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Čís. 495.
Vyhláška H. ministerstva financí ze dne
24. srpna 1920, čís. 79.129 —
25.041 ai 1920
o čtvrté státní půjčce Československé republiky
a účasti majitelů rakouských a uherských váleč
ných půjček na její upisováni.
Zákonem ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb.
z. a n., byla vláda zmocněna, aby zařídila veřejné
upisování státní půjčky republiky Českosloven
ské, na kléré se účastní vlastníci válečných půj
ček rakouských a uherských.
Upisování osob privilegovaných (§ 3 zákona)
kromě jmění sirotčího a opatrovaneckého bylo
upraveno nařízením vlády ze dne 27. července
1920, č. 454 Sb. z. a n.; příslušná vyhláška byla
uveřejněna pod č. 455 Sb. z. a n. ai 1920.
Z nařízení vlády ze dúe 14. srpna 1920, č. 489
Sb. z. a n., vyhlašuje tímto ministerstvo financí
upisování osob fysických i nefysických dle § 4
zákona a jmění sirotčího a opatrovaneckého.
Upisovací Hnita pro tyto osoby počíná vše
obecně dnem 1. září 1920,
Tyto osoby složí ti své upisovny dluhopisy
Válečných půjček a upíší současně na upisovací
přihlášce na každých 100 K jmenovité hodnoty
dluhopisů sedmdesátpět Kč v hotovosti na novou
(Čtvrtou) státní půjčku.

___ _

a) Kč 75.— jmenovité hodnoty v dluhopisech ná
hradních a
b) Kč 75.— jmenovité hodnoty v dluhopisech
(čtvrté) státní půjčky.
Náhradní dluhopisy, jež obdrží upisovatelé
jmění sirotčího a opatrovaneckého, budou zni ti
na doručitele a budou zúrokovány zpětmo v prv
ních Pěti letech 5%, v dalších deseti letech 4^%,
později pak 4%. Dluhopisy nové (čtvrté) státní
půjčky, Jež obdrží tito upisovatelé, budou zníti na
doručitele a budou zúrokovány zpětmo 6%.
Jinak budou náhradní dluhopisy dluhopisy
rentovými, neslosovatelnými, u cedulového ústa
vu nezastavitelnými a budou úrokovány zpětmo
3%%, dluhopisy pak nové (čtvrté) stárni půjčky
budou zníti na doručitele a budou zúrokovány
zpětmo v prvních 15 letech 5)4%, později pak 5%.

Dluhopisy všech skupin budou vydány v ku
sech po Kč 37-50, 75—, 150-—, 750—, 1500'—,
3750-—, 7500-—, 15.000-—, 37.500-—. Každý Juls
je opatřen snímky podpisů ministra financí a před
sedy nejvyššího kontrolního úřadu.
Ke každému dluhopisu obou skupin kromě
kusů menších než 150 Kč nom. bude prozatím při
pojeno 40 půlročních kuponů s talonem. Kupony
budou počínajíc 1. červencem 1921 splatný doru
čiteli 1. lednem a 1. červencem každého roku.
Kusy menší než 150 Kč nom. budou opatřeny
dvaceti celoročními kupony s talonem; kupony
budou počínajíc 1. lednem 1922 splatný- doručiteli
vždy 1. lednem každého roku. Vždy po dvaceti
letech budou talony nesplatných dluhopisů vy
Čpis u upisovny jest jen prozatímním a na měněny za nové kupónové archy. Při výplatě
bývá právní platnosti teprve dodatečným schvá úroků pomíjejí se zlomky haléřů.
lením příslušným orgánem finanční šprávy.
Oba druhy dluhopisů, jež budou svého času
vydány
upisujícímu jmění sirotčímu a opatrovaZa složené dluhopisy, které budou vzaty
z oběhli, a složené hotovosti obdrží upisovatel, je neckému, jakož i dluhopisy nové (ctvité) státní
hož úpis byl finanční správou přijat, u npisovny půjčky, jež budou svého času vydány osobám
y den, jenž bude později vyhlášen v úředních fysickým i nefysickým spadajícím pod ustano
vení dle § 4 zákona, budou vylosovány ve 45 le
listech:
me

