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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



1143

financí upisování pro osoby Jmenované v § 3 zá
kona kromě sirotčích a opatrovaneckých jmění. 
Upisovnami budou pro osoby sdružené y jistých 
organisačWch odborových ústředích (jednotách, 
svazech, sdruženích atd.) tato ústředí, pokud 
byla ministerstvem financí touto činností na 
vlastní žádost pověřena. Osoby sem spadající bu
dou těmito ústředími včas vyrozuměny. Pro jiné 
případy (obce, okresy atd.) bude npisovnou státní 
berní úřad, v jehož okrese upisovaiel se nachází 
nebo má své sídlo, v Praze pak Zemská finanční 
pokladna. Upisovací lhůta pro tyto Osoby počne 
dne 9. srpna 1920.

Tyto osoby složí u své upisovny své dluho
pisy válečných půjček ležící y tuzemsku způso
bem, jejž upisovna jim blíže vyznačí, a upíší 
současně na upisovací přihlášce na každých 
300 K 'menoviré hodnoty dluhopisů sedmdesátpět 
Kč v hotovosti na : nvou (IV.) státní půjčku.

Opis u upisovny jest jen prozatímním a -na
bývá právní platnosti teprve dodatečným schvá
lením příslušným orgánem finanční správy.

Za složené dluhopisy, které budou vzaty 
z oběhu, a složené hotovosti obdrží upisovatel, 
jehož úpis by! finanční správou přijat, u uoisovny 
v den, jenž bude později vyhlášen v úředních 
listech,

a) Kč 75'— jmenovité hodnoty v dluhopisech
náhradních a

b) Kč 75'— jmenovité, hodnoty y dluhopisech
nové (čtvrté) státní půjčky.

Náhradní dluhopisy budou zníti na doručitele 
a budou zúrokovány zpětmo v prvních 5 letech 
5%, v dalších 10 letech 414%, později pak 4%.

Dluhopisy nové (čtvrté) státní půjčky budou 
zníti na doručitele a budou zúrokovány 
zpětmo 6%.

Dluhopisy obou skupin budou vydány v ku
sech po Kč 37 50, 75'--, 150'—, 750'—, 1500'—, 
3750'—, 7500-—. 15.000'—, 37.500'—. Každý kus 
jest opatřen snímky podpisů ministra financí a 
Předsedy nejvyššího kontrolního úřadu.

oKu každému dluhopisu obou skupin kromě 
kusu menších než na 150 Kč nom. bude prozatím 
Připojeno 40 půlročních kuponů s talonem. Ku
pony budou počínajíc 1. červencem 1921 splatný 
doručiteli 1. lednem a 1. červencem každého 
'oku. Kusy menší než 150 Kč nom, budou opa- 
treny dvaceti celoročními kupony s talonem; 
kupony budou počínajíc 1. lednem 1922 splatný 
doručiteli vždy 1. lednem každého roku. Vždy 
Pp ^20 letech budou talony nesplacených dluho
pisů vyměněny ža nové kupónové archy.

Oba drul^y dluhopisů budou vylosovány 
V u5 ktepb, a to od 1. dubna 1935 do konce 
roku 1979 bez újmy práva státu ku konversi.
^ obnosů připadajících na jednotlivé tyto sku-

| piny bude každý zvlášť rozdělen dle vydaných 
j 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. Na 
každý vylosovaný dluhopis bude vyplacena za 
tři měsíce po slosování doručiteli jmenovitá hod
nota úpisu u Ostřední státní pokladny v Praze 
nebo jiných plateben, jež budou určeny mini
strem financí.

Povinnost státu vyplácet! úroky z vyloso
vaných dlužních úpisů obou skupin zaniká po
čátkem dne, kterého bude příslušný dluhopis 
splatným.

Úrokování obou skupin dluhopisů počíná 
y^ zásadě dnem složení hotového' obnosu. Úrok 
až do 1. ledna 1921 odečte si (za obě skupiny) 
upisovatel při úpisu od hotového obnosu, takže 
složí na hotovosti o tyto úroky méně.

Bude-li úpis přijat upisovnou (s výhradou 
dodatečného schválení finanční správy) na pod
kladě nových upisovnou vyžádaných průkazů 
počíná zúrokování ode dne, kdy tento nový prů
kaz byl upisovnou uznán správným a hotovost 
byla složena, bude-li toto přijetí úpisu upisovnou 
dodatečně schváleno finanční správou.

Bude-li v tom případě, že upisovna neuzná 
některého průkazu, na odvoláni upisovatele (§ 15 
prováděcího nařízení) úpis finanční správou při
jat na podkladě původně předložených průkazů, 
a složí-li upisovatel příslušnou hotovost do osmi 
dnů po doručení rozhodnutí, počíná úrokování 
dnem původní přihlášky.

Bude-li úpis přijat finanční správou na pod
kladě nového ií samou (na místě průkazu před
loženého upisovně) vyžádaného průkazu počíná 
úrokování dnem, kdy tento nový průkaz byl 
finanční správou uznán správným a hotovost 
byla složena.

Rozdíl na úrocích jest povinen upisovatel 
vrátit! y hotovosti upisovně. Nebude-li úpis 
finanční správou dodatečně schválen vůbec 
(§ 16 prováděcího nařízení), bude obnos při 
upsání v hotovosti složený upisovateli vrácen 
bez úroků, bude-li zamítavé rozhodnutí doručeno 
upisovateli nejdéle do tří měsíců po dni při
hlášky; bylo-li však toto rozhodnutí upisovatel! 
doručeno po třech měsících, zúrokuje se upiso
vateli složená hotovost 4% ročně, počínajíc prv
ním dnem čtvrtého měsíce po přihlášce až dd 
osmi dnů po dni rozhodnutí.

Pohledávka z dlužních úpisů promlčuie se 
za třicet a z kuponů za šest let po dni splatnosti.

Dluhopisy obou skupin požívají sirotčí jistoty. 
Budou znamenány na pražské burse. Tato půjčka 
jest osvobozena od daně rentové.

Ministr financí:
Dr. Engliš v. r.


