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Zákon ze dne 12. srpna 1921
o

poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu
a půjčovnímu úřadu v Praze.
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nistr vnitra v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

308.
§ 1.
Vláda republiky československé se zmoc
ňuje poskytnout! Zástavnímu a půjčovní
mu úřadu v Praze bezúročnou zápůjčku
8 milionů Kč.
§ 2.
Vláda republiky československé se zmoc
ňuje poskytovat! počínajíc 1. lednem 1921
Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze další
bezúročné zápůjčky k úhradě pensí a zaopa
třovacích požitků úředníků a zřízenců tohoto
ústavu a jich pozůstalých po tu dobu, pokud
ústav nebude moci platiti je ze svých vlast
ních příjmů.
§ 3.
Ministr vnitra určí v dohodě s ministrem
financí, jakou část čistého ročního přebytku
má Zástavní a půjčovní úřad odvésti státní
správě každého roku ke splácení pohledávek
státu podle předchozích paragrafů, maje zření
k pohotovým prostředkům ústavu.

Zákon ze dne 12. srpna 1921
o státní výpůjčce na úhradu schodku z mouč
ného hospodářství.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby na úhradu schodku
z moučného hospodářství opatřila buď v tu
zemsku nebo za hranicemi úvěrovou operací
kapitál do 2.000,000.000 Kč a na úhradu dal
šího nákladu pro zbytek roku 1921 na zlev
nění mouky pro zcela nemajetné vrstvy oby
vatelstva kapitál do 200,000.000 Kč, celkem
tedy kapitál do 2.200,000.000 Kč splatný
v korunách československých nebo cizí měně
a aby stanovila bližší podmínky této operace.
§ 2.
Půjčka tato jest osvobozena od daně dů
chodové (rentové).

§ 4.

Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil
úhradu vydání podle § 1, jakož i úhradu vy
dání na rok 1921 podle § 2 úvěrní operací.
Pro léta příští bude potřebnou úhradu vydání
podle § 2 tohoto zákona zařaditi do státního
rozpočtu.
§ 5Úředníky a zřízence Zástavního a půjčov
ního úřadu v Praze, pokud jich bude lze při
ústavě tomto postrádati, může ministerstvo
vnitra v dorozumění se zúčastněným mini
sterstvem přeložiti i do jiných státních služeb
přiměřených jich předběžnému vzdělání.
§ 6.
Provedením tohoto zákona, který nabývá
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se mi

§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby upisovatelům této půjčky zaměnil dluhopisy před
válečných dluhů, které byly po případě budou
složeny do úřední úschovy podle zákona ze
dne 18. března 1921, č. 124 Sb. z. a n., až do
výše upsaného obnosu za nové dluhopisy
umořitelné a zúročitelné dle zásad stanove
ných pro půjčku podle tohoto zákona.
Kurs, v němž dluhopisy budou přijímány,
jakož i ostatní podmínky a způsob provedení
budou stanoveny ministrem financí.
§ 4.
Bankovní výbor při ministerstvu financí
může zmocniti Bankovní úřad ministerstva
financí, aby na účet této půjčky konal k úče
lu vyjádřenému v § 1 platby pro stát zálo

