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Čís. 350.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. června 1919

o obmezení výpovědi některých služebních po- 
měrů.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z., se nařizuje:

ČI. I.
Působnost nařízení ze dne 28. února 1919, čís. j 

108 Sb. z. a n., se prodlužuje do 31. prosince 1919.

ČI. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením 

a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1919. 
Provésti je náleží ministru spravedlnosti.

Dr. Stránský v. r., v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r.
Dr. řlniban v. r. 
liabrman v. r.

Dr. Vrbě

Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Wioter v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 

nský v. r.

Čís. 351.

Nařízení vlády republiky Československé i 

ze dne 27. června 1919

ku provedeni zákosia o spoplatnění cizozemských 
cenných papírů, jakož i obchodování s cizozem

skými právními subjekty.

§ 1.

patří také státní dlužní úpisy rakouské a uherské 
s vynětím dluhopisů válečných půjček.

Za cizinu považOvatá dlužno též veškeré úze
mí bývalé říše rakousko-uherské, pokud netvoří 
součást republiky Československé. K cizině ne
patří naopak území, které z bývalé říše německé 
připadne republice Československé, a to od té 
doby, od které právně sloučeno bude s touto re
publikou.

§2.
Poplatku stanovenému v § 1. zák. z 27. května 

1919. čís. 304 Sb. z. an., nepodléhají:
a) cizozemské dlužní úpisy s prémiemi (losy 

a pod., vzhledem na poslední větu § 12. zák. z 18- 
září 1892, č. 171 ř. z., na něž vztahuje se zákon ze 
dne 28. března 1889, č. 32 ř. z.,

b) cizozemské cenné papíry podrobené 34 %- 
nímiu evidenčnímu poplatku při pravidelném sou
pisu provedeném1 dle § 5 vlád. mař. ze dne 12. 
března 1919, čís. 126 ř. z., bez rozdílu, zdali z nich 
odveden byl poplatek dle stupnice III ha základě 
zákona z 18. září 1892, č. 171 ř. z., nebo ne.

Poshovění neb osvobození od evidenčního po
platku má stejný význam jako jeho zaplacení.

c) Pokud by cenné papíry nepodléhaly evi
denčnímu poplatku buď proto, že Sdénní ihůta pro 
dodatečné okolkování dle § 10., odst. 2., vl. nař. 
z 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n., dosud neuply
nula, nebo že vládní nařízení právě, citované po
zbylo platnosti, nepodléhají opětnému poplatku 
dle stupnice III. v tom případě, byl-li poplatek ten 
dle § 2 zákona ze dne 18. září 1892, č. 171 ř, z., 
už odveden v kolcích československé republiky 
(zavedených miin. nař. ze dne 22. prosince 1918, 
čís. 86 Sb. z. a n.) nebo stalo-li se okolkování před 
jejich zavedením, je-li cenný papír opatřen potřeb- 
nými kolky emise rakouské neb uherské, platné 
pro dobu tohoto okolkování.

K cenným papírům vydaným mimo obvod 
republiky Československé, podléhajícím poplatku 
dle zákona ze dne 27. května 1919, č. 304 Sb. z. 
a n., pokud se týče ze dne 18. září 1892, č. 171 ř. z.,

§ 3.

Nebyl-li cenný papír označen (podroben ,A%- 

nímu evidenčnímu poplatku) při pravidelném sou-
79


