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nutím lhůty dobrovolně bez jakýchkoli nároku
vzdávají místa dosud zastávaného.
§ 7.
Úředníci bývalé vlády uherské, kteří byli po
složení slibu věrnosti republice u úřadů župních a
slúžnovských ponecháni a podali sice včas žá
dost za přijetí (§ 5)„ ale nebyli ustanoveni, budou
dáni na odpočinek a budou jim poskytnuty za
opatřovací požitky, pokud by na ně měli nárok
podle platných zákonů uherských.
Bylo-li však prokázáno, že úředníci tito za
vlády republiky Československé třebas proza
tímně ustanovení nebo potvrzení, dopustili se
jednání, namířených proti státu československé
mu, budou bez jakýchkoli nároků propuštěni, při
čemž jest vyhrazeno trestně je stíhati.
§ 8.
Platné předpisy o úpravě technické služby
nejsou tímto nařízením dotčeny.
Pokud podle uherských zákonů bylo tu pří
sluším ministerstvo obchodu, nastupuje na místo
něho ministerstvo veřejných prací.
§9.
Nařízení toto účinkuje ode dne vyhlášení a
provésti je přísluší ministru vnitra v dohodě se
zúčastněnými ministry.
Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Sonntág v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
.lohanis v. r.
Dr. Markovič v. r.
Cis. 477.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920,
jímž se zřizuje „Svaz československých spořitelen“ a vydávají pravidla o. jeho organisaci a pů
sobnosti.
K provedení § 23 zákona ze dne 14. dubna
1920, c. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují právní
poměry spořitelen, nařizuje sč toto:
§ 1.
Veškeré spořitelny v republice Českosloven
ské, na které se vztahuje zákon ze dne 14. dubna
1920, ě. 302 Sb. z. a n., sloučeny jsou ve „Svaz
československých spořitelen" sc sídlem v, Praze.

§ 2.
Organisace a působnost tohoto Svazu jest
upravena zvláštními stanovami, které tvoří pří
lohu tohoto nařízení.
§ 3.
Nařízení toto stává se účinným vyhlášením
a provedením jeho pověřuje se ministr vnitra.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. Engiiš y. r.
Sonníág v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
.lohanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

Stanovy „Svazu československých spořitelen".
Ú k o 1 Svaz u.
Úkolem Svazu československých spořitelen
jest hájiti zájmů spořitelnictví v republice Česko
slovenské; náleží mu zejména:
a) Revidovali spořitelny a jich pobočné ústa
vy odbornými svazovými revisory nejméně jed
nou za dvě léta a podávat! zprávy o vykonané
revisi státnímu dozorčímu úřadu.
b) Sbírati statistická data od spořitelen a
zpracovali je k svým účelům-; data tato buďtež
na požádání předkládána ministerstvu vnitra a
Státnímu úřadu statistickému. Dále podává Svaz
data Státnímu úřadu statistickému podle zákona
o organisaci statistické služby z 28. ledna 1919.
č. 49 Sb. z. a u.
c) Sledovat! a hájiti zájmy společné spořitel
nám prostřednictvím odborných porad a odbor
ného tisku.
d) Podávali iniciativní návrhy veřejným
úřadům a dobrá zdání jimi vyžádaná v oborech,
jež týkají sé zájmů spořitelen a úvěrních poměrů
vůbec.
e) Vysílat! zástupce do odborných poradních
sborů, zejméná v záležitostech veřejného úvěrpictví.
Svaz může pUliti se svolením ministerstva
vnitra i jiné úkoly, pokud se dotýkají zájmů spo
řitelen a pokud se na tom usnese ústřední výbor
Svazu.
/

