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územního bloku a budou do úhrady započí
tány v korunách československých kursem, 
který ustanoví ministr financí v dohodě s mi
nistrem pošt a telegrafů, přihlížeje k jejich 
tržní hodnotě.

Pohledávky poštovní spořitelny uherské, 
které podle ustanovení čl. 10. a 11. úmluvy 
a podle § 2 tohoto zákona přejdou ve vlast
nictví Poštovního úřadu šekového, jsou, po
kud dlužníci mají v den účinnosti tohoto zá
kona bydliště (sídlo, čl. 3., odst. 3., úmluvy) 
na území československé republiky, splatný 
v korunách československých, při čemž se 
počítá 1 koruna československá za 1 korunu 
rakousko-uherskou. V témže poměru jsou 
splatný tyto pohledávky za československými 
státními příslušníky, majícími bydliště 
(sídlo) mimo území bývalého mocnářství 
Rakousko-Uherského.

Pohledávky za československými přísluš
níky, kteří mají bydliště (sídlo) na území 
bývalého mocnářství Rakousko-Uherského 
mimo území československé republiky, ny
nějšího Maďarska a mimo území připojené 
Itálii, jsou splatný ve měně státu jejich by
dliště (sídla) podle směnného kursu, v němž 
stát tento provedl první výměnu papírových 
korun rakousko-uherských na svou vlastní 
měnu.

Dlužníci, českoslovenští příslušníci, mající 
bydliště (sídlo) na území připojeném Itálii, 
zaplatí za každou korunu rakousko-uherskou 
u dluhu do 3. listopadu 1918 vzniklého 0 568 
kry italské, u dluhu pak po tomto dni vznik
lého jednu korunu československou.

Pohledávky Poštovnímu úřadu šekovému 
takto splacené budou započítány do úhrady.

§ 4.
Pohledávky za poštovní spořitelnou uher

skou, které podle ustanovení této úmluvy 
budou převedeny na československý přejí
mající ústav a které dosud zněly na koruny 
rakousko-uherské, jsou splatný v korunách 
československých až do výše celkové úhrady, 
kterou Poštovní úřad šekový obdrží od poš
tovní spořitelny uherské k uspokojení pohle
dávek. Podíl na každou rakousko-uherskou

korunu vypadající určí závazně ministr 
financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů 
podle poměru úhrnu převedených pohledávek 
k celkové úhradě, vyjádřené v korunách čes
koslovenských po rozumu § 3 tohoto zákona 
a vyhlásí jej ve Sbírce zákonů a nařízení.

Majitelé převedených pohledávek mají 
právo žádati uspokojení těchto svých pohle
dávek jedině na Poštovním úřadu šekovém, a 
to výhradně v rámci zmíněných úhrad.

§ 5.

Převedené pohledávky ze vkladů úspor
ných a šekových budou oprávněným osobám 
připsány k dobru u Poštovního úřadu šeko
vého v Praze částkou vypočtenou podle usta
novení § 4 tohoto zákona. Ode dne připsání 
budou zúročeny pohledávky ze vkladů úspor
ných 3% a pohledávky ze vkladů šekových 
podle platných předpisů.

Převedené pohledávky z účtů v hotovosti 
(§ 4) budou po převzetí příslušných deposit 
hotově vyplaceny; má-li však majitel takové 
pohledávky též pohledávku z úsporných 
vkladů, bude pohledávka z účtu v hotovosti 
připsána k jeho pohledávce z úsporných 
vkladů a rovněž 3% zúročena.

§ 6.

Provedením úmluvy bude rozluka poštovní 
spořitelny uherské skončena za podmínek 
v úmluvě vyznačených.

Majitelé pohledávek, které podle ustano
vení této úmluvy nebudou převedeny^ na 
československý přejímající ústav, nemají ni
žádných nároků ani vůči tomuto ústavu ani 
vůči československé republice.

§ 7.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr financí v dohodě 
s ministrem pošt a telegrafů.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


