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Nařízení teto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
SveMa v. r.,
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
Dr. Stránský v. r.
U>r. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Prášek v. r.
Di. Soukup v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v.< r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.

a, byla-li požadovaná cena shledána nepřiměřenou,
oznámí případ příslušným úřadům. Bližší usta
novení o složení okresních cenových komisí a jich
působnosti vydá ministerstvo pro zásobování lidu.
§ 6.

Přestupky tohoto nařízení a předpisů na zá
kladě jeho vydaných trestají se stejně jako pře
stupky nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267
Sb, z. a n. (§ 10. cit. naň).
§7.

Cis. 310.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. června 1919
o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva.
Dodatkem k nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n.,
0 soupisu zásob pro ošacení obyvatelstva, na
řizuje se na základě zákona ze dne 24. července
1917, z. ř. č. 307. a uherského zákona 51. LXIII.
z r. 1912 a L. z r. 1914, toto:

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy-.
hlášení.
Výkonem jeho jest pověřen ministr pro zá
sobování lidu v dohodě s ministrem obchodu
a vnitra.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Staněk v. r.
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.

§ 1.
Při ohláškách dle § 4. nařízení ze dne
27. května 1919, ě. 267 Sb. z. a n., buďtež hlášeny
1 nákupní ceny zboží.
§ 2.
Obchodníci a zpracovatelé předmětů uvede
ných v § 1. naň zc dne 27. května 1919, č. 267
Sb. z. a n., jsou povinni při nákupu těchto před
mětů vyžádati si od prodávajícího řádné faktury.

§ 3.
Při prodeji zboží uvedeného v § 1. nařízení ze
dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., není do
voleno činiti odprodej nebo určitou cenu prodejní
závislou na současném odběru zboží, jehož si ku
pující nepřeje.
§4.
Počínajíc dnem 21. června 1919 smějí před
měty uvedené v § 1. nařízení ze dne 27. května
1919, č. 267 Sb. z. a n„ býti odprodávány v malém
jen na „odběrné listy" vydávané místními obcemi
jich nákladem,, dle modalit stanovených mmisterstvem pro zásobování lidu. Toto ministerstvo
stanoví též. množství zboží, jež může býti pro po
třebu jedné osoby prodáváno.
Ustanovení to neplatí pro odběr zboží živnost
níky pro potřebu jich živnosti.
§ 5.
Kdo se pokládá poškozeným požadovanou
cenou zboží, má právo si stěžovali k okresním
cenovým komisím, jež přiměřenost ceny posoudí

Cis. 311.
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne i©, června 1919,
jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919,
č. 113 Sb. z. a n., o obmezent výplat a zákazu vý
vozu, a jítnž se zakazuje dovoz neokolkovaných
bankovek Rakousko-uherské banky.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, ě. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Odst. 2., 51.'2. nařízení ze dne 6. března 1919,
čís. 113 Sb. z. a n„ bude zníti takto:
Při cestách do ciziny nesmějí cestující vžiti
s sebou více než 1000 franků nebo 1200 lir nebo
2000 marek nebo rumunských nebo bulharských
lvů.
Pro vývoz i těchto obnosů jest zapotřebí po
volení československé dievisové ústředny; při ob
nosech vyšších musí býti na tomto povolení vy
značen též souhlas ministerstva financí.
§2..

Článek 3. nařízení ze dne 6. března 1919,
ě. 113 Sb. z. a n., bude zníti:
Dovoz a zasílání neokolkovaných bankovek
Rakousko-uherské banky do území českosloven
ského státu jest zakázán; v uvážení hodných při-

412

pádech může ministr financi učlniti z ustanovení
tohoto výjimky.
Cestujícím do tohoto území dovoluje se vézti
s sebou v jedno- a dvoukorunových bankovkách
Rakousko-uherské banky množství obnos 20 K ne
přesahující.
§ 3.
Výkon tohoto nařízení ukiádá se ministru
financí.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast.' min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
KSofáě v. r.
Habrman v. r.
Dn Hruban v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.

Čís. 312,
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 2. června 1919
o dočasném připuštění rukopisných prací
habilitačních.

Čís. 313.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 4. června 1819
o působnosti finančních prokuratur.
,
§ 1.
Působnost, která finančním prokuraturán
v Praze a Brně dle služební instrukce z 9. března
1898, z. ř. č. 41, a ostatních stávajících předpisů
Přísluší, vztahuje se nyní zásadně na jmění a
záležitosti československého státu, jakož i n.-i
tuzemské soubory majetkové státnímu jmění
ohledně právního zastupování na roven po
stavené.
' :§ 2. '
Jmění aktivní i pasivní a záležitosti bývalého
c. k. eráru, c. a k. eráru, dvorního eráru a král.
uherského eráru a fondů těmito eráry zcela nebo
částečně dotovaných, pokud jest v českoslo
venském území a místní příslušnost zdejších
prokuratur dle § 4 služ. instrukce v jednotlivém
případě jest dána, budiž finančními prokuratu
rami v dosavadním rozsahů dále zastupováno,
avšak s odmítnutím jakéhokoliv právního ná
stupnictví československého státu.
,

*

§ 3.

Stejným způsobeni budiž zastupováno jmění
v § 2 uvedené, které není v území českoslovénskélio státu v případech, kde jde o očividný
zájem československého státu, zejména, kde jest
toto jmění pokládali za součást likvidační pod
staty.

§ 1.
Kdo se chce na některé vysoké škole habllitovati,^ může výjimečně po čas tiskové tísně
§ 4.
předložití spis tiskem dosud neuveřejněný. a to
Biide-Ii reciprocita zachována, budiž takto
alespoň ve třech opisech, pořízených na psacím
zastupován i v jiných případech majetek býva
stroji.
Profesorský sbor může však záda,ti, aby lého eráru a fondu jsoucí mimo území českoslo
spis byl tiském uveřejněn. Do rozhódnutí toho venské a vyhověno příslušným dožádáním úřadů’
není stížnosti.
i dotyčných států.
1 omu, kdo byl na základě rukopisné práce
Iiabilitován, může profesorský sbor uložiti, aby
Zastupování tento rámec přesahující, které
po návratu pravidelných poměrů tiskových jiné majetky a oprávnění za předmět niá. jest
habilitační spis uveřejnil tiskem.
přípustno jen ze zvláštních důvodu se svolením
ministerstva financí.
§2.
'
Nařízení toto působí ode dno vyliiášení a
pozbude platnosti dva roky po vyhlášení. Pro
vede je ministr školství a národní osvěty.
Svehla v. r., v zastoupení ministerského
předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Soukup v. r.
Klofáě v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Stránský v. r.

š 6.
Daně, poplatky, monopoly a ostatní veřejné
dávky, af již vznikly kdykoli, kterékoli doby se
týkají a kdykoli jsoii splatný, vymáhají se od
28. října 1918 mocí územní a dávkové svrcho
vanosti pro československý stát.
§7.
Zmocnění a informace, kterých jest zapo
třebí finančním prokuraturám v jednotlivých
případech, buďtež vyžadovány zásadně od pří
slušných zdejších úřadů, event. dle § 2, IV. služ.

