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60.
Úmluva

mezi československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-
uherských korunách a

úmluva
mezi československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vy'

účtování nositelů pensijního pojištění.

JMÉNEM REPUBLIKY Č E S K O S LO VE N S K É.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

A
REPUBLIKY RAKOUSKÉ 

BYLY SJEDNÁNY TYTO ÚMLUVY:

Úmluva
mezi československou republikou a republi
kou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko- 

uherských korunách.

Vysoké smluvní strany prodchnuty přá
ním sjednati úmluvu, jak provésti ustano
vení článku 248, lit. d), odstavec 4, spolu 
s článkem 215 mírové smlouvy Saint-Ger- 
mainské, jmenovaly svými zmocněnci, a to:

Dbsreinkommen
zwischen der Republik osterreich und der 
Čechoslovakischen Republik, betreffend die 
Regelung der in osíerreichisch-ungarischen 

Eronen entstandenen Verbindlichkeiten.

Von dem Wunsche beseelt, ein tiberein- 
kommen zuř Ausfůhrung der Bestimmungen 
des Artikels 248, lit. d), Absatz 4 in Ver- 
bindung mit Artikel 215 des Staatsvertrages 
von Saint Germain zu schliefien, haben die 
Hohen vertragschlieBenden Teile zu ihren 
Bevollmáchtigten ernannt, und zwar:

51



812 Sbírka zákonů a nařízení, č. 60.

President československé re
publiky:

pana Dra Bohumila Vlasáka,
zplnomocněného ministra, odborového přednostu mi

nisterstva financí,

Spolkový president republiky 
Rakouské: 

pana Dra Karla Schonbergera, 
ministerského radu spolkového ministerstva financí,

kteří vyměnivše své plné moci, jež shledány 
v dobré a řádné formě, dohodli se takto:

Oddíl I. 

článek 1.
(!) Všechny peněžní závazky, jež vznikly 

v starých rakousko-uherských korunách 
před 26. únorem 1919 a spočívají na soukro
moprávním titulu nebo jsou založeny na 
smlouvách nebo právních jednáních z doby 
před tímto dnem, mezi:

a) československou republikou a republi
kou Rakouskou,

b) jedním z těchto států a fysickými neb 
právnickými osobami, které měly dne 26. 
února 1919 řádné bydliště (sídlo) na území 
státu druhého,

c) fysickými neb právnickými osobami, 
z nichž dne 26. února 1919 měla jedna svoje 
řádné bydliště (sídlo) na území jednoho, 
druhá na území druhého státu,

vyrovnají se, pokud v této nebo jiné úmlu
vě sjednané podle mírové smlouvy Saint- 
Germainské není jinak ustanoveno, způso
bem určeným v oddílu V.

(2) Nadále bude se nazývali českosloven
ská republika nebo fysická nebo právnická 
osoba, která dne 26. února 1919 měla řádné 
bydliště (sídlo) na území československé re
publiky, „československým věřitelem'* nebo 
„československým dlužníkem", republika Ra
kouská nebo fysická nebo právnická osoba, 
která měla dne 26. února 1919 řádné bydliště 
(sídlo) na území republiky Rakouské, „ra
kouským věřitelem" nebo „rakouským dluž
níkem".

Der Bundesprásident der Řepu* 
blik osterreich:

Herrn Da\ Karl Schonberger,
Ministerialrat im Bmidesministerium fiir Finanzen,

der Prásident der čec h oslov a- 
kischen Republik:
Herrn Dr. Bohumil Vlasák,

bevollmaehtigten Minister, Sektionschef im Finanz- 

ministerium,

welche nach Austausch ihrer in guter und ge- 
horiger Form befundenen Vollmachten fol- 
gendes vereinbart haben:

Abschnitt I.

