
Sbírka zákonů a nařízeni č. gQ4. 421

ným platidlem. Státní a jiná veřejná pokladna, 
u které se takové mince objeví, vyloučí je 
z oběhu tím, že je nápadným způsobem zne
hodnotí a straně bez jakékoliv náhrady vrátí.

(2) Mince padělané, těmito pokladnami zji
štěné, propadají bez náhrady státu a zasílají 
se státní mincovně.

(s) Posouditi, jde-li o opotřebování obyčej
ným oběhem či o jiné poškození neb o padělek, 
přísluší státní mincovně.

§ 9-

Haléřové platy pěti nedělitelné, ať konají se 
hotově neb jinak, jest zaokrouhlovati a uznati 
tak, že zbytku 1 neb 2 haléřů se vůbec nedbá, 
kdežto za 3 neb 4 se platí celých 5 haléřů.

§ 10.
(1) Mincovního zisku z ražby dosavadních 

pětikorun (§ 5 zákona ze dne 25. září 1924, č. 
218 Sb. z. a n., o ražbě pětikorun) použiti jest 
nejprve k ražbě nových stříbrných mincí 
(§ 4), a to podle potřeby jejich napřed pěti
korun a potom bud’ obou neb desetikorun, cel
kem až do 150 milionů Kč jmenovité hodnoty 
tak, aby za ně mohly býti vzaty z oběhu dosa
vadní pětikoruny.

(2) Ode dne, kdy dosavadní pětikoruny pře
stanou býti zákonným platidlem (§1, odst. 2.), 
má Národní banka československá udržovat! 
oběh bankovek po 10 Kč pod 250 miliony Kč.

(3) Zbytek mincovního zisku (odst. 1.) 
určen jest rovným dílem jednak přímo _ na 
mimořádnou splátku dluhu státovkového, jed
nak na další ražbu té či oné stříbrné mince po
dle její potřeby (§5).

(i) Mince z této ražby podle odst. 3., jakož 
i z další ražby té či oné stříbrné mince přijí- 
mati bude Národní banka československá celou 
jejich jmenovitou hodnotou nepřímo jako 
další mimořádnou splátku státovkového dluhu 
a bude proto bráti zároveň za stejnou jmeno
vitou hodnotu své bankovky po 10 Kč trvale 
z oběhu (odst. 2.), dokud v něm budou.

(5) čistý mincovní zisk z příští ražby všech 
ostatních drobných mincí (§ 3) jest částí pra
videlné roční splátky státního dluhu státovko
vého úhrnným penízem 110 milionů Kč, smlu
vené podle odst. 3., čl. XII. zákona ze dne 23. 
dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění 
a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 
Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.

IV.
Závěrek.

§ li-
Tímto zákonem zrušují se zákony:
1. ze dne 1. března 1921, č. 94 Sb. z. a n., 

o ražbě drobných mincí;
2. ze dne 22. června 1922, č. 195 Sb. z. a n., 

o ražbě dalších drobných mincí a
3. ze dne 25. září 1924, č. 218 Sb. z. a n., 

o ražbě pětikorun.
§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti 45. dnem pp 
vyhlášení; provede jej ministr financí a mi
nistr pošt a telegrafů (§§ 6 a 9).

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.

Novák v. r. 
za ministra Dr. Engliše.

104.
Zákon ze dne 22. června 1928 

o převzetí státního předválečného dluhu ne
zajištěného.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Československá republika, plníc povinnost 

založenou článkem 203, č. 2, mírové smlouvy 
St. Germainské a článkem 186, č. -2, mírové 
smlouvy Trianonské přejímá ke své tíži dluho
pisy státního předválečného nezajisteneho 
dluhu rakouského a uherského uvedene v § 2, 
vyhovují-li podmínkám stanoveným v § o.

§ 2.

Přejímají se dluhopisy těchto emisí:
1. 4% rakouská korunová renta I. emise 

s kupony 1./3. a 1./9.
2. 4% rakouská korunová renta II. emise 

s kupony 1./6. a 1./12.
3- 31/2% rakouská investiční renta s kupony 

1./2. a 1./8.
4. 4-2% papírová renta s kupony 1./2.

a 1./8.



422 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í04.

5. 4-2% stříbrná renta s kupony 1./4. 
a 1./10.

