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191.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,
kterým se vydávají prováděcí předpisy k zá
konu ze dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n.,
o státní záruce svazům družstev živnosten
ských.
Na základě zákona ze dne 17. února 1922,
č. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ ISvazy, za které může býti převzata záruka
ve smyslu § 1 zákona ze dne 17. února 1922,
č. 84 Sb. z. a n., jsou: Zemský svaz živnosten
ských záložen a družstev v Praze, Landesverband der deutschen gewerblichen Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften v Teplicích,
Ústřední svaz družstev živnostenských pro
Moravu a Slezsko v Brně, Zentralverband der
deutschen gewerblichen Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften fůr Máhren, Schlesien und Slovakei v Brně, československý
družstevní svaz živnostenský k nákupu, vý
robě a prodeji v Praze a Svaz českosloven
ských obchodních družstev v Plzni.
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
může v dohodě s ministerstvem financí pře
vzít! záruku i za jiné svazy živnostenských
družstev.
§ 2.
Svaz žádající za převzetí záruky jest povi
nen předložití svoje stanovy a vyhověti poža
davkům ministerstva průmyslu, obchodu a
živností v příčině statutární výhrady práva
ministerstva průmyslu, obchodu a živností

schvalovat! změny význačných ustanovení
stanov. Dále jest předložití zevrubný výkaz
majetku svazu (aktiv i pasiv, vyjma speci
fikace vkladů úsporných a deposit podle jmen
věřitelů) a zprávu o poslední zákonné revisi,
udati, k čemu má sloužiti úvěr, jenž má býti
státem zaručen, kdo a za jakých podmínek
úvěr ten poskytne, a na jakou dobu jest záruka
požadována, podat! veškerá vysvětlení a do
klady, které by byly ministerstvem průmyslu,
obchodu a živností požadovány, a podrobiti se
revisi nebo jinému šetření, jež by tímto mini
sterstvem bylo nařízeno.
§ 3.
Záruka státu jest subsidiárním rukojemstvím ve smyslu občanského práva. Smí býti
povolena nejvýše za 90% poskytnutého úvěru
a může býti podmíněna tím, že svaz dá vě
řiteli jistotu za zápůjčku.
§ 4.
Záruku povoluje ministerstvo průmyslu,
obchodu a živností v dohodě s ministerstvem
financí. V mimořádných případech, zejména
není-li dosaženo dohody mezi oběma minister
stvy, rozhoduje ministerská rada.
§ 5.
O převzetí státní záruky vydá ministerstvo
průmyslu, obchodu a živností záruční listinu,
která bude obsahovat! podrobné podmínky.
V záruční listině jest zejména uvésti_ vě
řitele a zaručený úvěr a jeho podmínky, jme
novitě výši záruky a dobu, na kterou záruka
jest převzata. Při záruce za úvěr eskontní jest
vyhraditi státní správě náležitý vliv na reeskont směnek svazem na účet zaručeného
úvěru. Ministerstvu průmyslu, obchodu a živ98
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ností jest vyhraditi právo vysílati po čas
státní záruky do schůzí všech správních or
gánů svazu svého zástupce s hlasem porad
ním a stanovití povinnost svazu, tohoto zá
stupce zváti u svazu obvyklým způsobem do
všech svých schůzí se zevrubným udáním den
ního pořádku, poskytnouti mu možnost opatřiti si předem potřebné informace o důleži
tých bodech denního pořádku a nahlednouti
do spisů a záznamů, dáti mu vysvětleni, jichž
by požadoval, a předkládati ministerstvu piuroyslu, obchodu a živností pravidelné vykazy
o svém majetkovém stavu včetně výkazu
o úvěrech svazem povolených a o^ splácem a
úrokování úvěrů, za nez byla záruka pře
vzata, dále protokoly o valných hromadách,
zprávy o osobních změnách v představenstvu
svazu a pod. Na žádost ministerstva prů
myslů, obchodu a živností jest svaz povinen
provésti inventuru, svolati vé Ihutě mimsteistvem stanovené schůzi tohoto správního or
gánu svazu, který ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností označí, podrobiti se revisi
orgány, ministerstvem průmyslu, obchodu a
živností nebo ministerstvem financí k tomu
zmocněnými, a splniti bez průtahu ^pokyny,
které mu ministerstvo revisi nařídivší na za
klade výsledků revise udělí.
Revise může býti provedena v případě po
třeby též u členských družstev a jinakých
členských podniků svazu, jejichž směnky byly
nebo mají býti svazem reeskontovány se
státní zárukou.

za další úvěr eskontní. Věřitel jest pod ztrá
tou práv plynoucích ze státní záruky povinen
žádosti takové vyhověti.

6.
Členové představenstva a dozorčí rady
svazu ručí se svazem osobně rukou společnou
a nerozdílnou za veškerou škodu, vzniklou
hrubým porušením nebo hrubým opominutím
povinností, plynoucích ze zákonných ustano
vení, společenské smlouvy, tohoto nařízeni
nebo záruční listiny.
§

§ 7.
Povinnosti věřitele, jímž poskytnutý úvěr
byl státem zaručen, budou upraveny záruční
listinou.
Neplní-li svaz povinností, jemu tímto naří
zením nebo záruční listinou uložených, nebo
je-li zaručený úvěr jinak ohrožen, nebo bylo-li
státní záruky svazem zneužito, jest minister
stvo průmyslu, obchodu a živností oprávněno
požadovati, aby zaručený úvěr byl, zcela neb
z části věřitelem předčasně vypovězen ^vy
máhán, po případě, jde-li o úvěr směnečný,
požadovati, aby směnky státem zaručené ne
byly obnovovány, a odvolati předčasně záruku

§ B.
Hořejší předpisy platí též o převzetí záruky
za peněžní ústředí pro úvěr živnostenský, po
kud nebudou dle potřeby vydány předpisy
zvláštní.
§ 9.
Revise provedené na základě tohoto naří
zení nenahrazují revisí prováděných ve smy
slu zákona z 10. června 1903, č. 133 ř. z., a
zákona z 15. dubna 1919, ě. 210 Sb. z. a n.
§ 10.
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
jest oprávněno pověřiti agendou související
s prováděním státní záruky Zemský úvěrní
fond živnostenský v Praze a vykonávati
vrchní dozor nad těmito pracemi fondu. V pří
padě tom náleží fondu za práce ty odměna,
kterou stanoví ministerstvo průmyslu, ob
chodil a živností v dohodě s ministerstvem fi
nancí.
§ 11Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v-do. hodě s ministrem financí.
§ 12.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Současně nabývá účinnosti zákon ze
dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n., o státní
záruce svazům družstev živnostenských.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

192.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,
kterým se nově upravují úřední tituly
kancelářských soudních úředníků.
Dle § 40 zákona ze dne 25. ledna 1914,
č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úřed

