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365.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. prosince 1922,
kterým se provádí zákon ze dne 10. července
1922, č. 250 Sb. z. a n., o vyplácení úroků stát
ního předválečného nezajištěného dluhu.
Na základě zákona ze dne 10. července 1922,
č. 250 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
Článek I.
úroky budou vypláceny až na další zatím
jen z těchto státních předválečných nezaji
štěných dluhů
1. rakouských:
A) 4% korunová renta I. emise, kup. 1./3.,
1./9.
B) 4% korunová renta II. emise, kup. 1./6.,
1./12.
C) 31/2% investiční renta, kup. 1./2., 1./8.
D) 4-2% papírová renta, kup. 1./2., 1./8.
E) 4-2% stříbrná renta, kup. 1./4., 1./10.
F) 4% konvert. papírová renta, kup. 1./5.,
l./ll.
G) 4% konvert. stříbrná renta, kup. l./l.,
1./7.
H) 4% zlatá renta, kup. 1./4., 1./10.
2. uherských:
J) 41/2% renta z r. 1913, kup. 1./4., 1./10.
K) 4% korunová renta, kup. 1./6., 1./12.
L) 4% zlatá renta, kup. l./l., 1./7.

Pokud pro nezajištěný dluh uherský jsou
rozhodný jiné dny než pro nezajištěný, dluh
rakouský, jsou uvedena data týkající se uher
ského nezajištěného dluhu v dalších článcích
tohoto nařízení v závorkách.
článek II.
Za dluhopisy nezajištěných dluhů uvede
ných v čl. I. budou vydány prozatímní listy,
jestliže dluhopisy byly složeny do úřední
úschovy po rozumu vládního nařízení ze dne
7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., pokud se týče
ze dne 25. září 1921, č. 355 Sb. z. a n., a byly
označeny podle vládního nařízení ze dne 12.
března 1919, č. 126 Sb. z. a n.
Prozatímní listy budou vydány za původní
dluhopisy v poměru 100 Kč = 100 K koru
nové měny (čl. L, lit. A—G, J a K) a v poměru
251 25 Kč = 100 zl. zlaté renty (čl. L, lit. H
a L), pokud se týče v poměru, který ministr
financí ustanovil pro převzetí zlaté renty
podle § 8 prováděného zákona.
Prozatímní listy budou vydány v sériích
označených písmenami A—L tak, že za každý
druh původních dluhopisů, jak jsou uvedeny
pod jednotlivými písmenami v čl. L, bude vy
dána zvláštní serie prozatímních listů ozna
čená touž písmenou.
Prozatímní listy budou zní ti na majitele a
budou vydány v těchto kusech:
1. serie A—G a K v kusech po 100, 200,
1000, 2000, 10.000 a 20.000 Kč;
2. serie J v kusech po 480, 2400, 4800 a
9600 Kč;
3. serie H v kusech po 1000, 2000, 10.000 a
20.000 Kč, jakož i v kusech po 502-50, 2512-50
a 25.125 Kč;
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4. serie L v kusech po 1000, 2000, 10.000 za kupony takových dluhopisů, které v den
zákona, t. j. dne 26. srpna 1922 byly
a 20.000 Kč, jakož i v kusech po 251-25, vyhlášení
ve vlastnictví československých státních pří
1256-25, 2512-50 a 25.125 Kč.
slušníků nebo tuzemských právnických osob.
5. Jestliže ministr financí ustanovil podle
Pro posouzení okolnosti, byly-li dluhopisy
§ 8 prováděného zákona zvláštní přejímací po
v
rozhodný
den ve vlastnictví českosloven
měr pro zlatou rentu, budou za tuto vydány ského státního
příslušníka nebo tuzemské
prozatímní listy serie HH, pokud se tyče LL právnické osoby čili ne, jest rozhodno piohlav kusech po 100, 200, 1000, 2000, 10.000 a
šení ukladatele na seznamu dluhopisů (vzorec
20.000 Kč.
Bo), kterým po rozumu § 5 vládního nařízeni
Počet a dělení prozatímních listů ° nemusí ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., pokud
býti shodný s počtem a dělením původních se týče ze dne 25. září 1921, č. 355 Sb. z. a n.,
dluhopisy byly seznamenány a odevzdaný do
dluhopisů.
Jmenovitá hodnota prozatímních listů bude úřední úschovy, pokud nejsou v příčině opáčzúrokována pololetně zpětmo 1./5. a 1-/1- ného stavu na snadě pochybnosti se^ strany
