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čís. 365.
Nařízení vlády republiky československé

ze dne 4. července 131d
o zrušeni dozoru nad obchodováním.
_Pod!e § 15 cis. nařízení ze dne 17. prosince
1915, č. 373 ř. z., a zákona ze dne 28. října 1918,
č. 11 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Císařská nařízení ze dne 17. září 1914, č. 247
ř. z. a ze dne 17. prosince 1915, č. 373 ř. z., jakož
i veškerá s ilimi souvisící ustanovení, zejména
ustanovení čl. III. č. 9 cis. nař. z 10. prosince
1914, č. 337 ř. z., a v čl. X. téhož císařského naří
zení uvedená ustanovení §u 486, č. 2, a posledního
odstavce tohoto paragrafu, a §u 486 b) čís. 4 tr. z.,
pokud se na obchodní dozor vztahují, pozbývají
Platnosti.
§2.
Zahájené již dozory nad obchodováním buďte
dle uvedených ustanovení (§ 1) provedeny a nej
déle do 30. června 1920 ukončeny.
Nové dozory zahájit! se nepřipouští.

Čís. 366.
Zákon ze dne 25. června 1913
o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru
poplatkovém.
Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ 1.
Zmocnění stanovené v § 16 zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., rozšiřuje se na
všechny obory práva poplatkového.
§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedení ukládá se ministrovi financí.
T. Q. Masaryk v. r.
Dr. Stránský v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Čís. 367.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. července 1919

o amnestii v oboru poplatkovém.
§ 3.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne 25.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. čer
vence 1919 a provést! je náleží ministru spravedl •června 1919, č. 366 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:
nosti.
/
§ 1.
Zanedbání poplatkové povinnosti, pokud se
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
týče neúplné nebo nesprávné její vyplnění, dále
Dr. Rašín v. r.
Dr. Soukup v. r.
přestupky spáchané úplným nebo částečným za
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v.
mlčením poplatných převodů, předmětů nebo
hodnot při poplatkových převodech, smlouvách,
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v.
listinách, výkazech a jiných spisech nebo řízeních
Dr, Stránský v. r.
Dr. Winter v. r.
nebudou stíhány a trestány dle předpisů poplat
kového, resp. trestního důchodkového zákona
Dr. Hruban v. r.
u toho, kdo nedostatek nebo nesprávnost po
stránce poplatkové úplně dle pravdy opraví u pří83

