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K podpoře a k vykonávání policejní exeku
tivní služby bude podřízena správci policej
ního komisařství stráž bezpečnosti uniformo
vaná a neuniformovaná.

Malypeír v. r.

§ 5.

285.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 22. prosince 1924 

o výměně státních pokladničních poukázek 
splatných 31. prosince 1924.

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

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

Nové poukázky budou 6%ní s datem 31. pro
since 1924 a budou vydány v kusech po 500,
1.000, 5.000, 10.000, 50.000 a 100.000 Kč no- 
minale; budou buď jednoroční, splatné 31. pro
since 1925, anebo tříleté, splatné 31. prosince 
1927.

Majitel má právo požadovati při výměně 
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 1. července 1925, druhý 
zároveň s kapitálem 31. prosince 1925. Po
ukázky tříleté budou míti šest kuponů úroko
vých, z nichž první bude splatný 1. července 
1925, poslední 31. prosince 1927. Poukázky 
budou způsobilé k ukládání sirotčích peněz. 
Úroky budou osvobozeny od daně důchodové 
(rentové). O promlčení pohledávky kapitálové 
a úrokové platí všeobecná zákonná ustano
vení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky 
tříleté bude možno vypovědět! počínajíc dnem 
1. října 1925 vždy v době od 1. do 15. října 
k 31. prosinci téhož roku a od 1. do 15. dubna 
k 1. červenci téhož roku u Poštovního úřadu 
šekového, u všech státních berních úřadů, 
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 říjnu přestane zúrokování poukázky 
od 31. prosince téhož roku, při výpovědi dané 
v^ dubnu od^ 1. července téhož roku. Z toho 
důvodu musí majitel při výpovědi odevzdati 
veškeré kupony, jichž proplácení z důvodu 
výpovědi odpadá. Nebudou-li tyto tříleté po
ukázky vypovězeny dříve, dospívají bez výpo
vědi ke'splatnosti 31. prosince 1927. Majite
lům poukázek, kteří výpovědního práva použijí 
později než v prvním termínu výpovědním, 
bude při splatnosti kapitálu vyplacena zvláštní 
odměna, a to u poukázek vypovězených 
k 1. červenci 1926 i/2% u poukázek vypově
zených k 31. prosinci 1926 1%, u poukázek vy
povězených k 1. červenci 1927 114%, u pouká
zek splatných 31. prosince 1927 2% jmenovité 
hodnoty.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásiti 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,

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 ně

kterého ze svrchu uvedených ústavů odevzdají 
se poukázky dospívající dne 31. prosince 1924 
a podepíše přihláška o prolongaci, a to zvláštní 
přihláška o prolongaci jednoroční a zvláštní 
přihláška o prolongaci tříletou.

Přihlášky dlužno učiniti nejdéle do 29. pro
since 1924 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí, 
že si přeje prolongace, tomu budou pokladniční 
poukázky splatné 31. prosince 1924 hotově 
proplaceny.
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Poukázky a kupony splatné 31. prosince 
1924 mohou býti předkládány ku předběžné
mu likvidování likvidatuře ředitelství státního 
dluhu v Praze IIL, Malostranské náměstí č. 2.

Venkovští majitelé poukázek i kuponů 
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 kupony 
státních pokladničních poukázek proplácely 
samy hotově, pokud hodnota jednotlivých 
kuponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není 
starší 12 měsíců.

Bečka v. r.

Síútnl tiskárna v Praze.