i v

Sídlo a j e cl n a c í řeč, užívání státního
znak u,
§ 2.
Sídlem Svazu československých spořitelen
jest Praha.
Užívání jazyka v úřadování i v poradách
upraveno bude jednacím’ řádem.
Svaz má právo užívati malého státního zna
ku v pečeti a na úředních tiskopisech.
členové Svazu a jich zastoupení.
§ 3.
' členové Svazu jsou řádní a mimořádní.
Sjádnými členy Svazu jsou veškeré spořitel
ny v i epubkce. Československé, na něž se vzta
huje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 302 Sb.
z. a n.
Za mimořádné členy Svazu s hlasem porad
ním mohou býfi k vlastní žádosti přijaty ústřed
ním výborem Svazu „Česká spořitelna11 v Praze
a „První moravská spořitelna11 v Brně. Členům
těmto právo volební nepřísluší, jich úředníci a
funkcionáři nemohou býti voleni za delegáty.
§ 4.
Spořitelny, jež jsou řádnými členy Svazu,
jsou v něm zastoupeny delegáty, jichž počet
•určen jest dle územních skupin souhlasících s ob
vody volebních krajů podle zákona ze dne
29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n.
V obvodu prvého volebního kraje dle uvede
ného zákona yolí, se 27 delegátů, z nichž dva volí
výbor Městské spořitelny pražské. V obvodu dru
hého až včetně, čtrnáctého a dvacátého druhého
volebního krále, volí se tolik delegátů, kohk ve
smyslu výše uvedeného zákona volí'poslanců do
poslanecké sněmovny dotyčný volební kraj.
Z ostatních volebních krajů, pokud v nich
spořitelny jsou, volí každá spořitelna po jednom
delegátu až do té doby, dokud celkový počet spov
řiteleu jednotlivého z dotyčných volebních krajů
nedosáhne počtu poslanců volených z tohoto kraje. Jakmile počet tento jest dosažen, platí pro něj
tytéž předpisy jako pro volební kraje druhý až
včetně čtrnáctý a dvacátý druhý.

§ 6.

v P°2et delegátů připadajících z celkového
počtu delegátů jednotlivých volebních krajů
(§ 4) jednak na spořitelny s českou, jednak na
spořitelny s německou jednací řečí, určí pro prvé
volby zvláštní komise poměrně podle počtu spo
řitelen s českou a německou jednací řečí. Komise
tato skládá se z předsedy jmenovaného minis rem
vnitra a ze 4 zástupců spořitelen, z nichž po dvou
ustanoví dosavadní jich zájmové korporace1, toíiž
„Svaz československých spořitelen14 q. „Verband
der deutschen Sparkassen im tschechoslovakiseben Staate11. Výsledek jednání sdělí předseda
komise ministerstvu vnitra, které je z úřední po
vinnosti přezkouší.
Volbu delegátů připadajících na spořitelny
s českou jednací řeči provede dosavadní „Svaz
československých spořitelen11, volbu delegátů při.
padajících na spořitelny s německou jednací řečí
„Verband der deutschen Sparkassen im tschechoslovakischen Staate11 způsobem ve stanovách
těchto korporací pro jejich volby předepsaným
na vyzvání ministerstva vnitra, jež jim sdělí roz
vržení delegátů. Při volbě této > budiž šetřeno
ustanovení § dO. Výsledek volby budiž nepro
dleně oznámen ministerstvu vnitra.
Orgány Svazu.
§ 7.
Orgány Svazu jsou:
a) župní odbor (župní shromáždění a župní
výbor),
b) ústřední výbor.
c) ředitelství.
Župní odbor.

