
Ročník 1919. 221

Sbírka zákonů a nařízení
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Částka XXXVI. Vydána dne 3. dubna 1919.

Ob-SíUi(čís. 168.—170.) 168. Nařízení, jímž se mění ustanovení o obme.ení výplaty vkladů u peněžních ústavů. — 
j 169. Zákon, kterým se mění nařízení Národního výborů českrisl .vénského ze dne 5. listopadu 1918,

č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vo sk československých. — 170. Zákon, jímž se upravuje státní daň a při
rážková základ ia u daní reálných.

Cis. 168.
nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. března 1919,
jímž se mění ustanovení o obmezeni výplaty 

vkladů u peněžních ústavů.

Na základě zákona z 25. února 1919, č. 84 
xSb. z. a n., se nařizuje:

§1.

Obmezeni co do přijímání a výplaty vkladů 
peněžních ústavů zavedené nařízením ministra 
financí z 25. února 1919, č. 86 Sb. z. a n., mění 
se takto:

Peněžní ústavy smějí od 10. března 1919 
přijímati vklady. Pro vklady učiněné před 1. břez- 
nem 1919 zavádějí se do 24. března 1919 včetně 
tato obmezeni:
a) ze vkladu na vkladní knížky a běžné účty 

smějí peněžní ústavy vypláceti vkladatelům 
týdně nejvýše 15 procent vkladů ze dne 28. 
února 1919;

b) jde-li o vybrání vkladu, aby mohly býti 
vyplaceny mzdy, platy zřízenců a úředníků, 
podpory nemocenské, nájemné a pachtovné, 
prémie pojišťovací, daně a dávky veřejně, je 
mqžno jiti Pnad obmezeni odst. a), musí však 
majitel vkladu předložit! průkaz, že požadc-' 
váná částka jest k tomuto účelu určena a že 
jí tak bude použito.
Výplaty pod a) a b) uvedené nesmějí úhrnem 

převyšovat! 50 procent vkladu z 28. února 1919..

§ 2.
Vklady učiněné počínajíc 10. březnem 1919 

jsou volny.
S 3.

Od 25. března 1919 platí ustanovení či. 10 na
řízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n.

§4.
Peněžní ústavy nesměji snížiti pod míru.plat-, 

nou do 26. února 1919 úrokovou sazbu ze vkladů,

pokud nařízením ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. 
z. a a tímto nařízením výplata jest obmezena.

§ 5.

Překročení tohoto nařízení tresce se po
kutou do 5000 K nebo vězením do tří měsíců. Za 
zaplacení pokuty uložené úředníku ručí ústav. 
Trest vězení nelze přeniěniti na pokutu.

§6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením pověřuje se ministr financí.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r, Dr. Soukup v. r.
Mabrtnan v. r. Dr. Stránský /. r.
Staněk y. f. Dr. Zahradník v. r.
Dr. Vrbenský v. r* Klofáč v. r.
Dr. Winťer v. n : Stříbrný v. r. •

Cis. 169.

Zákon ze dne 26. března 1919,
kterým, se mění nařízení Národního výboru 
československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 
Sb, z. a o přísaze vojsk československých.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
nařizuje, se:

Nařízení Národního výboru československého 
ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb. z. a n„ se mění 
takto:

§ 1.
Vojska československá jsou povinna konat! 

tuto přísahu:
„Přisaháme při všem, co jest nám sváto, a 

v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, 
že budeme poslušní presidenta a vlády republiky 
československé a všech svých velitelů, presi
dentem a vládou ustanovených; přisaháme, že 
budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy
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