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kovkách Rakousko-uherské banky na předložení 
u Zemské banky království Českého, anebo u ji
ných bank Zemskou bankou k tomu filiálně urče
ných. Poukázek těchto nelze amortisovati a nelze 
o nich vymoci ani záznamu ani zápovědi.

§ 2.

Poukázky v § 1 zmíněné bude vydávali 
banka v soukromém obchodě na krátkodobé zá
půjčky, nejvýše 90tidenní, a to bud' eskontem nebo 
na lombard. Zápůjčky státu jsou vyloučeny.

K eskontu mohou býti připuštěny směnky 
znějící na korunovou měnu, opatřené podpisem 
alespoň dvou k placení způsobilých dlužníků 
a pokladní poukázky Rakousko-uherské banky.

Lombardní zápůjčky jsou přípustný na zá
kladě cizozemských platidel, neraženého zlata 
a stříbra, dospělých pohledávek za Rakousko- 
uherskou bankou a cenných papírů, požívajících 
sirotčí jistoty, aneb i jiných cenných papírů, zna
menaných na pražské burse, a to při cizozem
ských platidlech, neraženém kovu a pupilárních 
cenných papírech do 75% tržní ceny, pokud se 
týče kursovní hodnoty, při ostatních cenných 
papírech do 60% kursovní hodnoty, nejvýše však 
do výše hodnoty jmenovité, při pohledávkách za 
Rakousko-uherskou bankou do výše jich hodnoty. 
Vyloučeny jsou z lombardu cenné papíry, jichž 
kupony jsou splatný mimo hranice Českosloven
ského státu.

§3.

K směnování poukázek chovati bude Zem
ská banka hotovost bankovek Rakousko-uherské 
banky, po1 případě drobných mincí korunové měny 
'(reservu). První hotovost se zřídí vkladem 
Československého státu ve výši 25,000.000 K, 
zúročitelných sazbou o 1L% nižší, nežli bude 
činiti diskont zápůjček uvedených v § 2.

§ 4.
Úhrnný výdej všech poukázek nesmí pře- 

sahovati čtyřnásobnou reservu (§ 3.) bankovek 
Rakousko-uherské banky a drobných mincí měny 
korunové. Nařízením úřadu pro správu finanční, 
vydaným v dohodě s úřadem pro správu prů
myslu, obchodu a živností, jakož i úřadem pro 
správu zemědělství, může býti kdykoliv výdej 
bankovek pod tuto hranici omezen neb úplně 
zastaven.

§ 5.

Ku provádění obchodu dle tohoto zákona 
zřídí Zemská banka zvláštní oddělení od ostat
ních odvětví jejich obchodu účetně a bilančně 
přísně oddělené, jež bude státi pod stálým do
zorem komisaře Československého státu. O stavu 
oběhu poukázek a jich krytí jest uveřejňovati 
zprávu každého 10. a 20. a posledního dne v mě
síci.

§6.
Zisk, plynoucí z výdeje těchto poukázek, roz- 

dělovati se bude mezi Zemskou banku a Česko
slovenský stát v tomto poměru: roční zisk do 
jednoho milionu se rozdělí mezi banku a stát v po
měru 1:2. Roční zisk přes jeden až do dvou mi
lionů rozdělí se v poměru 1:3. Každý další mi
lionový stupeň se dělí v poměru ve prospěch 
státu o jednotku vyšším (1:4, 1:5, 1:6 atd.).

§ 7.
Poukázky v § 1 zmíněné budou v území 

Československého státu zákonným platidlem jako 
bankovky Rakousko-uherské banky a budou bez 
obmezení přijímány u všech veřejných pokladen.

§ 8.
Bude-li zastaven výdej poukázek, jest úřad 

pro správu finanční v dohodě s úřadem pro 
správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem 
pro správu zemědělství oprávněn stanovití lhůtu, 
do které jest Zemská banka povinna poukázky 
směňovali a po uplynutí této lhůty odejmouti ře
čeným poukázkám povahu zákonného platidla.