§ 8.
,
Veškeré spořřelny, jež jsou dle § 3 řádnými
členy Svazu a maj) své sídlo y jednom volebním
kraji podle zákona z 29. února 1920, č. 123 Sb.
z. a ii., tvoří župní odbor, který* jest represento
ván župním shromážděním, skládajícím se
z předsedy a delegátů . (§ 4, odst. 2. a 3J. V těch
volebních krajích, v nichž jest pouze jediná spo
řitelna, koná delegát touto spořitelnou volený
funkce župního výboru po tu dobu, pokud se po
čet spořitelen v tomto kraji nezvýší. Tento dele
gát jest současně členem ústředního výboru
(.?• 15).
Předsedu župního odboru volí z vlastních
§ 5.
funkcionářů nebo úředníků výbor spořitelny,
která má své sídlo v sídle župy. Není-li v sídle
Vykonávání volebního práva bude upraveno župy spořitelna, nebo je-li táni spořitelen více,
zvláštním volebním řádem, jež vydá se schvále volí jej výbor spořitelny, již určí ministerstvo
ním ministerstva vnitra ústřední výbor Svazu. vnitra. Místopředsedu volí ze svého středu župní
Pro prvé volby platí ustanovení paragrafu násle shromáždění. Volbu těchto funkcionářů jest ihned
dujícího.
pznánrti ministerstvu vnitra.
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§ 9.
Sídlo župního odboru jest vždy tam, kde jest
sídlo spořitelny, jež volí jeho předsedu.
§ 10.
Za předsedu župního odboru, jakož i za dele
gáty mohou býti voleni funkcionáři aneb úředníci
spořitelen oprávněných v dotyčné župě k volbě,
pokud jsou v den volby volitelní do poslanecké
sněmovny.
§ 11.
Orgány župního odboru jsou:
a) župní shromáždění,
b) župní výbor.
§ 12.
Župní shromáždění konají se, žádá-li o to
'"Vládní komisař Svazu, ředitelství Svazu, uzná-ii
výbor župní toho potřebu aneb žádá-li o svoleni
nejméně jedna čtvrtina členů župního shromáž
dění.
Na žup ním shromáždění mohou se rokování
zúčastniti též ostatní funkcionáři i úředníci spoři
telen. které mají v této župě své sídlo, jakož i za
stejné podmínky funkcionáři nebo úředníci mimo
řádných členů Svazu. Hlasovací právo přísluší
však jen delegátům, při rovnosti hlasů rozhoduje
předseda. Z delegátů zvolených výborem Městské
spořitelny pražské přísluší každému 10 hlasů.
K platnému usnesení župního shromáždění
třeba přítomnosti nejméně jedné čtvrtiny všech
delegátů dotyčného odboru a nadpoloviční větši
ny přítomných. Totéž platí i pro volby, jež ko
nají se buď hlasovacími lístky nebo po usnesení
nadpoloviční většiny přítomných aklamací.
§ 13.
Župnímu shromáždění přísluší usnášeti se
o návrzích týkajících se hájení zájmů spořitelen
sloučených v župním odboru. Návrhy tyto buďtež předem předloženy ústřednímu výboru.
i
§ 14.
Výkonným orgánem župního odboru a ředi
telství Svazu jest župní výbor, který se skládá
z předsedy župního odboru, místopředsedy jeho,
dvou členů, volených župním shromážděním
z jeho středu, a zástupce vlády, jmenovaného
ministrem vnitra.
Župní výbor budiž utvořen jen tam, kde se
župní shromáždění skládá aspoň z 4 členů; jinak
přísluší funkce jeho župnímu shromáždění.
Ústřední výbor.
'
§ 15.
Ústřední výbor skládá se z členů ředitelství
jmenovaných ministerstvem vnitra (§ 18) a dále

z předsedů a místopředsedů všech župních odborů,
případně delegátů volených podle § 8. Všichni čle
nové ústředního výboru mají právo jmenovati
z členů svých župních shromáždění své zá
stupce. Předsedou ústředního výboru jest před1 sedá Svazu, jebe zástupcem místopředseda ředi
telství (■§ 18).
§ 16.
Schůze ústředního výboru svolává předseda
jeho dle^ potřeby, nejméně však jednou za tři
měsíce. Žádá-li to vládní komisař, nebo aspoň pět
členů výboru udávajíce, o čem má se jednat!,
musí předseda kdykoliv schůzi svolali.
Pozvání kc schůzi ústředního výboru, ve
kterém budiž uvedena doba a místo schůze, jakož
i denní pořádek její, budiž doručeno všem čle
nům jeho aspoň 14 dnu předem a uveřejněno
mimo to v úředním listě, případně i v jiných
časopise.cliy které určí k tomu ředitelství Svazu.
Aby ústřední výbor mohl se usnášeti, je
/třeba, ab - mimo předsedajícího bylo přítomno
aspoň 3 členů.
X usnesení jest třeba nadpoloviční většiny
hlasů přítomných. Předseda hlasuje pouze při
rovnosti hlasů. •
§ 17.
Ústřední výbor rozhoduje o všech záležito
stech týkajících se celého Svazu, pokud je nepři
káže ředitelství Svazu. Zejména mu přísluší:
a) schvalovali zprávu o činnosti Svazu za
minulý rok;
b) schvalovali účty za rok minulý a rozpočet
pro příští rok;
c) voíiti ze svého středu 4 členy ředitelství
Svazu, jich dva náhradníky a dva revisqry účtů;
d) k návrhu ředitelství přijímat! mimořádné
členy Svazu.
Návrhy členů ústředního výboru, které majf
přijití aa denní pořádek schůze, nůfno podali ředi
telství nejméně 8 dní nředem. O návrzích,, řež r. jsou na denním pořádku, lze rokovat! a hlasovat!
jen se svolením dvou třetin přítomných.
ředitelství S v a z n.
v
§ 18.
ředitelství Svazu sestává z předsedy Svazua dvou členů jmenovaných ministerstvem vir tra
a 4 čl^nů volených ústředním výborem. Místo- •
předsedu volí ze svého středu ředitelství.

