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Cís. 84.

§4.

Zákon ze due 25. února 1919,
jímž se ministr financí zmocňuje, aby přejedl na
řízením okolkování bankovek a soupis jmění za
účelem uložení majetkové dávky.

Veškeré v území Československé republiky
se nalézající válečné půjčky rakouské a uherské,
jakož i pokladniční poukázky Rakousko-uherské
banky buďtež sepsány a označeny a ministr finan
cí se zmocňuje, aby vybíral u válečných půjček
evidenční poplatek 40 haléřů za kus, u pokladnič
ních poukázek Rakousko-uherské banky půlprocentní poplatek z jmenovité hodnoty.

Na základě usnesení Národního shromáždění
še nařizuje:
§ 1.
Bankovky Rakousko-uherské banky obíhající
V území Československé republiky budtež opatře
ny kolkem rovnajícím se jednomu procentu jejich
nominelní hodnoty. Ministr financí sé zmocňuje,
aby tento kolkový poplatek vybrati dal, v uvá
žení hodných případech jej slevil, aby některé
druhy bankovek z tohoto okolkování vyloučil, část
bankovek předložených k okolkování, které pro
oběh pravděpodobně nutný nejsou, nejvýše však
50%, z oběhu stáhl a tyto zpět nevydané bankov
ky prohlásil za státní zúročitelnou zápůjčku se
strany věřitele nevypověditelnou, se strany státu
kdykoli splatnou. Zápůjčky této nesmí býti použito
k výdajům státním. Zápůjčka jest mezi živými nepřevoditeiná, nezastavitelná a nezabavitelná a
bude možno platit! jí budoucí dávku z majetku.
Úrok stanovi .se jedním procentem.

§ 2.
Po skončení okolkování bankovek mají jen
bankovky kolkované kolkem Československé re
publiky nucený oběh v území Československého
státu. Ministr financí se zmocňuje, aby některým
druhům nekolkovaných bankovek až na další po
nechal nucený oběh.
§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby zakázal Rak w-sko-uherské bance další rozmnožování žíro
vých účtů a aby zjištěné účty do státní správy
Převzal.

§ 5.
Veškeré peněžní vklady (na vkladní knížky,
poukázky, běžné účty, bezúročná deposita, žírové
účty a p.) u peněžních a jiných ústavů a bankov
ních domů, dále podíly členské a závodní u spole
čenstev, družstev, spolků a p., neknihovní pohle
dávky buďtež přihlášeny a budiž vybírán mini
strem financí z obnosu, na jaký vklad 1. března
1919 po připsání úroku do 31. prosince 1918 zněl,
půlproeentní poplatek evidenční. Soupis tento
budiž proveden pod sankcí, že vklady, podíly a
pohledávky neknihovní, které nebudou do tří mě
síců řádně a na pravého majitele přihlášeny, pro
padají ve prospěch státu. Vklady, podíly, ne
knihovní pohledávky nepřihlášené nesmějí býti
vůbec vypláceny, výplata řádně přihlášených
může býti obmezena ministrem financí až do výše
50%.
§6.

Cenné papíry cizozemské a domácí jakého
koli druhu (obligace, dluhopisy, akcie, priority a
p.) mimo papíry v § 4 uvedené buďtež sepsány a
označeny. U všech papírů může ministr financí
vybírati evidenční poplatek půlproeentní z jmeno
vité hodnoty. Ministr financí se zmocňuje, aby za
kázal převod a zástavu cenných papírů neozna
čených, dočasně zakázal výplatu kuponů, neb
vázal ji na splnění podmínek a to jak u papírů do
mácích, tak cizozemských. Za cizozemské poklá18

ciají se všechny cenné papíry, jichž kapitál nebo
úrok jest splatný mimo území Československé re
publiky.

Ostatní osoby jsou povinny přiznati jen jmění,
které mají na území Československého státu.
§ 13.

§ 7.

