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na stavbu a zařízení dráhy včetně opatření 
vozidel a dotace jisťinné reservy, jakož i úro
ků intérkalárních za stavební doby skutečně 
zaplacených a event. ztrát kursovních při opa
třování. kapitálu skutečně vzniklých, nenáleže
jí do zařizovací hodnoty žádné jiné výdaje.

(4) Výdaje za další nové stavby nebo roz
množení provozních zařízení smějí býti při
počteny k zařizovací hodnotě toliko, povolila-li 
státní správa zamýšlené nové stavby nebo roz
množení provozních zařízení a budou-li tyto 
náklady řádně prokázány.

§ 7.
Koncesionář jest povinen přepravovati poš

tu za přiměřenou náhradu.

§ 8.
f

Koncesionář jest povinen sestavovali pro
vozní účet a bilanci podniku lanové dráhy a 
oznámiti ministerstvu železnic data pro sesta
vení roční statistiky.

§ 9.
(1) Koncesionář jest povinen obsazovati slu

žební místa pouze československými státními 
příslušníky. Výjimky povoluje ministerstvo 
železnic na zvláštní předem podanou žádost.

(2) Koncesionář jest povinen dbáti při ob
sazování služebních míst ustanovení zákona ze 
dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., o pro
půjčování míst legionářům, a zákona ze dne
8. dubna 1927, č. 54 Sb. z. a n., o umísťování 
déle sloužících poddůstojníků, a prováděcích 
předpisů, jež byly nebo budou vydány k pro
vedení nebo na základě těchto zákonů.

§ 10.
Koncese a ochrana proti stavbě nových drah 

podle § 9, lit. b), nařízení č. 238/1854 ř. z., udě
luje se na šedesát (60) let, počínajíc ode dne 
zahájení provozu a zaniká uplynutím této doby. 
Státní správa může však prohlásiti tuto kon
cesi za zaniklou dříve, než tato doba uplyne, 
za podmínek uvedených v § 14.

§ 11.

Státního práva nápadu, jak jest stanoveno 
v § 8 nařízení č. 238/1854 ř. z., se nepoužije.

§ 12.
Koncesionář není oprávněn odevzdati pro

voz koncesované dráhy osobě třetí, ani na účet 
vlastní ani na cizí, leč by to státní správa vý
slovně povolila.

Státní správa jest oprávněna přesvědčit! 
se o tom, že stavba dráhy, jakož i provozní 
zařízení byla ve všech částech účelně a řádně 
provedena a nařídit!, aby závady v tomto 
směru byly odstraněny. Státní správa má též 
právo kdykoliv nahlédnout! do hospodaření 
dráhy.

§ 14.
Státní správa má právo učiniti opatření 

podle zákona, kdyby přes to, že byla dána vý
straha, byly opětně porušeny nebo nebyly 
splněny závazky uložené v koneesní listině, 
nebo koneesních podmínkách • anebo v záko
nech, a prohlásiti podle okolností ještě před 
uplynutím doby koneesní koncesi za zaniklou.

Najman v. r.

§ 13.

64.

Vládní nařízení 

ze dne 2. května 1929,
kterým se provádí zákon ze dne 22. června — 
1928, č. 104 Sb. z. a n., o převzetí státního 

předválečného dluhu nezajištěného.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 22. června, 1928, č. 104 
Sb, z. a n., o převzetí státního předválečného 
dluhu nezajištěného:

§ I-
(1) Nárok na převzetí dluhopisů státního 

předválečného dluhu nezajištěného podle zá
kona č. 104/1928 Sb. z. a n., jak jsou uvedeny 
v příloze tohoto nařízení, nutno uplatni-ti 
zvláštní přihláškou.

(2) Přihlášku jest podati u toho úředního 
schovacího místa, u něhož dluhopisy byly 
odevzdány do úřední úschovy 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. Vzorce přihlášek rozešle ředitel
ství státního dluhu úředním schovacím mí
stům, která je stranám vydají zdarma.

(3) K přihlášce jest připojiti seznam dluho
pisů (vzorec Bl), kterým byly dluhopisy 
u tohoto úředního schovacího místa sezname- 
nány a do úřední úschovy odevzdány. Pro 
každý jednotlivý seznam dluhopisů nutno vy- 
hotoviti zvláštní přihlášku ve dvou stejno
pisech. Jeden stejnopis vrátí úřední scho-
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vací místo podateli jako stvrzenku na podá- I 
nou přihlášku.

