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Sbírka zákonů a nařízení
síekio česlsLoslovesisIs.éifti©.

Obsah; (15i.—153.) 151. Nařízení k provedení zákona ze dne 18. března 1921, č. 124 Sb. z. a n., jímž se 
vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského 
(První prováděcí nařízení). — 153. Vyhláška, ktero.i se opravuje částečně znění vyhlášky ze dne 29. listo
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< výrobkovou III. třídy pro ukládací obvod Bratislava (měst))’

151.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. dubna 1921
k provedení zákona ze dne 18. března 1921* 

124 Sb. z. a n., jíráž se vláda zmocňuje, aby 
zjistila titry předválečného dluhu rakouského, 
uherského a rakousko-uherského (První prová

děcí nařízení).

§ 1.

K částečnému provedení čl. 203Í al. 2., mí
rové smlouvy St. Germainské a přílohy k tomuto 
článku, jakož i ke zjednání předpokladů pro vý
platu úroků, buďtež za následků citovaných usta
novení nejdéle včetně do 15. května 1921

a) zjištěny, seznamenány a do úřední úschovy 
odevzdány všechny dluhopisy (titry) předváleč
ného nezajištěného státního dluhu rakouského a 
nezajištěného společného státního dluhu rakou
sko-uherského, uvedené v § 3 tohoto na- 
r- cní. pokud jsou na území Československé re- - 
Publiky, bez rozdílu, jsou-li majetkem českoslo
venských neb ciz.ích příslušníků;

b) zjištěny a seznamenány titry uvedených 
dhihů, které jako majetek příslušníků českošlo- 
vensjsýcji, jakož i tuzemských osob právních jsou j 
ttiimo území Československé republiky.

Titry sub a) i b) uvedené budou nadále jme
novány v tomto nařízení krátce „dluhopisy".

Dluhopisy, jež jsou na území Československé | 
republiky, buďlež složeny do úřední úschovy-' 
i s příslušnými kupony a talony; dluhopisy pří- I

slušníků československých, jakož i tuzemských 
osob právních, uložené dosud mimo území Česko
slovenské republiky, podle § 1, lit. b), sezname- 
nané, budou do úřední úschovy složeny do 8 dnů 
po jich převozu do československé republiky.

§ 3.

S výhradou konečného rozhodnutí o tom, 
které titry patří pod ustanovení mírové smlouvy 
St. Germainské, citovaná v § 1 tohoto nařízení; 
vztahuje se zjištění, seznamenání, pokud se týče 
úřední úschova ve smyslu tohoto nařízení na tyto 
dluhy:

1. 4% rakouská zlatá renta s kupony 1J4. 
a 1./10.

2. 4% rakouská korunová renta I. emise s ku
pony 1./3. a 1./9.

3. 4% rakouská .korunová renta II. emise 
•s kupony 1./6. a 1./12.

4. 3V.>^ rakouská investiční renta s kupony
1./2. a l./s;

5. Státní železniční půjčka z r. 1913, vydaná 
dle zákona ze dne 25. prosince 1911, č. 239 ř. z., 
a zákona ze dne 31. prosince 1912, č. 2 ř. z. 
z r. 1913, znějící na říšské marky, zúročiiclná 
4V,%, s kupony 1./5. a l./ll.,-

6. Státní pokladniční poukázky vydané na 
základě císařského nařízení ze dne 22. března 
1914, čn 70 ř. z., zúročitelpé 41/2%, znějící na 
K, M, hol. zl. a fcs., s kupony 2,/í. a 1./7.

7. 4'2% papírová renta s kupony 1./2. a 1./8.

8. 4’2-% stříbrná renta s kupony 1./4. a 1./10.
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9. 4% konvertovaná renta papírová s kupony 
1./5. a l./ll.

10. 4% konvertovaná renta stříbrná s ku
pony l./l. a 1./7.

11. Starší státní dluh (z doby před unifikací 
r. 1868): 3% obligace dvorní komory za odvedené 
stříbro roku 1809, 5% císařské dluhopisy za pro
daný statek náboženského fondu v Chebu, 
5% obligace uherské dvorní komory, 3% obligace 
uherské dvorní komory za odvedené kostelní 
stříbro r. 1809; různé menší dluhy z doby před 
rokem 1856, zúročitelnč 1 až 6% v papírech; různé 
menší dluhy z doby před r. 1854,. zúročitelné 5% 
ve stříbře; různé dluhy, znějící na rakouskou 
měnu z let 1818, 1858 a 1866, zúročitelné 5% 
v papírech; půjčky z r. 1864 a 1865, znějící na 
rakouskou měnu, zúročitelné 5% ve stříbře.

§ 4.

Povinnost složití dluhopisy, jež jsou na území 
Československé republiky, do úřední úschovy má 
každá fysická i právní osoba (země, župy, okre
sy, obce, jakož i ústavy, podniky, fondy a pod. 
jimi spravované, dále peněžní ústavy, pokud ne- 

’/• jsou dle příl. A. úředními schovacími místy, spo
lečnosti obchodní, společenstva, korporace, na
dace, fondy, církve, řády, beneficia, -náboženské 
obce atd.),

a) která jako vlastní má u sebe uvedené 
dluhopisy,

b) která dluhopisy drží nebo má v úschově 
pro osoby jiné z důvodu jakéhokoliv.

Nesplní-li držitel nebo uschovatel takovýchto 
dluhopisů této povinnosti, ručí podle platných zá
konů za každou škodu, tímto opominutím vze
šlou.

Složením dluhopisů do úřední1 úschovy ne
mění se ničeho na právním poměru držitele nebo 
zástavního věřitele nebo depositáře a pod. 
k vlastníkovi dluhopisu.

Ohledně soudů a jiných státních úřadů, stát
ních ústavů, podniků, fondů a pod., jakož i ohledně 
státních úřadů a peněžních ústavů, jež podle pří
lohy A. jsou úředními schovacími místy, platí 
mimo to zvláštní ustanovení §§ 11—17 tohoto na
řízení.

Nájemci schránek (safes) v peněžních ústa
vech jsou povinni dluhopisy vyzvednouti a do 
úřední úschovy odevzdati.

§ 5.

