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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 rakousko- 
uherské (nekolkované), jsou-li splatný na území 
Vitorazska neb Valčicka (§ 1).

§ 7.

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

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.

Cis. 454.

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

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.

§ 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.

§ 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%.

K dlužním úpisům v předcházejícím odstavci 
uvedeným kromě kusů menších než na 150 Kč 
nom. bude prozatím připojeno 40 půlročních ku
ponů s talonem. Kupony budou počínajíc 1. čer

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.

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.

§ 4.

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.

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.

§ 6.
Náhradní dluhopisy 3*V% vydané dle § 4,

! lit. a), zákona jsou dluhopisy rentovými (nesloso-
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vatelnými) a majitelem nevypověditelnými. 
Těchto dluhopisů nelze zastavit! (Iombardova'0 
u cedulového ústavu.

§ 7.

Povinnost státu vyplácet! úroky z vylosova
ných dlužních úpisů všech skupin [§ 3, lit. a) i b), 
a § 4, lit. b)], zákona zaniká počátkem dne, kte
rého bude příslušný dluhopis splatným.

Při výplatě jmenovitých hodnot vylosova
ných úpisů musí tudíž býtí vráceny s dluhopisem 
všechny kupony v den splatnosti ještě nedospělé. 
Kdyby se tak nestalo-, srazí se při výplatě tyto 
ještě nedospělé kupony.

Při výplatě úroků pomíjejí se zlomky haléřů.

§ 8.
Upisování děje se přihláškami dle vzoru sta

noveného ministrem financí; tyto přihlášky bu
dou upisovnam-i vydávány bezplatně.

§9.
Úrokování podle §§ 3 a 4 zákona počíná dnem 

složení hotového obnosu (§ 1S).
Úroky až do 31. prosince 1920 odečte si upi- 

sovatel při úpisu od hotového obnosu, takže složí 
na hotovosti o tyto úroky méně.

§- 10.
Tato půjčka jest osvobozena od daně rentové.

§ 11.
Den. kdy budou náhradní dluhopisy, jakož 

i dluhopisy nové (čtvrté) státní půjčky vydány 
[§ 3, lit. b), a § 4, lit. b), zákona], bude vyhlášen 
v úředních listech.

§ 12
Upisovací lhůta pro osoby jmenované v § 3 

zákona, vyjímajíc jmění opatrovnická a sirotčí, 
Počíná všeobecně dne 9. srpna 1920. Konec upi
sovací Hnity určí ministr financí vyhláškou jeden 
měsíc napřed.

Po uplynutí této Hnity budou od těchto osob 
Přijímány pouze dluhopisy, jež budou z ciziny do
vezeny do území Československé republiky podle 
Předpisů, které budou později vydány, kromě toho 
Pak od peněžních ústavů, pokud je lze řaditi mezi 
osoby jmenované v § 3 zákona, i ony dluhopisy, 
jichž nabudou podle § 9, odst. 3.. zákona.

§ 13.
Okolnosti, jež upisovatelé poznačení v před

cházejícím paragrafu jsou povinni prokázali, mo
hou býti prokázány pouze těmito prostředky:

a) okolnost dle § 6, č. 1., zákona: stanovami 
nebo výpisem z obchodního rejstříku příslušného 
obchodního soudu nebo potvrzením tuzemských 
veřejných úřadů. Je-li tato okolnost notoricky 
známa (na př. sídlo obce, okresu a pod.), netřeba ji 
prokazovat!.

b) okolnost dle § 6, č. 2.. zákona: soudně (no
tářsky) ověřenými výpisy z obchodních knih 
nebo, nevede-li upisovatei těchto knih, přísež
ným výslechem svědků;

c) okolnost dle '§ 6, č. 3., zákona: příslušným 
soupisovým seznamem nebo soudně (notářsky) 
ověřeným jeho opisem.

§ 14.

Upisovatelé (§ 12) předloží upisovně upiso
vací přihlášku dvojmo dle stanoveného vzoru i se 
všemi průkazy a dluhopisy válečných půjček. 
Uzná-li upisovna správnost předložených průkazů, 
odebéře upisovateli přihlášky, převezme slože
nou hotovost se všemi průkazy a dluhopisy a za
píše do zvláštní konsignace (s propisy) pod po
řadovým číslem jméno a přesnou adresu upiso- 
vatele, jakož i počet kusů převzatých dluhopisů 
válečných půjček. Pořadové číslo konsignace vy. 
značí na obou přihláškách, potvrdí na nich příjem 
dluhopisů, s průkazy a vrátí jednu přihlášku upi
sovateli s podotknutím, že přijímá úpis s výhra
dou dodatečného schválení finančního správou 
(§ 16).

§ 15.

Neuzná-fi upisovna některého průkazu, pozna
mená to na průkazu slovy: „Tento průkaz před
ložený při upisování čtvrté státní půjčky česko
slovenské republiky nebyl shledán dostatečným'1 
a připojí k tomu razítko a podpis upisovTíy; touž 
okolnost poznamená na upisovací přihlášce a za
mítne přihlášku s poznámkou, že upisovatei má 
právo podati průkaz nový anebo prostřednictvím 
upisovny vyžádali si o správnosti průkazu roz
hodnutí (zemského) finančního ředitels'ví, v jehož 
správním obvodu úpis se stal anebo na Sloven
sku generálního finančního ředitelství pro' Sloven
sko v Bratislavě, v Podkarpatské Pusi pak fi
nančního referátu civilní správy v Užhprodě. Pro 
Vitoražsko bude tímto rozhodujícím úřadem zem
ské finanční ředitelství v Praze, pro Valčicko 
zemské finanční ředitelství y Brně, obé po uve
řejnění opatření Stálého výboru Národního shro
máždění o inkorporaci těchto územních oblastí 
k roonbhce Československé, pro Hlučínsko pak 
finanční ředitelství v Opavě.

