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(109.__115.) 609. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, čís. 686 Sb. z. a n.,
o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze. — 11©. Nařízení o vysvědčeních na odchodnou bývalé e. a k. námořní strojnické školy v Pulji jako dokladech, jež částečně nahrazují průkaz
způsobilosti pro nastoupení živností zámečníků a mechaniků. — 111..Nařízení, jímž se zrušuje Ko
mise pro strojená hnojivá, zřízená .arízením ze dne 23. hstopadn 1918, č.48Sb. z. a n., a působnost její
se přenáší na fond pro opalření strojených huojiv. — US. Nařízení o omezení výroby aonejnižší hut
notě piva. — 113. Nařízení, jímž se zrušují další nařízení o omezeni obchodu dobytkem,, masem
a masovými výrobky a o omezení porážky dobytka. — 114. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne
25. února 1920, čís. 143 Sb, z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolůy a jejich podílu
na čistém zisku. — 115. Zákon ó náhradě předsedům, místopředsedům a členům obon sněmoven
Národního shromáždění republiky Československé.

1©9.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. března 1921,

Do zamítavých rozhodnutí Ředitelství stát
ního dluhu (v prvé a v druhé stolici) mohou stra
ny podati stížnost ministerstvu financí do 30 dnů
po doručení písemného rozhodnutí prostřed
nictvím tohoto Ředitelství.

kterým se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920,
čís. 686 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti iýeditelství státního dluhu v Praze.

§ 5.

§

1.

Ředitelství státního dluhu jest úřad státní,
sídlem v Praze, podléhající přímo ministerstvu
financí.

§ 2.
Účtárna 2 pro státní dluh ministerstva financí
s celým personálem přičleňuje se Ředitelství stát
ního dluhu, s nímž bude tvořiti jednotný celek.
§ 3.

Ústřední státní pokladna, obstarávajíc úkony
státního dluhu, podléhá Ředitelství státního dluhu;
tyto úkony provádí dle zvláštní instrukce, kterou
se upraví vzájemný poměr mezi ní a Ředitelstvím
státního dluhu.
§ 6.
Ředitelství státního dluhu přikazuje se správa
státního dluhu, pokud si ministerstvo financí nevyhradí určitých opatření, ovšem bez újmy práva
stran na pořad Stolic dle § 4 tohoto nařízení.

Správa tato vztahuje se na veškeré státní
dluhy, jež budou ministerstvem financí Ředitelství
státního dluhu po konečném vyúčtování do
správy přikázány.

Úřady, jakož i strany jednají v záležitosti
správy státního dluhu, pokud se týče státních
dlužních úpisů přímo se Ředitelstvím státního
dluhu, po případě prostřednictvím ústřední státní
pokladny, finančních zemských pokladen neb
berních úřadů.

Opatřování peněžních prostředků ku placení,
umořování neb zúrokování státního dluhu vyhra
zeno zůstává ministerstvu financí.

§ 4.

§7.

Ředitelství státního dluhu rozhoduje o stíž
nostech stran podaných z opatření ústřední státní
pokladny, pokud tato dle nařízení ministerstva
financí z 31. prosince 1918, čís. 65 Sb. z. a n.
z roku 1919, obstarává úkol pokladny státního
dluhu.

