
1?6 Sbírka zákonů a nařízení, č. 47 a 48,

se hlásiti o výplatu u poštovního úřadu, který 
jest v místě tohoto celního úřadu, dá si však 
napřed potvrditi celním úřadem správnost 
stvrzenky.

2. Kdo odevzdal bankovky falešně okolko- 
vané dle vyhlášky ministerstva financí ze dne
18. prosince 1920 poštovnímu úřadu, bude se 
hlásiti se stvrzenkou (výčetkou) u berního 
úřadu, v jehož obvodě se poštovní úřad onen 
nalézá. Toliko v Praze, Brně, Opavě a Brati
slavě hlásiti se bude u zemské (generální) 
finanční pokladny. Stejně zachová se ovšem 
i ten, komu bylo povoleno bankovky dodatečně 
odevzdati.

3. Vlastníci, jimž bankovky byly zadrženy 
a odevzdány soudu a proti nimž řízení trestní 
skončilo bud’ zastavením neb rozsudkem osvo
bozovacím, musí opatřiti si potvrzení soudu 
jednak o uvedeném výsledku trestního řízení 
a jednak o tom, že bankovky, jež po skonče
ném trestním řízení jako věci doličné ode
vzdány byly soudem dle § 136 tr. ř. hlavnímu 
ústavu Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí v Praze neb jeho odbočkám, skutečně 
jsou vlastnictvím jejich. S potvrzením tímto 
budou se hlásiti o náhradu u Bankovního 
úřadu ministerstva financí, a to buď u hlav
ního ústavu v Praze II., Bredovská 5, neb 
u jeho odboček, v jichž obvodě nalézá se 
trestní soud, který věc jejich projednával.

Článek 4.
Náhrada vyplácena bude od 15. března do 

31. srpna 1922. V této době musí se vlastník 
přihlásiti o náhradu u příslušné výplatný 
(čl. 3.), neboť po 31. srpnu 1922 náhrada se 
se již nevyplácí.

Aby se předešlo návalu a tím i nemožnosti 
vyhověti v prvních dnech všem stranám, 
zmocňují se výplatný, stanovití dle svého uvá
žení pořad výplaty (podle abecedního pořadí 
stran neb dle rozdaných čísel a pod.).

Článek 5.
Vyhláška tato netýká se úřadů státních, 

jimž bankovky falešně okolkované, které byly 
součástí pokladních hotovostí, jako peníze 
státní, byly zadrženy, ani úřadů státních, jež 
bankovky dle výnosu ministerstva financí ze 
dne 31. srpna 1921, č. 88.999/20.410/21, ode
vzdaly ústřední státní pokladně. Způsob vy
účtování těchto státních peněz upraven bude 
zvláštním výnosem.

A. Novák v. r.

47.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 16. února 1922
o vydání prvních drobných mincí měny česko

slovenské po 20 a 50 haléřích.

§ 1.
Podle zákona ze dne 1. března 1921, č. 94 

Sb. z. a n., počne Bankovní úřad ministerstva 
financí v příštích dnech vydávati dle vyhlášky 
uveřejněné zároveň pod čís. 48 Sb. z. a n. 
u hlavního svého ústavu v Praze i u všech 
svých odboček první drobné mince měny 
československé po 20 a 50 haléřích.

§ 2.

Těchto drobných mincí (§ 1) bude dáno do 
oběhu celkem nejvíce za 31 milionů Kč.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; 

provede je ministr financí.

Udržal v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
A. Novák v. r. 
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

černý v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.

48.
Vyhláška

Bankovního úřadu ministerstva financí 
ze dne 16. února 1922

o vydání prvních drobných mincí měny česko
slovenské po 20 a 50 haléřích.

Z nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb. z. a n., počne 
Bankovní úřad ministerstva financí v příštích 
dnech vydávati u svého hlavního ústavu 
v Praze i u všech svých odboček první drobné 
mince měny československé po 20 a 50 ha
léřích.

Ministr financí:

A. Novák v. r.
Členové Bankovního výboru:

Ferd. Kellner v. r. Jos. Malý v. r.


