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166. Vyhláška o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek
na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti.

státními příslušníky — po příslušném roz
hodném dnu přenesli své bydliště (sídlo)
Vyhláška ministra financí v dohodě
z území československé republiky nebo
s ministrem pošt a telegrafů
z území některého jiného národního státu
do území kteréhokoliv jiného státu (vyjímaje
ze dne 9. července 1925
o soupisu úsporných a šekových vkladů, depo do Maďarska, Polska nebo do území býv. zá
sit cenných papírů a pohledávek na účtech padních Uher postoupeného Rakousku) nebo
z kterékoli země do území československé re
v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti. publiky anebo svoje bydliště (sídlo) mimo
Podle úmluvy o poštovní spořitelně uherské území býv. království Uherského, Polska, Ru
ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. munska a království Srbů, Chorvatů a Sloz r. 1924, a podle zákona ze dne 15. května vinců (srov. § 3 vyhlášky) podrželi.
3. Pohledávky na šekových účtech, jejichž
1924, č. 148 Sb. z. a n., se vyhlašuje:
*
vkladatelé po příslušném rozhodném dnu
§ 1.
svoje bydliště (sídlo) přeložili z území česko
(') Za účelem zjištění stavu pohledávek slovenské republiky do území jiného následz úsporných vkladů, šekových účtů, deposit nickěho státu (vyjímaje do Maďarska, Polska
cenných papírů a pohledávek na účtech v ho nebo do území býv. západních Uher postou
tovosti u poštovní spořitelny v Budapešti, ná peného Rakousku) anebo z kterékoliv země
ležejících osobám fysickým, právnickým (po do území československé republiky, pokud
čítaje v to býv. komitáty, nyní župy, okresy jsou československými státními příslušníky.
a obce), peněžním ústavům, podnikům, sprá
4. Deposita cenných papírů a pohledávek
vám statků a pod., provede se soupis řízením na účtech v hotovosti (pohledávky vzniklé
přihlašovacím.
proplácením dospělých kuponů a jiných splat
(2) Pokud jde o pohledávky peněžité, týká ností cenných papírů), jejichž majitelé jsou
se tento soupis pouze pohledávek, které československými státními příslušníky a mají
vznikly u poštovní, spořitelny v Budapešti ve bydliště (sídlo) mimo území Maďarska,
starých rakousko-uherských korunách až do Polska nebo býv. západních Uher postou
příslušného rozhodného dne (§ 8 této vy pených Rakousku, pokud převod jejich
hlášky), nejdéle však do maďarské rozluky nebyl dosud proveden podle depositní úmlu
vy s Maďarskem ze dne 13. července 1923,
měnové, t. j. do 18. března 1920.
č. 225 Sb. z. a n. z r. 1924, a vyhlášky
§ 2.'
ze dne 18. prosince 1924, č. 2 Sb. z. a n.
z r. 1925. Bylo-li však převedeno toliko
Předmětem soupisu jsou:
1. Pohledávky z úsporných vkladů a šeko depositum cenných papírů (bez účtu v hoto
vých účtů, jejichž vkladatelé v příslušný roz- vosti), jest nyní ještě přihlásiti pohledávku
h°dný den (§3 úmluvy a § 8 této vyhlášky) na účtu v hotovosti.
měli na území československé republiky své
§ 3.
řádné bydliště (sídlo) a je od té doby neza
nechali; státní příslušnost tu nerozhoduje.
Z tohoto soupisu jsou vyloučeny:
2. Pohledávky z úsporných vkladů, jejichž
1. Pohledávky z úsporných vkladů, šeko
vkladatelé — pokud jsou československými vých účtů a deposita (účty v hotovosti) čes166.
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koslovenských státních příslušníků majících
bydliště (sídlo) v Maďarsku, Polsku nebo na
území býv. západních Uher, postoupeném
podle mírové smlouvy Trianonské Rakousku,
jakož i pohledávky ze šekových účtů, jejichž
majitelé mají bydliště (sídlo) ve staré cizině
mimo území nášlednických států. Pro pohle
dávky z úsporných vkladů a šekových účtů,
jakož i pro deposita (účty v hotovosti) česko
slovenských státních příslušníků sídlících
v Polsku nebo na území býv. západních Uher
postoupeném Rakousku platí výlučně ustano
vení čl. 1 úmluvy shora zmíněné. Pohledávky
z úsporných vkladů a šekových účtů česko
slovenských státních příslušníků, kteří v roz
hodný den měli a dosud mají bydliště (sídlo)
v Rumunsku nebo v království Srbů, Chorvatů a Slovinců (čl. 3 úmluvy), budou před
mětem obdobného soupisu, který jmenované
státy podle ustanovení úmluvy shora zmíněné
na svém území zařídí.
2. Pohledávky bývalých rakouských, uher
ských nebo rakousko-uherských civilních a
vojenských státních úřadů, státních ústavů
atd. (t. zv. státní konta).
§ 4.
(!) Majitelé pohledávek a hodnot v §§ 1 a
2 zmíněných, kteří žádají jejich převod na
Poštovní úřad šekový v Praze (§2 zákona
č. 148/1924), se vyzývají, aby podali řádně
doloženou přihlášku na předepsaném tisko
pisu (vzorec A, B, C) do 30. listopadu 1925
u Poštovního úřadu šekového v Praze.
(2) Tiskopisy lze obdržeti na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi u všech poštovních
úřadů, v ostatních územích nutno vyžádat!
si jich přímo u Poštovního úřadu šekového
v Praze.
§ 5.
Majitelé úsporných vkladů doloží přihlášku
(tiskopis A) :
a) vkladní knížkou poštovní spořitelny
v Budapešti, vypovězenou per saldo, t. j. s vý
povědí celého vkladu i s úroky; případnou
ztrátu vkladní knížky dlužno v přihlášce vy
značit! a současně požádati o zavedení umořovaeího řízení;
b) průkazem, že v rozhodný den (čl. 3
úmluvy, § 8 této vyhlášky) měli a dosud mají
své řádné bydliště (sídlo) na území českoslo
venské republiky; průkaz o československé
státní příslušnosti v tomto případě odpadá;
c) v případech vytčených v § 2, bod 2.,
průkazem o svém nynějším bydlišti (sídle),

