
Jistoty, složené ve smyslu §§2^5 nařízení 
ministerstev financí, obchodu a orby ze dne 
22. ledna 1915, č. 15 ř. z., se uvolňují, neuply- 
nula-li Ihůta k opětnému dovozu vyvezených 
pytlů stanovená nebo prodloužená, a mohou býti 
stranám k jejich žádosti vráceny.

§ 2.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti ' dnem vy

hlášení;
§ 4.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr financi v dohodě s ministrem obchodu a 
zemědělství.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.

Čís. 511.
Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 
s předsedou vlády ze dne 8. záři 1920,
že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 27. července 
1920, čís. 458 Sb. z. a n„ kterým se mění § 41, od- 
stávec 2., nařízeni ze dne 20. října 1919, čís. 601 

Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu.

V nařízeni vlády republiky Československé 
ze d.ne 27. července 1920, čís. 458 Sb. z. a n., vy
hlášeném v částce XC11I. dne 31. července 1920, 
opravuje se tato tisková chyba:

V názvu má druhá řádka zníti „ze dne 27. 
července 1920“ a nikoli ^ „ze cme 27. července 
1919“.

Tusar v. r.,
jakc předseda vlády a v zastoupení nepřítomného 

ministra vnitra.

Cis. 512.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 20. srpna 1920 
k provedení zákona ze dne 30 března 1920. č. 252 
Sb. z. a n, kterým se vydávají ustanovení c s átní 

Vlajce, státních znacích a státní pečetí.

§ 1.
K výzdobě státních úřadů a soudů užívá se 

statní vlajky nebo praporu podle ní utvořeného.

Pokud se označuje svrchovanost státní nebo 
státní majetek pruhy' ve státních barvách, buďtež 
pruhy tyto' bčlo-červeno-modré. Opakuj!-li se 
barvy, budiž pruh modrý o polovinu užší nežli 
pruh červený nebo bílý.

•! § 3.

K označení státních úřadů, soudů, ústavů a 
•'podniků, jakož i státního majetku užívá se s vý

jimkou případů uvedepých v §§ 4 a 5 malého stát
ního znaku.

§ 4.

Středním státním znakem označují se státní 
úřady a soudy společné celému státu.

§2.

Pokud jest třeba ve styku zahraničním stát
ního znaku, užívá se k tomu velikého státního 
znaku. Téhož znaku užívá president republiky a 
Národní shromáždění při slavnostních příleži
tostech.

§ 6.
Velikou státní pečetí (§ 8 zákona) pečetí se 

pri slavnostních příležitostech mezinárodních; 
jinak pečetí se malou státní pečetí.

President republiky pečetí dopisy a listiny, 
nevyžadující podle ústavní listiny spolupddpisu 
odpovědného člena vlády, pokud nemají oo*-aby 
zcela soukromé, pečetí shodnou s velkou pečetí 

I státní, avšak s nápisem v kruhu: „President re
publiky Československé'1.

Š- 7.
Státní úřady, soudy, ústavy a podniky užívají 

úřední pečeti, na níž jest zobrazen malý státní 
znak. kol něhož v kruhu jest uvedeno stručné 
označení dotyčného úřadu a jeho sídla. O jazyku, 
v němž toto označeni má býti uvedeno, obsahují 
bližší předpisy prováděcího nařízení k zákonu ze 
dne 29. února 1920,'c. 122 Sb. z. a n., jímž se sta
noví zásady jazykového práva v republice Če
skoslovenské.

Ministerstvo zahraničních věcí urči, pokud 
zahraniční úřady republilcv Československé uží
vají úřední pečeti s velikým státním znakem.

§ 8.

Státní vlajky může býti při slavnostních pří
ležitostech rázu přechodného užíváno i soukrom
níky, dále pak korporacemi, ústavy a úřady, jež 
nejsou'státními, nevzbnzují-li tím klamného zdání, 
že tu jdie o úřad, orgán, ústav, podnik nebo ma
jetek státní.

§9.
Pokud jednotlivci, ústavy nebo korporace 

podíle předpisů vydaných před vznikem,1 republiky;
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Československé smějí užívat! znaků zemských, 
které tvoří nyní součást znaku státního, zacho
vává se jim právo toto i nadále.

§ 10.

Užívání státní vlajky, státních znaků, jakož 
i jeho částí v životě veřejném — s výjimkou pří
padů uvedených v §§■ 8 a 9 — povoluje soukrom
níkům, dále pak korporacím, ústavům a úřadům, 
jež nejsou státními, na odůvodněnou žádost pří
slušné odborné ministerstvo v dohodě s minister
stvem vnitra podle volného uvážení; povolení 
toto může býti kdykoliv odňato.

Za toto povolení, pokud bude uděleno pod
nikům výdělečným, mohou býti vybírány ve pro- 

. spěch státní pokladny zvláštní poplatky, a to jed
nak za jeho udělení poplatek jednou pro vždy až 
do výše Kč 10.000'—, jednak pak za jeho užívání 
roční taxa až do obnosu Kč 500‘—.

Stejného povolení jest třeba, chce-li někdo 
užívali státní vlajky, státních znaků, jakož i jeho 
částí na tiskopisech, a to i v životě soukromém.

§ 11.

O používání vlajek, praporů a znaků v obořu 
správy vojenské budou vydány předpisy zvláštní.

§ 12.
Nařízení toto stává se ihned účinným a pro

vedení jeho přísluší ministru vnitra v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Tusar
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Staněk v. r.

Dr. Meissner v. r.

v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Markovič v. r.
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Státní tisk-iron v Praze.


