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§ 8.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provéstí je ukládá se všem ministrům.
Tusar v. r.
Švehla v. r„
jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomného
ministra zahraničních věcí.
Dr. Engliš v. r.
Staněk v. r„
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení ne
přítomného ministra veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy a správce ministerstva pro sjed
nocení zákonodárství a organisace správy
v Československé republice.
Johanis v. r.
Dr. íloíowetz v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr obchodu a správce ministerstva
zemědělství.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter Vj r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra školství a národní osvěty.
Dr. Markovič v. r.
Č s. 452.
Naříseni vlidy republiky Československé
se d.13 27. července 1920
o dobrovolných splátkách na dávku z majetku a
dávku z přírůstku na majetku, jakož i o uvolnění
zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťo
vacích.
/
Po rozumu zákona ze dne 8. dubna 1920, čís.
309 Sb. z. a n., jehož znění pro Slovensko a Pod
karpatskou Rus bylo vyhlášeno nařízením ze dne
25. června 1920, č. 424 Sb. z. a n., a zákona ze
dne 25. února 1919, čís". 84 Sb. z. a n., nařizuje se
toto:
§ 1.
Úrok, kterým se dobrovolné splátky na dáv
ku z majetku a dávku z přírůstku na majetku před
splatností dávky zúročí, činí dle ustanovení §u 55,
°dst. 6., zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309
Sb. z. a n., šest procent.
§ 2.
Úrok tento nahradí se při platbách konaných
prostředky pod č. 1.—4. citovaného §u 55 uvede
nými, tedy. při platbách hotovými, vkladními listy
vydanými při okolkování bankovek, vázanými
zůstatky žirových účtů a vázanými pokladničními
poukázkami, konečně zadrženými vklady u pe

něžních a jiných ústavů a bankovních domů a za
drženými výplatami ze smluv pojišťovacích.
§ 3.
Úrok nevyplatí se hotově, nýbrž súčtuje se ve
prospěch povinnosti poplatníkovy na dávce, až ko
nečný platební rozkaz o dávce v moc práva vejde.
§ 4.
Úrok poskytne se pouze z obnosů dobrovol
ných splátek, pokud nepřevyšují obnosu dávky
pravoplatně předepsané.
■
S 5.
Vkladů u peněžních a jiných ústavů a ban
kovních domů, posud zadržených podle §u 5 zá
kona ze dne 25. února .1919, čís. 84 Sb. z. a n., a
výplat ze smluv pojišťovacích, zadržených podle
§u 10 nařízení vlády ze dne 10. dubna 1919, čís.
184 Sb. z. a n., případně dle § 1 nařízení vlády ze
dne 9. března 1920, čís. 146 Sb. z. a n„ býly-li
k soupisu řádně přihlášeny a přihláška vkladu
oznámena soupisovým úřadem dotyčnému peněž,
nímu ústavu, lze užiti pouze k zapravení dávky,
a to tak, že k poukazu poplatníka, majitele zadrže
ného vkladu nebo zadržené výplaty z pojišťovací
smlouvy doíýčný ústav, nebo pojišťovna přímo za.
platí poukázaný obnos u berního úřadu, který po
platník ve svém poukazu označí, s výslovným
podotknutím, že se platba děje.na účet dávky po
platníkovy ze zadrženého vkladu nebo ze zadrže
né výplaty ze smlouvy pojišťovací.
Za případné škody vzniklé státu tím. že ústav
nebo pojišťovna neoznačí přesně, k jakému účelu
se platba děje a že se děje ze zadržený.'.! vkladů
nebo výplat, ručí dotyčný ústav nebo pojišťovna.
.? 6.
Částky, kterých nebude , takto použito k za
pravení dávky, zůstanou vázány, pokud jejich
majitel neprokáže, že dávku (včetně úroků) úplně
zapravil.
§ 7.
Tím mění se posavadní předpisy o vázanosti
vkladů a zadržených výplat ze smluv pojišťo
vacích.
§ 8.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem _ vy
hlášení.
.$ 9.
Ministru financí se ukládá, aby nařízení toto
provedl.
Švehla v. r..
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r.
Sonntág v. r.
Dr, Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

SlřUní tiskárna v Praze.

