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(3) Poskytovali úvěry do zahraničí v koru novení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7
nách československých nebo v cizí měně ve Sb. z. a n. z roku 1924, o ochraně českoslo
formě jakékoliv (na př. úvěry obchodní, venské měny a oběhu zákonných platidel.
lombard cenných papírů nebo zástava jiných
§ 9majetkových hodnot, úvěry interimistické
všeho druhu, úvěry emisní, šeky, výplaty,
Provést! toto nařízení přísluší ministru fi
akreditivy vydané v cizině na tuzemsko nancí.
k tíži debetního účtu cizozemce a pod.) jest
Dř. Šrámek v. r.
dovoleno jen do výše a za podmínek, jež čas
Novák v. r.
od času stanoví Národní banka českoslo černý v. r.
venská.
Dr. Gazík v. r.
Dr. Spina v. r.
(4) Poskytování úvěrů u jednoho a téhož Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
dlužníka přesahujících Kč 50,000.000 povo
luje po slyšení Národní banky českosloven Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
ské ministerstvo financí.
Dr. Nosek v. r.
Udržal v. r.
(r>) Tatáž omezení, pokud jde o poskyto
Dr. Vlasák v. r.
vání úvěru, platí též pro tuzemské provo
zovny cizozemců.
Poskytovati úvěry do ciziny vývozem
210.
zboží (prodejem zboží na úvěr) není ome
Vyhláška ministra financí
zeno.
ze dne 28. prosince 1928,
§ 5.
Opatření Národní banky československé kterou se uveřejňují devisová opatření Ná
učiněná na základě předchozích ustanovení
rodní banky československé.
tohoto nařízení vyhlásí ministr financí ve
Národní banka československá učinila ve
Sbírce zákonů a nařízení.
smyslu §§ 3 a 4 vládního nařízení ze dne 28.
prosince 1928, č. 209 Sb. z. a n., kterým se
§ 6.
provádějí některá ustanovení zákona ze dne
(i) Národní banka československá jest
oprávněna uložiti ústavům a firmám, které 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924,
provozují peněžní obchody, aby jí předklá o ochraně československé měny a oběhu zá
daly buď periodicky nebo případ od případu konných platidel, následující opatření, jez mi
statistická data a výkazy o určitých obchod nistr financí podle % 5 citovaného vládního
ních skutečnostech souvisejících s obchodo nařízení tímto vyhlašuje.
váním cizími platidly, data o stavu vlastních
Dr. Vlasák v. r.
devis a o stavu pohledávek a závazků vůči
cizině.
(-') I jiným, jichž se to týče, může Ná Opatření Národní banky Československé
rodní banka československá uložiti, aby jí
případ od případu sdělili úhrnkový stav ve příčině prodejů a koupí československých
korun za cizí platidla a poskytován! uveru
svých pohledávek a závazků v cizině.
v korunách československých do ciziny.
§ 7.
Přestupky ustanovení tohoto nařízení tre
Národní banka Československá stanoví po
stají se, není-li čin podle § 1 zák. č. 7/1924 rozumu §§ 3 a 4 vládního nařízení ze dne
Sb. z. a n. nebo podle jiných trestních usta 28. prosince 1928, č. 209 Sb. z. a n., náslenovení přísněji trestný, podle § 3 zák. č. 7/
1924 Sb. z. a n. pokutou od 100 Kč do 500.000
) K § 3 svrchu citovaného nařízení,
Kč, případně vězením od 24 hodin do 3 měsíců.
h-odeje československých korun (banko■ směnek a veškerých ostatních druhu
§ 8.
ť na některé místo v československé ře
Nařízení toto nabude účinnosti dnem 31.
díce) za cizí platidla do ciziny, dále pioprosince 1928. Týmž dnem pozbývá platnosti
e devis do ciziny za československé ko
vládní nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46
ly a prodeje devis na zdejší burse na pnSb. z. a n., kterým se provádějí některá usta
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kaz z ciziny za československé koruny jsou
všeobecně dovoleny denně do celkového"’ ob
nosu Kč 1,000.000 bez zvláštního povolení
Národní banky československé tam, kde z povahy příkazu jest zjevno, že nejde o řemesl
nou spekulativní činnost.
b) K § 4, odstavci 3., téhož nařízení:
Poskytovat! úvěry do zahraničí v československých korunách nebo v cizí měně jest do
v,v,s,e.. ® 3,000.000 dovoleno všeobecně bez
zvláštního povolení Národní banky českoslo
venské.

Vyhláška tato vstupuje v platnost dnem
1. ledna 1929.
V Praze dne 28. prosince 1928.
Národní banka československá.
Guvernér:
Dr. V. Pospíšil v. r.
Bankovní rada:

Dr. Roos v. r.

\

Státní tiskárna v Praze.

Náměstek vrchního ředitele:

Kučera v. r.

