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měnu podie běžného kursu, pokud nebudou 
pražskou bursou stanoveny přepočítací sazby 
cizích měn.

3. Zní-li cenný papír jen na důchod pro
centy vyznačený, rozumí se jmenovitou hod
notou suma jistinná, jež vznikne kapitaliso- 
váním důchodu podle jeho míry úrokové.

4. Kupónové archy (úplné nebo neúplné), 
které snad bez příslušných plášťů dlužních 
úpisů byly přijaty do uschování, oceňují se 
podle hodnoty příslušného dluhopisu, jednot
livé však kupony podle částky, na niž znějí.

5. Poplatky vyměřují se při složení hodnot 
na příští pololetí, uhrazují se však po prošlém 
pololetí hotově anebo srážejí pozadu z nejblíže 
splatného výnosu deposita. Pololetím rozumí 
se doba od prvního dne měsíce, v němž byly 
složeny, do posledního dne šestého měsíce. 
Zemské bance jest však ponecháno na vůli vy- 
účtovati tyto poplatky jen jednou ročně.

6. Nestačil-li by výnos deposita k úhradě 
poplatků, jest strana povinna doplatiti schá
zející částku hotově. Při cenných hodnotách, 
jež neposkytují výnosu, musí býti poplatky 
zapraveny předem.

§ 16.
P) Spisy, jež zasílá Zemská banka v záleži

tostech soudnícn' deposit a deposit poručen- 
ských (sirotčích) úřadů u ní uložených sou
dům, poručenským (sirotčím) úřadům a ji
ným úředním místům, nejsou dle sazbové 
položky č. 9. poplatkového zákona ze dne 
9. února 1850, č. 50 ř. z., á dle hesla u uher
ské tarifní položky 46 poplatkových pravidel, 
jakožto úřední dopisy poplatkům podrobeny. 
Dopisy mezi soudy (poručenskými [sirotčími] 
úřady) a bankou i jejím odbočným ústavem 
a zásilky deposit uložených v soudních úřa
dech schovacích, jež k poukazu soudů nebo po- 
ručenských (sirotčích) úřadů zasílají se Zem
ské bance, jsou prosty poštovného, jak to 
ustanovují cl. II, č. 1., a Vlil zákona ze dne 
2. října 1865, č. 108 ř. z., o bezplatném použí
vání poštovního ústavu, pro vzájemný* styk 
státních úřadů.

(2) Tyto dopisy a cenné zásilky opatřeny 
buďtež na straně adresní poznámkou „Ve věci 
soudních deposit —- poštovného prosto".

§ 17.
. Nařízení ministra práv v dohodě s ministry 

íinancí a obchodu ze dne 15. prosince 1909, 
č. 201 ř. z., nařízení ministra práv a správce 
ministerstva financí v dohodě s ministrem 
obchodu a nej vyšší účtárnou ze dne 8. dubna 
1914,^ č. 84 ř. z., nařízení ministra práv ve 
shodě s ministrem financí, ministrem obcho

du a nej vyšší účtárnou ze dne 3. dubna 1918, 
č. 131 ř. z., a vládní nařízení ze dne 12. ledna 
1920, č. 32 Sb. z. a n., se zrušují.

§ 18.
I1) Toto nařízení, jež se vztahuje toliko na 

Čechy, Slovensko a Podkarpatskou Pais, na
bude účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Provedení jeho ukládá se ministrům 
spravedlnosti, vnitra, financí a pošt a te
legrafů.

Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypeír v. r. 
Bečka v. r.

Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

50.
Vládní nařízení 

ze dne 27. března 1925,
kterým se ústavu pro zvelebování živností 
obchodní a živnostenské komory v Pizni udě
luje právo konali zkoušky mistrovské pro živ
nosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a

štítů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 114 a), odstavce 4., zákona ze.dne
5. února 1907, čís. 26 ř.z., jímž se mění a do
plňuje živnostenský řád:

§ I-
ústavu pro zvelebování živností obchodní a 

živnostenské komory v Plzni uděluje se právo 
konati zkoušky mistrovské pro živnost lakýr
níků, natěračů, malířů písma a štítů.

§ 2.
Pro konání této zkoušky i^latí zkušební řád 

předepsaný v příloze A nařízení ministra ob
chodu v dohodě s ministrem veřejných prací 
ze dne 7. srpna 1912, čís. 168 ř. z., jímž se ně
kterým ústavům uděluje právo konati mi
strovské zkoušky.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr průmyslu, obchodu a živností.

Stříbrný v. r.
Novák v. r. ÍVIalypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Hodža v. r.
Srba v', r. Udržal v. r.
Šrámek v. r, Dr. Franke v. r.
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