317

Sbírka zákonů a nařízení, č. 165.
Za § 4 jest vsunouti tato ustanovení:
„§ 5.
Vojenské transporty bucftež dopravovány za
snížené ceny tarifní. 1-b‘O doplavu vojenských
osob a věcí budiž použito ustanovení vojenského
tarifu platného pro československé státní dráhy.
Výhod vojenského tarifu budiž použito také pro
služební cesty vojenských osob, cestujících na
účet československé vojenské správy, jakož i při
služebních cestách na vlastní řičet a vztahují se
tyto výhody výslovně na dopravu veškerých
osob a věcí ve vojenském tarifu uvedených, tedy
také četnictva, vojenské policie, jakož il vojen
ských osob pohraniční stráže a státních hřebčinců.
Koncesionář se zavazuje, že se bude říditi dle
ustanovení úmluvy, učiněné mezi bývalými ra
kouskými železničními společnostmi, týkající se
opatřování a udržování zařízení pro vojenské
přepravy, poskytování vzájemné výpomoci zřízenectvem a vozidly při větších vojenských pře
pravách.
Koncesionář jest dále povinen zachoyávati
toho času platné předpisy o železnicích ve válce,
jakož i dodatečnou úmluvu vstoupivší ^ platnost
1. června 1871 o dopravě nemocných a raněných,
k dopravě ležmo dodaných na účet vojenského
eráru, pokud nebudou tato nařízení nebo úmluvy
doplněny nebo novými nahrazeny, pro kterýžto
případ se koncesionář podrobuje všem novým
ustanovením, která budou vydána.
Předpis platný pro vojenské přepravy po že
leznicích, pak předpisy platné pno železnice za
války nabudou závaznosti pro koncesionáře dnem
zahájení provozu na povolené dráze. Také před
pisy tohoto druhu, které teprve po tomto čase bu
dou vydány, nabudou pro koncesionáře závazno
sti, není-li v nich ustanoveno jinak, a to, nejsou-li
uveřejněny ve Sbírce zákonů a na/ízení, jakmile
. mu budou úředně oznámena.
Koncesionář jest povinen, obsazuje služební
udsta, brati zřetel na legionáře ve smyslu zákona
ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., a na
Vysloužilé poddůstojníky (certifikatisty), jejichž
mává a výhody po nabytí nároků na propůjčení
služebních míst ve smyslu zákona ze dne
dubna 1872, č. 60 ř. z., pokud se týče
uber. zák. ČI. II. z r. 1873 byly zachovány zá
konem ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n„
a vládním nařízením ze dne 18. září 1919, č. 594
Sb. z. a ij.
Za stavu • obležení, v době mobilisace, jakož
i za války má československá správa vojenská
Právo, pokud to uzná za nutné, železniční provoz
Pa všech nebo jednotlivých tratích nebo jejich čá
stech úplně zastavili, obmeziti, bud zavedením

válečného jízdního řádu nebo omezením míro
vého jízdního řádu, a použiti dráhy zcela nebo čá
stečně k vojenským účelům.
V těchto případech nepřísluší koncesidnáři
mimo tarifní náhradu za dopravu vojenských osob
a věcí dle vojenského tarifu žádné jiné odškod-.
nění.
§

6.

Pro přepravu civilních strážních sborů (strá
že bezpečnostní, finanční a pod.) mají obdobnou
platnost snížené sazby platné při -..přepravě
vojska.“
Číslování dalších paragrafů koncesní listiny
jest následkem toho v koncesní listině patřičně
změniti.
Ministr železnic:
Dr. Burger v. r.

165.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 7. dubna 1921,
jímž se provádí čtvrtá hlava zákona ze dne
11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o sta
vebním ruchu.

