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122.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 16. června 1924 

o výměně státních pokladničních poukázek 
splatných dne 1. července 1924.

Finančním zákonem ze dne 14. prosince 
1923, čís. 245 Sb. z. a n. (čl. VII, al. 2.), zmoc
něn byl ministr financí, aby za účelem prolon- 
gace, konverse neb zaplacení státních dluhů 
v roce 1924 splatných provedl potřebné úvěrní 
operace.

Na základě tohoto zmocnění vymění fi
nanční správa státní pokladniční poukázky 
splatné 1. července 1924 těm majitelům, kteří 
si toho přejí, za poukázky nové. Nové po
ukázky budou 6%ní s datem 1. července 1924 
a vydány budou v kusech po 1000, 5000,
10.000, 50.000 a 100.000 Kč nominale; budou 
buď jednoroční, splatné 1. července 1925, 
anebo tříleté, splatné 1. července 1927. Majitel 
iná právo požadovati při výměně poukázky 
jednoroční nebo tříleté. Poukázky jednoroční 
budou míti dva kupony, z nichž prvý bude 
splatný 1. ledna 1925, druhý zároveň s kapi
tálem 1. července 1925. Poukázky tříleté 
budou míti 6 kuponů úrokových, z nichž první 
bude splatný 1. ledna 1925, poslední 1. čer
vence 1927. Poukázky budou způsobilé k uklá
dání sirotčích peněz, úroky budou osvobozeny 
od daně důchodové (rentové). O promlčení 
pohledávky kapitálové a úrokové platí vše
obecná zákonná ustanovení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky 
tříleté bude možno vypovědět! počínajíc 
1- dubnem 1925 vždy v době od 1. do 8. dubna 
b 1- červenci téhož roku a v době od 1. do

Njna k 1. lednu následujícího roku u Poštov- 
uího šekového úřadu, u všech státních berních 
uradů a Bankovního úřadu ministerstva fi

nancí a jeho filiálek. Za tím účelem připojen 
bude ke každé poukázce výpověďní kupon, 
který při výpovědi bude třeba odevzdati. Po 
výpovědi dané v dubnu přestane zúrokování 
poukázky od 1. července téhož roku, při výpo
vědi dané v říjnu od 1. ledna následujícího 
roku. Z toho důvodu musí majitel při výpovědi 
odevzdati veškeré kupony, jichž proplácení 
v důsledku výpovědi odpadá. Nebudou-h tyto 
tříleté poukázky vypověděny dříve, dospívají 
bez výpovědi ke splatnosti 1. července 1927. 
Majitelům poukázek, kteří výpověďního práva 
použijí později než v prvním termínu výpo- 
věďním, bude při splatnosti kapitálu vypla
cena zvláštní odměna, a to u poukázek splat
ných 1. ledna 1926 ViÝo, u poukázek splatných 
1. července 1926 1%, u poukázek splatných 
1. ledna 1927 IVsX, u poukázek splatných 
1. července 1927 2% jmenovité hodnoty.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásit! u:

1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskomptní banky a úvěrního 

ústavu v Praze,
4. české banky Union v Praze,
5. české průmyslové a hospodářské banky 

v Praze,
6. Hypoteční banky v Praze,
7. Moravské agrární a průmyslové banky, 

filiálky v Praze,
8. Pražské úvěrní banky v Praze,
9. ústřední banky českých spořitelen 

v Praze,
10. Zemské banky v Praze,
11. živnostenské banky v Praze,
12. Slovenské banky v Bratislavě, 

po případě u filiálek těchto ústavů.

Přihláška provede se tím způsobem, že 
u některého ze svrchu uvedených ústavů ode

96



774 Sbírka zákonů a nařízení, č. 122.

vzdají se poukázky dospívající dne 1. července 
1924 a podepíše přihláška o prolongaci, a to 
zvláštní přihláška o prolongaci jednoroční a 
zvláštní přihláška o prolongaci tříletou. Při
hlášky dlužno uěiniti nejdéle do 21. června 
1924 incl. Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si 
přeje prolongace, tomu budou pokladniční po
ukázky splatné 1. července 1924 hotově pro
placeny. Výplata poukázek, jakož i veškerých 
kuponů splatných 1. července 1924 provádět! 
se bude tak, že mohou býti předkládány ku 
předběžnému likvidování likvidatuře Ředitel
ství státního dluhu v Praze III., Malostranské

nám, č. 2, již počínajíc dnem 16. června 1924. 
Venkovští majitelé poukázek i kuponů k pro
placení předkládaných mohou se o inkaso hlá- 
siti prostřednictvím příslušného berního 
úřadu, který zašle poukázky prošlé Ústřední 
státní pokladně.

Státní berní úřady se zmocňují, aby kupony 
státních pokladničních poukázek proplácely 
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není starší 
12 měsíců.

Bečka v. v.
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Státní ttsliárnn v Prnze.


