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Zákon ze dne 15. července 1919,

jímž se zavádí monopol výbušných látek.

Podle usnesení 
řizuje se:

Národního shromáždění

§ 1.

na-

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. července 1919,

kterým se provádí zákon ze dne 11. března 1919 
o zřízení poštovních úřadů šekových pro území 

státu československého (Sb. z. a n. čís. 140).

§ 1.
Předmětem monopolu výbušných látek jsou 

látky, které budou za ně nařízením prohlášeny.

§2.
Právo výbušné látky vyráběti, uváděti je 

v obchod a spotřebu přísluší výhradně státu.
Ministr financí se zmocňuje, aby určitá 

práva, příslušející jemu podle tohoto zákona, do
časně přenesl na osoby jiné (af fysické či práv
nické) za podmínek stanovených prováděcím 
nařízením.

§ 3.
Správa monopolu výbušných látek náleží mi

nisterstvu financí.
§ 4.

Všeobecná ustanovení pro státní monopoly 
platí také pro tento monopol.

Výrobu těchto látek, jakož i obchod jimi 
a používání jejich upraví ministerstvo financí ve 
shodě s ministerstvem Národní obrany a ostatními 
súčasťněnými ministerstvy zvláštním nařízením, 
spotřební dávku a licenční poplatek ('š§ 442 a 443 
c. a m. ř.) ustanoví ministerstvo financí rovněž 
nařízením.

§ 5.
Přestupky tohoto zákona a jeho prováděcích 

ustanovení podléhají trestnímu zákonu o důchod- 
kových přestupcích; pokud je tento zákon nestíhá, 
budou trestány peněžitými pokutami do 20.000 K, 
nebo vězením do 2 let.

Poštovní úřad šekový v Praze zahájí svou 
činnost dne 1. srpna 1919. Tímto dnem přestává 
činnost poštovní spořitelny v Praze a všecky 
závazky spořitelny této vůči majetnikum šeko
vých kont, osobám jiným, jakož i vůči poštovní 
správě, přecházejí na poštovní úřad šekový 
stejně jako práva, jichž poštovní spořitelna vůči 
komukoli nabyla. ^

Až do konečné úpravy děje se styk majet- 
níků kont.s poštovním úřadem šekovým podle do
savadních ustanovení, platných pro styk s po
štovním úřadem spořitelním ve Vídni, pokud 
zákon ze dne 11. března 1919, čís. 140 Sb. z. an., 
a toto prováděcí nařízení nestanoví odchylek.

Z ustanoveni těch platí i nadále zejména toto.
Majetníka konta postihuje veškerá škoda, 

jež vznikne tím, že vzorců pro podpis osob, kteié 
mají právo nakládati s pohledávkou majetníka 
konta, použije jiná osoba než majetník konta sám 
nebo osoba jím pravoplatně zmocněná. Rovněž 
nese majetník konta škodu vzniklou ze ztiáh 
šeku jím samým zaviněné.

Majetník konta jest povineip oznámiti po
štovnímu úřadu šekovému změny ve^ svých 

i právních poměrech, jež pro jeho šekové konto 
'l jsou směrodatný a jako průkaz předložití pří- 
; slušné veřejné listiny. Bylo-li tohoto . oznámeni 

opomenuto, není poštovní úřad šekový odpově
den za škodu, jež vznikne tím, že mu změny ty

Předměty monopolu výbušných látek, které 
byly proti tomuto zákonu vyrobeny, nebo v ob
chod, anebo spotřebu uvedeny, propadají státu.

§ 6.
Den, kdy tento zákon nabude účinnosti, usta

noví se nařízením..
Tímto dnem pozbývají platnosti dosavadní 

povolení k živnostenské výrobě předmětů tohoto 
monopolu, jakož i dosavadní ustanovení o jejich 
spotřebě a obchodu jimi.

§ 7.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 

financí.
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r.

nebyly známy. „ „
Poštovní úřad šekový neručí koneene za 

včasné zapsání vkladů na kontech a za ^včasné 
provedení příkazů, jež mu šeky byly uděleny.

Poštovní úřad šekový uschovává účty, do
klady a spisy tři roky; k reklamacím o vkladech, 
poukazech, výplatách, výpočtech úroků a po
platků atd., může býti tudíž hleděno, budou-li do 
této Hnity podány.

§■3.
V čele poštovního úřadu šekového stojí pre

sident. Tento jest podřízen ministru pošt a te
legrafů, který vykonává nad činností^poštovního 
úřadu šekového neivyšší dozor. Náměstkem pre
sidenta jest vicepresident poštovního úřadu 
šekového.

Okruh působnosti presidenta^ a jeho ná
městka, jich poměr ke správě poštovní organi- 
sace poštovního úřadu šekového atd. stanoví se 
zároveň zvláštním řádem. Složení a působnost Pnlolia