§ 19.
Schůze ředitelství Svazu svolává podle po- "
třeby předseda, musí ji pak svekrtj, žádá-li o to
vládní komisař nebo dva členové ředitelství, udá
vajíce, o Čem se má jednali.
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K usnesení ředitelství jest třeba krom před
sedajícího přítomnosti dvou členů. Předsedající
hlasuje jen při rovnosti hlasů. Předseda má na
vůli pozvati k poradám odborníky, aby podali vy
světlení a dobrá zdání, jakož i přiděliti jim k vy
pracování referát:'Ředitelství vykonává dozor na
odborné časopisy, které Svaz vydává.
Vyřizování koncepbiích, kancelářských a po
kladničních prací obstarává kancelář Svazu pod
vedením řídícího úředníka k tomu ustanoveného.
Kancelář podřízena jest předsedovi Svazu.
'i
§ 20.
v

Ředitelství Svazu náleží obstarávali bezpro
střední správu záležitostí svazových podle po
drobných ustanovení jednacího řádu. Zvláště mu
přináleží:
a) zastupovat! Svaz na venek,
b) zprostředkovali styky s ústředními úřady
státními,
c) stanovití rozpočty a jmenovali potřebné
úřední síly,
d) spravovat! pokladnu,
e) zřídili a spravovali revisní a statistickou
kancelář, knihovnu, jakož i ústavy, jež by řediíel.
ství byly přiděleny,
i) projednávali a podávali dobrá zdání a initiativní návrhy týkající se spořitclnictví,
g) jmenovali delegáty a zástupce ve všech
případech, kde Svaz má býti zastoupen.
Valná hromada d eďe g á t ň.
Uzná-lii ústřední výbor toho potřebu, může
svolati valnou hromadu všech delegátů. Program
její určí ředitelství Svazu. Valnou hromadu řídí
předseda Svazu.
Svolání valné hromady děje se obdobně po
dle předpisu 2. odst. £ 16, o usnášení platí.pak 'před
pisy posledního odstavce téhož pařagrnúi a po
slední věty 2. odst. S 12.
F u h k č n í o b d o b í.
§ 22.
.
Funkční období všech volených funkcionářů
trvá tři léta a zaniká pak dříve tehdy, když od
padnou náležitosti § 10. Ubude-li některý člen ve
volebním období, volí* se člen nový na dobu zbý
vající. Vystupující členové mohou býti znovu
voleni, členové odstupující zastávají svoji funkci
tak dlouho, dokud se neustaví nově zvolené
orgány.

Vládní komisař.
§ 23.
Vládním komikařem Svazu československých
spořitelen jest referent spořitelního oddělení u mi.
nisterstva vnitra, který má právo zúčastniti se
všech župních shromáždění, schůzí ústředního vý
boru, ředitelství i valných hromad delegátů, ja
kož i všech jiných schůzí Svazem pořádaných.
Vládní komisař musí býti zván do všech těch
to schůzí. Rovněž má právo nahlédnouti do všech
spisů, a musí mu býti podány všechny žádané in
formace. Jemu přísluší i právo zastavili usnesení
ústředního výboru, když by odporovalo zákonu,
stanovám aneb kdyby překračovalo obor působ
nosti Svazu, a vyžádati si v tom případě koneč
ného rozhodnutí ministerstva vnitra.
Ke hrazení nákladů, které státní správě vý
konem tohoto dozoru vzejdou, může býti Svazu
uloženo placení ročního úhrnného poplatku, jehož
výši určí ministerstvo vnitra, vyslechnuvši ře
ditelství Svazu.
Jednací řád.
§ 24.
Všechna ku pravidelné činnosti jednotlivých
orgánů Svazu potřebná ustanovení budou vydána
v mezích a duchu těchto stanov jednacím řádem.
Jednací řád vydá ústřední sbor Svazu se
schválením ministerstva vnitra. '
Náklad y.
§ 25.
Členství vc všech orgánech Svazu jest úřa
dem čestným.
Členové ústředního výboru a ředitelství Sva
zu mají však právo žádali o náhradu jízdného dru.
hé třídy na drahách a diety ve výši stanovené
ředitelstvím Svazu.
Správní náklady spojené s činností Svazu roz
vrhnou se na jeho členy podle stupnice odpoví
dající výši vkladů. Stupnici tuto určí ústřední
výbor Svazu sc schválením mimsíerstva vnitra.
Rozpuštění Svazu a u s t a nove ní
p o d p ti r n á.
. § 26.
Ministerstvu vnitra přísluší právo rozpustili
jednotlivé orgány Svazu v těch případech, kde
může vládní komisař zastavili usnesení ústřed
ního výboru (§ 23), a dále pro1 opětné neuposlech
nutí vyzvání státních úřadů.
^ > „
Až do nového ustanovení těchto orgánů pře
jímá funkci jeiicli zvláštní správní komise mini
sterstvem vnitra ustanovená, jež podléhá dozoiu
vládního komisaře.

