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(236. a 237.) 236. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. pro
since 1925. — 237. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního
nařízení ze dne 2'. října 1927, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém
majetku pozemkovém na rok 1926.

236.
Vyhláška ministra financí
ze dna 19 listopadu 1925
o výměně státních pokladničních poukázek
splatných 1. prosince 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 nebo zaplacení státních dluhopisů
v roce 1925 splatných provedl potřebné úvěrní
operace.
Podle tohoto zmocnění vymění finanční
správa státní pokladniční poukázky splatné
1. prosince 1925 těm majitelům, kteří si toho
přejí, za nové poukázky.
Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. pro
since 1925 a budou vydány v kusech po 1.Ó00,
5.000, 10.000, 50.000 a 100.000 Kč nominale,
budou splatné 1. prosince 1930 a budou míti
proto 10 půlletních kuponů splatných vždy
• 1. června a 1. prosince počínajíc i. červnem
1926. Poslední kupon bude splatný současně
s kapitálem dne 1. prosince 1930. Při výplatě
kapitálu dne 1. prosince 1930 bude majitelům
poukázek vyplacena zároveň prémie ve výši
5% nominale. Poukázky budou způsobilé
k ukládání sirotčích peněz, úroky budou osvo
bozeny od daně důchodové (rentové). O pro
mlčení pohledávky kapitálové a úrokové platí
zákonná ustanovení.
Nové poukázky vymění se za poukázky
staré v poměru 100 za 100 a jsou se strany
majitelů nevypověditelny před dobou splat
nosti. Finanční správě jest však vyhrazeno
vypověděti kapitál před stanovenou splatností
k 1. červnu neb 1. prosinci kteréhokoli roku.
Výpověď musí však býti uveřejněna čtvrt

roku předem ve Sbírce zákonu a nařízení. Při
takové výpovědi vyplatí se 5%ní prémie z no
minale v míře snížené poměrné dle doby sku
tečného oběhu.
O výměnu, resp. prolongači dospívajících
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u:
1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskomptní Mnky 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 se
u některého ze svrchu uvedených ústavů ode
vzdají poukázky dospívající dne 1. prosince
1925 a podepíše přihláška o prolongaci. Při
hlášku dlužno učiniti nejdéle do 24. listopadu
1925 včetně. Kdo v této lhůtě neprohlásí, že si
přeje prolongace, tomu budou pokladniční po
ukázky splatné 1. prosince 1925 hotově pro
placeny.
Poukázky a kupony splatné 1. prosince 1925
mohou býti předkládány ku předběžnému li
kvidování likvidatuře ředitelství státního
dluhu v Praze III, Malostranské nám. č. 2.
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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
hotově samy, pokud hodnota jednotlivých ku
ponů nepřesahuje 300 Kč a kupon není starší
12 měsíců.
Bečka v. r.

237.
Vládní nařízení
ze dne 14. listopadu 1925,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13,
16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října
1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých
zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
na rok 1926.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329

Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění
zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z.
a n.:
ČI. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vlád
ního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění
vládního nařízení č. 192/1924 Sb. z. a n. pro
dlužuje se na rok 1926.
ČI. II.
Nařízení toto působí ode dne 1. ledna 1926.
Provedou je všichni členové vlády.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Winter v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.

