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§ 16.
Nebylo-H zlého úmyslu, bude vinník uvede
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
ným senátem, potrestán pro přestupek pokutou až
do výše 5000 K.
šení.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Živnostník podléhající puncovnímu zákonu
ze dne 26. května 1866, z. ř. č. 75, bude úřadem yDr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r„
dle předchozích ustanovení příslušným potrestán
Habrman v. r.
vedle dříve uvedených trestů na svobodě peně Dr. Soukup v. r.
Stříbrný
v. r.
žitou pokutou do 20.000 K, neměl-li pak zlého Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r
Staněk v. r.
úmyslu, peněžitou pokutou do 10.000 K.
Kloíáč v. r.
Dopustil-li se uvedených přestupků některý Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
zřízenec peněžního ústavu jako takový, bude, ne Dr. Ilruban v. r.
hledě ku trestám stíhajícím osobně skutečného
vinníka, potrestán ústav v případě úmyslnosti pe
Čís. 142.
něžitou pokutou do 50.000 K a nebylo-li zlého
Kfařízení
vlády
republiky
Československé
úmyslu, do 20.000 K.
ze
die
3L§.
března
Předměty úmyslně nepřihlášené ku soupisu
propadají kromě toho v každém případě státu.
jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března
Byla-H přísaha, uvedená v § 5 tohoto na 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladu na
běžných účtech mezi peněžními ústavy.
řízení, složena zúmyslně falešně, bude,vinník po
trestán dle ustanovení všeobecného trestního zá
Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25.
kona, platných pro křivou přísahu svědeckou.
února 1919, čís. 84 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:
§ 1.
§ 12.
Pro
výplatu
řádně
přihlášených vkladů na
Kdokoliv by tiskem nebo veřejně slovem nebo
účtu
jednoho
peněžního
ústavu u jiného
běžném
jakýmkoliv způsobem soupisovou akci zúmyslně
peněžního
ústavu
zrušuje
se
omezení
obsažené
rušil, bude, pokud zde není skutkové povahy těž
v článku 11. nařízení vlády republiky Českoslo
šího trestního činu, potrestán řádným soudem pi o
přestupek peněžitou pokutou od 500 K do 2000 K, venské ze dne 4. března 1919, čís.' 110 Sb. z. a n.,
nebo vězením od 6 neděl do 6 měsíců. Oba tyto a uvolňuje se výplata celého vkladu.
§2.
tresty mohou bytí uloženy vedle sebe.
Uvolnění toto nevztahuje se na vázané vkla
§ 13.
dy na žírových účtech Bankovního ,uřadu mini
Kdo se jiným způsobem proviní proti ustano sterstva financí.
§ 3.
vením tohoto nařízení, bude potrestán politickým
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a
úřadem pokutou do 1000 K.
výkon ukládá se ministerstvu financí.
§ 14.
Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.
Pokud by pokuty dle předchozích ustanovení
Staněk v. r.
uložené osobám fysickým byly nedobytnými, Dr. Rašín v. r.
uloží příslušné úřady tresty na svobodě, jež ne Dr. Soukup v. r.
Dr. Wšníer v. r.
smí přesahovati při pokutě do 2000 K 6 měsíců,
Habrman v. r.
Prášek v. r.
do 10.000 K jeden rok a do 20.000 K dvě léta.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Kíofáč v. r.
§ 15.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Hruban v. r.
Provedením toho-to nařízení pověřuje se mi Stříbrný v. r.
nistr financí.
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Vzorec k § 5 nař. čís. 141. Sb. z. a n.

Země:..........................................

Berní okres:........ ............... .......

Politický okres:......................... .

Obec: ...........................................

. Seznam
mincovaného a nezpracovaného zlata a stříbra

a cizozemských papírových peněz.
(§ 5 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. března 1919j
čís. 141. Sb. z. a n.)

Jméno a povolání majitele (přednosty domácnosti):

Bydliště;

Číslo řadové

Jak dlouho se
Státní
zdržuje či
příslušenství trvale bydlí
v tuzemsku

Bydliště
(adresa)

Jméno vlastníka

Popis předmětu
- (nezpraco (ló zlato
a stříbro, i i noe zlaté Počet
a stříbrné jdOjiác:, cizí,
kasii
oběžná, obchodní,
z oběhu vzaté], cizo
zemské papírové peníze)
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Prohlašuji na syé vědomí a svědomí, že tento seznam

V

dne..... .....dubna 1919.
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Váha
v gramech
(u nezpra
covaného
zlata a
stříbra)

Ryzost
nezpracovahého zlata
a stříbra

Kominelní cena
cizozemských pa
pírových peněz

Je strana ochotna
ujisati nebo upsala již
půjčku zlata a stříbra?

Kde se předměty
nalézají?

Poznámka
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je správný a jsem ochoten to přísahou stvrditi.

Vlastnoruční podpis přiznavatele.
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