jakož i, o své československé státní přísluš
nosti. Tato státní příslušnost musí býti na
byta podle ustanovení mírové smlouvy Tria
nonské nebo St.-Germainské anebo podle
smluv s nimi souvisejících.
§ 6.
Majitelé šekových účtů doloží přihlášku
(tiskopis B):
a) průkazem, že v rozhodný den (čl. 3
úmluvy, § 8 této vyhlášky) měli a dosud mají
své řádné bydliště (sídlo) na území českoslo
venské republiky;
b) v případech vytčených v § 2, bod 3.,
průkazem o svém nynějším bydlišti, (sídle),
jakož i o své československé státní přísluš
nosti. Tato státní příslušnost musí býti na
byta podle ustanovení mírové smlouvy Tria
nonské nebo St.-Germainské anebo podle
smluv s nimi souvisejících.

§ 7.
(!) Majitelé deposit cenných papírů a po
hledávek na účtech v hotovosti doloží při
hlášku (tiskopis C) :
a) depositním listem (rentovou knížkou);
ztratil-li se tento doklad, vyplní majitel depositního účtu v tiskopise C prohlášení, že ručí
za každou škodu, jež by mohla vzniknout!
z převodu deposita;
b) průkazem o své československé státní
příslušnosti;
c) průkazem o tom, že mají bydliště (sídlo)
mimo území Maďarska, Polska nebo býv. zá
padních Uher poustoupených Rakousku.
(2) Podléhají-li cenné papíry jistotní
(kauční) vázanosti, dlužno připojit! k při
hlášce také písemný doklad o souhlasu opráv
něné osoby (správního úřadu), která má na
jistotě zájem.
(3) Přihláška je zároveň zmocněním Po
štovního úřadu šekového k převzetí deposit
cenných papírů a pohledávek na účtech v ho
tovosti.
(4) Pohledávky na účtech v hotovostí po
važují se za přihlášené, je-li přihlášeno depo
situm cenných papírů samo. S těmito pohle
dávkami naloží se jako s úspornými vklady.
(5) Jsou-li deposita zatížena lombardním
dluhem, jest udati výši tohoto dluhu.

