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Cis. 399.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června .1920,
jímž určuje se počátek úřední činnosti zemského
trestního soudu v Praze.
Na základě zákojia ze dne 28. července 1919,
C 451 Sb. z. a n., a § 2 vládního nařízení ze dne
18. září 191y, č. 513 Sb. z. a n., ustanovuje se
toto:
§ 1.
Nařízením z 18. září 1919, č. 513 Sb. z. a m,
zřízený zemský soud trestní v Praze zahájí svojiúřední činnost dnem' 1. srpna 1920; týmž dnem
zrušuje se trestní oddělení zemského soudu
v Praze.
§ 2.
Dosavadní zaměstnanci zemského sondu
v Praze trvale k němu ustanovení stávají se dnem
1. srpna 1920 zaměstnanci zemského soudu civil
ního v Praze a zemského soudu trestního v Praze
dle toho, jak uvedeného dne byli k tomu či onomu
soudu služebně přiděleni; obdobným způsobem
posuzují se zaměstnanci zemskému soudu v Praze
pouze přidělení.
Zaměstnanci zemského soudu v Praze trvale
ustanovení i přidělení s určením pro státní zastu
pitelství v Praze náležejí na dále do stavu za
městnanců zemského trestního soudu v Praze.
§ 3.
K soudcům dle § 2 trvale ustanoveným kn
zemskému trestnímu soudu v Praze bude při ob
sazování míst uprázdněných u zemského soudu
civilního v Praze při téže způsobilosti zvláště
Přihlíženo.

§ 4.
Nařízení toto jest účinným dnem vyhlášení;
provede je ministr spravedlnosti.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
ílabrman v. r.
Dr. Meissner v. n
Sonsitág v. r.
Dr. Vrtieiiský v. r.
Dr. řiótowetz v. r.
Jobanis v. r.
Starek v. r.
Stříbrný v. r.
Čís. 400.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. června i§2®,
kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení
ze dne 5. května 1919,

č. 236 Sb. z. a n„ o ozna

čení cenných papírů a jich kuponů vydaných po
soupisu.

§ 1.
Papíry státních půjček, jež budou vydány
v době, po kterou platí označovací poviímosl
podle * 9 nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126
Sb. z. a n„ nejsou povinny dodatečným označením
ani na plášti, ani na kuponech ani na talonu.
§ 2.
Papíry soukromé, v době soupisu neupsané a
nepřidělené (§ 2, lit. ů, nařízení ze dne 12. března
1919, ě. 126 Sb. z. a n.), které budou vydány v do
bě, po kterou platí označovací povinnost v § 1 to
hoto nařízení zmíněná, nejsou povinny označením
na plášti, kuponech a talonech, je-li na pláštích
tiskem vyznačeno, že papíry byly vydány po
soupisu, a na kuponech a talonech, že patří ku
plášfúm papírů po soupisu vydaných.
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§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem' vyhlášky.
Provésti je ukládá se ministru financí;

Tusar v. r.
říabrman v. r.
Johanis v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r.
Sonntág v. r.
Dr. řiotowetz v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Čís. 402.

Nařízení vlády republiky Č es! osloven ské
ze dne 24. června 1820
o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven
pojišťovnami domácími.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.
z. a n., se nařizuje:
§ 1.

Čís. 4C1.
' Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. června 1920,
jímž se zrušuje nařízení ze dne 3. února 1919,
č. 95 Sb. z. a n., o vykazování pokladničních
hotovostí a vkladů.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se;
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 3. února 1919, č. 95 Sb. z. a n., jímž uloženo
bylo peněžním ústavům republiky Českošbveuské, aby patnáctého a posledního každého mě
síce předkládaly ministerstvu financí výkazy
o tom, kolik jejich pokladní hotovost onoho dne
činí, ve výkazech k poslednímu každého měsíce
pak zároveň udávaly výši vkladů koncem mě
síce, se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedení jeho ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Beneš v. r.
říabrman v. r.
Dr. Meissner v. r.
Sonníág v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. líotowetz v. r.
Johanis v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Engiiš v. r.

Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě
s ministrem; financí a spravedlnosti sjednal a
schválil podmínky pro převod pojištění od cizo
zemských ústavů pojišťovacích, které tyto uza
vřely s příslušníky republiky Československé,
nebo s osobami majícími stálé bydliště v repu
blice Československé, na ústavy domácí. Při pře
vodu tomto buďtež pojistky tak změněny, aby
zájmy zdejších pojistníků byly co nejvíce chrá
něny, zejména pokud se týče příslušnosti soudní
a měny, v které je splniti. závazky ze smlouvy
pojišťovací.
Schválení tohoto převodu má za následek,
že cizozemské pojišťovny zprošťují se veškerých
závazků vůči pojistníkům, a že pojistníci vstupují
v pojišťovací poměr pouze vůči ústavu přejímají
címu pojištění.
/'
§ 2.
. Nařízení toto nabývá, ihned účinnosti a Pr>
vedením jeho pověřuje se ministr vnitra v do-»
hodě se zúčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Dr. řiotowetz v. r.
Švehla v. r.
Dr. Šrobár v.
Johanis v. r.
Staněk v. r.
Šonntág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Meissner v. r.
říabrman v. r.

Ze síát.ii t-sk.'rny v Praze.
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