A r t i k e 1 1.
(!) Alle in osterreichisch-ungarischen Kro- 

nen entstandenen, auf einem privaten Rechts- 
titel beruhenden Geldverbindlichkeiten, die 
vor dem 26. Februar 1919 entstanden sind 
oder sich auf Vertráge cder Rechtshandlun- 
gen aus der Zeit vor diesem Tage grúnden, 
zwischen

a) der Republik ósterreich und der čecho- 
slovakischen Republik,

b) einem dieser Staaten und physischen 
oder juristischen Personen, die am 26. Fe
bruar 1919 ihren ordentlichen Wohnsitz 
(Sitz) im Gebiete des anderen Staates lialien,

c) physischen oder juristischen Personen, 
von denen am 26. Februar 1919 die eine ihren 
ordentlichen Wohnsitz (Sitz) im Gebiete des 
einen, die andere im Gebiete des anderen 
Staates hatte,

werden, insoweit nicht in diesem oder in 
einem sonstigen, auf Grund des Staatsver- 
trages von Saint Germain abgeschlossenen 
ůbereinkommen etwas anderes bestimmt ist, 
in der im Abschnitt V festgesetzten Weise 
beglichen.

(2) Im weiteren wird die Republik oster- 
reich oder eine physische oder juristische 
Person, welche am 26. Februar 1919 ihren 
ordentlichen Wohnsitz (Sitz) auf dem Gebiete 
der Republik Ósterreich hatte, „osterrei- 
chischer Gláubiger" oder „osterreichischer 
Schuldner", die čechoslovakische Republik 
oder eine physische oder juristische Person, 
welche am 26. Februar 1919 ihren ordentli
chen Wohnsitz (Sitz) auf dem Gebiete der 
Čechoslovakischen Republik hatte, „čechoslo- 
vakischer Gláubiger" oder „čechoslovakischer 
Schuldner" genannt.
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S dluhy a pohledávkami osob, které dne
26. února 1919 měly řádné bydliště (sídlo) 
jak na území československé republiky, tak 
i na území republiky Rakouské, bude naklá
dáno vůči československému věřiteli (dluž
níku) jako se závazky mezi československým 
dlužníkem a československým věřitelem, vůči 
rakouskému věřiteli (dlužníku) jako se zá
vazky mezi rakouským dlužníkem a rakous
kým věřitelem a nejsou tudíž předmětem této 
úmluvy.

článek 2.

Článek 3.
Při dluzích a pohledávkách pozůstalostí po- 

važovati jest za bydliště (sídlo) dlužníkovo 
nebo věřitelovo až do odevzdání pozůstalosti 
poslední bydliště zůstavitelovo, po odevzdání 
pozůstalosti bydliště (sídlo) dědicovo.

Článek 4.

(!) U veřejných obchodních a komandit
ních společností, jakož i u všech právnických 
osob jest s výhradou ustanovení nej bližšího 
odstavce bydlištěm (sídlem) místo zapsané 
v obchodním rejstříku jako sídlo hlavního 
závodu. 2

(2) S podniky, které podle úmluvy mezi 
Československou republikou a republikou Ra
kouskou ze dne 2. srpna 1920 o způsobu, jak 
nakládali po stránce právní s výrobními a 
dopravními podniky (českosl. Sb. z. a n. 
č. 580, rak. St. z. č. 442), zažádaly nejpozději 
19. května 1924 za poznámku zamýšleného 
přeložení sídla v obchodním rejstříku a do 
šesti měsíců po tom, kdy dnešní úmluva na
bude platnosti, dosáhly zápisu nového a vý
mazu dosavadního sídla, nakládá se tak, jako 
kdyby již 26. února 1919 byly měly sídlo na 
onom státním území, kde jest nové sídlo. Toto 
výjimečné ustanovení netýká se však pod
niků, které podle článku III. právě uvedené 
úmluvy byly toliko rozděleny.

Schulden und Forderungen von Personen, 
welche am 26. Februar 1919 sowohl auf dem 
Gebiete der Republik osterreich, ais auch 
auf dem Gebiete der čechoslovakischen Re
publik einen ordentlichen Wohnsitz (Sitz) 
hatten, werden im Verháltnis zu einem oster- 
reiehischen Gláubiger (Schuldner) ais Ver- 
bindlichkeiten zwischen einem osterreichi- 
schen Schuldner und einem osterreichischen 
Gláubiger, im Verháltnis zu einem čechoslo
vakischen Gláubiger (Schuldner) ais Verbind- 
lichkeiten zwischen einem čechoslovakischen 
Schuldner und einem čechoslovakischen Gláu
biger behandelt und fallen sonach nicht unter 
dieses ůbereinkommen.