6. 4% konvertovaná papírová renta s ku
pony 1./5. a l./ll.

7. 4% konvertovaná stříbrná renta s ku
pony l./l. a 1./7.

8. 4% rakouská zlatá renta s kupony 1./4. 
a 1./10.

9. 41/2% rakouské státní pokladniční pou
kázky z r. 1914 s kupony 2./1. a 1./7.

10. 4 36% půjčka pojišťoven z r. 1912.
11. starší státní dluh z doby před unifikací 

r. 1868 (§ 3, č. 11, vládního nařízení ze dne
7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n.).

12. 4%% uherská renta z r. 1913 s kupony 
1./4. a 1./10.

13. 4% uherská korunová renta s kupony 
1./6. a 1./12.

14. 4% uherská zlatá renta s kupony l./l. 
a 1./7.

15. 41/2% uherská umořitelná renta z r. 1914 
s kupony 1./3. a 1./9.

16. 4% uherský vyvažovači pozemkový dluh 
s kupony 1./5. a l./ll.

17. 41/2% obligace za výkup výčepních re- 
gálních práv.

§ 3.

i1) Dluhopisy uvedené v § 2 budou pře
vzaty, jsou-li v úřední úschově podle vládního 
nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. 
a n., pokud se týče ze dne 25. září 1921, č. 355 
Sb. z. a n. a jsou-li označeny podle vládního 
nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126 Sb. 
z. a 11.

(2) Z převzetí jsou vyloučeny dluhopisy, 
které byly označeny mimo území českosloven
ské republiky ku provedení čl. 203 mírové 
smlouvy St. Germainské, pokud se týče čl. 186 
mírové smlouvy Trianonské.

§ 4.
(O Dluhopisy, které nebudou převzaty po

dle tohoto zákona, budou z úřední úschovy 
vydány.

(2) Další skládání dluhopisů státního před
válečného nezajištěného dluhu rakouského a 
uherského, seznamenaných podle § 1, lit. b), 
vl. nař. č. 151/1921 Sb. z. a n., pokud se týče 
podle § 1, lit. b), vl. nař. č. 355/1921 Sb. z. 
a n., do úřední úschovy se zastavuje.

Závazek z převzatých dluhopisů bude splněn 
způsoby stanovenými v §§ 9—23, pokud za 
takové dluhopisy nebyly již vydány státní 
dluhopisy československé a to buď:

a) dluhopisy 6% slosovatelné státní půjčky 
z r. 1921 podle zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu 
schodku z moučného hospodářství,

b) prozatímní listy podle zákona ze dne 10. 
července 1922, č. 250 Sb. z. a n., o vyplácení 
úroků státního předválečného nezajištěného 
dluhu,

c) dluhopisy půjčky konsolidační podle vy
hlášky ministra financí ze dne 11. února 1926, 
č. 19 Sb. z. a n.

§ 6.

Za prozatímní listy, vydané na základě § >8 
zákona č. 250/1922 Sb. z. a n. a na základě 
čl. II vládního nařízení ze dne 11. prosince 
1922, č. 365 Sb. z. a n., budou vydány dluho
pisy náhradní renty a to:

1. za prozatímní listy serie C náhradní ren
ta 31/2%,

2. za prozatímní listy sérií A, B, F, G, H, 
HH, K, L, LL náhradní renta 4%,

3. za prozatímní listy sérií D, E náhradní 
renta 4'2%,

4. za prozatímní listy serie J náhradní 
renta 41/2 %•

§ 7.
(D Za 100 Kč jmenovité hodnoty proza

tímních listů bude zásadně vydáno 100 Kč 
jmenovité hodnoty náhradní i-enty.

(2) Avšak za prozatímní listy sérií H, J, L 
budou vydány dluhopisy náhradní renty jen 
v kusech dělitelných 100. Zbytek jmenovité 
hodnoty prozatímních listů 100 nedělitelný 
vyplatí se hotově. Za účelem zjištění částky, 
kterou jest hotově vyplatiti, sečtou se všechny 
prozatímní listy zároveň podané k výměně 
týmž majitelem.

§ 8.

(G Dluhopisy náhradní renty budou zníti 
zásadně na majitele a takové dluhopisy budou 
vydány v kusech po Kč 100, 200, 1000, 2000, 
10.000, 20.000.

