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Zákon ze dne 22. března 1929
o elektrisačním fondu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(1) Při ministerstvu veřejných prací zři

zuje se státní elektrisační fond, který jsa 
právnickou osobou může samostatně nabývati 
práv a se zavazovati.

(2) Na venek zastupuje fond ministr ve
řejných prací, pokud jde o výpůjčky (§ 3) 
spolu s ministrem financí. Dluhopisy o vý
půjčkách fondu kontrasignuje předseda Nej- 
vyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 2.

(1) Účelem elektrisačního fondu jest po- 
skytnouti elektrickým podnikům prohlášeným 
za elektrické podniky všeužitečné nebo na ta
kové přeměněným podle zákona ze dne 22. 
července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., o státní pod
poře při zahájení soustavné elektrisace nebo 
zákona ze dne 1. července 1921, čís. 258 Sb. 
z. a n., jímž se doplňuje zákon čís. 438/1919 
Sb. z. a n., zápůjčky na výstavbu elektrických 
vedení budovaných pro napětí 60.000 V a 
vyšší a příslušných transformoven, pokud 
tato zařízení budou postavena po vyhlášení 
tohoto zákona.

(2) úroková míra těchto zápůjček stanoví 
se nejméně 4%. Bližší podmínky úvěru sta
noví ministerstvo financí v dohodě s minister
stvem veřejných prací.

44.

(1) Elektrisační fond opatřuje si peněžní 
prostředky v letech 1930—1945 do výše
200,000.000 Kč výpůjčkami. Dílčí dlužní úpisy’ 
na tyto výpůjčky případně vydané požívají 
sirotčí jistoty. Za řádné placení úroků a umo- 
řovacích částek z těchto výpůjček ručí stát.

(2) Jednání a listiny, kterých je třeba ku 
provedení § 2 a § 3, odst. 1., jsou prosty kolků 
a poplatků.

§ 4.
Umořovací doba zápůjček podle § 2 a vý

půjček podle § 8, musí býti shodná a nesmí 
překročiti dobu 80 let.

§ 3.
í1) Běžnými příjmy fondu jsou především 

úroky a umořovací splátky zápůjček elektric
kých podniků všéužitečných (§2, odst. 1.).

(2) Rozdíl mezi úrokem z výpůjček podle 
§ 3 a úrokem placeným ze zápůjček elektri
sačním fondem poskytnutých nese stát.

§ 6.
Rozpočet fondu jest součástkou státního 

rozpočtu. Fond spravuje v dohodě s ministrem 
financí ministr veřejných prací, který je po
vinen podati každoročně zprávu Národnímu 
shromáždění o hospodaření s fondovními pro
středky v uplynulém roce a o stavu fondu 
k 31. prosinci toho kterého roku. Zpráva bude 
součástí celkového státního závěrečného účtu.

§ 7.
Zákon tento nabývá účinností dnem 1. ledna 

1930. Jeho provedením se pověřují ministři 
financí a veřejných prací v dohodě s ostatními 
súčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r. Dr. Spina v. r.

45a
Vyhláška ministerstva veřejných prací 

ze dne 14. března 1929 
o působnosti báňského kapiíánátu ve Spišské 
Nové Vsi při báňských zkouškách aktuár- 
ských v zemi Slovenské a Podkarpatoruské.

Podle § 7 vládního nařízení ze dne 20. 
dubna 1923, č. 82 Sb. z. a n., jímž se pro
vádí zákon ze dne 30. června 1921, č. 246 Sb. 
z. a n., o zřízení aktuárských úředníků u báň
ských úřadů, uvádí se ve známost, že funkce 
při zkouškách aktuárských, jež podle uvede
ného nařízení náležejí v ostatních částech re
publiky v obor působnosti báňského úřadu II. 
stolice, resp. jeho přednosty, obstarává pro 
zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou báňský 
kapitanát ve Spišské Nové Vsi, resp. jeho 
přednosta.

Dr. Spina v. r.

46.
Zákon ze dne 22, března 1929,

kterým se mění některá ustanovení zákona ze 
dne 1, července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o fi
nanční podpoře elektrisace venkova ve znění 
zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. 

z. a n.

Národní shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
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