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166.

Opatření Stálého výooru 
ze dne 7. listopadu 1929

o konečné úpravě československé měny.

Stálý výbor Národního shromáždění re
publiky československé usnesl se podle § 54 
ústavní listiny na tomto opatření:

§ I-
Koruna československá (Kč) jako dosa

vadní jednotka měny republiky Českosloven
ské jest hodnotou svou rovna 44 58 miligramu 
ryzího zlata.

§2.
Národní banka Československá (banka) 

jest povinna na této zákonné úrovni (§ 1) 
udržovati kurs svých bankovek a může býti 
za opominutí této základní své povinnosti či
něna zodpovědnou (§11 zákona ze dne 14. 
dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance 
cedulové).

§ 3.
(1) Banka jest povinna kupovati u svého 

hlavního ústavu v Praze a u filiálek, které 
k tomu určí, zlato v poměru 1 Kč za 44 o8 mi
ligramu, nabídne-li je prodavač ve množství 
nejméně 12 kg ryzího zlata, a má právo při 
takovém nákupu sraziti si toliko zkušebně a 
podle sazby státní mincovny stanovené ra- 
žebné (§ 4, odst. 6.).

(2) Banka jest povinna na týchž svých mí
stech (odst. 1.) směňovati své bankovky po
dle své volné úvahy buď za zlato (ať v min
cích obíhajících, ať ve slitcích) v poměru 
1 Kč za 44 58 miligramu ryzího zlata nebo za 
plnohodnotné zlaté devisy za denní kurs praž

ské peněžní bursy, avšak nejméně ve množ
ství, které se rovná ceně aspoň 12 kg ryzího 
zlata. Kdyby banka této své povinnosti do 24 
hodin po předložení bankovek nedostála, aniž 
se mohla odvolati na vyšší moc, pozbývá své 
výsady [§ 12, lit. b) bankovního zákona].

(s) Dobu, kdy vůbec tato zákonná povin
nost v odst. 1. neb 2. vyslovená má nastati, 
nebo pokud nastalá již povinnost má býti do
časně obmezena neb co do množství změněna, 
určí po dohodě s bankou vláda zvláštním na
řízením.

§ 4.

(1) Podle zákonného poměru (§1) razí se 
zlaté stokoruny (hřivny) ze směsi 900 dílů 
ryzího zlata a 100 dílů mědi. ■

(2) Z kilogramu mincovního zlata raziti 
jest 201-89783969 stokorun a z kilogramu ry
zího zlata 224-31583669 stokorun, takže jest 
hrubá váha (stříž) stokoruny 4-9533 g se 
4-458 g ryzího zlata.

(3) Ražba budiž co nejpřesnější; pokud 
toho nelze naprosto dosíci, dovolena jest 
úchylka nahoru i dolů, a to 2/iooo hrubé váhy 
(stříže), kdežto v ryzosti Viooo-

(4) Na jedné straně stokoruny jest znak 
republiky československé a podle povahy cel
kové úpravy na téže nebo na druhé straně 
vyznačena jest hodnota mince.

(5) Zlatá stokoruna jest neobmezeným pla
tidlem pro jakékoliv platy, které lze konati 
ve měně československé.

(o) Celková úprava stokoruny jakož i doba, 
kdy počne státní mincovna s ražbou této 
mince na účet státu a kdy bude přípustná ne- 
obmezená ražba také na účet soukromý,
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určeny budou vládním nařízením, při čemž 
stanoveno bude i ražebné, které však nesmí 
přesahovali 0'3% z hodnoty.

§ 5-
(!) Zlatá stokoruna, pokud obyčejným obě

hem opotřebovaná není proti váze náležité 
(§ 4, odst. 2.) lehčí o více než 5/1000 hrubé 
váhy, má váhu oběžnou a musí býti přijímána 
jako mince o váze náležité při všech platech 
jak u státních a jiných veřejných pokladen, 
tak ve styku soukromém. Klesla-li však oby
čejným oběhem opotřebovaná pod váhu oběž
nou nebo je-li z jiného důvodu než opotřebo
váním v obyčejném oběhu zlehčena, poškozena 
nebo proděravěna, není zákonným platidlem. 
Státní a jiná veřejná pokladna, u které se ta
kové mince objeví, vyloučí je z oběhu tím, že 
je nápadným způsobem znehodnotí a straně 
bez jakékoliv náhrady vrátí.

(2) Mince padělané, těmito pokladnami zji
štěné, propadají bez náhrady státu a zasílají 
se státní mincovně.

(3) Posouditi, jde-li o opotřebování obyčej
ným oběhem neb o jiné poškození (odst. 1.) 
či o padělek (odst. 2.), přísluší státní min
covně, které nutno závadnou minci zaslati.

