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10. srpna 1920.

41.

Úmluva
Riezi vládami republiky československé a republiky Rakouské o provedení úmluvy o uvol
něni zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne

10. srpna 1920.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 

A REPUBLIKY RAKOUSKÉ 

BYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLI^VA:

Úmluva
mezi vládami republiky československé a : 
Pu liky Rakouské o provedení úmluvy o uv 
n-ní zadržených deposit a vzájemném užni 
lontiolního označení cenných papírů ze d

10. srpna 1920.

v] • ,a Ucekm provedení úmluvy uzavřené mezi 
Lenum republiky československé a Rakouské 
jenn ' y ° u,vo^n®n* zadržených deposit a vzá- 
PamV01] UznÉní kontrolního označení cenných 
Iq „a’ kteiúžto úmluva nabyla účinnosti dne 
vlád r^na shodli se podepsaní zástupci
sledujeV- rad°U scbvalení svých vlád, jak ná-

□ bereinkommen
zwischen den Regierungen der Republik dster- 
reich und der čechoslovakischen Republik 
uber die Durchfiihrung des úbereinkommens 
betreffend die Freigabe von gesperrten Depots 
und die gegenseitige Anerkennung der 
Kontrollbezeichnung von Wertpapieren vom

10. August 1920.

Zur Durchfiihrung des zwischen den Regie
rungen der čechoslovakischen und der óster- 
reichischen Republik abgeschlossenen, am 10. 
August 1920 in Kraft getretenen Ůbereinkom- 
mens, betreffend die Freigabe von gesperrten 
Depots und die gegenseitigé Anerkennung 
der Kontrollbezeichnung von Wertpapieren, 
wird zwischen den gefertigten Regierungs- 
vertretern unter Vorbehalt der Zustimmung
ihrer Regierungen nachstehendes vereinbart:

\
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Titry nezajištěného dluhu bývalého rakou
ského státu, které mají býti vydány podle 
cl. 1. cit. úmluvy, budou uvolněny bez ozna
čení uvedeného v nařízeních rakouského spol
kového ministerstva financí ze dne 4. října 
1921, č. 536 spolk. zák., resp. ze dne 27. listo
padu 1921, č. 659 spolk. zák., pokud nejde 
o titry:

Článek 1.

a) kterých jejich majitel nabyl úplatně te
prve po 16. červenci 1920;

b) jejichž majitel přeložil bydliště (sídlo) 
z území republiky Rakouské do ciziny teprve 
po 16. červenci 1920;

c) které, ač jich bylo nabyto před 16. čer
vencem 1920, náležejí subjektu, jehož závod 
provozovaný v republice Rakouské byl tam te
prve po 16. červenci 1920 zastaven; avšak 
v oněch případech, ve kterých hlavní závod 
podniku byl před tímto dnem v republice Če
skoslovenské, budou titry vydány bez ©kolko
vání. Titry, které náležejí do vlastnictví komi
tenta podniku provozujícího po živnostensko 
depositní obchody, nebo na jejichž vydání 
nebo plnění má komitent právo podle smlouvy 
o uschování, jest posuzovat! podle vlastností 
komitentových.

č 1 á n e k 2.
1. Rakouská vláda vydá z titrů nabytých 

úplatně v době od 16. července 1920 do 15. 
října 1920 (čl. 1. a) část jich až do 100,000.000 
korun jmenovité hodnoty bez okolkování.

2. Titry, jež mají býti takto uvolněny, budou 
československou vládou do čtyř neděl po účin
nosti této úmluvy oznámeny rakouské vládě 
seznamem. Tento seznam bude obsahovati 
jmenovitě data o jménu a bydlišti majitele 
titrů, místo uschování, druh, jmenovitou hod
notu a čísla titrů, dobu jich nabytí (den, kdy 
rozkaz ke koupi byl proveden), jméno komi- 
sionáře, účel nabytí a bylo-li jich nabyto ku 
splacení pohledávky znějící na staré koraný, 
jméno a bydliště dlužníkovo.

