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§ 11.
J^n°tne tiskopisy vydány budou návami UCeloveho Jměllí fondového jeho sprá-

^l^^ohy, spojené s vydáním všech po
třebných tiskopisu, jakož i místním šetřením
clenu okresních nouzových komisí (§ 9, odst.
úrokVlIl6 reZ1>ní ^lohy zatěžují především
'(§ 4 mdst7 8°)UC1 Z UCelového iniění fondového
§ 12.

liláípn^p1 t0ij0 nabyvá účinnosti dnem vyhlasem. Provede je ministr zemědělství v do
hodě s ministry financí a vnitra.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Srdínko v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v' r.
Udržalv.r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.

či. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášeni; jeho provedením pověřuje se ministr
nistry!1 °brany V d0h0dě 86 zúč^tněnými mí
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.

77.
Vládní nařízení
ze dne 24. května 1928
o konečné úpravě pohledávek u všech peněžmch ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou
vkladů u Těšínské spořitelny.

Jda republiky československé nařizuje
řůna 1920
VýbW"
8-

76.
Vládní nařízení
ze c*ne 24. května 1928,
junz se částečně mění vládní nařízení ze dne
25 září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provad! zákon o úpravě hospodaření ve státních
avo ech, ústavech a zařízeních, jež převahou
nemají plniti úkoly správní.

podkfls rePubliky, československé nařizuje
1922 č 404
Zak°na Ze dne 18- Pasince
ve státních
’ a' a1n‘’,° úpravě hospodaření
iPŽ
f závodech, ústavech a zařízeních
•leZ Plevahou nemaJÍ Plniti úkoly správní :
’
čl. I.
Vládni nařízení ze dne 25. září 1924 č 206

