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rozdíl ceny budiž hrazen z nóufoÝe dotace,
dané ministerstvem financí k disposici okresním
politickým správám.
§3.
Okresní politické správy učiní potřebná opa
tření k tomu cíli na podkladu akce ku zlevnění
chleba, jakož i opatření kontrolní, by se dotace
té používalo výhradně při prodeji mouky ame
rického původu. ,
'

§ 4.

' ;, '

Obnosy, které byly dány k okolkování z ho- r
tovostí obecních, okresních a zemských podniků
(elektráren, plynáren, městských spořitelen,
městských podniků
dopravních,
pohřebních
ústavů, obecních, okresních nebo zemských po
jišťoven, obecních průmyslových závodů, správy
obecního majetku, lesního i hospodářského a
jiných výdělečnou činností se zabývajících obec
ních podniků) nesmějí býti vydány.
4. Vklady aprovisačních ústavů a válečných
kuchyní.

§ 2.

.. : '

Přestupky tohoto nařízení trestá, pokud ne
nastává příslušnost trestního soudu, politická
okresní správa pokutou až do 2000 K nebo věze
ním do 3 měsíců, za okolností přitěžujicích však
pokutou až do 5000 K nebo vězením až do
6 měsíců.
/i

Ministr financí se zmocňuje, aby uvolnil vý
platy takových vkladů, které mají veřejnou po
vahu neb určeny jsou pro účely podpůrné a so
ciální.
§ 3.

Výplata bude provedena počínaje 15. březnem
1919 po předložení vkladního listu a zaplacení
jednoprocentního kolkového poplatku z celého
vyplaceného obnosu jak z částky původně vy
dané, tak i z části, která se nyní vydává.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Úrok z těchto uvolněných vkladních listů se
Dr. Soukup v. r.
Dr. Rašín v. r.
nevyplácí
leč v tom případě, že by výslovným
Dr. Stránský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
prohlášením byl obnos ponechán jako jedno
Prášek v. r.
Klofáč v. r.
procentní vklad. Toto ponechání vkladu musí býti
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
sběrnou na vkladním listě poznamenáno.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Výplaty mohou býti vykonány jenom u té
sběrny, která vkladní list vydala. Vybírající musí
Dr. Vrbenský v. r.
předložití průkaz, že jest totožný s osobou, na
jejíž jméno byl vkladní list vydán, anebo že jest
oprávněn za osobu právnickou vklad vybrati.
Cis. 118.
Dědicové se vykážou povolením soudu.
Nařízení vlády republiky československé
Nebude-li vklad do 15. dubna 1919 vyzdvižen,
ze dne 7. března 1919
bude se míti za to, že vkladatel chce zadržený
obnos ponechali na neurčito jako zápůjčku ve
o uvolněni zadržených vkladů při okolkování
smyslu zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z.
bankovek.
! a n. V tomto případě začíná zúročení 15.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25. března 1919.
února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto: :
§ 4' §5.
Nařízení to nabývá platnosti dnem vyhlášení.

§ 1.
Z obnosů dle § 1 zákona ze dne 25. února
4919, čís. 84 Sb. z. a n., zadržených jakožto jedno
procentní státní půjčka, uvolňují se tyto vklady:
. 1. Vklady, které neobnášejí více než 250 K2. Vklady nemocenských pokladen, úrazo
vých pojišťoven, bratrských pokladen a pensijních ústavů soukromých úředníků, pokud tyto
ústavy prokážou, že jde o pokladniční hotovosti
jim náležející.
j
3. Vklady obecních, okresních a zemských
pokladen, avšak pouze pokud jde o obnosy vy
brané na přirážkách a dávkách, nikoliv pokud
jde o obnosy soukromými osobami pokladnám
těm svěřené (kauce, tržní ceny a pod.).

Provedením tohoto nařízení
ministr financí.
§ 5.

pověřuje se

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Kloíáč v. r.,
Dr. Stránský v. r
Dr. Winter V r.
Dr. Soukup v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.

Státní tisKárna v* Praze.'

