Sbírka zákonů a nařízení, č. §0@.

ze dne 15. října 1925, č. 207 Sb. z. a n., vy
povídají se ke dni 1. listopadu 1927 a majite
lům poukázek se ponechává na vůli přihlásiti
se o záměnu těchto poukázek za nové 514%ní
státní pokladniční poukázky, j ež budou vydány
na základě zmocnění daného článkem XII. fi
nančního zákona ze dne 15. prosince 1926,
č. 221 Sb. z. a n.
Při této záměně mohou majitelé dosavad
ních poukázek žádati:
buď pětileté poukázky splatné 1. li
stopadu 1932 s 10 kupony, z nichž prvý by
byl splatný 1. května 1928, poslední 1. listo
padu 1932;
anebo sedmileté poukázky
splatné 1. listopadu 1934 se 14 kupony, z nichž
prvý by byl splatný 1. května 1928, poslední
1. listopadu 1934. Při záměně těchto poukázek
bude majitelům nahraženo 35 haléřů ze
100 Kč jmenovité hodnoty nových poukázek
jako zvláštní prémie ústavem výměnu pro
vádějícím.
Poukázky obojího druhu budou zaměněny
za dosavadní poukázky v poměru 100 za 100,
a bude jich lze použiti k ukládání sirotčích
peněz, úroky jsou osvobozeny od daně rentové.
Finanční správě jest vyhrazeno vypověděti
kapitál jak pětiletých tak sedmiletých pouká
zek nových před stanovenou splatností k 1.
květnu nebo 1. listopadu každého roku. Vý
pověď musí však býti uveřejněna čtvrt roku
předem ve Sbírce zákonů a nařízení.
Přihlášky o záměnu poukázek podati jest
od 1. srpna do 31. srpna 1927 u:
1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,
3. České eskomptní banky a úvěrního
ústavu v Praze,
4. České průmyslové banky v Praze,
5. české banky Union v Praze,
6. české hypoteční banky v Praze,
7. Městské spořitelny Pražské v Praze,
8. Moravské agrární a průmyslové banky,
filiálky v Praze,
9. Pražské úvěrní banky v Praze,
10. Slovenské banky v Bratislavě,
11. ústřední banky českých spořitelen
v Praze,
12. Zemské banky, dříve Zemské banky
král. Českého v Praze,
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13. živnostenské banky v Praze,
nebo u filiálek těchto ústavů.
Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si přeje zá
měny, tomu budou poukázky vypovězené dne
1. listopadu 1927 hotově splaceny.
S přihláškou o záměnu jest třeba předložití
dluhopisy poukázek přihlášených k záměně se
všemi kupony splatnými po 1. listopadu 1927.
Scházející kupony jest hotově nahraditi. Sou
časně s kuponem splatným 1. listopadu 1927,
který si majitelé dosavadních poukázek po
nechají, bude jim zaplacena prémie ve výši
1.1/2% jmenovité hodnoty odpovídající době do
savadního oběhu. Tato prémie ve výši 11/4-%
bude majitelům poukázek hlásícím se o zá
měnu vyplacena při vydání nových poukázek,
ostatním majitelům při výplatě kapitálu splat
ného 1. listopadu 1927.
O výplatu splatných poukázek a kuponů mo
hou se strany přihlásiti jako obvykle také
u berních úřadů.
Dr. Engliš v. r. ■
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Vládní nařízení
ze dne 7. července 1927,
jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne
7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se
rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu
šekového o službu náhradové banky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 64 a 71 zákona ze dne 8. dubna 1920,
č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za za
braný majetek pozemkový (zákona náhrado
vého), ve znění zákona ze dne 13. července
1922, č. 220 Sb. z. a n.:
ČI. I.

Ustanovení poslední věty §u 5, odst. 3„
vládního nařízení č. 361/1922 Sb. z. a n. se
zrušuje a nahražuje novým odstavcem (4)
tohoto znění:
„Správní výbor se skládá z předsedy, jeho
náměstka a pěti členů. Předsedu, jeho náměst
ka a za poštovní úřad šekový dva členy správ
ního výboru jmenuje ministr pošt a telegrafů,
dva členy za státní pozemkový úřad předseda
tohoto úřadu a jednoho člena za ministerstvo
financí ministr financí.*4
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ČI. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedou je všichni členové vlády.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r„
híajman v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Hodža v. r.,
též za minittra Dr. Srdínko*.

Udržal v. r.,

102.
Vládné nariadenie
zo dňa 12. júla 1927,
ktorým sa zavádzajú zkúšky tovaryšské
v živnostiach remeselných na území Sloven
ska a Podkarpatskej Rusi.

Vláda československé] republiky nariaďuje
na základe § 15, odstavca 4., a. § 151, odstavca
2., zákona zo dňa 10. októbra 1924 č. 259 Sb.
z. a n. (živnostenského zákona pre územie
Slovenska a Podkarpatskej Rusi):

též za ministra Černého.

§

101.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministrem zemědělství
ze dne 11. června 1927
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 288 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem zemědělství:
f1) Ustanovení vyhlášky ministra financí
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne
15. července 1925, č. 175 Sb. z. a n., o pauša
lování daně z obratu u drobných zemědělců
na Slovensku za rok 1924, a vyhlášky mini
stra financí v dohodě s ministrem zeměděl
ství ze dne 6. listopadu 1925, č. 231 Sb. z. a n.,
o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v Podkarpatské Rusi za rok 1924, platí
obdobně i pro rok 1926.
(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
uveřejnění.
Dr. Engliš v. r.

1.

1- Předpisy § 15, odstavca 2., a §§ 148 až
151 zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. nabývajú plat
nosti dňom 1. septembrom 1927.
2. Tým istým dňom pozbývajú platnosti
ustanovenia § 15, odstavca 3., zák. č. 259/1924
Sb. z. a n., leda že by išlo o pomocníkov uve
dených v § 151 tohože zákona.
§ 2.

1. Nariadenie toto nabýva účinnosti dňom
vyhlásenia.
2. Jeho převedením pověřuj e sa minister
priemyslu, obchodu a živností.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Najman v. r.
černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

Státní tiskárna v Praze.

