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článek III.

V 1. odst. §u 37 vládního nařízení ze 16. 
prosince 1919, č. 666 Sb. Z/ a n., se slova „vy
jmenovaných v § 1, č. 1. 'až 5. zák.“ zrušují 
a nahrazují novým zněním „vyjmenovaných 
v § 1, č. 1. až 6„ zák.“.

článek IV.

října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání vá
lečné lichvy, stíhají se dle § 2 zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Staněk v. r.

Dr. Dérer v. r. 

černý v. r.

Dr. Mičura v. r. 

A. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Vrbenský v. r 

Dr. šrobár v. r.

L. Novák v. r. 

Habrman v. r.

Tučný v. r. 

Srba v. r.

432.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921 

o zrušení nejvyšších cen piva.

§ 5.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, 
aby nařízení toto provedl v dohodě s ministry 
vnitra, financí, obchodu, spravedlnosti a ze
mědělství.

Dr.

Udržal v. r. 

černý v. r.

A. Novák v. r. 

Dr. šrobár v. r. 

Dr. Dolanský v. 

L. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Beneš v. r.

Tučný v. r.

Staněk v. r. 

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

r. Srba v>r.

Dr. Dérer v. r. 

Dr. Mičura v. r.

433.

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

§ 1.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 11. února 1921, č. 63 Sb. z. a n„ o nej
vyšších cenách piva, se zrušuje.

Kdo by žádal za pivo ceny zřejmě pře
mrštěné, bude stíhán podle zákona ze dne
17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání 
válečné lichvy.

• § 2.
V každé místnosti, ve které se pivo čepuje 

nebo prodává, musí býti zjevně označeny 
ceny piva dle původu a druhu jeho.

Na nádobách s pivem (sudech, lahvích, 
bednách atd.) buďtež označeny trvanlivě a 
zřetelně druh piva (výčepní, ležák, specielní) 
a značka pivovaru, po případě stáčeče.

Na pípách nebo výčepních kohoutcích bu
diž způsobem pro kupujícího zřetelným vy
značen druh piva, jež se právě čepuje.

Přestupky tohoto nařízení, pQkud se ne
trestají dle ustanovení zákona ze dne 17.

Vyhláška ministra financí 

ze dne 30. listopadu 1921 

o směrnicích stanovených Reparační komisí 

pro označení předválečných rent dle článku 
203., al. 2., mírové smlouvy St.-Germainské.

Na základě zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 124 Sb. z. a n„ provedeno bylo nařízením 
vlády republiky Československé ze dne 7. dub

na 1921, č. 151 Sb. z. a n„ zjištění a sezname- 
nání dluhopisů předválečného nezajišteneho 
státního dluhu, rakouského a společného stát
ního dluhu rakousko-uherského, ve smyslu 
článku 203., al. 2„ a jeho přílohy mírové 

smlouvy St.-Germainské.
Reparační komise ustanovila rozhodnutím 

ze dne 31. srpna 1921, čís. 1502:

„1. Rakouskou republikou nebudou ozna
čeny dluhopisy, náležející příslušníkům P 
ných států než republiky Rakouské, ktm^ 
v době, kdy mírová smlouva St.-Germainska 
nabyla působnosti, byly na území republiky 
Rakouské podle velícího ustanoveni zákono
dárství bývalého mocnářství Rakousko-uher
ského nebo republiky Rakouské, nebo ktere 
byly přeneseny na území Rakouské republiky



1577Sbírka zákonů a

následkem válečného opatření bývalého moc
nářství Rakousko-uherského nebo republiky 

Rakouské.
2. Lhůta stanovená reparační komisí pro 

okolkování dluhopisů nezajištěného dluhu ra
kouského, která měla vypršeti 15. září, jest 
prodloužena do 15. října. Jednotlivé státy 
cesionářské mají dbáti o to, aby všechny 
dluhopisy byly předloženy do této lhůty vlád
ním úřadovnám k tomu cíli pověřeným.

3. Při předložení dluhopisů budou sezname- 
nána jejich čísla a datum emise, jméno a 
adresa jejich majitele. Dluhopisy budou ozna
čeny s výhradou ustanovení následujícího 
odstavce 4. razítkem vlády, na jejímž území 

se nalézají.

4. Majitel dluhopisu (bez rozdílu, zdali je 
příslušníkem státu cesionářského čili nic) 
bude moci při předložení titrů podati písem
nou žádost, opatřenou všemi potřebnými prů
vodními prostředky, aby na základě čl. 266. 
nebo kteréhokoliv jiného článku mírové 
smlouvy St.-Germainské jeho dluhopis byl 
vydán neoznačený státem, na jehož území se 
nalézá. Dluhopisy, ve příčině kterých bude 
takováto žádost podána, nebudou míti úřední 
značky vlády země, ve které jsou uloženy. 
Takové dluhopisy budou označeny pouze od
lišnou a nezničitelnou značkou, na př. zvlášt
ním razítkem nebo tím, že se perforací vy
značí číslo serie, aby mohly býti zjištěny. 
Tato značka bude důkazem, že proti úřed
nímu označení vládnímu bylo protestováno. 
Jméno a adresa majitele budou zapsány, jak 
jest vytčeno shora v odstavci 3.

5. Do 30. listopadu 1921 bude Reparační 
komisi zaslati úplný seznam dluhopisů ať 
definitivně označených, anebo opatřených jen 
značkou, že proti označení byl podán protest; 
seznam bude doložen podrobnostmi tohoto 
provedení. Reparační komise nebude při pro
vádění článku 203. přihlížeti k dluhopisům, 
které nebudou uvedeny v seznamech v této 
lhůtě jí odevzdaných."

