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Vyhláška ministra financí 

ze dne 11. února 1926
o upisování 6%ní umořitelné státní půjčky 
republiky československé, spojené se záměnou 
pokladničních poukázek splatných 1. července 
1926 a některých předválečných dluhopisů 

(konsolidační půjčky z r. 1926).

Finančním zákonem ze dne 15. října 1925, 
č. 207 Sb. z. a n. (čl. VII, č. 2), byl ministr 
financí zmocněn, aby za účelem prolongaee, 
konverse nebo zaplacení státních dluhů splat
ných v r. 1926 provedl potřebné úvěrní ope
race.

Opíraje se o toto zmocnění, jakož i o čl. 203 
mírové smlouvy St.-Germainské (č. 507 Sb. z. 
a n. z r. 1921) a čl. 186 mírové smlouvy 
Trianonské (č. 102 Sb. z. a n. z r. 1922), vy
pisuje ministr financí se souhlasem vlády 
6%ní umořitelnou státní půjčku, spojenou se 
záměnou pokladničních poukázek splatných 
1. července 1926 a některých předválečných, 
dluhopisů, jejíhož výtěžku bude použito vý
hradně k proplacení pokladničních poukázek 
v roce 1926 splatných.

Dluhopisy nové půjčky

budou zníti na doručitele a budou zúrokovány 
6% zpětmo. Vydány budou v kusech po 1000, 
2000, 5000 a 10.000 Kč. Ke každému dluhopisu 
bude připojeno 39 pololetních kuponů. Kupony 
budou splatný 1. dubna a. 1. října každého 
roku. První kupon bude splatný 1. října 1926, 
poslední 1. října 1945.

Dluhopisy budou umořeny ve 20 letech po
čínajíc rokem 1926. Každoročně bude umořena 
jedna dvacetina celkové výše původního dluhu. 
Ministr financí může provésti umoření náku
pem dluhopisů z trhu pod jmenovitou hod
notou. Bude-li tímto způsobem umořeno méně 
než jedna dvacetina celkové výše původního 
dluhu, bude zbytek umořen slosováním. Vy
hláška o tom, zdali a v jakém rozsahu bude

slosování provedeno, bude uveřejněna v Úřed
ním listě nejpozději dne 1. srpna dotyčného 
roku. Slosování koná se veřejně dne 1. září 
za účasti nejvyššího účetního kontrolního úřa
du ; místo a hodina se oznámí v Úředním listě 
nejpozději den před tahem. Vylosované dluho
pisy jsou splatný dne 1. října.

Ministr financí jest oprávněn umořiti ná
kupem z trhu mimořádně ročně i více než 
jednu dvacetinu celkové výše původního dluhu. 
Má právo výpůjčku kdykoli po předchozí tří
měsíční výpovědi hotově splatiti, a to buď 
celým zbytkem nebo částí; dluhopisy vypově
zené části určí se v mimořádném slosování.

Povinnost státu platiti úroky z dluhopisů 
zaniká dnem, kterého bude dluhopis splatný. 
Při výplatě jmenovité hodnoty musí býti proto 
s dluhopisem vráceny veškeré kupony nedo
spělé ještě v den splatnosti dluhopisu, jinak 
se srazí při výplatě jmenovité hodnoty dluho
pisu hodnota scházejících kuponů.

Pohledávka z dluhopisů promlčuje se za 
30 let, pohledávka z kuponů za 6 let ode dne 
splatnosti.

Úroky z dluhopisů jsou osvobozeny od daně 
důchodové (rentové).

Dluhopisy jsou způsobilé k ukládání sirot
čích peněz a budou znamenány na burse.

Upisovací cena
činí 100 Kč za každých 100 Kč jmenovité 
hodnoty a lze ji vyrovnat!

a) zjedná polovice předválečnými 
dluhopisy podle přejímacích kursů uvedených 
v připojené tabulce, po případě doplatkem 
v hotovosti, potřebným k zaokrouhlení pře
jímací hodnoty předválečných dluhopisů na 
sumu dělitelnou 500;

b) z druhé polovice jednak zadrže
nými úroky z předválečných dluhopisů, po
užitých k úhradě prvé polovice upisovací ceny, 
podle výplatních hodnot uvedených v připo
jené tabulce, jednak hotově. Na místo hoto
vosti lze složití 6% ní státní pokladniční po

lo
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ukázky splatné 1. července 1926 s běžným 
kuponem, které se včetně kuponu započítají 
částkou 101-50 Kč za 100 Kč jmenovité hod
noty.

