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Jde-Ii o zjištěni škody způsobené obci, i 
která vykonává funkce politického úřadu I. sto- j 
líce,, ustanoví předsedu komise nadřízený úřad 
politický.

Ke komisi přibere předseda, bude-li toho 
nutně potřeba, spolehlivého a nestranného znalce, 
který budiž vzat před zahájením jednání do slibu; 
nesmí se účastniti jednání ve věci vlastní ani ve 
věcech svých příbuzných a sešvakřených až do
2. stupně.

2. Škody na životě, zdraví a cti na základě 
vyšetření provedeného podle potřeby politickým 
úřadem I. stolice budou zjištěny smíšenou komisí 
u politického úřadu II. stolice složenou podle zá
sad uvedených pod č. 1., písm. a)—c).

3. Příslušná jest vždy komise toho obvodu, | 
ve kterém se škoda stala, v případech č. 2. toho ; 
obvodu, kde osoba na zdraví poškozená má nyní 
řádné bydliště.

§ 9.

Jak se škoda oceňuje.
Při ocenění škody hledí se pouze ke.-skutečné 

škodě, která jest přímým následkem činů váleč
ných uvedených v § 1.

Jde-li o škodu na majetku, vezme se za zá
klad obecná hodnota věci v čas, kdy se vyšetřo
vání provádí.

Škody na životě, zdraví a cti bucítež oceněny 
podle zásad platných pro oceňování škod způsobe
ných úrazem podle zákonúv o úrazovém pojišťo
vání dělnickém.

Neshodnou-li se členové komise na číslici 
škody, rozhodne průměr Číslic stanovených jed
notlivými členy komise.

Komise nejsou vázány dobrým zdáním znalců.

§ 10.

S p o 1 u p ů sobe n i obcí.
Obce jsou povinny spolupůsobili při prová

dění tohoto nařízení.
§ H.

Pokud se v tomto nařízení mluyi o politi
ckých úřadech, vyrozumívají se tím na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi administrativní vrch
nosti.

Smíšené komise uvedené v § 8, č. 2., 
zřizují se hro Slovensko při úřadě ministra zplno
mocněného pro správu Slovenska a pro území 
Podkarpatské Rusi při úřadě chefa civilní správy. 
Těmto komisím budtcž administrativními vrch
nostmi první stolice předloženy také přihlášky 
zmíněné v § 7, odst. 3., prostřednictvím přísluš
ných županů.

§ 12.
Podáním přihlášky ani vyšetřením a oceně

ním škody nenabývá strana právního nároku na 
'Výplatu náhrady.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedou je ministři vnitra a věcí zahranič
ních v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 13.

Tusar v. r.,
jako ministerský předsedá a za nepřítomného 

ministra věcí zahraničních.
Sonntág *v. r. 
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrmar. v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r. 
Kiofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Cis. 367.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 31. května 1920

o stažení bankovek po deseti a dvaceti 
korunách.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 187 Sb. 
z. a n., stanoví se:

§ 1.
Desetikorunové a dvacetikorunové bankovky 

Rakousko-u(ierskč banky řádně okolkované dle 
zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., 
přestávají býti po 20. červnu 1920 zákonným pla
tidlem na území republiky Československé.

§ 2.

Rádně okolkované desetikorunové a dvaceti
korunové bankovky vyměniti lze po 20. červnu 
1920 do 31. července 1920 jedině u Bankovního 
úřadu ministerstva financí, a to jak ti hlavního 
ústavu v Fráze II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho 
venkovských odboček.

§■ 3.

Od 1. srpna 1920 do 31. srpna 1920 pří
pustná jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního 
ústavu Bankovního úřadu ministerstva financí 
v Praze.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinností dnem vy

hlášení; ministru financí se ukládá, by fe provedl.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. EngHš v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Metssner v. r.

Staněk v. r. 
Stříbrný v. v.
Dr. Vrbenský v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
.Johanis v. r.

Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.


