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Čís. 395. Čís. 396.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. července 1919

o vydání státovek znějících na 5000 K česko
slovenských.

"Vyhláška
Sankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 22, července 1919

o vydávání státovek na 5000 K československých 
s datem 15. dubna 1919.

§ 1.

Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10.dubna 
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad 
ministerstva financí v nejbližších dnech vydávati 
dle vyhlášky, uveřejněné současně pod čís. 396 
Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu, jakož i u všech 
svých odboček státovky na pět tisíc českosloven
ských korun s datem 15. dubna 1919.

Státovky tyto budou částečnou náhradou za 
tisícikorunové bankovky Rakousko-uherské ban
ky-, okolkované dle nařízení ministra financí ze 
dne 25. února 1919, čís. 86 Sb. z. a n.

Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 
provedl.

§ 3.

Nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Švehla v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r 
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 22. července 1919, č. 395 Sb. z. a n„ počne 
Bankovní úřad vydávati v nejbližších dnech 
u svého hlavního ústavu v Praze, jakož i u všech 
svých odboček československé státovky na pět 
tisíc korun s datem 15. dubna 1919. Tyto státovky 
budou částečnou náhradou za tisícikorunové ban
kovky Rakousko-uherské banky, opatřené kolkem 
československým.

Nové pětitisícikoiunové státovky jsou zho
toveny na papíře bez vodní značky, jsou 192 mm 
široké a 128 mm vysoké.

Přední strana jest opatřena šedým vlnitým 
podtiskem směřujícím od levé strany ku pravé. 
Vlastní obrazec barvy červené jest uvnitř rámce 
o 183 mm šířky a 120 mm výšky, vyplněného 
osmicípými růžicemi. V levém hořením i do-bním 
rohu jsou kulaté věnečky, jichž vnitřní bílá 
plocha jest vyplněna modrým čárkováním a 
uprostřed šedou hvězdicí. V pravém hořením 
okraji jest elipsovitý věneček rovněž s bílou 
vnitřní plochou, s modrým čárkováním a tmavo
šedým přetiskem číslice 5000. Pod věnečkem jest 
ve vejčitém výřezu ideální hlava dívčí, jejíž vlas 
jest ozdoben v právo vinným listím s hrozny, 
v levo nížemi. Obraz ověnčen festony a gir- 
lando-n růží.

V levo od obrazu jest umístěna část textová, 
nahoře v levo číslice označující sérii, v právo 
hvězdička a čí?lo. obé v barvě modré. Mezi nimi 
kolmo čárkovaný štít s bílým znakem repu
bliky, dvojocň-sým lvem. Pod štítem v modré
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barvě oválný rámeček s číslicí 5000 uvnitř. Přes 
tento ovál tmavošedou barvou text:

„TATO STÁTOVKA VYDANÁ PODLE ZÁKONA 
ZE DNE 10. DUBNA 1919 ClS. 187. SB. Z. A N. 
PLATÍ

PET TISÍC KORUN
Československých.

V PRAZE, DNE 15. DUBNA 1919.

Dr. AI. Rašíu 
MINISTR FINANCI.

PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE ZÁKONA."

Zadní strana jest opatřena šedým, rovně čár
kovaným podtiskem a červeným skresleným ná
tiskem. V levém i pravém hořením rohu jest umí
stěna číslice 5000 v barvě tmavočervené; upro
střed ve složité růžici jest táž číslice světle vy- 
čárkovaná a s tmavočervenými obrysy. Pod rů
žicí vytištěn tmavošedou barvou nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

a pod tímto nápisem označena hodnota v šesti 
jazycích:
„PĚT TISÍG KORUN PATTISÍG KORUN ILITu TblCHNt KOPOH& 
FiiNFTflUSEND KRONEN Pifd TYSI.4C KOROÍI OTEZER KQRflNA",

Ministr financí:

Dr. Horáček v. r.

Členové Bankovního výboru ministerstva financí:

Ferd. Kellner v. r. Dr. Vilém Pospíšil v. r.
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Cis. 397.

líařízení vlády republiky Československé 

za dne 17. července 191©, 

jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstří
kových zápisů..

Odstavce I. a II. nařízení ministerstva práv 
ze dne 101 prosince 1901, č. 40 Věstníku minister
stva práv z roku 1901, jakož i poplatkové sazby 
stanovené posledně ministerskými nařízeními ze 
dné 15. února 1915, č. 7 Věstníku ministerstva 
práv z roku 1915. a ze dne 17. prosince 1917, č. 47 
Věstníku ministerstva práv z roku 1917 pozbývají 
platnosti.

§ 2.

Veškeré zápisy do obchodních rejstříků a 
všechna sdělení z rejstříků společenstevních

0 zápisech nových družstev, změny jejich firmy, 
vstupu do likvidace a výmazu družstev, jakož
1 předepsaná sdělení v řízení vyrovnávacím, 
konkursním a v obchodních dozorech, pro něž 
určen byl dosud vídeňský: „Zentralblatt fůr die 
Eintragungen in das Handelsregister" a pešfský; 
„Kozponti Értesito" budou nadále uveřejňovány 
v listě zvaném „Ústřední oznamovatel", vychá
zejícím v Praze. To týká se i zápisů a sdělení 
z celého území Československé republiky z doby 
mezi 28. říjnem 1918 a dnem působnosti tohoto 
nařízení. Uveřejněny budou jazykem zápisu neb 
soudního sdělení.

§ 3.

Zápisy a sdělení k uveřejnění určené, stručně, 
přehledně a jasně psané buďtež od soudů zasílány 
redakci „Ústředního oznamovatele při minister
stvu spravedlnosti v Praze", a to nově vydá
vané vždy bez prodlení, ony z mezičasí však 
postupně po částkách každého týdne tak, by do 
konce září 1919 všechny mohly býti uveřejněny. 
Jde-li při témže právním subjektu o uveřejnění 
nového zápisu neb sdělení, musí býti současně 
s ním k uveřejnění zaslány zápisy a sdělení 
z mezičasí.

§ 4.

Poplatek za uveřejnění zápisu do obchodního 
rejstříku v Ústředním oznamovateli jest povinna 
platiti strana. Sazby pro jeho vyměření určuje 
ministerstvo spravedlnosti. Vybrání poplatku od 
sírany obstará si administrace Ústředního ozna
movatele. Příslušný soud, zasílaje oznámení re
dakci, spolu sdčlí jméno a adresu osoby popiatek 
platiti-povinné. Každých 14 dnu zašle admini
strace příslušným soudům žádost za vydobytí 
poplatků, dobrovolně stranou povinnou nezapla
cených, s příslušnými doklady. Nedobytné po
platky se odepíší. Příslušným soudům a mini
sterstvu spravedlnosti přísluší, právo dozoru, zda í 
poplatky jsou administrací Ústředního oznamo
vatele správně vyměřovány. .

Sdělení z rejstříků společenstevních z řízení 
vyrovnávacího a konkursního a o obchodních 
dozorech uveřejňují se. v Ústředním oznamo
vateli zdarma.

Rovněž zdarma obdrží každý rejstříkový 
(vyrovnávací, konkursní neb dozorčí) soud 
všechna čísla Ústředního oznamovatele ihned po 
jich vyjití, jež budou v příslušné soudní kance
láři uschovávána a po ukončení roku svázána.

§ 5.

Dosavadní formuláře rejstříkových zápisů, 
jakož i příslušných sdělení ponechávají sc pro
zatím v platnosti.

Rovněž ponechává se v platnosti ustanovení 
čl. III. nařízení z 10. prosince 1901, č. 40.