, Osoby, jež jsou dle tohoto nařízení povinny
složití dluhopisy do úřední úschovy, vyplní troj
mo řádně a svědomitě, zejména co do druhů, ob

nosů, sérií a čísel dluhopisů seznam dle vzorce B. 
— jejž stejně jako vzorce C., D. a E. stanoví 
ministerstvo financí — a odevzdají vyplněné se
znamy zároveň s dluhopisy schovacímu místu 
příslušnému dle přílohy A.

Skládá-li strana dluhopisy patřící jiným oso
bám, vyplní a současně s dluhopisy odevzdá troj
mo seznamy dle vzorce B. za každou osobu, pro 
kterou dluhopisy má v úschově.

§ 6.

Příslušníci Československé republiky, jakož 
i tuzemské osoby právní (§: 4, odst. 1.), které mají 
své dluhopisy uloženy mimo území Českosloven
ské republiky přímo (nikoliv tedy na př. dluho
pisy, jsoucí v právní úschově některého, tuzem
ského ústavu nebo některé tuzemské odbočky 
ústavu cizozemského), seznamenají tyto dluho
pisy trojmo dle vzorce C. a odevzdají seznamy 
schovacímu místu, příslušnému dle přílohy. A.

Dluhopisy odevzdané do volné neb soudní 
úschovy (nikoli jako podklad lombardních Zápůj
ček) Rakousko-uherské bance nebo jejím býva
lým tuzemským filiálkám, jest pokládati za dluho
pisy uložené přímo mimo území Československé 
republiky.

Za strany, jež mají dluhopisy uloženy u Ví
deňské poštovní spořitelny na rcntovní knížky a 
jež tyto rentovní knížky zaslaly své doby za- úče
lem převozu deposit poštovnímu úřadu šekovému 
v Praze, seznámená dluhopisy tento úřad.

§ 7.
Osoby fysické i právní, nalézající se v ^ob

vodu Československé republiky, zejména peněžní 
ústavy, které nejsou úředními schovacími místy, 
dle přílohy A. a jež dluhopisy svých komitentů, 
pokud jsou příslušníky Československé republiky 
nebo tuzemskými právními osobami, nemají 
efektivně na území Československé republiky, 
nýbrž mimo toto území, jsou povinny dluhopisy 
ty trojmo dle vzorce C. seznamenati a seznamy 
předložití schovacímu místu, příslušnému dle P>''

■ lohy A.
V seznamech budiž zvláště uvedena přesná 

adresa osoby fysické neb právní, u níž se dluho
pisy nalézají, jakož i důvod uložení.

O peněžních ústavech v odst. 1. tohoto Para' 
grafu uvedených a jich funkcionářích, kteří by 
těchto předpisů nedbali nebo proti nim jedna i, 
platí ustanovení §§i 16 a 17 tohoto nařízení.

§ 8.
Složení do úřední úschovy provedou, pokud 

se týče seznamy podají
a) při právních osobách jejich oprávněn! 

zástupci;.
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b) za členy rodiny, žijící ve společné do-; 
mácnosti, přednosta domácnosti;

c) za poručence a opatrovance jejich úředně 
stanovení zástupci, za neodevzdané pozůstalosti 
osoby, které vedou správu pozůstalosti, za kon
kursní podstaty jejich správce.

§ 9.

Pokud není tímto nařízením jinak ustano
veno, bucftež dluhopisy složeny, pokud se týče 
seznamy dluhopisů odevzdány u schovacích míst, 
uvedených v příloze A. U těchto schovacích míst 
lze obdržeti za stanovený poplatek potřebné se
znamy.

§ 10.

o Je-li plášť a kupónový arch, po případě talon 
11 n^ných osob, jest každá z nich povinna tu část 
dluhopisu, kterou má, do úřední úschovy složití 
a v, seznaniu uvésti. u koho se nalézá kupónový 

(arch, případně plášť nebo talon.

Při vinknlovaných dluhopisech předloží se 
pouze plášť bez úrokových výplatných archů.

§ 11.
Soudy a jiné státní úřady, státní ústavy, pód

iu íy, fondy^ a pod. (státní úřady, jež dle přílo- 
iy A. jsou úředními schovacími místy, vyjímajíc), 

iez^ mají z jakéhokoliv důvodu v držení neb 
v úschově dluhopisy v § 3 tohoto nařízení vyjme
nované, vyplní trojmo rejstříky (dle vzorce D.):

a) dluhopisů u nich efektivně ležících,

b) dluhopisů uložených mimo území česko
slovenské republiky,

v obojím případu odděleně dle'jednotlivých druhů 
dluhopisů.

Jeden rejstřík si ponechají, zbylé dva zašlou 
levisníniu odboru ministerstva financí. Dluhopisy 
chovali budou prozatím nadále v úřední úscho- 
vč ve smyslu tohoto nařízení, dokud finančním 
nunisterstvem jinaká úschova nebude nařízena. 
Potřebné tiskopisy mohou obdržeti u ncjbližšího 
Sledního schovacího místa.

§ 12.

Peněžním ústavům v příloze A. uvedeným se 
ukládá ve smyslu Š 3 zákona ze dne 18, března 
Í921, č. 124 Sb. z. a n., aby za účelem urychle

ného a spolehlivého zjištění, jakož i bezpečné 
úřední úschovy dluhopisů ve svých obchodních 
místnostech, svými pracovními silami a s použi
tím svých zařízení v obvodu jednotlivým ústa
vům stanoveném (příl. A.), dle zvláštních příkazů, 
jež jim státní finanční správou budou dány,

a) přijímaly od stran svého obvodu trojmo 
řádně vyplněné seznamy dle vzorce B. (§• 5) 
i s připojenými dluhopisy, aby seznamy porov
naly s předloženými dluhopisy, zejména ve pří
čině označení, druhu, obnosu a čísel dluhopisů a 
dbaly toho, aby seznamy byly řádně a úplně vy
plněny a přesně souhlasily s předloženými dluho
pisy;

b) aby přijímaly od stran svého obvodu troj
mo vyplněné seznamy dle vzorce C. (§ 6) a pře
svědčily se o jejich řádném vyplnění.