Die gemát?) Artikel 1 des angefíihrten Ůber- 
einkommens freizugebenden Titres der nicht- 
sichergestellten Schuldverschreibungen des 
ehemaligen osterreichischen Staates sind ohne 
Yornahme der in den Verordnungen des 
Bundesministeriums fůr Finanzen vom 4. 
Oktober 1921, B. G. Bl. Nr. 536, bzw. vom 27. 
November 1921, B. G. Bl. Nr. 659, angeord- 
neten Abstempelung freizugeben, insoweit es 
sich nicht um Titres handelt:

a) die der Eigentůmer erst nach dem 16. 
Juli 1920 entgeltlich erworben hat;

b) deren Eigentůmer ihren Wohnsitz (Sitz) 
erst nach dem 16. Juli 1920 aus dem Gebiete 
der Republik osterreich in das Ausland ver- 
legt haben;

c) die, ungeachtet sie vor dem 16. Juli 1920 
angeschafft wurden, einem Subjekte gehoren, 
dessen in der Republik osterreich unterhal- 
tener Betrieb dortselbst erst nach dem 16. 
Juli 1920 eingestellt wurde; doch sind in je- 
nen Fállen, in denen sich die Hauptnieder- 
lassung des Untemehmens vor diesem Tage 
in der čechoslovakischen Republik befand, die 
Titres ohne Abstempelung auszufolgen. Die 
Titres, welche einem Kommittenten eines das 
Depotgescháft gewerbsmáBig betreibenden 
Untemehmens eigentůmlich gehoren oder aut 
deren Herausgabe oder Leistung er auf Grund 
des Depotvertrages Anspruch hat, sind nach 
den Eigenschaften dieses Kommittenten zu 
beurteilen.

A r t i k e 1 2.
1. Die osterreichische Regierung wird von 

den in der Zeit zwischen dem 16. Juli 1940 
bis einschliefilich 15. Oktober 1920 entgeltlich 
erworbenen Titres (Art. 1 a) einen Teil bis 
zum Gesamtnominalbetrage von 100,000.00 

Kronen ohne Abstempelung freigeben,
2. Die freizugebenden TiUes werden von dei 

čechoslovakischen Regierung mittels eines 
binnen vier Wochen nach dem Inkrafttrete 
dieses Ůbereinkommens bei der osterreic u 
schen Regierung einzureichenden Verzeic ^ 
nisses bekanntgegeben werden. Dieses V er 
zeichnis hat insbesondere Daten ůber
und Wohnort des Titreinhabers, Verwa 
rungsstelle, Kategorie, Nominale und Nuunn 
der Titres, Zeitpunkt der Erwerbung Cg 
fůhrangstag der Kaufordre), Name des i e ^ 
missionárs, Zweck der Anschaffung und, i 
die Anschaffung zur Abtragung einer 
bindliehkeit in alten Kronen geschehen > 
Name und Wohnort des Schuldners zu 
halten.

A r t i k e 1 1.
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3. československá vláda zavazuje se, že při 
sestavení seznamu vezme zřetel v prvé řadě 
na ony titry, jichž českoslovenští věřitelé na
byli se svolením československé vlády a slibem, 
že budou nostrifikovány, k uspokojení svých 
pohledávek znějících na staré koruny proti 
dlužníkům bydlícím v republice Rakouské.

_ 4. československá vláda nebude požadovati 
jiných titrů nežli takových, které' znějí na 
rakousko-uherské zlaté nebo koruny v bankov
kách nebo rakousko-uherské zlaté ve stříbře.

Článek 3.

Pro případ, že by následkem definitivního 
rozdělení nezajištěných staro rakouských 
dluhů předválečných podíl na Rakousko při- 
Padající v některém druhu těchto dluhů byl 
vetší, nežli je rakouský označená část tohoto 
druhu, činí se dohoda, že účinky provedení 
článku 2. této úmluvy na velikost rakouské 
territoriální držby tohoto druhu budou tímto 
způsobem odstraněny:

, a) československá vláda vyloučí zase ze své 
uzemní držby ony titry dotyčného druhu, 
které následkem provedení zmíněného článku 
teto úmluvy do její územní držby přibyly, a 
bude je míti k disposici rakouské vlády za 
uceleni označení jich jako rakouskou územní 
držbu. Rakouská vláda smí toho požadovati 
len potud, pokud podíl tohoto druhu, který 

ude zatěžovati definitivně Rakousko, nebude 
Překročen.

b) Jestliže by rakouská územní držba ně- 
c ereho druhu nezajištěných předválečných 

uhu, znějícího na rakousko-uherské zlaté 
iebo koruny v bankovkách nebo rakousko- 

erské zlaté ve stříbře, převyšovala podíl vy
padající na Rakousko, odevzdá rakouská vláda 
eskosloyenské vládě k disposici za účelem 

označení jako československou územní držbu 
Přebytku územní držby převyšující tento 

Pudil, titry takového druhu až do výše oné 
hodnoty, kterou vláda českoslo- 

nSíá vrátila na základě ustanovení bodu a).

