Sbírka zákonů a nařízení, č. 12.1!■

proto zakoupila z volné ruky dosud neumořené akcie a požitkové listy společnosti
místní dráhy Počeradce-Vrskmany (Lokalbahngesellschaft Potscherad-Wurzmes) za
částku 2,001.160.— Kč.

§ 2.
Po zakoupení všech akcií státem usnese se
valná hromada společnosti na jejím zrušení
a převodu jejího jmění na stát bez likvidace
ve smyslu čl. 242 a násl. obchodního zákona
s účinkem od 1. ledna 1923. Tímto převodem
vstoupí stát ve veškerá práva a právní zá
vazky zrušené akciové společnosti.
§ 3.
^Převod vlastnictví, jakož i právní listiny,
úřední jednání, podání a jejich přílohy, tý
kající se tohoto převodu, jsou osvobozeny od
kolků a poplatků, jakož i od jiných veřejných
daní a dávek.
§ 4.
K úhradě kupní ceny označené v § 1 tohoto
zákona bude použito v první řadě volných
fondů společnosti a jejích zisků za léta 1921
a 1922, jež připadají státu jako akcionáři.
Zbytek kupní ceny bude uhrazen z úspor
v kap. 14. státního rozpočtu na rok 1923
a, nebude-li jich, z úvěrních operací.
§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej ministři železnic a financí
v dohodě s ministrem spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.

Stříbrný v. r.

švehla v. r.
Bečka v. r.

127.
Vládní nařízení
ze dne 14. června 1923,
jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1923,
č. 27 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje
zvýšili přechodně úrokové rozpětí stanovené
v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z.,
o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní
spolky (pokladny pro úspory a půjčky).
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 25. ledna 1923, č. 27
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§ 1.
Úvěrním a záložním spolkům (pokladnám
pro úspory a půjčky), jichž stanovy vyhovují
podmínkám § 1 zákona ze dne 1. června 1889,
č. 91 ř. z., se povoluje, že mohou, usnese-li se
o tom jejich valná hromada, beze ztráty po
platkových a daňových úlev a beze změny sta
nov zvýšiti úrokovou míru ze zápůjček, počí
tajíc k ní i vedlejší poplatky (správní pří
spěvky a pod.), nejvýše do 2%, a sé schvále
ním revisního svazu nebo jiného zákonného
revisora nejvýše do 3% nad lírokovou míru
stanovenou pro úsporné vklady.
Usnesení valné hromady musí se státi způ
sobem nařízeným stanovami pro usnesení
o změně stanov, zápisu do rejstříku spole
čenstev není však třeba.
§

2.

Úvěrní a záložní spolek, který použije vý
hody uvedené v § 1, jest povinen předložití
opis zápisu o usnesení valné hromady o zvý
šení úrokové míry ze zápůjček do čtyř neděl
ode dne, kdy usnesení se stalo, svému revisnímu svazu nebo zákonnému revisoru, a jde-li
o zvýšení úrokové míry nad 2%, nejvýše však
do 3% nad úrokovou míru z úsporných vkla
dů, vyžádati si zároveň schválení tohoto usne
sení revisním svazem nebo zákonným revisorem.
Revisní svaz nebo zákonný revisor schválí
zvýšení úrokové míry ze zápůjček nad 2%,
nejvýše však do 3% nad úrokovou míru
z úsporných vkladů, vyžaduje-li toho nutně
hospodářský stav spolku, bera při tom za zá! klad účetní závěrku za předchozí správní rok
a zprávu o poslední revisi vykonané před po
dáním žádosti.
Revisní svazy a zákonní revisoři zašlou do
měsíce po každém kalendářním půlletí pří
slušným zemským finančním úřadům seznam
těch úvěrních a záložních spolků, které zvý
šily podle § 1 úrokovou míru ze zápůjček
v uplynulém půlletí. V seznamu buďtež u kaž
dého spolku uvedeny úroková míra ze zápůj
ček, úroková míra z úsporných vkladů, datum
usnesení valné hromady a datum schválení,
bylo-li vyžádáno.
§ 3.
Poruší-li úvěrní a záložní spolek ustano
vení §§ 1 a 2 tohoto nařízení, pozbude poplat-
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kových' a daňových úlev přiznaných mu do
savadními zákony.
§ 4.
Spolek, který vyhoví podmínkám stanove
ným tímto nařízením, smí po dobu jeho účin
nosti používati vyššího rozpětí úrokové míry
bez újmy zákonných úlev.
••

Den, kterým bude nutno zase .snížiti roz
pětí úrokové míry na 11/2%, vyhlásí vláda na
řízením. Tímto dnem pozbudou účinnosti
.veškerá usnesení valných hromad učiněná po
dle § 1 a dosud ještě trvající.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a platí pro území republiky českoslo
venské mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.
Provésti je ukládá se ministru financí.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.