"Vojenské lesní podniky

koslovenském llínsku:' “

°

,la ^

§ 1.
a bě5n?!fdfy naknížky’ pokladniční poukázky
a bezne úcty (všechny tři druhy nadále hro
madné zvané „pohledávky”) v polských maršhS-u 7seínPenecníCh ÚStavů v Peském Těsmsku (§ 10 opatřeni č. 583/1920 Sb z a
n.) s vyjimkou_ vkladů u Těšínské spořitelny
poJileSvky věř!SCode dluSka S^stótní
100 polských marek za
v nólík^vftek ?0dí,ta, se z Peníze účtovaného
v polských márkách koncem rozhodného dne,
• J. H). srpna 1920, s připsanými úroky do
(§-5 č
f.920’. Pokud budou v dokladech
však’ na?- i-86 116 uvedeny.‘ °d tohoto součtu
rozínl l1
Úplně všechny částky po
řízení vvbrí' f/1?/1116 účinnosti tohoto nauložené í
kdeZ1t° na Částky v této době
uiozene se vůbec nehledí.
byk°StVlrUyf kt-erá koncem 10- srpna 1920
rakouskn „i C^Vai?a v Papinových korunách
rakmisko-uherskych, přepočítati jest na polské
markám,V P°merU 100 K = ^0 polským
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částky vybrané v polských zlatých přepočítati jest na polské marky v témže poměru,
v jakém se má celkový počet polských zlatých
valorisací vyšetřený ke stavu polských marek
ze dne 10. srpna 1920.
2. Z příplatku vypočítaného podle bodu č. 1
odečísti jest zálohu povolenou podle § 10 opa
tření č. 583/1920 Sb. z. a n.; rozdíl, o který
tato záloha přesahuje příplatek, se však ne
vrací.
3. Příplatek povoluje se jen na pohledávku,
která byla řádně a včas přihlášena podle vy
hlášky ministra financí ze dne 14. března 1927,
č. 32 Sb. z. a n., o soupisu peněžních pohledá
vek u všech peněžních ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spoři
telny, a jde-li o pohledávku povinnou sou
pisem podle vládního nařízení ze dne 4. března
1919, č. 110 Sb. z. a n., o soupisu peněžních
vkladů a členských a závodních podílů, byla-li
taková pohledávka také podle tohoto nařízení
řádně a včas sepsána.
4. Peněžním ústavem rozuměti jest nejen
mateřský ústav peněžní, nýbrž i filiálku nebo
jinou provozovnu peněžního ústavu, ať hlavní
sídlo takového ústavu je kdekoliv.
Sirotčí pokladny nepokládají se za peněžní
ústavy podle tohoto nařízení.
5. Peněžní ústav (č. 4) byl provozován
v Polském Těšínsku nejpozději od 10. srpna
1920 nepřetržitě nejméně do dne, kdy nabylo
působnosti toto nařízení. Tato podmínka pova
žuje se za splněnou, i když dlužníkem z těchto
pohledávek stal se zatím jiný peněžní ústav
(č. 4) se sídlem v Polsku nebo v Českosloven
sku. V ostatních případech rozhoduje o pří
platku ministerstvo financí ve volné úvaze
podle povahy případu.
§ 2.
Na příplatek (§1) mají nárok osoby, které
dne 10; srpna 1920 byly věřiteli pohledávky
(nebo jejich právní nástupci), a to:
1.osoby fysické, které dne 10. srpna 1
mely řádné bydliště na území českoslo\
skeho Těšínská (§ 1 opatření č. 583/1920
z. a n.) nebo které vyhovují některé z j
mmek stanovených v odst. 1. §u 11 právě dc
ifn? + ,opatr™1> P°kud tyto osoby jsou v <
účinnosti, česko
řqrin 1 ar^nimi Příslušníky a mají záro
venské^ 1Ste na ÚZ6mí r6Publiky českc
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2. peněžní ústavy (§ 1, č. 4), které měly dne
10. srpna 1920 nejméně jeden měsíc sídlo na
území československého Těšínská a byly
oprávněny obchody tam provozovati, jestliže
až do dne účinnosti tohoto nařízení tam se
trvaly, nebo přeložily sídlo jinam na území re
publiky československé.
Filiálkám peněžních ústavů nenáleží pří
platek na účty u jejich ústavu mateřského
nebo u jiných jeho filiálek;
3. jinaké než poďč. 2 jmenované osoby práv
nické a obdobné samostatné jednotky hospo
dářské (na př. veřejné společnosti obchodní,
nikoli však firmy jednotlivců, při nichž rozho
duje osoba majitelova), mají-li na českoslo
venském Těšínsku (hlavní) sídlo aspoň od 10.
srpna 1920 až do dne, kdy nabylo účinnosti
toto nařízení, nebo přesídlily-li odtud po 10.
srpnu 1920 jinam na území republiky česko
slovenské.
§ 3.
(1) Jen na vklady na knížky, nepřesahují-li
jak u věřitele samého, tak i u příslušníků jeho
domácnosti (§ 5 zákona ze dne 15. června 1927,
č. 76 Sb. z. a n., o přímých dan'ch) podle
§ 1, č. 1., úhrnem 3000 polských marek, může
finanční správa státní poskytnouti z volného
uvážení osobám v tísnivých poměrech rodin
ných a majetkových (na př. osobám, které
za berní rok 1927 jsou nebo podle osvědčení
příslušné berní správy [na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi finančního ředitelství, po pří
padě jeho expositury] pravděpodobně^ budou
jvobozeny od daně důchodové podle zák.
č. 76/1927 Sb. z. a n), pokud i jinak vyhovují
podmínkám tohoto nařízení, státní příplatek,
který dohromady s penízem podle polské ^yalorisace za takový vklad přiznaným a v knížce
vkladní řádně vyúčtovaným dosahuje tohoto
poměru (kursu):
1. pokud vklad koncem 10. srpna 1920 podle
§ 1, č. 1., vyšetřený i s připsanými úroky do
31. prosince 1918 nepřesahuje stavu z 26.
února 1919, 100 polských marek = 142G/7 Kč
a 100 K = 100 Kč;
2. pokud takový vklad (č. 1.) jest větší stavu
z 26. února 1919, 250 polských marek =
100 Kč.
(2) Valorisovaný peníz v polských zlatých
bude se odečítati od peníze podle č. l.^nebo 2.
vypočteného v poměru 1 pol. zlatý — 3 75 Kč.
§ 4.
(i) žádost o příplatek (§§ 1 a 3) řádně kol-
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ÍSp Y naležíte doloženou (§ 5) podati lze
nejdeJe do propadne lhůty 60 dnů po účinnosti
a t pYm€7 !" Y™ Spi'ávy (na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi u finančního ředitelstvi, po případe jeho expositury), v jejímž ob
vodu žadatel bydlí.
jejímž od(2) žádosti opožděné vrátí podací úřad ža
dateli bez dalšího řízení; ostatní předloží financmmu ředitelství v Opavě, které o žádostanov?í801dU-e^°kU? tot° nařízení Jinak «edávka řii ’ C-4' ’a t0 1 tehdy’ není-li Pohleodst 4 ) d prih,asena nebo sepsána (§ 5,
,
Pr°fl tomuto rozhodnutí lze podati u tohoto uradu do 30 dnů po doručení jeho vy
mění stížnost k ministerstvu financí.
§ 5.
(O žádost musí býti doložena:

V § 2’ "

“ 3"

nitípin j-- ,, '••ipým notárem overeným vý
še vSm i
ÚČt" ke dni 10- srpna 1920
nařízení.
ami az do dne účinnosti tohoto
PoJSlSfúíY'”1' kníŽka neb0 pokladniční
budiž nřofiY
uschově tuzemského úřadu,
v tomtí nf- T0 P°tvrzení tohoto úřadu’
(§ 4 odst žT,? m'ad. PříPlatky povolující
S&T# &™aMSatelii •»

"■

soupisové

Sb- z- a

pohledávky dne
^ pokladl

lílVmlw",',/
m SSdla

.>al/s„„£
V
ditelství, PO pí

teř"í

S>»;
i"

datel (ieho nrávn? A j expositury) ze zave Ihíté klomlsZ„Pvé„íh1Ce) /»hWóvkn
řádně k soupisu úřihlásuJak-SVe vlastnictvi
ostatních, pS P^i
tvrzeni příslušné berní správv (na Y ’ Ť~
= v Podkaupatské Rusi ífualut SSÍ?

J ' dam z přijmu (důchodkové)

na rok 1921, a pokud patří osobám právipHnnH- 'nebi°
obdobným samostatným
jednotkám hospodářským (§ 2, č. 2. a 3 )
vypiš z obchodních knih ověřený soudem nebo’
veřejným notářem.
ň£p(>-fite}n0sti jiných dokIadů rozhoduje
urad příplatek povolující podle volného uvázeni.
?adat.el iest povinen podati úřadu na
n1 pr,uka?yva vysvětlení o' všech skuteč
nostech, ktere urad uzná za závažné pro posouzenr^ nároku na příplatek nebo hodnověr
nosti předložených dokladů.
( 3) žádosti ^nedoložené nebo nedostatečně
dolozene, jakož i ty, k nimž žadatel vysvětlení
podle předchozího odstavce tohoto paragrafu
pres ureám vyzvání ve stanovené lhůtě ne
podal, mohou býti bez dalšího řízení zamítňnY
sPyáva státní se však zmocniIJťi h'’, 1?°d e volneho uvážení povolila přínoíi? YYvf p0holedávky, jichž přihláška
podle vyhlášky c. 32/1927 Sb. z. a n. nebo
soupis podle vl. nař. č. 110/1919 Sb. z. a n.
staly se ze závažných důvodů opožděně.

nrřf žiS0 věd01Y aby získal pro sebe nebo
, -iY10 Vyh?dy to'noto nařízení, použije
•;ak®k®bY nesprávnosti co do skutečností zde
ozhodnych, dopouští se, pokud není tu činu
trestného podle všeobecných zákonů trestních,
č 583/1920 Y P0trestan P°dle § 13 opatření
a’ krnmi9f°i bb' Z; Y' vezením do šesti měsíců
a kromě toho pokutou do 50.000 Kč.
VtY V/ÍT1 oYytním platí Předpisy hlavy
Vili. (§§ 180-230) zák. č. 76/1927 Sb. z. a n.
§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášeni; provede je ministr financí.
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Novák v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržalv.r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

Státní tiskárna v Praze.