(-i) Týká-li se přihláška dluhopisů zlaté 
renty rakouské neb uherské, pro jejíž^ pře
vzetí ustanovil ministr financí zvláštní pře
jímací poměr na základě § 8 zákona ze dne
10. července 1922, č. 250 Sb. z. a n., jest při- 
pojiti k seznamu dluhopisu příslušný výnos 
ministerstva financí v originále.

(5) Stejné přihlášky vyhotoví každé úřední 
schovací místo pro seznamy dluhopisů, jimiž 
samo převedlo do úřední úschovy dluhopisy, 
které jako vlastní mělo u sebe anebo které 
drželo neb mělo v úschově pro osoby jiné 
z důvodu jakéhokoliv při zavedení úřední 
úschovy.- K přihlášce jest připojiti v tomto 
případě seznam dluhopisů, kterým byly pře
vedeny do úřední úschovy (seznam Bl, rej
střík D).

(6) Totéž platí pro soudy a státní 
úřady, státní ústavy, podniky, fondy a pod., 
které nejsou úředními schovacími místy a 
převedly do úřední úschovy dluhopisy, jež 
měly z jakéhokoliv důvodu v držení neb 
úschově při zavedení úřední úschovy (§ 11 
vládních nařízení ®č. 151 a 355 Sb. z. a n. 
z r. 1921). Za tím účelem vyžádají si nej
později do 31. srpna 1929 potřebné vzorce 
přihlášek od ředitelství státního dluhu v Pra
ze, od něhož se jim dostane dalších pokynů.

(J Přihlášku o převzetí dluhopisů jest po- 
dati v propadné lhůtě od 15. května 1929 do 
31. prosince 1933, jinak zanikne nárok na 
převzetí dluhopisů.

(s) Jestliže byla již podána přihláška podle 
vládního nařízení ze dne 11. prosince 1922, 
č. 365 Sb. z. a n., která nebyla vyřízena do 
účinnosti zákona č. 104/1928 Sb. z. a n., t. j. 
do 9. července 1928, netřeba podávati novou 
přihlášku. Taková přihláška bude vyřízena 
co do všech dluhopisů obsažených v seznamu 
k ní připojeném podle zákona č. 104/1928 Sb. 
z. a n. a podle tohoto nařízení.

§2.
Ředitelství státního dluhu vyzve postupně 

v pořadí, které samo určí, jednotlivá úřední 
schovací místa, aby mu zaslala přihlášky 
u nich podané nebo jimi vyhotovené podle 
§1, odst. 2. a 5. úřední schovací místa budou 
přijímati i přihlášky, které by u nich potom 
ještě byly podány, nejpozději však do 31. pro
since 1933. Počátkem roku 1934 vyzve ředi
telství státního dluhu všechna úřední scho
vací místa, aby mu zaslala přihlášky do této

lhůty u nich podané a jemu nosud nepředlo
žené.

§ 3.
O přihláškách rozhodne ředitelství stát

ního dluhu, do jehož rozhodnutí jest pří
pustná stížnost k ministerstvu financí. Stíž
nost jest podati do 30 dnů od doručení roz
hodnutí u ředitelství státního dluhu v Praze.

§ 4.
(1) Převzaty budou dluhopisy, které jsou 

v úřední úschově podle vládních nařízení 
č. 151 nebo č. 355 Sb. z. a n. z r. 1921 a které 
jsou označeny podle vládního nařízení ze dne* 
12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n.

(2) Z převzetí jsou vyloučeny dluhopisy, 
které byly označeny mimo území českoslo
venské republiky ku provedení čl. 203 mírové 
smlouvy St. Germainské, pokud se týče čl. 
186 mírové smlouvy Trianonské, tedy také 
dluhopisy označené razítkem skutečných čes
koslovenských zastupitelských úřadů.

(3) Závazek z převzatých dluhopisů bude 
splněn:

A. výměnou za náhradní rentu neslosova- 
telnou,

B. výměnou za náhradní rentu umořitel- 
nou,

C. splacením v hotovosti.

(-i) Pro výměnu předválečných dluhopisů 
na jméno (vinkulováných) platí zvláštní usta
novení §§ 29—34.

A. Výměna dluhopisů za náhradní rentu ne- 
slosovatelnou.

§ 5.
Za dluhopisy uvedené v příloze pod č. 1—11 

bude vydána náhradní renta neslosovatelná, 
a to:

1. za dluhopisy uvedené pod č. 1, 
neslosovatelná náhradní renta 31/2%,

2. za dluhopisy uvedené pod č. 2—8, 
neslosovatelná náhradní renta 4%,

3. za dluhopisy uvedené pod č. 9 a 10, 
neslosovatelná náhradní renta 4 2%,

4. za dluhopisy uvedené pod č. 11, 
neslosovatelná náhradní renta 4Vš%.