Ředitelství státního dluhu náleží zejména:
1. Zaříditi, aby státní půjčky, pokud se týče
vydané státní dluhopisy, pokladniční poukázky,
losy a jiné úvěrní efekty ve smyslu příslušných
zákonů a nařízení vládních se stanovenými pod35
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mínkami náležitě byly zaznamenány a zaúčto
vány, jakož i chováti jejich dočasný stav v patr
nosti.
2. Míti v patrnosti změny nastalé zmenšením
neb rozmnožením státního dluhu, pokud se týče
státních dlužních úpisů, konverse neb unifikace
státních dluhů na základě příslušných zákonů a
nařízení vládních a provésti v záznamech a kni
hách potřebné zápisy.
3. Míti v patrnosti splatnosti úroků a splá
cení jistin, lhůty slosování, dále umoření a vý
povědi státních dluhů a upozorňovat^ ministerstvo
financí včas na splatnosti, aby opatřilo potřebné
peněžní prostředky.
4. Opatřovat! papír pro tisk státních úvěrních
efektů, zařídili jejich výrobu a vyhotovení, míti
dozor při jejich tisku, spolupůsobiíi při revisi a
odevzdání vytištěných blanketů ústřední státní
pokladně.
Při objednávce papíru zvláštní jakosti nebo
známky náleží {Ředitelství dozor při výrobě a
expedici dodávek.
5. Obstaráváti přípravy k veřejnému sloso
vání státních úvěrních úpisů, losů a pod., jichž
splacení slosováním jest nařízeno. Působnost loterního ředitelství není ustanovením tímto
dotčena.
6. Uveřejňovati vyhlášky o nastávajícím ve
řejném slosování a^o jeho výsledku, jakož i o ji
ných opatřeních, tykajících se státního dluhu, po
kud se týče státních dlužních úpisů; opatřili tisk
a rozeslání slosovacích listin.
7. Spolupůsobit! při znehodnoceni a zničení
splacených, amortisovaných nebo jinak z oběhu
vzatých státních dlužních úpisů a jiných úvěrních
efektů, spolupůsobiti při zničení spisů a knih, tý
kajících se správy státního dluhu.
8. K dožádání úřadů neb oprávněných stran
dávati vysvětlení o záznamech při státních dluž
ních úpisech a na písemné odůvodněné žádosti
oprávněných stran vydávali písemné úřední po
tvrzení.
P®vol°vati na Požádání strany přepis stát
ního dlužního úpisu, znějícího na jméno, jenom na
legalisovanou cessi a výplatu úroků z takových
obligací jenom na legalisovanou kvitanci anebo
na předloženi dluhopisu; dále povolovati výplatu
úroků ^zmocněnci vlastníka státního dlužního Úpi
su, znějícího na jméno, avšak ne na volné jméno,
jakož i povolovati výplatu přeskočených úroků.
10- Rozhodovali o požadovaných výplatách
státních dlužních úpisů neb úroků, jde-li o otázky
promlčení, jeho stavení nebo přerušení
n- V příčině amortisací státních dlužních
úpisů a kuponů dávati příslušnému soudu vyžá
dané zprávy a ústřední státní pokladně poukazy
k výkonu amortisace; míti v patrnosti nesprávné

nebo vadné edikty amortisační, dbáti toho, aby
nepříslušné neb nesprávné edikty neb nálezy
amortisační nevešly v moc práva, a za tím účelem
vésfi se soudem dotyčným potřebnou korespon
denci, a neměla-lrby úspěchu, podati zprávu mini
sterstvu financí.
Dáti příkazy k vyhotovení nového místo
amortisovaného státního dlužního úpisu nebo ku
ponu, pokud se týče příkazy k výplatě amortiso
vaného, již splatného státního dlužního úpisu neb
kuponu.
12. Povolovati a prováděti vinkulaci a devinkulaci státních dlužních úpisů, přepisovat! na jmé
no státní dlužní úpisy, znějící na doručitele, nebo
naopak; povolovati sloučení a rozloučení státních
•hužních úpisů v dlužní úpisy, znějící na vyšší,
pokud sé týče "na nižší obnosy; povolovati vý
měnu dlužních úpisů poškozených neb obsahují
cích nesprávné archy kupónové a povolovati opa
tření při poškozených, slepených neb falešných
kuponech,
13i Povolovat! vyhotovení duplikátu, triplikátu atd. úrokových platebních archů.
14. Míti v patrnosti opatření, o něž bylo Ře
ditelství státního dluhu dožádáno ve případu
ztráty neb odcizení státního úvěrního efektu bez
pečnostním úřadem nebo stranami.
15. Učiniti opatření potřebné v případech
soudního zákazu, exekučního nebo zjišťovacího
zájmu, neb exekučního přikázání pohledávky, ze
státních dlužních úpisů neb jejich úroků, jakož
i v případech obstávky na zakročení správních
úřadů nebo stran.
Rozhodovat! o výplatě úroků v případě za
bavení dluhopisů, znějících na určité jméno nebo
vinkulovanveb.
16. Zaříditi bursovní prodej státních dlužních
úpisů k úhradě erárních náhradních požadavků.
§ 8.

Starší předpisy, týkající se správy státního
dlťihu, pokud tomuto nařízení odporují, pozbývají
platnosti.
§ 9.
• Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se ministr
financí.
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