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§ á.
Při vybírání zvýšeného poplatku dle § 11 zá

kona ze dne 18. září 1892, č. 171 ř. z., vyznačí se 
tato okolnost v doložce okolkovací i v rejstříku.

Vyměření poplatku i pokuty obstará úřad pro
vádějící okolkování, a vyznačí to na soupisovém 
seznamu, který strana zpět obdrží.

§ 9.
Není-li strana s vyměřením spokojena, může 

pcdati hned, nejdéle však do 30 dnů po okolkování 
u okolkovacího úřadu toho • rekurs na okresní 
finanční ředitelství (poplatkový úřad), od něhož 
jde dále odvolání ku zemskému finančnímu úřadu.

Strana je však povinna zapraviti celý popla
tek požadovaný od ní příslušným okolkovacím 
úřadem; byl-li poplatek na rekurs snížen, odepíše 
a vrátí se jí přeplacený obnos.

§ 10.
Všechny cizozemské právní subjekty poplat

né dle § 1, resp. 3, zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 304 Sb. z. a n., jsou povinny do 30 dnů po 
vyhlášení tohoto zákona přihlásili se u finančního 
ministerstva nekolkovaným podáním ku zaplacení 
příslušného poplatku, nebo pcdati žádost za připu
štění k obchodování v tuzemsku, po případě ku 
záznamu svých akcií neb obligací na tuzemské 
burse, a to i tehdy, když na základě starých před
pisů, platných pro Rakousko neb Uhersko provo
zovaly obchod (po případě znamenaly svoje pa
píry na tuzemské burse) na území republiky Če
skoslovenské.

V tomto podání budiž uveden celkový obnos 
všech akcií a obligací, dále pak ta částka jistiny 
jeiich, které jsou, pokud se týče msií býti věno
vány domácímu obchodování; přiloženy buďtež 
také všechny doklady (stanovy, bilance, výkazy, 
protokoly o valných hromadách atd.), z nichž 
poplatný obnos vysvítá.

§ 11.
Také každé zvýšení, jak celkového akciového 

resp. obl-igačního kapitálu, tak i částky věnované 
tuzemskému obchodování (af už děie se novou 
emisí, dalšími splátkami na akcie či obligace, nebo 
zvýšením pouze částky věnované obchodování 
v tuzemci-n) nutno oznámiti týmž způsobem ve 
stejné lhůtě.

§ 12.
Poplatnou částku určuje finanční ministerstvo, 

a to i v těch případech, ve kterých žádost za 
připuštění k obchodování, pokud se týče za zá
znam na burse byla zamítnuta. Za tímto účelem 
oprávněno ie požadovali i další doklady a výkazy.

Finanční ministerstvo určí také, jakým způso
bem má se vésti evidence o takovýchto cizozem
ských právních subjektech.

§ 13.
Výnosy finančního ministerstva ze dne 17. 

listopadu 1892,č. 224 ř. z., (dřívější prováděcí na

řízení k zákonu ze dne 18. září 1892, č. 171 z. ř.) 
a ze dne 18. srpna 1905, č. 144 ř. z. pozbývají 
platnosti.
Dr. Stránský v. r„ v zastoupení min. předsedy.
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Dr. Vrbenský v. r.

CíS. 352.
Maří a síií vlády republiky Československé 

ze dne 27. června 1319,
jímž se prodlužuje lhůía pro některé případy 

soudcovského příročí.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z., a čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 Sb. 
z. a n„ se nařizuje;

§ 1.
Lhůta, do které lze povoliti soudcovské pří

ročí podle §§ 1, 2 a odložit! exekuci podle § 5 naří
zení ze dne 28. prosince 1918, č. 3 Sb. z. a n. 
z r. 1919, osobám a podnikům uvedeným v § 4a) 
(či. I. nařízení z 19. února 1919, č. 80 Sb. z a n.) 
pro pohledávky tam uvedené, prodlužuje se do 
31. prosince 1919.

Příročí a odklad exekuce povolené až do 30. 
června 1919 pro tyto pohledávky, považují se za 
prodloužené včetně do 30. září 1919.

§ 2. e
Soudcovské příročí podle s 6 nařízení ze dne 

28. prosince 1918, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1919, lze 
povoliti rovněž do 31. prosince 1919.

§ 3.
Příročí, povolené § 7 téhož nařízení pro vo

jenské osoby a jeiich příbuzné, lze i na dále povo
liti za podmínek v § 7 a násl. stanovených.

§ 4.
Pro pohledávky, pro které se prodloužené 

příročí povoluje, platí i na dále ustanovení §§ 10 až 
13 nařízení z 28. prosince 1918, č. 3 Sb. z. a n. 
z r. 1919.

§ 5.
Toto nařízení působí ode dne vyhlášení. Je 

provésti přísluší ministru spravedlnosti.

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

Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Stříbrný v. r. 
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