V obou sub a) i b) uvedených případech vrátí1 

se straně jeden seznam, opatřený potvrzením pe
něžního ústavu, jeden zůstane u schovacího místa 
a třetí se zašle revisnímu odboru ministerstva 
financí;

c) aby seznamenaly trojmo v celkových rej
střících (dle vzorce D.) dle jednotlivých druhů 
veškeré jim dle a) odevzdané dluhopisy, jakož 
i dluhopisy, u nich efektivně ležící, a fo bez roz
dílu, jde-li o dluhopisy vlastní neb cizí, jim z ja
kéhokoliv důvodu v držbu, úschovu, zástavu a 
pod. odevzdané;

d) aby seznamenaly trojmo v celkových rej
střících (dle vzorce D.) dle jednotlivých druhů 
veškeré dluhopisy, jichž seznamy jim dle b) byly 
odevzdány, jakož i dluhopisy, které mají uloženy 
mimo území Československé republiky, a to bez 
rozdílu, jde-li o dluhopisy vlastní neb cizí, jež jim 
z jakéhokoliv důvodu byly odevzdány v držbu, 
úschovu, zástavu a pod.

Čísla dluhopisů jest v rejstřících uvésti srov
naná dle sérií (pokud jsou), nominclních hodnot 
á čísel v aritmetickém pořadu.

Seznamy stran ad a) i b), jakož i celkové rej
stříky budTtež na důkaz jich správnosti opatřeny 
razítkem schovacího místa a podpisy dvou zod
povědných úředníků;

e) aby dluhopisy, jež dle tohoto nařízení bu
dou u nich složeny, převzaly a tyto dluhopisy, 
jakož i dluhopisy, u nich již ležící (a to bez roz
dílu, jde-li o dluhopisy vlastní neb cizí) chovaly 
prozátím pro státní finanční správu v úřední 
úschově ve smyslu tohoto nařízení, dokud mini
sterstvo financí neučiní jiného opatření;
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f) aby vyhotovily o dluhopisech jim dle a) 
odevzdaných, jakož i o dluhopisech, u nich již 
uložených, lístkový katastr (dle vzorce E.), obsa
hující jednotlivé strany, jež u nich dluhopisy 
dle a) uložily, pokud se týče již měly uloženy.

§ 13.

§ 16.

Veškeré peněžní ústavy, působící jako úřední 
schovací místa (příloha A.), pokud se týče jich 
funkcionáři jsou zodpovědní za řádné a správné 
plnění povinností, tímto nařízením jim uložených, 
a ručí za jednání neb opominutí svých zřízenců, 
pověřených výkonem těchto povinností.

Pro státní úřady, jež jsou dle přílohy A. úřed
ními schovacími místy, platí obdobně ustanovení 
§ 12 s tou změnou, že lístkový katastr vyhotoví 
pouze o dluhopisech u nich dle a) složených.

§ 14.

Veškeré dluhopisy, vzaté schovacími místy 
(příloha A.) do úřední úschovy, buďtež označeny 
tím způsobem, že berní úřad, v jehož obvodu jest 
schovací místo, v Praze a v Brně zemské finanč
ní pokladny, ustanoví svého úředníka, který 
opatří v místnostech schovacího místa plášť, pří
padně talon neb kupónový arch (§ 10) úředním 
razítkem berního úřadu (okrouhlým s datem) a 
připojí k témuž svůj podpis 'faksimile).

Je-li schovacím místem dle přílohy A. státní 
úřad, provede označení svými orgány.

Soudy a jiné státní úřady atd., jmenované 
v § 11 tohoto nařízení, označí dluhopisy a potvrdí 
správnost rejstříků vlastním úředním razítkem 
s připojením data a podpisu úředníka, jejž, k tomu 
ustanoví.

§ 15.

Vydati dluhopisy z úřední úschovy jest bez 
předchozího svolení ministerstva financí nepří- 
pustno. Orgánům státní finanční správy vyhra
zena jest všeliká kontrola provádění tohoto na
řízení.

§ 17.

Peněžním ústavům, pověřeným úřední úscho
vou, pokud se týče jich funkcionářům, kteří by 
předpisů tohoto nařízení nebo příkazů a instrukcí, 
státní finanční správou a jejími orgány daných, 
nedbali nebo proti nim jednali nebo povinnostem 
jim zvláště uloženým řádně nevyhověli, mohou 
býti politickými úřady, pokud se týče administra
tivními policejními vrchnostmi uloženy \ tresty na 
penězích i svobodě, a to v jednotlivých případech 
trest peněžitý do výše 100.000 Kč, trest na svo
bodě do 14 dnů.

§ 18.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, jeho,provedením se pověřuje ministr financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 

Dr. Beneš v. r. 

Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. -r.

Dr. Procházka v. r. 

Husák v. r.

Dr. Burger v. r. 

Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 

Dr. Fatka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 

Dr. Fajnor v. r.
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Příloha A.

k vládnímu nařízení ze dne 7. dubna 1921, 6. 151 Sb. z. a n.

Seznam úředních schovacích míst.

Každé úřední schovací místo dále jmenované jest povinno přijímati od stran obvodu 
jemu přikázaného seznamy i dluhopisy; může však také přijímati; seznamy a dluhopisy 
i od stran, bydlících nebo majících sídlo mimo obvod jemu přikázaný.

V místech, kde stanoveno jest více úředních schovacích míst, aniž by jednotlivým scho- 
vacím místům byly stanoveny zvláštní obvody, mají strany právo seznamy a dluhopisy odevzdati 
u kteréhokoliv z udaných úředních schovacích míst.

Je-li pro některé město stanoveno zvláštní úřední schovací místo a pro ostatní část 
soudního okresu (mimo město) jiné schovací místo, jest při dotyčném jménu města udáno „iuěsto“, 
pokud se týče „ okres “.

Státní úřady, pokud jsou v příloze A. uvedeny jako úřední schovací místa, smějí přijí
mati seznamy a dluhopisy pouze od stran přikázaného jim obvodu.

V příloze A. výslovně neuvedené filiálky peněžních ústavů, jichž centrály jsou úředním 
schovacím místem dle přílohy A., mohou dluhopisy i seznamy odvésti své centrále.

Zemské finanční ředitelství v Brně se zmocňuje, aby přikázalo peněžním ústavům, jež 
jsou určeny dle přílohy A. pro Brno město jako úřední schovací místa, určité obvody, pro něž 
budou působiti jako úřední šchoyací místo dle tohoto nařízení.

