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Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 12. ledna 1920,
kterým se částečně mění nařížení ministra spra
vedlnosti ze dne 15. prosince 1909, č. 201 ř. z.,
o ukládání soudních deposit u Zemské banky
v Praze.
Podle zákona ze dne 10. května 1909, č. 77
ř. z. za souhlasu zemského správního výboru
v Praze se nařizuje:
§ 1.

Nařízení ministra spravedlnosti yydané v do
hodě s ministry financí a oBchodu ze dne 15. pro
since 1909, č. 201 ř. z., se mění takto:
1. § 6 odst. 2, první věta zní: „Závazky pod
b), c), d), h, a i) stanovené převezme banka toliko,
pokud jde o papíry, o kterých tažební a slosovací
seznamy nebo jiné příslušné vyhlášky se uveřej
ňují v „Pražských úředních novinách11 anebo do
jdou banky od emisního ústavu přímo anebo bu
dou bance přímo oznámeny vydávacími místy.“
2. V § 15 odpadají slova: „neb u Rakouskouherské banky
3. § 25 zní:
„Za uschování, jakož i za správu uschovaných
cenných papírů a hodnot i ostatní s tím spojené
práce jsou strany povinny zaplatiti Zemské bance
poplatky podle sazby příl. F tohoto nařízení.11
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§ .

V poplatkové sazbě, připojené k nařízení ze
dne 15. prosince 1909, č. 201 ř. z., jako příl. F, se
mění tato ustanovení:
1. Odstavec č. 1. (oddíl I. A.) zní:
„1. Poplatek schovací činí:
a) za deposita cenných papírů připuštěných
k veřejnému obchodování, pokladničních pouká
zek, spořitelních a jiných vkladních knížek, jakož
i poukázek a složníeh listů majiteli svědčících 1 K
za půl roku za každých 1000 K,
b) za deposita jiných cenných papírů 50 h za
půl roku za každých 1000 K,
v obou případech a) i b) však nejméně 5 K za půl
roku.
Přesahuje-li depositum 200.000 K, jest poplatek
z hodnot pod a) jmenovaných 80 h a ho-dnot
pod b) jmenovaných 50 h vždy za půl roku a za
každých 1000 K.“
2. Odstavec č. 4. (odd. I. B.) zní:
„V oboru správy jest poplatek schovací a
správní:
a) za deposita cenných papírů, které Zemská
banka sama vydala (základnfeh dlužních úpisů,

komunálních dlužních úpisů, melioračních listů a
železničních dlužních úpisů, vkladních knížek
nebo listů a pokladničních poukázek), pak za
uschování a správu cenných papírů, jež vydala
Hypoteční banka česká (zástavních listů) a z ji
ných její hodnot, jež snad budoucně budou vy
dány:
lá promille jmenovité hodnoty, tudíž 50 h za
každých 1000 K, nejméně však 5 K za rok a za
každý deposítní list,.
b) z jiných cenných papírů a z ostatních hod
not 1 promille jmenovité hodnoty, tudíž 1 K. za
každých 1000 K, nejméně však 5 K za rok a každý
depositní list."
3. Odstavec č. 5. zní:
„Mimo to platiti jest za nahlížení do.seznamu
čísel vylosovaných papírů poplatek za re
visi čísel penízem 20 hal. ročně za každý kus
slosovatelných papírů, nepresahuje-li depositum
60.000 K.“
4. Odstavec č. 14. (odd. III B) zní:
„Za vybrání dospělých cenných papírů nebo
kuponů, které nejsou splatný v Praze, počítá se
mimo poplatek správní a výlohy (poštovné a vý
lohy komisionáře) ještě zvláštní poplatek výběrm
z každé vybrané částky, a to za dospělé cenné
papíry 1 promille nejméně však 2 K za kus, za
kupony Vs procenta, nejméně však 60 h za druh,
a za jednotlivé kupony až včetně do 10 kusů nej
méně 10 h za kupon.
Při vybírání úroků z listů pokladničních, ze
spořitelních a jiných vkladních knížek počítají se
tytéž poplatky jako při vybírání splatných cen
ných papírů.11
5. Odstavec č. 15. zní:
„Za vykonání práva k odebrání a za vplacení
počítá se mimo hotové výlohy (poštovné, dohod
né atd.), provise 14 promille hodnoty, již jest odebrati nebo zaplatiti, nejméně však 1 K 50 hal.11
6. Odstavec č. 16. zní:
„Za jiná složení hotových peněz nebo cen
ných papírů u cizích bank, spořitelen, schovacích
úřadů atd., počítá se mimo hotové výlohy provise
'A promille ze složené částky nebo ze jmenovité
ceny, nejméně však 1 K 50 h.“
7. Odstavec č. 17. zní:
„Za složení cenných papírů za příčinou val
ných hromad, soudních svolání atd. počítá se
pevný poplatek 8 K a mimo to poplatek za sepsání
seznamu čísel, jakož i jiné hotové výd .le.“
8. V odfetavci č. 18. (oddíl IV.) zní první věta:
„Banka počítá zákazníkovi za cenné papíry.
které pro něho zakoupila nebo prodala, pak za
papíry vlastního vydání, ježápro něho zakoupila
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nebo prodala na burse, provisi ibo% kupní ceny,
nejméně však 2 K.“
9. Odstavec č. 19. (oddíl V.) zní:
„Za sepsání seznamu čísel nebo seznamu slo
žených cenných papírů se vybírá psací poplatek
2 K za čtvercovou stránku, za sdělání výpisu
z účtu rovněž 2 K, a to jak za stránku dluhů, tak
i za stránku pohledávek, tedy nejméně celkem
4 K.“
10. Odstavec 22. (oddíl VI.) zní:
„Za sešity šeků vydané při správě deposit
zapraviti jest kolkový poplatek šekový.11
§
Nařízení toto nabývá účinnosti desátým dnem
po vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sornitág v. r.
Or. Veselý v. r,
tiahrman v. r.
Kloiáč v. r.
Prášek v. r.

Dr. Heidíer v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winíer v. r.
Hanipl v. r.
Dr. Franke v. r.
Houdek v. r.

Cis. 33.
Zákon ze due 16. ledna 1920,
kterým se mění § 14 a doplňuje § 17 zákona ze
dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
Článek I.
§ 14 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36
Sb. z. a n.. mění se takto:
14.
Národní shromáždění jedná o návrzích vlád
ních, p návrzích jednotlivých poslanců, o návrzích
výborů (§ 17 druhý odstavec), a o peticích a in
terpelacích.
Článek II.
§ 17 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36
Sb. z. a n.. doplňuje se tím, že uřipoiuie se
k němu druhý odstavec tohoto znění:
„Vlastní návrhy projednává výbor, jsou-li po
dány nebo podporovány nadpoloviční většinou
všech jeho členů; není třeba, aby. se takové ná
vrhy písemně podávaly a předem oznámily sně
movně a aby se předem rozdávaly tiskem mezi
poslance; takových návrhů nepřikazuje výboru
předseda Národního shromáždění11.
Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení
a provedení jeho svěřuje se ministru vnitra.

Ze stální tiskárny v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