Uzná-li tento úřad předložené průkazy správ
nými, a složí-li upisovatei příslušnou hotovost do 
osmi dnů po doručení rozhodnutí, počíná úroko
váni" (§ 9) dnem původní přihlášky.
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Předioží-li strana průkaz nový, který upi- 
sovna uzná správným, zařídí upisovna další dle 
předcházejícího paragrafu.

Nabídne-li strana přísežný výslech svědecký 
[§ 13, lit. b)], budiž to upisovnou oznámeno pří
slušnému finančnímu úřadu (odst. 1.).

Tento může, uzná-li předložené listinné prů
kazy dostatečnými, přihlášku bez přísežného' vý
slechu svědka přijmouti, jinak požádá okresní 
soud, v jehož okrese svědek má své řádné byd
liště, aby žádaný přísežný svědecký výslech pro
vedl. V této žádosti třeba uvést! všechny okolno
sti, které přísežným výslechem svědeckým mají 
býti prokázány. Tento soud jest povinen dožá
daný výslech provést! do 14 dnů a oznámit! vý
sledek úřadu, jenž si výslech vyžádal. Tento úřad 
rozhodne s konečnou platností dle výsledku vý
slechu, má-li upisovací přihláška být! přijata 
čili nic.

§ 16.
Koncem každého týdne zašle upisovna kon- 

signaci se zadrženou přihláškou, průkazy a dluho
pisy příslušnému finančnímu úřadu uvedenému 
v, § 15. Tento prozkoumá průkazy a vrátí je (bez 
dluhopisů a konsignace), uzná-li je správnými, 
prostřednictvím upisovny upisovateli s poznám
kou, že předložené průkazy byly uznány správ
nými a že přihláška jest přijata. Neuzná-li někte
rého průkazu, poznamená to na upisovací přihláš
ce a na průkazu způsobem uvedeným v § 15 a 
vrátí celý spis i s doklady upisovně se žádostí, 
aby poučila upisovatele, že průkaz nebyl uznán 
a že upisovatel může do jisté přiměřené doby po
dali průkaz nový. Uplyne-li tato doba, aniž by 
byl nový průkaz podán, předloží upisovna Při- 
slušné sp;sy úřadu, 'enž ie svého času vrátil; tén. 
to úřad zamítne přihlášku s konečnou platností. 
V tomto případě. bude obnos při upsání v ho
tovosti složený upisovateli vrácen bez úroků, bu
de-!' zamítavé rozhodnutí doručeno upisovateli 
neidéle tři měsíce, po dui přihlášky. Rvi^li toto 
rozhodnutí doručeno upisovateli po třech měsí
cích. zúrokuje se noisovateli složená hotovost A%. 
ročně, a to ročínalíc prvním dnem čtvrtého mě
síce po přihlášce až do osmi dnů po doručení roz
hodnutí.

§ 17.
Úřad, jemuž byly spisy upisovnou předlože

ny, prozkoumá v případech, kdy přihlášky byly 
Přijaty, zda konsignace a upisovací přihlášky 
souhlasí s dluhopisy, a znehodnotí 'dluhopisy.

§ 18.
Ministr financí se zmocňuje, aby povolil oso- 

bám označeným v § 12 tohoto nařízení na spla
cení obnosu, jenž měl při upisování v hotovosti 

složen, přiměřené splátky.

Při splátkách složených před 1. lednem 1921 
srazí si upisovatel úroky ve výši označené v ji 3, 
lit. a) i lit. b), se složené splátky za dobu od slo
žení splátky do 31. prosince 1920; při splátkách 
po 1. lednu 1921 doplatí upisovatel hotově úroky 
v téže výši od 1. ledna 1921 do dne (excl.) složení 
splátky. Teprve po zaplacení všech splátek bu
dou upisovateli vydány dluhopisy se všemi (i do
spělými) kupony.

§ 19.
Řízení o tom, jakým způsobem bude prove

deno upisování osobami jinými než v § 12 jmeno
vanými, bude stanoveno zvláštním nařízením.

§ 20.
Zvláštním nařízením bude též stanoven způ

sob, jakým se mohou účastniti upisování vlast
níci dluhopisů válečných půjček nemající k úpisu 
potřebných hotovostí pomocí hotovostí osob ji
ných (kooperace).

§ 21.
. Nařízení, toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. -
§ 22.

Ministrům financí a spravedlnosti se ukládá, 
aby toto nařízení provedli.

Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Engliš v. r. Johanis v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Sonntág v. r.
Staněk v. r. Stříbrný v, r.
Dr. \Pérer v. r. Dr. Markovič v. r.

Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a V zastoupení nepří

tomného ministra spravedlnosti.

Čís. 455.

Vyhláška l. ministerstva financí ze dne
27. července 1920, čís. 70.857 — 

22.782/20
o IV. státní půjčce republiky Československé.

Zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 417 
Sb. z. a n., byla vláda zmocněna, aby zařídila 
veřejné, upisování státní půjčky republiky Česko
slovenské, na které se účastní vlastníci váleč
ných půjček rakouských a uherských.

Toto upisování státní půjčky bude prove
deno postupně dle skupin označených v §§ 3 a 4 
zákona.

Z nařízení vlády ze dne 27. července 1920, 
čís. 454 Sb. z. a n., zahajuje tímto ministerstvo