A r t i k e 1 3.

Bei Schulden und Forderungen von Ver- 
lassenschaften ist bis zur Einantwortung der 
letzte Wohnsitz des Erblassers, nach Ein
antwortung der Wohnsitz (Sitz) des Erben 
ais Wohnsitz (Sitz) des Schuldners, bezw. 
Gláubigers anzusehen.

A r t i k e 1 2.

A r t i k e 1 4.

(1) Bei offenen'Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften sowie bei allen ju- 
ristischen Personen gilt, abgesehen von der 
Bestimmung des náchstfolgenden Absatzes, 
ais Wohnsitz (Sitz) der ais Sitz der Haupt- 
niederlassung im Handelsregister eingetra- 
gene Ort.

(2) Unternehmungen, welche auf Grund 
des ůbereinkommens zwischen der Republik 
osterreich und der čechoslovakischen Repu
blik liber die rechtliche Behandlung von Pro- 
duktions- und Transportou ternehmungen 
vom 2. August 1920 (osterr. St. G. Bl. Nr. 
442, čechosl. S. d. G. u. V. Nr. 580) bis 
einschlieBlich 19. Mai 1924 um Anmer- 
kung der beabsiehtigten Sitzverlegung im 
Handelsregister angesucht und binnen 6 Mo- 
naten nach Inkrafttreten des gegenwártigen 
Ůbereinkommens die Eintragung des neuen 
und die Ldschung des bisherigen Sitzes er- 
wirkt haben, werden so behandelt, ais ob 
sie bereits am 26. Februar 1919 den Sitz in 
jenem Staatsgebiete gehabt hátten, wo der 
neue Sitz gelegen ist. Diese Ausnahmsbestim- 
mung findet jedoch keine Anwendung auf 
Unternehmungen, welche auf Grund des Ar- 
tikels III des eben angefuhrten ůbereinkom- 
mens lediglich geteilt wurden.
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(!) Při pohledávkách a dluzích filiálek ban
kovních a úvěrních ústavů, jakož i pojišťoven 
rozhoduje jejich sídlo a nikoliv^sídlo hlavního 
ústavu.

(2) Za závazky filiálek pojišťoven mohou 
býti pokládány závazky z listin pojišťovacích 
(pojistek) nebo jinakých listin, které vydány 
byly hlavními ústavy pojišťoven, jen potud, 
pokud to z obsahu takových pojistek nebo li
stin nebo z jinakých písemných ujednání 
smluvních stran nepochybně jde najevo.

Článek 5.

(3) Právních poměrů mezi hlavním závo
dem s jedné a jeho filiálkami s druhé strany 
se ustanovení této úmluvy netýkají.

článek 6.
Pro tuto úmluvu jest míti za to, že území, 

která po 26. únoru 1919 podle mírových smluv 
Saint-Germainské, Trianonské a Versailleské 
připadla československé republice, právě tak, 
jako území, která podle mírových smluv 
Saint-Germainské a Trianonské připadla re
publice Rakouské, patřila k nynějšímu stát
nímu území již dne 26. února 1919.

Oddíl II.

Článek 7.
S výhradou oněch ustanovení této úmluvy, 

která se výslovně takových závazků týkají, 
nevztahuje se tato úmluva na závazky níže 
uvedené jako předměty zvláštních úmluv, 
které buď již byly nebo teprve budou sjed
nány:

a) závazky z cenných papírů (úroky, di
videndy a kapitálové splátky) upravené 
úmluvou o uvolnění zadržených deposit a 
vzájemném uznání kontrolního označení cen
ných papírů, která nabyla účinnosti 10. srpna 
1920 (českosl. Sb. z. a n. č. 613, rak. St. z. 
č. 391);

b) pohledávky a dluhy c. k. poštovní spo
řitelny ve Vídni upravené Římskou úmluvou 
ze dne 6. dubna 1922 o převodu pohledávek

(!) Bei Forderungen und Schulden der Fi- 
lialen van Bank- und Kreditinstituten sowie 
von Versicherungsanstalten ist deren Sítz 
und nicht der Sitz des Hauptunternehmens 
maBgebend.

