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110.

Zákon ze dne 31. března 1922,
kterým se zmocňuje ministr financí, aby 

sjednal výpůjčky také v cizí měně.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ministr financí jest oprávněn, na základě 
a v mezích úvěrních zmocnění, daných články 
VI. a XI. zákona ze dne 19. prosince 192Í, 
čís. 470 Sb. z. a n., a §u 1 zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., — pokud 
nejsou tato úvěrová zmocnění vyčerpána — 
sjednati výpůjčky též v cizí měně. Pro určení 
meze tohoto oprávnění v cizí měně jest roz
hodným kurs československé valuty na hlav
ním obchodním místě té země, v jejíž měně 
se úvěr poskytuje, v den sjednání výpůjčky, 
s tou výjimkou, že až do částky 2 miliard 
500 milionů Kč ze zápůjčky, jež byla dle zá
kona ze dne 19. prosince 1921, č. 470 Sb. z. 
a n., sjednána ve Velké Britanii neb ve Spo
jených Státech Severoamerických, za přepo
čítací kurs platí 250 Kč za 1 angl. libru a 50 Kč 
za 1 americký dolar.

§ 2.

Kapitál a úroky výpůjček sjednaných dle 
§u 1 tohoto zákona placeny budou až do úpl
ného splacení beze srážky všech tuzemských 
(československých) daní a poplatků ať pří

tomných, nebo budoucích. Dlužním úpisům 
těmto přiznává se sirotčí bezpečí.

§ 3.
Tažené obligace a splatné kupony výpůjček 

sjednaných dle §u 1 tohoto zákona budou při
jímány plnou výplatní hodnotou ku placení 
tuzemských (československých) cel dle kursů 
příslušné cizí valuty na pražské burse v den 
předcházející placení.

§ 4.
Ministr financí se zmocňuje, aby zaručil 

zúročení a umořování výpůjček sjednaných
dle §u 1 tohoto zákona určitými státními 
příjmy, pokud se týče jek tomu účelu zastavil.

§ 5.
Ministr financí se zmocňuje, aby z pro

středků získaných úvěrovými operacemi po
dle §u 1 tohoto zákona uhradil zálohy, poskyt
nuté z běžných příjmů roku 1921 a 1922 pro 
účely investičního programu roku 1921 a 1922, 
a to až do výše 1.400,000.000 Kč.

§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a jeho provedením pověřuje se ministr 
financí.

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