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§ 6.
Po dobu platnosti tohoto nařízení podléhají 

akciové společnosti provozující peněžní a ban
kovní obchody státnímu dozoru, i když dozor ten 
zákony platnými v sídle společností takových na
řízen není.

Dozor nad ústavy těmi přísluší ministerstvu 
financí. Výlohy dozoru státního hradí ústavy do
zoru podrobené.

§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Jeho provedením se pověřují-ministři vnitra, 

spravedlnosti, financí a obchodu.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra.

Dr. EngHš v. r. Staněk v. r.
Dr. řfofowetz v. r. Johanis v. r.

Sonntás: v. r.

Dr. Winter v. r..
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří

tomného ministra spravedlnosti.

Stříbrný v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

Cis. 467.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. srpna 1920

o uvolnění vkladu a podílů k upisování čtvrté
s.átní půjčky.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.

Ustanovení vládního nařízení ze dne
26. srpna 1919, č. 488 Sb. z. a n., se rozšiřuje, po
kud jím byly uvolněny řádně přihlášené vklady 
a Podíly do obnosu použitého k upsání druhé 
státní půjčky republiky československé, na upi
sování čtvrté, státní půjčky, povolené zákonem 
ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 3.

Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 
provedl.

Čís. 466.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. srpna 1920 
o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upi

sování čtvrté státní půjčky.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne 

25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Us+anovení §u 8 vládního nařízení ze dne

9. března 1920, čís. 146 Sb. z. a n., se rozšiřuje 
na upisování čtvrté státní půjčky povolené záko
nem ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n.

§ 2
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vylilá-

šení.
š 3.

Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 
provedl.

Švebla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beceš v. r. Johanis v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r. Stříbrný v. r.
Dr^Hotowetz v. r. Dn» Winter v. r. 
Staněk v. r. Dr. Markovič v. r.

Švebla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r. 
íiabrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Staněk v. r.

Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.

Čís. 468.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 3. srpna 1920 

o měně na Československém Těšínsku.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Pro směnu hotovostí v polských markách za 

československé koruny, pokud tyto markové ho
tovosti nepřesahují obnosů, jež byly obyvatelům 
Těšínská, které připadlo Československé repu
blice, vyplaceny při řádné výměně za neokol- 
kované bankovky, stanoví se poměr 300 polských 
marek = 100 Kč.
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Výměnu tuto provádět! budou ode,, dne, kdy 
bude převzala státní správa těšínského Vizemi re
publikou Československou, po osm následujících 
dnů všedriích československé státní pokladny 
a filiálka Bankovního úřadu ministerstva financí 
v Mor. Ostravě nebo na účet státu jiná k tomu 
určená mísfa na průkaz lístkem o výměně ne- 
okolkovaných bankovek za marky, který přejí
mací pokladna straně odebéře a jako účetní do
klad ku svému deníku připojí.

Pro ostatní obnosy' a pro směnu pozdější 
platí pražský záznam.

V době směny za kurs SSVa nesmí peněžní 
úslavy na území v odst. 1. tohoto paragrafu uve
deném uvolnovati jakékoliv hotovosti v polských 

‘markách.

§ 2.

Veškeré pohledávky i závazky soukromo
právní v polských markách, které jsou nebo byly 
splatný na Československém Těšínsku, převést! 
a platit! jest, pokud věřitel i dlužník mají bydliště 
neb sídlo na zmíněném území nebo jinde v re
publice československé, počínajíc dnem převzetí 
správy území toTioto vládou Československou ve 
měně československé dle poměru 100 polských 
marek =f 25 Kč. ,

§ 3.

Veškeré pohledávky /a závazky veřejno
právní v polských markách, pokud jsou splatný 
u pokladen československého státu nebo veřejno
právních korporací československých na Těšín
sku, a dlužníkem neb věřitelem jest osoba, jež 
bydlí nebo má sídlo na Československém Těšín
sku nebo jinde v republ'ce Československé, pře
vést! a platili jest, počínajíc dnem převzetí správy 
území tohoto vládou československou rovněž 
V poměru 100 polských marek = 25 Kč.

§ 4.

Nařízení toto, platí i pro filiálky ústavů cizo
zemských na Československém Těšínsku (-§ l).

§ 5.

Výplaty ostatních pohledávek a závazků sou
kromých i veřejných, cenných papírů i jich ku
ponů, jež znějí na polské marky, toto nařízení se 
netýká.

V bilancích uváděli jest pohledávky i závazky 
v odst. 1. tohoto paragrafu zmíněné zvlášf v ko
runách československých dle pražského záznamu.

§ 6.

Tak zvané „staré účty“ ve společných ko
runách rakousko-uherských povstalé důsledkem 
nařízení vlády republiky Československé ze dne

6. února 1919, č. 57 Sb. z. a n. {o zákazu pře
vodu pohledávek a úhrad z ciziny do republiky 
Československé) a nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 1. dubna 1919, č. 167 
Sb. z. a n. (o zákazu výplat účtů před 26. únorem 
1919 vzniklých), pokud náleží majitelům, kteří 
nejpozději od 26. února 1919 bydlí neb mají sídlo 
na oné části Československého Těšínská, kde se 
nekolkovalo, uznávají se úplně (1:1) v korunách 
československých.

Stejně platí se v korunách československých 
závazky dosud neúhražené, které vznikly před
26. únorem 1919 a znějí tedy na koruny rakousko- 
uherské (nekolkované), jsou-li splatný na uvede
ném území (odst. 1.).

§7.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášky; provésti je ukládá se ministru financí.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. Johanis v. r.
Dr. Engliš v. r- Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r, Dr. Markovič v. Y.

Čís. 469.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. srpna 1920

o státní nákupně oděvních potřeb pro státní za
městnance a učitele.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., nařizuje se takto:

§ 1.

Zřizuje se státní nákupna oděvních potřeb 
pro státní zaměstnance a učitele se sídlem 
v Praze. Účelem jejím jest získati tyto potřeby 
a přikázali je za peníz státním zaměstnancům, 
zaměstnancům v podnicích a fondech státem 
spravovaných a učitelům, af jsou v činné službě 
nebo ve výslužbě.

§ 2.

Tato státní nákupna je§í právnickou osobou; 
výlohy s hospodařením spojené kryje z běžných 
příjmů. ^