§9.
Veškeré knihy a zápisky oddělení Zemské 

banky vydávajícího poukázky (§ 5), jakož i li
stiny jím vydané, dále listiny za účelem zajištění 
zápůjček (§ 2) vydané jsou osvobozeny od kolku 
a poplatků.

§ 10.
Zákonem tímto se mění, pokud se týče do

plňují platné stanovy Zemské banky království 
Českého v Praze.

§ 11.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.

§ 12.
Provedením tohoto zákona pověřuje se úřad 

pro správu finanční v dohodě s úřadem pro 
správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem 
pro správu zemědělství.

Dr. AI. Rašín v. r. Prášek v. r.
Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Stránský v. r.

Čís. 50.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu 
a živností ze dne 26. listopadu 1918

o zřízení československé komise pro státní do
dávky.

§ 1.
Ku vyřizování všech státních dodávek se 

týkajících záležitostí zřizuje se pro přechodní 
dobu do mírového hospodářství československá 
komise pro veřejné státní dodávky v Praze.
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Komise tato skládá se z komise správní, jíž 
jmenuje ministr obchodu a z komise odborné, 
v níž zasedají zástupci: ministerstva národní 
obrany, ministerstva financí, ministerstva ob
chodu, ministerstva zásobováni, ministerstva 
zemědělství, ministerstva veřejných prací a mini
sterstva železnic, poradního sboru pro přechodní 
hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živ
ností, Ústředního svazu českých průmyslníků 
a jeho odborových skupin v Praze, Zemské jed
noty řemeslných a živnostenských společenstev 
v Praze, českoslovanského odborového sdružení 
v Praze a české obce dělnické v Praze.

Cleny komise odborné jmenují příslušní re
sortní ministři a pokud jsou jmenováni v odstavci 
prvém uvedenými korporacemi, potvrzuje je 
správní komise.

§3.
Komise odborná vyřizuje všechny odborné 

záležitosti pod dozorem komise správní, jež může 
každé usnesení odborné komise zastaviti až do 
konečného rozhodnutí vládního.

§ 4.
Všichni členové odborné komise jsou po

mocným orgánem veřejné státní správy s pří
slušnými povinnostmi a právy a musí učiniti vládě 
služební slib.

§ 5.
Každý, kdo má veřejnou státní objednávku, 

jest povinen oznámiti ji komisi do 20. prosince 
1918 a

§2. 1. předložili v originálu zadávací výnos a při
pojit! jeho opis,

2. udati přesně, jaké množství výrobků jest 
úplně vyrobeno, jaké množství je v práci a jaké 
suroviny a jaké množství jsou dosud ne
zpracovány.

Dodávky maloživnostenské, jež byly zadány 
prostřednictvím obchodních a živnostenských 
komor, buďtež týmž způsobem a do téže lhůty 
oznámeny dotyčné obchodní a živnostenské 
komoře.

§6.
V působnost komise náleží určití způsob, jak 

mají býti dodávky dohotoveny, odvedeny, po 
případě zastaveny a podávati vládě a jejím úřa
dům dobré zdání při zadávání nových veřejných 
státních dodávek.

§ 7.
Komise jest povinna vypracovali pro svou 

činnost podrobný jednací řád, jenž po schválení 
ministrem obchodu bude vyhlášen nařizovací 
cestou.

§ 8.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem svého 

vyhlášení.

Dr. K. Kramář v. r. Dr. Adolf Stránský v. r. 
Dr. Fr, Soukup v. r. Dr. AI. Rašín v. r.
Dr. B. Vrbenský v. r. Gust. Habermann v. r.

| Dr. I. Zahradník v. r. Prášek v. r.
V. Šrobár v. r. .Jiří Stříbrný v. r.

Ze státní knihtiskárny v Praze.


