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89.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 4. března 1921,
iímž doplňují se §l§ 48, 49 a 31 stanov Hypoteční 
banky království Českého stanovením zásad, 
podle kterých Hypoteční banka může poskyto- 
iVati zápůjčky za účelem zaPravení dávky z ma- 
lektu a přírůstku, a jímž se zápůjčkám těm při

znávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze
dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n.

>

Na základě § 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, 
č. 280 Sb. z. a n., a § 55 zákona ze dne 8. dubna 
1920, č. 309 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

§ 1.

Stanovy Hypoteční banky království české
ho doplňují se .takto:

1. § 48 stanov (ve znění usneseném zem
ským sněmem dne 10. února 1898 a vyhlášeném 
vyhláškou místodržitele ze. dne 25. dubna 1898, 
č- 29 z. z.) tímto dodatkem:

Při poskytování hypotekárních zápůjček 
k zaplacení dávky z majetku a přírůstku podle 
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a ň., 
smí se za jistinnou hodnotu majetku zeměděl
ského považovat! cena vypočtená podle pomň- 
vek ke zjištění ceny předválečné, uvedených 
v § 11 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. 
z- o n., a v prováděcím nařízení ze dne 27. čer
vence 1920, č. 463 Sb. z. a n„ íakož i v tabulkách 
k nařízení tomu připojených:

2. § 49 stanov (ve znění usneseném zem
ským sněmem dne 17. listopadu 1905 a vyhláše
ném vyhláškou místodržitele ze dne 14. září 
1906, č. 110 z-, z.) tímto dodatkem:

Při poskytování , hypotekárních zápůjček 
k zaplacení dávky z majetku a přírůstku podle 
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n„ 
snií se za cenu staven: podrobených dani čin
žovní považovat: cena předválečná stanovená 
podle odst. 4. §u 12 z.ákona ze dne 8. dubna 1920, 
čís. 309 Sb. z. a n.. 25 násobným výnosem zjiště
ným podle odst. 3. téhož paragrafu;

3. § 31, lit. b), stanový ve znění usneseném 
zemským sněmem dne 10. března 1897 a vyhlá
šeném vyhláškou místodržitele ze dne 21. ledna 
1898, č. 15 z. z.) tímto dodatkem:

Příspěvek správní ze zápůjček poskytnutých 
k zaplacení dávky z majetku a přírůstku podle 
zákona zé dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., 
činí Vo/á—iVa”2 ce^ jistiny, po případě jistiny 
na začátku toho kterého roku nezaplacené a 
může býti na návrh ředitelství doporučený zem
ským správním výborem zvýšen ministerstvem 
vnitra v dohodě s ministerstvem financí až 
n^i 2%.

,§ 2.

Zápůjčky, jež poskytne Hypoteční banka 
království Českého k účelu v §u 1 vytčenému, 
požívají všech výhod uvedených v odst. 4. 55
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., 
a nahradí zejména stát bance této ztráty z po
skytnutých takových zápůjček vzešlé.
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Ministr financí stanoví a sdělí Hypoteční 
bance podmínky a předpoklady, za nichž bude 
lze uznati, že zápůjčka byla poskytnuta za účelem 
zaplacení dávky z majetku.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 
šeríí a provedou je ministři vnitra a financí.

J
Černý

Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Beneš v. r. \
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Gruber v. r,
Dr. Kovařík v. r.

v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

90.

článek III.

V první větě oddílu e) druhého odstavce té
hož článku mění se ve čtvrtém řádky citace „v od
dílu c)“ na citaci „v oddílu d)“.

Č1 á n e k IV.

Nařízeni toto, jež nabývá účinnosti dnem
23. února 1921, provedou ministři zemědělství a 
financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v.í.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičuřa v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 4. března 1921,

kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze 
dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jímž se prová
dějí 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, 
čls. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených' hnojiv 

v roce 1921.

91.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 4. března 1921

ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. květ
na 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské.

Na základě §§ 10, 12 a 18 zákona ze dne
22. prosince 1920r.čís. 683 Sb. z. a n., nařizuje se 
toto:

Článek I. /

V první větě prvního odstavce článku II. 
vládního nařízení ze dne 9. února 1921, čís. 70 Sb. 
z. a n., nahrazují se slova: „které byly dne 1. led
na 1921 majetkem státu, nebo byly toho dne spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, vypočtou příslušné orgány této správy*1 
těmito slovy: „které byly dne 1. ledna 1921 spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, af byly majetkem státu nebo jiných 
osob, vypočtou příslušné orgány této správy..?*

Č1 á n e k II.

Do oddílu d) druhého odstavce téhož článku 
zařazuje se na konec věta:

„Předpis příspěvků provede se reparticními 
výkazy (tabelami) dle jednotlivých obcí berních, 
které se dodají obecním představenstvům, jež 
jsou povinna je na dobu 14 dnů vyložit! u obecního 
úřadu k veřejnému nahlédnutí a nejpozďěji sou- 
.ěasně s vyložením vydati o vyložení tom veřej
nou vyhlášku."

§ 1.

Zkouška, kterou dle § 1, odst. 4. a 5., zákona 
ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., jest 
aktuárským eiévňm skládali, jest ústní a koná se 
u politického úřadu II. stolice dvakrát do roka, 
a to v měsících dubnu a říjnu.

Zkoušce se musí aktuárský eiév podrobiti nej
déle do tří let zkušební své praxe; lhůtu tuto může 
ministerstvo vnitra v případech zcela mimořád
ných prodloužili.

Před uplynutím jednoho roku zkušební prax® 
nelze aktuárskélio eléva ku výkonu zkoušky při
pustili.

.§ 3.

Žádosti o připuštění ke zkoušce buďtež po
dány služebně, a to nejdéle do 15. března nebo • 
srpna, dle toho, v které době žadatel chce zkouš
ku skládat!.

Žádost bucř předložena přednostovi úřadu, 
u něhož jest aktuárský elév přidělen; přednosta 
úřadu dohodnuv se s konceptním úředníkem, Pf,tl
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