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Zákon ze dne 11. července 1922

o rozšíření působnosti zemských úvěrních 
ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Zemské úvěrní ústavy, poskytující úvěr hy- 

potekární, komunální, meliorační a železniční 
výdejem zástavních listů a dílčích dlužních 
úpisů, mohou po předchozím svolení vlády 
rozšířiti svou působnost na Slovensko a Pod
karpatskou Rus a zříditi tam filiálky.

§ 2.
Pro obchody filiálek, podle § 1 na Sloven

sku nebo v Podkarpatské Rusi zřízených, platí 
stanovy ústavu mateřského, pokud tento zá
kon neb jednací řád pro filiálku vydaný (§ 9) 
neustanovuje jinak. Pro vydávání zástavních 
listů, komunálních, melioračních a železnič
ních dlužních úpisů na podkladě obchodů těch
to filiálek platí zákonné předpisy platné y sídle 
mateřských ústavů.

§ 3.
Záležitosti filiálky, zřízené podle § 1 po

vede ředitelstvo mateřského ústavu za sou
činnosti představenstva, jmenovaného mini
strem financí v dohodě s ministrem vnitra 
a mateřským ústavem. Obor působnosti před
stavenstva upraví se jednacím řádem (§ 9) 
se zřetelem k stanovám mateřského ústavu.

§4.
Za zúročení a splacení dílčích dlužních 

úpisů a zástavních listů, jež vydá ústav, podle 
§ 1 k tomu oprávněný, na základě zápůjček 
poskytnutých na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi, ručí podpůrně stát. Tyto cenné papíry 
požívají sirotčí jistoty; jejich,míru úrokovou 
ustanoví na návrh ústavu ministr financí 
v dohodě s ministrem vnitra.

§ 5.
Ministr financí se zmocňuje, aby uložil 

u ústavu, jehož působnost byla rozšířena 
podle § 1 na Slovensko a Podkarpatskou Rus, 
ze státních prostředků v hotovosti přimě
řenou částku, jež však nesmí převyšovati
20,000.000 Kč. Tento vklad bude tvořiti zá

238. vodní fond filiálky, z něhož se prozatím 
uhradí zařizovací výlohy filiálky, minister
stvem financí uznané, a případné její pro
vozní ztráty, nestačí-li k jejich úhradě 
zvláštní reservní fond podle § 6. Jinak slouží 
státní vklad Jí účelům úvěru hypotekárního, 
pokud se týče komunálního, melioračního 
a železničního.

ústav bude povinen uvedený státní vklad 
zúročiti pozadu sazbou o 1% nižší, než jest 
dočasná úřední sazba eskontní, nejvýše však 
4%. Tento úrok zatíží účet ztráty a zisku fi
liálky a jest jej odváděti v půlletních lhůtách 
zpětných.

Úhrn všech státních vkladů podle tohoto 
paragrafu nesmí překročiti částku 40,000.000 
Kč. Ministr financí se zmocňuje, aby peníz 
potřebný na tyto vklady opatřil úvěrem.

§ 6.
Zisku, jehož filiálka, zřízená podle § 1 do

cílí,, použije se především k doplnění závod
ního fondu (§ 5) na výši státního vkladu. 
Je-li závodní fond úplný, odvede se ze zisku 
nebo jeho zbytku 10% do pensijního fondu 
ústavu a další zbytek do zvláštního reservního 
fondu. Tento reservní fond slouží výhradně ku 
krytí ztrát filiálky a uloží se v cenných papí
rech, požívajících sirotčí jistoty, nebo se svo
lením ministra financí v nemovitostech po
třebných k účelům filiálky. Výtěžky tohoto 
fondu se k němu připisují.

Kdyby se filiálky, zřízené podle tohoto zá
kona, zrušily, rozhodne vláda, jak jest nalo
žit! se jměním těchto reservních fondů, při 
čemž budiž vodítkem, že toto jmění má býti 
i nadále zachováno účelům, k nimž byly 
určeny zrušené filiálky.

§7.
ústav jest povinen státní vklad celý nebo 

jeho zbytek ihned zpět splatiti:
1. přestane-li z jakékoliv příčiny pěst ováti 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi úvěr 
hypotekární, pokud se týče komunální, melio
rační a železniční;

2.. dostoupí-li reservní fond, zřízený podle 
§ 6, 30% státního vkladu.

Ministr financí jest také oprávněn po 
jednoroční výpovědi požadovati částečné spla
cení státního vkladu, a to:

a) do jedné třetiny, dostoupí-li reservní 
fond, zřízený podle § 6, 10% státního vkladu;
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b) do dvou třetin, dostoupí-li tento reservní 
fond 20% státního vkladu.

§8.

Zisky, jichž docílily filiálky, podle § 1 zří
zené, nepodléhají zdanění podle II. hlavy zá
kona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud 
se týče podle zákon, článku VIII: 1909 s do
datky až do doby, kdy reservní fond, zřízený 
podle § 6, dostoupí výše 80% státního vkladu, 
nejdéle však do konce roku 1932.

§9.
Ministerstvo financí vydá v dohodě s mini

sterstvem vnitra po návrhu ústavu jednací 
řád pro obchody filiálky, zřízené podle § 1.

Ve příčině těchto obchodů a správy filiálky 
vykonává dozorčí a schvalovací práva, která 
podle stanov ústavu příslušejí zemskému auto
nomnímu úřadu, ministerstvo financí v do
hodě s ministerstvem vnitra.

§ 10.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Ministrům financí a vnitra se ukládá, aby 

jej provedli.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Černý v. r. A. Novák v. r.

239.

Zákon ze dne 10. července 1922 

o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev 
(pravovárečných komunit).

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Pravovárečná měšťanstva (pravovárečné 

komunity) podléhají dani výdělkové podle II. 
hlavy zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1923; provedením pověřuje se ministr financí.

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

240.

Zákon ze dne 13. července 1922

o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky
15,000.000 Kč na nejnutnější investice města

českého Těšína.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

Vláda se zmocňuje, aby městu Českému Tě
šínu poskytla na vybudování nejnutnějších 
zařízení ze státních peněz bezúročnou zá
půjčku nejvýše 15,000.000 Kč.

■ Půjčka tato smí býti vyplacena pouze po 
částech podle postupu prací, konaných dle 
investičního programu schváleného vládou.

Doba splatnosti půjčky určena bude vlá
do,, se zřetelem k výsledkům jednání o roz
dělení majetku bývalého města Těšína.

§ 2.

Ministr financí se zmocňuje, aby potřebnou 
úhradu opatřil úvěrní operací.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení ; jeho provedení ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.,

též za ministra Dra Vrbenského.

Dr. šrobár v. r., 
též za ministra Dra Mičuru.

Staněk v. r„ 
též za ministra Udržala.

Dr. Dolanský v. r. černý v. r.

Dr. Dérer v. r.,
též za ministry Habrmana a Srbu.

A. Novák v. r., 
též za ministra L. Nováka.

Státní tiskárna v Praze.