§ 6.
( ' ) Neslosovatelná náhradní renta bude vy

dána za předválečné dluhopisy v poměru

46*
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100 Kč = 100 K korunové měny u dluhopisů 
uvedených v příloze pod č. 1—6 a pod 
č. 9—11 a v poměru 251-25 Kč = 100 zl. 
zlaté renty u dluhopisů uvedených v příloze 
pod č. 7 a 8, pokud se týče v poměru, který 
ministr financí ustanovil pro převzetí zlaté 
renty podle § 8 zákona č. 250/1922 Sb. z. a n.

(2) Za dluhopisy uvedené v příloze pod č. 7, 
8 a 11 bude vydána náhradní renta nesloso- 
vatelná jen v kusech dělitelných stem. Zby
tek přejímací hodnoty stem nedělitelný vy
platí se hotově. Při zjištění částky, kterou 
jest hotově vyplatí ti, berou se v počet všechny 
dluhopisy téže emise zároveň přihlášené k vý
měně.

§7.

(!) Dluhopisy neslosovatelné náhradní 
renty budou zníti zásadně na majitele a ta
kové dluhopisy budou vydány v kusech po Kč 
100, 200, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000.

(-) Kusy neslosovatelné náhradní renty 
nemusí býti shodný s kusy předválečných 
dluhopisů přihlášených k výměně.

(3) Jmenovitá hodnota dluhopisů nesloso
vatelné náhradní renty zúročí se pololetně 
zpětmo 1. května a 1. listopadu. Ke každému 
dluhopisu neslosovatelné náhradní renty bude 
za tím účelem připojeno 88 pololetních ku
ponů, z nichž prvý k 1. listopadu 1928, a ta
lon.

(4) úroky z dluhopisů neslosovatelné ná
hradní renty jsou osvobozeny od daně ren
tové.

B. Výměna dluhopisů za náhradní rentu umo- 
řitelnou.

§ 8.

Za 4% uherský vyvažovači pozemkový 
dluh (přílohy č. 13) bude vydána umořitelná 
náhradní renta 4%..Za 41/2% uherskou umo- 
řitelnou rentu z r. 1914 (přílohy č. 14) bude 
vydána umořitelná náhradní renta i

§ 9.

Ú) Náhradní renta umořitelná bude vy
dána za původní dluhopisy v poměru 100 Kč = 
100 K korunové měny.

(2) Za dluhopisy 41/4% uherské umořitelná
renty z r. 1914 budou vydány dluhopisy ná
hradní renty umořitelná jen v kusech děli
telných stem. Zbytek přejímací hodnoty stem
nedělitelný vyplatí se hotově. Při zjištění

částky, kterou jest hotově vyplatili, berou se 
v počet všechny dluhopisy této emise záro
veň přihlášené k výměně.

§10.

(!) Dluhopisy, náhradní umořitelná renty 
budou zníti zásadně na majitele a budou vy
dány v kusech po Kč 100, 200, 1.000, 2.000, 
10.000, 20.000.

(2) Kusy náhradní umořitelná renty ne
musí býti shodný “s kusy původních dluho
pisů přihlášených k výměně.

(3) Jmenovitá hodnota dluhopisů náhradní 
umořitelná renty zúročí se pololetně zpětmo 
1. května a 1. listopadu. Ke každému dluho
pisu bude za tím účelem připojeno 88 polo
letních kuponů, z nichž prvý k 1. listopadu 
1928, a talon.

(4) Úroky.z dluhopisů náhradní renty umo- 
řitelné jsou osvobozeny od daně rentové.

§ 11.

(J) -Dluhopisy náhradní umořitelné renty 
4% a 43/^.% budou umořeny nejdéle ve 25 le
tech počínajíc rokem 1929. Každoročně -bude-- 
umbřena 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.

§ 12.
O) Vyšetření částky, která bude umořena 

slosováním, provede ministerstvo financí 
v dohodě s nej vyšším účetním kontrolním 
úřadem. Ministr financí jest zmocněn sloso
vání kdykoli sesíliti,

(2) Vyhláška o tom, v jakém rozsahu bude 
provedeno slosování, uveřejní se v úředních 
listech nejpozději dne 15. září dotyčného roku,

§ 13.

