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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.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provést! je ukládá se ministru fi
nancí.

Dr. Beneš v. r.
Udržai v. r. 
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Staněk v. r. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r. 
.Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

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
čeno, budiž také ke všem prejudicielním činům, 
které jako objednávky, přislíbení subvencí a 
pod. k zatěžování mimořádných úvěrů vedou, 
vyžádáno předchozí svolení ministerstva fi
nancí, jedná-li se o obnos větší než-50.000 Kč.

§ 3.
Aby zabezpečeno bylo zachovávání ustano

vení 2. a 3. odst. čl. II. finančního zákona, musí 
i při poukazu výdaje v příslušném spise býti 

odůvodněno, že výdaj v případě 2. odst. čí. II. 
j odpovídá skutečné potřebě a že nepřesahuje
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jedné dvanáctiny celoročního obnosu tohoto 
úvěru, a v případech 3. odst. čl. II. že požada
vek v tomto případě nepřesahuje pro správní 
rok částku 50.000 Kč. Bylo-li třeba vyžádati 
si předchozího svolení ministerstva financí, 
buďtež číslo jednací a den příslušného rozhod
nutí tohoto ústředního úřadu ve spise pozna
menány.

Aprobanti spisu jsou osobně za to zodpo
vědní, aby nařízení předcházejícího odstavce 
bylo vyhověno.

Správnost uvedených údajů přezkouší orgán 
obstarávající službu účetní nebo finanční, 
dbaje při tom přísně platných účetních in
strukcí pro zkoušení platebních poukazů, po
kud se týče referát rozpočtový; jsou-li údaje 
správné a tudíž rozpočtový úvěr v daném pří
padě dle finančního zákona použitelný, pro
vede se poukaz.

V opačném případě opatří orgán obstará- 
rávajíeí službu účetní nebo finanční podle 
platné účetní instrukce spis příslušnými ná
mitkami a vrátí jej poukazovacímu, po pří
padě rozpočtovému referentu k dalšímu jed
nání.

Nesouhlasí-li poukazovací, po případě roz
počtový referent s námitkami orgánu obsta
rávajícího službu účetní nebo finanční, jest 
přednosta podřízeného úřadu poukazovacího, 
pokud, se týče poukazovací referent (u mini
sterstva) povinen předložití věc s odůvodně
ným vyjádřením svému nadřízenému mini
sterstvu, pokud se týče ministrovi k rozhod
nutí.

Jednotlivým ministerstvům a nej vyšším 
ústředním úřadům jest vyhrazeno, aby v do
hodě s ministerstvem financí vydaly v rámci 
tohoto nařízení podrobnější předpisy, pokud 
toho jejich organisace vyžaduje.

§ 4.

Řádnými výdaji splatnými v delších než 
měsíčních lhůtách dle 2. odst. čl. II. rozumějí 
se takové platy, které dle své povahy jsou 
splatný ve čtvrtletních, pololetních neb i roč
ních lhůtách, jako na př. nájemné neb pach
tovné nebo umořovací splátky stavebních ná
kladů a pod.

Výdaje tyto mohou se požadovati celým 
obnosem v té které Ihůtě splatným.

§ 5.

Není-li v některém měsíci celá dvanáctina 
ročního úvěru potřebná a nepoukáže-li se

proto, může býti zbytku použito v příštích mě
sících, pakliže ku hrazení řádných výdajů jest 
nutným.

Naproti tomu musí onen obnos, o který 
v jednom měsíci (ovšem dle poslední věty
2. odst. čl. II. za souhlasu ministerstva fi
nancí) výjimečně bylo více poukázáno než 
jedna dvanáctina úvěru, v některém pozděj
ším měsíci, nejdéle však v posledním měsíci 
roku rozpočtového při poukazu býti vy
rovnán.

§ 6.

Ve všech případech, ve kterých dle finanč- 
níh.j zákona musí býti sjednán předchozí sou
hlas ministerstva financí, budiž tomuto za
slána stručná informace dvojmo o každé jed
notlivé záležitosti; tato informace obsahuj 
krátké vysvětlení nutnosti toho kterého opa
tření.

Ministerstvo financí, vyžádavši si případně 
dalších objasnění, vyznačí na obou stejnopi
sech své rozhodnutí, podrží jeden stejnopis 
jako koncept, druhý vrátí.

§ 7.

K čl. III. finančního zákona se" připomíná, 
že překročení povolených úvěrů se zásadně 
nepřipouští; pouze výjimkou a v mezích usta
novení tohoto článku může takové překročení 
býti povoleno.

Předpokladem pro svolení ku překročení po
voleného úvěru jest vždy nutnost toho kte
rého opatření, jejíž pojem jest vymezen v 2. 
odst. §u 2 tohoto nařízení.

Úvěrů v nej nižších pododděleních státního 
rozpočtu k finančnímu zákonu připojeného 
může býti použito dle jejich určení a dle jejich 
výše bez ohledu na to, jakým způsobem tyto 
úvěry v podrobných sešitech té které kapi
toly byly rozděleny; toto rozdělení má vý
znam pouze interní a může býti v případě ne
zbytné potřeby měněno, pokud jen obnos pro 
tu kterou položku ve státním rozpočtu k fi
nančnímu zákonu připojeném se nepřekročí.

§ 8.

Řízení dle § 7 zákona z 20. března 1919, 
č. 175 Sb. z. a n., musí býti vždy zavedeno 
dříve, než se založí právní titul té které po
třeby, ne teprve, když hotové již právní jed
nání se má likvidovati placením.

Důsledkem ustanovení čl. III. jest, že 
souhrn úvěrů finančním zákonem ústavně
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schválených jest nejkrajnější mez, až do 
které vláda při svolování ku překročení jed
notlivých položek rozpočtových směnou (vi- 
rementem) smí jiti, při čemž ovšem jest vždy 
nevyhnutelným požadavkem, aby to které 
opatření bylo pro resortní účele nutným.

Pokud tedy pro jakýkoliv požadavek není 
rozpočtem povolených prostředků a také 
úhrada tohoto požadavku úsporami u jiných 
položek schváleného rozpočtu není možná, ne
lze prostředků k hrazení takových výdajů ani 
řízením dle § 7 zákona z 20. března 1919, 
č. 175 Sb. z. a n., povoliti, nýbrž musí býti 
vyžádáno svolení zákonodárných sborů, po 
případě Stálého výboru Národního shromáž
dění republiky Československé podle § 54 
ústavní listiny, při čemž též úhrada těchto 
výdajů opatřena musí býti.

§ 9.

Dojde-li k úhradě nějakých nutných vý
dajů, které rozpočtem buď nedostatečně aneb 
vůbec opatřeny nejsou, ve smyslu 1. odst. 
čl. III. finančního zákona úsporami u jiných 
položek rozpočtových, buďtež tyto úspory 
jako trvalé zkrácení oněch položek zazna
menány.

Opatření peněžitých prostředků dle bodu 1. 
čl. VI. finančního zákona může se státi též 
pokladničními poukázkami, které ministr fi
nancí vydá a kterými poplatníci budou moci 
zapravovati své povinnosti na daních pří
mých a nepřímých, jakož i na poplatcích.

§ 10.

§ 11.

Ustanovení §§ 2, 3, 6 a 1. a 2. odst. §u 7 
tohoto nařízení platí obdobně též pro rozpočet 
státních investic.

§ 12.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr financí ve shodě 
se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Staněk v. r. 
Tučný v. r.
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.