(2) Ais Verbindlichkeiten von Filialen der 
Versicherungsanstalten konnen Verpflichtun- 
gen aus von den Hauptanstalten der Versiche- 
rungsunternehmungen ausgefertigten Ver- 
sicherungsurkunden (Polizzen)oder sonstigen 
Urkunden nur insoweit angesehen werden, 
ais sich dies aus dem Inhalt solcher Polizzen 
oder Urkunden oder aus anderweitigen 
schriftlichen Vereinbarungen der Vertrags- 
teile unzweifelhaft ergibt.

(3) Auf Rechtsverháltnisse zwischen dem 
Hauptunternehmen einerseits und dessen Fi
lialen andererseits finden die Bestimmungen 
dieses ůbereinkommens keine Anwendung.

Artikel 6.
Bei Anwendung dieses ůbereinkommens 

sind die nach dem 26. Februar 1919 in Durch- 
fůhrung der Staatsvertráge von Saint Ger- 
main und Trianon an die Republik osterreich 
ebenso wie die in Durchfiihrung der Staats
vertráge von Saint Germain, Trianon und 
Versailles an die čechoslovakische Republik 
gekommenen Gebiete ais schon am 26. Fe
bruar 1919 zum jetzigen Staatsgebiete geho- 
rend zu betrachten.

Abschniít II.

Artikel 7.
Unbeschadet jener Bestimmungen des ge- 

genwártigen ůbereinkommens, die ausdruck- 
lich auf solche Verbindlichkeiten Bezug neh- 
men, fallen nicht unter dieses Ůbereinkommen 
nachfolgende Verbindlichkeiten, welche den 
Gegenstand bereits abgeschlossener oder noch 
abzuschlieBender besonderer ůbereinkommen 
bilden:

a) Verbindlichkeiten aus Wertpapieren 
(Zinsen, Dividenden und Kapitalsríickzahlun- 
gen), geregelt mit ůbereinkommen, betref- 
fend die Freigabe von gesperrten Depots und 
die gegenseitige Anerkennung der Kontroll- 
bezeichnung von Wertpapieren, in Kraft ge- 
treten am 10. August 1920 (osterr. St. G. Bl. 
Nr. 391, čechosl. S. d. G. u. V. Nr. 513);

b) Forderungen und Schulden des k. k. 
Postsparkassenamtes in Wien, geregelt mit 
dem am 6. April 1922 in Rom abgeschlossenen

A r t i k e 1 5.
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a deposit ze správy poštovní spořitelny ve 
Vídni;

c) závazky z poměrů sociálního pojištění 
(srov. však článek 45);

d) závazky z pojištění soukromého čítajíc 
v to i smlouvy zajišťovací, pokud pojistná 
příhoda nenastala před 26. únorem 1919.

Závazky z tak zvaných umisťovacích smluv, 
při kterých se pojišťující společnost zavázala 
za jediný vklad vyplatit! určitého dne určitý 
kapitál, takže risiko z úmrtí a dožití osoby 
jest vyloučeno, nepovažují se za závazky z po
jištění soukromého, nýbrž za závazky podle 
oddílu I;

e) pohledávky a dluhy starých rakouských 
válečných ústředen s výhradou ustanovení 
článku 42 ;

f) hypoteční pohledávky, které dne 26. 
února 1919 náležely rakouským pojišťovacím 
společnostem a přijímají se vládou českoslo
venskou na úhradu prémiové reservy pro pří
slušný československý stav pojištění, s vý
hradou ustanovení článku 42;

g) pohledávky a dluhy Rakousko-uherské 
banky.

Oddíl III.

článek 8.
0) Pokud byly závazky, jež upravuje tato 

úmluva, před 15. zářím 1922 vzájemnou do
hodou obou stran bez výhrady splněny, po
kládají se za pravoplatně splněny.

(2) U podniků výrobních a dopravních uve
dených v článku 4, odstavec 2, první věta 
platí táž zásada o všech platech, které se 
staly až do dne vyhlášení této úmluvy.

(3) Složení u soudu po 25. únoru 1919 ne
považuje se samo o sobě za splnění.

