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Pohledávky i vklady ve společných korunách 
rakousko-uherských (neoholit o váných) splatné na 
územích v §u 1 tohoto nařízení vytčených, jichž 
majitelé trvale bydlí nebo mají sídlo na území 
bývalého Rakouska a Uherska mimo obvod re
publiky Československé, uzavřití jest ku dni, jímž 
toto nařízení nabude účinnosti; výplata z nich 
nesmí se stati v korunách československých.

Převody těchto pohledav-k a vkladů mohou 
se stati pouze na účty stejného druhu.

§ 12.

Nařízení toto platí i pro filiálky cizozemských 
ústavů na územích v §n 1 vytčených.

' § 13.
Kdo vědomě, aby získal pro sebe nebo pro 

jiného výhody tímto nařízením stanovené, použije 
jakékoliv nesprávnosti co do skutečností zde roz
hodných, dopouští se, pokud není tu činu trest
ného podle všeobecných zákonů trestních, pře
stupku a bude potrestán politickým úřadem 
(administrativní policejní vrchností) podle § 2 
zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

Za osoby právnické stíhají se zákonní zástupci 
i zřízenci.

Nařízení toto 
hlášení; provede je

, § 14.
nabývá účinnosti 
ministr finaic i

duem vy-

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Čís. 577.

Op£ tření Stálého výboru Národního shro
mážděni republiky Československé podle 

§ 54 ustavní listiny

ze dne 8. října 1920,

kterým se upravuje z důvodů války promlčení 
práva ku předpisu a vymáhání pojistného.

Stálý výbor Národního shromáždění republiky 
Československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny 
ze dne 29. únor^ 1920, č. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ I-
V době od 1. ledna 1914 až do 31. prosince 

1919 staví se běh lhůt, jež jsou stanoveny v § 3 
zákona z 8. února 1909, č. 29 ř. z., pro promlčení 
práva úrazových pojišťoven, okresních nemocen
ských pokladen a spoleóenstevnícji nem menských 
pokladen předepsat! pojišťovací příspěvky a vy
máhat! je.

§ 2.
Totéž platí o lhůtách, jež jsou stanoveny 

v § 46, odst. 3., zák. čl. XIS. z roku 1907.

§ 3-
Nařízení ministerstva vnitra ze dne 17. dubna 

1917, č. 173 ř. z., se zrušuje.

§ 4.
Toto opatření Stálého výboru podle § 54 

ústavní listiny nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 5.
Ministru sociální péče se ukládá, aby opa

tření toto provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Popelka v. r.,

jako náměstek ministerského předsedy 
a jako ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Engliš v. r. 
Husák v. r. Dr. Šusta v. r.
Průša v. r. Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Gruber v. r.

Dr. Patka v. r..
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení 

nepřítomného ministra železnic.

Cis. 578.
Opatření Stálého výboru Národního shro
máždění republiky Československé podle 

§ 54 ústavní listiny 
že dne 8. října 1920, 

jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy 
v částce 50,000.000 Kč osvobození od kolků a po
platků a povoluje se použiti, titrů této zápůjčky 
k uložení sirotčích, nadačních a podobných ka

pitálů.

Stálý výbor Národního shromáždění republiky 
Československé usnesl sě podle § 54 ústavní listiny 
ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ I-
Zápůjčce 50,000.000 Kč, již uzavřel městský 

výbor v Bratislavě podle usnesení valného sbro-
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máždění zastupitelského sboru ze dne 29. října 1919, 
schváleného ministrem s plnou mocí pro správu 
S1 <venska výnosem ze dne 18, ledna 1920, č 8793 
pres adm., za účelem konversc nezaložených obec
ních dluhů a úhrady nutných stavebních nákladů, 
a uskuteční vydáním dílčích dlužních úpisů za 
podmínek schválených státní správou, přiznává se 
osvobození od kolků a poplatků co do kapitálu 
i úroků.

Toto osvobození vztahuje se zejména na listiny, 
právní jednání a podání k správním úřadům, jakož 
i na dílčí d uhopisy a, kupony.

Dílčích dluhopisů, vydaných městským výbo
rem v Bratislavě k účelů v § 1 vytčenému, smí 
býti užíváno k ukládání peněz, jež náležejí na
dacím, ústavům, veřejňémú dozoru podléhajícím, 
a poštovnímu šekovému úřadu, rovněž tak k ulo
žení peněz sirotčích, svěřenských a depositních 
a konečně až do výše bursovního kursu, avšak 
nikoli přes jmenovitou hodnotu, za služební a ob
chodní kauce.

§ 3.
Provésti toto opatření, jež nabývá účinnosti 

duem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, vnitra 
a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Popelka v. r.,

za ministerského předsedu a zároveň ministra 
i vnitra a jako ministr spravedlnosti.

Dr. Bpneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.

Husák

Dr. Brdlík v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 

v. r.
Dr. Patka y. r., ,

jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení 
nepřítomného ministra železnic.

'f -------------

Cis. 579.

Naíízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. října 1920,

jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a 
o požadovacím právu na předměty doličné ulo
žené u občanských a vojenských soudů trestních.

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

§ l. ■ ■■ ' •
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n., o póžado- 
vacím právu na předměty doličné uložené u ob
čanských a vojenských soudů trestních, se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a výkon jeho ukládá se ministrům spravedl
nosti a národní obrany.

Cent y v. r.

Dr, Beneš v. r.
Dr. Engltš v. r.

Dr. Burger v. r.

Dr. Kovařík v: r. 
Průša v. r.
Dr. Popelka v. r.

Husák

Dr. Šusia v. r.
Dr. řa.Dor v. r. 

Dr. Hoíowetz v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Mičttra v. r. 

v. r.
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