Z obnosu skládaného v hotovosti nahradí 
se upisovateli 6%ní úrok ode dne úpisu excl. 
do 31. března 1926 incl.

N e j m e n š í přípustný úpis 
jest 1000 Kč jmenovité hodnoty nové půjčky.

Upisovnami jsou:
a) pro veškeré úpisy bez rozdílu:
I. Zemská banka v Praze,
b) pro veškeré úpisy, avšak s výjimkou 

úpisů spojených se záměnou prioritních obli
gací Severní dráhy Ferdinandovy a Uhersko- 
haličské dráhy (t. j. dluhopisů, z nichž jest 
určitou kvotou dlužníkem též Polsko), dále 
s výjimkou 4Váních rakouských pokladnič
ních poukázek z r. 1914, 4-36%ní půjčky po
jišťoven z r. 1912 a uherské renty z r. 1910 
(t. j. dluhopisů složených do úřední úschovy 
podle zákona ze dne 18. března 1921, č. 124 
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zji
stila titry předválečného dluhu rakouského, 
uherského a rakousko-uherského):

2. Poštovní úřad šekový v Praze,
3. Agrární banka československá v Praze,
4. česká eskomptní banka a úvěrní ústav 

v Praze,
5. česká banka Union v Praze,
6. Česká průmyslová a hospodářská banka 

v Praze,
7. Hypoteční banka v Praze,
8. Moravská agrární a průmyslová ban

ka, fil. v Praze,
9. Pražská úvěrní banka v Praze,

10. Slovenská banka v Bratislavě,
II. Ústřední banka českých spořitelen v 

Praze,
12. živnostenská banka v Praze.

Upisovací lhůta
počíná dnem 18. února 1926 a končí 17. břez
na 1926. Pro úpisy spojené se záměnou 3%- 
ních prioritních obligací Priv. rakousko-uher- 
ské společnosti státních drah končí upisovací 
lhůta již dne 3. března 1926.

Upisovací přihláška.
Upisování děje se upisovacími přihláškami 

podle vzorce úředně stanoveného, které upi- 
sovny vydají na požádání zdarma.

Upisovatel předloží upisovně trojmo vy
plněnou upisovací přihlášku a připojí k ní:

a) předválečné dluhopisy (pol. 1—38 tabul
ky), kterými hodlá uhraditi jednu polovinu 
upisovací hodnoty, srovnané podle druhů, 
sérií a čísel;

b) používá-li na úhradu upisovací hodnoty 
předválečných dluhopisů, které byly složeny 
do úřední úschovy (pol. 39—41 tabulky) a 
které tedy nemůže připojiti efektivně, připojí 
k upisovací přihlášce seznam B 1 nebo rej
střík D nebo potvrzení vydané úředním scho- 
vacím místem na základě rejstříku D jakožto 
doklad o jejich složení do úřední úschovy;

c) 6%ní pokladniční poukázky splatné 1. 
července 1926 s běžným kuponem, použij e-li 
jich upisovatel na úhradu druhé polovice upi
sovací hodnoty na místo hotovosti, rovněž 
aritmeticky srovnané;

d) hotovost vyplývající z vyúčtování úpisu.
Upisovna převezme přihlášku s přílohami 

a po přezkoumání vrátí upisovateli jeden 
stejnopis přihlášky s potvrzením o převzetí 
předválečných dluhopisů, resp. dokladů o je-, 
jich složení do úřední úschovy, 6%nich po
kladničních poukázek a hotovosti.

Předválečné dluhopisy,
přijímané na úhradu upisovací hodnoty, ne
smí býti slosovány a splatný před 1. červen
cem 1919, pokud jde o dluhopisy uvedené v ta
bulce pod pol. 1—38, a před 16. červencem 
1920, pokud jde o rakouské pokladniční po
ukázky z r. 1914 (tabulky pol. 40). Pozdější 
slosování a splatnost není závadou.