Ůbereinkommen, betreffend die Ausscheidung 
von Guthaben und Depots aus der Gebarung 
des Postsparkassenamtes in Wien;

c) Verbindlichkeiten aus Verháltnissen der 
Sozialversicherung (vergleiche jedoch Art. 
45);

d) Verbindlichkeiten aus der Privatversi- 
cherung einschjSěBlich der Ríickversiche- 
rungsvertráge, insoferne der Versícherungs- 
fall nicht vor dem 26. Februar 1919 einge- 
treten ist.

Die Verbindlichkeiten aus den sogenannten 
Placementsvertrágen, bei welchen sich eine 
VersicherungsgeseMschaft gegen Erhalt einer 
einmaligen Einlage verpflichtet hat, am fest- 
bestimmten Auszahlungstage ein bestimmtes 
Kapital auszuzahlen, sodaB das Risiko des 
Ab- und Erlebensfalles einer Person aus- 
geschlossen ist, sind nicht ais Verbindlich
keiten aus der Privatversicherung, sondern 
ais Verbindlichkeiten nach Abschnitt I an- 
zusehen;

e) Forderungen und Schulden der alt- 
osterreichischen kriegswirtschaftlichen Zen- 
tralen, unbeschadet der Bestimmung des Ar- 
tikels 42;

f) Hypothekarforderungen, welche am 
26. Februar 1919 osterreichischen Versiche- 
rungsgesellschaften gehort haben und zur 
Deckung der Prámienreserve fůr den be- 
treffenden čechoslovakischen Versicherungs- 
stock seitens der čechoslovakischen Regierung 
angenommen werden, unbeschadet der Be
stimmung des Artikels 42;

g) Forderungen und Schulden der oster- 
reichisch-ungarischen Bank.

Abschnitt III.

A r t i k e 1 8.
(!) Insoweit die unter dieses Ůbereinkom

men fallenden Verbindlichkeiten vor dem
15. September 1922 im Einvernehmen beider 
Parteien vorbehaltlos erfúllt worden sind, 
gelten sie ais rechtswirksam getilgt.

(2) Bei den im Artikel 4, Absatz 2, erster 
Satz angefúhrten Produktions- und Trans- 
portunternehmungen gilt derselbe Grundsatz 
bezůglieh sámtlicher bis zur Verlautbanmg 
des gegenwartigen ůbereínkommens erfolgten 
Zahlungen.

(3) Erláge zu Gericht nach dem 25. Fe
bruar 1919 werden an sich nicht ais Erfíillung 
angesehen.
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Změní-li se po 26. únoru 1919 při někte
rém závazku uvedeném v oddílu I osoba vě
řitelova nebo dlužníkova, nemá to významu 
pro způsob plnění ani pro rozsah závazku.

č 1 á n e k 9.

Oddíl IV.

Článek 10.
_ l1) Smluvně se opakující peněžní platy po

vinen jest dlužník konati věřiteli druhého 
státu stejně jako věřiteli svého státu.

(2) Totéž platí o závazcích zmíněných ve 
článku 1, b) a c), pokud není nic jiného usta
noveno ani v této ani v jiné úmluvě, kterou má 
na zřeteli mírová smlouva Saint-Germainská, 
jestliže jedna z obou stran v době mezi 26. 
únorem 1919 a 15. zářím 1922 přeložila své 
bydliště (sídlo) z území jedné z Vysokých 
smluvních stran a neměla dne 15. září 1922 
své řádné bydliště (sídlo) ani na území če
skoslovenské republiky, ani na území repu
bliky Rakouské.

Oddíl V.

