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428.
Vyhláška ministerstva financí
ze dne 25. listopadu 1921
o 6% státní půjčce republiky československé,
spojené se záměnou předválečných státních
dluhopisů.
Zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb.
z. a n., zmocněna byla vláda, aby opatřila půjč
kou kapitál potřebný na úhradu schodku
z moučného hospodářství a na zlevnění mouky
pro zbytek roku 1921 pro zcela nemajetné
vrstvy obyvatelstva.
Z nařízení vlády ze dne JO. listopadu 1921,
čís. 404 Sb. z. a n., zve tímto ministerstvo
financí k upisování 6% slosovatelné státní
půjčky.
Upisovnami budou:
1. akciové banky,
2. svazy tuzemských peněžních ústavů, pro
vozující peněžní obchody,
3. zemské emisní banky,
4. poštovní šekový úřad.
Upisovati možno také u jiných peněžních
ústavů, které dohodnouce se s některou upisovnou budou účinkovati jako podupisovny;
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi možno
upisovati též u státních berních úřadů co podupisoven poštovního šekového úřadu.
Upisovací Ihůta počíná dne 1. prosince 1921
a končí dne 28. února 1922.
Upisovací cena činí 100 Kč za každých
100 Kč jmenovité hodnoty. Upisovací cenu
jest složití hotově při úpisu. Upisovateli pří
sluší ode dne složení do konce února 1922 ná

hrada 6%ních úroků. Tyto úroky odečte si
upisovatel při úpisu od hotového obnosu, tak
že složí o tyto úroky méně.
Dluhopisy nové půjčky budou zásadně zní ti
na doručitele a budou zúrokovány 6 ze sta
zpětmo. Vydány budou v kusech po 200, 1000,
2000 a 10.000 Kč. Každý kus bude opatřen
snímky podpisů ministra financí a předsedy
Nej vyššího účetního kontrolního úřadu.
Ke každému dluhopisu bude připojeno za
tím 38 půlročních kuponů s talonem. Kupeny
budou splatný 1. března a 1. září každého roku,
počínajíc dnem 1. září 1922. U dluhopisů neslosovaných zaměněny budou po dospělosti
všech kuponů talony za nové kupónové archy.
Veškeré dluhopisy budou vylosovány ve
100 půlročních tazích, počínajíc dnem 1. pro
since 1926 a budou splaceny 3 měsíce po tahu
plnou jmenovitou hodnotou.
Ministr financí má právo tuto výpůjčku
kdykoliv, počínaje 1. zářím 1932, po předchozí
tříměsíční výpovědi hotově splatiti, a to bud’
celým zbytkem nebo částí; dluhopisy vypově
zené části určí se v mimořádném slosování.
Při tom dává se ministru financí na vůli nabídnouti konversi vypovězeného zbytku nebo
vypovězené jeho části.
Povinnost státu vypláceti úroky z dluhopisů
zaniká počátkem dne, kterého bude příslušný
dluhopis splatný.
Při výplatě jmenovité hodnoty musí býti
tudíž vráceny s dluhopisem všechny kupony
v den splatnosti ještě nedospělé, jinak se
srazí při výplatě jich hodnota.
Tato půjčka jest osvobozena od daně dů
chodové (rentové).
Pohledávka z dluhopisů promlčuje se za
třicet let, pohledávka z kuponů za šest let po
174

1570

Sbírka zákonů a nařízení, č. 428.

dni splatnosti. Dluhopisy požívají sirotčí ji
stoty a budou znamenány na burse.
Podmínky záměny státních
předválečných dluhopisů.
Tímže zákonem byl zmocněn ministr fi
nancí, aby na základě úpisů této půjčky za
hotové zaměnil do stejné částky jmenovité
hodnoty dluhopisy státního předválečného
dluhu rakouského, uherského a rakouskouherského za dluhopisy nové půjčky.
K záměně jsou připuštěny tyto druhy dluho
pisů:
4% rakouská korunová renta I. emise s ku
pony i./ni. a l./IX.,
4% rakouská korunová renta II. emise s ku
pony l./VI. a l./XIL,
8i/2% rakouská investiční renta s kupony
l./II. a l./VIIL,
4-2 % papírová renta s kupony l./II. a
i,/vm.,
4-2% stříbrná renta s kupony l./IV. a l./X.,
4% konvertovaná renta papírová s kupony
l./V. a l./XL,
4% konvertovaná renta stříbrná s kupony
l./I. a l./VIL,
4% uherská renta z roku 1910 s kupony
l./m. a l./IX.,
41/2% uherská umořitelná renta z roku 1914
s kupony l./III. a l./IX.,
414% uherská renta z roku 1918 s kupony
l./IV. a l./X.,
kr. uh. daněprostá 4% státní půjčka ren
tová (4% uherská korunová renta) s kupony
l./VI. a l./XIL,
314% uherská korunová renta s kupony
l./I. a l./VIL,
41/2% obligace za výkup výčepních regálníeh práv,
4% uherský vyvažovači pozemkový dluh
s kupony l./V. a l./XI.
Dluhopisy, za jichž záměnu se žádá, musí
býti označeny dle vládního nařízení ze dne 12.
března 1919, čís. 126 Sb. z. a n., jakož i ode
vzdány do úřední úschovy a označeny dle vlád
ního nařízení ze dne 7. dubna 1921, čís. 151
Sb. z. a n., po případě dle vládního nařízení ze
dne 25. září 1921, čís. 855 Sb. z. a n.
Nejsou tedy připuštěny k záměně dluhopisy
v cizině ležící, byť i seznamenaně, pokud ne

byly převezeny do tuzemska a odevzdány do
úřední úschovy.
Ze záměny jsou vyloučeny dluhopisy ozna
čené značkou některého z nástupnických
států, jakož i dluhopisy, kterým schází talon
se všemi kupony.
Zaměniti lze dluhopisy jen potud, pokud jich
jmenovitá hodnota nepřesahuje částky upsa
né v hotovosti.
Dluhopisy budou zaměněny za nové
úhrnné jmenovité hodnoty.
Dluhopisy zúročitelné 41/2%> 4*2%’a
budou přijímány k záměně v kursu 100,
hopisy zúročitelné 3l/2% v kursu 85 za
jmenovité hodnoty.

