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ská velitelství ministerstvem národní obrany nistrem vnitra, nabývá účinnosti dnem vy- 
zpravena, hlášení.

§ 6.

Přeložení předčasně propuště
ných přebytečných branců do 

zálohy.

švehla v. r.
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r.

t1) Branci, kteří byli podle tohoto nařízení 
propuštěni předčasně z presenční (činné) 
služby na trvalou dovolenou, budou přeloženi 
do I. zálohy dnem, kterým by nabyli nároku na 
toto přeložení, kdyby nebyli propuštěni před
časně z presenční (činné) služby.

(2) Ve vojenské knížce jest předčasné pro
puštění z presenční služby na trvalou dovole
nou s odvoláním na toto nařízení pozname- 
nati.

Bečka v. r. Šrámek v. r.
Srba v. r. Dr. Markovič v. r.

188.

Vládní nařízení 
ze dne 29. srpna 1924 

o nové úpravě statistických známek.

§ 7.
Zrušení předčasného propu

štění přebytečných branců.

(D Budou-li toho mimořádné poměry vyža
dovat!, může ministerstvo národní obrany po- 
volati ^brance, propuštěné podle tohoto naří
zení předčasně na trvalou dovolenou, k pokra
čování presenční (činné) služby.

V) Pominou-li poměry (okolnosti), které 
0 uvolňovaly předčasné propuštění z pre- 
sencní (činné) služby, po propuštění na trva- 
°u dovolenou, nelze naříditi z tohoto důvodu 

Povolaní brance k pokračování presenční 
(činné) služby.

Osvobození od kolků a poplatků.

směřující k provedení tohoto naří- 
. >Jzýjména kdcé žádosti za předčasné pro- 

,eni z presenční [činné] služby), jsou 
nnrl°' ' eny kolků; rovněž přílohy takových 
i„ am> Použije-li se jich jen k tomuto účelu, 
se os';°kózeny od kolků, pročež je třeba, aby 
osnK1 nic^ jich vydání poznamenal účel a 

ba> pro niž jsou určeny.

ír- 5 9‘
C1 n n o s t a provedení nařízení.

minůu0. nařízení, jež provésti se ukládá
lu národní obrany v dohodě s mi-

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 
Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahranič
ního obchodu:

ČI. I.
§ 45 vládního nařízení ze dne 9. listopadu 

1922, č. 328 Sb. z. a n., kterým se provádí 
zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb. z. 
a n., o nové úpravě statistiky zahraničního 
obchodu, a které bylo změněno a doplněno 
vládním nařízením ze dne 25. října 1923, č. 
220 Sb. z. a n., se mění a zní:

„Statistické známky mají tvar obdélníku 
se zoubkovanými okraji, nápis „Statistická 
známka", monogram a malý znak republiky 
Československé a označení hodnoty: 1 Kč, 
2 Kč, 5 Kč a 10 Kč.

Známky za 1 Kč jsou šedomodré s malým 
státním znakem v barvě fialové, známky za 
2 Kč jsou zelené s malým státním znakem 
v barvě červené, známky za 5 Kč jsou modré 
s malým státním znakem v barvě červené, 
známky za 10 Kč jsou červené s malým stát
ním znakem v barvě červené.

Prodirkování statistických známek malými 
písmenky nebo jinými značkami nebo vypou
klým vtlačením písmen neb značek na nich 
lisem, aby byl označen vlastník, není dovo
leno.

Známky, od kterých zoubky okrajní byly 
odříznuty, nebo takové, které jsou poškozeny 
nebo byly již přilepeny, jsou neplatný a nesmí 
jich býti upotřebeno k zapravení poplatku."
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čl. II.

Dnem účinnosti tohoto nařízení pozbývají 
dosavadní statistické známky platnosti; tyto 
z oběhu vyloučené statistické známky lze vy- 
měniti ve stejné úhrnné hodnotě za statistické 
známky podle tohoto nařízení nejdéle do 31. 
ledna 1925.

ČI. III.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem
1. ledna 1925 a provede je předseda vlády 
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností, financí, železnic, pošt a telegrafů a ve
řejných prací.

švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

1. zadržovati nebo uschovávati bez hospo
dářské potřeby nebo nad její míru peníze 
měny československé pro drobný obchod ne
zbytné, jmenovitě mince kovové;

2. poškozovati zákonná platidla;
3. odmítati bez zákonného důvodu zákonná 

platidla vůbec nebo vázati přijetí jejich na 
určité podmínky;

4. jakýmkoliv způsobem rozšiřovali neza
ručené zprávy, jež mohou rušiti oběh zákon
ných platidel.

§3.
Vykonávání tohoto nařízení ukládá se 

ministrům financí, spravedlnosti, národní 
obrany a vnitra.

švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. i 
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

189.
Vládní nařízení (II) 

ze dne 29. srpna 1924

o ochraně oběhu zákonných platidel, kterým 

provádí se §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince 

1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně če

skoslovenské měny a oběhu zákonných 

platidel.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince 1923, 
č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně českoslo
venské měny a oběhu zákonných platidel:

§ 1.
Náhražkami zákonných platidel podle § 4 

zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a 
n. z r. 1924, o ochraně československé měny 
a oběhu zákonných platidel, jsou jakékoliv 
známky, které mají místo československých 
peněz převzíti trvale nebo dočasně některý 
jejich hospodářský nebo právní úkon.

§ 2.
Podle § 6 zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. za

kazuje se:

190.
Vládní nařízení 

ze dne 29. srpna 1924, 
kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne
3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o labských 

plavebních soudech.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 25. dubna 1924, č. 92 Sb. 
z. a n., o labských plavebních soudech:

§ 1.
Ustanovení § 1, odst. 2., vládního nařízení 

ze dne 3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o lab
ských plavebních soudech, se doplňuje a zni 
takto:

(2) Působnost okresního soudu v Karlíne 
jako labského soudu plavebního vztahuje se 
též na obvod okresního soudu na Smíchove, 
působnost okresního soudu v Kralupech n. 
Vit. jako labského soudu plavebního téz na 
obvod okresního soudu ve Velvarech a působ
nost okresního soudu v Roudnici jako lab' 
ského soudu plavebního též na obvod okres
ního soudu ve štětí.


