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Obsah: (Cis. 47.—4S.) 47. Nařízení o zřízení Československé devisové ústředny. — 48. Nařízení o hlavním
punoovním úřadu v Praze.

Cis. 47.

trestaného, kdo k takovému přestupku ponouká
nebo při něm spolupůsobí.11
Nařízení ministra financí ve shodě
§ 4.
s ministrem průmyslu, obchodu a živností
zs dne $0. ledna 1919
Kdo na základě dosavadních předpisů má
obnosy za vyvezené zboží z československého
o zřízení Československé devisové ústředny.
státu v cizozemské měně odvést! rakouské devi
§ 1.
sové centrále (Rakousko-uherské bance), obnosy
Na základě zákona ze dne 24. července 1917, tyto ale až do dne, kdy toto nařízení nabude účin
z. ř. č. 307, a či. 2. zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 nosti, neodvedl, jest povinen dlužné obnosy
sb. z. a n., zřizuje se za účelem jednotné úpravy odevzdat! československé devisové ústředně
a soustředění platebních styků s cizinou v pře (Pražské súčíovací bance).
chodní době československá devisová ústředna
Sem spadají též případy, v nichž sice obnosy
při Pražské súčíovací bance v Praze.
v cizí měně u některé cizozemské banky pro účet
Rakousko-uherské banky již bylo disponováno,
§ 2.
súčtování však pro Rakousko-uherskou banku
Nařízení ze dne 18. června 1918, z. ř. č. 223, ještě nebylo provedeno.
o obchodu a oběhu cizozemských platidel a obme§5.
zení v obchodu s cizozemskem zůstává prozatím
v platnosti s obměnou, že v tomto nařízení ra
Ministr financí kontroluje veškeré obchodní
kouské devisové centrále (Rakousko-uherské vedení Československé devisové ústředny a schva
bance) vyhražené úkoly obstarává Československá luje její jednací řád.
devisová ústředna (Pražská súčíovací banka), a že
§6.
vyhlášky dějí se v Pražských Novinách. Za cizo
Toto nařízení nabývá ihned účinnosti.
zemsko ve smyslu tohoto nařízení platí veškeré
území mimo oblast Československé republiky kro
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
mě pro platby v korunové měně, pro které zůstá Dr. Rašín v. r,
Dr. Zahradník v. r.
vají až na další v platnosti dosavadní ustanovení.
Stříbrný v. r.
Prášek v. r.
§3.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Odstavec 2. § 13 nařízení ze dne 18. června řiabermann v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
1918, z. ř. č. 223, se zrušuje a nahražuje se následu
Dr. Hruban v. r.
jícím ustanovením:
^ „Přestupky všech jiných ustanovení tohoto
nařízení, jmenovitě provádění pokoutních obchodů
Čís. 48.
valutami a obejití tohoto nařízení zneužitím po
Nařízení ministra financí
štovní dopravy trestají politické úřady — pokud
zs dne 30. ledna 1919
nenastupuje. přísnější trest dle jiných předpisů —
vězením od 14 dnů do 6 měsíců a pokutou od
o hlavním puncovním úřadu v Praze.
1000 K do 50.000 I(; kromě toho bud vždy také vy
§ 1.
sloveno propadnutí předmětů, k nimž se trestný
čin vztahuje. '1 rest vězení nesmí se přeměniti
Pro celou oblast republiky československé
v peněžitou pokutu.
zřizuje se hlavní puncovní úřad v Praze a pře
Stejnému trestu podléhá, kdo se dopustí po náší se naň veškerá činnost dosavadního punepvkusu přestupku tohoto nařízení politickými úřady ního úřadu v Praze, který tím zaniká.
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