3. Die čechoslovakische Regierung ver- 
pflichtet sich, bei der Aufstellung dieses Ver- 
zeichnisses in erster Linie jene Titres zu be- 
růckšichtigen, welche mit Bewilligung und No- 
strifizierungszusage der čechoslovakischen 
Regierung čechoslovakische Gláubiger zwecks 
Befriedigung ihrer auf alte Kronen lautenden 
Forderungen gegen in der Republik ósterreich 
wohnhafte Schuldner erworben haben.

4. Die čechoslovakische Regierung wird 
keine anderen ais auf osterreichisch-unga- 
rische Gulden oder Kronen in Noten oder 
osterreichisch-ungarische Gulden in Silber 
lautende Titres ansprechen.

A r t i k e 1 3.

Im Falle die zufolge der definitiven Auf- 
teilung der nichtsichergestellten altoster- 
reichischen Vorkriegsschulden auf ósterreich 
entfallende Quote einer der Kategorien dieser 
Schulden groBer sein solíte ais der oster- 
reichisch gekennzeichnete Teil dieser Kate
gorie, wird vereinbart, daB die Wirkung der 
Durchfůhrung des Artikels 2 dieses ůberein- 
kommens auf die GroBe des osterreichischen 
Territorialbesitzes dieser Kategorie in nach- 
stehender Weise beseitigt wird:

a) Die čechoslovakische Regierung wird die 
ihrem Territorialbesitz infolge der Durch
fůhrung des erwáhnten Artikels dieses úber- 
einkommens zugewachsenen Titres der betref- 
fenden Kategorie aus diesem Territorialbesitz 
wieder ausscheiden und sie der osterrei
chischen Regierung behufs Kennzeichnung ais 
osterreichischer Territorialbesitz zur Verfů- 
gung halten. Die osterreichische Regierung 
wird dies nur insoweit beanspruchen důrfen, 
daB die vpn ósterreich definitiv zu tragende 
Quote dieser Schuldkategorie nicht ůber- 
schritten wird;

b) im Falle der osterr. Territorialbesitz an 
einer der auf osterreichisch-ungarische Gul
den oder Kronen in Noten oder osterreich.- 
ungarische Gulden in Silber lautenden Kate
gorien der nichtsichergestellten Vorkriegs
schulden die auf ósterreich entfallende Quote 
ůbersteigt, wird die osterreichische Regierung 
der čechoslovakischen Regierung aus dem 
ůberschuB des Territorialbesitzes uber die 
Quote Titres solcher Kategorie bis zu jenem 
Gesamtnominale, das von der čechoslovaki
schen Regierung auf Grund der Bestimmung 
unter Punkt a) zurúckgestellt wurde, zur 
Kennzeichnung ais čechoslovakischen Terri
torialbesitz zur Verfůgung halten.
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Československá vláda zavazuje se pro pří
pad, že by podíl na základě konečného rozdělení 
nezajištěných předválečných dluhů na Ra
kousko vypadající v některém druhu těchto 
dluhů byl větší nežli rakouský označená část 
toho druhu, že vymění z československé 
územní držby titry dotyčného druhu až do 
úhrnné jmenovité hodnoty 200,000.000 K za 
titry takového druhu, při kterém rakouský 
označená část převyšuje podíl vypadající na 
Rakousko podle čl. 203, čís. 2., mírové smlou
vy St. Germainské.

článek 4.

Tento závazek československé vlády nabude 
teprve tehdy účinnosti, až rakouská vláda splní 
v plném rozsahu závazek vyznačený v čl. 3., 
litera b).

Článek 5.

československá vláda bude pečovati o to, 
aby nebyly titry, které podle nařízení rakou
ského spolkového ministerstva financí ze dne
4. října 1921, č. 536 spolk. zák., a ze dne 27. li
stopadu 1921, č. 659 spolk. zák., byly označeny 
značkou Oe/p, definitivně pojaty do českoslo
venské územní držby těchto dluhopisů, dokud 
nebude s konečnou platností rozhodnuto o pro
testech podaných proti jejich označení jakožto 
rakouská územní držba.

článek 6.
Ihned po ukončení řízení k okolkovánítitrů v 

obou státech zahájeného, kterýmž titry budou 
označeny jakožto část územní držby některého 
z obou států, budou uzavřeny úmluvy, dle 
nichž bude ustanovení čl. 5 B, bod 3.a 4.,shora 
uvedené úmluvy použito na dluhopisy býva
lého rakouského státu.

