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Tyto ústavy uzavrou žírové účty ku dni 26. února
1919 a smějí v době počínajíc dnem 26. února 1919
až včetně do 9. března 1919 konati výplaty ze ží
rového účtu státním úřadům v míře neobmezené,
soukromým osobám však jenom za podmínek
uvedených v § 10,'tiodu 3., lit. d) tohoto nařízení.
V těchto případech však vyplacený celkový ob
nos nesmí přesahovati polovici pohledávky žíro
vého účtu.
§ 12.

Žádný peněžní ústav nebo bankovní dům ne
smí počínaje dnem 26. února 1919 přijímati vkladů
na knížky, běžné účty, pokladniční poukázky nebo
bezúročná deposita.
Konati výplaty smějí peněžní ústavy jenom
za podmínek uvedených v § 10, bodu 3., lit. d) to
hoto nařízení. Jedná-li se však o výplaty ze
vkladů, nesmějí celkové výplaty přesahovati polo
vici dotyčného vkladu a nesmí souhrn výplat pře
sahovati polovici pokladní hotovosti ústavu ku
dni 26. února 1919.
Banky a peněžní ústavy jakéhokoliv druhu
přijímající vklady jsou povinny předložití okres
nímu státnímu komisariátu v sobotu, dne 8.
března 1919 výkaz o své pokladniční hotovosti ze
dne 26. února 1919 jakož i specifikovaný výkaz
veškerých výplat vykonaných dle předchozího
odstavce. Okresní státní komisariát poukáže
ústav, aby neokolkované bankovky, které v po
kladně ústavu se nacházejí, odvedl své sběrně.
1 ato zanese ve vkladním listu hotovost ze dne 26.
února 1919, vykonané výplaty a odvedeny na ko
nec obnos v bankovkách. Z tohoto obnosu zadrží
sběrna polovici hotovosti ze dne 26. února 1919
jako zápůjčku státu, ostatní pak vrátí ústavu v
dkolkovaných bankovkách, pokud se týče v ban
kovkách s příslušnými kolky.
Převody z účtu na účet (bez efektivního
placení) jsou u všech peněžních ústavů za účelem
platů z příročí vyňatých (mzdvy a služné) do
1. března 1919 dovoleny. Převody z ciziny a do
ciziny jsou zakázány.
§ 13.
Každý, kdo by okolkovací akci tiskem nebo
veřejně slovem nebo jakýmkoliv způsobem úmy
slně rušil, bude, pokud zde není skutkové povahy
těžšího trestního činu, potrestán řádným soudem pro
přestupek peněžitou pokutou od 500 K do 2000 K
nebo vězením od 6 neděl do 6 měsíců. Oba tyto
tresty mohou býti uloženy vedle sebe. Pokud by se
pokuty dle tohoto ustanovení uložené staly nedo
bytnými, uloží soud přiměřený trest na svobodě.
Trest tento nesmí sám anebo s připočtením ulože
ného již trestu na svobodě přesahovati dobu jed
noho roku.
Napodobení a padělání kolkových známek
trestá se dle všeobecného zákona trestního.

^ Podnikatel, jenž předložil výplatní listinu (§ 5)
znějící na větší obnos, než jest skutečná výše
mzdy, proviní se těžkým přestupkem dúchodkovým a bude potrestán peněžitou pokutou ve výši
SOnásobného bankovkového kolku, jenž připadá na
obnos přesahující skutečnou mzdu.
Kdo předloží k okolkování bankovky kromě
případů uvedených v § 2 tohoto nařízení jménem
svým za jiné osoby a označí předložené bankovky
jako svoje vlastnictví, anebo kdo předkládaje ban
kovky osoby druhé, jež z prokázatelných důvodů
(§ 2, odst. 4. tohoto nařízení) nemůže si okolko
vání obstarati sama, udá nesprávného majitele,
proviní se policejním přestupkem a bude potrestán
politickými úřady pokutou od 50 K do 500 K a
bude-li se případ opakovati, vězením do 14 dnů.
Kdokoliv jedná proti ustanovení §§ 11 a 12 tohotQ nařízení, dopouští se přestupku a bude tre
stán řádnými soudy vězením do 6 měsíců. Ústavy
samy pak podléhají trestu peněžité pokuty až do
20.000 korun.
Kdo jiným způsobem se proviní proti ustano
vením tohoto nařízení, bude trestán politickými
úřady pokutou do 1000 K.
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hrubán v. r.

Čís. 87.

Nařízení ministra financí
ze dne 25. února 1919
o zákazu vydávat! uschované cenné papíry.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. zák. a nař., nařizuje
Se toto:
§ 1.
Až na další zakazuje se peněžním ústavům
a všem úřadům a osobám, které mají v uschování
cenné papíry pro osoby jiné, aby tyto cenné
papíry majitelům vydaly.

§ 2.
Ze zákazu tohoto vyjmuto jest dodávání
cenných papírů z obchodů, které do 25. února
1919 na Pražské burse pro cenné papíry byly
uzavřeny.
§3.
Překročení tohoto nařízení tresce se pokutou
do 100.000 K nebo vězením do 6 měsíců. Za za-
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placení pokuty uložené úředníku ručí ústav. Trest
vězení nelze přeměniti na pokutu.
§ 4.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Klofáě v. r.
Dr. Zahradn k v. r.
Prášek v. r.
Čís. 88.
Zákon ze dne 25. února 1919
o státní půjčce ve zlatě, stř.bře a cizích
valutách.
Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ IVláda se zmocňuje, aby vypsala státní půjčku
ve zlatě, stříbře, zlatých nebo stříbrných mincích
a papírových penězích cizozemských, jež určí
ministr financí. Výše zápůjčky může býti naříze
ním vlády obmezena.
§ 2.
Půjčka budiž zúročena nejvýše čtyřmi ze sta
a splatna nejdříve po čtyřech letech. Orok
i jistina splaceny budou v kovu nebo měně, ve
kterých byl zapůjčený obnos složen.
§ 3.
Vláda se zmocňuje, aby dala spořitelnám
a jiným ústavům právo přijírnati za záruky
státní vázané vklady ve zlatých a stříbrných

mincích neb cizích měnách a vydávat! na tyto
vklady zvláštní knížky znějící na jméno a na
kovové mince neb cizí měnu, jestliže tyto ústavy
použijí vkladů takto získaných dle příkazu vlády.
§ 4.
Obnosy na základě tohoto zákona státu za
půjčené nebo do ústavů v § 3 uvedených na
zvláštní knížky na jméno znějící uložené počítají
se sice do základu pro vyměření dávky nebo>
daně z majetku, avšak poměrná část této dávky
nebo daně na obnos onen připadající se při vy
měřování odepíše. Úroky jsou osvobozeny od
daně důchodové.
§ 5.
Půjčka i vkladní knížky v § 3 uvedené po
žívají sirotčí jistoty.
.
§ 6.
Ministr financí se zmocňuje, aby nařízením
ustanovil, zdali a za jakých podmínek může odpadnouti dodatečná daň nebo trestní stíhání
ohledně složeného jmění, které dosud bylo při
vyměřování všeobecné nebo zvláštní daně yýdélkové, daně z příjmů, daně důchodové a vo
jenské taxy zatajováno.
§ 7.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr financí.
§ 8.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.

Ze 3'átn: knilitiská ny v Příze.