Rakouské pokladniční poukázky, půjčka po
jišťoven a uherská renta z r. 1910 (tabulky 
pol. 39—41) přijímají se na úhradu upisovací 
hodnoty jen, jsou-li složeny do úřední úscho
vy podle zákona č. 124/1921 Sb. z. a n. a ne- 
jsou-li okolkovány cizími nástupnickými státy 
při provádění mírových smluv.

Dluhopisy vinkulováné se nepřijímají.
Přejímací hodnota předváleč

ných dluhopisů
vypočte se podle přejímacích kursů uvedených 
v tabulce a rozumí se v korunách českoslo
venských.

Přejímací kursy stanoveny jsou pro kaž
dých 100 K nebo 50 zl. jmenovité hodnoty 
předválečných dluhopisů. Výjimečně u 3%ních 
prioritních obligací Priv. rakousko-uherské 
společnosti státních drah (pol. 22 a 23 tabulky)' 
a u 4-36%ní půjčky pojišťoven (pol. 41 ta
bulky) stanoven jest přejímací kurs pro 1 kus 
jmenovité hodnoty 500 franků, respektive 
500.000 K.
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Předválečné dluhopisy ěesko- 
slovensko-rakouské a polské.

Dluhopisy, ze kterých jest vedle Českoslo
venska dlužníkem i Rakousko nebo Polsko 
(tabulky pol. 13—21 a 24—38), přijímají se 
na úhradu upisovací hodnoty pouze kvotou 
československou. Kvóta rakouská a polská 
upisovatelům zůstávají.

Jako certifikát na kvótu rakouskou 
ponechají si upisovatelé talon nebo u dluho
pisů, které vzhledem k blízké své splatnosti 
talonu nemají, poslední kupon, jak jest po
drobněji uvedeno v poznámkovém sloupci ta
bulky u položek 13—21 a 24—32.

Za účelem obdržení certifikátu na kvótu 
polskou prioritních obligací Severní dráhy 
Ferdinandovy a Uhersko-haličské dráhy (pol. 
24—38 tabulky) podají upisovatelé zároveň 
s upisovací přihláškou zvláštní přihlášku pol
ských cenných papírů na úředním tiskopise 
trojmo.

Upisovatelé, kteří jsou československými 
příslušníky, připojí k této přihlášce průkaz 
o svém československém státním občanství a 
vlastnickém právu k přihlašovaným papírům. 
K průkazu vlastnictví stačí zpravidla soupi
sový seznam podle vládního nařízení ze dne 
12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n., o soupisu 
a označení cenných papírů; k průkazu stát
ního občanství domovský list. Nemůže-li upi- 
sovatel těchto dokladů předložití, nahradí je 
jinými hodnověrnými doklady.

Upisovna (Zemská banka) odevzdá při
hlášku s přílohami československému zúčto
vacímu ústavu v Praze, který prozkoumá 
obsah přihlášky i přílohy a na jednom stejno
pise přihlášky potvrdí upisovateli razítkem 
den podání i počet příloh.

Takto potvrzený stejnopis přihlášky jest 
pro veškeré upisovatelé certifikátem na pol
skou kvótu dotyčných papírů. Pro českoslo
venské příslušníky jest mimo to i dokladem 
o soupisu, jaký mají na zřeteli valorisační 
předpisy polské (§ 43, odst. 4., nařízení presi
denta republiky ze dne 14. května 1924, ve 
znění stanoveném nařízením presidenta re
publiky ze dne 27. prosince 1924).

Kupony a talony.
Předložené dluhopisy musí míti veškeré ku

pony dospívající po 1. dubnu 1926. Chybějící 
kupony musí upisovatel nahraditi plnou, po 
případě poměrnou částí jejich výplatní hod
noty.

