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Sbírka zákonů a nařízení
státu es 1c©slověuslkéik®.

Částka XXVIIÍ. Vydána dne 15. března 1919.

Obsah: (Čís. 129.—130.) 129. Nařízení o záfcazu lombardovali cenné papíry a vydávali uschované valuty, zlato
a stříbro. — 130. Nařízeni o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.

Čís. 129. I Čís. 130.

Nařízeni vlády republiky Československé i Nařízení vlády republiky Československé 
se dne 14, břevna 1919 se dne 14. března 1919,

o zákazu lombardovali cenné papíry a vydávali 
uschované valuty, zlato a stříbro.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č, S4 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§. 1.

Až na další zakazuje se peněžním ústavům 
a bankovním firmám poskytovat! zápůjčky na 
zástavu cenných papírů, nebyla-li osobní totož
nost žadatele o zápůjčku řádně zjištěna.

Rovněž zakazuje se bankám a bankovním 
firmám bez zjištění osobní totožnosti deponcntovy 
vydávati 'z. deposit mincbvané nebo nezpraco
vané zlato a stříbro jakož i cizozemské papírové 
penize.

Vydává-li se uzavřený balíček, budiž za pří
tomnosti deporienta otevřen za účelem zjištění 
obsahu. Totéž platí o vybírání uschovaných před
mětů v bezpečnostních schránkách (šatech).

§ 2. v
Překročení tohoto nařízení tresce se pokutou 

do 20.000 K, nebo vězením do 3 měsíců senáty 
zřízenými dle cl. III.. § 5. nařízení ze dne 16. 
března 1917. z. ř. čís. 124. Za zaplacení pokuty 
uložené úředníku ručí ústav nebo majitel firmy. 
Trest vězení nelze přeměníti na pokutu.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem . vyhlášení 

a výkon ukládá sc ministru financí.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hruban v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r.

jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, 
čís. 113 Sb. z. a ii., o povinné nabídce cizích vakií 

a pohledávek.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n„ nařizuje' se toto:

Lhůty,stanovené v čl. 5., odst. 1. a 2. nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 6. března 
1919, čís. 113 Sb. a n., pro povinnou nabídku 
cizích valut a cenných papírů, jakož i pohledávek 
v cizině československé devisové ústředně pro
dlužují se o dalších 14 dní,

§ 2.
Vedle cizích valut a cenných papírů znějících 

na měny v čl. 5. citovaného nařízení uvedené 
předpisuje se povinná nabídka Československé 
devisové ústředně i cizích valut a cenných papírů 
znějících na dináry, nordické koruny a marky.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 
a výkon ukládá se ministru financí.

ŠveMa v. r„ v zastoupení min. předsedy.

Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hruban v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský r. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r