Tahy se konají veřejně vždy 1. října do
tyčného roku (prvý tah 1. října 1929) pod 
dohledem zvláštní komise, kterou sestaví mi
nisterstvo financí, a za účasti nej vyššího 
účetního kontrolního úřadu. Místo a hodina 
tahu se oznámí v Úředních listech nejpozdě] i 
den před tahem. O slosovacím výkonu povede 
komise zvláštní zápis, jenž bude podepsán
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všemi členy komise. Výsledek slosování bude 
uveřejněn v úředních listech.

§ 14.
(1) Na každý vylosovaný úpis bude vypla

cena doručiteli jmenovitá hodnota dluhopisu, 
splatná za 1 měsíc po tahu u ústřední státní 
pokladny v Praze nebo u jiných plateben, 
které budou stanoveny ministerstvem fi
nancí.

(2) Připadá-li den tahu nebo den splatnosti 
na neděli, svátek, nebo památný den republiky 
československé, koná se tah, pokud se týče vý
plata, nejbližšího všedního dne.

§ 15.
Ministr financí jest zmocněn neumořenou 

posud část emise kdykoli splatili bez sloso
vání po předchozí tříměsíční výpovědi.

§ 16.
(1) Povinnost státu vyplácet! úroky z dlu

hopisu zaniká dnem, kdy bude dluhopis 
splatný.

(2) Při výplatě jmenovité hodnoty dluho
pisu musí býti vráceny s dluhopisem všechny 
příslušné, v den splatnosti dluhopisu ještě 
nedospělé kupony, jinak se srazí při výplatě 
hodnota chybících nedospělých kuponů.

Vyplacení kuponů při výměně 
předválečných dluhopisů.

§ 17.
(1) Při výměně předválečných dluhopisů 

za náhradní rentu neslosovatelnou nebo umo- 
řitelnou vyplatí se zadrželé úroky represen
tované kupony dospělými od 1. srpna 1920 
u dluhopisů rakouských, pokud se týče od 1. 
srpna 1921 u dluhopisů uherských a narostlé 
do 1. května 1928.

(2) Kupony dospělé od 1. srpna 1920, po
kud se týče od 1, srpna 1921 do 1. května 
1928 včetně vyplatí se tudíž plnou výplatní 
hodnotou.

(s) Kupony dospívající od 1. června 1928 
do 1. října 1928 včetně vyplatí se poměrnou 
částí své výplatní hodnoty za dobu ode dne, 
ledy kupon počal běžeti, do 1. května 1928. 
Totéž platí pro celoroční kupony padesátizla- 
tových kusů 4% konvertované papírové renty 
dospívající 1. listopadu 1928.

(4) Výše těchto (všeobecných) zadrželých 
úroků jest udána pro každou jednotlivou 
emisi procentem přejímací hodnoty dluhopisu

v 9. sloupci přílohy pro případ, že k dluho
pisu jsou připojeny všechny kupony počína
jíc kuponem uvedeným v 8. sloupci přílohy.

§ 18.
(1) . Při výměně dluhopisů, které dne 26. 

srpna 1922 byly ve vlastnictví českosloven
ských státních příslušníků nebo tuzemských 
právnických osob, vyplatí se hotově také ku
pony dospělé od 1. března 1919 do 1. července 
1920 u dluhopisů rakouských, pokud se týče 
do 1. července 1921 u dluhopisů uherských, a 
to plnou výplatní hodnotou.

(2) Výše zadrželých úroků, zahrnujících 
tyto zvláštní i ony všeobecné (§ 17) zadrželé 
úroky, jest udána pro každou jednotlivou 
emisi procentem přejímací hodnoty dluhopisu 
v 7. sloupci přílohy pro případ, že k dluho
pisu jsou připojeny všechny kupony počína
jíc kuponem uvedeným v 6. sloupci přílohy.

§ 19-
(1) Pro posouzení okolnosti, byly-li dluho

pisy dne 26. srpna 1922 ve vlastnictví česko
slovenského státního příslušníka nebo tuzem
ské právnické osoby, jest rozhodno prohlá
šení ukladatele na seznamu dluhopisů (vzo
rec B2), kterým byly seznamenány a ode
vzdány do úřední úschovy.

(2) Tvrdí-li strana, že stav ke dni 26. srpna 
1922 neodpovídá zmíněnému prohlášení nebo 
má-li úřad rozhodující o přihlášce o tom dů
vodné pochybnosti, jest na straně, aby roz
hodné okolnosti jí tvrzené věrohodně osvěd
čila. Stejnou povinnost má strana, není-li ze 
seznamu dluhopisů patrna československá 
státní příslušnost vlastníka dluhopisů anebo 
vlastnictví k nim.

