných opatřeních za příčinou válečných

událostí.

Národní výbor československý nařizuje:

§ I-
Veškerá obmezení soukromoprávní osob fy

sických, pokud spočívají na předpisech vydaných 
na podkladu cis. nař. ze dne 16. října 1914, č. 289 
ř. z., i v odvetných opatřeních v oboru právním
1 hospodářském za příčinou válečných událostí, 
se tímto zrušují.

§ 2.
Soudy a jiné úřady veřejné jsou povinny 

v knihách pozemkových a jiných knihách veřejných 
příslušné poznámky nezpůsobilosti na žádost osob 
dotyčných ihned vymazati a osobám těmto jmění 
jejich, pokud se ve správě úřední nalézá, ihned 
vydati.

§ 3.
Pokud pro jmění těchto osob zvláštní správ

cové byli ustanoveni, buďtež tohoto úřadu spro- 
štěni. O jejich nárocích na odměnu rozhodne v ří
zení nesporném soud, u něhož správa jmění dosud 
se vedla, případně soud posledního bydliště (po
bytu) osoby, jejíž jmění bylo spravováno.

§ 4.
Byla-li obmezení v § 1. vytčená vyslovena 

proti společnostem a osobám právnickým, jest 
ku zrušení jejich zapotřebí souhlasu Národního 
výboru.

§ 5.
Zvláštní policejní obmezení stanovená za pří

činou nynější války pro příslušníky států, jež proti 
Rakousko-Uhersku válčily, se zrušují.