V případě, že by svazy neprovedly včas
úkoly jim v § 6 svěřené, nebo spořitelny a žnpni
odbory neprovedly v dané Ihůíě volby přede
psané v § 8, provede úkony tyto ministerstvo
vnitra.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy
a jako ministr vnitra.
Dr. EngUš v. r.
Somitág v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovíč v. r.

Čís. 479.

Nařízení vlády republiky Československé
ze -ne 3. srpna 1-2*J,
kterým se částečně mění a doplňují ustanovení
viádníbo nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217
Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

Na základě § 44, odst; 3., zákona ze dne
8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce z ma
jetku a z přírůstku na majetku, stanoví se toto:
článek I.
Přepočítací kursy a oceňování cenných papírů.

Cis. 478. '

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 15. července 1920
o zřízení nového ukládacího okresu pro vše
obecnou daň výdělkovou a pro daň z přijmu
pro obvod berní správy v Hlučíně.
'

Článek 1.

Na základě zmocnění daného § 2 nařízení
vlády republiky Československé ze dne 4. května
1920, č. 321 Sb. z. a n., zřizuje se pro obvod berní
správy v Hlučíně ve smyslu §§ 13 a 16 zákona
o osobních daních přímých ze dne 25. října 1896,
čís. 220 ř. z., jednotný ukládací okres pro vše
obecnou daň výdělkovou.
Nově zřízený ukládací okres zahrnuje až na
další ustanovení všechny poplatníky všeobecné
daně výdělkové, pokud mají býti zařáděni do ber
ních společností, bez ohledu na příslušnost k jed
notlivým třídám (í. až IV.) berních společností.
Počet členů společné berní komise pro všeobec
nou daň výdělkovou ukládacího okresu Hlučínského stanoví se 8 členy.

Přílohy A, B/l a B/2 vládního nařízení o se
stavení likvidační bilance se zrušují. Na místo
kursů v nich stanovených platí kursy stanovené
v nových, po smyslu § 15, odst. 1.. zákona o dávce
doplněných a opravených přílohách A, B/l a B'2 V
tohoto nařízení.
Ustanovení III. dodatku (pří!. B/3), článek
3. až 5., k vládnímu nařízení o sestavení likvidacuí bilance pozbývá platnosti* Kursy cenných
papírů v seznamech B/l a B/2 neuvedené určí se
dle zásad, obsažených v § 15, odst. 1., zákona
o dávce, a budou revisnírn odborem ministerstva
financí postupně uveřejňovány. Pokud by uve
řejněny nebyly, budou sděleny tímto odborem na
příslušný dotaz.
článek II.

Oceňování jinakých druhů majetku.

Zásady oceňování jinakých druhů majetku,
stanovené v článku 5. vládního nařízení o se
stavení likvidační bilance, mění a doplňují se
takto:
1. Cizozemské druhy peněz, tuzemské mince
kurantní a obchodní, devisy, šeky, poukázky
a kupony.na cizí měnu, dále nemincované a ne- '
zpracované drahé kovy ocení se poíle odhad
Pro obvod téže berní správy v Hlučíně zři- ' ních hodnot v příl. A (čl. I.); tuzemské mince
zuje se zároveň na základě §§ 177 a 179 citová- j drobné, bankovky, státovky a pokladniční po
něho zákona o osobních daních přímých k uklá- , ukázky počítají se podle ceny nominální.
dání daně z příjmu odhadní komise s 12 členy.
2. Podíly na hospodářských a výdělkových
společenstvech a záložnách ocení se jmenovitou
Článek 2.
hodnotou, pokud tato nepřesahuje 50 Kč.
^Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vy
3. Zní-li pohledávka na jiný předmět než ’
hlášení.
peníze, ocení se hodnota její dle hodnoty před
mětu.
Ministr financí:
4. ^ Nezúročitelné, avšak doložkou času obDr. Engliš v. r.
mezené pohledávky započítají sc podle obnosu,
který, uložen byv až do dne splatnosti na 4%
rovná se kapitálu splatnému.