§ 8.
Za rozhodný den (§§ 2, 3, 5 a 6 této vy
hlášky) považuje se zásadně 28. únor 1919.
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Výjimkou platí tyto rozhodné dny:
A) 31. červenec 1919
a) pro obce (místa), vyjmenované v pří
loze C k úmluvě shora uvedené, na území
obvodu Košického (části sloučené z bývalých
uherských komitátů Abauj-Torňanského,
Zemplinského a Užského), dále býv. komi
tátů Novohradského, Hontského, Gemerského
a Užhorodského,
b) pro všecky obce (místa) býv. komitátů
Berežského, Ugočského a Marmarošského;
B) 14. srpe n 1919 pro obec Petržalku
y býv. komitátů Bratislavském;
C) den skutečného připojení
k československé republice pro obce (místa)
a obvody Slovenska a Podkarpatské Rusi,
které byly k československému území připo
jeny teprve po rozhodných dnech shora uve
dených.
§ 9.
(1) Pro přihlášky úsporných vkladů, šeko
vých účtů, deposit cenných papírů a pohle
dávek na účtech v hotovosti, jichž majitelé
zemřeli, platí obdobně předchozí ustanovení,
při čemž je směrodatná osoba zemřelého; na
místě průkazu o nynějším bydlišti, předepsa
ného pro osoby žijící, dlužno však podati
průkaz o posledním bydlišti zemřelého. Prů
kaz státního občanství zemřelého, který měl
příslušnost na území Slovenska nebo Podkar
patské Rusi, může býti nahrazen průkazem
jeho domovského práva v den úmrtí.
(2) Přihlášky těchto pohledávek po osobách
zemřelých podají dědicové (odkazovnici), za
poručence a opatrovance jejich zákonní zá
stupci; přihlášky pohledávek náležejících do
pozůstalostí dosud neodevzdaných podá po
zůstalost sama, na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi dědicové. Přihlášky nutno doíožiti
potvrzením pozůstalostního soudu o nabytí
pohledávky.
(3) U osob právnických, které přestaly exi
stovat!, dlužno na místě průkazu o nynějším
sídle, předepsaného pro právnické osoby
dosud trvající, podati průkaz o jejich posled
ním sídle. Přihlášky podají právní nástupci
zaniklých osob právnických a prokáží nabytí
pohledávky úředním dokladem.
§ 10.
J1) Bydliště nutno prokázat! potvrzením
příslušného obecního nebo policejního úřadu.
(2) Sídlo právnických osob, protokolova
ných firem, spolků, ústavů a pod. budiž pro
kázáno výpisem z obchodního rejstříku, pokud
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se týče úředně schválenými stanovami nebo
jiným úředním dokladem.
(3) U odboček peněžních ústavů a podniků
všeho druhu, u správ statků atd. považuje
se místo provozu těchto odboček a správ za
sídlo.
(4) československou státní příslušnost
dlužno prokázati listinou příslušným úřadem
k tomuto účelu zvláště vydanou; domovské
právo (§ 9, odst. 1., vyhlášky) pak domov
ským listem anebo potvrzením příslušného
obecního úřadu.
§

11.

Změny bydliště (sídla), státní příslušnosti,
nebo kterékoli jiné změny (na př. úmrtí a
pod.), které by nastaly ode dne podání při
hlášky do dne, kdy úmluva o poštovní spoři
telně uherské nabude mezinárodní působnosti,
což bude uveřejněno zvláštní vyhláškou ve
Sbírce zákonů a nařízení, buďtež s přísluš
nými doklady ihned dodatečně oznámeny Po
štovnímu úřadu šekovému v Praze s pouka
zem na původní přihlášku.
§ 12.

(!) Úsporné vklady, které jejich majitelé
ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nepřihlásí
nebo nedoloží přihlášek předepsanými do
klady, zůstanou u poštovní spořitelny v Buda
pešti v korunách uherských.
(2) Majitelé pohledávek ze šekových účtů,
kteří nepodají přihlášek s doklady podle usta
novení této vyhlášky, vydávají se v nebezpečí,
že jejich pohledávky nebudou pojaty do se
znamu, který bude sestaven ve smyslu či. 8
úmluvy shora zmíněné, a že nebudou převe
deny na Poštovní úřad šekový v Praze. Po
hledávky, které nebudou na tento úřad pře
vedeny, jakož i pohledávky, jichž majitelé
prohlásí, že si přejí ponechali je u poštovní
spořitelny uherské, zůstanou u poštovní spo
řitelny v Budapešti v korunách uherských.
(3) Deposita cenných papírů, jež nebyla
přihlášena ve lhůtě stanovené touto vyhláš
kou, nebo' jejichž přihláška nebjda řádně do
ložena, nebudou při převedení účastna výhod
úmluvy shora zmíněné. S neohlášenými pohle
dávkami na účtech v hotovosti naloží se stejně
jako s neohlášenými pohledávkami z úspor.
Tím nejsou dotčena práva, která by vlastní
kům těchto deposit (účtů v hotovosti) snad
příslušela podle ustanovení depositní úmluvy
v § 2, odst. 4., této vyhlášky zmíněné.
Bečka v. r.
97'
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Kolku prosto.

