
1032

potvrzen. Dnem tímto nabývají zmíněná opa- 
iření právní účinnosti dle tohoto nařízení.

Dozorčí -komisař jest povinen opatření vy
hlášená oznámí ti soudu k poznamenání v rej
stříku obchodním ci společenstev.

§7.
Dokud trvají opatření dle § 2, možno použiti 

čistého zisku ústavu jen k sesílení jeho ztrá
tových reserv.

§8.
Ústavy peněžní jsou povinny příslušnému 

ministerstvu (§ 10} do 14 dnů po vyhlášení tohoto 
nařízení předložití s odvoláním na toto nařízení 
po výtisku platných stanov a poslední výroční 
zprávy s účetními uzávěrkami, jakož i výkaz 
o nynějším finančním stavu ústavu. Výkaz tento 
obsahujž: výši vlastního jmění, výši peněžních 
vkladů (na vkladní knížky [listy], pokladní po
ukázky, v běžném -účtě), výši jiných závazků, 
specifikovaných dle druhů, pokladniční hotovost, 
zásobu směnek, zásobu válečných půjček vlast
ních i v zástavu přijatých, zásobu jiných cen
ných papírů vlastních i v zástavu přijatých, 
hotovosti u peněžních ústavů v cizině uložených, 
hotovosti u domácích ústavů uložených, stav 
hypotekárních zápůjček, výši jiných hodnot v ci
zině umístěných. Hodnoty cizozemské a v cizině 
uložené buďtež uvedeny dle druhu a státu.

K účetním uzávěrkám a výkazům, které ne
jsou sestaveny v řeči české, slovenské neb ně
mecké, jest dle možnosti připojili jich překlad 
v řeči české neb slovenské.

Ústav, který této povinnosti nevyhověl, může 
býti státní správou prohlášen za zbavena výhod, 
jež budou eyentuelně poskytnuty jiným peněžním 
ústavům toho druhu. Krom toho může státní 
správa jeho finanční stav dáti na jeho útraty 
svými orgány zjistiti.

Státní správě jest také volno některé ústavy, 
neb některé skupiny ústavů povinnosti v tomto 
paragrafu stanovené sprostiti.

§ 11.
Osoby, jednající proti předpisům tohoto na

řízení, budou potrestány politickými úřady I. in
stance pokutou až do 1000 K, neběží-Ii o čin 
podléhající trestu těžšímu. Za pokuty uložené 
zřízencům a funkcionářům ručí ústav.

§ 12.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a pozbývá platnosti dnem 31, pro
since 1920.

Provedením jeho se pověřuje ministr vnitra, 
financí a spravedlnosti.

Tiisar v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Šrofaár v. r. 
Hattipl v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heldler v. r. 
Habrman v. r.

Klofáč v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Švehla v. r. 
Staněk v. r.

Čís. 661.

Nařizeaf vlády republiky ůeskdsloveaské 
ze dne 19. prosince 1913

o popíatkových úlevách pro zásiíky potravin.

§ 1.

Na základě § 15 cisářského nařízení ze dne 
28. srpna 1916, č. 281 ř. z., prodlužuje se dále až 
do 31. prosince 1920 účinnost ustanovení § 3 mi
nisterského nařízení ze dne 27. září 1916, č. 337 
ř. z., jimiž za předpokladů tam uvedených sni
žují se u zásilek mléka, bramborův a zeleniny po
platky z nákladních listin ze 30 h na 10 h, s tím 
omezením, že stanice určení musí ležeti na území 
československého státu.

§ 9.
Po dobu platnosti tohoto nařízení múze státní 

správa i mimo případ uvedený v § 8 finanční 
stav peněžních ústavů kdykoliv svými orgány 
dáti zjistiti. Po dobu těchto revisí přecházejí 
práva dozorčích komisařů v plném rozsahu na 
komisaře revisní.

§ 10.
Pravomoc, tímto nařízením státní správě 

propůjčená, přísluší ohledně spořitelen mini
sterstvu vnitra a ohledně ostatních, ústavů mini
sterstvu financí. Ministerstva tato' jsou opráv
něna pravomoc tu bud zcela neb z části přenésti 
na podřízené úřady.

§ 2.
Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a výkonem jeho se pověřuje ministr financí 
a ministr železnic.

Tiisar v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Hampl v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Habrman v. r.

Klofáč v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Švehla v. r. 
Staněk v. r.