téže
4%
dlu
100

Dluhopisy, za jichž záměnu se žádá, musí
býti opatřeny příslušnými k nim talony a
všemi kupony splatnými po dni upsání.
Chybící kupony nutno nahraditi plnou vý
platní hodnotou, chybící kupony běžné po
měrnou její částí ode dne úpisu do dne splat
nosti.
Při dluhopisech se nacházející a k nim pří
slušné kupony, splatné po 28. únoru 1919 až
do dne upsání včetně, vyplatí se hotově, úro
ky za běžný kupon vyplatí se do dne úpisu
(exclusive), na základě líterého záměna se
provádí; ode dne úpisu přísluší zaměňovateli
náhrada 6%ních úroků ze jmenovité hodnoty
dluhopisů k záměně přijatých až do konce
února 1922.
Kupony, které mají jiné číslo než plášť,
ke kterému jsou připojeny, zatím se nevyplatí
a bude o nich rozhodnuto později.
U dluhopisů zúročitelných 81/2% započtou
se kupony dospělé i běžné dle stejných zásad
do částky, o kterou jejich jmenovitá hodnota
převyšuje přejímací kurs, a toliko případný
zbytek doplatí zaměňovatel hotově.
Přihlášku k záměně může učiniti pouze upisovatel zároveň s úpisem hotovosti. Upisovatel může žádati za záměnu dluhopisů nejen
vlastních, nýbrž i cizích; za tím účelem jest
přípustná dohoda mezi upisovatelem za ho
tové a vlastníkem dluhopisů, který nemá ho
tovosti potřebné k upsání půjčky.
K přihlášce za záměnu třeba přiložiti:
a) u dluhopisů seznamenaných seznamem
B 1 tento seznam;
b) u dluhopisů, které nejsou seznamenány
seznamem B 1, potvrzení soudů a jiných stát
ních úřadů, státních ústavů, podniků, fondu
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a pod. (§ 11 vlád. nař. ze dne 7 .dubna 1921,
čís. 151 Sb. z .a n., po případě ze dne 25. září
1921, čís. 355 Sb. z. a n.); po případě stát
ních úřadů a peněžních ústavů, které jsou
úředními schovacími místy (§ 12 cit. naří
zení), které musí obsahovat!:

záměnu doložena potvrzením příslušné likví
datury úrokové téhož obsahu.
Záměna takových dluhopisů bude prove
dena za šetření platných předpisů o devinkulaci a vinkulaci a bez újmy práv třetích osob
z vinkula vyplývajících.

1. označení dluhopisů podle druhu, čísla a
serie, kupónové splatnosti a jmenovité hod
noty,

A, Novák v. r.

2. právní povahu dluhopisů (na majitele,
po případě na jméno nebo jinak vinkulovaných)„

429.

3. jménem koho byly dluhopisy do úřední
úschovy odevzdány,
4. kupony k dluhopisům připojené,
5. doložku, že potvrzení to se vydává jako
doklad k žádosti za záměnu dluhopisů, v něm
uvedených.
Upisovatel za hotové může do 14 dnů po
vyrozumění odvolati úpis za hotové až do výše
jmenovité hodnoty vlastních dluhopisů ne
přijatých k záměně, načež mu bude příslušná
částka bez úroků vrácena.
Zvláštní ustanovení pro dluho
pisy, znějící na jméno nebo ji
nak vinkulované.
Dluhopisy, znějící na jméno nebo jinak
vinkulované, jsou připuštěny k záměně jen
pod podmínkou, že jejich výplata jest přede
psána u státních pokladen (berních úřadů
nebo finančních zemských pokladen) v obvo
du republiky československé (vládní nařízení
ze dne 15. března 1919, čís. 132 Sb. z. a n.).
žádost za záměnu takových dluhopisů musí
býti doložena úrokovým platebním archem,
opatřeným doložkou příslušné úrokové likvi
dátory (berního úřadu nebo finanční zemské
pokladny) o tom, která poslední lhůta úroků
byla vyplacena a že další výplata úroků jest
zastavena. Dála-li se výplata úroků bez úro
kového platebního archu, musí býti žádost za

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 1921,
jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921,
čís. 311 Sb. z. a n., o doplnění článku IX. zá
kona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20
ř. z., a uher. zák. čl. Lili z roku 1907.
Na základě §u 2 zákona ze dne 12. srpna
1921, čís. 311 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Povolovali částečné nebo úplné osvobození
od cla podle §u 1 citovaného zákona přísluší
ministerstvu financí ve shodě s ministerstvem
obchodu a zemědělství.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září
1921 a výkonem jeho pověřuje se ministr
financí ve shodě s ministrem obchodu a země
dělství.
Dr. Beneš v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. šrobár v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v.
Dr. Mičura v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.