Y Praze dne 17. prosince 1921.

Za vládu republiky Československé:

L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Die čechoslovakische Regierung verpflichteť 
sich, falls die zufolge der definitiven Auf- 
teilung der nicht sichergestellten Vorkriegs- 
schulden auf osterreich entfallende Quote 
einer der Kategorien dieser Schulden groížer 
sein solíte ais der osterreichisch gekennzeich- 
nete Teil dieser Kategorie aus dem čechoslova- 
kischen Territorialbesitze, Titres der betref- 
fenden Kategorie bis zum Gesamtbetrag No- 
minale von 200,000.000 K gegen Titres solcheií 
Kategorie auszutauschen, bei welcher der 
osterreichisch gekennzeichnete Teil die auf 
osterreich nach Art. 203, P. 2, des Friedens- 
vertrages von St.-Germain entfallende Quote 
tibersteigt.

Diese Verpflichtung der čeehoslovakischen 
Regierung tritt erst dann in Wirksámkeit, 
nachdem die osterreichisch e Regierung der im 
Art. 3, lit. b), vorgesehenen Verpflichtung im 
vollen Ausmafí nachgekommen sein wird.

A r t i k e 1 5.
Die čechoslovakische Regierung wird dafůr 

Sorge tragen, daB Titres, die im Sinne der Ver- 
ordnung des Bundesministeriums fůr Finan- 
zen vom 4. Oktober 1921, B.G.Bl.Nr. 536, und 
vom 27. November 1921, B. G. Bl. Nr. 659, mít 
dem Zeichen Oe/p versehen worden sind, vor 
der endgůltigen Entscheidung uber die gegen 
die Kennzeichnung ais dsterreichischer Terri- 
torialbesitz eingelegte Verwahrung nicht de
finitiv in den čeehoslovakischen Territorial- 
besitz an diesen Staatsschuldverschreibungen
aufgenommen werden.

A r t i k e 1 6.
Sogleich nach AbschluB der in beiden Staa- 

ten eingeleiteten Aktion uber die Abstempe- 
lung der Titres, durch welche diese ais Teil 
des Territorialbesitzes eines der beiden Ge- 
biete gekennzeichnet werden, werden Verein- 
barungen getroffen werden, durch welche die 
im Art. 5 B, Punkt 3 und 4, des im Eingange 
angefůhrten ůbereinkommens getroffenen 
Bestimmungen auf Schuldverschreibungen 
des ehemaligen osterreichisch en Staates An- 
wendung finden.

Prag, am 17. Dezember 1921.

Plir die Regierung der Republik Osterreich:

Dr. OSKAR MANN m. p.
L. S. Dr. FRANZ BARTSCH m. p.

A r t i k e 1 4.
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ZÁPIS
sepsaný u československého ministerstva fi
nancí v Praze dne 17. prosince 1921 o jednání 
mezi zástupci vlád republiky československé 
a republiky Rakouské o provedení úmluvy 
o uvolnění zadržených deposit a vzájemném 
uznání kontrolního označení cenných papírů 

ze dne 10. srpna 1920.

«

Zástupci vlád:

Se strany republiky česko
slovenské:

Dr. Bohumil Vlasák,
vedoucí odborový přednosta ministerstva financí, a

Dr. Pavel Stránský,
vicekonsul ministerstva zahraničních věcí.

Se strany republiky Rakouské:

Dr. Oskar Mann,
ministerský rada spolkového ministerstva financí;

Dr. Franz Bartsch,
ministerský rada spolkového ministerstva financí.

I.
Zástupci obou stran se shodli, vyhradivše 

schválení svých vlád, na přiložené úmluvě 
0 Povedení úmluvy o uvolnění zadržených de
posit a Vzájemném uznání kontrolního ozna
čeni cenných papírů ze dne 10. srpna 1920.

IT.
8tupci obou stran se shodují jménem 

sv^ch vlád v názoru, že pro obor oněch novo- 
, . *ch měn, při nichž přechod od starorakou- 

k měně nové se stal na základě pa- 
diD fVOáhi m®ny k nové měně, není žádného 
„ ,V0(*U k tomu, aby reparační komise vyko- 
i a m°difikaci základu ke konversi titrů vy- 

azeiion v druhé a poslední větě odstavce 5. 
vniohy ke článku 203. mírové smlouvy.