podle úrokové míry původních dluhopisu, úřední anebo pokud se ho nedovolává strana
se hlásící. V obou případech náleží straně se
tudíž
hlásící, aby tento opačný stav věrohodné
.
.
81/2%
serie C............................
. . 4%
„ A, B, F, G, H, K, L
osvědčila.
. . 4-2%
Stejně jest se zachovati straně se hlásící,
„ D, E...................;
.
•
4l/2%
není-li
ze seznamů dluhopisů patrna českoslo
J .
Ke každému prozatímnímu listu bude za tím venská státní příslušnost vlastníka dluhopisu
účelem připojeno 10 pololetních kuponů, anebo ani vlastnictví k dluhopisům.
z nichž první k 1./5. 1923.
Za tuzemské právnické osoby pokládati jest
Prozatímní listy zůstanou y oběhu,^ pokud ony, které dne 26. srpna 1922 měly v tuzem
nebudou učiněna další příslušná opalřem na sku své sídlo.
základě rozdělení předválečných dluhu podle
O přiznání odškodnění rozhodne Ředitelství
přílohy k čl. 203 mírové smlouvy St. Germam- státního dluhu. Do zamítavého rozhodnuti
ské, pokud se týče k čl. 186 mírové smlouvy jest přípustná stížnost k ministerstvu financi
Trianonské.
do 30 dnů od doručení zamítavého^ výměru,
článek III.
kterou jest v této lhůtě podati u Ředitelství
Úroky za dobu od 16. července 1920 (od 26. státního dluhu.
července 1921) do 1. listopadu 1922 budou vy
placeny podle těchto zásad:
Článek V.
Kupony, které dospěly v době od 1. srpna
Částka, za kterou bude dáno odškodnění
1920 (od 1. srpna 1921) do 1. ledna 1921 (do
1. ledna 1922) včetně, vyplatí se poměrnou podle § 6 prováděného zákona, vyšetří se dle
částí své výplatní hodnoty za dobu odjL6. čer těchto zásad:
vence 1920 (od 26. července 1921) až do do
Kupony dospělé od 1. března 1919 do 1. čer
spělosti kuponů.
vence 1920 (do 1. července 1921) včetně čí
Kupony dospělé v době od 1. února 1921 (od tají se plnou výplatní hodnotou.
1. února 1922) do 1. listopadu 1922 včetně vy
Kupony dospělé od 1. srpna 1920 (od 1.
platí se plnou výplatní hodnotou.
Kupony dospívající v době od 1. prosince srpna 1921) do 1. ledna 1921 (do 1.ledna
1922 do 1. dubna 1923 včetně vyplatí se po 1922) včetně čítají se poměrnou částí sve vý
měrnou částí své výplatní hodnoty za dobu platní hodnoty za dobu ode dne, kdy kupon po
ode dne, kdy kupon počal bežeti, do 1. listo čal běžeti, do 16. července 1920 (do 26. čer
padu 1922. Touž poměrnou částí vyplatí se vence 1921).
(celoroční) kupony padesátizlatových kusu
Za částku takto vyšetřenou budou vydány
4-2% rakouské renty papírové a stříbrné do stavební losy čítané dle jmenovité hodnoty.
Částky nebo jejich zbytky menši nez 100 Ke
spívající 1./8. a 1./10. 1923.
vyplatí se hotově. Rozhoduje částka vyplý
vající z likvidování kuponů všech dluhopisu,
Článek IV.
Odškodnění podle § 6 prováděného zákona které jediným seznamem dluhopisů byly se
bude dáno na přihlášku (čl. VIII.) pouze znamenány a odevzdány do úřední úschovy.
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Článek VI.
úroky budou vyplaceny (čl. III.) a odškod
nění poskytnuto (čl. IV. a V.) pouze potud,
pokud kupony předválečných dluhopisů jako
příslušenství určitého pláště jsou v úřední
úschově (čl. II., odst. 1.).
Kupony musí náležeti téže emisi, nemusí
vsak souhlasiti s pláštěm co do čísla, serie, li
tery a dělení, takže k jednomu plášti může
býti připojeno pro určitý kupónový termín
více kuponů téže splatnosti aneb jeden kupon
může býti příslušenstvím více plášťů. Kupony
různých splatností nejsou však zastupitelné.
Článek VIL
Hodnotu chybějících kuponů, které by do
spěly po 1. listopadu 1922, nutno nahraditi
podle těchto zásad:
Chybějící kupony, které by dospěly v době
od 1. prosince 1922 do 1. dubna 1923 včetně,