(2) Kusy dluhopisů náhradní renty nemusí 
býti shodný s kusy prozatímních listů poda
ných k výměně.

(3) Jmenovitá hodnota dluhopisů náhradní 
renty zúročí se pololetně zpětmo 1. května a

§ 5.
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1. listopadu. Ke každému dluhopisu náhradní 
renty bude za tím účelem připojeno 38 polo
letních kuponů, z nichž prvý k 1. listopadu 
Í928, a talon.

§ 9.
Za dluhopisy uvedené v § 2, č. 1—8 a č. 

12—14, které až do účinnosti tohoto zákona 
nebyly vyměněny za prozatímní listy, budou 
vydány dluhopisy náhradní renty (§§ 6, 8) 
a to:

1. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 3, náhradní 
renta 31/2%,

2. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 1, 2, 6, 7, 
8, 13, 14, náhradní renta 4%,

3. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 4, 5, ná
hradní renta 4'2%,

4. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 12, ná-_ 
hradní renta 4V20/o-

§ 10.
Tato výměna provede se obdobně podle usta

novení zákona č. 250/1922 Sb. z. a n. a vlád
ních nařízení ze dne 11. prosince 1922, č. 365 
Sb. z. a n., a ze dne 5. března 1927, č. 18 
Sb. z. a n., avšak s těmito změnami:

1. Kupony dospělé od 1. srpna 1920 u dluho
pisů rakouských, pokud se týče od 1. srpna 
1921 u dluhopisů uherských, do 1. května 
1928 včetně vyplatí se plnou výplatní hodno
tou (změna čl. III, odst. 1.—3. a čl. V, odst. 3., 
vl. nař. č. 365/1922 Sb. z. a n.).

2. Kupony dospívající od 1. června 1928 
do 1. října 1928 včetně vyplatí se poměrnou 
částí své výplatní hodnoty za dobu ode dne, 
kdy kupon počal běžeti, do 1. května 1928 
(změna čl. III., odst. 4., vl. nař. čís. 365/1922 
Sb. z. a n.).

3. Za dluhopisy uvedené v § 2, č. 8, 12, 14, 
budou vydány dluhopisy náhradní renty jen 
v kusech dělitelných 100. Zbytek 100 neděli
telný vyplatí se hotově obdobně podle ustano
vení § 7, odst. 2. (změna čl. II, odst. 4., č. 2, 
3, 4, vl. nař. č. 365/1922 Sb. z. a n.).

§ 11.
Ministr financí se zmocňuje, aby v době 

a za podmínek, které určí, nabídl majitelům 
dluhopisů náhradní neumořitelné renty vý
měnu těchto dluhopisů za dluhopisy umoři- 
telné.

§ 12.

Za dluhopisy uvedené v § 2, č. 15 a 16, bude 
vydána náhradní renta umořitelná (§ 15), 
a to:

1. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 15, umoři
telná náhradní renta 4Ví*%»

2. za dluhopisy uvedené v § 2, č. 16, umoři
telná náhradní renta 4%.

§ 13.
(1) Za 100 K (50 zl.) jmenovité hodnoty 

původních dluhopisů bude zásadně vydáno 
100 Kč jmenovité hodnoty náhradní umoři- 
telné renty.

(2) Avšak za dluhopisy uvedené v § 2, L 15, 
budou vydány dluhopisy náhradní umořitelné 
renty jen v kusech dělitelných 100. Zbytek 
100 nedělitelný vyplatí se hotově obdobně po
dle ustanovení § 7, odst. 2.

§ 14.
(1) Dluhopisy náhradní umořitelné renty 

budou zníti zásadně na majitele a takové 
dluhopisy budou vydány v kusech po Kč 100, 
200, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000.

(2) Kusy dluhopisů náhradní umořitelné 
renty nemusí býti shodný s kusy původních 
dluhopisů podaných k výměně.

(3) Jmenovitá hodnota dluhopisů náhradní 
umořitelné renty zúročí se pololetně zpětmo
1. května a 1. listopadu. Ke každému dluho
pisu bude za tím účelem připojeno 38 pololet
ních kuponů, z nichž prvý k 1. listopadu 1928, 
a talon.

§ 15.
(!) Dluhopisy náhradní umořitelné renty 

vydané podle § 12 budou umořeny nejdéle ve 
25 letech, počínajíc rokem 1929. Každoročně 
bude umořena nejméně V25 původní výše celé 
emise.

