
Sbírka zákonů a nařízení, č. 266. 1105

§
Československý zúčtovací ústav rozhoduje 

o tom, podléhá-li pohledávka neb dluh sou
pisu, čili nic.

Přihlášky neúplné, nejasné, opožděné neb 
takové, které nebudou podány na úředním 
tiskopisu, jsou neplatné a nebude k nim při
hlíženo.

Rozhodne-li československý zúčtovací ústav, 
že pohledávka nebo dluh nejsou soupisem po
vinny, přihlášku vrátí.

Stížnost do rozhodnutí československého 
zúčtovacího ústavu podati lze u tohoto ústavu 
do 8 dnů (§ 9 vlád. nař. ze dne 7. srpna 1922, 
čís. 264 Sb. z. a n., o československém zúčto
vacím ústavu).

Právní jednání proti tomuto zákazu učiněná 
nebo taková, podle kterých na místo původ
ního věřitele neb dlužníka někdo jiný nastou
pili má, jsou neplatná.

Každý, kdo by proti tomuto zákazu jednal 
nebo při dotyčném právním jednání jakkoli 
spolupůsobil, dopouští se přestupku a bude 
potrestán berní správou svého řádného (po
sledního) bydliště (na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi finančním ředitelstvím) po
kutou do 50.000 Kč (§ 8).

Kromě toho považují se pohledávky proti 
tomuto zákazu urovnané neb takové, při nichž 
stal se pokus takového urovnání, za nepři
hlášené.

§ 10.
§ 8.

Pohledávky, které k povinnému soupisu 
včas přihlášeny nebyly, propadají ve prospěch 
státu, nepřihlášené závazky nezanikají, i když 
vzájemnou dohodou byly uhrazeny.

Následky tyto mohou však nastati jen z opo
minutí úmyslného nebo neomluvitelného, roz
hodne o nich finanční úřad I. stolice (odst.3.).

Kdo povinné přihlášky včas nepodal nebo 
dopustil se vědomě neb z neomluvitelné jre- 
dbalosti jakékoliv nesprávnosti v přihlášce, 
dopouští se přestupku a bude kromě následků 
v odst. 1. zmíněných potrestán berní správou 
svého řádného (posledního) bydliště (na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi finančním ře
ditelstvím) pokutou do 50.000 Kč.

Neuposlechne-li kdo vyzvání českosloven
ského zúčtovacího ústavu, může k tomu býti 
berní správou (finančním ředitelstvím) svého 
řádného (posledního) bydliště donucen pořád
kovou pokutou do 50.000 Kč, kterou lze opa- 
kovati tak dlouho, až vyzvání bude vyhověno.

Pořádkové pokutě předcházeti však nrusí 
vyhrůžka, že pokuta taková, číselně určená, 
bude uložena, neuposlechne-li vyzvaný do 
určené, aspoň Sdenní lhůty.

O stížnostech do těchto všech trestních ná
lezů berní správy (finančního^ ředitelství) 
rozhodují konečně zemské finanční úřady.

Lhůta odvolací jest Sdenní.
Pokuty podle tohoto paragrafu uložené při

padnou státu.
§ 9.

Dnem 15. září 1922 zakazuje se konati i při- 
jímati jakékoli platy, převody a veškerá jiná 
právní jednání, směřující k urovnání pohle
dávek a závazků podle tohoto nařízení sou
pisem povinných.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí v dohodě 
s ministry spravedlnosti a pošt a telegrafů.

Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Staněk v. r.

A. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.

Dr. Mičura v. r.

266.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 8. září 1922

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 
a živnostenské v Přerově.

Dívčí odborná škola rodinná a živnosten
ská v Přerově zařazuje se^ dle § 14 d,^ od
stavce 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 
ř. z., a dle nařízení ministra obchodu ve 
shodě s ministrem kultu a vyučování ze dne 
26. července 1907, č. 180 ř. z., do seznamu 
oněch živnostenských učilišť, jejichž ^ vy
svědčení na odchodnou nahrazují průkaz 
řádného dokončení učebního poměru (tova
ryšský list neb zkoušku tovaryšskou), opoví- 
dají-li ženy živnost oděvnickou omezenou na 
šití ženských a dětských šatů.

L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.

Státní tiskárna v Praze.


