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403.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 5. listopadu 1921 

o tom, že se pověřuje zemská finanční po
kladna v Brně, aby okolkovávala hrací karty.

Na základě ustanovení čísla 1. minister
ského nařízení ze dne 27. října 1881, č. 127 
ř. z., vydaného k provedení zákona o kolku na 
hrací karty, oznamuje se, že zemská finanční 
pokladna v Brně se pověřuje, aby okolková
vala hrací karty a přijímala kolkové poplatky 
z hracích karet.

A. Novák v. r.

404.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921, 

kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 
1921, čís. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na 
úhradu schodku z moučného hospodářství.

Na základě §u 7 zákona ze dne 12. srpna 
1921, č. 308 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

ČÁST I.

§ 1.
Státní výpůjčka, k níž byla vláda zmocněna 

zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. 
z. a n., na úhradu schodku z moučného hospo
dářství a na úhradu dalšího nákladu pro zby
tek roku 1921 na zlevnění mouky pro zcela 
nemajetné vrstvy obyvatelstva, budiž vypsá
na k dobrovolné účasti veřejným upisováním.

§ 2.
Ministr financí ustanoví upisovací kurs, 

jakož i ostatní upisovací a platební podmínky.

f § 3.
Dlužní úpisy budou zníti na doručitele a 

budou zúrokovány 6 ze sta zpětmo.
Ke každému dluhopisu bude připojeno za

tím 38 půlročních kuponů s talonem. Kupony 
budou splatný 1. března a 1. září každého roku, 
počínajíc dnem 1. září 1922.

U dluhopisů neslosovaných zaměněny bu
dou po vyplacení všech kuponů talony za nové 
kupónové archy.

Ministr financí určí, v jakých kusech se 
dlužní úpisy budou vydá váti. Každý kus je 
opatřen snímky podpisů ministra financí a 
předsedy Nejvyššího účetního kontrolního 
úřadu.

§ 4.
Splacena bude tato půjčka do 1. září 1976 

tím způsobem, že dlužní úpisy budou vyloso
vány ve stu půlročních tazích, počínajíc dnem
1. prosince 1926.

§ 6.
Půjčka bude rozdělena na 100 pokud 

možno stejných částí, z nichž každá bude vy
losována v půlročních tazích způsobem, který 
ustanoví ministr financí.

Vylosovaná část bude uveřejněna v úřed
ním listě.

Tahy se budou konati veřejně pod dohle
dem zvláštní komise, kterou sestaví minister
stvo financí, za účasti Nejvyššího účetního 
kontrolního úřadu. Místo a hodina se oznámí 
v úředním listě nejpozději den před tahem. 
O slosovacím výkonu povede komise zvláštní 
zápis, jenž bude podepsán všemi členy komise.

§ 6.
Na každý úpis vylosované části bude vy

placena doručiteli jmenovitá hodnota úpisu, 
splatná za tři měsíce po tahu u Ústřední státní 
pokladny v Praze a jiných plateben, jež budou 
ministerstvem financí stanoveny.
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Připadá-li den tahu nebo den splatnosti na 
neděli neb svátek, bude se tah, případně vý
plata konati nej bližšího všedního dne.

§ 7.
Ministr financí má právo tuto výpůjčku 

kdykoliv, počínaje 1. zářím 1932, po předchozí 
tříměsíční výpovědi hotově splatiti, a to buď 
celým zbytkem nebo částí; dluhopisy vypově
zené části určí se v mimořádném slosování. 
Při tom dává se ministru financí na vůli na- 
bídnouti konversi vypovězeného zbytku nebo 
vypovězené jeho části.

§8.
Povinnost státu vypláceti úroky z dluho

pisů zaniká počátkem dne, kterého bude pří
slušný dluhopis splatný.

Při výplatě jmenovité hodnoty musí býti 
tudíž vráceny s dluhopisem všechny kupony 
v den splatnosti dluhopisu ještě nedospělé, 
jinak se srazí při výplatě hodnota těchto ještě 
nedospělých kuponů.

§ 9.
Tato půjčka jest osvobozena od daně dů

chodové (rentové).

ČÁST II.

§ 10.
Ministr financí může na základě úpisu za 

hotové zamění ti dluhopisy předválečných dlu
hů rakouských, rakousko-uherských a uher
ských za nové dluhopisy, zúročitelné a umo- 
řitelné dle ustanovení části I. tohoto nařízení.

§ 11.
K záměně budou zatím přijímány jen dluho

pisy uvedené v §u 3 nařízení ze dne 7. dubna 
1921, čís. 151 Sb. z. a n., pod č. 2., 3., 4., 7.,
8.. 9., 10., a v §u 3 nařízení ze dne 25. září 
1921, čís. 355 Sb. z. a n., pod č. 2.—8.

§ 12.
K záměně mohou býti přijímány jen dluho

pisy:
1. označené dle vládního nařízení ze dne 12. 

března 1919, čís. 126 Sb. z. a n.,
2. seznamenané, označené a odevzdané do 

úřední úschovy dle vládního nařízení ze dne
7. dubna 1921. čís. 151 Sb. z. a n.. po případe 
dle vládního nařízeni ze dne 25. září 1921, čís. 
855 Sb. z. a n.

Stanoveni dalších podmínek a způsobu zá
měny vyhrazuje se ministru financí.

§ 18.
X záměně nejsou připuštěny dluhopisy

označené značkou některého z nástupnických 
států.

§ 14.

Zaměniti lze dluhopisy jen potud, pokud 
jich jmenovitá hodnota nepřesahuje částky 
upsané za hotové.

§ 15.

Dluhopisy (§ 11) budou zaměněny za nové 
(část I.) téže úhrnné jmenovité hodnoty.

Dluhopisy zúročitelné 4% a výše budou při
jímány k záměně v kursu 100, dluhopisy zúro
čitelné 31/2% v kursu 85 za 100 jmenovité 
hodnoty.

Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a přejí
macím kursem nutno hotově doplatiti, pokud 
tento rozdíl převyšuje hodnotu kuponů zapo- 
čitatelných dle 2. odst. §u 16.

§ 16.

S dluhopisy odevzdat! jest zároveň k nim 
příslušné talony se všemi kupony splatnými 
po dni upsání; scházející kupony nutno na- 
hraditi výplatní hodnotou.

Spolu s dluhopisy předložené a k nim přh 
slušné kupony, splatné po 28. únoru 1919 až 
do dne upsání včetně, vyplatí se hotově; avšak 
u dluhopisů zúročítelných 3*4% započtou se 
takové kupony výplatní hodnotou do částky, 
o kterou jmenovitá hodnota dluhopisů převy
šuje jich přejímací kurs (§ 15, odstavec 3.).

§ 17.
Nebude-li přihláška k záměně, učiněná upi- 

sovatelem ve vlastním jméně, přijata, múze 
upisovatel do 14 dnů po vyrozumění odvolati 
úpis za hotové až do výše jmenovité hodnoty 
dluhopisů nepřijatých k záměně, načež mu 
bude příslušná částka bez úroků vrácena.

Nepoužij e-li upisovatel tohoto práva, zůstá
vá úpis v platnosti.

§ 18.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a ministru financí se ukládá, aby je uved 
ve skutek.

Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dt. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.

Tučný v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbensky v. r

Dr. Miřura v. r.