Poštovní úřad šekový v Praze může přijímati dluhopisy a seznamy od stran z celého 
obvodu Československé republiky.

Soudní okres.

Aš
Bastianperk
Bečev
Bechyně
Benešov nad Ploučnicí 
Benešov u Prahy 
Beroun 
Bezdružice

Bělá pod Bezdězem
Benátky Nové
Bílina
Blatná
Blatno
Blovice
Boleslav Mladá, město 
Boleslav Mladá, okres

Čechy.

Jméno peněžního ústavu.

Ascher Sparkasse
SparkaSse in Sebastiansberg '(spořitelna)
Stádtische Sparkasse in Petschau (městská spořitelna)
Spořitelna města Bechyně
Sparkasse der Stadtgemoinde in Bensen (spořitelna městská) 
Městská spořitelna v Benešově 
Městská spořitelna v Berouně
Spař- und Vorschufiverein in Weseritz (spořitelní a záloženský 

spolek)
Spořitelna obce města Bělé pod Bezd.
Městská spořitelna 
Sparkasse Bilin (spořitelna)
Městská spořitelna v Blatné
Stádtische Sparkasse in Platten (městská spořitelna)
Městská spořitelna Blovická
Spořitelna města
Okresní záložna hospodářská
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Soudní okres.

BocllOY 
Bor (Haida)
Brandýs n. L.

Brod Český 

Brod Německý 

Brod Vyšší 
Brod Železný 

Broumoy 

Březnice
Budějovice České, město 

Budějovice České, okres 

Bydžov Nový 

Bystřice Nová .

Cvikov í

Čáslav, město 

Čáslav, okres 

Děčín ^ '

Dobřany

Dobříš

Domažlice

Doupov
Dub Český

Duba

Ducbcov

Dvůr Králové n. L. 

Falknov

Fridlanď

Habry

Haňšpach

Hartmanice

Hlinsko

Hluboká

Holice

Hora Kutná

Hora sv. Kateřiny

Horažďovice

Hory Kašperské

Hořice

Hořovice

Hostinné

Hostouň

Hradec Jindřichův 

Hradec Králové, město

/

C e e h y.

Jméno peněžního ústavu.

Stádtische Sparkasse in Bucbau (městská spořitelna)

Sparkasse der Stadtgemeinde Haida (spořitelna města)

Spořitelna městská 

Spořitelna města Českého Brodu 

Spořitelna města Něm. Brodu

Sparkasse der Stadtgemeinde Hohenfurth (spořitelna města) 

Spořitelna města

Sparkasse der Sfcadt Braunau (spořitelna města)

Městská spořitelna 

Spořitelna Česko-Budějovická 

Okresní záložna hospodářská 

Novobydžovská spořitelna

Sparkasse der Stadt Neubistritz (spořitelna města)

Sparkasse der Stadtgemeinde Zwickau (spořitelna města) 

Spořitelna města Čáslavi 

Okresní záložna hospodářská 

Tetschner Sparkasse (spořitelna)

Sparkasse der Stadt Dobrzan (spořitelna města)

Občanská záložna v Dobříši 

Spořitelna v Domažlicích

Stádtische Sparkasse in Duppau (spořitelna městská)
Spořitelna města českého Dubu (Sparkasse der Stadt Bolím.-Aicha) 

Sparkasse der Stadtgemeinde Dauba (spořitelna města) 
česká záložna v Duchcově 

Sparkasse der Stadt Dux (spořitelna města)

Spořitelna Královédvorská

Spař- u. Yorscbufiverein (Sparkasse) (spořitelní a záloženský 

spolek, spořitelna)

Friedlánder Sparkasse (spořitelna)

Okresní záložna hospodářská

Sparkasse der Gemeinde Hainspach (spořitelna obce)

Sparkasse in Hartmanitz (spořitelna)

Občanská záložna

Hlubocká záložna

Spořitelna okresu Holického

Spořitelna horního města Horý Kutné

Sparkasse der Stadt Katharinaberg (spořitelna města)

Spořitelna města

Stadt. Sparkasse in Bergreichenstein

Pošumavská záložna na Kašperských Horách

Městská spořitelna

Městská spořitelna

Stadt Arnauer Sparkasse (spořitelna)

Landwirtschaftliche Bezirks-Vorschufikasse Hostau (okresní 
hospodář, záložna)

Jindřichohradecká spořitelna 

Spořitelna Královéhradecká
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Soudní okres.

Čechy.

Jméno peněžního ústavu.

Hradec Králové, okres

Hradiště Mnichovo 
Hrady Nové 
Humpolec 
Chabařovice 
Cheb, město 
Cheb, okres

Chlumec n. Cidl. 
Chomůtov, m sto 
Chomutov, okres

Chotěboř 
Chrastava 
Chrudim 
Chvalšiny 
Jablonec n. Nisou

Jablonné Německé
Jáchymov
Janovice Uhlířské
Jaroměř
Jesenice
Jičín

Jilemnico
Jílové
Jirkov
Kadaň
Kamenice Česká
Kamenice nad Lipou
Kaplice
Karlín
Kdyně Nová
Kladno
Klatovy
Kolín n. L., město 
Kolín n. L., okres 
Kostelec n. Černými Lesy 
Kostelec n. Orlicí

Královice
Královice Dolní 
Kralupy n. Vit. 
Kraslice 
Krumlov český

Obchodní banka (Zálož. úvěrní ústav)
Okresní "záložna hospodářská 

Spořitelna města

Sparkasse der Stadt Gratzen (spořitelna města)

Městská spořitelna

Sparkasse in Karbitz (spořitelna)

Egerer Sparkasse (spořitelna)

Egerlánder Spař- u. VorschuBverein in Eger (spořitelní a záložní 

spolek)

Spořitelna města

Komotauer Sparkasse (spořitelna)

Landwirtschaftliche Bezirks-VorschuBkasse (okres, hospodář.

záložna) -

Městská spořitelna 

Kratzauer Sparkasse (spořitelna)

Chrudimská spořitelna 

Kalschinger Sparkasse (spořitelna)