musí býti nahrazeny poměrnou částí své vý
platní hodnoty za dobu od 1. listopadu 1922
do dospělosti kuponu. Touže poměrnou částí
musí býti nahrazeny chybějící (celoroční)
kupony padesátizlatových kusů 4-2% rakou
ské renty papírové a stříbrné, které by dospě
ly 1./8. a 1./10 1923. Chybějící kupony dal
ších splatností musí býti nahrazeny plnou vý
platní hodnotou.
Na úhradu těchto chybějících kuponů za
drží si státní správa příslušnou částku z ho
tovosti, kterou jest vyplatiti na úrocích za
dobu od 16. července 1920 (od 26. července
1921) do 1. listopadu 1922, nebo si zadrží ku
pony stejné hodnoty od příslušných proza
tímních listů. Případnou vyšší úhradu jest
zaplatiti hotově před odevzdáním prozatím
ních listů.
Chyběj í-li předválečným dluhopisům ta
lony nebo jsou-li jejich pláště neb talony
označený některým z cizích států podle pří
lohy k čl. 203 mírové smlouvy St. Germainské, pokud se. týče k čl. 186 mírové smlouvy
Trianonské, nebudou úroky z nich likvido
vány, aniž za ně vydány prozatímní listy.
článek VIII.
Likvidování úroků, vydání prozatímních
listů a stavebních losů provede Ředitelství
státního dluhu za spolupůsobení úředních
schovacích míst. (Příloha A k vládnímu
nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z.
a n., a vládní nařízení ze dne 27. dubna 1921,
č. 176 Sb. z. a n., pokud se týče příloha A
k vládnímu nařízení ze dne 25. září 1921, č.
355 Sb. z. a n.).
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Každé úřední schovací místo svolá na
zvláštní vyzvání Ředitelství státního dluhu
veřejnou vyhláškou všechny jím potvrzené
seznamy dluhopisů (vzorec B,), kterými byly
u tohoto úředního schovacího místa předvá
lečné dluhopisy seznamenány a do úřední
úschovy odevzdány. Spolu se seznamy dluho
pisů jest podati přihlášky o odškodnění (čl.
IV.). Ukladatelé zlaté renty, pro jejíž pře
vzetí ministr financí ustanovil na základě
§ 8 prováděného zákona zvláštní přejímací
poměr, musí připojiti k seznamu dluhopisů
příslušný výnos ministerstva financí v origiginále nebo v ověřeném opise. Na každý jed
notlivý seznam dluhopisů odevzdaný úřed
nímu schovacímu místu vydá toto odevzdateli seznamu zvláštní stvrzenku.
K seznamům dluhopisů jemu odevzdaným
připojí úřední schovací místo seznamy dluho
pisů, jimiž samo převedlo do úřední úschovy
dluhopisy u něho se nacházející i s případ
nými přihláškami o odškodnění (čl. IV.)
vlastníků takových dluhopisů a zašle všechny
spisy Ředitelství státního dluhu v Praze.
Po provedené likvidaci poukáže Ředitelství
státního dluhu úroky splatné v hotovosti a
zašle stavební losy i prozatímní listy kumu
lativně jednotlivým úředním schovacím mí
stům, která na základě konsignací sestave
ných dle jednotlivých seznamů dluhopisů vy
platí úroky a odevzdají prozatímní listy i sta
vební losy proti vrácení stvrzenky, pokud se
týče originálu výnosu ministerstva financí,
zmíněných v druhém odst. tohoto článku,
úřední schovací místa doručí také seznamy
dluhopisů (vzorec B[), které budou vráceny
Ředitelstvím státního dluhu, jestliže předvá
lečné dluhopisy v nich seznamenané nebyly
všechny buď vyměněny za moučnou půjčku
nebo nahrazeny prozatímními listy.
Spolupůsobení úředních schovacích míst a
řízení u Ředitelství státního dluhu podrob
něji upraví ministerstvo financí zvláštní in
strukcí.
Úřední schovací místa vyberou od příjem
ců prozatímních listů paušální náhradu za
tiskopisy potřebné k likvidování úroků
v částce
2 Kč až do
1.000 Kč jm. hodn. prozat.
listů,
5 Kč „ „ 10.000 Kč jm. hodn. prozat.
listů,
10 Kč „ „ 100.000 Kč jm. hodn. prozat.
listů,
20 Kč přes 100.000 Kč jm. hodn. prozat.
listů.
203'

