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©.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. ledna 1922,
kterým se vydává druhý dodatek k vládnímu
nařízení ze dne 27. července 1920, č. 463 Sb. z.
a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce
z majetku).
Článek I.
K § 55, odst. 1., č. 5.
Ze státních dluhopisů republiky českoslo
venské připouští se k placení dávky půjčka
Národní svobody a státní půjčka, vypsaná dne
1. září 1919, bez obmezení, státní půjčka pré
miová pak jen potud, pokud bylo použito k je
jímu upsání částek vkladů neb podílů neb Vý
plat z pojišťovacích smluv, které byly zvláště
_a pouze k tomuto cíli uvolněny nařízením vlády
ze dne 24. února 1920, ě. 106 Sb. z. a n., a ze
dne 9. března 1920, č. Í46 Sb. z. a n.
Platí-li se prémiovou půjčkou, jest k placení
předložití nikoliv titry, nýbrž potvrzenky
oněch ústavů, u nichž titry samy neb stvrzen
ky o upsání jsou dle § 2 nařízení vlády
ze dne 26. srpna 1919, č. 488 Sb. z. a n., a § 8
nařízení vlády ze dne 9. března 1920, č. 146
Sb. z. a n., uloženy, aby státní správa mohla
opatřit! realisaci stvrzenek.
lí § 55, odst, i.
Veškeré na místě placení pravoplatně při
jaté cenné papíry odvedou se Zemské bance
v Praze, jež pověřuje se úschovou, správou a
zpeněžením jejich; stát hradí útraty úschovy,
správy a zpeněžení dle zvláštní dohody, jež se
stane mezi ministrem financí a Zemskou ban
kou.

Přijaté cenné papíry a vše, co z nich aneb
na jejich podkladě na peněžních prostředcích
vyplyne, náleží do zvláštní massy dávky (§ 1
zákona o dávce) :
Hypotekární úvěr pro placení dávky posky
tují zemské ústavy hypoteční v rámci stanov
a vládních nařízení v té příčině vydaných; vý
těžek z prodeje titrň vydaných ňa podkladě
hypotekární zápůjčky, poskytnuté k zaplacení
dávky, odvede ústav po srážce obvyklých platů
státu ve prospěch dlužníkův přímo ňa účet
jeho dávky.
Výjimečně může ústav v zastoupení dlužní
kově nabídnout! v předchozím odstavci zmí
něné titry přímo k placení dávky; v tomto pří
padě platí ustanovení odstavců 2., 3., 5., 6., 10.,
11. a 12. tohoto prováděcího nařízení k § 55,
odst. 5., zákona o dávce, pokud se týče, ob
dobně.
K § 55, odst. 5.
Platba cennými papíry ve smyslu § 55, odst.
1., č. 5., zákona o dávce musí býti poplatníkem
nabídnuta, a to v přiznání způsobem v § 37,
posl. odst., naznačeným, dovoluje se však, aby
tak učinil nejpozději ve lhůtě odvolací.
Při přijetí nabídky dlužno dbáti toho, aby
výplata rozdílu v hotových se strany, státu
byla vyloučena.
Finanční správa může učiniti své rozhodnutí
závislým na výhradách a podmínkách a může
nabídku i zamítnouti; v případech pochybných
budiž vyžádáno dobrozdání Zemské banky.
Placení státními dluhopisy vydanými býva
lou vládou rakouskou neb uherskou jest vy
loučeno.
O přijetí nabídky rozhodne zemský finanční
úřad, jenž přijav nabídku zejména určí, které
cenné papíry a kdy je finanční správa na
zúčtování dávky přijme.
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O rekursu proti rozhodnutí zemského fi
nančního úřadu rozhodne ministerstvo fi
nancí.
Platba ve smyslu § 55, odst. 1., č. 5., zákona
o dávce jest zásadně přípustná jen do výše
dávky, vypadající poměrně na držbu těchto
cenných papírů v den rozhodný; placení těmito
hodnotami předpokládá tudíž vyměření dávky,
třeba se stalo provisorně, aneb třeba ještě ne
nabylo moci práva; lze jich tedy i k dobrovol
nému placení užiti teprve po vyměření dávky.
Tuzemské cenné papíry sirotčí jistoty poží
vající (§ 55, odst. 1., č. 5.) převezmou se,
byla-li nabídka tímto způsobem platiti přijata,
v hodnotě, v jaké byly započítány do vyměřo
vacího základu dávky.
Státní půjčka, vypsaná dne 1. září 1919, a
státní prémiová půjčka, po případě titry zmí
něné v odst. 3. a 4. tohoto prov. nařízení
k § 55, odst. 4., zákona o dávce převezmou se
dle běžného kursu pražské bursy.
Platba cennými papíry uskuteční se dnem
odevzdání jejich buď přímo u státního berního
(na území mimo Slovensko a Podkarpatskou
Rus též u městského berního), úřadu, nebo
přímo u Zemské banky v Praze na podkladě
pravoplatně .přijaté nabídky; byly-li však
cenné papíry — s výhradou pozdějšího roz
hodnutí •— složeny dříve a nabídka bez vý
hrady přijata, platí za den platby den pravo
platného rozhodnutí o nabídce.
Den ve smyslu předchozího odstavce jest
směrodatným též pro kurs, ve kterém státní
půjčka, vypsaná dne 1. září 1919, a prémiová
půjčka, dále po případě titry v odst. 3. a^4. to
hoto prov. nařízení k § 55, odst. 4., zákona
o dávce zmíněné na místě placení mohou býti
přijaty; jest to běžný kurs nebo, není-li ho,
poslední běžný kurs na pražské burse zname
naný.
O zúčtování plateb cennými papíry na dávku
vydány budou zvláštní předpisy.