PROTOKOLL
aufgenommen bei dem ěechoslovakischen 
Finanzministerium am 17. Dezember 1921 an- 
lálžlich der Verhandlungen zwischen den Ver- 
tretern der Regierungen der Republik oster- 
reich und der ěechoslovakischen Republik 
uber die Burchfůhrung des ubereinkominens, 
betreffend die Freigabe von gesperrten De- 
pots und die gegenseitige Anerkennung der 
Kontrollbezeichnung von V/ertpapieren vom

10. August 1920.

Vertreter:

Seitens der Republik oster- 
reich:

Dr. Oskar Mann,
Ministerialrat des Bundesministeriums fiir 

Finanzen;

Dr. Franz Bartsch,
Ministerialrat des Bundesministeriums fiir 

Finanzen.

Seitens der Čechoslovákischen 
R e p u b l'i k:

Dr. Bohumil Vlasák,
leitender Sektionschef des Finanzministeriums, und

Dr. Pavel Stránský,
Vizekonsul des Ministeriums des ÁuBern.

I.
Die beiderseitigen Vertreter bahen sich vor- 

behaltlich der Genehmigung ihrer Regierun
gen auf das angeschlossene Ůhcreinkommen 
uber die Durchfuhrung des úbereinkommens 
vom 10. August 1920, betreffend die Freigabe 
von gesperrten Depots und die gegenseitige 
Anerkennung der Kontrollbezeichnung von 
Wertpapieren, geeinigt.

II.
Die beiderseitigen Vertreter sind nomine 

ihrer Regierungen ubereinstimmend der Auf- 
fassung, daB fiir das Gebiet jener neustaatli- 
chen Wáhrungen, bei denen der ůbergang aus 
der altosterreichischen in die neue Wáhrung 
auf Grundlage der Paritát der urspriinglichen 
Wáhrung zur neuen Wáhrung stattgefunden 
hat, kein Raum dafůr gegeben ist, daB die im 
zweiten und letzten Satze des Absatzes 5 An- 
hang zu Ai-t. 203 des Friedensvertrages der 
Repavationskommission vorbehaltene Modifi- 
kation der Konvertierungsbasis der Titres 
vorcenommen wird.
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československá vláda prohlašuje, že pokud 
se týká případů, upravených depositní úmlu 
vou, jest toho názoru, jehož bude hájiti také 
před reparační komisí, že titry nezajištěného 
předválečného dluhu v majetku českosloven
ských státních příslušníků, kteří měli svoje 
bydliště do počátku působnosti mírové smlou
vy, t. j. do 16. července 1920, na území repu
bliky Rakouské, náležejí k územní držbě ra
kouské podle přílohy ke článku 203., odst. 3., 
mírové smlouvy, a že tito příslušníci nemají 
právního nároku podle článku 266. mírové 
smlouvy, aby jim jejich titry byly vydány ne
opatřené kolkem označujícím je za územní 
držbu rakouskou. Tento názor neplatí však 
pro ony optanty, kteří svých titrů sice nabyli 
před 16. červencem 1920, ale přeložili svoje 
bydliště podle ustanovení o opci z území repu
bliky Rakouské jinam až po 16. července 1920.

III.

IV.

Tento zápis, úmluva uvedená pod čís. I., ja
kož i příloha o provádění XVII. vykonávacího 
nařízení vlády Rakouské jsou sepsány jazy
kem českým i německým. Oba texty jsou 
authentické.

Za vládu republiky československé:

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.
L. S. Dr. PAVEL STRÁNSKÝ v. r.

PŘÍLOHA K PROTOKOLU

ze dne 17. prosince 1921 o provedení depositní 
úmluvy.

Rakouská vláda bude pečovati, aby při 
výkonu XVII. nařízení rakouského minister
stva financí ze dne 27. listopadu 1921, čís. 659 
spolk. zák., místa pověřená přijímáním pro
testů postupovala takto:

1. Budou přijímány i takové protesty, při 
nichž skutková podstata, které strana k odů
vodnění protestu se dovolává, j e pouze ověřena 
anebo i bez ověření toliko tvrzena. Povinnost 
strany přinésti v přiměřené lhůtě, počítané