Kdo přiznání nepodá nebo učiní v něm falešná
Ministr financí se zmocňuje, aby provedl sou nebo neúplná udání, nebo kdo nesprávně udá osoby
pis zlata a stříbra, mincovaného i nezpracova k podání přiznaní povinné, trestá se vězením, od
ného, zlatých i stříbrných mincí domácích i cizích 1 dne do 6 měsíců. Stejnému trestu podléhá ten,
oběžných, obchodních i z oběhu vzatých, dále j kdo k zatajení nebo zavlečení jmění soupisu po
cizozemských papírových peněz. Ministr financí drobeného napomáhá nebo svádí. O přiznání platí
může naříditi, aby každý přednosta domácnosti obdobná ustanovení § 5 cis. nařízení ze dne 16.
pod přísahou složenou za následků určených na března 1917, z. ř. č. 124.
křivou přísahu trestním zákonem podrobně přiznal
Ministr financí se zmocňuje, aby uložil těm,
tento druh jmění svého a příslušníků své domác kdož přiznání činí, aby je stvrdili přísahou pod
nosti, nebo prohlásil, že jmění tohoto druhu vůbec následky trestního zákona. Nesložená nebo ode
nemá.
přená přísaha pokládá se za doznání nesprávnosti
§ 8.
nebo neúplnosti přiznání.
Přiznání může býti vynuceno pokutou pořád
Ministr financí se zmocňuje, aby nařídil soupis kovou až do výše 5000 K, která může býti dle po
.veškerého dobytka, hospodářských strojů, s bu třeby od úřadu daně vyměřujícího opětně ulo
dovami nespojených strojů, různých vozidel, suro žena. O rekursu rozhoduje zemský finanční úřad
vin, polotovarů a zásob zboží, přiznání veškerých s konečnou platností.
obnosů, kteréž od 1. srpna 1914 až do 28. února
1919 včetně vydány byly za účelem opatření si
§ 14.
drahokamů, perel, skvostů, vzácných koberců a
tkanin, hudebních nástrojů, uměleckých, ozdobných
Veškeré zjišťování jmění děje se dle stavu ze
a jiných předmětů přepychových, jakož i sbírek dne 1. března 1919. Každý občan usedlý v Česko
(včetně jednotlivých předmětů z nich). Při sou slovenské republice má při zjišťování jmění svě
pisu může býti nařízeno, aby přiznávající přesně deckou a znaleckou povinnost a zbavuje se při
udal, kdy a od koho předměty koupil,
svém svědectví mlčelivosti, pokud zákonem ulo
žena není, povinnosti zachovati obchodní tajem
§9.
ství, a neplatí pro něho jako svědka ustanovení
/ Ministr financí se zmocňuje, aby provedl sou § 153 tr. ř„ nemůže však ani sám ani osoby v § 152
pis pojistek životních na kapitál a důchod, nařídil tr. ř. uvedené býti stíhán trestně, disciplinárně
okolkování všech pojistek a provedl soupis poji nebo dúchodkově, vyjde-li z jeho svědecké výpo
stek na zásoby zboží uloženého neb dopravova vědi, že buď on sám nebo osoby v § 152 tr. ř. jme
ného. Poplatek evidenční určuje se na 1 K za kus. nované dopustily se nějakého trestního činu.
§ 10.

§ 15.

Všechny podniky k veřejnému účtování po;vinné a všechny osoby právnické mají povinnost
r sestaviti k 1. březnu 1919 likvidační bilanci dle
■ pravidel, jež určí ministr financí zvláštním vý
nosem.
§ 11.
Okolkování bankovek a soupisy majetku, jak
: uvedeny jsou v ustanoveních předcházejících,
tpróvádějí se za účelem uložení dávky z majetku.
[Každý majitel takového majetku jest povinen pojdati přiznání dle vzorce, který bude vydán naří!'zením. Majetek příslušníků domácnosti přizná
i přednosta domácnosti současně s majetkem vlast' ním.

Ministr financí se zmocňuje, aby za účelem
urychleného provedení těchto opatření zavedl ob
čanskou pracovní povinnost pro úřady veřejné
a osoby i ústavy soukromé, nadal je právy a po
vinnostmi úředních osob a ústavů a poskytl jim
právo rekvisice potřebných předmětů a nutných
úkonů k dosažení těchto úkolů, aby provedl po
třebná dočasná obmezení po stránce osobní i ho
spodářské, aby stanovil výjimky ze zákona o ne
dělním klidu a ze zákona o osmihodinné době pra
covní, aby ku provedení jednotlivých svých naří
zení stanovil tresty na penězích a svobodě, aby
s těmito tresty mohla býti spojena ztráta živno
stenského oprávnění a propadnutí předmětů .řádně
nepřihlášených ve prospěch Československého
státu.
§ 16.
Ministr financí se zmocňuje, aby nařízením
ustanovil, za jakých podmínek může odpadnouti
dodatečná daň nebo trestní stíhání ohledně do-

.

y

§12_

.