Gablonzer Sparkasse (spořitelna)
Ž vnostenská banka, ůl.
Gemeinde-Sparkasse in Deutsch-Gab?l (obecní spořitelna)

St. Joachimsthaler Sparkasse (spořitelna)

Městská spořitelna 

Spořitelna Jaroměřská
Sparkasse der Stadt Jechnitz (spořitelna města)

Obecní spořitelna Jičínská 

Městská spořitelna 

Občanská zálbžna
Sparkasse der Stadt Gorkau (spořitelna města)

Kaadner Sparkasse (spořitelna)
Bohm.-Kamnitzer Gemeindesparkasse (obecní spořitelna)

Záložna
Sparkasse in Kaplitz (spořitelna) v

(viz vzadu)
Okresní hospodářská záložna 

Městská spořitelna 

Spořitelna města 

Spořitelna města Kolína 

Okresní hospodářská záložna 

Okresní záložna hospodářská 

Spořitelna 

Občanská záložna
Sparfa^člíer Stadtgemeinde Grulich (spořitelna města)

Městská spořitelna 
Okresní záložna hospodářská 

Městská spořitelna
Stádtische Sparkasse in Graslitz (městská spořitelna)

Sparkasse der Stadt Krumau (spořitelna města) 
česko-Krumlovská záložna



298

Soudní okres.

Křivoklát 

Lanškroun 

Lázně Kinžvart 

Lázně Mariánské 

Ledeč 

Li báň

Liberec, město

Liberec, okres

Libochovice

Lišov

Litoměřice

Litomyšl 

Litvínov Horní 
Lípa Česká 

Loket

Lomnice n. Lnž. 

Lomnice n. Pop.

Louny

Lovosice

Manětín

Maršov

Mělník

Městec Králové 

Město Nové n. Met. 

Město Nové p. Smrkem

Milevsko

Mimoň

Mirovice

Most

Mýto Vysoké

Náchod

Nasavrky

Nechanice

Nepomuky

Netolice

Neveklov

Nusle

Nýdek

Nymburk

Nýrsko

Opočno

Pacov

Sbírka zákonů a nařízení, č. 151.

Čechy.

Jméno peněžního ústavu.

Okresní záložna hospodářská ,

Sparkasse in Landskron (spořitelna)

Stádtische Sparkasse in Bad Konigswart (městská spořitelna) 

Marienbader Sparkasse (spořitelna)

Okresní záložna hospodářská 

Městská spořitelna

Reichenberger Sparkasse (spořitelna)

Gemeindesparkasse der Stadt Reichenberg (spořitelna města) 

Bezirkssparkasse in Reichenberg (okresní spořitelna)

Spořitelna

Spořitelna

Ivo mm un al-Sp ark as s e in Leitmeritz (městská spořitelna) 
Severočeská banka, akc. spol.

Spořitelna města Litomyšle

Sparkasse der Stadt Oberleutensdorf (spořitelna města) 

Bohm.-Leipaer Sparkasse (spořitelna)

Sparkašse der Stadtgemeinde Elbogen (spořitelna města)

Okresní záložna hospodářská 

Městská spořitelna 

Spořitelna městská 

Lobositeer Sparkasse (spořitelna)

Banka stavebních živností a průmyslu, hl.

Okresní hospodářská záložna

Sparkasse der Marktgemeinde Marschendorf (spořitelna obce) 
Spořitelna Mělnická 

Obecní spořitelna města 

Obecní spořitelna
Bezirkssparkasse Raspenau i. B. Einlagestelle Neustadt a. d. Tafel- 

fichto (fil. okres, spořitelny Raspenava)

Spořitelna' města

Sparkasse der Stadtgemeinde Niemes (spořitelna města)

Okresní záložna hospodářská 

Sparkasse in Bribc (spořitelna) 
česká .záložna v Mostě 

Městská spořitelna 

Městská spořitelna 

Okresní záložna hospodářská 

Městská spořitelna 

Spořitelna města 

Spořitelna města 

Městská spořitelna 

(viz vzadu)

Neudeker Sparkasse (spořitelna)

Spořitelna města

Sparkasse der Stadt Neuern (spořitelna města)

Spořitelna města 

Spořitelna města
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Paka Nová 

Pardubice, město 

„ okres . 

Písek, město 

„ okres 

Planá

Planá Horní 

Plániee 

Plzeň, město

” r

« »
» o

Soudní okres.

r> v
„ okres 

Počátky 
Podbořany 
Poděbrady 
Police n. M. 
Polička 
Polná 
Postoloprty 
Prachatice

Přelouč
Přeštice

Příbram

Přibyslav
Přimda
Přísečnice
Praha
Kakovník
Roketnice n. Jiz.

Rokycany
Rokytnice
Ronšperk
Roudnice n. L.
Rumburk
Rychnov n. Kuěž.' 
ftíčauy

Sedlčany 
Sedlec n. dr. 
Semily
Skalice Česká 
Smíchov 
Soběslav 
Sobotka

Čechy.

Jméno peněžního ústavu.

Městská spořitelna 

Městská spořitelna 

Občanská záložna 

Písecká městská spořitelna 

Okresní záložna hospodářská 

Planer Sparkasse (spořitelna)

Oberplaner Sparkasse (spořitelna)

Spořitelna města 

Městská spořitelna 

Agrární banka, fil.

Česká průmyslová banka, fil.

Pražská úvěrní banka, fil.

Vídeňská bankovní Jednota, fil.

Živnostenská banka, fil.

Plzeňská banka 

Záložna Počátecká
Sparkasse der Stadt Podersam (spořitelna města)

Spořitelna městská 

Spořitelna městská 

Spořitelna města 

Městská spořitelna
Sparkasse der Stadt Postelberg (spořitelna města)

Prachatitzer Sparkasse (spořitelna)

Občanská záložna 

Městská spořitelna 

Spořitelna města 
Městská spořitelna Příbramská 

Spořitelna města Přibyslavi
Sparkasse der Stadt Pfraumberg (spořitelna města)

Prebnitzer Sparkasse (spořitelna)

(viz vzadu)
Spořitelna Rakovnická 
Rochlitzer Spař- u. VorschuBverein (spořitelní a záloženský spolek) 

Obecní spořitelna v Rokycanech
Sparkasse der Stadtgemeinde Rokitnitz (spořitelna města)

Spař- u. VorschuBverein Ronsperg (spořitelní a záloženský spolek) 

Obecní spořitelna města 
Rumburger Sparkasse (spořitelna)

Městská spořitelna 
Spořitelna okresu Říčanského 

Městská spořitelna 

Občanská záložna 

Městská spořitelna 
Spořitelna města české Skalice 

(viz vzadu)

Spořitelna města 

Obecní spořitelna

Sbírka zákonů a nařízení, č. 151.
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Soudní okres.

