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Provésti nařízení toto přísluší ministru ná
rodní obrany v dohodě s ministrem vnitra 
a financí.
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Dr. Meissner v. r. 
Dr. Šrobár v. r.
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johanis v. r.

Dr. Markovič v. r.

Čís. 515.

Vyhláška
ministerstva obckochi v dohodě s mini
sterstvem financí ze dne 27. srpna 1920,

kterou se upravují úroková sazba a příplatky 
úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou 
poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Na základě čl. V., § 4, posl. odst., zákona ze j 
dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., a § 22 org. | 
řádů pro úvěr živnostníkům válkou poškozeným 
(nařízení ze dne 27. června 1919, č. 358 a 359 Sb. z. 
a n., a ze dne 21. července 1919, č. 437 Sb.z. an.) 
ustanovuje ministerstvo obchodu v dohodě s mi
nisterstvem financí s platností od 1. července 1920 
až na další takto:

I. Úroková sazba z úvěrů poskytnutých v úvě. 
rové akci pro živnostníky válkou poškozené ve 
Smyslu cit. zákona zvyšuje se na 5%. !

II. Dále se stanoví v příčině úvěrů poskytnu
tých živnostníkům:

1. V Č e chá ch:
a) pro ústavy úvěry přímo poskytující dosa

vadní úrokový příplatek 1% (činí tudíž celkové 
zúročení 6%);

b) dosavadní eskontní sazba nejvýše 5% Zem
ského úvěrního fondu živnostenského se nemění. 
Eskontní sazba zemských svazů úvěrních druž
stev živnostenských stanoví se dohodou svazu 
s peněžním ústavem, nesmí však převyšovati 
514%;

c) Zemskému úvěrnímu fondu živnosten
skému zajišťuje se pro případ, že by byl nucen 
opatřit! si pro eskont směnek z těchto úvěrů pe
něžní prostředky bankovním neb jiným úvěrem, 
za nějž by sám platil úrok 5% nebo vyšší, k ú- 
příplatek (na režii) počítaný z obnosu tohoto 
úvěru. Mimo to se fondu zajišťuje náhrada roz
dílu úrokového pro případ, že by fond platil 
z vlastního úvěru úrok vyšší než 5%. Zamýšlel-li 
by fond uzavřití výpůjčku dražší, než činí dis
kontní sazba bankovního úřadu ministerstva fi
nancí, projedná věc předem s ministerstvem .ob
chodu a financí.

2. Na Moravě a ve Slezska:
a) pro ústavy úvěry přímo poskytující úro

kový příplatek 2% (činí tudíž celkové zúročení

b) eskontní sazba ústředních svazů družstev 
živnostenských stanoví se dohodou svazu s Pe
něžním ústavem, nesmí však převyšovati 6K%.
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Slí/itn' tiskárna v Praze.


