Ročník

529

1919

Sbírka zákonů a nařízení
sÉgkto.
Částka I.iXXXIII.

če:sl€.o&ko^-ei!&l£.éI*€>.
Vydána dne 21. července 1919.

Obsah: (čís. 389.) 389. Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění
cizozemských dlužních úpisu s prémiemi.

§'2, odst. 1., tohoto nařízení, musí býti ve 30denní
Cis. 389.
lhůté od vydání zákona ze dne 11. června 1919,
Nařízení vlády republiky Československé č. 328 Sb. z. a n., opatřeny příslušným kolkem
; (dle jmenovité ceny každého jednotlivého papíru),
se dne 17. července 1919
předloženy ku znehodnocení kolku bernímu úřadu,
ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, v jehož obvodě příslušné cenné papíry se nalézají,
č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských
i nebo držitel jejich bydlí, v Praze důchodkovému
dlužních úpisů s prémiemi.
úřadu, a to seznamem dvojmo zhotoveným, jenž
obsahovat! musí:
Na základě § 7 zákona ze dne 11. června 1919,
1. počet kusů,
č. 328 Sb. z. a n., nařizuje se:
2. název cenného papíru,
3. nominální hodnotu jejich,
4. dospělost prvního kuponu, souvisí-li kupó
Zákon ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z.
a n., ve spojení se zákonem ze. dne 28. března 1889, nový arch s pláštěm. Nesouvisí-li kupónový arch
č. 32 ř. z., připouští k obchodování v tuzemsku s pláštěm, netřeba ho předkládat!.
pouze takové cizozemské dlužní úpisy s prémiemi,
5. serie a čísla cenných papírů,
které jsou okolkovány dle stupnice III. ve smyslu
•6. jméno, stav, bydliště, byt a příslušnost
§ 2 zákona zprvu uvedeného.
toho, kdo papíry předkládá. Nepatří-li dotyčné
Opisy ty musí býti mimo to řádně sepsány papíry jemu, budiž zároveň udán pravý majitel
a označeny dle vládního nařízeni ze dne 12. bře úpisů, jeho adresa a příslušnost.
zna 1919, č. 126 Sb. z. a n., ať už při pravidelném
Ku seznamu tomu použiti možno formuláře B
soupisu dle § 5 nebo dodatečně dle § 10 téhož seznamu pro cizozemské cenné papíry. V jeho
vládního nařízení.
rubriky 7. až 13. možno (s přepsáním hlavy) uvésti
serie
a čísla předkládaných cenných papírů a do
§2.
spělost prvního kuponu.
Kolkové povinnosti této nepodléhají cizozem.■ské prémiové dlužní úpisy, které jsou už okolko§5.
vány dle § 5, odst. 4., zákona ze dne 28. března
K okolkování a podání seznamů cizozemských
1889, či 32 ř. z.
prémiových dlužních úpisů povinen je ten, u něhož
§ 3.
příslušný cenný papír se nalézá v době vydání zá
Cizinou jest veškeré území bývalé rakousko. kona ze dne 11. června 1919, č. *328 Sb. z. a n.
uherské monarchie, ležící mimo obvod republiky Kolek nalepí se na přední stranu cenného papíru,
Československé, a cizozemskými dlužními úpisy při čemž přihlížeti dlužno k tomu, aby serie a číslo
s prémiemi též prémiové dlužní úpisy vydané zůstaly úplně nezakryty a text aby dle možnosti
byl ušetřen. Je-li prémiový cenný list spojen
bývalým státem rakouským neb uherským.
s výherním listem, budiž kolek nalepen na tomto
§ 4.
listě; výše kolku řídí se ovšem plnou nominální
Cizozemské prémiově dlužní úpisy, které cenou příslušného papíru.
v době vydání zákona ze dne 11. června 1919,
§ 6.
č. 328 Sb. z. a n., nalézaly se na území státu če
skoslovenského, byly řádně označeny dle vládního
Berní (důchodkový) úřad přezkoumá seznam
nařízení z 12. března 1919, č. 126Sb. z. an., a ne na základě předložených cenných pipírů, jakož
byly opatřeny kolkem dle stupnice III. dle zá i správnost nalepených kolků, zanese seznam do
kona ze dne 28. března 1889, č. 32 ř. z., ve smyslu zvláštního rejstříku, věděného o těchto cizozem88
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ských prémiových dlužních úpisech a řadové
číslo tohoto rejstříku vyznačí na předloženém se
znamu.
Neshledá-li závady, provede znehodnocení
kolku obliteračním razítkem (s datem) a stvrzený
stejnopis seznamu vrátí straně i s cennými papíry.
Rejstřík obsahovat! musí: «
1. číslo řadové,
2. plnou adresu strany předkládající seznam,
3. úhrnný počet a celkovou nominální cenu
předkládaných cenných papírů. Při značnějším
počtu předkládaných cenných papírů může je
strana předložití i více seznamy.

§ 7.
Pro okolkování cizozemských prémiových
■ dlužních úpisů, nalézajících se v úřední (soudní
atd..) úschově, vydá příslušný předpis finanční
ministerstvo, které jest oprávněno, povoliti také
peněžním ústavům zvláštní odchylky od provádě
cího předpisu a prodloužiti jim lhůtu k okolko
vání cizozemských prémiových cenných papírů
u nich uschovaných.
§8.
Cizozemské prémiové dlužní úpisy, které se
y době vydání zákona ze'dne 11. června 1919,
č. 328 Sb. z. a n., nalézaly za hranicemi republiky
Československé, jsou pouze tenkráte podrobeny
poplatku dle^stupnice III,; a mohou následkem toho
býti připuštěny v tuzemsku, byly-li ve smyslu'
vládního nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126
Sb. z. a n., řádně sepsány, a nepřešly-!i právním
jednáním mezi živými do rukou jiného majitele.

Převody na základě dědického práva nebo pro
deje úředně vynuceného nejsou okolkování na zá
vadu.
Každý prémiový list předkládaný k okolko
vání dle stupnice III. musí býti ovšem také ozna
čen t. j. opatřen stvrzením, že ki%ový evidenční
poplatek ve smyslu § 10 vládniho nařízení ze dne
12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n., (pokud nařízení
to je v idatnosti) byl zapraven, a uděluje se po
volení k tomu, aby okolkování dle stupnice III.
(znehodnocení kolku) provedlo se současně s ozna_
cením dle vládního nařízení právě uvedeného
u toho úřadu, který k dodatečnému označení ta
kovému jest oprávněn.
§9.
Cizozemské prémiové dlužní úpisy, které by
nevyhovovaly požadavkům zákona ze dne 11.
června 1919, č. 328 Sb. z. a-n„ jsou dle § l,odst.3.,
a 3 6 zákona ze dne 28. března 1889, č. 32 ř. z.,
vyloučeny z obchodu, propadají a majitel nebo
držitel jejich podléhá trestům, stanoveným vodst.
1., § 6 téhož zákona.
§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a Provedením jeho se pověřuje ministr fi
nancí.
Tusar v. r.
ŠveSiía v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Stříbrný v. r,
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r„
Dr. Veselý v. r.
ííarnpl v r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