Es wird festgestellt, dali _ die čechoslova- 
kische Regierung fůr das Gebiet der durch das 
Depotsůbereinkommen geregelten Fálle_ der 
Auffassung ist und sie vor der Reparations- 
kommission auch vertreten wird, dafí der Be- 
sitz an nichtsichergestellten Vorkriegssehul- 
den ihrer Staatsbúrger, welche ihren Wohn- 
sitz bis zum 16. Juli 1920 auf dem Gebiete der 
Republik ósterreich hatten, zum osterreicln- 
schen Territorialbesitz im Sinne des Anhan- 
ges zum Art. 203, al. 3, des Friedensvertrages 
gehort und daB diese Staatsbúrogr kemen 
rechtlich durchsetzbaren Anspruch im Sinne 
des Aid. 266 des Friedensvertrages besitzen, 
daB ihnen ihre Titres ohne Kennzeichnung ais 
osterreichischer Territorialbesitz áusgetolgt 
werden. Diese Auffassung gilt aber mcht tur 
jene Optanten, die zwar ihre Titres vor dem 
16. Juli 1920 erworben, aber ihren Wohnsnz 
erst nach dem 16. Juli 1920 im Sinne der uber 
die Option bestehenden Bestimmungen aus 
dem Gebiete der Republik ósterreich anders- 
wohin verlegt haben.

IV.
Dieses Protokoll, das unter Žahl I. ange- 

fúhrte ůbereinkommen sowie die Beilage ubei 
die Handhabung der XVII. osterreichischei 
Vollzugsverordnung sind in deutscher un ^ 
čechoslovakischer Sprache abgefaBt. l>el 
Texte sind authentisch.

Fiir die Regierung der Republik Ósterreich.

Dr. OSKAR MANN m. p.
L. S. Dr. FRANZ BARTSCH m. p.

III.

BEILAGE ZUM PROTOKOLLE 
vom 17. Dezember 1921 betreffend die Duích

fiihrung des Depositeniibereinkonimens-

Die osterreichische Regierung wird Voi 
sorge treffen, daB bei Handhabung 
XVII. Verordnung des Bundesministenm
fůr Finanzen vom 27. November 1921, •
Bl. Nr. 659, von den mit der Behandlung a 
Proteste betrauten Stehen naclisteic 
Vorgang beobachtet wird:

1. Es werden auch Verwahrungen
gegengenommen werden, bei welchen 1 n 
die Grundlage der Verwahrung beru ^ 
Tatbestánde lediglich bescheinigt ociel pje 
ohne Bescheinigung behauptet wer e
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ode dne podání protestu, potřebné doklady ku 
prokázání tvrzených okolností, není tím do
tčena.

2. Bez újmy pro stanovisko rakouské vlády 
vůči takovým protestům budou přijímány pro
testy i těch stran, které svých titrů nabyly te
prve po 16. červenci 1920. Ohledně ostatní 
skutkové povahy stranou tvrzené platí, co ře
čeno je v odstavci 1.

3. Poštovní spořitelně a Rakousko-uherské 
bance bude nařízeno, aby při depositech u nich 
uložených, náležejících příslušníkům republiky 
Československé, kteří bydlejí mimo území re
publiky Rakouské, přijímaly protesty podané 
poštovním šekovým úřadem pražským ve jmé- 
uu deponentů. Při tom podá poštovní šekový 
urad v Praze protesty ve smyslu rozhodnutí 
Peparačm komise ze dne 31. srpna 1921, čís. 
1502> a ze dne 14. a 26. října 1921, č. 113/13 C, 
Pioti oficielnímu rakouskému okolkování ra- 
ouských předválečných rent kumulativně 

Jiuenem oněch československých deponentů, 
him'1 na Skladě depositní úmluvy mezi repu- 

ikou Československou a republikou Rakou- 
. 011 ze dne 10. srpna 1920 a vyhlášky česko- 
ovenského ministerstva financí ze dne 29. 
an 1920, čís. 549 Sb. z. a n., zmocnili poštovní 

^e<ovy úřad, aby deposita, uložená u poštovní 
Ponteiny, resp. u Rakousko-uherské banky, 
pevfJ d/ území československé republiky, a 

(jplc .z„žádosti byly poštovním šekovým úřa- 
cJ11 Jlz,Pí’ed 1. prosincem 1921 jmenovaným 
liláoVaC*m místúni zaslány. Seznamy a při- 

as vy, které poštovní šekový úřad již po- 
b„Vni sPořitelně nebo Rakousko-uherské 
c]pnCe zíls^a^ a na nich správnost podmínek pře- 
2u ^h depositní úmluvou potvrdil, nahra- 
i hv?m - Z ^eskosl°venské státní příslušnosti 
Prífl/’8 - mimo území republiky Rakouské, 
cem foon6 nabyto před 16. červen-

v, ,0, odpadá, poněvadž tato okolnost je 
z „rr^telně i Rakousko-uherské bance 
Stv>f7Ch.záPisů ZI|úma, resp. depositními 
Soux en iarai a rentovými knížkami, které byly 

asne s přihláškami zaslány, prokázána.

