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257.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 21. listopadu 1924 

o výměně 6%ních státních pokladničních po
ukázek splatných 1. prosince 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 dluho
pisů v roce 1924 splatných provedl potřebné 
úvěrní operace.

Podle tohoto zmocnění vymění finanční 
správa 6%ní státní pokladniční poukázky 
splatné 1. prosince 1924 těm majitelům, kteří 
si toho přejí, za nové poukázky.

Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. pro
since 1924 a budou vydány v kusech po 5.000 
Kč, 10.000 Kč, 50.000 Kč, 100.000 Kč nomi- 
nale; budou buď jednoroční, splatné 1. prosin
ce 1925, aneb tříleté, splatné 1. prosince 1927.

Majitel má právo požadovat! při výměně 
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 1. června 1925, druhý záro
veň s kapitálem 1. prosince 1925. Poukázky 
tříleté budou míti šest kuponů úrokových, 
z nichž první bude splatný 1. června 1925, po
slední 1. prosince 1927. Poukázky budou způ
sobilé k ukládání sirotčích peněz, úroky budou 
osvobozeny od daně důchodové (rentové). 
O promlčení pohledávky kapitálové a úrokové 
platí všeobecná zákonná ustanovení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky 
tříleté bude možno vypovědět! počínajíc dnem 
K září 1925 vždy v době od 1. do 15. záři 
h 1. prosinci téhož roku a od 1. do 15. března

k 1. červnu téhož roku u poštovního úřadu 
šekového, u všech státních berních úřadů a 
u Bankovního úřadu ministerstva financí a 
jeho filiálek. Za tím účelem připojen bude ke 
každé poukázce výpovědní kupon, který při. 
výpovědi bude třeba odevzdati. Po výpovědi 
dané v září přestane zúrokování poukázky od 
1. prosince téhož roku, při výpovědi dané 
v březnu od 1. června téhož roku. Z toho dů
vodu musí majitel při výpovědi odevzdati ve
škeré kupony, jichž proplácení z důvodů vý
povědi odpadá. Nebudou-li tyto tříleté poukáz
ky vypověděny dříve, dospívají bez výpovědi 
ke splatnosti 1. prosince 1927. Majitelům po
ukázek, kteří výpovědního práva použijí po
zději než v prvním termínu výoovědním, bude 
při splatnosti kapitálu vyplacena zvláštní 
odměna, a to u poukázek vypovězených 
k 1. červnu 1926 Vž%, u poukázek vypověze
ných k 1. prosinci 1926 1%, u poukázek vypo
vězených k 1. červnu 1927 1 !4 %, u poukázek 
splatných 1. prosince 1927 2% jmenovité hod

noty.
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. Slovenské banky v Bratislavě,
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10. ústřední banky českých spořitelen 
v Praze,

11. Zemské banky v Praze,

12. živnostenské banky v Praze,

13. Městské spořitelny pražské v Praze, 

po případě u filiálek těchto ústavů.

Přihláška provede se tím způsobem, že 
u některého ze svrchu uvedených ústavů ode
vzdají se poukázky dospívající dne 1. prosince 
1924 a podepíše přihláška o prolongaci, a to 
zvláštní přihláška o prolongaci jednoroční a 
zvláštní přihláška o prolongaci tříletou. Při
hlášky dlužno učiniti nejdéle do 28. listopadu 
1924 včetně. Kdo v této lhůtě neprohláší, že 
si přeje prolongace, tomu budou pokladniční 
poukázky splatné 1. prosince 1924 hotově pro
placeny. Výplata poukázek, jakož i veškerých 
kuponů splatných 1. prosince 1924 prováděti 
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 22. listopadu 
1924. Venkovští majitelé poukázek i kuponů 
k proplacení předkládaných mohou se o in
kaso hlásiti prostřednictvím příslušného ber
ního 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. r.

258.
Vládní nařízení 

ze dne 20. listopadu 1924
o zrušení Státního obilního ústavu v Praze 
v likv. a jeho odboček Zemských obilních 
ústavů v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě 

a v Užhorodě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterýmž se vláda zmocňuje činiti

opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ I-
Státní obilní ústav v Praze v likv. a jeho 

odbočky Zemské obilní ústavy v Praze, 
v Brně, v Opavě, v Bratislavě a v Užhorodě 
se zrušuj í.

§ 2.
Práva a povinnosti Státního obilního ústavu 

v Praze v likv. a jeho odboček Zemských obil
ních ústavů v § 1 uvedených, jakož i okres
ních (župních) obilních úřadů jako jeho 
orgánů přecházejí na stát.

§ 3.
(!) Ministerstvo pro zásobování lidu ukončí 

prostřednictvím státních zástupčích úřadů 
spory Státním obilním ústavem v Praze v likv. 
nebo jeho zmíněnými odbočkami, anebo proti 
nim zahájené a posud pravoplatně nerozhod
nuté a učiní vůbec v dohodě s ministerstvem 
financí právní opatření potřebná k vyřízení 
právních vztahů ústavů a orgánů v § 2 uve
dených, které tu ještě jsou nebo by se snad 
ještě vyskytly. Ministerstvo pro zásobování 
lidu provede také výmaz firmy ústavů těch 
z obchodního rejstříku.

(2) Rozhodčí soudy zřízené dle § 8 vládního 
nařízení ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. 
a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a 
plodin olejnatých, jsou nadále příslušný jen 
pro spory před nimi již podáním žaloby za- 
háj ené.

§ 4.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
pro zásobování lidu v dohodě s ministrem 
financí a spravedlnosti.

švehla

Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

v. r.

Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

StiíI nl Hsldrna v Praze.