Osoby, které v území republiky Českosloven
ské bydlí, nebo nejméně jeden rok se zdržují, jsou
povinny přiznali všechen majetek, tedy i onen,
který leží mimo území Československé republiky.
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savadních nesprávných neb neúplných udání při
vyměřování všeobecné nebo zvláštní daně vý■dělkové, daně z příjmů, daně důchodové a vo
jenské taxy.
§ 17.
Národní shromáždění zvolí ze svého středu
sedmičlennou komisi pro kontrolu opatření zá
konem tímto učiněných.
§ 18.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
§ 19.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
T, Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Cis. 85.

Nařízení ministra financí
ze dne 25. února 1919
o soupisu dluhopisů rakouských a uherských
válečných půjček a pokladničních poukázek
Rakousko-uherské banky.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84., Sb. zák. a nař., naři
zuji toto:
Článek 1.
Všechny dluhopisy rakouských a uherských
válečných půjček a pokladniční poukázky Ra
kousko-uherské banky, jež se nacházejí na území
československého státu, buďtež sepsány a okolkovány. (K vůli zjednodušení označují se v tomto
nařízení obojí papíry všeobecně „cennými pa
píry", dluhopisy válečných půjček „dluhopisy",
pokladniční poukázky rakousko-uherské banky
„poukázkami".)
Za okolkování jednoho kusu dluhopisu zaplatí
se na krytí výloh beze zření na nominální cenu
manipulační poplatek 40 h. Okolkování dluhopisů
provede se kontrolní známkou, kterou je polovice
obyčejného korunového kolku (rozpůleného úhlopříčným řezem) bez spodního tisku a bez ozna
čení v rámci elipsovém. Na manipulační po
platek tento nemá významu číslice vyznačená
na kolku. Z poukázek obnáší poplatek 14 % (půl
procenta) nominální ceny. Okolkování jich pro
vádí se bez přilepení kontrolní známky dle usta
novení čl. 7. Odlišné ustanovení v poučení na
soupisovém seznamu bylo po provedení tisku
změněno.

Článek 2.
Soupisem povinna jest každá fysická nebo
právní osoba (okresy, obce, peněžní a jiné ústavy,
firmy, banky, pojišťovací ústavy, společnosti,
společenstva, družstva, záložny, spořitelny atd.),
nalézající se v době soupisu na území českoslo
venského státu,
a) která jako vlastník má u sebe uvedené cenné
papíry;
b) která půjčky upsala, nebo cenných papírů
nabyla jakýmkoliv způsobem, avšak s vý
hradou vlastnictví odevzdala je z jakéhokoliv
důvodu pouze do držení, uschování a pod.
osobám jiným; má-li někdo cenné papíry
uloženy u více ústavů neb osob, třeba ku
soupisu přiložiti ohledně každého ústavu neb
osoby té zvláštní seznam cenných papírů,
sestavených dle jednotlivých druhů a cen;
tato specifikace není vázána na předepsaný
formulář;
c) která cenné papíry drží, nebo má v uscho
vání pro osoby jiné. Je-li osob těch více,
nutno k seznamu přiložiti opět specifikaci
ohledně každé osoby zvlášť obdobně, jak jest
uvedeno pod lit. b).
Přednosta domácnosti vyplní seznam též za
členy své rodiny žijící s ním ve společně do
mácnosti.
Za nezletilé osoby nebo osoby pod kuratelou
podá seznam zákonný jejich zástupce.
Ohledně peněžních ústavů uvedených v čl. 9.,
jakož i státních pokladen, v jichž uschování na
cházejí se uvedené cenné papíry jako kauce,
sirotčí vklady a pod., obsaženy jsou zvláštní
pfedpisy v čl. 9., pokud se týče v čl. li;
Nejsou-li majiteli resp. jeho zákonnému zá
stupci známa všechna data potřebná k soupisu
cenných papírů uložených u některé státní po
kladny neb u jiného depositního místa, označí se
v seznamu, pokud se týče v jeho specifikaci toto
depositní místo, po případě i další data straně
známá.
Vzorec seznamu soupisového možno dostati
u obecních úřadů resp. magistrátů, mimo to
v Praze, Brně a Opavě u hospodářského úřadu
(ekonomátu) při finančním (zemském) ředitelství.
Soupis koná se ve dnech 27. a 28. února
a 1. března 1919, jak ve vyhlášce jest ustano
veno, výjimečně ve dnech do 8. března 1919.
Článek 3.
Pro místa uvedená v příloze A provedou
soupis úřady v příloze té vyznačené, pro ostatní
území Čech, Moravy a Slezska příslušné berní
úřady.
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