Verpflichtung der Partei, die zur Erweisun^ 
des behaupteten Tatbestandes erforderlichen 
Belege innerhalb einer angemessenen Frist 
vom Tage der Einlegung der Verwahrung 
beizubringen, bleibt unberůhrt.

2. Es werden unbeschadet der Stellung- 
nahme der osterreichischen Regierung gegen- 
ůber solchen Verwahrungen die Verwahrun- 
gen auch derjenigen entgegengenommen 
werden, die ihre Titres erst nach dem 16. Juli 
1920 erworben haben. Bezůglich des im ůbri- 
gen behaupteten Tatbestandes gilt das im 
Punkt 1. Gesagte.

3. Die Postsparkasse und die ósterreichisch- 
ungarische Bank werden beauftragt werden, 
bei den in ihrer Verwahrung befindlichen 
Depositen von aufierhalb der Republik óster- 
reich wohnhaften Staatsangehorigen der če- 
choslovakischen Republik die Protestanmel- 
dung durch das Prager Postcheckamt namens 
der Deponenten entgegenzunehmen. Hiebei 
wird das Postcheckamt in Prag Verwahrun
gen im Sinne der Beschlůsse der Reparations- 
kommission vom 31. August 1921, Nr. 1502, 
und vom 14. und 26. Oktober 1921, Nr. 
113/13 C, gegen die offizielle osterreichische 
Abstempelung der osterreichischen Vor- 
kriegsrenten kumulativ in Vertretung jener 
čechoslovakischen Deponenten einlegen, wel- 
che das Postcheckamt in Prag im Grunde des 
Depositenůbereinkommens vom 10. August 
1920 zwischen der Osterreichischen und der 
čechoslovakischen Republik und der Kund- 
machung des čechoslovakischen Finanzmini- 
steriums vom 29. September 1920, Nr. 549
S. d. G. u. V., ermáchtigt haben, ihre beim 
Postsparkassenamte bezw. bei der Oster- 
reichisch-ung. Bank befindlichen Depots in 
das Gebiet der čechoslovakischen Republik 
zu uberfůhren und deren Gesuche vom Post- 
checkamte an die genannten Stellen vor dem 
1. Dezember 1921 bereits ůbersendet worden 
sind. Die seitens des Postcheckamtes an das 
Postsparkassenamt oder an die Osterr.-ung. 
Bank bereits eingesendeten und von ihm in 
Bezug auf das Vorhandensein der durch das 
Depositenůbereinkommen vorgeschriebenen 
Bedingungen bestátigten Konsignationen und 
Anmeldungen ersetzen den Nachweis der 
čechoslovakischen Staatsangehorigkeit sowie 
des Wohnsitzes auBerhalb osterreichs. Der 
Nachweis des Erwerbes der Titres vor dem 
16. Juli 1920 hat zu entfallen, da dieser Um- 
stand dem Postsparkassenamte sowie der 
osterr.-ung. Bank aus eigenen Aufschreibun- 
gen bekannt bezw. durch die denselben gleich-
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4. Rakouská vláda bude pečovati, aby titry 
nezajištěného předválečného dluhu poštovní 
spořitelně náležející, které budou případně 
předmětem finančních úmluv mezi cessionář- 
skými státy o rozluce jmění poštovní spo
řitelny, nebyly označeny • jako rakouská 
územní držba a aby byly Reparační komisi vy
kázány jako jmění sloužící ku provedení fi
nančních opatření zmíněných ve čl. 215 mírové 
smlouvy St. Germainské.

5. U osob, které na základě československého 
nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. 
a n., odevzdaly svoje titry označené již znač
kou „o“ do československé úřední úschovy a 
které nyní proti rakouskému označení prote
stují, uzná rakouská vláda úřední potvrzení 
československých schovacích míst jakožto 
ověření ve smyslu § 6, posl. věta, shora uvede
ného XVII. nařízení rakouské vlády.

L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

zeitig miť den Anmeldungen ubersendeten 
Depot-Scheine und Rentenbúcher bereits 
nachgewiesen ist.

