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178.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 15. září 1923
o konversi 4% státních pokladničních 

poukázek splatných 1. října 1923.

Dne 1. října 1923 jsou splatný 4% státní 
pokladniční poukázky vydané dle zákona ze 
dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.<

Na základě zmocnění, daného finančním 
zákonem na rok 1923, vymění finanční správa 
tyto pokladniční poukázky, pokud si toho jich 
majitelé přejí, za 6% slosovatelnou státní 
půjčku za těchto podmínek:

Dluhopisy této půjčky zúročí se 6 ze sta 
zpětmo pololetně; úroky budou vypláceny do
ručiteli příslušných kuponů, které budou 
splatný vždy 1. dubna a 1. října každého 
roku, počínajíc 1. dubnem 1924. Ke každému 
dluhopisu této půjčky bude za tím účelem 
připojeno 42 kuponů.

Půjčka bude vydána v dílčích dluhopisech 
po 500, 1000, 5000 a 10.000 Kč, jež budou 
rozděleny na 40 sérií a splaceny na základě 
slosování, které se bude konati každoročně 
dne 2. ledna a 1. července. První tah koná 
se dne 2. ledna 1925 a poslední 1. července 
1944. Při každém tahu bude stažena jedna 
serie a dluhopisy vylosované serie budou 
splatný za 3 měsíce po tom, kdy byly taženy,
t. j. 1. dubna a 1. října každého roku.

Finanční správa si vyhrazuje kdykoli počet 
slosovatelných dluhopisů sesíliti.

Zároveň s dluhopisem předloženým k vý
platě musí býti vráceny všechny k němu pa
třící kupony v den splatnosti ještě nedospělé;

hodnota chybících kuponů srazí se při výplatě 
jistiny. Tahy se konají veřejně pod dohledem 
komise sestavené ministerstvem financí a za 
účasti Nejvyššího účetního kontrolního úřadu. 
Místo a hodina oznámí se v Úředním listě 
nejpozději den před tahem. Připadá-li den 
tahu na neděli neb svátek, bude se tah konati 
následujícího všedního dne. Vylosovaná serie 
bude oznámena v nejbližším čísle Úředního 
listu. Úroky a jistina budou splatný u Ústřední 
státní pokladny v Praze neb u jiných pla- 
teben, které určí ministerstvo financí. Dluho
pisy této půjčky jsou způsobilé k ukládání 
sirotčích peněz, úroky budou se vypláceti beze 
srážky. Pohledávka jistinná promlčuje se ve 
30 letech, pohledávka z úroků v 6 letech po 
dni splatnosti.

Tyto dluhopisy budou vydány výměnou za 
4% pokladniční poukázky splatné 1. října 
1923 v tom poměru, že za 94 Kč nom. po
kladničních poukázek obdrží majitel 100 Kč 
nom. nových dluhopisů. Kdo přihlásí poklad
niční poukázky k této záměně nej později do
30. září, má nárok ještě na Y2% bonifikaci, 
takže obdrží 100 Kč nom. nových dluhopisů 
za 93 50 Kč nom. pokladničních poukázek. 
Zbytek nominale pokladničních poukázek vy
pláceti se bude rovněž v dluhopisech této 
půjčky, pokud to nominale nových dluhopisů 
připouští. Zlomek nesplatitelný tímto způso
bem vyplatí se v hotovosti.

O výměnu dospívajících poukázek mohou se 
jich majitelé přihlásiti:

1. u svazových bank a jejich filiálek,

2. u Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí a jeho filiálek,

3. u Poštovního úřadu šekového v Praze.
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Majitelům pokladničních poukázek, kteří si 
záměny nepřejí, budou poukázky hotově pro
placeny. Za tím účelem jest poukázky před
ložití ku předběžnému likvidování Likvida- 
tuře ředitelství státního dluhu v Praze III., 
Malostranské nám. 2, počínajíc dnem 24. září 
1923. Venkovští majitelé poukázek i kuponů 
k proplacení předkládaných mohou se o in-

kasso hlásiti prostřednictvím příslušného 
berního úřadu.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony 
těchto poukázek proplácely samy hotově, po
kud hodnota jednotlivého kuponu nepřesahuje 
300 Kč a kupon není starší 12 měsíců.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


