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149.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. května 1922,

kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne
17. února 1922, čís. 85 Sb. z. a n., o státní zá
ruce zemědělským družstvům, vyjma druž

stva úvěrní a konsumní.

Na základě § 4 zákona ze dne 17. února 
1922, čís. 85 Sb. z. a n., o státní záruce země
dělským družstvům, vyjma družstva úvěrní 
a konsumní, nařizuje se toto:

§ I-

Záruka státu jest subsidiárním rukojem- 
stvím ve smyslu občanského práva a může 
býti povolena nejvýše na 80% poskytnutého 
úvěru.

§ 2.

Na státní záruku mají nárok zemědělská 
družstva přičleněná k některému tuzemskému 
revisnímu svazu družstev zemědělských, 
vyjma družstva úvěrní a konsumní, a za týchž 
podmínek i svazy zemědělských družstev.

§ 3.

Státní záruku povoluje ministerstvo země
dělství, jemuž jest adresovati žádost za její 
poskytnutí, v dohodě s ministerstvem financí.

V mimořádných případech, zejména není-li 
dosaženo dohody mezi oběma ministerstvy, 
rozhoduje ministerská rada.

| § 4.
Oprávněná zemědělská družstva žádají

0 státní záruku prostřednictvím svých svazo
vých organisací, které přičiní k žádostem 
svoje vyjádření.

žádost musí obsahovati účel a výši zá
půjčky, která byla anebo bude poskytnuta, 
jméno věřitelovo a podmínky, jím ve věci 
úvěru kladené, zvláště způsob a čas splatnosti 
zápůjčky a dobu, na jakou jest záruka žádána.

Přiložiti jest platné stanovy, účetní závěry 
z 3 posledních účetních období, nebo neexi
stuj e-li družstvo tak dlouho, za dobu jeho 
trvání, seznam členů a poslední revisní zprávu 
příslušného svazu.

Ministerstvo zemědělství má právo žádati
1 jiné doklady. Jmenovitě má ministerstvo 
zemědělství vždy právo žádati informace a 
dobré zdání od ústřední organisace svazové 
(Centrokooperativu).

§ 5.
O převzetí záruky státní vydá ministerstvo 

zemědělství záruční listinu, která bude obsa
hovati podrobné podmínky záruky.

§ 6.

Vedle vlastních náležitostí o poskytnuté zá
ruce bude listina obsahovati tyto kontrolní 
podmínky: že družstvo

1. podrobí veškeru svoji správu revisi orgá
nů ministerstvem zemědělství, případně mini
sterstvem financí k tomu zmocněných;

2. svoluje, aby zástupce ministerstva země- 
í dělsťví zúčastnil se hlasem poradním valných
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hromad družstva, schůzí představenstva a do
zorčí rady i ostatních orgánů a podrobuje se 
svolati na vyzvání ministerstva zemědělství 
a ve lhůtě tímto určené v naléhavých přípa
dech schůzi určeného činovnického sboru;

3. provede na vyzvání ministerstva země
dělství soupis jmění všeho svého majetku;

4. splní bezodkladně pokyny, které mu mini
sterstvo zemědělství na základě vykonané re
vise udělí ve věcech správních, účetně-technic- 
kých i hospodářských;

5. předloží každoročně ministerstvu země
dělství účetní uzávěrku a soupis jmění nej
později 14 dní před svoláním valné hromady, 
která jest povolána schvalovat! bilanční účty;

6. bude předkládat! návrhy na změny sta
nov ve lhůtě sub 5. určené;

7. oznamovati ve lhůtě 8 dnů každou změnu 
ve složení svého představenstva;

8. předkládati oznámení denního pořádku 
každé valné hromady nejdéle 8 dní předem, 
jakož i do 14 dnů po valné hromadě opis zá
pisu o ní.

§ 7.
Věřitel, jehož zápůjčka se zaručuje, jest po

vinen uvědomiti ■ ministerstvo zemědělství 
o těchto jemu známých okolnostech:

1. Nedostojí-li dlužník povinnostem dluž
ním poměrem mu uloženým, ač byl upomenut;

2. o zamýšleném postoupení nebo konverto
vání neb o zamýšlené výpovědi zaručené zá
půjčky nebo její části;

3. o výpovědi zaručené zápůjčky neb části 
dlužníkem a o zaplacení neb o učiněných 
splátkách;

4. o povolení vnucené správy nebo vnucené 
dražby.

Je-li zaručený úvěr ohrožen, jest oprávněno 
ministerstvo zemědělství žádati doporučeným 
dopisem na věřitelovi, aby poskytnutý úvěr 
z části nebo zcela vypověděl a splacení vymá
hal. Nesplní-li věřitel tohoto příkazu, ztrácí 
plně právo plynoucí ze státní záruky: vůči 
státní pokladně.

§ 8.

Návrhy a oznámení ve smyslu §§ 6 a 7 jest 
předkládati, pokud týče se činiti u minister
stva zemědělství.

§ 9.
Členové představenstva a dozorčí rady ručí 

osobně rukou společnou a nerozdílnou za ve

škeru škodu vzniklou hrubým porušením nebo 
hrubým opominutím povinností plynoucích ze 
zákonných ustanovení, společenské smlouvy, 
tohoto nařízení a záruční listiny.

§ 10.

Ministerstvo zemědělství jest oprávněno 
pověřiti výkony revisními i kontrolou státních 
záruk ústřední svazovou organisaci zeměděl
ských družstev (Centrokooperativ) a prová
dět! nad těmito úkony vrchní dozor svými zá
stupci.

§ 11.

Revise tímto nařízením stanovené (§ 6, č. 1., 
a § 8) nenahrazují revisí prováděných na zá
kladě zákona z 10. června 1903, č. 183 ř. z., a 
z 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n.

§ 12.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr zemědělství v dohodě s ministrem fi
nancí.

§ 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení, současně nabývá účinnosti zákon o stát
ní záruce zemědělským družstvům, vyjma 
družstva úvěrní a konsumní ze dne 17. února 
1922, č. 85 Sb. z. a n.

Utlržal v. r.
Šrámek v. r.
A. Novák v. r. 
černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.

Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Ur. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. května 1922,

kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 
17. února 1922, č. 87 Sb. z. a n., o státní zá
ruce výrobním a pracovním družstvům děl

nickým.

Na základě § 6 zákona ze dne 17. února 
1922, č. 87 Sb. z. a n., o státní záruce výrob
ním a pracovním družstvům dělnickým, naři
zuje se toto:


