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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!:

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

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

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

záměnu doložena potvrzením příslušné likví 
datury úrokové téhož obsahu.

Záměna takových dluhopisů bude prove
dena za šetření platných předpisů o devinku- 
laci a vinkulaci a bez újmy práv třetích osob 
z vinkula vyplývajících.

A, Novák v. r.

429.

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.
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Státní tiskárna v Praze.


