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Zákon ze dne 18. března. 1921
o státní investiční půjčce dopravní.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usnesio -se tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby zařídila veřejné upi
sování státní půjčky dopravní na úhradu investic, 
nich potřeb ministerstva pošt a telegrafů a mini
sterstva železnic dle rozpočtu státních investic 
na rok 1921 (finanční zákon republiky Českoslo
venské na rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, 
čís. 682 Sb. z. a n.).

§ 2.
Tato půjčka bude splacena nejdéle do konce 

roku 1946. Vláda se zmocňuje, aby stanovila bližší 
podmínky upisovací a platební.

Půjčka tato jest osvobozena od daně dů
chodové (rentové).

§3.

Osobám fysickým i neíysickým, používají
cím zařízení v- oboru pošt a telegrafů, jakož 
i správy drah státních i soukromých, může býti 
yiádou uloženo, aby upsaly na tuto investiční 
půjčku v upisovací lhůtě částky dle následujících 
ustanovení.

§4.

Účastníci telefonních stanic společenských a 
vedlejších upíší 2.000 Kč jmenovité hodnoty za 
stanici, účastníci stanic samostatných upíší dle 
sazbové třídy (C. B, A) za stanici 4.000 Kč. po
kud se týče 8.000 Kč nebo 12.000 Kč jmenovité 
hodnoty. Účastník, mající více než jednu samo
statnou stanici v téže síti, upíše za každou jed
notlivou stanici tolikrát 4.000 Kč, kolik má sta
nic. Účastníci telefonních stanic, uvedení v §125 
telefonního řádu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř. z., 
upíší za každou samostatnou stanici částku
2.000 Kč a za každou společenskou a vedlejší sta
nici 1.000 Kč jmenovité hodnoty.

Žadatelé za zřízení účastnických stanic upíší 
nejméně částky vytčené v předcházejfcím od
stavci. Poštovní správa se zmocňuje, aby při zři
zování nových stanic přihlížela přednostně k úpi
sům žadatelů na tuto půjčku.

Účastníci a žadatelé, přihlásivší stanici ke 
styku meziměstskému, upíší nad to ještě 2.000 Kč 
jmenovité hodnoty za každou hlavní stanici. 
Účastníci uvedení v § 25 telefonního řádu upíší 
v těchto případech 1.000 Kč jmenovité hodnoty 
za každou hlavní stanici.

Na státní úřady a státní služební telefony se 
tato upisovací povinnost nevztahuje. Majitelé

126. soukromých telefonů upíší za každou stanici, při
pojenou na státní sít telefonní, stejnou částku jako 
účastníci stanic státních. Sociální instituce, děl
nické organi sace a družstva, jimž‘přiznány jsou 
výhody daňové dle § 85 zákona o osobních 
daních II. hlava, upisují polovinu zde stano
vených obnosů.

§ 5.

Průmyslovým podnikům, uhelným dolům, 
skladištím a pod., jež jsou spojeny vlečkami se 
železničními stanicemi, nákladišti a zastávkami 
státních i soukromých drah v oblasti republiky 
Československé, můž,e býti uloženo, aby upsaly 
za každý vůz, který se na vlečce naloží, obnos 
nejvýše do 200 Kč jmenovité hodnoty dle druhu 
a hodnoty naloženého zboží a aby částku dle 
počtu přistavených vozů na ně připadající 
upsaly předem najednou na základě obratu vozů 
za uplynulý rok.

Při vlečkách, jež byly nebo budou během 
roku 1921 dopravě odevzdány, určí se povinná 
částka půjčky ve výši dvanáctinásobného prů
měrného počtu vozů ha vlečce za jeden měsíc 
naložených.

Táž ustanovení platí i pro nájemce složišf 
a pod. a pro nakládky a vykládky vozů na širé 
trati.

§ 6.
Odesilatel zásilek ve váze nejméně 5.000 kg 

nebo při počítání dovozného za tuto váhu,, nebo 
zásilek, pro něž odesilatelé žádají přistavení vozů 
k výhradnému použití, jsou povinni za každou 
takovou vozovou zásilku, kterou v některé sta
nici, zastávce a nákladišti státních i soukromých 
drah v roce 1921 podají, ve lhůtě upisovací upsati 
a po uplynutí této lhůly se prokázali dluhopisem 
této půjčky v částce do 200 Kč jmenovité hod
noty dle druhu a hodnoty naloženého zboží.

Ustanovení tohoto paragrafu neplatí na ma
jitele vleček a nájemce složišf, na něž se vztahuje 
ustanovení paragrafu předchozího.