7.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. ledna 1922,
kterým se vydávají podrobné předpisy
k některým článkům finančního zákona pro
rok 1922.
Na základě finančního zákona ze dne 19. pro
since 1921, č. 470 Sb. z. a n., kterým se_ sta
noví státní rozpočet a rozpočet státních inve
stic pro rok 1922, se nařizuje:

§ 1.
Dle čl. II. finančního zákona pro rok 1922
smí býti úvěrů tímto zákonem povolených
použito jen ku potřebám naznačeným v pří
slušných kapitolách, titulech, paragrafech a
| pododděleních státního rozpočtu, který jako
příloha k finančnímu zákonu jest připojen a
zároveň s ním ústavně schválen; předpis tento
nevztahuje se na podrobnější položky obsa
žené v rozpočtech j ednotlivých kapitol, tak
jak se uvádějí v rozpočtových sešitech těchto
kapitol k vládnímu návrhu finančního zákona
připojených.
§ 2.
Vzhledem k ustanovení čl. II., dle něhož—
prostředky státním rozpočtem povolené smí
býti požadovány jen dle skutečné potřeby, jest
povinností každého poukazovaeího úřadu dbáti
při tomto požadování největší úspornosti a
vždy míti na zřeteli, že položky rozpočtové
nejsou k tomu určeny, aby za všech okolností
byly spotřebovány, nýbrž že tvoří nej krajnější
hranici, až po kterou se při hrazení potřeb re
sortních v rozpočtovém roce smí jiti.
Za nezbytně nutné potřeby resortní dlužno
považovat! ony, které se zakládají jednak na
zákonech, vládních nařízeních neb právních ti
tulech, jednak ony, kterých nerušený chod
toho kterého správního odvětví vyžaduje.
Aby bylo úsporné hospodaření s úvěry zaru
Článek II.
čeno,
budiž také ke všem prejudicielním činům,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provést! je ukládá se ministru fi které jako objednávky, přislíbení subvencí a
pod. k zatěžování mimořádných úvěrů vedou,
nancí.
vyžádáno předchozí svolení ministerstva fi
Dr. Beneš v. r.
nancí, jedná-li se o obnos větší než-50.000 Kč.
Staněk v. r.
Udržai v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
§ 3.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Aby zabezpečeno bylo zachovávání ustano
Dr. Vrbenský v. r. L. Novák v. r.
vení 2. a 3. odst. čl. II. finančního zákona, musí
i při poukazu výdaje v příslušném spise býti
.Srba v. r.
černý v. r.
odůvodněno, že výdaj v případě 2. odst. čí. II.
Dr.
Dérer
v.
r.
Dr. Dolanský v. r.
j odpovídá skutečné potřebě a že nepřesahuje