Článek 11.
Ku splnění závazků vytčených v oddíle I 

této úmluvy zaplatí rakouští dlužníci a ob
drží rakouští věřitelé tento peníz :

a) při dluzích lombardních, které kdo uči
nil, když nabýval úpisů válečných půjček, za
staviv je nebo jinaké nyní v rakouských ko
runách pevně zúročitelné ukládací hodnoty, 
za jednu starou rakousko-uherskou korunu 
jednu rakouskou korunu;

b) při dluzích hypotečních za jednu sta
rou rakousko-uherskou korunu 10 českoslo
venských haléřů splatných ve třech lhůtách, 
prvou splátku částkou 4 haléřů do 30 dnů po 
doručení platebního vyzvání, druhé dvě po 
8 haléřích vždy o rok později. Platil-li však 
dlužník úroky a anuity v československých 
korunách, nečině před 15. zářím 1922 ani jed-

Wenn nach dern 26. Februar 1919 bei einer 
der im Abschnitt I angefuhrten Verbindlich- 
keiten in der Person des Gláubigers oder des 
Schuldners eine Ándeřung eintritt, ist dies 
fůr die Art und Weise der Erfúllung und den 
Umfang der Verbindlichkeit ohne Bedeutung.

Abschnitt IV.

A r t i k e 1 10.
(x) VertragsmáBig wiederkehrende Geld- 

leistungen sind vom Schuldner gegenúber 
dem Gláubiger des anderen Staates in der 
gleichen Weise zu erfúllen wie gegenúber 
einem Gláubiger des eigenen Staates.

(2) Das gleiche gilt, insoweit weder in 
diesem noch in einem anderen im Staats- 
vertrag von Saint Germain vorgesehenen 
Ůbereinkommen etwas anderes bestimmt ist, 
fůr die im Artikel 1, b) und c) genannten Ver- 
bindlichkeiten, wenn eine der beiden Parteien 
in der Zeit zwischen dem 26. Februar 1919 
und 15. September 1922 ihren Wohnsitz (Sitz) 
aus dem Gebiete eines der Hohen vertrag- 
schlieBenden Teile verlegt hat und am 15. Sep
tember 1922 ihren ordentlichen Wohnsitz 
(Sitz) weder im Gebiete der Republik oster- 
reich noch in dem Gebiete der čechoslovaki- 
schen Republik hatte.

A r t i k e 1 9.

Abschnitt V.

Artikel 11.

Zur Tilgung der miter Abschnitt I dieses 
Ůbereinkommens fallenden Verbindlichkeiten 
haben die osterreichischen Schuldner nach- 
stehende Betráge zu bezahlen und die oster
reichischen Gláubiger die gleichen Betráge 
zu erhalten:

a) bei Lombardschulden, die anláBlich der 
Erwerbung von Kriegsanleihetitres durch 
deren Belehnung oder durch Belehnung son- 
stiger nunmehr in osterreichischen Kronen 
festverzinslicher Anlagewerte eingegangen 
wurden, fúr eine alte osterreichisch-ungari- 
sche Krone eine osterreichische Krone;

b) bei Hypothekarschulden fúr eine alte 
osterreichisch-ungarische Krone 10 čechoslo- 
vakische Heller, zahlbar in drei Raten, die 
erste im Betráge von 4 Hellern binnen 30 Ta- 
gen nach Zustellung der Zahlungsaufforde- 
rung, die zwei weiteren Raten in der Hohe 
von je 3 Hellern je ein Jahr spáter. Hat aber 
der Schuldner die Zinsen und Annuitáten in
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nou nějaké výhrady, zaplatiti jest za starou 
rakousko-uherskou korunu 30 českosloven
ských haléřů v pěti stejných lhůtách, z nichž 
první jest splatna do 30 dnů po doručení pla
tebního vyzvání a další čtyři vždy o rok 
později;

c) při závazcích akciových bank vůči ko
mukoliv, pokud se jich netýkají ustanovení 
lit. a) nebo b), za jednu starou rakousko- 
uherskou korunu 5 československých haléřů;

d) při všech ostatních závazcích 3-5 česko
slovenského haléře za jednu starou rakousko- 
uherskou korunu.

článek 12.
Byly-li hodnoty naznačené v článku 11, 

lit. a) zastaveny zároveň s jinými, má se za 
to, že učiněn byl lombardní dluh na hodnoty 
ve článku 11, lit. a) naznačené takovým dí
lem, jaký byl podle všeobecných podmínek 
upisovacích pro válečné půjčky vůbec možný. 
Ku změnám podkladu zástavy, které nastaly 
po úpisu, se nepřihlíží.

