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kterýmžto dnem zaniká jakýkoliv nárok na 
další placení úroků, jakož i všeliký nárok na 
zaplacení kapitálu, na který dluhopis zní.

Článek III.
Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. 

vypořádána, prohlašuje koncesionář, že nemá 
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.

článek IV.
Koncesionář se zavazuje, že opatří a státu 

do 15. ledna 1925 odevzdá prohlášení upiso- 
vatelů oné části zařizovacího kapitálu místní 
dráhy, za kterou v případě zřízení akciové 
společnosti měly býti vydány kmenové akcie, 
že tito upisovatelé vzdají se jakéhokoliv ná
roku vůči státu na odškodnění z titulu zestát
nění místní dráhy.

článek V.
Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat

nosti (čl. IX.), přechází fysická držba veške
rých majetkových předmětů v čl. I. uvedených 
na stát.

Koncesionář se zavazuje, že vydá státu 
veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. 
místní dráhy se týkající a že provede sám 
knihovní pořádek.

článek VI.

Koncesionář svoluje, aby podle této úmluvy 
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny ne
movitosti k železničnímu podniku místní 
dráhy náležející.

Koncesionář jest povinen řádně podepsati 
právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, 
jakmile mu budou státní správou k podpisu 
předloženy.

Článek VIL
Obě smluvní strany vzdávají se práva odpo

rovali této úmluvě pro zkrácení nad polovici 
obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoliv právní rozepře, které by 
snad z této úmluvy vznikly, budou příslušný 
v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle 
české finanční prokuratury v Praze.

článek IX.
Tato úmluva váže koncesionáře podpisem 

úmluvy a nabude právní platnosti ústavním 
schválením.

Úmluva tato byla sepsána v jednom prvo- 
pise; koncesionář obdrží její opis.

V Praze, dne 24. ledna 1925.

Ministr železnic: 
Stříbrný v. r.

Ministr financí: 
Ing. Bečka v. r.

Koncesionář místní dráhy Polná Stoky— Polná město: 

L. S. Okresní správní komise v Polně.

Ing. Dvořák v. r., 
předseda okresní správní komise.

Kasal Karel v. r., 
člen okresní správní komise.

Jan Dvořák v. r., 
člen okresní správní komise.

157.
Zákon ze dne 25. června 1925, 

kterým se zmocňuje vláda republiky česko
slovenské, aby převzala státní záruku za vý
půjčky ústředních elektráren, akciové společ
nosti v Praze, a kterým se povoluje užiti díl
čích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vyda
ných k ukládání nadačních, sirotčích a podob

ných kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
(i) Vláda se zmocňuje, aby převzala státní 

záruku jako rukojmí a plátce za kapitál, úrok 
a umoření výpůjček, nejdéle ve třiceti letech 
splatných, až do výše potřebné k opatření ho
tových 100,000.000 Kč (jednohostamilionů 
korun československých) nebo 3,000.000 $ 
.(třímilionů dolarů) anebo do výše rovnocenné 
částky v jiné cizí měně, které si ústřední 
elektrárny, akciová společnost v Praze, opatří 
na vybudování elektrických podniků. Smlouvy 
o výpůjčkách schváleny budou vládou, která 
zmocní ministra financí, aby smlouvy tyto
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spolupodepsal, pokud jde o závazek českoslo
venského státu.

(2) Záruka podle odst. 1. nevztahuje se 
na výpůjčky ústředních elektráren u jejich 
akcionářů.

§ 2,

Dílčích dlužních úpisů, které budou na vý
půjčky v §u 1, očist. 1. uvedené vydány, smí 
býti užíváno, k úročnému ukládání peněz 
poštovního úřadu šekového, nadací a ústavů 
podléhajících veřejnému dozoru/rovněž k ulo
žení peněz sirotčích, depositních a konečně až 
do výše bursovního kursu, avšak nikoli přes 
jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní 
kauce.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provést! jej ukládá se ministrům veřej
ných prací, financí, vnitra a spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.

Dr. Winter v. r. 
za ministra Srbu.

Bečka v. r. Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Zákon ze dne 25. června 1925
o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy 

československým státem.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Vláda se zmocňuje, aby nabyla pro česko

slovenský stát akcií Košicko-Bohumínské 
dráhy a aby na úhradu nabývací ceny vydala 
4% ní státní dlužní úpisy umořitelné do r. 1966 
do nej vyšší částky Kč 45,282.000.

§ 2.

Úroky z těchto dlužních úpisů jsou osvobo
zeny od daně důchodové (rentové).

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedou jej ministři financí a železnic.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Bečka v. r. Stříbrný v. r.

158,

Státní tiskárna v Praze.