Sťodo 

Strakonice 

Strašecí Nové 

Stříbro 

Sušice

Sviny Trhové 
Šluknov 

Štětí 

Štojjy

Tábor

Tachov

Tanwald

Teplá

Teplice u Broumova 
Teplice-šanov

Touškov

Trutnov

Třeboň 

Turnov 

Týn n. Vit.

Týn Horšův

Unhošť 
Úpice 

Ústí n. L.

Ústí n. Orlicí 

Úštěk 

Warnsdorf 

Vary Karlovy 

Výprty 

Vel v ary

Veselí n. Lužnicí

Vildštejn

Vimperk

Vinohrady Král.
Vlašim

Vodňany

Volary

Volyně
Votice

Vožice Malá

Vrchlabí

Vršovice
Vysoké n. Jiz.

Sbírka zákonů a nařízení, č. 151.

Čechy.

Jméuo peněžního ústavu.

Sparkasse der Stadt Staab (spořitelna města)

Spořitelna města 

Spořitelna města

Sparkasse der Stadt Mies (spořitelna města)

Spořitelna města 

Spořitelna

Schluckenauer Sparkasse (spořitelna)

Sparkasse der Stadtgemeinde Wegstádtl (spořitelna města) 

Spar-uud Darlehenskassenverein Stecken (spořitelní a záloženský 
spolek)

Spořitelna města Tábora 

Sparkasse in Tachau (spořitelna)

Stádtische Sparkasse in Tannwald (městská spořitelna)

Stádtische Sparkasse in TepK(městská spořitelna)

Markt Wekelsdorfer Gemeindesparkasse (obecní spořitelna) 

Teplitzer Sparkasse 
Živnostenská banka, fil.

Sparkasse der Stadt Tuschkau (spořitelna města)

TrautChauer Sparkasse (spořitelna)
Moravsko-slezská banka, til.

Spořitelna 

Spořitelna města 

Spořitelna města

Laadwirtschaftliche BezirksvorschuOkasse Bischofteiuitz (okresní 
hospodářská záložna)

Městská spořitelna 

Městská spořitelna 

Aussiger Sparkasse (spořitelna)
Pražská úvěrní ba ika( fil.

Občanská záložna

Sparkasse der Stadtgemeinde Auscha (spořitelna města) 

Warnsdorfer Sparkasse (spořitelna)

Karlsbader Sparkasse (spořitelna)

Weiperter stádtische Sparkasse (městská spořitelna)

Obecní spořitelna města

Okresní záložna hospodářská

Bezirkssparkasse in Wildstein (okresní spořitelna)

Vimperská záložna
Sparkasse der Stadtgemeinde Winterberg 

(viz vzadu)
Spořitelna
Spořitelna obce města 

Sparkasse in Wallern (spořitelna)
Spořitelna města 
Spořitelna města Votic 
Okresní záložna hospodářská 

Stadt-Hohenelber Sparkasse (spořitelna)

(viz vzadu)
Občanská záložna
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Čechy.

Soudní okres. Jméno peněžního ústavu.

Zbiroh Okresní hospodářská záložna

Zbraslav Okresní hospodářská záložna

Žacléř Stádtische Sparkasse in Schatzlar (městská spořitelna)

Žamberk Městská spořitelna
Žatec Bohmische Sparkasse, Fil. Saaz (Česká spořitelna, fil.)

Žižkov (viz vzadu)
Žlutíce Stádtische Sparkasse Luditz (městská spořitelna)

P r a h a I. ,

domy č. p. 1—300: Hospodářská banka úvěrní pro Cechy, Praha L, Celetná ut. č. 33, 

domy č. p. 301—650: Česká průmyslová banka, Praha I., Příkopy č. 35, 

domy č. p. 651 a výše: Městská spořitelna pražská, Praha L, Rytířská ul.

Praha II.
domy č. p. 1—350: Ústřední banka českých spořitelen, Praha II., ulice 28. října 6. 15,

domy č. p. 351—750: česká banka, Praha II., Vodičkova ul. č. 41,

domy č. p. 751—1250: Česká spořitelna, Praha L, Národní tř. č. 7,

domy č. p. 1251—1750 : Česká banka Union, Praha I., Příkopy č. 31,

domy č. p. 1751 a výše: Hypoteční banka, Praha II., Havlíčkovo nám. č. 13.

P-r aha III.

domy č. p. 1—400: Zemská banka, Praha II., Příkopy č. 24,

domy č. p. 401 a výše: Malostranská záložna, Praha III, Mostecka ul. č. 40/41.

P r a h a IV.

domy č. p; 1 a výše; Živnostenská banka, Praha II., Příkopy č. 30.

Praha V.

domy č. pí 1 a výše: Živnostenská banka, Praha H., Příkopy č. 30.

Praha VI.

domy č. p. 1 a výše: Vyšehradská záložna, Praha VI,, Vratislavova ul. č. 30.

Praha VII.

domy č. p. 1—400: česká eskomptní banka a úvěrní ústav, Praha I, Příkopy č. 30, 

domy č. j). 401—700: Banka pro země rakouské, filiálka v Praze, náměstí Republiky č. 5, 

domy č. p. 701—1000: Pozemková banka, Praha II., Příkopy č. 12, 

domy č. p. 1001 a výše: český úvěrní ústav,'Praha I, Příkopy č. 13.

Praha VIH.
domy č. p. 1—250: Banka stavebních živností a průmyslu, Praha H., Bredovská ul. č. 3a, 

domy č. p. 251 — 500' Moravsko-slezská banka, filiálka v Praze I, ulice 28. října č. 16, 

domy č. p. 501—750: Všeobecná družstevní banka, Praha I., Králodvorská ul. č. 25, 

domy č. p. 751 a výše: Obchodní banka, filiálka v Praze L, náměstí Republiky č. 660.

