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Cis. 119.

Ifailsení vlády republiky Československé 

se dne března 1919 

© úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.

§ 1.

Prováděje zákon ze dne 25. února 1919, č. 84 
Sb. z. a n., o okolkování bankovek a soupisu 
jmění a v důsledcích jeho, přejímá ministr financí 
do správy zúročitelnou státní zápůjčku založe
nou stažením bankovek ve smyslu § 1 uvedeného 
zákona, dále žírové účty a pokladniční poukázky 
Rakousko-uherské banky vedené resp, vydané 
u hlavního ústavu a filiálek Rakousko-uherské 
banky y oblasti československé republiky.

§ 2.
Pro účely této- správy zabírá ministr financi 

budovy a zařízení hlavního ústavu a filiálek Ra
kousko-uherské banky v oblasti Československé 
republiky a -ukládá úředníkům a silám všeho 
druhu v nich zaměstnaným povšechně povinnost 
býti činnými pro tuto správu ve smyslu tohoto 
nařízení, jakož i dalších ustanovení, jež ještě 
vydána budou. '

Pokud takto budou činní ve správě a pro 
správu státní, mají práva a povinnosti úředníků 
státních, stejná povinnost stanoví se i pro ústavy 
obstarávající agendu podružných míst.

Vyřídili soukromoprávní stránku poměru, 
jenž z toho* vzchází mezi státem a Rakousko- 
uherskou bankou, vyhrazeno jest dohodě mi
nistra financí s touto bankou.

§ 3.. ■

Ministerstvo financí bude až do další zákonné 
úpravy obstarávali funkce státní cedulové banky.

§ 4.

K odbornému obstarávání této funkce zři
zuje ministr financí „bankovní úřad ministerstva 
financí14, o jehož správu budou se dělili jednak

odborný „bankovní výbor při ministerstvu 
financí11 za předsednictví ministra nebo jeho 
zástupce a odborné úřednické obchodní vedení.

Bankovní výbor tvoří mimo ministra financí 
nebo jeho zástupce jako předsedajícího osm mi
nistrem financí jmenovaných členů. Komise zvo
lená Národním shromážděním ve smyslu If 17 
zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., má 
právo vysílali svého zástupce ke všem schůzím 
a jednáním bankovního výboru s právy jejího 
člena. Ministr jmenuje jednoho místopředsedu ze 
členů výboru.

členství v bankovním výboru trvá až do 
odvolání a jest úřadem čestným. Úředníky ob
chodní správy ustanovuje ministr financí bud ze 
státu ministerstva nebo na smlouvu.

§ 5.

V oboru působnosti bankovního výboru při 
ministerstvu financí bude vydán statut a pro ob
chodní správu jednací řád (instrukce), podléhající 
schválení ministra fmancí. Ve statut bude pojato 
ustanovení, jakým způsobem bude mimo opatření 
dle § 4 vykonávána parlamentní kontrola ve smy
slu § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. 
z. a n.

' § 6.

Pro úřadování hlavního ústavu a filiálek Ra- 
, kousko-uherské banky, pokud budou činný y^pře- 

nesené působnosti jako orgány bankovního úřadu, 
budou vydány přiměřené -instrukce.

Ministru financí vyhrazuje se právo Pro jed
notlivé odbočky a místa bankovního úřadu jme- 
novati státní komisaře. Pokud nepůjde o úkony 
spadající do oboru bankovního úřadu, budou až 
do jinaké úpravy zaměstnanci hlavního ústavu a 
filiálek Rakousko-uherské banky v oblasti česko
slovenského státu fungovat! i nadále . pro Ra- 
kousko-uherskou banku. Rovněž pokud jde o bu
dovy a zařízení, bude vzájemný poměr upraven 
tak, aby Rakousko-uherské bance bylo umožněno 
úřadování v oborech, jež na stát československý 
nepřešly.
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§ 7.

Bankovní úřad bude povinen fungovaíi Ja-ko 
odborný pořádný sbor v záležitostech státně 
úvěrních i pro ministerstvo financí a má právo 
předkládati iniciativní návrhy.

V působnost bankovního úřadu bude přidě
lena obchodní správa státních dluhů vůbec- a bude 
mu též podřízena československá devisová 
ústředna.

komisariáty pro okolkování bankovek a podříditi 
je bankovnímu úřadu.

§ 9.

Výkon ukládá se ministru financí.

| 10.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Švelifa v. r„ v zast. min. předsedy.

Br. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Stříbrný v. r.
Klofáč v. r.

§ 8.

Až do ustanovení orgánů v § 4 uvedených 
a do vydání statutu a instrukcí povede agendu 
ministerstvo financí orgány prozatímně k tomu 
určenými. Zejména má ministr financí právo až na 
ualší ponechati v činnosti hlavní a okresní státní

Dr. Rašín v. r. 
íiabrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winier v. r. 
Dr. Vřbenský v. r.

2e státní knihtiskárny v Praze.