(3) Za tuzemské právnické osoby poklá- 
dati jest ony, které dne 28. srpna 1922 měly 
v tuzemsku své sídlo.

§ 20.

(!) Úroky budou vyplaceny toliko na ku
pony, které jsou v úřední úschově jako pří
slušenství určitého pláště.

(2) Není-li kupon regulérní, t. j. nesouhla- 
sí-li s pláštěm, ke kterému jest připojen, co 
do čísla, serie, litery neb dělení (k jednomu 
plášti jest připojeno pro určitý kupónový ter
mín více kuponů téže splatnosti nebo na
opak), není to na překážku jeho vyplacení 
u dluhopisů uvedených v příloze pod č. 1—11. 
Kupon musí však náležeti téže emisi a nejsou 
zastupitelné kupony různých splatností.
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U dluhopisů uvedených v příloze pod č. 18 a 
14 jednotlivé irregulérní kupony se nehono- 
rují.

§ 21.
(’) Hodnotu chybících kuponů, pokud re

presentují úroky běžící od 1. května 1928, 
nutno nahradili.

(2) Kupony dospívající od 1. června 1928 
do 1. října 1928 včetně, musí býti tudíž na
hrazeny poměrnou částí své výplatní hodnoty 
za dobu od 1. května 1928 do dospělosti ku
ponu; totéž platí pro celoroční kupony pade- 
sátizlatových kusů 4% konvertované papí
rové renty dospívající 1. listopadu 1928. Chy
bící kupony dalších splatností musí býti na
hrazeny plnou výplatní hodnotou.

(3) Na úhradu chybících kuponů zadrží si 
finanční správa příslušnou částku z hotovosti, 
kterou jest vyplatiti na úrocích podle §§17 
a 18. Nestačí-li tyto srážky, zadrží si finanční 
správa na zbytek úhrady kupony stejné hod
noty příslušných dluhopisů náhradní renty.

C) Splacení dluhopisů v hotovosti.

§ 22.

(1) Dluhopisy 41/2%' rakouských státních 
pokladničních poukázek z r. 1914 (přílohy 
č. 15), pokud náležejí k sériím II, III, IV, VI, 
VII, X, XIII, XIV a XV, budou vyplaceny ho-- 
tově, a to v poměru 100 Kč za 100 K jmeno
vité 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.

§ 23.
O 'Dluhopisy této emise, které náležejí 

k sériím IX a XII a které dne 26. srpna 1922 
byly ve vlastnictví československých státních 
příslušníků nebo tuzemských právnických 
osob, budou vyplaceny bez úroků hotově, a to 
v poměru 100 Kč za 100 K jmenovité hod
noty.

(2) Dluhopisy této emise, pokud náležejí 
k sériím I, V, VIII a XI, nebudou převzaty.

§ 24.
Pro posouzení okolnosti, byly-li dluhopisy 

této emise dne 26. srpna 1922 ve vlastnictví 
československého státního příslušníka nebo 
tuzemské právnické osoby, v případě vypla
cení kuponů dospělých do 1. července 1920 
(§ 22, odst. 3.) a v případě vyplacení dluho
pisů ,(§ 28, odst. 1.), platí ustanovení § 19.

§ 25.
(J) Ustanovení §§ 22—24 platí obdobně 

také pro dluhopisy této emise znějící na 
jméno (vinkulované).

(2) U takových dluhopisů sérií uvedených 
v § 23 výplata úroků prováděná na základě 
vládního nařízení ze dne 15. března 1919, č. 
132 Sb. z. a n., jest od 9. července 1928 zasta
vena. úroky dospělé od 2. ledna 1919, které 
na základě tohoto nařízení byly vyplaceny 
z dluhopisů sérií IX a XII, srazí se při vypla
cení jistiny.

(3) Kromě příloh předepsaných v § 1 jest 
přihlášku doložiti v těchto případech vyda
ným úrokovým platebním archem, který musí 
býti opatřen potvrzením dotyčného úřadu 
o zastavení výplaty úroků, a doklady potřeb
nými k devinkulaci.

§ 26.
í1) Dluhopisy staršího státního dluhu 

z doby před unifikací r. 1868 (přílohy č. 16) 
budou splaceny hotově dvacetinásobnou část
kou vyplácených úroků. _

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

(3) Kromě příloh předepsaných v § 1 jest 
přihlášku doložiti v tomto případě vydaným 
úrokovým platebním archem, který musí býti 
opatřen potvrzením dotyčného úřadu o zasta
vení výplaty úroků, a doklady potřebnými 
k devinkulaci.