(2) Ministr financí může umoření provésti 
nákupem dluhopisů z trhu pod jmenovitou 
hodnotou. Bude-li tímto způsobem v určitém 
roce umořeno méně než V25 původní výše celé 
emise, bude zbytek umořen slosováním.

(3) Ministr financí jest zmocněn slosování 
kdykoli sesíliti nebo neumořenou posud část 
emise splatiti po předchozí tříměsíční výpo
vědi.

§ 16.
(1) Při výměně původních dluhopisů za ná

hradní umořitelnou rentu budou hotově vy
placeny úroky připadající na příslušné a 
k dluhopisům připojené kupony, a to:

1. u všech dluhopisů — úroky připadající 
na kupony, které dospěly po 26. červenci 1921, 
a narostlé do 1. května 1928;
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2. u oněch dluhopisů, které dne 26. srpna 
1922 byly ve vlastnictví československých 
státních příslušníků nebo tuzemských práv
nických osob — také úroky připadající na 
kupony, které dospěly od 1. března 1919 po
čínajíc do 26. července 1921.

(2) Hodnota chybících kuponů dospívají
cích po 1. květnu 1928 musí býti stranou na
hrazena.

§ 17.
(!) Za dluhopisy uvedené v § 2, č. 17, bude 

vydána 4]/20/0 náhradní renta (§ 9, č. 4) v po
měru 100 Kč jmenovité hodnoty náhradní 
renty za 100 K jmenovité hodnoty původních 
dluhopisů.

(2) O náležitostech dluhopisů a výplatě 
úroků platí ustanovení § 18.

§ 18.
í1) Ustanovení §§ 9—17 platí obdobně pro 

dluhopisy znějící na jméno nebo vinkulované. 
Takové dluhopisy budou vyměněny za dluho
pisy příslušné náhradní renty (§§ 9, 12, 17), 
znějící zásadně na jméno nebo vinkulované, 
v částkách dělitelných 100, jejichž jmenovitá 
hodnota zúročí se pololetně zpětmo 1. května 
a 1. listopadu.

(2) Případná výplata úroků podle vládního 
nařízení ze dne 15. března 1919, č. 132 Sb. z. 
a n., se zastaví z moci úřední před zahájením 
výměny.

(3) Při výměně takových dluhopisů za pří
slušnou náhradní rentu vyplatí se z nich po
sud nevyplacené úroky, dospělé od 1. srpna 
1920 u dluhopisů rakouských, pokud se týče 
od 1. srpna 1921 u dluhopisů uherských, a 
narostlé do dne, kterým započne zúročení ná
hradních rent.

(4) Československým státním příslušníkům 
a tuzemským právnickým osobám, pokud jsou 
k vybrání dotyčných úroků oprávněny, vy
platí se také posud nevyplacené úroky do
spělé od L března 1919 do 1. července 1920 
u dluhopisů rakouských, pokud se týče do 1. 
července 1921 u dluhopisů uherských.

§ 19.
Ministr financí se zmocňuje, aby výplatu 

úroků ze státních dluhopisů znějících na jmé
no nebo vinkulovaných zařídil u poštovního 
úřadu šekového.

§ 20.
U) Dluhopisy uvedené v § 2, č. 9, pokud

náležejí k sériím II, III, IV, VI, VII, X, XIII, 
XIV, XV, budou vyplaceny hotově a to v po
měru 100 Kč za 1Ó0 K jmenovité hodnoty.

(2) Zároveň s jistinou budou hotově vypla
ceny k dluhopisům příslušné a k nim připo
jené kupony, dospělé od 2. ledna 1921 do 1. 
dubna 1929 včetně.

(3) U dluhopisů, které dne 26. srpna 1922 
byly ve vlastnictví československých státních 
příslušníků nebo tuzemských právnických 
osob, vyplatí se hotově také k dluhopisům pří
slušné a k nim připojené kupony, které do
spěly od 1. července 1919 do 1. července 1920 
včetně.

§ 21.

I1) Dluhopisy uvedené v § 2, č. 9, které 
.náležejí k sériím IX a XII a které dne 26. 
srpna 1922 byly ve vlastnictví českosloven
ských státních příslušníků nebo tuzemských 
právnických osob, budou vyplaceny bez úroků 
hotově a to v poměru 100 Kč za 100 K jme
novité hodnoty.