Lhůta v odstavci 2. stanovená byla dalším 
rozhodnutím Reparační komise prodloužena 
do 31. prosince 1921.

Důsledkem tohoto rozhodnutí ministerstvo 
financí vyzývá:

I. všechny majitele dluhopisů uvedených 
v § 3 nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., 
a nalézajících se na území republiky česko
slovenské, pokud je ve lhůtě nařízením ze dne
7. dubna 1921, čís. 151 Sb. z. a n., stanovené 
neodevzdali do úřední úschovy, aby tak uči

nařízení, č. 438.

nili nyní dodatečně nejdéle do 31. prosince 
1921, a to:

a) majitelé bydlící v Čechách u finanční 
zemské pokladny v Praze III.,

b) majitelé bydlící na Moravě u finanční 
zemské pokladny v Brně,

c) majitelé bydlící ve Slezsku u finanční 
pokladny v Opavě,

d) majitelé bydlící na Slovensku u gene
rální finanční pokladny v Bratislavě,

e) majitelé bydlící v Podkarpatské Rusi 
u finanční hlavní pokladny v Užhorodě.

Při předložení nutno vyplniti trojmo se
znamy B ve smyslu § 5 citovaného nařízení 
a udati důvody, proč dluhopisy nebyly ode
vzdány do úřední úschovy ve lhůtě stanovené 
nařízením ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. 

z. a n.
Tímto dodatečným označením a odevzdá

ním do úřední úschovy nepřejudikuje se ni
kterak rozhodnutí, budou-li dluhopisy tyto 
uznány za dluh republiky československé 

čili nic.
Po 31. prosinci 1921 nebudou již dluhopisy 

přijímány k označení a do úřední úschovy a 
nebudou tudíž také pojaty do seznamů, jež 
dlužno předložití Reparační komisi, a nebude 
na ně dle odst. 5. shora uvedeného rozhodnutí 
této komise vzat zřetel.

Tímto opatřením odpadá individuelní vy
řizování žádostí, podaných u ministerstva fi
nancí o dodatečné převzetí předválečných rent 
rakouských do úřední úschovy, na což se ža

datelé upozorňují.

Z dodatečného označení a úschovy vylučují 
se dluhopisy, které jsou již označeny úřední 
značkou některého nástupnického státu (na 
př. rakouskou značkou „Oe“ a j.), pokud tato 
značka nebyla vládou tohoto státu výslovně 

zrušena.
II. Majitelé zmíněných dluhopisů (vyjíma

jíc příslušníky československé), kteří se do
mnívají, že ve smyslu hořejšího odstavce 4. 
rozhodnutí Reparační komise přísluší^ jim 
podle ustanovení některého článku mírové 
smlouvy St.-Germainské právo protestu proti 
označení jejich dluhopisů úřední značkou re
publiky československé, se vyzývají, aby tento 
svůj písemný protest (dvojmo; zvláštní tisko
pis není předepsán) podali doložený všemi 
vhodnými průkazy (o státní příslušnosti, 
o době nabytí titrů a j.), které použití do
volávaného ustanovení mírové smlouvy odů

vodňují,
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a) pokud své titrý již do úřední úschovy 
odevzdali, u Ředitelství státního dluhu (likvi- 
datura v Praze III., Malostranské nám. č. 2)
s podrobným označením dluhopisů a úředního | 
schovacího místa;

b) pokud tak ještě neučinili, u míst pod I. 
uvedených, současně s předložením dluhopisů.

Dluhopisy, proti jejichž označení úřední 
značkou československou bude podán protest, 
budou označeny zvláštním razítkem v čer
vené barvě a straně bude vydáno potvrzení, 
že protest byl podán.

A. Novák v. r.

434.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921,

kterým se zrušují omezení obchodu s výrobky 
železářských hutí.

Na základě §u 5 zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 2. prosince 1919, č. 633 Sb. z. a n., dále i 
ze dne 9. dubna 1920, č. 223 Sb. z. a n., a ze ! 
dne 5. října 1920, č. 559 Sb. z. a n., kterými j 
se upravuje obchod s výrobky železářských I 
hutí, se zrušují.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy- í 

hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr prů- j 

myslu, obchodu a živností.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

435.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921 

o zrušení ustanovení o placení kolkových po
platků hotovými penězi.

Na základě §u 5 zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§§ 3 až včetně 7 nařízení ministerstva fi
nancí z 22. prosince 1918, č. 86 Sb. z. a n., 
o placení kolkovného, se zrušují.

§ 2.
Nařízení toto, jehož provedením pověřuje 

se ministr financí, nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 1.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r. 
černý v. r.
L. Novák v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Mičura v. r. 
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.

436.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921

o přeložení sídla slúžnovského úřadu 
ze Zemanské Oče do města Komárna.

Na základě § 1, bod 2., zákona ze dne 22. 
března-1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní 
úpravě správy politické na Slovensku, naři

zuje se toto:

§ 1.
Sídlo slúžnovského úřadu okresu Žitno- 

ostrovského (župa Komářenská) překládá se 
ze Zemanské Oče do města Komárna.

Dosavadní název „okres žitnoostrovský' 
nahrazuje se názvem „okres Komárenský'.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provésti je přísluší ministru vnitra 
v dohodě s ministrem s plnou i^ocí pro správu 

Slovenska.
Dr. Beneš v, r.

Udržal v. r.

A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 

Šrámek v. r. 

Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 

Dr. Dérer v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 

L. Novák v. r. 

Tučný v. r. 

Habrman v. r. 

Srba v. ri 
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna Praze.


