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19.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 24. ledna 1922 

o směrnicích stanovených Reparační komisí 
pro označení předválečných rent uherských 
dle článku 186, al. 2., mírové smlouvy Tria

nonské.

Na základě zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 124 Sb. z. a n., provedeno bylo nařízením 
vlády republiky československé ze dne 25. září 
1921, č. 355 Sb. z. a n., zjištění a seznamenání 
dluhopisů předválečného nezajištěného dluhu 
uherského ve smyslu čl. 186, al. 2., mírové 
smlouvy Trianonské.

Reparační komise ustanovila rozhodnutím 
ze dne 6. prosince 1921, č. 1672, toto:

1. Maďarskem nebudou označeny dluhopisy 
náležející příslušníkům jiných států než Ma
ďarska, které v době, kdy smlouva Trianon- 
ská nabyla působnosti, byly na území maďar
ském podle velícího ustanovení zákonodárství 
bývalého mocnářství Rakousko-Uherského 
nebo Maďarska nebo které byly přeneseny 
na území Maďarska následkem válečného 
opatření učiněného bývalým mocnářstvím 
Rakousko-Uherským nebo Maďarskem.

2. Lhůta stanovená Trianonskou smlouvou 
pro okolkování dluhopisů nezajištěného dluhu 
uherského, která měla vypršeti 26. října 1921, 
prodlužuje se až do 28. února 1922. Jednotlivé 
státy sukcesní neb cesionářské mají dbáti 
o to, aby všechny tyto dluhopisy byly před
loženy do této lhůty vládním úřadovnám 
k tomu cíli pověřeným.

3. Při předložení dluhopisů budou sezname- 
nána jejich čísla a datum emise, jméno a 
adresa jejich majitele. Dluhopisy budou ozna
čeny s výhradou ustanovení následujícího 
odstavce 4. razítkem vlády, na jejímž území 
se nalézají.

| 4. Majitel dluhopisu (bez rozdílu, zdali
jest příslušníkem státu sukcesního neb ce- 
sionářského čili nic) bude moci při předložení 
titrů podati písemnou žádost, opatřenou všemi 
potřebnými průvodními prostředky, aby na 
základě čl. 249 nebo kteréhokoliv jiného člán
ku Trianonské smlouvy jeho dluhopis byl 
vydán neoznačen státem, na jehož území se 
nalézá. Dluhopisy, ve příčině kterých bude 
takováto žádost podána, nebudou míti úřední 
značky vlády země, ve které jsou uloženy. 
Takové dluhopisy budou označeny pouze od
lišnou a nezničitelnou značkou, na př. zvlášt
ním razítkem nebo tím, že se perforací vy
značí číslo serie, aby mohly býti zjištěny. Tato 
značka bude důkazem, že proti úřednímu 
označení vládnímu bylo protestováno. Jméno 
a adresa majitele budou zapsány, jak jest 
vytčeno shora v odst. 3.

5. Před 31. březnem 1922 bude Reparační 
komisi zaslati úplný seznam dluhopisů ať de
finitivně označených, anebo opatřených jen 
značkou, že proti označení byl podán protest; 
seznam bude doložen podrobnostmi tohoto 
provedení. Reparační komise nebude při pro
vádění čl. 186 přihlíželi k dluhopisům, které 
nebudou zaneseny v seznamech v této lhůtě 
jí odevzdaných.

Důsledkem tohoto rozhodnutí ministerstvo 
financí vyzývá:

I. všechny majitele dluhopisů uvedených 
v § 3 nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 25. září 1921, č. 355 Sb. z. a n., 
a nalézajících se na území republiky Česko
slovenské, pokud je ve lhůtě nařízením ze dne
25. září 1921, č. 355 Sb. z. a n., stanovené 
neodevzdali do úřední úschovy, aby tak učinili 
nyní dodatečně nejdéle do 28. února 1922, 
a to:

a) majitelé bydlící v Čechách u finanční 
zemské pokladny v Praze III.,

b) majitelé bydlící na Moravě u finanční 
zemské pokladny v Brně,

u
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c) majitelé bydlící ve Slezsku u finanční 
pokladny v Opavě,

d) majitelé bydlící na Slovensku u gene
rální finanční pokladny v Bratislavě,

e) majitelé bydlící v Podkarpatské Rusi 
u finanční hlavní pokladny v Užhorodě.

