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Sbírka zákonů a nařízení
stáátia česl£0§lo-ve:nLSl£.éls.©.

Částka 36. Vydána dne 13. července 1928.

Obsah: (1D9. a IIO.) 109. Vyhláška, kterou svolávají se ke splacení titry předválečného dluhu
zajištěného, znějící na marky německé říšské měny. — 110. Vyhláška, kterou svolávají^ se 
k výměně po případě ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na měnu 

rakouskou a korunovou.

109.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 30. června 1928, 

kterou svolávají se ke splacení titry předváleč
ného dluhu zajištěného, znějící na marky ně

mecké říšské měny.

§ 1.
Podle § 11, odst. 3., zákona ze dne 15. března 

1928, ě. 52 Sb. z. a n., o převzetí předválečného 
dluhu zajištěného, svolávají se ke splacení 
tyto titry předválečného dluhu zajištěného 
(v dalším zvané krátce ,,titry“):

1. 4% priority české severní dráhy ze dne 
31. srpna 1882,

2. 31/^% priority české severní dráhy ze dne
2. května 1903,

3. 4% priority České západní dráhy ze dne 
1. března 1885,

4. 5% priority Rakouské severozápadní 
dráhy ze dne 12. prosince 1874,

5- 31/2% konvertované priority Rakouské 
severozápadní dráhy ze dne 12. prosince 1874,

6. 31/2% priority Rakouské severozápadní 
dlahy lit. C ze dne 1. května 1903,

4% priority Privilegwané rakousko- 
uherské společnosti státních drah ze dne 31. 
ledna 1883,
, 8- 4% priority dráhy císařovny Alžběty ze 
ane i- července 1883,

rakouská umořitelná státní želez-
lcm puJcka ze dne 11. dubna 1913.

§ 2.
e splacení jsou vyloučeny titry slosované

a splatné před 1. červencem 1919. K pozděj
šímu slosování a splatnosti se nepřihlíží.

§ 3.
(1) Titry uvedené v § 1 pod položkami 1. 

až 3. dlužno předložit! se všemi kupony ode 
dne 1. července 1919 a talony.

(2) Titry uvedené v § 1 pod položkami
4.—7. dlužno předložit! se všemi kupony ode 
dne 1. července 1919. Talony si majitelé po
nechají jako certifikáty na rakouskou kvótu 
těchto titrů.

(s) U titrů uvedených v § 1 pod položkou 8. 
dlužno předložití pouze talon. Plášť se všemi 
kupony ponechá si majitel na rakouskou 
kvótu těchto titrů.

(r) U titrů uvedených v § 1 pod položkou 9. 
dlužno předložití pouze plášť. Kupónové archy 
ponechají si majitelé jako certifikát na^kvóty 
ostatních států nástupnických, odpovědných 
za tyto titry. Pokud byly titry tohoto druhu 
odevzdány do úřední úschovy podle vládního 
nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. 
a n., dlužno předložití seznamy dle vzorce B 1, 
nebo rejstřík D, jakožto doklad o složení titrů 
do úřední úschovy.

(5) Místo titrů lze předložití též originál 
pravoplatného usnesení tuzemského soudu, 
kterým byly titry prohlášeny za umořeny.

§ 4.
Titry (§ 3) dlužno předložit! u těchto 

sběren:
a) Titry uvedené v § 1 pod položkou 9., po

kud byly složeny do úřední úschovy: u toho 
úředního schovacího místa, u něhož byly 
titry odevzdány do úřední úschovy.
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b) Titry vinkulované a soudně umořené 
všech druhů: u ředitelství státního dluhu 
(likvidatury) v Praze III., Malostranské ná
městí č. 2.

c) Titry ostatní: u Zemské banky v Praze.

§ 5.
I1) Titry dlužno předložití v propadné lhůtě 

jednoho roku ode dne uveřejnění této vy
hlášky.

(2) Titry, o jejichž soudní umoření bude za
kročeno před uplynutím této lhůty, mohou 
býti přihlášeny ke splacení ve lhůtě tří měsíců 
ode dne. pravoplatného soudního usnesení, 
kterým byly prohlášeny za umořeny, i když 
mezitím již uplynula lhůta zmíněná v přede
šlém odstavci.

(3) Po uplynutí těchto lhůt nelze uplatňo- 
vati z titrů žádných nároků proti Českoslo
vensku.

§ 6.

Za každých 100 Mk jmenovité hodnoty titrů 
bude vyplaceno v hotovosti:
za titry uvedené v § 1 pod polož

kami 1.—8.................................... 20'— Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kami 4.—6.......................................16'95 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 7.............................................  15 95 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 8............................................... —'70 Kč,
za titry uvedené v § 1 pod polož

kou 9................................................. 9'— Kč.

§ 7.
I1) Splacení titrů provede se na přihlášku, 

kterou dlužno podati ve stanovené lhůtě (§ 5) 
u příslušné sběrny (§ 4). Je-li sběrnou ředi
telství státního dluhu nebo Zemská banka 
[§ 4, lit. b) a c)], podává se přihláška na 
úředně stanoveném tiskopise dvojmo; po
třebné tiskopisy vydá sběrna bezplatně. K při
hlášce připojí se titry srovnané podle druhů, 
sérií a čísel. Je-li sběrnou úřední schovací 

f’ kt. a)], pokládá se za přihlášku 
již předložení seznamu B 1 nebo rejstříku D 
(§ 3, odst. 4. na konci); zvláštní písemné při
hlášky není zapotřebí.

(2) Po vyřízení přihlášky vydá sběrna po
dateli vyúčtování a vyplatí mu příslušnou ho
tovost.

(3) Při splacení titrů uvedených v § 1 pod 
položkou 9., které jsou v úřední úschově,

budou vráceny zároveň i kupónové archy pa
třící ke splaceným titrům. Obsahuje-li seznam 
B 1, nebo rejstřík D, kromě těchto titrů ještě 
jiné hodnoty dosud nevylikvidované, bude vrá
cen také tento doklad s patřičným záznamem.

Novák v. r.
za ministra Dra Engliše.

110.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 30. června 1928, 

kterou svolávají se k výměně po případě ke 
splacení titry předválečného dluhu zajiště
ného, znějící na měnu rakouskou a korunovou.

§ 1.
Podle § 10, odst. 1. a § 12, odst. 3. zákona 

ze dne 15. března 1928, č. 52 Sb. z. a n., o pře
vzetí předválečného dluhu zajištěného svolá
vají se

1. k výměně za československé státní dluho
pisy (v dalším zvané krátce „dluhopisy") 
titry předválečného dluhu zajištěného (v dal- 
šíiti zvané krátce „titry") uvedené v příloze 
pod položkami 1—36,

2. ke splacení titry uvedené v příloze pod 
položkou 37.

§ 2.

Z výměny a ze splacení vyloučeny jsou titry 
slosované a splatné před 1. červencem 1919. 
K pozdějšímu slosování a splatnosti se nepři
hlíží.

§ 3.
(1) Titry dlužno zásadně předložití se 

všemi kupony ode dne 1. července 1919, jakož 
i talony.

(2) Výjimečně u titrů uvedených v příloze 
pod položkami 1—3, 14—23, 25, 26, 34, 36 a 
37, ze kterých jest vedle Československa za
vázáno i Rakousko, ponechají si majitelé jako 
certifikát na rakouskou kvótu těchto titrů 
talon, resp. u titrů, které pro svoji blízkou 
splatnost talonů nemají, poslední kupon.

(3) jaké kupony mají býti k těm kterým ti
trům připojeny (t. zv. povinné kupony) a kdy 
má býti připojen talon, resp. kdy talon nebo 
poslední kupon zůstává majiteli jako certifi
kát na rakouskou kvótu, jest podrobně uve
deno v příloze ve sloupcích f), g), i).


