Sbírka zákonů a nabízení, č. 31.

řitelem a v držení směnky ústav nebo podnik,
který podle svých stanov nebo platných proň
jinakých organisačních ustanovení jest opráv
něn provozovati obchody peněžní a úvěrní,
anebo kupec plného práva, který takové ob
chody provozuje po živnostensku (bankéř).
§ 10.
Ustanovení předešlých paragrafů platí ob
dobně i o kupeckých poukázkách, pokud jsou
podrobeny poplatkům směnečným.
§ 11.

Nebylo-li řádným způsobem vyhověno po
platkové povinnosti podle sazby uvedené
v § 1, řídí se poplatek zvýšený dvakrát tak
vysokým násobkem poplatku zkráceného, ja
kým se řídí podle ustanovení dosavadních
tenkráte, když není řádným způsobem vyho
věno poplatkové povinnosti podle sazby uve
dené v či. L, § 2, zákona ze dne 7. dubna 1920,
č. 249 Sb. z. a n.
§ 12.

Dosavadní zákonná ustanovení o směneč
ných poplatcích, pokud nebyla tímto zákonem
změněna, platí nadále a dlužno jich na směnky
pod tento zákon náležející užiti obdobně.
§ is.
Finanční správa jest k účelům kontroly
oprávněna požadovat! od osob, ústavů a podni
ků, které se zabývají poskytováním úvěru, aby
jejím orgánům předložily směnky, jež u sebe
mají, a své zápisy k nim se vztahující.
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v době mezi počátkem účinnosti zákona uve
deného v tomtéž odstavci a zákona tohoto a
které podléhaly podle zákonných ustanovení
dosavadních poplatku podle stupnice I, po
kládají se za řádně zpoplatněné, jestliže byly
zpoplatněny podle sazby zákona ze dne
7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n.
§ 16.
Tento zákon nabude účinnosti .prvním dnem
měsíce následujícího po vyhlášení.
Provésti jej se ukládá ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

31.
Zákon ze dne 25. ledna 1922,
kterým se prodlužuje omezení práva stěhova
cího podle zákona ze dne 17. března 1921,
čís. 118 Sb. z. a n.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IDoba, po kterou přesídlení do obce může
nařízením podle § 1 zákona ze dne 17. března
1921, čís. 118 Sb. z. a n., býti dovoleno jen za
podmínek zákonem tím stanovených, prodlu
žuje se do 31. prosince 1922.

§ 14.
Vláda se zmocňuje, aby při prodeji a vý
měně úředních směnečných blanketů vybírala
ke krytí výrobních nákladů přiměřený po
platek.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 15.

§ 3.

U) Ustanovení zákona ze dne 7. dubna
1920, č. 249 Sb. z. a n., platí obdobně také o li
stinách stejného druhu, na jaký se uvedený
zákon vztahuje, podrobených poplatkům po
dle zákonných ustanovení právní soustavy
uherské. Znění uvedeného zákona bude pro
tento účel upraveno nařízením.

Ministru sociální péče se ukládá, aby tento
zákon provedl v dohodě s ministrem vnitra.

§ 2.

T. G. Masaiyk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

(2) Listiny druhu uvedeného v odstavci
předcházejícím, jejichž poplatnost vznikla
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