§ 27.
Dílčí dluhopisy 4% konvertované papírové 

renty, 4% konvertované stříbrné renty, 4'2% 
papírové renty a 4'2% stříbrné renty (pří
lohy č. 4, 5, 9, 10), které znějí na 2'50 zl. a 
10 zl., vyplatí se hotově, a to za každých 
2'50 zl. jmenovité hodnoty i s úroky 7 Kč.
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Ustanovení platná pro výměnu 
i výplatu v hotovosti.

§ 28.
t1) Dluhopisy náhradní renty vydané za 

převzaté předválečné dluhopisy zašle ředitel
ství státního dluhu po projednání přihlášek 
dotyčnému úřednímu schovacímu místu, je
muž zároveň poukáže zadrželé úroky z před
válečných dluhopisů a případné částky kapi
tálové. úřední schovací místo vydá dluhopisy 
náhradní renty a vyplatí příslušející hotovost 
na podkladě konsignací, které sestaví podle 
jednotlivých přihlášek ředitelství státního 
dluhu a jemu za tím účelem zašle, proti vrá
cení stvrzenky (§1, odst. 3.).

(2) úřední schovací místo vybere od strany 
paušální náhradu, odstupňovanou podle jme
novité hodnoty vydané náhradní renty, po 
případě podle kapitálové částky vyplacené 
v hotovosti (§ 22, odst. 1., § 23, odst. 1.), a to:

2 Kč až do 1.000 Kč,
5 Kč „ „ 10.000 Kč,

10 Kč „ „ 100.000 Kč,
20 Kč přes 100.000 Kč.
(3) Předválečné dluhopisy, jichž převzetí 

bude pravoplatně zamítnuto, vydá ředitelství 
státního dluhu z úřední úschovy a vrátí je 
straně prostřednictvím úředního schovacího 
místa proti vrácení stvrzenky (§ 1, odst. 3.).

Zvláštní ustanovení pro výměnu předváleč
ných dluhopisů znějících na jméno (vinkulo- 

vaných).

§ 29.
(!) Výměna předválečných dluhopisů zně

jících na jméno (vinkulovaných), které jsou 
uvedeny v příloze pod č. 1—14, bude prove
dena postupně podle jednotlivých berních 
úřadů, pokud se týče podle jednotlivých zem
ských finančních pokladen, u nichž jsou úroky 
z takových dluhopisů předepsány k výplatě.

(2) Ředitelství státního dluhu zastaví 
z moci úřední před zahájením výměny vý
platu úroků u dotyčného úřadu předepsanou. 
Tím bude zastavena výplata úroků nejen bu- 
doucně dospívajících, nýbrž i úroků již splat
ných, ale posud nevybraných.

j-3-*, O zastavení výplaty úroků uvědomí do
tyčný úřad toho, kdo k jejich vybírání byl
oprávněn a zároveň ho vyzve k podání při
hlášky o výměnu předválečných dluhopisů za

dluhopisy náhradní renty. Přihlášku jest po- 
dati u tohoto úřadu v propadné lhůtě do 31. 
prosince 1933, jinak nárok na výměnu za
nikne. K výměně lze přihlásili toliko dluho
pisy u tohoto úřadu k" výplatě úroků přede
psané.

(4) Vzorec přihlášky úředně stanovený 
vydá straně dotyčný úřad zdarma. Na dluho
pisy rakouské a dluhopisy uherské jest po
dali zvláštní přihlášku. Přihlášku jest vyho- 
toviti ve dvou stejnopisech; jeden stejnopis 
vrátí úřad podateli jako stvrzenku na poda
nou přihlášku.

(5) K přihlášce jest připojili seznam dlu
hopisů (vzorec B 1), kterým byly dluhopisy 
seznamenány a odevzdány do úřední úschovy, 
a úrokový platební arch, byl-li vydán. Obsa
huj e-li seznam B1 dluhopisy, o jichž převzetí 
nutno podle tohoto nařízení podali' přihlášku 
u různých míst (na př. u různých berních 
úřadů), jest připojiti seznam dluhopisů 
k jedné přihlášce a v ostatních přihláškách 
naň odkázali; obsahuje-li seznam B1 mime 
dluhopisy na jméno také dluhopisy na maji
tele, bude připojen ku přihlášce, která se podá 
u úředního schovacího místa.

§ 30.
(O Přihlášky, podané u berních úřadů nebo 

u zemských finančních pokladen, předloží do
tyčný úřad ředitelství státního dluhu ve lhů
tě, kterou mu toto ředitelství určí při zasta
vení výplaty úroků.

