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268.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. září 1922

o vydání nových pětikorunových státovek.

§ I-

Po rozumu §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 
1919, čís. 187 Sb. z. a n., počne Bankovní 
úřad ministerstva financí dnem 25. září 1922 
vydávati podle vyhlášky, uveřejněné současně 
pod č. 269 Sb. z. a n., u svého hlavního ústavu 
v Praze i u všech svých odboček státovky no
vého vzoru, které znějí na pět korun česko
slovenských, s datem 28. září 1921.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. A. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r. Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r. Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r. L. Novák v. r. 

Habrman v. r.

269.
Vyhláška Bankovního úřadu 

ministerstva financí 
ze dne 14. září 1922

o vydání nových pětikorunových státovek.

Z nařízení vlády republiky československé 
ze dne 14. září 1922, čís. 268 Sb. z. a n., počne 
Bankovní úřad ministerstva financí dnem 25.

září 1922 vydávati u svého hlavního ústavu 
v Praze i u všech svých odboček nové pěti
korunové státovky s datem 28. září 1921.

Novák v. r.
ministr financí.

Dr. Roos v. r.
člen Bankovního výboru.

Ferdinand Kellner v. r. 
člen Bankovního výboru.

Popis pětikorunové státovky s datem 28. září 
1921 (tvar II.).

Státovky pětikorunové jsou 12 cm dlouhé 
a' 6 cm vysoké, tištěné na bankovkovém pa
píře. Nemají bílého okraje. Základní barva 
státovek jest modrá, jež ve středu přechází do 
barvy hnědočervené.

Líc lemován jest čárkováním a trsy stylizo
vaného listoví, žaludům podobného. Střed 
tvoří kruhovitě zakončený štít hnědočervený 
se světlejší velkou číslicí „5“, z něhož na obě 
strany vycházejí paprskovitě členěné, oblou- 
kovité pruhy tmavší. Celý štít i číslice sama 
vyplněna jest stejnou listovou ozdobou. Levou 
polovinu zaujímá kruhovitý medailon, v němž 
j est poprsí Komenského s nápisem J. A. K o- 
m e n s k ý a letopočty 1592—1670, pravou 
pak vyplňuje medailon stejný s tímto svět
lejším textem:

Tato státovka 
vydaná podle zákona 

ze dne 10. dubna 1919 
čís. 187 Sb. zák. a nař. platí 

pět korun 
československých.

V Praze dne 28. září 1921.
Novák

ministr financí.
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Oba medailony lemovány jsou na třech 
vnějších stranách třemi polokruhovými vý
běžky ; kromě toho přiléhají k nim ještě^ 4 
menší kruhové výplně s číslicemi „5“ v růz
ných polohách. Podtisk jest vlnovitý šedo
hnědý, mezi lemem a medailony zřetelně 
v něm vystupují iniciálky „RčS .

Na rubu, jehož lem svou ozdobou se po
někud liší od líce, jest střed vyplněn kruho
vitým medailonem s malým státním znakem, 
obklopeným nápisem: REPUBLIKA ČESKO
SLOVENSKÁ, nad nímž. v hnědém pásmu 
jest světlé označení hodnoty slovy: PET
KORUN, pod ním pak v podobném pásmu

trestní doložka: Padělání státovek 
se trestá dle zákona a níže SERIE. 
Po obou stranách jsou opět modré medailony 
tvaru jako na líci a v nich proti sobě polo
žené číslice 5, proložené označením hodnot, 
v levo slovenský a ruský, v právo německy a 
maďarský. Celek doplněn obdobnými v kruhy 
vepsanými čtyřmi pětkami jako na líci, a 
podtiskem po stranách hnědým, uprostřed 
světlejším.

Obě strany mají vlnovitý přetisk.

Státní tiskárna v Praze.


