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Čís. 99.

§ 4.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 20. února 1920,

Úhrn půjčky bude ustanoven dle výsledků
upisování.

kterým se provádí zákon ze dne 6. února 1920,
č. 85 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Česko
slovenské republiky.

§ 5.
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.

š 1.

§ 6.

Státní prémiová půjčka, k níž byla vláda
zmocněna zákonem ze dne 6. února 1920, č. 85
Sb. z. a n., a jíž rpá býti použito na úhradu stát
ních výdajů nekrytých státními příjmy dle roz
počtu na rok 1920, budiž vypsána ku dobrovolné
účasti veřejným upisováním.

§ 3.

Půjčka bude rozdělena dle vydaných kusů
na 70 pokud možno stejných částí, z nichž každá
bude vylosována v půlročních tazích způsobem,
jejž stanoví ministr financí.
Vylosovaná část bude uveřejněna v úřed
ních listech.
Tahy se konají veřejně, pod dozorem mini
sterstva financí a v přítomnosti zástupce nej
vyššího účetního kontrolního úřadu. Místo a
hodina se oznámí v úředních listech nejpozději
den před tahem. Zápis o výkonu bude podepsán
zástupcem ministerstva financí a nejvyššího
účetního kontrolního úřadu.

Dlužní úpisy budou zníti na doručitele a
budou úrokovány 4-5 ze sta zpětmo.

§ 7.

§ 2.
Minisír financí se zmocňuje, aby ustanovil
upisovací kurs.

Ku každému dlužnímu úpisu bude prozatím
připojeno 40 půlročních kuponů s talonem. Ku
pony budou splatný 1. února a 1. srpna každého
roku počínajíc rokem 1921. Po 20 letech budou
talouy nesplacených dlužních úpisů vyměněny
za nové kupónové archy.
Ministr financí určí, v jakých kusech se
dlužní úpiisy budou vydávat!. Každý kus jest
Opatřen snímky podpisů ministra financí a přcdr
sedy nejvyššího kontrolního účetního úřadu.

Na každý úpis vylosované části bude vy
placena doručiteli nominální hodnota úpisu zá
roveň s příplatkem (prémií) ve výši jedné čtvr
tiny nominální hodnoty.
Nominální hodnoty i prémie jsou splatný
u Ústřední státní pokladny v Praze a jiných
plateben, jež budou ministrem financí stanoveny,
za šest týdnů po tahu.
Připadá-li den tahu (§■ 6) nebo den splat
nosti na neděli nebo svátek, bude se tah, pří
padně výplata, koná ti nejbližšího všedního dne.
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Čís. 109.

8.

§

Povinnost státu vypláceli úroky z dlužních
úpisů zaniká počátkem dne, kterého bude pří
slušný úpis vylosován.
Při výplatě nominálních hodnot a prémií
musí tudíž býti vráceny s úpisem všechny ku
pony v den vylosování ještě nedospělé. Kdyby
se tak nestalo, srazí se při výplatě tyto ještě
nedospělé kupony.
§ 9.
Upisování děje se přihláškami dle vzoru sta
noveného ministrem financí; tyto přihlášky bu
dou upisovnami vydávány bezplatně.
10.

■§

Upisovací cenu jest zaplatit! při přihlášce
u upisovny buď hotově v československé měně
nebo až do jedné čtvrtiny upsané částky půjčkou
Národní Svobody v nominální hodnotě s kupo
nem splatným 1. června 1920 bez náhrady
úrokové.
Kdo odevzdá v upisovací lhůtě u některé
upisovny pro účet Ústřední státní pokladny
půjčku. Národní Svobody bez kuponů v úschovu
vázanou do dne splatnosti, t. j. do 1. prosince
1922, a upíše současně za hotové stejnou částku
této prémiové půjčky, obdrží v den splatnosti
půjčky Národní Svobody výměnou 4ll2%ni
státní prémiovou půjčku stejné jmenovité ceny,
úahradí-li úrok od 1. srpna 1922.
§

11.

Splacený obnos bude počínajíc dnem, kdy
byl splacen, úrokován 4'5% do 1. srpna 1920.
§

12.

Tato půjčka jest osvobozena od daně důcho
dové (rentové).
§ 13.
Den, kdy budou dlužní úpisy vydávány, bude
vyhlášen v úředních listech.
§ 14.
, Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyl lášení.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.
Dr. Veselý v.-r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Prášek v. r.
Houdek v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920
o zvýšení tax zkoušky pro uchazeče o oprávnění
ku koncesovaným živnostem stavebním.
Dle § 13, odst. 2. zákona ze dne 26. prosince
1893, č. 193 ř. z., jímž upraveny byly konceso
vané živnosti stavební, nařizuje se toto:
§ 1.
Zkušební taxy, které dle § 14 ministerského
nařízení ze dne 27. prosince 1893, č. 195 ř. z., po
vinni jsou zaplatiti uchazeči o oprávnění stavitele,
mistra zednického, tesařského, kamenického a
studnařského, zvyšují se o 100% dosavadního
svého obnosu, stanoveného ministerským naříze
ním ze dne 11. dubna 1894, č. 72 ř. z.
§

2.

V témž poměru zvyšují se také částky připa
dající ze zkušebních tax na členy zkušebních ko
misí a úředního sluhu.
§ 3.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, nevztahuje se na zkoušky již započaté.
Výkonem nařízení pověřuje se ministr průmyslu,
obchodu a živností.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v, r.
Sonntág v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v. r.

Cis. 101.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920
o rozšířeni pravomoci revírního báňského úřadu
v Mor. Ostravě na Hlučínsko.
Na základě § 5 zákona ze dne 30. ledna 1920,
č. 76 Sb. z. a n., o inkorporaci kraje Hlučínského,
mění se nařízení bývalého rakouského minister
stva orby ze dne 9. ledna 1904, č. 6 ř. z., jímž na
řízení ministerstva orby ze dne 11. listopadu 1895,
č. 174 z. ř., v příčině okresů a stanovišf revírních
úředníků nahrazuje se novými ustanoveními taktot