těch, a to od 1. dubna 1935 do konce roku 1979
bez újmy práva státu ku konversi. Z obnosů při
padajících na jednotlivé tyto skupiny bude každý
zvlášf rozdělen dle vydaných kusů na 90 pokud
možno stejných částí, z nichž každá bude vyloso
vána v půlročních tazích spůsobem, jejž stanoví
ministr financí. Vylosovaná část bude uveřejněna
v úředních listech. Na každý vylosovaný dluho
pis bude vyplacena za tři měsíce po slosování
doručiteli jmenovitá hodnota úpisu u Ústřední,
státní pokladny v Praze nebo jiných plateben, jež
budou určeny ministrem financí.
Povinnost státu vypláceti úroky z vylosova
ných dlužních úpisů obou skupin zaniká počátkem
dne, kterého bude příslušný dluhopis splatným.
Úrokování všech skupin dluhopisů počíná
v zásadě dnem složení .hotového obnosu. Úrok
až do 1, ledna 1921 odečte si (vždy1 za obě sku
piny) upisovatel při úpisu od hotového obnosu,
takže složí na hotovosti o tyto úroky méfiě.
Byl-li úpis přijat státním komisařem nebo fi
nančním úřadem na podkladě nového jím šatným
(na místě průkazu předloženého upisovně) vyžá
daného průkazu, počíná úrokování dnem, kdy
tento nový průkaz byl finanční správou uznán
správným a hotovost byla složena. Pozdil na úro_
cích jest v tom případě .povinen upisovatel vrátit!
v hotovosti upisovně.
Nebude-li úpis finanční správou dodatečně
schválen^ vůbec (§ 6, bdst. 3., pro v. nař.), bude
obnos při upsání v hotovosti složený upisovateli
vrácen bez úroků, bude-li zamítavé rozhodnuti
.doručeno upisovateli nejdéle do.tří měsíců po dni
přihlášky; bylo-li však toto rozhodnutí upisova
teli doručeno po třech měsících, zúrokuje se upi
sovateli složená hotovost 4% ročně počínajíc
prvním dnem čtvrtého měsíce po přihlášce až do
8 duň po doručení rozhodnuti. Budou-li upisovateli
povoleny ke splacení hotovosti potřebné k úpisu
splátky a nebude-li dospělá splátka do 4 neděl
splacena, bude úpis v části všech ještě zbývají
cích splátek stornován a budou nové dluhopisy
obou skupin (dluhopisy náhradní i dluhopisy
čtvrté stáhli půjčky) vydány pouze y části splá
tek řádně složených. Nebude-li tato část zplna
kryta kusy nových dluhopisů, bude přebývající
částka bez úroků hotově vrácena.
Přispívajícím členům spolku zřízeného dle
^ 11 a nás!, nařízení vládly ze dne 14. srpna 1920.
č. 489 Sb. z. a n., poskytne stát bonifikaci ve výši
1% nominální ceny složených dluhopisů váleč
ných půjček, která se vyúčtuje ihned při úpisu.
V těchto případech obdrží vlastníci válečných
půjček dluhopisy náhradní [§ 4, lit. a), zákona],
osoby pak poskytnuvší hotovosti dluhopisy nové
státní půjčky F§ 4. lit. b), zákona].
Pohledávka ze slosovatelných úpisů promlčuje se za 30 let; pohledávka z kuponů všech

dlužních úpisů promlčuje se za 6 let po dni splat
nosti.
Dluhopisy všech skupin požívají sirotčí ji
stoty. Budou znamenány na Pražské burse. Tato
půjčka jest osvobozena od daně rentové.
Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

Cis. 496.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920,
jimž se mění částečně a doplňuje nařízení vládni
ze dne 10. října 1919, ě. 546 Sb. z. a n., o Státním
obilním ústavu.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
Článek I.
Nařízení vládní ze dne 10. října 1919, č. 546
Sb. z. a n., se doplňuje, po případě pozměňuje a
zníti má:
Státnj obilní ústav pbVěřuje se nákupem a do
vozem obilí z ciziny, rozdělováním jeho a mlýn
ských výrobků z něho získaných, nákupem, do
vozem a rozdělováním mouky cizozemské, pro
dejem a vývozem obilí a jiných plodin do ciziny, .
dozorem nad výkupem a rozdělováním domácího
obilí a mlýnských výrobku z něho .získaných a ko
nečně hospodařením jinými plodinami a výrobky
z nich, jež jsou nebo budou předmětem státního
hospodářství. Ministerstvo pro zásobování lidů
může v oboru své působnosti pověfiti ústav ještě
jinými úkoly.
§ 2.
Nákup a dovoz obilí a mouky z ciziny, pro
dej a vývoz obilí do ciziny provádí Státní obilní
ustáv po dohodě s ministerstvem pro zásobování
lidu, financí a úřadem pro zahraniční obchod
podle plánu schváleného ministerskou radou.
§ 3.
Podrobnější ustanovení o zařízení a úkolech
ústavu obsahují stanovy, tvořící součást tohoto
nařízení.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