Talon, po případě poslední kupon (v přípa
dech, kde talon zůstává upisovateli jako certi

fikát na rakouskou kvótu), po případě před
poslední kupon (v případech, kde talonu není 
a kde poslední kupon zůstává upisovateli jako 
certifikát na rakouskou kvótu) zastupuje 
veškeré kupony dospělé po dni jeho splatnosti.

Kupony a talony musí se co do čísla a serie 
vždy shodovali s pláštěm dluhopisu.

Zadržené úroky.
Jako zadržené úroky budou upisovateli na

hrazeny veškeré kupony splatné ode dne 1. 
července 1919 (u dluhopisů uvedených v ta
bulce pod pol. 1—39), resp. kupony a úroky 
splatné po 16. červenci 1920 (u dluhopisů 
uvedených v tabulce pod pol. 40 a 41), pokud 
representují úroky za dobu do 1. dubna 1926, 
t. j. kupony splatné do 1. dubna 1926 budou 
nahrazeny plnou výplatní hodnotou, kupony 
splatné v době od 1. května 1926 do 1. září 
1926 poměrnou částí své výplatní hodnoty, 
připadající na dobu do 1. dubna 1926.

Výplatní hodnota jednotlivých kuponů, ja
kož i výplatní hodnota nepřetržité řady ku
ponů vypočte se podle tabulky, ve které uve
dena jest v procentech jmenovité hodnoty 
předválečných dluhopisů. Vypočtená výplatní 
hodnota kuponů rozumí se v korunách česko
slovenských.

Výjimečně u 3%ních prioritních obligací 
Priv. rakousko-uherské společnosti státních 
drah (pol. 22 a 23 tabulky) a u 4 36% půjč
ky pojišťoven (pol. 41 tabulky) stanovena jest 
výplatní hodnota jednotlivých kuponů i ne
přetržité řady kuponů pro jeden kus jmeno
vité hodnoty 500 franků, resp. 500.000 K.

Schválení úpisu finanční správou.
Upisovny přijímají úpisy s výhradou schvá

lení úpisu ředitelstvím státního dluhu. Tento 
úřad schválení zcela nebo z části odmítne, 
shledá-li při přezkoumávání upisovací při
hlášky a předválečných dluhopisů, složených 
na úhradu upisovací hodnoty, že není splněna 
některá z podmínek stanovených pro úpis (na 
příklad, že složené předválečné dluhopisy byly 
slosovány a splatný před stanovenou dobou).

Z upisovacích hotovostí vrácených při stor
nování úpisu se náhradní úrok neposkytuj e.

Vydávání dluhopisů nové půjčky.
Na schválené úpisy budou upisovnám vy

dány dluhopisy nové půjčky. Upisovny vydají 
tyto dluhopisy upisovatelům na předložení 
stejnopisu upisovací přihlášky, na kterém jim 
potvrdily převzetí předválečných dluhopisů 
červencových poukázek a upisovacích hoto
vostí.

Dr. Engliš v. r.

17*
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Tabulka k vyhlášce ministra financí ze dne 11. února 1926 o upisování

Přejímací 
kurs (za 
každých

Název dluhopisů 100 K neb

oPU

50 zl. jme
novité 

hodnoty)

A. Skupina všeobecná.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16. 
17.

18.
19.
20. 
21.

22.

4%ní prioritní obligace dráhy Aš—Eossbach z r. 1903 ...................................................
4% ní státní železniční dluhopisy české severní dráhy z r. 1909 .....................................
4%ní prioritní obligace České západní dráhy ze dne 28. února 1885 (ve zl. stř.) . . .
4% ní prioritní obligace české západní dráhy z r. 1896...................................................
4% ní prioritní obligace Moravské pohraniční dráhy z r. 1895 ..........................................
4% ni prioritní obligace Moravsko-slezské ústřední dráhy z r. 1895 .................................
4% ní prioritní obligace dráhy Plzeň—Březno z 1. října 1884 ..........................................
4% ní státní železniční dluhopisy dráhy Plzeň—Březno z 1. července 1884 ........................
4% ní prioritní obligace Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z r. 1892 ............................
5%ní prioritní obligace Rakouské severozápadní dráhy ze dne 1. října 1871 (lit. B) . .
Sl'2 %ní dtto (konvertované)...................
3 li %ní dtto ze dne 1. května 1903 (lit. B)
5% ní dtto ze dne 1. března 1871 (lit. A)

