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207.
Zákon ze dne 30. června 1922 

o způsobu vyrovnání pohledávek a závazku 
vzniklých v korunách rakousko-uherských 
mezi věřiteli nebo dlužníky československými 

a cizími.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně.

§ I-
Vyrovnati pohledávky a závazky vzniklé 

v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli 
nebo dlužníky československými a cizími, ja
kož i prováděti úmluvy sjednané o těchto po
měrech s jinými státy bude zpravidla vyhra
zeno zvláštnímu ústavu.

Vláda se zmocňuje, aby ústav takový zří
dila, působnost jeho přesněji určila, zejména 
stanovila okruh věřitelů a dlužníků i pohle
dávek a závazků do řízení vyrovnávacího za
hrnutých a nařídila, kdy a za kterých pod
mínek ústav vstupuje na místo věřitelů nebo 
dlužníků.

Tuzemské odbočky peněžních ústavů cizo
zemských pokládají se za věřitele nebo dluž
níky tuzemské, cizozemské odbočky peněžních 
ústavů tuzemských za věřitele nebo dlužníky 
cizozemské.

Vzájemné pohledávky a závazky ústředen a 
odboček mohou býti z vyrovnání vyloučeny.

§ 2.

Ústav zřízen budiž v Praze a přísluší mu 
povaha ústavu státního.

Spravuje jej předseda a v jeho nepřítom
nosti zástupce, jež oba jmenuje ministr 
financí v souhlasu s ministrem spravedlnosti.

Jako sbor poradní působí komise, Jejíž 
členy jmenuje ze zástupců nej důležitějších 
zájmových skupin ministr financí v souhlase 
s ministrem spravedlnosti.

Pro práce pomocné má ministr financí 
právo povolati potřebné síly ze zájmových 
skupin na vyrovnání zúčastněných. Služební 
požitky těchto zaměstnanců nahradí ústav za
městnavatelům.

Úřad předsedy, jeho zástupce i členů komise 
jest úřadem čestným, činovníci tito mají na
rok pouze na náhradu hotových výloh.

Předseda, jeho zástupce^ členové komise 
i úředníci a zřízenci pomocní jsou povinni za
chovat! úřední tajemství o věcech v úřadě pro
jednávaných. V úřední jich činnosti prislusi 
jim stejná ochrana jako úředníkům státním

ústav podřízen jest dozoru ministerstva 
financí.

§ 3.

K úhradě výloh může vláda stanovití perc
entuální poplatky nejvýše 1% ze jzůstatku 
iřipsaných k dobru. Kdyby tento pnjem ne; 
fnču nahr-ndí se schodek z pokladny statni.

§ 4.
Ústav (§ 1) má právo požadovat! veškeré 

průkazy o pohledávkách a závazcích do vy
rovnání zahrnutých. Veřejné úřady jsou po
vinny poskytnouti mu v jeho působnosti ve
škeru žádanou pomoc. O stížnostech do jeho 
vyzvání a rozhodnutí, pokud nenáleží na po
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řad práva, rozhoduje konečně zemský fi
nanční úřad bydliště stěžovatelova, po pří
padě posledního jeho bydliště v tuzemsku.

§ 5.

Postupy pohledávek a závazků ústavu v § 1 
uvedenému, povinné přihlášky a vysvětlení 
k nim jsou poplatku prosty.

§ 6.

Vláda se zmocňuje, aby provedla soupis po
hledávek a závazků v § 1 uvedených podle 
stavu ze dne vyhlášení tohoto zákona.

V případě potřeby může však býti tímto 
dnem pro soupis rozhodným i den před účin
ností tohoto zákona.

Vláda může naříditi přerušení sporů a exe
kucí pro tyto pohledávky a závazky a prohlá
sit! dle potřeby zákaz platů a jiných právních 
úkonů směřujících k soukromoprávní úpravě 
těchto pohledávek a závazků, jakož i bezúčin- 
nost platů a úkonů, jež staly se po dni pro 
soupis rozhodném.

§ 7.

Vláda se zmocňuje, aby podle postupu mezi
národních jednání upravila § 6, odst. 2. zá
kona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. 
a n., (nař. z 1. dubna 1919, čís. 167 Sb. z. 
a n.), o uzávěře účtů vzniklých do 26. února 
1919.

§ 8.

Přestupky tohoto zákona trestají se poku
tou do 50.000 Kč.

Vláda se zmocňuje, aby stanovila tresty do 
téže výše pro přestupky nařízení, která bu
dou podle tohoto zákona vydána.

Kdo neuposlechne úředního vyzvání ústavu 
(§1), může býti potrestán pořádkovou poku
tou do 50.000 Kč, kterou lze opakovali tak 
dlouho, až vyzvaný uposlechne.

Mimo to mohou pohledávky, které k povin
nému soupisu včas přihlášeny nebyly, býti 
prohlášeny za propadlé ve prospěch státu; ne
přihlášené závazky nezanikají (§ 1), i když 
vzájemnou dohodou stran byly uhrazeny.

Zkrácení poplatku dle § 3 tohoto zákona 
tresce se zvlášť čtyř- až dvacetinásobkem 
zkráceného poplatku.

Řízení trestní přísluší berním správám (na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi finančním 
ředitelstvím) a končí druhou stolicí.

Lhůta odvolací jest Sdenní.

§ 9.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede jej ministr financí po dohodě 
s ministry obchodu, spravedlnosti, pošt a 
telegrafů a zahraničních věcí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

208.

Zákon ze dne 30. června 1922

0 úpravě právních nároků a závazků českoslo
venských státních příslušníků vůči cizincům, 
pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí

na měnu jinou než korunovou.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Vláda se zmocňuje, aby právní nároky 

(soukromý majetek, soukromá práva a zá
jmová účastenství) a závazky českosloven
ských příslušníků státních vůči cizincům 
sepsané podle zákona ze dne 17. února 1922, 
č. 79 Sb. z. a n., upravila způsobem, který 
by výsledku tohoto soupisu nejlépe hověl.

§ 2.

Zejména se zmocňuje vláda za tím účelem:
1. ) aby přechodně zřídila zvláštní ústav 

nebo přiměřeně vybavila některý již trvající 
ústav a určila pokud se týče vymezila jeho 
právní osobnost a působnost, míru oprávnění
1 povinností;

2. ) aby stanovila, zda a v tom případě za 
jakých podmínek, v jakém rozsahu, pro které 
případy a s jakými účinky takový ústav přímo 
vstoupí v práva nebo závazky českosloven
ských zájemníků, či zda a za jakých podmí
nek a s jakými účinky bude jejich zákonným 
zmocněncem;

3. ) aby převzala v případech zvláštní po
vahy a v rozsahu, jenž se určí dle okolností, 
záruku za závazky československých dlužníků.

§3.
Vláda určí, kdy ústav* dle § 2 zřízený neb 

vybavený ukončí svou činnost, a vydá po
drobné předpisy pro likvidaci.


