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319.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. listopadu 1922
o uvolnění výplat z výtěžku dávky z majetku
a z přírůstku na majetku.
Na základě § 55, odst. 1., čís. 2. a 3., zákona
ze dné 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., na
řizuj e se dodatkem k vládnímu nařízení ze dne
27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., toto:
§ IFinanční správa provede uvolnění a vypla
cení vkladních listů na zadržené bankovky,
uvolnění přebytků z vkladních listů na zadržené
bankovky, vyplacení přeplatků na dávce z ma
jetku a z přírůstku na majetku, jakož i uvol
nění zbytků vázaných zůstatků žirových účtů
a vázaných pokladničních poukázek, pokud
byly podle nařízení ze dne 6. března 1919, čís.
119 Sb. z. a n., ministrem financí do správy
převzaty, prokáže-li se:
1. že strana dávce vůbec nepodléhá aneb
2. že dávce sice podléhá, že však dávku jí
definitivně a pravoplatně předepsanou úplně
(včetně úroků z prodlení a všech vedlejších
výloh) zapravila; u právnických osob pravo
platného předpisu dávky není třeba.
§ 2.

Nekolkované žádosti buďtež podány u pří
slušné berní správy (na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi u finančního ředitelství) a do

loženy příslušnými doklady (podle okolností
nepoužitým vkladním listem na zadržené ban
kovky anebo pokladniční poukázkou) ; podání
žádostí těchto není vázáno na žádnou lhůtu.
§ 3.
O žádostech rozhodne zemský finanční
úřad, o čemž bude strana vyrozuměna; proti
rozhodnutí zemského finančního úřadu je pří
pustná stížnost na ministerstvo financí, a to
do 30 dnů, počínajíc dnem, jenž následuje po
dni doručení.
Povolená výplata provede se poštovním úřa
dem šekovým.
§ 4.
Finanční správa může částky z uvolněných,
pokud se týče k výplatě povolených vkladních
listů, přebytků a přeplatků přikázati na pří
padné nedoplatky daní, poplatků a jiných
státních dávek, za stranou váznoucí.
§ 5.
žádosti o svrchu uvedenou výplatu, které
byly již podány, ale dosud nejsou vyřízeny,
zůstávají v platnosti a vezmou se na základě
tohoto nařízení do meritorního projednávání.

§ 6.
Poukázky na zadržené dobírky poštovních
a železničních úřadů, pokud nebyly dosud vy
placeny, rovnají se vkladním listům na za
držené bankovky.
Z úpravy této jsou však vyloučeny vkladní
listy, pokud se týče vázané pokladniční pou173
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kázky peněžních ústavů, které byly převedeny
na zvláštní žirový účet Bankovního úřadu
ministerstva financí.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; provedení ukládá se ministru financí.
švehla
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Franke v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.
Novák

v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
v. r.

320.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. listopadu 1922
o stažení pětikorunových československých
státovek s datem 15. dubna 1919.
Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pětikorunové československé státovky s da
tem 15. dubna 1919, vydané nařízením vlády
republiky československé ze dne 24. září 1919,
čís. 507 Sb. z. a n„ přestávají býti dnem
31. prosince 1922 na území československé
republiky zákonným platidlem.
§

2.

Od 1. ledna 1923 do 31. prosince 1924 lze
tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměniti
u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to
jak u hlavního ústavu v Praze, tak i u všech
jeho odboček.

§ B.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provede j e ministr financí.
švehla v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Markovič v. r. Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.

321.
Vyhláška Bankovního úřadu
ministerstva financí
ze dne 9. listopadu 1922
o stažení pětikorunových československých
státovek s datem 15. dubna 1919.
Z nařízení vlády republiky československé
ze dne 9. listopadu 1922, čís. 320 Sb. z. a n.,
přestávají pětikorunové československé stá
tovky s datem 15. dubna 1919, vydané vlád
ním nařízením ze dne 24. září 1919, čís. 507
Sb. z. a n., býti dnem 31. prosince 1922 na
území republiky československé zákonným
platidlem.
Od 1. ledna 1923 do 31. prosince 1924 bude
Bankovní úřad ministerstva financí tyto
z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovati
u pokladen hlavního svého ústavu v Praze II.,
Bredovská ul. č. 5, i u všech svých odboček.
Po 31. prosinci 1924 jest i tato výměna vy
loučena.
Ministr financí:

Dr. Rašín v. r.
Členové Bankovního výboru:

Ferd, Kellner v. r.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. E. Rcss v. r.

