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Čís. 85.

Čís. 86.

Zákon ze dne 6. února 1920
o prémiové státní půjčce Československé

Zákon ze dne 29. ledna 1920
o Masarykově Akademii Práce.

rePubHky.

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby zařídila veřejné upi
sování státní prémiové půjčky.
§2.
Dlužní úpisy budou zníti doručiteli.

§3.
Splacena bude tato půjčka do konce roku 1960
tím způsobem, že dlužní úpisy budou vylosovány
v 35 letech a to od 1. února 1926 do konce
roku 1960.
Na každý vylosovaný úpis bude vyplacena
doručiteli nominální jeho hodnota zároveň s pří
platkem (prémií) ve výši jedné čtvrtiny nomi
nální hodnoty vylosovaného úpisu.
Slosování bude rozvrženo stejnoměrné na
všechny lhůty slosovací.
•§ 4.
Tato půjčka bude zúročitelna 4'5 ze sta.^
Povinnost státu vypláceti úroky zaniká po
čátkem dne, kterého bude příslušný úpis vy
losován.
§■ 5.
-Tato půjčka jest osvobozena od daně
důchodové.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 7.
Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.

T. O Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Winter v, r,
říabrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Kioíáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Sornitág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
ŠveMa v. r„
jako ministr Vnitra a v zastoupení nepřítomného
ministra pro sjednocení zákonodárství a organlsace správy y Československé republice.
Hampl v. r.
Prášek v. r.,
jako ministr zemědělství a v zastoupení nepří
tomného ministra pošt a telegrafů.
Houdek v. r.,
Jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupeni
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy.

§ 1.
Masarykova Akademie Práce je samostatný
a samosprávný ústav vědecký se sídlem v Praze.
Jeho úkolem jest organisovati technickou práci
k hospodárnému využívání schopností veškerého
lidu i přírodního bohatství československého stá
tu k nejvyššímu obecnému prospěchu.

§ 2.
Organisace Masarykovy Akademie Práce
bude upravena řádem, který bude vydán nařizeniím.
Třetinu pivních členu jmenuje vláda.
Předsedu Masarykovy Akademie Práce a
jeho náměstky potvrzuje president republiky.
Státu náleží dozor k hospodářství Masary
kovy Akademie Práce.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Provede jej ministerstvo šlsolství a národní osvě
ty v dohodě s ostatními ministerstvy.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Čís. 87.
Zákon ze dne 3 února 1920,
kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond
pro nové stavby parlamentu, budov státních
úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monu
mentálních státních budov.
§ 1.
Vládě se ukládá, aby s urychlením a po
stupně podle míry naléhavosti provedla nové
stavby parlamentu, budov státních úřadů ústřed
ních, vysokých škol a jiných monumentálních
státních budov, jichž provedení bude prohlášeno
ministerskou radou za nutné v zájmu veřejném.
§ 2.

K úhradě nákladů, spojených s přípravnými
pracemi, zakoupením stavenišť, opatřením projektův a stavbou těchto budov, povoluje se úvěr
300 milionů korun, na který budou do státních
rozpočtů v letech 1921 až 1940 zařáděny splátky
po 15 milionech korun. Splátky tyto tvoří sta-