Sbírka zákonů a nařízení, č. 366.

1640

Článek IX.
Kdo přihlásili předválečné dluhopisy k zá
měně za moučnou půjčku, mohou při odevzdání
seznamů dluhopisů (čl. VIIL, odst. 2. a 3.) po
dali žádost, aby jim dodatečně byly honoro
vány podle § 16 vládního nařízení ze dne 10.
listopadu 1921, č. 404 Sb. z. a n., kupony před
válečných dluhopisů, které při úpisu moučné
půjčky nebyly proplaceny jen z té příčiny, že
nesouhlasily co do čísla, serie neb litery
s pláštěm, jehož jsou příslušenstvím. Takové
kupony budou dodal ečně hotově vyplaceny,
vyhovují-li podmínkám čl. VI. tohoto naří
zení.
žádosti tyto, jakož i přihlášky o odškod
nění, jichž vzorce bude lze obdržet! u úřed
ních schovacích míst, a jejich přílohy jsou
kolku prosty.
článek X.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se mi
nistr financí.
Švehla
Habrman v. r.
Dr. Rašín v. r.
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.

v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.

366,
Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 12. decembra 1922
o obstarávaní vnútornej správy župnej v ob
vode okresných úradov v Tornale, v Rožňave
a v Revúcej.
Pódia II. článku jednacieho rádu pre
župné a okresně úřady (nariadenie vlády re
publiky československej zo dňa 21. septembra
1922, č. 290 Sb. z. a n.) ustanovuje sa:
§ 1.
Vnútornú správu, ktorej výkon dia plat
ných predpisov prislúcha županovi a župnému úřadu, vykonává až do odvolania s vý
nimkami záležitostí uvedených v § 6 pre obvod
okresných úradov v Tornale, v Rožňave a
E.evúcej exponovaný úradník župného úřadu
župy XIX. so sídlom v Rožňave.

§ 2.
Exponovaný úradník, ako aj úradníci a sriadenci ustanovení k obstarávaniu tejto vnútornej správy prináležia k úradníctvu a sriadenectvu župného úřadu župy XIX. a sú vo
všetkých veciach osobných a disciplinárnyeh
podriadení županovi tejto župy.
§ 3.
Exponovaný úradník vybavuje záležitosti
samostatné ako decernent v mene a v zastúpení župana župy XIX.
Rozhodnutia exponovaného úradníka je
možné brat’ v odpor len vtedy a tými istými
opravnými prostriedkami, ako rozhodnutia
příslušného župana.
§ 4.
Styk okresných a inýeh podriadených administrativných úradov v obvode horeoznačenom so županom deje sa len prostredníctvom exponovaného úradníka.
Exponovaný úradník stýká sa s ministerstvami a s inými úradmi zásadné bezpro
středné a priamo, povinný je ale o dóležitějšíeh záležitostiach županovi zprávy podávat’.
Tak příslušný minister, ako aj župan može
nariadiť všeobecne pre určité věci, že musia
byť předkládané ministerstvám len prostrednictvom župného úřadu.
§ 5.
župan prevádza dozor nad úřadováním ex
ponovaného úradníka a jemu podriadených
úradov a orgánov. Tým účelom má sa o uspo
koj ivom běhu jednania přesvědčit’ občasnou
prehliadkou. Može tak činit’ aj vyžiadaním
spisov v jednotlivých záležitostiach.
*§ 6.
Z posobnosti exponovaného úradníka sú
vyňaté následovně záležitosti:
1. osobné záležitosti úradníctva a osobníctva,
2. záležitosti štátnych hraníc,
3. záležitosti týkajúce sa obvodov a sídel
župných a okresných úradov,
4. posobnost’ župana stanovená platnými
předpisy v súvislosti so župným zastupitel
stvem, župným výborom,. župnými zyláštnymi výbormi a komissiami, taktiež v súvislosti
s okresnými výbormi a okresnými ko
missiami,

