Sbírka zákonů a nařízení, č. §5.

626

podle zákona ze dne 23. března 1923, é. 62 Sb.
z. a n., o ražbě československých dukátů:

Kresba
líce

rubu
a) pětidukátu

§ 1.
(1) V příštích dnech počnou se vydávat;
vždy s letopočtem ražby, letos tedy s památ
ným rokem 1929 dovršujícím tisíciletí smrti
vévody Václava, pětidukáty a desetidukáty,
které co do hrubé váhy i ryzího zlata jsou pěti
násobkem neb desetinásobkem dukátu jedno
duchého (§1 zákona ze dne 23. března 1923,
č. 62 Sb. z. a n., o ražbě československých du
kátů) ; bude tedy míti hrubé váhy pětidukát
17-45448 g, desetidukát 34-90896 g a ryzího
zlata pětidukát 17-2120545 g, desetidukát
34-424109 g.
(2) Průměr pětidukátu jest 34 mm, desetidukátu 42 mm.
(3) Ustanovení § 3, 2. odst., zákona č.
62/1923 Sb. z. a n., platí i pro tyto mince.

§ 2.
(!) Na líci obou těchto mincí (§ 1) jest
obraz vévody Václava na koni s mečem v pra
vici a palmovou ratolestí v levici; v pozadí jest
vlající korouhev, vpravo štít s orlicí. Po levé
straně jest vyznačen letopočet úmrtí vévody
Václava „ý 929“, dole uprostřed jest snítka
lísková a pod ní značky původců B-Oš; do
kola jest nápis „NEDEJ ZAHYNOUT! NÁM
I BUDOUCÍM".
(2) Na rubu obou mincí jest malý znak re
publiky československé s větví lipovou vpravo
a dokola s nápisem; „REPUBLIKA ČESKO
SLOVENSKÁ". Mezi štítem a nápisem jest
půda poseta body. Pod státním znakem jest
vyznačen násobek „5“ a „10“ a pod ním leto
počet ražby.
(3) Okraj jest vroubkovaný a na líci i rubu
s plochou obrubou a perlovcem k ní zevnitř
přiléhajícím.
§ 3.
I1) Pětidukáty a desetidukáty razí stát jak
na svůj účet, tak na účet soukromý.
(2) čistý zisk z ražby těchto mincí plyne
přímo do zlatého pokladu státního.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr financí v dohodě s mi
nistry spravedlnosti a průmyslu, obchodu a
živností.
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95.
Vyhláška ministra financí
ze dne 28. června 1929
o ražebném za československé pětidukáty
a desetidukáty.
Podle § 4 zákona ze dne 23. března 1923,
č. 62 Sb. z. a n., o ražbě československých du
kátů, stanovím ražebné za pětidukát 10 Kč
a za desetidukát 15 Kč.

JUUn! tialiárna v Praze.

Dr Vlasák v. r.

