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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 
po vyhlášení; provede je
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účinnosti desátým dnem 
ministr spravedlnosti.
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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.

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

Švehla v. r.

Ze stální tiskárny v Praze.


