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Opsali: (Cis. 453.—458.) 453. Nařízení o měně na Vitorazsku a Valíicku. — 454. Nařízení, kterým se
provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. an., o čtvrté státní půjčce republiky Česko
slovenské a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. —
455. Vyhláška I. o IV. státní půjčce republiky Československé. — 456. Nařízení o rozšíření
působnosti zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsko. — 457. Nařízení, kterým se
omezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského. — 458. Nařízení, kterým se mění § 41,
odstavec 2., nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. a n., o statistice zahraničního obchodu.

Cis. 453.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července

1920

o měně na Vitorazsku a Valčicku.
Podle §u 4 opatření Stálého výboru Národ
ního hromáždění republiky Československé (§ 54
ústavní listiny) ze dne 23. července 1920, čís. 450
Sb. z. a n„ o inkorporaci Vitorazska a Valčicka,
nařizuje se:
§ 1.
Pro směnu hotovostí ve všech bankovkách
rakouských řádně kolkovaných, které dne 1. srpna
1920 na území Vitorazska a Valčicka (opatření
Stálého výboru Národního shromáždění republiky
Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne
23. července 1920, čís. 450 Sb. z. a n.) obíhaly,
za koruny československé stanoví se poměr 100 K
rakouských = 27 K československých. Směna
lato jest přípustná včetně do 8. srpna 1920; po
zději rozhoduje pražský záznam. V době směny
od 1. do 8. srpna 1920 nesmí peněžní ústavy na
území Vitorazska a Valčicka uvolňovat! jakékoliv
'hotovosti.
§ 2.
Veškeré pohledávky i závazky soukromoprávní v korunách nekolkovaných nebo rakouských
vzniklé od 26. února 1919, které jsou nebo bjdy
splatný na území Vitorazska neb Valčicka (§ lX
Převčsti a platit! jest, pokud věřitel i dlužník mají
bydliště neb sídlo na zmíněném území nebo jinde
v republice Československé, počínajíc 1. srpnem
1920 ve měně československé dle poměru 100 K
~ 25 Kč.

§ 3.
Veškeré pohledávky a závazky veřejnopráv
ní v korunách (§ 2). pokud jsou splatný u pokla
den československého státu nebo veřejnoprávních
korporací československých na území Vitorazska
neb Valčicka (§ 1) a dlužníkem neb věřitelem jest
osoba, jež bydlí nebo má sídlo na Vitorazsku neb
Valčicku nebo jinde v republice Československé,
převést! a platit! jest. počínajíc 1. srpnem 1920.
rovněž v poměru 100 K = 25 Kč.
§ 4.
Nařízení toto platí i pro filiálky ústavů cizo
zemských na Vitorazsku neb Valčicku (§ 1).
§5.
Výplaty ostatních pohledávek a závazků sou
kromých i veřejných, cenných papírů i jich ku
ponů, jež znějí na koruny rakouské, toto nařízení
se netýká.
V bilancích uváděli jest pohledávky i závazky
v odst. 1. tohoto paragrafu zmíněné zvlášť v ko
runách československých dle pražského záznamu.
§ 6.
Důsledkem nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 6. února 1919, čís. 57 Sb. z. a n.
(o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny
tílo území republiky Československé), jakož i na
řízení vlády republiky Československé ze dne
1. dubna 1919, čís. 167 Sb. z. a n. (o zákazu vý
plat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých), po
vstalé t. zv. „staré účty“ ve společných korunách
rakousko-uherských (nekolkovaných) majitelů ta
kových, kteří nejpozději od 26. února 1919 bydlí
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neb máji sídlo na území Vitorazska neb Valčicka
(§ 1), uznávají se úplně (1 :1) v koninách česko
slovenských.
Stejně platí se v korunách československých
závazky dosud neuhrazené, které vznikly před
26. únorem 1919 a znějí tedy na koruny rakouskouherské (nekolkované), jsou-li splatný na území
Vitorazska neb Valčicka (§ 1).
§ 7.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhláš
ky; provésti je ukládá se ministru financí.