(2) Dluhopisy náležející k sériím I, V, VIII 
a XI nebudou převzaty.

(3) U dluhopisů sérií uvedených v cdst. 1. 
a 2., které znějí na jméno nebo jsou vinkulo- 
vány, zastavuje se výplata úroků podle vl. 
nař. č. 132/1919 Sb. z. a n. úroky dospělé od
2. ledna 1919, které na základě tohoto naří
zení byly vyplaceny z dluhopisů serie IX a 
XII, srazí se při vyplacení jistiny.

§ 22.
U) úroky vyplácené z dluhopisů staršího 

státního dluhu z doby před unifikací r. 1868 
(§ 2, Č. 11) budou kapitalisovány na podkladě 
úrokové míry 5% a částka takto vypočtená 
vyplatí se hotově.

(2) Zároveň s touto částkou budou vypla
ceny hotově posud nevyplacené úroky, dospělé 
od 1. března 1919 a narostlé do dne výplaty 
jistiny.

§ 23.
Dílčí dluhopisy emisí uvedených v § 2, č. 4, 

5, 6, 7, vydané na základě zákona ze dne
20. června 1868, č. 66 ř. z., o přeměně růz
ných dluhopisů posavadního všeobecného stát
ního dluhu a znějící na 2-50 zl. a 10 zl., vyplatí 
se hotově a to za každých 2-50 zl. jmenovité 
hodnoty i s úroky 7 Kč.

§ 24.
, Nároky na výměnu dluhopisů nebo jejich
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vvplatu podle tohoto zákona nutno uplatnit! 
v propadné lhůtě do 31. prosince 1933.

§ 25.
(i) Výměna prozatímních listů za dluhopisy 

náhradní renty (§§ 6—8) bude podrobněji 
upravena vyhláškou ministra financí.

(^) Výměna předválečných nezajištěných 
dluhopisů za dluhopisy náhradní renty (§§12 
až 18), jakož i výplata takových dluhopisu 
v hotovosti (§§ 20—23) budou v podrobné- 
stech upraveny vládním nařízením, které také 
určí podmínky slosování náhradních umořitel- 
ných rent (§ 15).

§ 26.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedením pověřuje se ministr 
financí v dohodě se súčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Novák v. r.
za ministra Dr. Engliše.

105.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1928 

o dalším přerušení sporů týkajících se někte
rých závazků obcí (měst s právem munici

pálním).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ I-
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna 

1926, č. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů, tý
kajících se některých závazků obcí (měst 
s pravém municipálním), prodlužuje se do 
31. srpna 1929.

§ 2.
v!ádní nařízení nabude účinnosti dnem

vy masem; provésti je náleží ministrům spra

vedlnosti a vnitra v dohodě se súčastněnými 
ministry.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.

Najman v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

108.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 22. června 1928

o vydání úředního seznamu míst na Slovensku:

Podle ustanovení §u 3 zákona ze dne 
14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n„ o názvech 
měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování 
obcí místními tabulkami a číslování domů, 
vyhlašuji, že byl vydán tiskem úřední seznam 
míst na Slovensku ^Statistický lexikon ^obcí 
v republice československé. Díl III.), jenž ob- 
sáhuje úřední názvy obcí, osad a částí osad 
podle uvedeného zákona.

Černý v. r.

107.
Vyhláška ministra veřejných prací 

v dohodě s ministry financí a vnitra 
ze dne 27. června 1928 

o schválení župního silničního rozpočtu župy 
v Podkarpatské Rusi pro rok 1927 a o vybí
rání župní silniční dávky a přirážky za lok

1927.

Podle ustanovení §§ 22 a 23 zák. čl. 1/1890 
veřejných silnicích a mýtech na Slovensku 
v Podkarpatské Rusi, pozměněného zákonem 

3 dne 12. srpna 1921, č. 302 Sb. z. a n-, schva- 
1 ministr veřejných prací župní silniční roz- 
očet župy v Podkarpatské Rusi pro rok 192/ 
v dohodě se zúčastněnými ministry ustano- 

il nejvýše přípustné sazby župní silniční dav- 
v pro minimalisty a svolil, aby byla vybnana 
upni silniční dávka (minimální sazbv) a pn- 
ážka za rok 1927 takto:


