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169.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 3. října 1928 
o výměně prozatímních listů za dluhopisy 

náhradní renty.

Na základě zákona ze dne 22. června 1928, 
č. 104 Sb. z. a n., o převzetí státního před
válečného dluhu nezajištěného, se oznamuje:

§ 1.
Za prozatímní listy, vydané na základě § 8 

zákona ze dne 10. července 1922, č. 250 Sb. z. 
a n., o vyplácení úroků státního předváleč
ného nezajištěného dluhu, a na základě čl. II 
vládního nařízení ze dne 11. prosince 1922, 
č. 365 Sb. z. a n., budou vydány dluhopisy 
náhradní renty, a to:

1. za prozatímní listy serie C — náhradní 
renta 314%,

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 4i/2°/0.

§ 2.
(G Za 100 Kč jmenovité hodnoty prozatím

ních listů bude zásadně vydáno 100 Kč jme
novité hodnoty náhradní renty.

(-) 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 vyplatit!, sečtou se všechny 
prozatímní listy zároveň podané k výměně 
týmž majitelem.

§ 3.
f1) Dluhopisy náhradní 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 renty nemusí 
býti shodný s kusy prozatímních listů poda
ných k výměně.

(s) Jmenovitá hodnota dluhopisů náhradní 
renty zúročí se pololetně zpětmo počínajíc od 
1. května 1928. Ke každému dluhopisu ná
hradní renty bude za tím účelem připojeno 
38 pololetních kuponů, splatných doručiteli 
vždy 1. května a 1. listopadu každého roku, 
z nichž prvý k 1. listopadu 1928, a talon. 
Talon bude vyměněn za nový kupónový arch 
počínajíc .dnem 1. května 1947.

(4) Dluhopisy náhradní renty jsou osvobo
zeny od daně rentové, jsou způsobilé k uklá
dání sirotčích peněz a budou znamenány na 
burse.

§ 4.
I1) Za prozatímní listy, které byly již od

vedeny podle vyhlášky ministra financí ze 
dne 17. dubna 1928, č. 62 Sb. z. a n., u ně
kterého z peněžních ústavů uvedených v této 
vyhlášce (po případě u jeho filiálky), vydá 
příslušné dluhopisy náhradní renty tento pe
něžní ústav (jeho filiálka) proti vrácení 
stvrzenky jím (filiálkou) vystavené.

(2) Za prozatímní listy odvedené přímo
u likvidatury ředitelství státního dluhu
v Praze vydá dluhopisy náhradní renty
ústřední státní pokladna v Praze proti vrá
cení stvrzenky vystavené řečenou likvida-
turou.

(3) Při vydání dluhopisů náhradní renty 
vyplatí se po případě zároveň hotovost podle 
§ 2, odst. 2.

(4) Na vydané dluhopisy náhradní renty a 
na hotovost po případě vyplacenou obdrží 
strana odpočet.

§ 5.

í1) Za prozatímní listy již odvedené podle 
vyhlášky ministra financí ze dne 17. dubna
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1928, č. 62 Sb. z. a n., budou vydávány dluho
pisy náhradní renty počínajíc dnem 15. října 
1928.

(-) Dluhopisy, které nebudou vyzvednuty 
u peněžních ústavů (jejich filiálek) do 31. 
prosince 1929, vydá po této lhůtě ústřední 
statni pokladna v Praze proti vrácení pří
slušné stvrzenky, jejíž pravost musí býti po
tvrzena dotyčným peněžním ústavem (jeho 
filiálkou).

§ 6.
. Prozatímní listy, které nebyly do uve
řejnění této vyhlášky odvedeny, nutno od- 
vesti za účelem jejich výměny za dluhopisy 
náhradní renty u likvidatury ředitelství stát- 
mno dluhu v Praze, a to v propadné lhůtě do 
ol. prosince 1933; jinak zaniká nárok na je
jich výměnu. Tiskopisy k tomu potřebné vydá 
bezplatně řečený úřad.

(-) Po provedené likvidaci vydá dluhopisy 
nahradili renty ústřední státní pokladna 
,'b. 1 aze Proti vrácení příslušné stvrzenky, 
iaz pokladna zároveň vyplatí úrok z pro
zatímních listů k 1. květnu 1928 a po případě 
hotovost podle § 2, odst. 2.

§ 7.
(‘) Prozatímní listy znějící na jméno nebo 

jmak vmkulované budou vyměněny za dluho

pisy náhradní renty podle ustanovení §§ 1_3 
a to zasadně za dluhopisy stejně vinkulované.’

(-0 Takové prozatímní listy nutno odvésti 
za účelem jejich výměny za dluhopisy ná- 
hradni renty přímo u likvidatury ředitelství 
státního dluhu v Praze, a to v propadné lhůtě 
do 31. prosince 1933; jinak zaniká nárok na 
jejich výměnu.

(3) Po provedené likvidaci vydá dluhopisy 
nahradm renty ústřední státní pokladna 
v i raze proti vrácení příslušné stvrzenky.

§ 8.
, Vyplácení úroků z takových prozatím

ních listu zastavuje se dnem 1. května 1928.
, V 1. listopadu 1928 bude vyplacen z pří

slušné náhradní renty.
(2) Budou-li takové prozatímní listy od

vedeny u likvidatury ředitelství státního 
dluhu v Praze nejdéle do 20. října 1928, vy
platí se úrok z příslušné náhradní renty, do
spívající k 1. listopadu 1928, ke dni splatnosti. 
Jinak se vyplatí tento úrok teprve při vydání 
dluhopisu náhradní renty, při čemž se po pří
padě zároveň vyplatí hotovost podle § 2 
odst. 2. * ’

Dr. Engiiš v. r.

StíUnf Hslíárna v Praze,


