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nebo §u 4, trestá se, pokud nejde o čin přís
něji trestný, za přestupek politickým úřadem 
(administrativní policejní vrchností) I. stolice, 
v j ehož obvodu kožní aukce se pořádá, pokutou 
od 200 do 20.000 Kč nebo vězením (uzamče
ním) od 24 hodin do tří měsíců. Za nedobytnou 
pokutu vyměří se podle míry zavinění ná
hradní trest vězení (uzamčení) až do tří mě
síců.

K2) Byl-li pořadatel kožní aukce nebo jeho 
orgán pro některý z uvedených přestupků více 
než dvakráte trestán, může ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností odníti povolení k po
řádání kožních aukcí navždy neb na čas.

§7.
Tento zákon nabývá účinnosti dva měsíce 

po vyhlášení. Provede jej ministr průmyslu, 
obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Stříbrný v. r.
Novák v. r.

23.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 17. února 1925

o výměně 6%ních státních pokladrdčmích po
ukázek splatných 1. března 1925.

Finančním zákonem ze dne 12. prosince 
1924, č. 278 Sb. z. a n. (čl. VII, al. 2.), zmocněn 
byl ministr financí, aby za účelem prolongace, 
konverse neb zaplacení státních dluhopisů 
v r. 1925 splatných provedl potřebné úvěrní 
operace.

Podle tohoto zmocnění výmění finanční 
správa 6%ní státní pokladniční poukázky 
splatné 1. března 1925 těm majitelům, kteří 
si toho přejí, za nové poukázky.

Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. 
března 1925 a budou vydány v kusech po- 
1.000, 5.000, 10.000, 50.000 a 100.000 Kč no- 
minale; budou buď jednoroční, splatné 1. 
března 1926, aneb tříleté, splatné 1. března 
1928.

Majitel má právo požadovati při výměně 
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 1. září 1925, druhý zároveň 
s kapitálem 1. března 1926,

Poukázky tříleté budou míti šest kuponů 
úrokových, z nichž prvý bude splatný 1. září 
1925 a poslední současně s kapitálem 1. března 
1928.

Poukázky budou způsobilé k ukládání si
rotčích peněz. Úroky budou osvobozeny od 
daně důchodové (rentové). O promlčení po
hledávky 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 
1. prosince 1925 vždy v době od 1. do 15. pro
since k 1. březnu následujícího roku a od 
1. do 15. června k 1. září téhož roku u poštov
ního úřadu šekového, u všech státních berních 
úřadů, u Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí a jeho filiálek. Za tím účelem připojen 
bude ke každé poukázce výpovědní kupon, 
který při výpovědi bude třeba odevzdati.

Po výpovědi dané v prosinci přestane zúro- 
kování poukázky od 1. března následujícího 
roku, při výpovědi dané v červnu od 1. září 
téhož roku. Z toho důvodu musí majitel při 
výpovědi odevzdati veškeré kupony, jichž 
proplácení z důvodu výpovědi odpadá.

Nebudou-li tyto tříleté poukázky vypově
zeny dříve, dospívají bez výpovědi ke splat
nosti 1. března 1928. Majitelům poukázek, 
kteří výpovědního práva použijí později než 
v prvním termínu výpovědním, bude při splat
nosti kapitálu vyplacena zvláštní odměna, a to 
u poukázek vypovězených k 1. září 1926 Vž °/c , 

u poukázek vypovězených k 1. březnu 1927 
1%, u poukázek vypovězených k 1. září 1927 
11/2%, u poukázek splatných 1. března 1928 
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,

8. české eskomptní banky a úvěrního ústa
vu 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 
odevzdají se poukázky dospívající dne 1. břez
na 1925 a podepíše přihláška o prolongaci 
a to zvláštní přihláška o prolongaci jednoroční 
a zvláštní přihláška o prolongaci tříletou.

Přihlášky dlužno učiniti nejdéle do 26. úno
ra 1925 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí, 
že si přeje prolongace, tomu budou poklad
niční poukázky splatné 1. března 1925 hotově 
proplaceny.

Poukázky a kupony splatné 1. března 1925 
mohou býti předkládány ku předběžnému 
likvidování likvidatuře ředitelství státního 
dluhu v Praze III., Malostranské náměstí č. 2.

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 390 Kč a kupon není starší 
12 měsíců.

Bečka v. r.