3%%ní dtto (konvertované)...................
3 li %ní dtto ze dne 1. května 1903 (lit. A)
4% ní dtto ze dne 10. prosince 1885 . .
4% ní státní železniční dluhopisy Rakouské severozápadní a Jihoseveroněmecké spojo

vací dráhy z r. 1999 ......................................................................................................
4% ní prioritní obligace dráhy Františka Josefa ze dne 1. dubna 1884 ............................
5)4 %ní státní železniční dluhopisy dráhy Františka Josefa z 11. července 1886 . . . 
3% ní prioritní obligace Rakouské společnosti místních drah z 24. března 1894 . . . . 
Na 5)4 %ní státní dluhopisy překolkované akcie dráhy Alžbětiny, II. emise (trať Linec—

Budějovice), ze dne 1. července 1869 .................................................................
3% ní prioritní obligace Priv. rakousko-uherské společnosti státních drah, staré sítě, 

emise I.—X....................................................................................................................

100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
87-50
87-50

100

1

4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

67'— 
67 — 
76-50

87-—
69-—
90-—
46-—

52-50

G75*)

14
15
16 
17

18
19
20
21

22

23. 3% ní dtto serie A, doplňovací sítě, emise I.—IV. 675*) 23

24.

B. Dluhopisy s kvotou polskou.
5% ní prioritní obligace Severní dráhy Ferdinandovy ze dne 1. listopadu 1872 . 84 24

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

5%ní dtto ze dne 1. ledna 1871........................................................
4% ní dtto ze dne 1. března 1886 ........................................................
4%ní dtto ze dne 1. ledna 1887 (I. emise v pův. výši 18,820 000 zl.)
4%ní dtto ze dne 1. ledna 1887 (II. emise v pův. výši 24,440.000 zl.)
4%ní dtto ze dne 1. prosince 1888 ...................................................
4% ní dtto ze dne 1. července 1891...................................................
4% ní dtto ze dne 28. února 1898 ........................................................
4%ní dtto ze dne 1. srpna 1904 ........................................................
5%ní prioritní obligace Uhersko-lialičské dráhy ze dne 31. prosince 1870 .......................
314 %ní dtto (konvertované) . . .
5% ní dtto ze dne 1. července 1878
3li %ní dtto (konvertované)^ . . .
4% ní dtto ze dne 5. září 1887 . .
3 la % ní dtto z července 1903 . . .

73 
75 
75 
75
74
75 
60 
60
43-50
30
43-50
30
35
30

25
28
27
28
29
30
31
32
33
34
35 
38
37
38

39.
40.
41.

C. Dluhopisy v úřední úschově.

4% ní uherská renta z r. 1910..............................................
4li % ní rakouské pokladniční poukázky z r. 1914 . . . 
4-36% ní půjčka pojišťoven z r. 1912.................................

100
130

500.000**)

39
40
41

*) Přejímací kurs, jakož i zadržené úroky rozumí se zde z jednoho kusu nom. 
500 franků.

**) Přejímací kurs a zadržené úroky rozumí se zde z jednoho kusu na 500.000 K.
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60/oní umořitelné státní půjčky (konsolidační půjčky z r. 1926).

