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§ 8.
Oddíl A návodu k celní sazbě (příloha k na
řízení z 12. května 1919, <5. 379 Sb. z. a n.) se
zrušuje a nahrazuje tímto zněním:
A. K vyclí vání:
a) Vzhledem k přechodnosti celních úlev, vy
značených v tomto tarifu, byly dosavadní výměry
táry při všech položkách ponechány.
b) Ve všech případech, v nichž zákon ze dne
13. února 1901), č. 20 ř. z, o celní sazbě, a uher.
zák. článek Lili. z r. 1907, neb prováděcí před
pisy k nim stanoví určitý obnos celní sazby neb
celního poplatku jako měřítko pro posouzení cel
ního odbavování, nutno vžiti za základ číslici celní
sazby nebo oonos základního celního poplatku
bez valutnílto příphTTku. (Podléhá tudíž veškeré
zboží podrobené celní sazbě 7 K 50 h proclení
dle hrubé váhy a pod., ať se vybírá k dotyčné
sazební položce valutní příplatek 9U0'yo, 600u/o
nebo 200°/ouí.)

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. prosíňce 1920; provedením ji ho povéřu]e se ministr
financí v dohodě s ministře n obchodu a ministrem
zemědělství.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Ensdiš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Falnor v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Čís. 611.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920
o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní
knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
ě. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ i.
Veškeré peněžní ústavy jsou povinny ozná
mili během 30 dnů po vyhlášení tohoto nařízení
příslušnému županovi částky peněz župních, měst
ských a obecních, včetně těch peněz, jež náleží
veřejným jměním a veřejným nadacím ze žup,
měst a obcí ležících na území bývalého království
uherského jež u nich jsou uloženy, dále pod ja
kým číslem a na jaké jméno jest o těchto penězích
vkladní knížka vystavena a komu byla odevzdána.

§ 2.
Županovi se ukládá, aby vyšetřil, které z těchto
vkladních knížek byly zavlečeny do Maďarska,
načež aby dotyčným peněžním ústavům písemně
přikázal vyplatili vklady na takové knížky i s případnými úroky do 14 dnů bernímu úřadu, jejž
příkaz označí.
O tomto příkazu vyrozumí se též majitel
vkladu.
§ 3.
Práva vlastníka a práva jiných osob, vztahu
jící se na takové vklady a nabytá právně platným
způsobem, zůstávají nedotčena .s tou změnou, že
nároky na ně jest uplatňovali nikoliv u peněžního
ústavu, u něhož vklad byl uložen, nýbiž u berního
úřadu, jemuž byl vklad na základě příkazu župa
nova vyplacen, a sice do výše jím převzatých
peněz.
Námky proti peněžnímu ústavu mohou býti
uplatňovány pouze ohledně částek, na kteié má
majitel vkladu v den jeho výplaty bernímu úřadu
(§ 2) nárok ze vkladu a lelio příslušenství a jež
nebyly berníma úřadu vyplaceny.

§ 4.
Peněžnímu ústavu, jenž vjhověl příkazu udě
lenému dle § 2 tohoto nařízení, dostane se od
župana p< tvrzení o řádné výplatě vkladu i r pří
slušnými úroky.
V případě, že by peněžní ústav nevyhověl
oznamovací povinnosti stanovené §em 1, může žu
pan uložili peněžitou poku u do dvojnásobné
částky peněz, jež bylo oznámili, nejvýše však do
20.00i) Kč. nebo trest na svobodě do 6 měsíců
odpovědným orgánům peněžního ústavu a ko
nečně vyslovili ztrátu živnostenských oprávnění.
O stížnostech proti výměru pokuty rozhoduje
s konečnou platností ministr s plnou mocí pro
správu Slovenska, po zrušeni jeho úřadu pak
ministeistvo vnitra.
Zaprtvením peněžité pokuty nezaniká povin
nost k náhradě škody vzniklé následkem opo
menutého oznámení.
I 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti duem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
s plnou mocí pro správu Slovenska.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.