Mimo jmenované ústavy jest úředním schovacím místem také poštovní urad šekový 

v Praze, jenž může přijímati dluhopisy a seznamy od stran z celého obvodu Československo republiky.

Kalin:
domy č. p. 1—350: První občanská záložna, Praha II., Palackeko ul. č. 1, 

domy č. p. 351 a výše: Všeobecná záložna, Karlín, Královská tř. č. 25,

Karlín, ostatní soudní okres: Občanská záložna, Karlín, Královská tř. č. 50.

Nusle:
domy č. p. 1—310: Éeznicko-uzenářská banka, akc. spol., Praha II., Spálená ul. č. 3, 

domy č. p. 311 a výše: Česká komerční banka, Praha II., Příkopy č. 6,

Nusle, ostatní soudní okres: Záložna Nuselská, Nusle, radnice.
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t
Čechy.

Soudní okres. Jméno peněžního ústavu.

Smíchov:
domy č. p. 1 — 500: Pražská úvěrní banka, Praha L, ul. 28. října č. 17, 
domy č. p. 501—750: Smíchovská záložna, Smíchov, Švarcenberkova tř. č. 9, 

domy č. p. 751—1000: československá družstevní banka, Praha L, ul. Karoliny Světlé č. 195/196, 

domy č. p. 1001 a výše: Okresní hospodářská záložna, Smíchov, Dvořákova ul. ě. 802, 

Smíchov, ostatní soudní okres: Občanská záložna, Smíchov, Kinského tř. č. 29. 

KrálovskéVinohrady:

domy č. p. 1 — 350: Záložna Vinohradská, Král. Vinohrady, Palackého tř. č. 22, 

domy č. p. 351—650: Vídeňská bankovní jednota, filiálka v Praze 1. Příkopy č. 3, 

domy č. p. 651—950: Deutsche Agrar- u. Industriebank, Praha II., Mariánská ul. č. 36, 
domy č. p. 951 —1100: československá lesnicko-dřevařská banka, Praha II., Václavské náměstí, 

domy č. p. 1101 —1450: Agrární banka, Praha II., Havlíčkovo náměstí č. 26, 

domy č. p. 1451 a výše: Ústřední banka německých sprřitelen, Praha II., Bredovská ul. č. 14, 

Královské Vinohrady, ostatní soudní okres: Městská spořitelna, Král. Vinohrady, radnice. 

Vršovice:

domy č. p. 1—350: Moravská agrární a průmyslová banka, filiálka v Praze II., Václavské náměstí, 

domy č. p. 351 a výše a ostatní soudní okres: Občanská záložna, Vršovice, Komenského nám. '. 67.

domy č. p. 1—350: Anglo-rakouská banka, filiálka v Praze II., Hybernská ul. č. 5, 

domy č. p. 351—650: Danka pro průmysl pivovarský, Praha II., Havlíčkovo nám. č. 25, 

domy č. p. 651—950: Bohemia, akciová banka, Praha II., Příkopy č. 14, 

domy č. p. 951 a výše: Pražská súčtovací banka, Praha II., Jindřišská ul. č. 1.

Z i ž k o v:

Morava.

Soudní okres. Jméno peněžního ústavu.

Beroun 

Blansko 

Bojkovice 

Boskovice 

Brno, město První moravská spořitelna 

Agrární banka čsl., fil.

Anglorakouská banka, fil.

Brněnská banka v Brně 

Česká banka, fil. 

česká banka Union, fil. 

česká průmyslová banka, fil.

Moravská zemědělská banka 

Hypoteční banka markrab. moravského 

Moravská eskomptní banka 

Moravská agrární a průmyslová banka 

Moravsko-slezská banka 

Deutsche Agrar- u. Industriebank, Fil.

Obecní spořitelna 

Občanská záložna 

Spořitelna města

První

Sparkasse in Bára (spořitelna)
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Soudní okres.

Brno, okres 
Brod Uherský 
Břeclava

Bučovice
Budějovice Moravské 
Bystřice p. Host. 
Bystřice u Peruštýna 
By tel Velká 
Dačice 
Dvorec
Frenštát p. Radh. 
Fuluek 
Hodonín 
Holešov
Hradiště Uherské 
Hranice 
Hrotovice 
Hustopeč u Brna

Ivančice 
Jaroslavice 
Jemnice 
Jevíčko 
Jičín Nový

Jihlava

Klobouky u Brna 
Klobouky Valaš.
Kojetín 
Konice 
Kroměříž 
Krumlov Mor.
Kunštát
Kyjov
Libava
Lipník
Litovel
Město Nové na Moravě 
Město Staré

Morava.

Jméno peněžního ústavu.

Pražská úvěrní banka, fil.
Pozemková banka, ůl.
Ústřední banka českých spořitelen, fil.
Ústřední banka něm. spořitelen, fil.
Vídeňská bankovní jednota, fil.
Živnostenská banka, fil.
Cyrillo-Metodějská záložna 
Městská spořitelna
Občanská cáíožna pro Břeclavu a okolí 
Lundenburger Sparkasse ('spořitelna)
Spořitelna města Bučovic 
Městská spořitelna 
Spořitelna města 
Městská spořitelna 
Spořitelna města 
Spořitelna města
Gemeinde-Sparkasse in Stadt Hof (obecní spořitelna města) 

Městská spořitelna
Sparkasse der Stadt Fuluek (spořitelna města)

Obecní spořitelna města
Spořitelna města
Spořitelna města
Městská spořitelna
Spořitelna města
Rolnická záložna
Spaikasse in Auspitz (spořitelna)
Občanská záložna
Gemeindesparkasse in Joslowitz (obecní spořitelna)
Spořitelna města Jemnice v 
Spořitelna městská 
Neutitscheiner Sparkasse (spořitelna)
Moravsko-slezská banka, fil.
Sparkasse der Stadt Iglau (spořitelna města)
Úvěrní ústav v Jihlavě 
Obecní spořitelna 
Městská spořitelna 
Spořitelna města 
Rolnicko-občanská záložna 
Spoiitolna města Kroměříže 
Spořitelna v Mor. Krumlově 
Občanská záložna 
Spořitelna města Kyjova
Gemeinde-Sparkasse der Stadt Liebau (obecní spořitelna města) 

Okresní záložna 
Litovelská spořitelna 
Obecní spořitelna
Sparkasse der Stadt Máhr.-Altstadt
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Soudní okres.

