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(3.—12.) 3. Nařízení o náSiradé za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky
československými. — 9. Nařízení, kterým se pozměňují ustanovení
11 a 13 nařízení ze dne
18. května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, č. 608
Sb. z. a n, o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických. — 19. Nařízení, jímž se
částečně mění, po případě doplňují vlídní nařízení ze dno 23. listopadu 1919, ě. 631 Sb. z. a n.,
ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n., a zo dne 7. dubna 1921, č. 149 Sb. z. a n., o složení,
ko npetenei a způsobu jednání Statistické rady státní. (Statut Statistické rady státní.) —
11. Nařízení, jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n.,
a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 432 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, i na dělnictvo
stavební. —■ 12. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených
v roce 1921.

O.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. listopadu 1921
o náhradě za bankovky Rakousko-uherské
banky s padělanými kolky československými.
Podle zákonů ze dne 25. února 1919, č. 84
Sb. z. a n., a 10. dubna 1919, č. 187 Sb. z. a n.,
nařizuje se:
§ 1.
Vlastníkům bankovek Rakousko-uherské
banky s padělanými kolky československými,
kteří prokázané jich v tuzemsku bezelstně
nébyli sami nebo (při osobách hromadných)
svými zástupci neb zaměstnanci, poskytne se
v korunách československých náhrada 50%
jmenovité hodnoty těchto bankovek, pokud
nejpozději 11. března 1921 odevzdány byly
podle vyhlášky ministerstva financí ze dne
18. piosince 1920 poštovním úřadům neb již
dříve dostaly se do úschovy nějakého státního
úřadu (na př. zabavením podle posledního od
stavce § 10 stanov Bankovního úřadu ze dne
12. května 1919, č. 243 Sb. z. a n.).
Z náhrady vůbec vyloučeni jsou vlastníci
trestaní podle zák. ze dne 22. května 1919,
č. 269 Sb. z. a, n., pro padělání českosloven
ských kolků bankovkových neb vědomé rozši
řování takových padělků.
Způsob a doba výplaty určeny budou
zvláštní vyhláškou ministerstva financí ve
Sbírce zákonů a nařízení.

Bankovky Rakousko-uherské banky s padě
lanými kolky československými, jichž vlast
níkem jest stát, odepíší se jako ztráta celou
jmenovitou hodnotou.

§ 2.
Výplatný určené zvláštní vyhláškou (§ 1,
předposlední odstavec) budou povinny zkoumati průkaz podmínek v § 1 stanovených a
výplatu odmítnouti, mají-li pochybnosti.
Výplatná poznamená takové odmítnutí
s datem na stvrzence vlastníkem bankovek
předložené.
•
Odmítnutý může do 8 dnů na to odvolati se
k berní správě, v jejímž obvodu výplatná jest.'
Rozhodnutí berní správy jest konečné.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; prověsti je ukládá se ministru financí.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mičura v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Dr. V rbenský v. r. Staněk v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.

