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13.
Zákon ze dne 12. ledna 1922 

o výkupu dráhy Rakovník—Louny.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

Stát československý vykupuje na základě 
koncesní listiny ze dne 17. srpna 1901, č. 149
ř. z., železniční podnik „dráha Rakovník— 
Louny“ s účinkem od 1. ledna 1922.

§ 2.

Cena výkupní určena jest náhradou dle 
§u 17, č. 1., koncesní listiny.

Státní dlužní úpisy, jimiž by byl dle tohoto 
ustanovení koncesní listiny případně splacen 
zbývající akciový kapitál, počítány budou dle 
průměrného peněžního kursu úředně zazna
menaného na pražské burse, jaký měly dlužní 
úpisy státní stejného druhu v pololetí právě 
předcházejícím.

§ 3.
Státní správa srazí si podle § 5 koncesní 

listiny pohledávky státu vzniklé zálohami 
nebo úroky na základě převzaté záruky, které 
v době výkupu by nebyly ještě splaceny, ze 
zbývajícího jmění podniku, k němuž náleží 
též náhrada podle § 2 tohoto zákona.

§ 4.
Předmětem výkupu jest železniční podnik 

jako celek. Výkupem železnice a ode dne to
hoto výkupu nabývá stát za cenu výkupní 
v § 2 uvedenou a po srážce zmíněné v § 3

tohoto zákona, jsa prost vší další náhrady, 
nezávadného ■—- toliko nesplacenými ještě 
zbytky hypotekární zápůjčky u Zemské banky 
v Praze zavazeného — vlastnictví a užívání 
podniku železničního se všemi k němu pří
slušejícími věcmi movitými a nemovitými a 
právy, s výjimkou předmětů majetkových, jež 
dle ustanovení koncesních po zapravení stát
ních pohledávek v § 3 uvedených zůstávají 
vlastnictvím společnosti.

§ 5.
Státní správa má právo dnem výkupu 

i před konečnou úpravou ceny výkupní 
ujmouti se fysické držby veškerých majetko
vých předmětů v § 4 tohoto zákona uvede
ných a předmět výkupu tvořících.

§ 6.

Státní správa má právo na základě tohoto 
zákona vložiti do knih své právo vlastnické 
a jiná práva vkladní, která výkupem na ni 
přecházejí. Jestliže společnost ve lhůtě ulo
žené jí státní správou železniční nevydá této 
správě listin, kterých k tomu účelu bude za
potřebí, nebo listin těchto státní správou že
lezniční sepsaných neopatří svým zavazujícím 
podpisem, nahrazuje prohlášení ministerstva 
železnic tyto listiny.

§ 7.
Společnost je povinna podati státní správě 

účty a bilance a vykázati čisté výtěžky pří
slušných let provozních do lhůty, jež jí mini
sterstvem železnic bude určena.

Státní správa má právo zkoumati správnost 
: dokladů těch na základě knih a jiných zá- 
[ znamů a spisů společenských.
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Nevyhoví-Ii společnost ve lhůtě uložené jí 
státní správou této povinnosti v odst. 1. sta
novené, smí státní správa příslušné šetření 
dáti vykonati na účet a nebezpečenství spo
lečnosti a zjistiti na základě těchto šetření 
výkupní cenu.

§ 8.

Státní správa může učiniti výplatu ceny 
výkupní závislou na podmínce, že společnost 
vydá státní správě československé veškeré 
doklady, spisy a pomůcky, týkající se správy 
a provozu vykoupeného podniku železničního, 
nebo že jí poskytne možnost nahlédnouti do 
oněch spisů, jež týkají se pouze správy spole
čenské, a že státní správě, požádá-li o to, vydá 
opisy těchto spisů.

§ 9.
Veškeré s výkupem této železnice souvise

jící právní úkony, majetkové převody, po
dání, zápisy, vyhotovení a jiné listiny jsou 
prosty kolků a poplatků.

§ 10.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti jej ukládá se ministrům želez
nic a financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

Dr. Dolanský v. r,, 
za ministra Šrámka.

14.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
ze dne 16. ledna 1922, 

kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlu- 
čínsku účinnost nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 15. ledna 1921, č. 18 

Sb. z. a n.

Podle § 5 nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. 
a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního 
zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., 
a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlu- 
čínsko, vyhlašuji:

Nařízení shora uvedené, jehož účinnost byla 
pro některé obce na Hlučínsku odsunuta vy
hláškou ze dne 19. února 1921, č. 77 Sb. z. a

n., nabývá, pokud jde o pozemkové knihy obcí 
Kuchelné, Rohová, Sudic, Strahovic a Tře
boně, účinnosti dnem 29. prosince 1921.

Dr. Dolanský v. r.

15.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. listopadu 1921 

o měně na Vitorazi a Valčicku, jímž doplňuje 
se nařízení ze dne 27. čei’vence 1920, č. 453 

Sb. z. a n.

Po rozumu § 4 opatření Stálého výboru 
podle § 54 ústavní listiny československé re
publiky ze dne 23. července 1920, č. 450 Sb. 
z. a n., o inkorporaci Vitorazska a Valčicka, 
nařizuje se:

§ I-

Osobám fysickým i jiným (s výhradou § 3 
tohoto nařízení), kterým byly podle nařízení 
ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n. 
(původní nařízení), za koruny československé 
vyměněny nebo k výměně sepsány hotovosti 
v korunách rakouských, neb právním nástup
cům jejich povolují se, pokud v den účin
nosti tohoto (nového) nařízení mají bydliště 
nebo sídlo na území republiky českosloven
ské, k výplatám, které stanoveny jsou v § 1 
původního nařízení, tyto doplatky:

1. za prvé 3000 korun rakouských doplatek 
73 Kč za každých 100 korun rakouských;

2. za další obnosy v celku až do 10.000 ko
run rakouských doplatek 23 Kč za každých 
100 korun rakouských.

Při tom sečítají se hotovosti všech členů 
společné domácnosti (§ 157 zákona o přímých 

j daních osobních ze dne 25. října 1896, č. 220 
ř. z., a novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z.) 
dle nařízení z 27. července 1920, č. 453 Sb. z. 
a n., vyměněné neb k výměně sepsané a po
suzují se jako peníz jediné osoby.

§ 2.

Osoby, které na doplatky (§1) činí nárok, 
prokáží včas u příslušné výplatný, že splnily 
předepsané podmínky (§ 1).

čas a místo výplaty stanoveny budou ber
ními správami v Třeboni pro Vitoraz a v Mi