21

Zadržené úroky k 1. dubnu 1923 v u/o jmenovité hodnoty

Výplatní
Výplatní hodnota všech kuponů

Jako poslední kupon Poznámka
hodnota jed

notlivých 
kuponů

počínajíc
kuponem % počínajíc

kuponem %
musí býti připojen 

kupon

2 1/8. 1919 28-66 1./2. 1920 26-66 1./8. 1922 Talon nutno připoj iti
2 1./7. 1919 29-— 2./1. 1920 27-— 2./1. 1924 dtto
2 1./7. 1919 29-— l./l. 1920 27-— l./l. 1923 dtto
2 1./7. 1919 29'— 2 11. 1920 27-— 2./1. 1934 dtto
2 1./9. 1919 28-33 1./3. 1920 26-33 1./9. 1932 dtto
2 1./7. 1919 29-— l./l. 1920 27‘— 1./7. 1933 dtto
2 1./7. 1919 29-— 2./1. 1920 27-— 1./7. 1928 dtto
2 1./7. 1919 29-— 2./1. 1920 27 — 1./7. 1926 dtto
2 1./7. 1919 29-— l./l. 1920 27‘— 1./7. 1928 dtto
2 50 1./11. 1919 34-58 1./5. 1920 32-08 1./5. 1928 dtto
1*75 l./ll. 1919 24-20 1./5. 1920 22-45 l./ll. 1922 dtto
1'75 l./ll. 1919 24-20 1./5. 1920 22-45 l./ll. 1922 dtto
1-91 1./9. 1919 27-10 1./3. 1920 25-19 1./3. 1927 Jako certifikát na rakouskou 

kvótu podrží upisovatel talon

1-33 1./9. 1919 18 97 1/3. 1920 17-63 1./9. 1922 dtto
1'33 1./9. 1919 - 18-97 1./3. 1920 17-63 1./9. 1922 dtto
1-53 1./10. 1919 21-43 1./4. 1920 • 19-90 1./10. 1924 dtto

1'74 1./7. 1919 25-30 2./1. 1920 28-56 2./1. 1924 dtto
1'37 1./10. 1919 1930 1./4. 1930 17-93 1./10. 1922 dtto

1 . 181 1./7. 1919 26 24 1 /l. 1920 24-43 1./7. 1926 dtto
092 1./7. 1919 13-45 l./l. 1920 12-53 2./1. 1922 dtto

1-05 1./7. 1919 1528 2./1. 1920 14-23 2 n. 1925 dtto
í 1./9.1934 Em. I.—VIII.

13*) 1/9. 1919 184-16-) 1./3. 1920 171-16*;

171-16*)

] 1./9. 1931 lim. IX.
[ 1./9.1922 Em. X. 
í 1./3.1922 Em. L—III.

Talon nutno připojili

13*) 1./9. 1919 184-16’) 1./3. 1920 \ 1./9.1930 Em. IV.

1'46 l./ll. 1919 20-27 1./5. 1920 18-81 l./ll. 1923

3O
3-S kupon 1./5. 1924
•S g

5 1-46 1./7. 1919 21-25 l./l. 1920 19-79 1./7. 1927 S-| talon
i 1-18 1./9. 1919 16-75 1./3. 1920 15-57 1./3. 1929 § 3 kupon 1./9. 1929
7 118 l./ll. 1919 16-38 1./5. 1920 15-18 1./5. 1929 S-g kupon l./ll. 1929
? 118 l./ll. 1919 16-36 1./5. 1920 1518 1./5. 1928 Ho kupon l./ll. 1928
? 1-45 1./12. 1919 19-90 1./6. 1920 18-45 1.712. 1924 13 talon
1 118 1./10. 1919 1656 1./4. 1920 15-38 1./4. 1930 kupon 1./10. 1930
1 118 1./8. 1919 16-95 1./2. 1920 15-77 1./2. 1921 !•* talon
2 1 18 1./12. 1919 1616 1./6. 1920 14-98 1./6. 1923 talon
3 0-87 1./9. 1919 12-33 1./3. 1920 11-46 1./9. 1934 Talon nutno připojiti
i 0-60 1./9. 1919 8-62 1./3. 1920 8-02 1./9. 1935 dtto
5 0'87 1./7. 1919 12 62 l./l. 1920 11-75 1./9. 1924 dtto
S 0-60 1./9. 1919 8-62 1./3. 1920 8-02 1./9. 1935 dtto
7 0-69 1./7. 1919 10-09 l./l. 1920 9-40 l./l. 1935 dtto
S 0-60 1./9. 1919 8-62 1./3. 1920 8-02 1./9. 1935 dtto

9 2 — 1./9. 1919 28-33 1./3. 1920 26-33 1./9. 1930 dtto
0 2-25 2./1. 1921 25-87 — 1./4. 1929 ---
7 -- 12S-144-43**

Státní tiskárna v Praze,
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