Na základě §u 28 zákona ze dne 11, března
1921, čís. 100 Sb.'z. a u., s**fiářizuje:
§ íKapitál, jenž má dle § 23 zákona býti opatřen
pro podporu stavebního ruchu do výše 1 mili
ardy Kč, bude získán veřejným rozprodejem losů.
Za tím účelem bude vydáno 2,000.000 losů
po 500 Kč rozdělených na 5000 sérií po 400
číslech, z nichž 3000 sérií bude obsahovali dílčí
losy po 100 Kč (pětiny); dílčí losy budou mimo
číslo označeny písmeny A, B, C, D, E.
§ 2.
Los skládá se z listu obligačního a listu
výherního.
§ 3.
Dlužný kapitál umoří se ve 251etech tím způ
sobem, že bude každoročně počínajíc rokem 1922
vylosována ve dvou tazích umořovacích část losů
ve výši 40,000.000 Kč, a to 20,000.000 Kč při
každém tahu.
Jmenovitá hodnota losu takto taženého bude
doručiteli obligačního listu vyplacena s prémií
2% této hodnoty za každý rok počínajíc rokem
1922 až do roku tahu včetně roku tohoto; rok
1922 i rok tahu počítají se plně.
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Výherním listem, jejž majitel taženého losu
podrží, zúčastní se příštích tahů výherních dle
dalších ustanovení.
§ 4.
Mimo tahy umořovací budou se konati
zvláštní tahy výherní.
Na los tažený v tazích výherních připadne,
byl-li tažen již také v tazích umořovacích, výhra
dle ustanovení tohoto nařízení; výhra vyplatí se
tomu, kdo předloží výherní list, který byl při
tahu umořovacím dle předchozího paragrafu po
držel.
Na los tažený při tazích výherních, jenž v do
savadních tazích umořovacích ještě tažen nebyl,
připadne výhra dle ustanovení tohoto nařízení.
Při výplatě výhry třeba předložití úplný los
(obligační i výherní list); doručiteli odebéře se
Úst výherní a ponechá se mu list obligační, jímž
se zúčastní příštích tahů umořovacích (§ 3).
Výhry vyplácí se v obou případech po srážce
jmenovité hodnoty losu.
Na dílčí losy připadá pětina výhry.
vylosovány tyto výhry:
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§ 6.

Umořovací i výherní tahy konají se téh >ž
dne, a to 1. února a 1. srpna každého roku; připadne-li tento den na neděli nebo svátek, bude
se konati tah nej bližšího všedního dne.
Tahy se budou konati veřejné pod dohledem
zvláštní komise, kterou sestaví ministerstvo financí,
za účasti nejvyššího účetního kontrolního úřadu
podle ivláštní instrukce, vydané ministerstvem
financí.
První tah bude konán dne 1. února 1922.
§ 7.
Postup při tazích bude tento:
A. Tahy umořovací.
Do kotouče se vloží sériová čísla od 1 až
do 5000. Vylosováno bude 100 sérií při každém

tahu. Tažená čísla sériová se do kotouče již
nevrátí; kotouč se komisionelně zapečetí a uschová
do příštího tahu.
B. T a h y výherní.
Do jednoho kotouče se vloží čísla sériová
od 1 až do 5000, do kotouče druhého čísla od
1 až do 400 a do kotouče třetího svitky, na nichž
jsou udány částky jednotlivých výher. Taženo
bude tolikrát, kolik jest výher, t. j. 1433kráte.
Napřed bude taženo číslo serie, pak losu; na los,
označený taženým číslem serie a taženým číslem
losovým, připadne výhra (§ 5) udaná svitkem
taženým z třetího kotouče. Čísla sériová a losová
se po každém tahu vrátí do kotoučů. Každý los
vyhrává pouza jednou; byla-li tudíž znovu tažena
táž serie a totéž číslo losové, jest tento tah bezúčinuý, čísla se vrátí do kotoučů a táhne se
znova.
Po skončeném tahu se čísla sériová a losová
vrátí do kotoučů, jež se komisionelně zapečetí
a uschovají do příštího tahu. Svitky výherní se
vrátí do třetího kotouče tepve po úplném skon
čení tahu; i tento kotouč se pak komisionelně
zapečetí a uschová do příštího tahu.
Při příštích tazích zjistí komise (§ 6) před
početím tahu, že pečeti jsou neporušeny a sejme
pak pečeti s kotoučů.
Toto zjištění a odpečetění děje se veřejné,
8.
Výhry a jmenovité hodnoty s prémiemi budou
splatný tři měsíce po tahu u ústřední státní pokladny
v Praze.
§

§ 9.
Tato půjčka jest osvobozena od daně důcho
dové (rentové).
10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministru financí se ukládá, aby je provedl.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Dr. Beneš v. r.
Dr.
Hanačík v. r.
Dr.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr.
Dr. Šusta v. r.
Dr.
Dr. Procházka v. r.
Dr.
Husák v. r.
Dr.

Státní tiskárna v Praze.

Burger v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r.
Patka v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
Fajnor v. r.