Lhůta pro přihlášku končí dnem 30. listopadu 1925.

Předmět: Přihláška úsporných vkladů
(vkladní knížky) u poštovní
spořitelny v Budapešti.

Poštovnímu úřadu šekovému
v Praze.
Podle vyhlášky ze dne 9. července 1925, č. 166 Sb. z. an., úmluvy ze dne 7. listopadu 1922,
č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924, a zákona ze dne 15. května 1924, č. 148 Sb. z. a n., podávám tuto

přihlášku úsporných vkladů
na vkladní knížku u poštovní spořitelny v Budapešti.
číslo vkladní knížky
2

Jméno a příjmení (firma) vkladatele, na něhož jest
vkladní knížka vydána
a) v rozhodný den (§ 8 vyhlášky)
Bydliště (sídlo)

3

vkladatele,
obec, župa (okres),

b) nynější
c) (zemřel-li vkladatel) poslední by
dliště zemřelého

země
d) (zanikla-li práv. osoba, firma, spo
lek, úsíav a pod.) poslední sídlo
4

Státní příslušnost vkladatele

5

Jméno, příjmení a bydliště (sídlo) nynějšího vlastníka
v případech c) a d) bodu 3.

Doklady:
I. vkladní knížka vypovězená per saldo, t. j. výpovědí celého vkladu i s úroky (ztratila-li se vkladní
knížka, nutno vyplnili a podepsati písemné prohlášení vytištěné na 2. str. této přihláškyl;
II. úřední potvrzení o bydlišti (sídle) vkladatele;
III. úřední potvrzení o československé státní příslušnosti vkladatele (ovdpadá u vkladatelů, kteří v roz
hodný den měli a dosud mají své řádné bydliště [sídlo] na území Československé republiky);
IV. (zemřel-li vkladatel nebo zanikla-li právnická osoba, bod 3., c, d) úřední průkaz o nabytí knížky.

V-.-

dne

1925.

Podpis vkladatele (nebo osoby nabyvši práva
k pohledávce z vkladní knížky) a přesná adresa:
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Prohlášení
o ztrátě vkladní knížky.

Oznamuji, že vkladní knížka č.................. na částku K

................................ vydaná

poštovním úřadem v............................................. ..............................................................................
na jméno ................ ...............................................................................................................................
v (tehdejší adresa)................................................................................................................................
se ztratila.
Žádám o zavedení umořovacího řízení.
V....................................................... .......................... ;... ............... .

Podpis vkladatele (nebo osoby nabyvší práva
k pohledávce z vkladní knížky) a přesná adresa:

Sbírka zákonů a nařízení, č. 668.
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Kolku prosto.
Předmět: Přihláška pohledávky na
šekovém účtu u poštovní
spořitelny v Budapešti.

Poštovnímu úřadu šekovému
v Praze.
Podle vyhlášky ze dne 9. července 1925, č. 166 Sb. z. a n., úmluvy ze dne 7. listo
padu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z roku 1924, a zákona ze dne 15. května 1924, č. 148 Sb. z.'
a n., podávám tuto

přihlášku pohledávky na šekovém účtu
u poštovní spořitelny v Budapešti.

1

Číslo šekového účtu

2

Jméno a příjmení (firma) vkladatele, na něhož zní šekový účet
a) v rozhodný den (§ 8 vyhlášky)

Bydliště (sídlo)
vkladatele, obec,
župa (okres), země

3

b) nynější
c) (zemřel-li vkladatel) poslední by
dliště zemřelého
d) (zanikla-li právnická osoba, firma,
spolek, ústav a p.) poslední sídlo

Státní příslušnost vkladatele

4
—

5

Jméno, příjmení a bydliště (sídlo) nynějšího vlastníka
v případech c) a d) bodu 3.

Doklady:
I. úřední potvrzení o bydlišti (sídle) vkladatele, na něhož zní šekový účet;
II. úřední potvrzení o československé státní příslušnosti vkladatele (odpadá u vkladatelů, kteří v rozhodný
den měli a dosud mají své řádné bydliště [sídlo] na území Československé republiky);
III. (zemřel-li vkladatel nebo zanikla-li právnická osoba, bod 3., c, d) úřední průkaz o nabytí právního
nároku na šekový účet.
V...................................................................... dne............................................... 1925.
Podpis vkladatele (nebo osoby nabyvší
práva na pohledávku ze šekového účtu)
a přesná adresa;

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í6ts,

Kolku prosto.
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Lhůta pro přihlášku končí dnem 30. listopadu 1925.