4. Die osterreichische Regierung wird 
dafúr Sorge tragen, daB die der Postspar- 
kasse gehorigen nichtsichergestellten Vor- 
kriegstitres, welche eventuell Objekt der 
finanziellen Auseinandersetzung der Nach- 
folgestaaten liber das Vermogen der Post- 
sparkasse bilden sollen, von der Kennzeich- 
nung ais osterreichischer Territorialbesitz 
freigehalten und der Reparationskommission 
ais ein zur Durchfuhrung der im Art. 215 
des Staatsvertrages von St. Germain vor- 
gesehenen finanziellen Regelung dienendes 
Vermogen ausgewiesen werden.

5. Personen, welche ihre mit „0“ bezeich- 
neten Titres zufolge der čechoslovakischen 
Verordnung vom 7. April 1921, Z. 151 S. d. 
G. u. V., in čechoslovakische amtliche Ver- 
wahrung ůbergeben haben und nunmehr 
gegen die osterreichische Abstempelung Ver- 
wahrung einlegen, wird die amtliche Beschei- 
nigung der betreffenden čechoslovakischen 
Verwahrungsstelle ais Glaubhaftmachung im 
Sinne des § 6, letzter Satz, der oberwáhnten 
XVII. Verordnung seitens der osterreichi-

| schen Regierung anerkannt.

Dr. OSKAR MANN m. p.
L. S. Dr. FRANZ BARTSCH m. p.

DODATEK

ku článku I. zápisu, sepsaného u českosloven
ského ministerstva financí v Praze dne 17. pro
since 1921 o jednání mezi zástupci vlád repu
bliky československé a republiky Rakouské 
o provedení úmluvy o uvolnění zadržených 
deposit a vzájemném uznání kontrolního ozna
čení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920.

Zástupci obou stran shodují se jménem 
svých vlád v názoru, že pod titry uvedenými 
v článku 4. úmluvy připojené protokolu shora 
označenému rozuměti dlužno právě jako 
v článku 2. a 3. výhradně jen titry nezajiště-

NACHTRAG

zum Artikel I. des am 17. Dezember 1921 
beim čechoslovakischen Finanzministerium 
in Prag aufgenommenen Protokolles uber die 
Verhandlungen zwischen den Vertretern der 
Regierungen der Republik osterreich und der 
čechoslovakischen Republik uber die Durch- 
fiihrung des úbereinkommens betreffend 
die Freigabe von gesperrten Depots und die 
gegenseitige Anerkennung der Kontrollbe- 
zeichnung von Wertpapieren vom 10. August 

1920.

Die beiderseitigen Vertreter sind namens 
ihrer Regierungen úbereinstimmend der Au - 
fassung, daB unter den im Artikel 4 des dem
oberwáhnten Protokolle angeschlossenen
Úbereinkommens angefíihrten Titres ana og
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něho předválečného dluhu znějící na rakousko- 
uherské zlaté nebo na koruny v bankovkách 
nebo na rakousko-uherské zlaté ve stříbře, 
tedy nikoliv renty zlaté, a že titry, jež mají 
býti vyměněny, dlužno navzájem dle možnosti 
vydati bez territoriálního okolkování, aby ve 
druhém státě mohly býti označeny jako jeho 
územní držba.

Tento dodatek je podstatnou částí shora 
uvedeného protokolu ze dne 17. prosince 1921.

Za vládu republiky československé:

L. S. Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

wie im Artikel 2 und 3 ausschlieBlich nur 
die auf dsterreichisch-ungarische Gulden oder 
Kronen in Noten oder auf osterreichisch-un- 
garische Gulden in Silber lautende Titres der 
nichtsichergestellten Vorkriegsrenten, also 
keineswegs Goldrenten, zu verstehen und 
dalo die auszutauschenden Titres gegenseitig 
nach Mogliehkeit ohne territoriale Abstempe- 
lung auszufolgen sind, sodaB sie in dem 
anderen Staate, ais in seinen Territorialbesitz 
gehdrend, gekennzeichnet werden konnen.

Dieser Nachtrag bildet einen integrieren- 
den Bestandteil des obenangefůhrten Proto- 
kolles vom 17. Dezember 1921.

Fur die Regierung der Republik Osterreich:

Dr. OSKAR MANN m. p.

L. S. Dr. FRANZ BARTSCH m. p.

PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY 
ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČETI REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 10. KVĚTNA 1923.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
; L S\ ' ' MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCf:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Tato úmluva vyhlašuje so s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny 10. prosince 1923 
ve Vídni, čímž nabyla mezinárodní působnosti.

, Dr. Beneš v. r.

Státní tislíárnn v Praze,


