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415.
Vyhláška ministra financí
ze dne 17. listopadu 1921
o soupisu pohledávek a závazků v korunách
rakousko-uherských mezi obyvateli republiky
Československé a království Srbů, Chorvatů
a Slovinců.

2. peněžní ústavy na Slovensku a Podkar
patské Rusi buď u Svazu slovenských peňažných ústavov v Turč. Sv. Martinu nebo u Jed
noty peňažných ústavov v Slovensku a na
Podkarpatské Rusi v Bratislavě;
3. soukromé bankovní firmy jednotlivců
i společností u Svazu bankovních firem v Pra
ze II., Spálená ul. č. 38;

4. průmyslové podniky buď u Ústředního
svazu československých průmyslníků v Praze
I., Národní třída čís. 21 (ze Slovenska a Pod
Veškeré pohledávky a závazky v korunách !
karpatské Rusi u sekretariátu tohoto svazu
rakousko-uherských vzniklé před 26. únorem
v Bratislavě, Lorenzova ul. čís. 6) nebo u Ně
1919 a dosud neuhrazené, pokud trvají mezi
meckého hlavního svazu průmyslu (Beutscher
stranami, z nichž jedna má bydliště (sídlo)
Hauptverband der Industrie) v Teplicích-šáv republice československé a druhá v králov
nově s odbočkou v Praze I., Anenské náměstí
ství Srbů, Chorvatů a Slovinců, buďtež tu
čís. 2.
zemskými věřiteli i dlužníky sepsány zpra
vidla podle stavu ze 30. června 1921; jedině
V případech čís. 1.—4. nerozhoduje, je-li
pohledávky (závazky) dlouhodobé a umořo
dotyčný tuzemský věřitel neb dlužník členem
vané (na př. hypotekární, komunální) udati
sdružení svého odboru, čili nic.
jest dle stavu z poslední umořovací lhůty.
5. Všichni ostatní věřitelé neb dlužníci tu
Cenňé papíry a bankovky jihoslovansky
zemští u revisního odboru ministerstva fi
orazítkované jsou ze soupisu vyloučeny; spo
nancí v Praze III., Josefská ulice čís. 4.
řitelní knížky nepovažují se však zde za cenné
Spořitelen dle zákona ze 14. dubna 1920,
papíry a jsou proto předmětem soupisu.
čís. 302 Sb. z. a n., se tato vyhláška netýká;
za ně vykoná soupis Svaz československých
§ 2.
spořitelen v Praze dle zvláštních pokynů mi
Soupisem jsou povinny též tuzemské fili
nisterstva financí.
álky cizozemských peněžních ústavů.
§ I-

Pohledávky a závazky tuzemských peněž
ních ústavů za jejich filiálkami v království
Srbů, Chorvatů a Slovinců se nesepisují.
§ 3.
Přihlášky soupisové podají:
1. akciové banky a zemské ústavy emisní
u Svazu československých bank v Praze V.,
Mikulášská třída ě. 9;

§ 4.
Přihlášky soupisové buďtež podány na
úředních tiskopisech zpravidla pro každou po
hledávku neb každý závazek zvláště. Přihláška
obsahuje: 1. věřitelovu, 2. dlužníkovu státní
příslušnost a přesnou adresu, z níž má býti
u obyvatele jihoslovanského zvláště patrno,
bydlí-li ve starém Srbsku s černou Horou,
neb novém Srbsku, t. j. na území, které krá
lce
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lovství Srbů, Chorvatů a Slovinců připadlo
z bývalé říše Rakousko-Uherské; 3. číselnou
velikost pohledávky (dluhu) a rozlišení, jde-li
o pohledávku (dluh) a) krátkodobou [běžný
účet, vkladní knížku neb jinakou u lir. b) neb
lit. c) neuvedenou], b) dlouhodobou (umořo
vanou hypotekární neb komunální), c) za
zboží; 4. dobu splatnosti, lhůtu výpovědní neb
jinaký závazek; 5. místo splatnosti a žalovatelnosti.
Tiskopisy má na skladě hospodářský úřad
zemského finančního ředitelství v Praze II.,
Hybernská ulice, a soupisová místa uvedená
v § 3, bod 1.—4., po 20 h za kus. Mimo to lze
tiskopisy obdržeti u veškerých bank a jich
filiálek i u bankovních firem.

Přihlášky podati jest do 14 dnů ode dne,
kdy tato vyhláška uveřejněna byla ve Sbírce
zákonů a nařízení.
Tento soupis má býti nej důležitějším pod
kladem úpravy vzájemných pohledávek a zá
vazků tuzemských vůči věřitelům neb dluž
níkům království Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Proto jsou nepřihlášené, pozdě, nepřesně nebo
nesprávně přihlášené pohledávky a závazky
z této úpravy vyloučeny.
Na jakoukoliv jinou přihlášku podanou
před touto vyhláškou nelze přihlížeti.

Státní tiskárna v P12./.0

A. Novák v. r.