§ 7.

Při vyvlastnění pozemku k účelům uvedeným 
v §§ 2 a 3 zákona ze dne 18. února 1878, čís. 
30 ř. z., a čl. XLI. roku 1881 uherského zákona, 
lze za odstoupení pozemků, vodních práv, vý
hradu služebností a 'jiných věcných práv, nebo 
jinaká omezení práv vlastnických k účelům že
lezničním konati úplatu až do polovice výkupní 
ceny nebo renty v dluhopisech této půjčky ve 
jmenovité hodnotě.

§ 8.
Vláda se zmocňuje, aby vadia a kauce sklá

dané z jakéhokoli titulu jako záruky pro správu 
železných drah státních i soukromých, jakož i pro 
správu pošt a telegrafů, požadovala napříště 
až do poloviny v dluhopisech této půjčky.
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Ustanovení toto netýká se dodávek, jež jsou 
vyhrazeny drobným živnostníkům.

Rovněž lze záruky za uvěřené dovozné, ná
jemné, vlečkové a jiné smlouvy skládat! na
příště až do poloviny toliko v dluhopisech této 
půjčky investiční, i učiní správa železných drah 
státních nebo soukromých příslušná opatření ve 
vlastním oboru působnosti.

Ustanovení tato nevztahují se na vadia a 
kauce složené dle platných předpisů v hotovosti.

127.
Zákon ze dne 18. března 1921,

kterým se povoluje úvěr b částečné úhradě ne
kryté potřeby vojenské správy, způsobené váleč

nými poměry na Slovensku v roce 1919.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§9.

Dluhopisů této půjčky smí se používati pouze 
jednou k účelům v §§ 4 až 7 uvedeným; správa 
pošt a telegrafů a správa železnic jest oprávněna 
vhodným kontrolním opatřením vyloučili opětov
né použití téhož dluhopisu.

§ 10.

Oproti účastníkům, kteří by upisovací povin
nosti dle § 4 ve lhůtě upisovací nedostáli, bude 
použito práva výpovědi vyhrazeného poštovní 
správě v § 31 telefonního řádu.

^ Žadatelé za zřízení stanic účastnických, kteří 
půjčky neupsali, budou ze záznamu škrtnuti.

Majitelům vleček, kteří nevyhoví upisovací 
Povinnosti dle § 5 ' ve lhůtě upisovací anebo, 
pokud se týče majitelů nových vleček, ve lhůtě 
um zvlášf stanovené, může býti železniční státní 
správou nebo správou dráhy soukromé příslušná 
smlouva vypovězena s okamžitou platností.

, Nesplní-Ii odesilatel železničních zásilek pod_ 
minky dle § 6, odst. 1., nemá nároku na přijetí zá
silky k dopravě.

K částečné úhradě nekryté potřeby vojenské 
správy, způsobené válečnými poměry na Sloven
sku v roce 1919, povoluje se úvěr ve výši 
677,308.188 Kč 48 h.

Ministr financí se zmocňuje, aby částku uve
denou v § 1 kryl úvěrními operacemi.

§ 3.

Zákon tento, jejž provésti se ukládá ministru 
financí a ministru národní obrany, nabývá ihned 
účinnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v r.

Hanačík v. r. Husák v. r.

Zákon ze dne 17. března 1921
§ 11.

, Vládě se ukládá, aby tento zákon, který na
bývá účinnosti dnem vyhlášení, provedla.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Kovařík v. r. Hanačík v. r.
Dr. Brdlik v. r. Husák v. r.

Dr. Šusta v. r.

Dr. Fatka v. r.,
».ko ministr pošt a telegrafů a v zastoupení nepřítom

ného ministra železnic.

Dr. Popelka v. r„
iako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítom- 
netio ministra pro sjednocení 'zákonodárství a organi- 
sace správy a nepií.tomného ministra s nlnou mocí 

pro správu Slovenska.

o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a
sadí a zkoušeni odrůd kulturních rostlin.

Národní shromážděni republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Za účelem zvelebení výroby rostlinné' za
vádí se:

1. uznávání původnosti odrůd,

2. uznávání osiva a sádě kulturních rostlin a

■ 3. zkoušení odrůd.

Označení „původní odrůda", „uznané osivo", 
„uznaná sáď“, „do rejstříku zapsaná odrůda" 
(s 9) povoluje se jen podle ustanovení toho 
zákona.

Uznávání provádí na přihlášky pěstitelů 
uznávací komise při hlavních zemědělských kor


