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sobování lidu ze dne 17. září 1920, č. 521 Sb. z. 
a n., připadá počínajíc dnem 3. dubna 1921 z pra
vidla 1 kg na mouku chlebovou a 1 kg na mouku 
vařivou, resp. jiné výrobky, mouku nahrazující.

§2.

Tím mění se citovaná vyhláška ministerstva 
pro zásobování lidu ze dne 17. září 1920, č. 521 
Sb. z. a n.

Správce ministerstva pro zásobování lidu:

Dr. Brdlík v. r.

134.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. března 1921,
jimž se vydává řád pro uchazeče o úvěr dle zá
kona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., 

o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy.

Článek I.

Na základě § 17 zákona ze dne 11. března 
1920, č. 166 Sb. z. a n„ o úvěrové pomoci naby
vatelům půdy, vydává se připojený řád pro ucha
zeče o úvěr.

Článek II.

Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, provésti je ukládá se všem ministrům.

Černý v. r.
Dr Popelka v. r, 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r 
Dr. Patka v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. r- 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Řád pro uchazeče o úvěr.

A. Poskytování úvěru držeb- 
n o s t n í h o.

1. Žádost o povolení úvěru držebnostního po
dává uchazeč zpravidla současně se žádostí za 
Příděl půdy.

Žádost tu na úředním formuláři podá buď 
přímo nebo prostřednictvím úvěrního družstva, 
icž předkládá žádosti svých členů pokud možno 
společně.

2. Žádosti za úvěr podávají se u místního ko- 
ntisaře pověřeného prováděním pozemkové re
formy na nemovitostech, z nichž žádá uchazeč za 
Příděl půdy.

Kdyby takový komisař jmenován nebyl, bu
diž přealožeua žádost příslušné obvodové úřa
dovně, a není-li obvodové úřadovny, státnímu po
zemkovému úřadu v Praze.

3. Žádost musí obsahovat! tyto údaje:
a) jméno, stav, bydliště a domovskou přísluš

nost žadatelovu,
b) jeho stáří a údaje o rodimiých poměrech (zda 

ženat, kolik má dětí a v jakém věku),
c) údaje o majetkových poměrech žadatelových 

(výměra a cena nemovitého majetku, maje
tek na hotovosti, rentové nároky, zejména 
renta invalidní a požitky zaopatřovací),

d) při žádosti za úvěr na stavbu její plány a roz
počet potvrzený úředně oprávněným stavi
telem,

e) údaj, zda žadatel nabývá přidělené půdy do 
samostatného vlastnictví či do spoluvlast
nictví, s kým a v jakém poměru,

f) označení sumy, kterou žadatel úvěrem žádá, 
po případě zlomkem ceny přídělové,

g) nabídnuté podmínky zajištění úvěru žadate
lem (zda na ostatním majetku žadatelově),

h) okolnosti odůvodňující vyšší úvěrovou po
moc (legionář, invalida),

i) výměra a označení dle kultur pozemků pří
dělem nabývaných a přejímací cena (vyplní 
po případě místní komisař),

k) stručný výpočet a odhad přídělem nabýva
ných budov (vyplní místní komisař), 
tidaje žádosti musí býti potvrzeny přísluš

nými úřady a to:
bod a) a b) obecním úřadem bydliště žadate

lova a jeho domovské obce, jež spolu potvrdí, že 
nejsou jí známy okolnosti, vylučující žadatele 

’z nabytí přídělu dle §u 3 přídělového zákona,
bod c) data o majetku nemovitém úřadem po

zemkových knih. data o rentách veřejnoprávním 
úřadem je vyplácejícím,

bod b) budiž ověřen veřejnou listinou osvěd
čující legionářský charakter, invaliditu, nebo vá
lečné poškození žadatelovo, nebo zemřelého otce 
nebo manžela žadatelova.

4. Družstvo může se za žadatele zaručiti. 
V tomto případě připojí k žádosti prohlášení, že 
žadatel jest jeho členem a od které doby a že 
družstvo přejímá podpůrné ručení a na jakou 
dobu za závazky žadatelovy vůči věřiteli, ierž 
jemu poskytne žádaný úvěr nebo část úvěru. 
K prohlášení buďtež připojeny stanovy družstva 
anebo budiž sděleno, pod kterým číslem jsou již 
n státního pozemkového úřadu založeny, dále 
budiž sděleno a osvědčeno, kdy družstvo bylo 
zapsáno do rejstříku spoleěenstevního, není-li již 
tak patrno z doložky na stanovách.

5. Žádá-li žadatel za poskytnutí státní záruky 
dle §u 7 úvěrového zákona, přilož k žádosti po
tvrzení dotvčného peněžního ústavu, že íes< ocho
ten poskytnouti žadateli úvěr a za jakých pod
mínek.
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6. Místní komisař (obvodová úřadovna) pro- 1 
hlédne žádosti a neúplné (nedoložené) stranám 
vrátí se stručným poučením, jak je doplniti a do- 
ložiti. Proti vrácení není opravného prostředku.

Místní komisař (obvodová úřadovna) pře
zkouší údaje obsažené v žádosti, vyžádaje si po
třebné informace od obecního úřadu, orgánů poli
tické správy a místního peněžního ústavu.

V žádostech řádně vypravených a dolože
ných potvrdí komisař údaje o přídělu (výměra dle 
kultur, cena půdy, cena budov) a zašle je státníifm 
pozemkovému úřadu s návrhem na vyřízení 
stručně odůvodněným.