Meziříčí Yalaš.
Meziříčí Yelké
Mikulov
Místek
Mohelnice

Náměšť n. Oslavou
Napajedla

Olomouc, město

Olomouc, okres 
Ostrava Moravská, město

Ostrava Moravská, okres
Ostroh Uherský
Plumlov
Pohořelice
Prostějov, město

Prostějov, okres 
Přerov, město

Přerov, okres 
Příbor
Rožnov pod Radh.
Rýmařov
Slavkov
Slavonice
Strážnice
Svitava
ěilperk

Šternberk
Šumperk

Telč
Tišnov
Třebíč
Třebová Morav.

Třešť
Unčov

Visnberk

Vranov

Sbírka zákonů a nařízení, č. 151.

Morava.

Jméno peněžního ústavu.

Spořitelna města Yalaš. Meziříčí 
Obecní spořitelna města
Sparkasse der Stadt Nikolsburg (spořitelna města)
Národní záložna místecká
Sparkasse der Stadt Miiglitz (spořitelna města)

Rolnická záložna v Náměšti 
Spořitelna města Napajedel 

Moravská agrární a primyslová banka, fil.
Olmůtzer Kreditbank 
Městská spořitelna
Moravská agrární a průmyslová banka, fil.
Handels- und Gewerbebank 
Živnostenská banka, íil.
Občanská záložna v Mor. Ostravě 
Moravsko-ostravská spořitelna 
Spořitelna města 
Občanská záložna v Pluralově
Sparkasse der Stadtgemeinde Pobrlitz (spořitelna města)
Obecní spořitelna města Prostějova 
Česká banka Union, fil.
Úvěrní spolek, záložna a zastavárna v Prostějově
Obecní spořitelna města
Úvěrní spolek, záložna Přerovská
Okresní záložna v Přerově
Příborská spořitelna
Spořitelna města Rožnova
Sparkasse Romerstadt (spořitelna)
Spořitelna Slavkovská
Sparkasse der Stadt Zlabings (spořitelna města)
Spořitelna města
Sparkasse in Zwittau (spořitelna)
Deutscber Spař- und VorschuBverein in Schildberg (spořitelní 

a záložní spolek)
Sternberger Sparkasse (Šternberská spořitelna)
Stadt Máhr.-Schonberger Sparkasse (spořitelna města)
Spořitelna města Telče 
Spořitelna města Tišnova 
Spořitelna města Třebíče
Sparkasse der Stadt Mábr.-Triibau (spořitelna města)
Pražská úvěrní banka, fil. ^
Cyrillo-Metodějská záložna
Sparkasse der Stadt Máhr.-Neuštadt (spořitelna města)
1'iliálka okres, hospod, záložny v Troubelicích-Unčové 
Sparkasse der vereinten Gemeinde Wiesenberg (spořitelna spoj. 

obcí Wiesenberku)
Spař-^nnd VorschuBverein fur Frain und Umgebung (Spořitelní 

a záložní spolek pro Vranov a okolí)
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Morava.

Soudní okres. Jméno penéžniho ústavu.

Vsetín Spořitelna města Vsetína
Vyškov Onecní spořitelna města Vyškova*
Vizovice Spořitelna města
Zábřeh Občanská záložna

Sparkasse der Stadt Hobenstadt (spořitelna města)

Zdounky B.olnicko-občanská záložna
Znojmo Spořitelna

Vzájemná záložna ve Znojmě
Sudmáhrische Bank (Jihomoravská banka)

Ždátfice Občanská záložna ve Ždánicích
Zdár Obecní spořitelna města Zdám
Zidlochovico Žullochovická spořitelna

Soudní okres.

Albrechtice-Olbersdorf 
Benešov ve Slezsku-Bennisck 
Bílovec-Wagstadt 
Bohumín-Oderberg 
Bruntál-Freudenthal 
Cukmantl-Zuckmantel 
Frýdek

Frýštát
Frývaldov-Freiwaldau 
H lučin (Hultschin) 
Jablůnko v-Jablunkau 
Javoruík-Jauernig 
J indřichov-Hennersdorf

Klimkovice
Krňov-Jagerndorf

Odry-Odrau
Opava—Troppau, město

Osoblaba—Hotzenplotz 
Ostrava Slezská 
Těšín Český 
Vidnava—Weidenau 
Vítkov—Wigstadtl 
Vrbno—Wiirbentbal

Slezsko.

Jméno peněžního ústavu.

Olbersdorfer Sparkasse (spořitelna)
GemeinJe-Sparkasse in Bennisch (obecní spořitelna)
Sparkasse in Wagstadt (spořitelna)
Oderberger Sparkasse (Bohumínská spořitelna)
Freudenthaler Sparkasse (spořitelna)
Sparkasse in Zuckmantel (spořitelna)
Friedeker Sparkasse (Frýdecká spořitelna)
Občanská záložna ve Frýdku 
Freistádter Sparkasse (spořitelna)
Stádtiscbe Sparkasse in Freiwaldau (městská spořitelna) 
Stádtiscbe Sparkasse (městská spořitelna)
Jabluňkauer Sparkasse (spořitelna)
Jauerniger Sparkasse (spořitelna)
Spař- und Darlebenskassenverein G. m. b. H. (spořitelní a zá

loženský spolek) .
Spořitelna města Klimkovic 
Jágerndorfer Sparkasse (spořitelna)
Česká banka Union, fit.
Odrauer Sparkasse (spořitelna)
Troppauer Sparkasse und Pfandleibanstalt (Opavska spořitelna 

a zastavárna) 
česká banka Union, fil.
Morav, agrární a průmysl, banka, fil.
Centrální záložna opavská 
Sparkasse in Hotzenplotz (spořitelna)
Městská spořitelna ve Slezské Ostravě 
Občanská záložna v Těšíně 
Weidenauer Sparkasse (spořitelna)
Sparkasse der Stadt Wigstadtl (spořitelna města)
Wiirbenthaler Sparkasse (spořitelna)