vencem 1921 splatný doručiteli 1. lednem a 1. čer_
vencem každého roku. Kusy menší než-na 150 Kč
nom. budou opatřeny 20 celoročními kupony s ta
lonem; kupony budou počínajíc 1. lednem 1922
splatný doručiteli vždy 1. ledna každého roku.
Vždy po. dvaceti letech budou talony nesplace
ných dluhopisů vyměněny za nové kupónové
archy.
Ministr financí určí, v jakých kusech se dluho
pisy vydají. Každý kus jest opatřen snímky pod
pisů ministra financí a předsedy nejvyššího účet
ního kontrolního úřadu.
§ 3.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

Dluhopisy vydané dle § 3, lit. b), a § 4, iit. b),
zákona budou zníti na doručitele a budou úroko
vány zpětmo 6% [§ 3, lit. b)] a 5kí% [§ 4, lit. b)].
Zúročení dluhopisů 5hS%ních sníží se po 15ti
letech na 5%.
Pro oba druhy dluhopisů platí ustanovení od
stavce 2. a 3. předcházejícího paragrafu.

Cis. 454.

§ 4.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne &7. července 1920,

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby vypsal
státní půjčku dle zákona ze dne 24. června 1920,
čís. 417 Sb. z. a n., které se účastní vlastníci
dluhopisů rakouských a uherských válečných půj
ček tím způsobem, že složí tyto dluhopisy a při
platí na každých 100 korun jich jmenovité hod
noty 75 Kč v hotovosti, začež obdrží dle ho, ke
které skupině upisovatel náleží, dluhopisy dle
ustanovení §§ 3 a 4 zákona.

Pětiprocentní náhradní dluhopisy vydané dle
§3 lit. a), jakož i 6% a 514% dluhopisy vydané dle
§ 3, lit. b), a 4, lit. b), zákona budou vylosovány
ve 45ti letech, a to od 1. dubna 1935 do konce roku
1979.
Z obnosů připadajících na jednotlivé tyto sku
piny bude každý zvlášť rozdělen dle vydaných
kusů na 90 pokud možno stejných částí, z nichž
každá bude vylosována v půlročních tazích způ
sobem, jejž stanoví ministr financí.
Vylosovaná část bude uveřejněna v úředních
listech.
Tahy se konají veřejně pod dozorem mini
sterstva financí a v přítomnosti zástupce nejvyš
šího účetního kontrolního úřadu. Místo a hodina
se oznámí v úředních listech nejpozději den před
tahem. Zápis o výkonu bude podepsán zástupcem
ministerstva financí a nejvyššího účetního kon
trolního úřadu.

§ 2,
Dluhopisy vydané podle § 3, lit. a), a § 4,
lit. a), zákona (dluhopisy náhradní) budou zníti na
doručitele, budou úrokovány zpětmo, a to dlužní
úpisy vydané dle § 3, Lit. a), zákona 5% a dlužní
úpisy vydané dle § 4, lit. a), zákona 314%. Orok
5% u prvého druhu dluhopisů sníží se po pěti le
tech na 414% a po dalších deseti letech na 4%.

Š 5.
Na každý dle § 4 vylosovaný dluhopis bude
vyplacena za tři měsíce po slosování doručiteli
jmenovitá hodnota úpisu u Ústřední státní po
kladny v Praze nebo jiných plateben, jež budou
určeny ministrem financí. Připadá-li den tahu
(§ 4) nebo den splatnosti na neděli nebo svátek,
bude se tah, případně výplata konati nejbližšího
všedního dne.

kterým se provádí zákon ze dne 24. června 1920,
čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce repu
bliky Československé a o účasti majitelů rakou
ských a uherských válečných půjček na její upi
sování.

K dlužním úpisům v předcházejícím odstavci
§ 6.
uvedeným kromě kusů menších než na 150 Kč
Náhradní
dluhopisy
3*V% vydané dle § 4,
nom. bude prozatím připojeno 40 půlročních ku
ponů s talonem. Kupony budou počínajíc 1. čer ! lit. a), zákona jsou dluhopisy rentovými (nesloso-

