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Cis. 406.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1819,

Jímž se mění předpisy o uveřejňování a vyhlašo
vání ztrát cenných papírň a podobných listin.

§ 1.

Nařízení ministerstva práv ze dne 31. srpna 
1915, č. 258 ř. z., a ze dne 26. září 1916, č. 328 
ř. z., pozbývají platnosti.

i § 2.
Ve smyslu § 6, odst. 2. císařského nařízení ze 

dne 31. srpna 1915, č. 257 ř. z., ustanovuje se pro 
předepsaná uveřejňování a vyhlášky v řízení umo- 
řovacím v Praze vycházející list zvaný „Ústřední 
Oznamovatel11. To týká se i všech uveřejňování 
a vyhlášek z doby mezi 28. říjnem 1918 a dnem 
působnosti tohoto nařízení vydaných v oblasti 
československého státu.

Uveřejňování to bude se díti tím způsobem, 
že v každém sobotním čísle Oznamovatele uve
den bude:

1. Seznam-nove hlášených ztrát všech cen
ných papírů a listin uvedených v § 7, č. 1 a 
§ 14, císařského nařízení ze dne 31. srpna 1915, 
č. 257 ř. z., t. j. ztrát, které byly redakci Ozna
movatele sděleny soudy neb bezpečnostními 
úřady od uzavření posledního čísla.

2. Seznam cenných papírů, které nebudou již 
v prvním sobotním čísle každého měsíce uve
řejňovány z toho důvodu, že další uveřejňování 
U bezúčelné, ježto oznámení ztráty bylo bez- 
účinno nebo že ohlašovací řízení bylo zastaveno 
aneb že pmoření nastalo.

V prvním sobotním čísle každého měsíce 
bude totiž uveřejněn úplný seznam všech cen
ných papírů a listin stran, jichž umořovací neb 
ohlašovací řízení dosud trvá.

§ 3.
Soudy jsou povinny, kdykoli jde o umoření 

listiny uvedeny v § 7, č. 1., citovaného císařského 
nařízení, zaslali redakci Ústředního Oznamovatele 
při ministerstvu spravedlnosti v Praze neprodle
ně jedno vyhotovení umořovací vyhlášky, zasta- 
vovacího usnesení neb umořovacího nálezu.

Bezpečnostní úřady jsou povinny v ozná
mení, o ztrátě neprodleně zaslaném k vyhlášce 
redakci Ústředního Oznamovatele, uvésti údaje 
uvedené v § 5, odst. 2. citovaného císařského 
nařízení pod č. 1. a 2„ jakož i zpravili redakci, 
jakmile odpadla potřeba dále vyhlašovati ztráty 
kromě toho, že uplynula zákonná lhůta.

Oznámení ztrát budiž bezpečnostními úřady 
zasláno redakci teprve, když byl složen pdplatek 
za uveřejnění. K jinojazyčhým zásilkám budiž 
připojen soudy neb bezpečnostními úřady zho
tovený překlad do češtiny.

Oznámení z doby mezi 28. říjnem 1918 a 
dnem působnosti tohoto nařízení buďte zaslána 
nejdéle do 15. srpna 1919 tak, by v prvním 
sobotním čísle zářijovém mohl úplný seznám 
uveřejněn býti.

§ 4.
Poplatek za uveřejnění stanoví se částkou 

2 K za každou umořovanou neb ohlašovanou 
listinu, nehledě k tomu, jak dlouhd se vyhlašuje. 
Ministerstvo spravedlnosti se však zmocňuje, aby 
změnilo tuto sazbu, kdyby se zdražil nebo 
zlevnil tisk. Umořuje-li se několik úročných, dů
chodových neb podílových listů téže hlavní 
listiny samostatně bez hlavní listiny, počítají se 
pro vyměření poplatku za jeden kus; umořují-li 
se však současně s listinou hlavní, neplatí se za 
uveřejnění o nich zvláštního poplatku.

Bezpečnostní úřady zašlou vybraná jimi po
platky ihned administraci Ústředního^ Oznamo
vatele a sdělí to redakci Ústředního Oznamo
vatele, zasílajíce mu ohlášku. O tom, jak se 
vybírají, vymáhají a kontrolují poplatky za sdě
lení soudy zaslaná, platí ustanovení § 4 současně 
vydaného nařízení o změně předpisů © uveřejňo
vání rejstříkových zápisů.

§ 5.
Soudům a bezpečnostním úřadům bude vždy 

zdarma zasláno ono číslo Ústředního Oznamo
vatele, v němž jest poprvé uveřejněna ohláŠka 
(oznámení ztráty), jež jimi byla k uveřejnění 
zaslána.

. § 6.
Administrace Ústředního Oznamovatele je 

povinna podati k dotazu se zaplacenou odpovědí 
vysvětlení, k návrhu koho a u kterého úřadu jest 
zahájeno .příslušné řízení .a případně též, z jakého 
důvodu bylo další vyhlašování zastaveno.

§ 7.
^ Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášen} a provésti je náleží ministru spra
vedlnosti.

Tiisar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
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Houdek v. r. 
Habnnan v. r. 
Staněk v, r. 
Stříbrný v. r. 

v. r.

Z* státnf tiskárny v Praze.