Předmět: Přihláška deposita cenných
papírů a pohledávky na účtu
v hotovosti u poštovní spo
řitelny v Budapešti.

Poštovnímu úřadu šekovému
v Praze.
Podle vyhlášky ze dne 9. července 1925, č. 166 Sb. z. a n., úmluvy ze dne 7. listopadu
1922, č. 147 Sb. z. a n z r. 1924, a zákona ze dne 15. května 1924, č. 148 Sb. z, a n.,
podávám tuto

přihlášku deposita cenných papíry
a pohledávky na účty v hotovosti
u poštovní spořitelny v Budapešti.

1.

Číslo depositního listu (rentové knížky)

2.

Jméno a příjmení (firma) původního vlastníka deposita (pohle
dávky na účtu v hotovosti), t. j. osoby, na kterou zní
depositní list (rentová knížka)

3.

Jeho nynější bydliště (sídlo) (zemřel-li původní vlastník, jeho
poslední bydliště; zanikla-li práv. osoba — původní majitelka
deposita, její poslední sídlo)

4.

Jeho státní příslušnost

5.

Zemřel-li původní jméno, příjmení a bydliště (sídlo) nynějšího
vlastníka
vlastník nebo
zanikla-li osoba
právnická
státní příslušnost nynějšího vlastníka

6.

Udání, zda podléhá depositum jistotní (kauční) vázanosti, a přesné
označení oprávněné osoby (správního úřadu), která má na
jistotě zájem

7.

Udání, zda je depositum zatíženo lombardním dluhem a jakým
obnosem

Současně zmocňuji Poštovní úřad šekový v Praze, aby toto depositum cenných papírů a pohledávku
na účtu v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti převzal, provedl převod do Československé republiky
a aby pak ponechal depositum ve své úschově a s pohledávkou na účtu .v hotovosti naložil podle ustanovení
úmluvy a zákona shora citovaných.
Beru na vědomí, že cenné papíry mi budou vydány až po úplném zaplacení na nich váznouc! pohle
dávky z lombardní zápůjčky poštovní spořitelny budapeštské podle ustanovení zákona ze dne 15. května 1924,
č. 148 Sb. z. a n.
Poštovní spořitelnu v Budapešti žádám, aby depositum shora uvedené, i s pohledávkou na účtu v hoto
vosti vydala Poštovnímu úřadu šekovému v Praze za účelem převezení do Československé republiky.
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Doklady:
I. Depositní list (rentová knížka). (Ztratil-li se depositní list [rentová knížka], nutno vyplniti a podepsati písemné prohlášení, vytištěné na 2. straně této přihlášky.)
II. Úřední p o t v rzení o bydlišti (sídle) původního vlastníka deposita (účtu v hotovosti), t. j.
osoby, na kterou zní depositní list (rentová knížka).
III. Úřední potvrzení o československé státní příslušnosti původního majitele
deposita (účtu v hotovosti).
IV. (Zemřel-li původní vlastník deposita nebo zanikla-li osoba právnická — původní majitelka deposita)
úřední průkaz o nabytí depositního listu (rentové knížky) nebo právního nároku na depo
situm nebo na účet v hotovosti, dále úřední potvrzení o bydlišti (sídle) a československé státní
příslušnosti nynějšího vlastníka deposita.
V. (Podléhá-li depositum jistotní [kauční] vázanosti) písemný doklad o souhlasu oprávněné osoby
(úřadu), která má na jistotě zájem.
V

dne........................................................... 1925.
Podpis původního vlastníka deposita
(účtu v hotovosti) nebo nynějšího vlastníka a přesná
adresa:

(2. strana.)

Prohlášení

o ztrátě depositního listu (rentové knížky).
Oznamuji, že depositní list (rentová knížka) č.................................... na deposit cenných papírů, a to:

vydaný poštovní spořitelnou v Budapešti na jméno:

v (adresa v době vydání):...............................................................................................................................................................
se ztratil.
Prohlašuji, že ručím za každou škodu, jež by mohla vzniknout! z převodu deposita.
V..........................................................

dne........................................................... 1925.
Jméno, příjmení vlastníka deposita a jeho přesná
adresa:

Státní tiskárna v Praze.