(2) Dotyčný úřad bude přijímali i při
hlášky, které by u něho byly podány ještě po 
uplynutí zmíněné lhůty, nejpozději však do 
31. prosince 1933. Počátkem roku 1934 před
loží úřad ředitelství státního dluhu přihlášky 
do tohoto dne u něho podané a tomuto ředitel
ství posud nepředložené.

§ 31.
D) Předválečné dluhopisy na jméno (vin- 

kulované), které nejsou předepsány k výplatě 
úroků v tuzemsku, nutno přihlásiti k výměně 
přímo u likvidatuřy ředitelství státního dluhu 
v Praze. Přihlášky jest podati u tohoto úřadu 
v propadné lhůtě do 31. prosince 1933, jinak 
nárok na výměnu zanikne. Jinak platí usta
novení § 29, odst. 4. a 5.

(2) Předválečné dluhopisy na jméno (vin- 
kulované), které byly předepsány k výplatě 
úroků v tuzemsku, ze kterých však výplata 
úroků byla z kteréhokoli důvodu zastavena,
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nutno přihlásiti k výměně rovněž přímo u lik- 
vidatury ředitelství státního dluhu v Praze 
podle ustanovení odst. 1.

§ 32.
(!) Pro rozhodování o přihláškách poda

ných podle §§ 29 a 31 platí ustanovení § 3.
(2) Převzaté dluhopisy budou vyměněny za 

dluhopisy náhradní renty odpovídající do
tyčné emisi, a to v zásadě podle ustanovení 
§§ 5—7, pokud se týče §§ 8—16.

(3) Za 41/2% obligace ža výkup výčepních 
regálních práv (přílohy č. 12) bude vydána 
neslosovatelná náhradní renta 4(/2% uvedená 
v § 5, č. 4.

(4) Dluhopisy náhradní renty vydané za 
předválečné dluhopisy na jméno (vinkulo- 
vané) budou zníti zásadně na totéž jméno 
jako původní dluhopis. Úroky z nich budou 
vypláceny poštovním úřadem šekovým.

(s) Dluhopisy neslosovatelné náhradní 
renty na jméno (vinkulované) budou vydány 
v kusech dělitelných stem, a to po případě 
i v jiných kusech, než které jsou uvedeny 
v § 7, odst. 1.

§ 33. '
(1) Při výměně dluhopisů na jméno (vinku- 

lovaných) za příslušnou náhradní rentu vy
platí se z nich 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 náhradní 
renty, pokud takové úroky nebyly posud vy
placeny.

(2) československým státním příslušníkům 
a tuzemským právnickým osobám, pokud jsou 
k vybrání dotyčných úroků oprávněny, vy
platí ' se také posud nevyplacené úroky do
spělé od 1. března 1919 do 1. července 1920, 
pokud se týče do 1. července 1921.

(3) První splatnost úroků z náhradní renty 
bude určena prvním úrokovým termínem 
(1. května, 1. listopadu) po dni, kdy byla za
stavena výplata úroků z původních dluhopisů 
u dotyčného úřadu. Jestliže však do období 
tohoto úrokového termínu spadá některý úro
kový termín původního dluhopisu, který byl 
vyplacen ještě před zastavením výplaty 
úroků, určí se první splatnost úroků z ná
hradní renty termínem nejblíže příštím.

(4) Při výměně dluhopisů na jméno (vin- 
kulovaných) vyplatí se hotově po případě 
také zbytek přejímací hodnoty původních 
dluhopisů nedělitelný stem (§ 6, odst. 2., § 9, 
odst. 2.). Při zjištění částky, kterou jest ho
tově vyplatili, berou se v počet všechny dlu
hopisy téže emise znějící na totéž jméno a 
zároveň přihlášené k výměně.

§ 34.
Dluhopisy náhradní renty vydá a přísluše

jící hotovost vyplatí úřad, u něhož byla po
dána přihláška, proti vrácení stvrzenky (§ 29, 
odst. 4., § 31).

§ 35.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr financí v dohodě 
se súčastněnými ministry.

Udržal v. r.

Dr. Vlasák v. r. Dr. Beneš v. r.
černý v. r. Dr. štefánek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Šrámek v. r.

Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Labaj v. r.
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•. 3 O
Přejímací

Hodnota zadrželých úroků v °/o
přejímací hodnoty dluhopisu

Poznámkapoměr za 
100 K Kupony>ó Emise vvplatí-li vyplatí-li

0/0f ^
0° o| (50 zl.) se kupo- 0/0 se kupo-

Ph
c? a ny od ny od

11 2 3
4 1 5 6 7 8 9 10

A. Výměna za náhradní rentu
Zadrželé úroky 

do 1./5. 1928

neslosovatelnou.
i. 8 % % rak. investiční renta . 1-75 100 Kč 1./2.-1./8. 1./8. 1919 32-375 1./8.1920 28-875

2- 4 % rak. korunová renta I.
1./9.1920 32-66emise . . . . . . . • • 2 100 Kč 1./8.-1./9.! 1./3.1919 38-66

| 3. 4% rak. korunová renta II.
1./12,1920 31;6é

emise . . . . . . . . . 2 100 Kč 1./6.-1./12.! 1./6.1919 37-66
! 4J

4% konvertovaná papírová *

1./11.1920 32-—renta ......................................................... o 100 Kč 1./5.-1./11 Ji 1./5.1919 38-—

5.

kusy po 50 zl......................
4 % konvertovaná stříbrná

4 1./11. l./ll. 1919 38-— l./ll. 1920

1./1.1921

34-—

31-33renta .................................. 2 100 Kč 1./1.-1./7. 1./7.1919 37-33
\kusy po 50 zl...................... 4 1./7. 1./7.1919 39-33 í.í!. 1921 31-33

6. 4 % uherská korunová renta. 2 100 Kč 1./6.-1./12. 1./6.1919 37-6é 1./12.1921 27'6G

7. 4% rakouská zlatá renta . . 2 za 100 zl. 
251-25 Kč 1./4.-1./10. 1./4.1919 38-3Š 1./10.1920 32-33

Mimo zadrželé 
úroky vyplatí se 
zbytek přejímací

8. 4% uherská zlatá renta . . 2 za 100 zl.
27-33

hodnoty neděli-

251-25 Kč 1./1.-1./7. 1./7.1919 37-33 1./1.1922

9J 4'2% papírová renta . . . 2-1 100 Kč 1./2.-1./8. 1./8,1919 38-85 1./8.1920 34-65

kusv po 50 zl...................... 4-2 1./8. 1./8. 1919 40-95 1./8.1920 36-75

10. 4'2% stříbrná renta .... 2-1 100 Kč 1./4.-1./10. 1./4.1919 40-25 1./10.1920 33-95

kusy po 50 zl...................... 4'2 1./10. 1./10.1919 40-25 1./Í0.1920 36-05

11. 4%% uherská renta z r. 1913 2-25 100 Kč 1./4.-1./10. 1./4.1919 43.125 1./10.1921 31.875 dtto

12. 4%% obligace za výkup vý
čepních regálních práv . . 100 Kč

úroky
1./1.-1./7.

Všechny,dluhopisy znějí na jména obcí 
a měst. Úroky z nich se vyplácejí podle 

vl. Dař. č. 132/1919 Sb. z. a n.

B. Výměna za náhradní rentu . Zadrželé úroky 
do 1./5. 1928

umořitelnou.
18. 4% uher. vyvažovači dluh

38-— l./ll. 1921 28-—pozemkový........................ 2 100 Kč 1./5.-1./11. 1./5.1919
14. 4%% uher. umořitelná renta

1./9.1921
Mimo zadrželé

z r. 1914............................. 2'25l 100 Kč 1./3.-1./9. 1./8.1919 43-50 32-25 úroky vyplatí 
se zbytek pře-
jímací hodnoty

C. Splacení v hotovosti. nedělitelný
stem.

15. 4^2 % rak. státní pokladniční
poukázky z r. 1914: 
a) serie II, III, IV, VI.

100 Kč 2./1.-1./7.

39-375
Zadrželé úroky

VII, X, XIII, XIV, XV 2-25
poslední

kupon

1-125

1./7.1919 40-125 2./1,1921 do 1./4. 1929

b) serie IX. XII . . . . Dluhopisy těchto sení budou vyplaceny
hotově bez úroku, jestliže dne 20. srpna
1922 byly 
příslušníki

ve vlastnictví čsl. státních
nebo tuzemských práv-
nických osob.

l

16 Starší státní dluh z dobv Vyplatí se hotově dvacetinásobnou

před unifikací r. 1868 .
částkou vyplácených úroku. Zároveň 
se vyplatí úroky dospělé od 1. března

1919 a narostlé do dne výplatj jistiny.

17 Dílčí dluhopisy emisí uve-
děných pod pol. č. 4, 5,
9, 10 ...... . za 2-50 zl.

7 Kč Úroky isou zahrnuty v přejímacím

*

poměru.