7. Státní pozemkový úřad vyřizuje žádosti
buď kladně nebo záporně nebo podmínečně. Proti 
vyřízení není opravných prostředků. Žadatel 
může však znovu ucházeti se o úvěr, má-li 
k tomu nové podstatné důvody a příslušně je 
osvědčí. - '

8. Pokud státní pozemkový úřad vyřídí žá
dost tím způsobem, žc poshoví žadateli placení 
jisté části přídělové ceny, určí a sám vyrozumí 
náhradovou banku, která bude zmocněna vésti 
správu této státní pohledávky. Dlužník dále jedná 
s touto bankou jako se zástupcem státu.

Převezme-li stá-ní pozemkový úřad jménem 
státu záruku za zápůjčku ve smyslu §u 7 úvěro
vého zákona, vydá o tom písemné přehlášení.

V něm budou uvedeny všechny podstatné 
podmínky této zápůjčky a státní záruky.

9. Zápůjčka sfátním pozemkovým úřadem po
volená provede se teprve, až dlužník předloží 
všechny listiny o svém dluhu ve formě, jaké vy
žaduje smluvený způsob zajištění pohledávky 
(zpravidla zástavním právem v pozemkových, 
knihách).

10. O povolení zápůjčky se dá žadateli zpráva 
prostřednictvím družstva, byla-li žádost předlo
žena družstvem.

11. JesMižc žadatelé žádají vedle obvyklé 
úvěrové pomoci ještě za další z některého fondu 
při státním pozemkovém úřadě, nechť uvedou to 
v téže žádosti. Úřad již opatří další řízení u sprá
vy příslušného fondu na základě jediné žádosti.

B. Poskytování úvěru p r o vozo
vá c í h o.

1. Úvěr provozovací dle Šu 13 úvěrového 
zákona poskytuje se družstvům, sdružením a 
úvěrním ústavům.

2. I ato družstva, sdružení a ústavy musí býti 
právnickými o-sobanii. Stanovy společenstev s ob- 
mezeným ručením, zřízených roku 1921 a později, 
a pachtovních družstev vůbec musí stanovit! dobu 
ručení členů, vystouplých nejméně na dobu tří 
roků. Povinností družstva nebo ústavu jest pro
kázali (osvědčiti), žc požadovaný úvěr nebo zá
ruka jsou přiměřeny jejich celkovému majetko
vému stavu.

3. Družstvo (sdružení, ústav) žádajíc za úvěr 
jest povinno předložití své stanovy nebo sdčliti, 
pod kterým číslem jednacím jsou již založeny 
u státního pozemkového úřadu, oznámiti počet 
členů a úhrnnou částku splacených podílů, výši a 
dobu ručení, dále připojit! opis poslední zprávy 
o výsledcích revise vykonané revisním svazem 
nebo úřadem a podrobnou zprávu o svém finanč
ním stavu, zejména také v tom směru, zda cel
kové ručení odpovídá průměrné .majetkové schop
nosti členstva, konečně pak bilanci aspoň za po
slední rok. Státní pozemkový úřad může si vy
žádat! přesný seznam členů dle jmen, zaměstnání 
a bydliště s udáním jejich doby přístupu a poč.u 
podílů. Účel, pro který se žádá za úvěr, budiž 
podrobně popsán a jmenovitě buďtež uvedeni čle
nové družstva (sdružení), pro něž sc žádá za 
úvěr á v jaké výši pro jednotlivého člena, spolu 
pak připojiti posudek o jejich úvěrové schoonosti.

4. Poskyiuje-li družstvo úvěr ze svých vlast
ních prostředků a žádá o státní záruku nebo uchá- 
zí-Ii se o záruku státní za úvěr soukromě opa
třený, muší přesně označiti osoby, kterým úvěr 
se poskytuje a splnili podmínky uvedené pod čí
slem 3. Současně jest povinno uvésti, za jakých 
podmínek (suma, podmínky, právní forma, způ
sob zajištění a splácení zápůjčky) se úvěr po
skytuje.

5. V žádosti budiž uvedeno, a obecním úřadem 
v sídle družstva (sdružení) potvrzeno, že člen, 
pro nějž se žádá za úvěr nebo za záruku, není vy
loučen z nabytí přídělu dle §,u 3 zákona přídě
lového.

6. Žádost podává se na týchž místech, jako 
žádost o úvěr držebnostní a vyřizuje se obdobně.

7. Státnímu pozenTkóvénm úřadu přísluší vy
žádali si posudek o správnosti opisu revisní 
zprávy a o finančním a hospodářském stavu 
družstva (sdružení, ús‘av'u) od svazu neb úřadujej 
revidujícího a přezkoumá'i, zda povoleného úvěru 
bylo skutečně podle údajů žádosti použito. K ji
nému účelu, než pro jaký bylo žádáno, nesmí býlí 
poskytnutého úvěru užito.

8. Proti vyřízení žádosti státním pozemko
vým úřadem není opravných prostředků. Žádost 
může býti opětována, lze-li uvésti nové závazné 
důvody a předložití doklady ještě opatřené.

9. Státní pozemkový úřad může dle potřeby 
stanovití za podmínku, aby žadatelé, pro než í-6 
družstvo (sdružení, ús'av) úvěrové pomoci do
máhá, dali družstvu (sdruženo ústavu) iistotu za 
pohledávky jemu vzniklé z důvodu úvěrové po
moci podle tohoto řádu.

10. Družstva (sdružení ústavy) jsou povinna 
opaířiti a státnímu pozemkovému úřadu na vy
zvání vykázat!, žc zřídila účetně samostatná ^od
dělení pro úvěrové operace podle tohoto úvěro
vého řádu.

Steliv t5skArm v Prnzí\