Při předložení nutno vyplniti trojmo se
znamy B ve smyslu § 5 citovaného nařízení 
a udati důvody, proč dluhopisy nebyly ode
vzdány do úřední úschovy ve lhůtě stanovené 
nařízením ze dne 25. září 1921, č. 355 Sb. z. 
a n.

Tímto dodatečným seznamenáním a ode
vzdáním do úřední úschovy nepřejudikuje se 
nikterak rozhodnutí, budou-li dluhopisy tyto 
uznány za dluh republiky československé čili 
nic.

Po 28. únoru 1922 nebudou již dluhopisy 
tyto přijímány k označení a do úřední úscho
vy a nebudou tudíž také pojaty do seznamů, 
jež dlužno předložití Reparační komisi, a ne
bude na ně dle odst. 5. shora uvedeného roz
hodnutí této komise vzat zřetel.

Tímto opatřením odpadá individuelní vy
řizování žádostí, podaných u ministerstva 
financí o dodatečné převzetí předválečných 
rent uherských do úřední úschovy, na což se 
žadatelé upozorňují.

Z dodatečného označení a úschovy vylučují 
se dluhopisy, které jsou již označeny úřední 
značkou některého nástupnického státu, po
kud tato značka nebyla vládou toho státu vý
slovně zrušena.

II. Majitelé zmíněných dluhopisů (vyjíma
jíc příslušníky československé) r kteří se do
mnívají, že ve smyslu hořejšího odst. 4. roz
hodnutí Reparační komise přísluší jim podle 
ustanovení některého článku mírové smlouvy 
Trianoriské právo protestu proti označení je
jich dluhopisů úřední značkou republiky če
skoslovenské, se vyzývají, aby podali tento 
protest písemně (dvojmo, zvláštní tiskopis 
není předepsán), doložený všemi vhodnými 
průkazy (o státní příslušnosti, o době nabytí 
titrů a j.), které použití dovolávaného usta
novení mírové smlouvy odůvodňují, a to:

a) pokud své titry již do úřední úschovy 
odevzdali, u Ředitelství státního dluhu (likvi- 
datura v Praze III., Malostranské nám. č. 2) 
s podrobnými označeními dluhopisů (druh, 
nominale, číslo serie) a úředního schovacího 
míst;};

b) pokud tak ještě neučinily, u míst pod 1. 
uvedených současně s předložením dluhopisů.

Dluhopisy, proti jejichž označení úřední 
značkou československou bude podán protest, 
budou označeny zvláštním razítkem v červené 
barvě a straně bude vydáno potvrzení, že 
protest byl podán.

A. Novák v. r.

20.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. ledna 1922,
kterým se upravují předpisy o nemocenském 
pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Podle článku VIII. zákona ze dne 22. pro
since 1920, č. 689 Sb. z. a n., jehož působnost 
byla prodloužena zákonem ze dne 22. prosince 
1921, č. 489 Sb. z. a n., vydávají se tyto před
pisy:

§ I-
Působnost nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 21. ledna 1921, čís. 26 Sb. z. 
a n., kterým se upravují předpisy o nemocen
ském pojištění na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi, prodlužuje se na dobu cd 1. ledna 
do 31. prosince 1922.

§ 2.
První odstavec §u 50 zákonného článku 

XIX. z roku 1907 ve znění § 6, odst. 1., bod 6., 
nařízení vlády republiky československé ze 
dne 21. ledna 1921, č. 26 Sb. z. a n., doplňuje 
se takto:

Nárok na tyto dávky vzniká 4 neděle po 
tom, kdy se pojištěnec stal členem nemocen
ské pokladny a zaniká teprve po době stano
vené v § 61.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr sociální péče.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r. 
černý v, r.

Staněk v. .r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.

Dr. Mičura v. r.

Státni tiskárna v Praze.