§ 6.
(O Banka jest povinna míti zlatou úhradu, 

která musí činiti: do konce roku 1929 nej
méně 25%, do konce roku 1930 nejméně 30% 
a do konce roku 1935 a od té doby stále nej- 
méně 85% celkového oběhu bankovek, k ně
muž přičítají se závazky na viděnou splatné^

(2) Pro výpočet poměru zlaté úhrady k’to
muto ^oběžiyu rozhodným jest v každém ka
lendářním čtvrtletí průměr kursu na pražské 
burse, jak se jevil za posledních 14 dnů před
chozího čtvrtletí.

(3) Zlatou úhradu musí tvořiti nejméně 
z polovice zlato ražené nebo neražené; zbytek 
může sestávati také z cizích hodnotných ban
kovek (valut), kurantních mincí, devis na 
hodnotné měny, a to jednak ze směnek na 
hlavní bankovní místa v Evropě a Americe 
s podpisem dobrého bankovního ústavu i s ji
nakými všemi náležitostmi předepsanými pro 
bankovní směnku, jednak z likvidních pohle
dávek splatných proti bankovním ústavům 
nesporně dobrým ve hlavních bankovních mí
stech v Evropě a Americe.

§ 7.

(!) Dosavadní akciová jistina 12,000.000 
zlatých dolarů S. S. A. rozdělená na 120.000 
akcií po 100 zlatých dolarech S. S. A. převádí 
se v poměru 1 zlatý dolar S. S. A. rovná se 
33 75 Kč na 405,000.000 Kč a jest tedy jmeno
vitá hodnota jedné akcie 3.375 Kč; není však 
proto potřebí ani vydati nové akcie ani pře- 
kolkovati akcie staré.

(2) Banka má právo tuto akciovou ji
stinu usnesením valné hromady zvýšiti na
607.500.000 Kč.

§ 8.

Až klesne dluh státovkový nejméně na
1.000 milionů Kč, bude banka výjimkou ze zá
sady vyslovené v odstavci 1. §u'l29. bankov
ního zákona oprávněna k vyrovnávání dočas
ných neshod mezi výdaji a příjmy státní po
kladny eskontovati státní směnky až ,do
200,000.000 Kč. Tento přechodný úvěr musí 
býti úplně splacen nejpozději vždy do konce 
března příštího roku. Směnky tyto musí míči 
aspoň jeden závazný podpis peněžního ústavu.'

§ 9.
Banka může ve shodě s ministrem financí 

a bez porušení svých vlastních zákonných po
vinností zúčastniti se mezinárodních zařízení 
finančních a hospodářských významu měno
vého.

§ 10.

(x) Tímto opatřením zrušují se:

a) §§ 6, 15 bankovního zákona, při čemž 
tento § 15 zmíněný v § 12, lit. b) téhož zá
kona nahrazuje se poslední větou odstavce 2. 
§u 3 tohoto opatření;

b) čl. III., odst. 1., čl. VIL a čl. XIV. zá
kona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., 
kterým se mění a doplňuj e zákon bankovní.

(2) Kromě toho mění se:

a) § 129, odst. 1. bankovního zákona;

b) čl. VIII. zákona č. 102/1925 Sb. z. a n. 
potud, že místo dovolávaného článku VIL roz
uměli jest nyní § 6 tohoto opatření;

c) čl. XVI. zákona č. 102/1925 Sb. z. a n. 
potud, že uvedená v něm příloha A bude nyní 
zníti takto:
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»P ř í 1 o h a A.

gíslo ................ Akcie Serie..................

Národní banky československé 

na

3.375 Kč

slovy: třitisícetřistasedmdesátpět korun československých, kterouž poskytují se..........
......................................... v ............................................................nebo každému opráv
něnému nástupci jeho všechna práva na veškerém jmění a na výtěžcích „Národní 
banky československé", jež podle zákonů ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., ze 
dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., a podle opatření Stálého výboru Národního 
shromáždění ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., příslušejí každému akcionáři.

V Praze dne......................................

(pečeť)
Národní banka československá.

(podpisy)

P r í 1 o h a A.

číslo ................. účastina Seria................

Národněj banky československéj 

na

3.375 Kč

slovami: tritisíctristosedemdesiaípáť korán československých, ktorou poskytujú sa ... 
.....................................v...............................alebo každému oprávněnému jeho nástup
covi všetky práva na všetkom imaní a na výťažkoch „Národnej banky českosloven- 
skej“, ktoré podFa zákonov zo dňa 14. apríla 1920, č. 347 Sb. z. a n., zo dňa 23. apríla 
1925, č. 102 Sb. z. a n., a podťa opatrenia Stálého výboru Národného shromaždenia zo 
dňa 7. novembra 1929, č. 166 Sb. z. a n., prislúchajú každému účastinárovi.

V Prahe dňa

(pečať)
N á r o d n á banka č e s k o s ho v e n s k á.

(podpisy)«

§ li-

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
černý v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Šrámek v. r. 
Najman v. r. Dr. štefánek v. r.
Dr. Nosek v. r. Dr. Vlasák v. r.
Novák v. r. Dr. Viškovský v. r.
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