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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. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Prášek v. r.

KSofáě v. r.
Dn Hruban v. r. 
Dr. Zahradník v. 
Dr. Soukup v. r. 
Stříbrný v. r.

r.

Čís. 312,

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 2. června 1919

o dočasném připuštění rukopisných prací 
habilitačních.

§ 1.

Kdo se chce na některé vysoké škole hablli- 
tovati,^ může výjimečně po čas tiskové tísně 
předložití spis tiskem dosud neuveřejněný. a to 
alespoň ve třech opisech, pořízených na psacím 
stroji.

Profesorský sbor může však záda,ti, aby 
spis byl tiském uveřejněn. Do rozhódnutí toho 
není stížnosti. i

1 omu, kdo byl na základě rukopisné práce 
Iiabilitován, může profesorský sbor uložiti, aby 
po návratu pravidelných poměrů tiskových 
habilitační spis uveřejnil tiskem.

§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. 
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáě v. r.
Dr. Stránský v. r.

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 českoslovén- 
skélio státu v případech, kde jde o očividný 
zájem československého státu, zejména, kde jest 
toto jmění pokládali za součást likvidační pod
staty.

§ 4.

Biide-Ii reciprocita zachována, budiž takto 
zastupován i v jiných případech majetek býva
lého eráru a fondu jsoucí mimo území českoslo

venské a vyhověno příslušným dožádáním úřadů’ 
dotyčných států.

Zastupování tento rámec přesahující, které 
jiné majetky a oprávnění za předmět niá. jest 
přípustno jen ze zvláštních důvodu se svolením 
ministerstva financí.

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.


