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153.

Vládní nařízení 
ze dne 10. října 1929

0 dílčích skupinách příslušníků Všeobecného 
fondu peněžních ústavů v republice česko

slovenské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 5, 6, 8, 21, 22, 23 a 26 zákona ze dne
10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se 
zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů 
v republice československé:

§ I-

í1) V rámci skupiny II. příslušníků fondu 
(§ 5, odst. 3., zák. č. 238/1924 Sb. z. a n.) 
tvoří se tři dílčí skupiny:

a) pro úvěrní společenstva (družstva), 
soustředěná v den účinnosti tohoto nařízení 
v „Centrokooperativu", svazu jednot hospo
dářských družstev republiky československé 
v Praze, zapsaném společenstvu s obmezeným 
ručením, přímo jako jeho členské svazy nebo 
nepřímo prostřednictvím těchto svazů, jakož
1 pro úvěrní společenstva (družstva), která 
stanou se při svém zřízení členy jmenovaného 
Svazu nebo zmíněných členských svazů;

b) pro záložny, přičleněné v den účinnosti 
tohoto nařízení k Jednotě záložen v Praze, a 
pro záložny, jež při svém zřízení stanou se je
jími členy, jakož i pro Svaz záložen v Praze, 
zapsané společenstvo ručení obmezeného;

c) pro všechny ostatní příslušníky této 
skupiny.

t (2) Y pochybnosti o tom,- které dílčí sku
piny má býti ten který peněžní ústav přísluš
níkem, zejména proto, že zároveň jest odů
vodněna jeho příslušnost k několika dílčím

skupinám, rozhoduje s konečnou platností mi
nisterstvo financí v dohodě s příslušnými mi
nisterstvy (§5, odst. 6., cit. zák.).

§ 2.

(1) Z příspěvků příslušníků každé jednot
livé dílčí skupiny, z přírůstků těchto příspěv
ků a z pořádkových pokut, placených těmito 
příslušníky podle § 28 cit. zák., tvoří se dílčí 
fond skupinový.

(2) Ustanovení § 6, odst. 2., cit. zákona ne
vylučuje, aby ze jmění některého fondu sku
pinového (dílčího fondu skupinového), nepo
užitého k vlastním účelům, byla poskytnuta 
krátkodobá lombardní zápůjčka za podmínek 
§ 21 cit. zák. příslušníku jiné*skupiny (dílčí 
skupiny).

(3) Pro příslušníky jednotlivé skupiny 
(dílčí skupiny) smějí býti vydány fondové 
dluhopisy nebo pokladniční poukázky (§ 22 
cit. zák.) jen v takovém rozsahu, aby roční 
peníz, potřebný k jejich zúrokování a umořo
vání, nepřesahoval % běžných příjmů téhož 
skupinového fondu (dílčího fondu skupino
vého) z příspěvků v době vydání.

(4) Povinnost převzít! fondově dluhopisy 
(§ 26 cit. zák.), vydané pro příslušníky jed
notlivé skupiny (dílčí skupiny), stíhá jen pří
slušníky této skupiny (dílčí skupiny).

§ 3.

í1) Skupinové fondy (dílčí fondy skupi
nové) buďtež odděleně účtovány a spravo
vány.

(2) Spravovat! je náleží kuratoriu; jedna
cím řádem (§ 8 cit. zák.) však může býti je
jich vnitřní správou pověřen i jiný orgán; 
především budiž jednacím řádem stanoveno, 
které svazové organisace příslušníků fondu 
a ve kterých směrech pověřují se spolupůso-
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biti při vnitřní správě dotčených skupinových 
fondů (dílčích fondů skupinových) a při pů
sobnosti těchto fondů podle §§ 13—19 a 22 až 
28 cit. zák.

(3) Rovněž jednací řád stanoví, jakou mě
rou přispívají jednotlivé skupiny (dílčí sku
piny) na úhradu vydání fondu.

§ 4.
Změniti příslušenství k dílčí skupině lze 

pouze pro dodatečnou změnu svazového pří
slušenství (§1, odst. 1., tohoto vlád. nařízení) 
a jen se souhlasem kuratoria fondu, které dá 
3 eJ toliko tehdy, prokáže-Ii se, že dosud pří
slušná^ dílčí skupina se s dílčí skupinou příště 
příslušnou dohodla o uspořádání vzájemného 
poměru k přestupujícímu peněžnímu ústavu, 
zejména o příspěvcích jím zaplacených, o jeho 
nároku na výpomoc aneb o výpomoci jemu

snad již poskytnuté. Usnesení kuratoria, jímž 
byl takový souhlas dán, vyžaduje ku své plat
nosti schválení ministerstva financí v dohodě 
s příslušnými ministerstvy.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedou je všichni členové vlády.

Dr. Vlasák v. r. 
Najman v. r. 
Novák v. r.
I )r. Beneš v. r. 
Dr. Spina v. r.

Udržal v. r.

Dr. Viškovský v. r. 
Černý v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 

Dr. Srdíoko v. r.,
též za ministra Dr. Štefánka.
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Státní tiskárna v Praze,


