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Cis. 599.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. listopadu 1920
o vydání stokorunových státovek s datem 14, 
ledna 1920 a stažení stokorunových státovek 

s datem 15. dubna 1919.
§ !•

Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 
10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n, počne 
Bankovní úřad ministerstvarfínancí dnem 10. listo
padu 1920 vydávati dle vyhlášky uveřejněné 
zároveň s č. 600 Sb. z. a n. u hlavního svého 
ústavu v Praze i u všech svých odboček statovky 
na 100 korun československých s datem 
14. ledna 1920.

Zároveň berou se z oběhu stokorunové stá- 
tovky s datem 15. dubna 1919, vydané nařízením 
vlády československé ze dne 4. července 1919, 
č. 363 Sb. z. a n., které budou přijímány jako 
zákonité platidlo neb vyměňovány do 31. ledna 
1921 hlavním ústavem Bankovního úřadu mini
sterstva financí v Praze i jeho všemi odbočkami. 
Od 1. února 1921 až do 31. ledna 1923 budou 
tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovány 
Bankovním úřadem ministerstva financí u hlav
ního ústavu v Praze i u všech jeho odboček.

Po 31. lednu 1923 není Bankovní úřad 
ministerstva financí povinen již ani k výměně 
státovek s datem 15. dubna 1919.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; ministra financí se ukládá, aby je provedl.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

r. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 600.

Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí 

ze dne 6. listopadu 1920

0 vydání stokorunových státovek s datem 14. 
ledna 1920 a stažení stokorunových státovek

s datem 15. dubna 1919.

Z nařízení vlády republiky československé 
ze dne 6. listopadu 1920, č. 599 Sb. z. a n., 
počne Bankovní úřad vydávati dnem 10. listo
padu 1920 u svého hlavního ústavu v Praze
1 u svých odboček státovky po 100 korunách 
československých s datem 14. ledna 1920, výměnou 
za stokorunové státovky s datem 15. dubna 1919 
vydané nařízením vlády ze dne 4. července 1919, 
č. 363 Sb. z. a n.

Státovky ty jsou zevrubněji naznačeny v při
pojeném popisu.

Stokorunové státovky s datem 15. dubna 1919 
berou se zároveň z oběhu a bu lou přijímány jako 
zákonité platidlo neb vyměňovány do 31.ledna 1921 
hlavním ústavem Bankovního úřadu ministerstva 
financí v Praze i jeho všemi odbočkami. Od 
1. února 1921 až do 31. ledna 1923 budou tyto 
z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovány 
Bankovním úřadem ministerstva financí u hlavního 
ústavu v Praze i u všech jeho odboček. P o
31. lednu 1923 není Bankovní úřad ministerstva 
financí povinen již ani k výměně státovek s datem 
15. dubna 1919.

Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

Členové Bankovního výboru:

Dr. Pospíšil v. r. Dr. Roos v. r.
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