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231 232.
Vládní nařízení 

ze dne 6. prosince 1923
o mimořádných opatřeních k ochraně peněž

ních ústavů v roce 1924.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 11. prosince 1923

o výměně 8% státních pokladničních pouká
zek, splatných 31. prosince 1923.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., kterým byla zmocněna činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů způso
bených válkou:

Č 1 á n e k I.

Platnost vládního nařízení ze dne 19. pro
since 1919, čís. 680 Sb. z. a n., o mimořád
ných opatřeních k ochraně peněžních ústavů, 
jehož platnost byla prodloužena vládními na
řízeními ze dne 9. prosince 1920, čís. 643 Sb. 
z. a n., ze dne 19. prosince 1921, čís. 468 Sb. 
z. a n., a ze dne 22. prosince 1922, čís. 393 Sb. 
z. a n., prodlužuje se i se změnami provede
nými těmito nařízeními do 31. prosince 1924.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedou je ministři vnitra, financí 
a spravedlnosti.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r,
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Tučný v. r.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Markovič v. r.

Finančním zákonem ze dne 15. prosince 
1922, čís. 372 Sb. z. a n. (čl. VIL, al. 2.), byl 
zmocněn ministr financí, aby obnosy státních 
dluhů, splatných během roku 1923, prolongo
val. Na základě tohoto zmocnění vymění fi
nanční správa 6% státní pokladniční poukáz
ky, splatné 31. prosince 1923, těm majitelům, 
kteří si toho přejí, za poukázky nové.

Nové poukázky budou vydány s datem
31. prosince 1923 v kusech po 500-—, 1.000-—, 
5.000—, 10.000— 50.000 — a 100.000— Kč 
nominale, jako poukázky staré, budou splatné 
31. prosince 1924 a budou míti dva kupony, 
z nichž první bude splatný 1. července 1924, 
druhý současně s kapitálem 31. prosince 1924. 
Poukázky budou opět způsobilé k ukládání 
sirotčích peněz. O promlčení pohledávky ka
pitálové a úrokové platí všeobecná zákonná 
ustanovení, úroky jsou osvobozeny od daně 
důchodové (rentové).

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100.

O výměnu, resp. prolongaei dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u pe
něžních ústavů sdružených v konsorciu pro 
státní úvěrové operace, a to:

1. u poštovního šekového úřadu v Praze,

2. u Agrární banky československé v Praze,

3. u české eskomptní banky a úvěrního 
ústavu v Praze,

4. u české banky Union v Praze,
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5. u české průmyslové a hospodářské ban
ky v Praze,

6. u Hypoteční banky v Praze,

7. u Moravské agrární a průmyslové ban
ky v Praze,

8. u Pražské úvěrní banky v Praze,

9. u ústřední banky českých spořitelen 
v Praze,

10. u Zemské banky v Praze a

11. u živnostenské banky v Praze,

po případě u filiálek těchto ústavů.

Přihláška provede se tím způsobem, že 
u některého ze svrchu uvedených ústavů 
odevzdají se poukázky dospívající dne 31. pro
since 1923 a podepíše přihláška o prolon- 
gaci; přihlášky dlužno učiniti nejdéle do
22. prosince 1923 incl.

Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si přeje pro- 
longaci, tomu budou pokladniční poukázky 
splatné 31. prosince 1923 hotově proplaceny. 
Výplata poukázek, jakož i veškerých kuponů 
splatných 31. prosince 1923 provádět! se 
bude tak, že mohou býti předkládány ku 
předběžnému likvidování likvidatuře Ředitel
ství státního dluhu v Praze III., Malostran
ské náměstí, čís. 2, již počínajíc 15. prosin
cem 1923. Venkovští majitelé poukázek i ku
ponů k proplacení předkládaných mohou se 
o inkaso hlásiti prostřednictvím příslušného 
berního úřadu, který zašle poukázky prošlé 
Ústřední státní pokladně.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupo
ny těchto poukázek proplácely samy hotově, 
pokud hodnota jednotlivého kuponu nepřesa
huje 300 Kč a kupon není starší 12 měsíců.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


