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moravský: na modrém štítě v právo hledící orlice 
s čelenkou stříbrně a červeně šachovaná. V levém 
středním poli znak slezský: na zlatém štítě 
v právo hledící černá orlice s čelenkou o červené 
zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou 
jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou kříž
kem. V pravém spodním poli znak Těšínská: na 
modrém štítě zlatá orlice v právo hledící. Ye 
spodním středním poli znak Opavska: štít čer
veně a bíle rozpůlený. V levém spodním poli znak 
Ratibořská: štít rozpůlený; v pravém modrém 
poli zlatá orlice s čelenkou v právo hledící, levé 
pole bíle a červeně rozpůlené.

Po pravé i levé straně štítu stojí zlatý lev 
dvouocasý s čelenkou jakožto strážce štítu. Pod 
štítem vine se stuha, na níž se čte heslo: „Pravda 
vítězí.*1

Podrobnosti jednotlivých znaků jsou patrny 
z připojených obrazců.

§ 7.

Vláda se zmocňuje stanovití nařízením, kdy 
kterého znaku má býti užíváno.

§ 8.

Státní pečeti chová předseda vlády.
Na malé státní pečeti jest vyobrazen malý 

státní znak, kolem něhož čte se v kruhu nápis: 
Republika Československá.

Na veliké státní pečeti umístěn jest veliký 
státní znak i se strážci štítu a heslem. Kolem něho 
V kruhu čte se nápis: Republika československá.

§ 9.

Stáíní pečeti chová předseda vlády.

Vláda se zmocňuje aby zvláštním nařízením 
stanovila, kdy kterou pečetí státní pečetiti a ja
kých pečetí a razítek mají užívati veřejné úřady.

Š 10.

Užívání státní vlajky, státních znaků, jakož 
1 Jeho částí v životě veřejném, dále podniky vý
dělečnými a rn: tiskopisech vůbec, povoluje pří
slušné ministerstvo v dohodě s ministerstvem 
vnitra. Vláda se zmocňuje nařízením vydat! po
drobnější pravidla o podmínkách a způsobu, jak 
povolení toto sc udílí nebo odnímá.

Ministerstvo vnitra má právo pozměňovati 
znaky veřejné kromě znaku státního.

jek státních, jakož i všech znaků veřejných, jest 
zapovězeno.

Přestupky tohoto zákona trestají se__ — bez 
újmy stíhání trestními soudy, jde-li o čin pod
léhající zákonům trestním — úřady politickými 
(na Slovensku policejní administrativní vrchností) 
a to pokutou až do Kč20.000, nebo vězením (uzam
čením) až do šesti měsíců; při nedobytnosti budiž 
pokuta peněžitá proměněna v přiměřený trest na 
svobodě v nejvyšší míře šesti měsíců.

§ 12.

Ministr vnitra se pověřuje, aby v dohodě se 
zúčastněnými ministry provedl tento zákon, jenž 
se stává ihned účinným.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Švehla v. r.

§ 11.

Čís. 253.

Zákon ze dne 8. dubna 1920

o poskytnutí záruky Ustrednému družstvu 
v Bratislavě.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ministr financí se zmocňuje, aby poskytl 
Ústrednému družstvu v Bratislavě z pokladnič
ních hotovostí zálohy až do nejvyšší úhrnné část
ky 30,000.000 Kč na úrok nejméně 3%.

§ 2.

Účel, k němuž Ústředně družstvo v Brati
slavě záloh v '§' 1 uvedených užiti smí, určí vláda, 
které také přísluší bdíti nad správným užitím je
jich. Vláda stanoví také podmínky výplaty, za
jištění a splacení záloh.

§ 3.

Ministr financí se zmocňuje, aby místo záloh, 
uvedených v § 1, převzal jménem republiky 
Československé záruku za splacení a zúročení 
záloh až do nejvyšší částky 30,000.000 Kč, jež si

Každé nepřiměřené užívání praporův a via- ' Ústředně družstvo v Bratislavě se souhlasem mi
nisterstva financí opatří k účelům podle § 2 u pe
něžních ústavů.
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Provésíi tento zákon, Jenž nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení, náleží vládě.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Habrman v. r.

Dr. Hodža v. r..
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a 
organisace správy v Československé republice a 
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy.
Klofáč v. r. Hatnpl v. r.
Prášek v. r. Dr. Beneš v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Dr. Winíer v. r.

. , . . Dr. Veselý v. r„
íalco ministr spravedlnosti a v zastoupení ne

přítomného ministra železnic.
Dr. Heidíer v. r. Staněk v. r.

§ 4.

Čís. 254.

Zákon ze dne 9. dubna 1920

o vybírání správního příspěvku k úhradě správ
ních výloh, spojených s prováděním. ® 63 zákona 
ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona 

přídělového), o prozatímním pachtu.

Národní shromáždění republiky Ceskosloven- | 
ske usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K úhradě správních výloh, spojených s pro
váděním § 63 přídělového zákona o vnuceném 
prozatímním pachtu, povinen je ten, komu bude

dána zabraná půda do prozatímního pachtu (pod- 
pachtu), zaplatiťi správní příspěvek 5 Kč za kaž- 
dých 0'19 ha (z jedné měřice), na Slovenska 
7'CO Kě z každé polovice katastrálního jitra, a to 
předem za jedno smluvené pachtovní období. 
Správní příspěvek zapraviti jest kolkem na pach
tovní smlouvě.

^ Zlomky do polovice poplatné jednotky se ne
počítají, zlomky přes polovinu počítají se za ce
lou poplatnou jednotku.

§ 2.

O vymáhání dlužného příspěvku správního 
platí stejná pravidla jako o vymáhání poplatků.

' § 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provést! jej ukládá se veškerému mini
sterstvu.

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

Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r„

jako ministr financí a jako správce ministerstva 
pro zásobování lidu.

Klofáč v. r. Dr, íleklíer v. r.
Švehla v. r.

Dr. Veselý v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ne

přítomného ministra železnic.
Dr. Hodža v. r.,

jako ministr pro sjednocení zákonodárství a 
organisace správy v Československé republice a 
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného 

zdravotnictví a tělesné výchovy.
Habrman v. r. Hanini v. r.
Prášek v. r. Staněk v. r.

Dr. Winter v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