Článek 13.
(x) Částky zmíněné v článku 11 b), c), d) 

vyberou a vyplatí se v rakouských korunách 
podle středního kursu, který se určí prvého 
dne každého měsíce dohodou obou zúčtova
cích míst. Při vyšetření tohoto středního 
kursu vezmou se za základ záznamy koruny 
československé a koruny rakouské na New- 
Yorkské burse dne 5., 15. a 25. předešlého 
měsíce.

(;) Peníz z přepočtení vzešlý zaokrouhlí se 
dolů nebo nahoru na 1000 rakouských korun.

^ (3) Takto v rakouských korunách vyše- 
třený peníz stejně jako peníz stanovený 
v článku 11, lit. a) bude nadále zván ná
sobkem.

článek 14.
í1) Rakouští dlužníci jsou povinni podle 

došlého platebního vyzvání zaplatiti násobek 
na účet československého zúčtovacího místa

čechoslovakischen Kronen gezahlt, ohne vor 
dem 15. September 1922 auch nur einmal Vor- 
behalt zu erheben, so sind fůr eine alte oster- 
reichisch-ungarische Krone 30 čechoslova- 
kische Heller in fůnf gleichen Raten zu be- 
zahlen, deren erste binnen 30 Tagen nach 
Zustellung der Zahlungsaufforderung und die 
vier weiteren je ein Jahr spáter fállig sind;

c) bei Verbindlichkeiten von Aktienbanken 
gegenůber wem immer, insoferne sie nicht 
unter die Restimmungen lit. a) oder b) fallen, 
fůr eine alte osterreichisch-ungarische Krone 
5 čechoslovakische Heller;

d) bei allen ůbrigen Verbindlichkeiten 3-5 
čechoslovakische Heller fůr eine alte oster
reichisch-ungarische Krone.

A r t i k e 1 12.
Wurden Belehnungen zugleich auf die im 

Artikel 11, lit. a) bezeichneten und auf andere 
Werte durchgefůhrt, so gilt jener Teil der 
Lombardschuld ais auf die im Artikel 11, 
lit. a) bezeichneten Werte aufgenommen, der 
nach den allgemeinen Zeichnungsbedinguňgen 
fůr Kriegssyileihen ůberhaupt moglich war. 
Nach der Zeichnung durchgefůhrte Ánde- 
rungen der Be.ehnungsunterlage bleiben um- 
berůcksichtigt.

Artikel 13.
í1) Die im Artikel 11 b), c), d) erwáhnten 

Betráge werden auf Grund des am ersten 
jedeš Monates von beiden Abrechnungsstellen 
einvernehmlich festgesetzten Durchschnitts- 
kurses in osterreichischen Kronen eingehoben 
und ausgezahlt. Bei Ermittlung dieses Durch- 
schnittskurses sind die Notierungen fůr die 
osterreichische Krone und die čechoslova
kische Krone des 5., 15. und 25. des Vor- 
monates an der New Yorker Borse zu Grunde 
zu legen.

(2) Der nach Umrechnung sich ergebende 
Betrag ist auf 1000 osterreichische Kronen 
ab- oder aufzunmden.

(3) Der sich sonach in osterreichischen 
Kronen ergebende Betrag wird im weiteren 
ebenso wie der im Artikel 11, lit. a) fest- 
gesetzte Betrag das Multiplum genannt.

Artikel 14.
(i) Die osterreichischen Schuldner haben 

das Multiplum auf Grund einer ihnen zu- 
kommenden Zahlungsaufforderung auf ein
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(Československý zúčtovací ústav v Praze) 
u poštovní spořitelny ve Vídni.

(2) Rakouským věřitelům vyplatí se náso
bek poštovní spořitelnou ve Vídni z účtu 
československého zúčtovacího místa podle 
předpisů o tak zvaném reformovaném plateb
ním styku.

^ (s) Rakouští dlužníci nejsou povinni platiti 
závazky pod 100 starých rakousko-uherských 
korun; rovněž nemají rakouští věřitelé ná
roku na zaplacení pohledávek pod 100 starých 
rakousko-uherských korun. Při závazcích uve
dených ve článku 11, lit. a) platí totéž o část
kách pod 5000 starých rakousko-uherských 
korun.

článek 15.
(i) Pro platy a výplaty zmíněné v článku 

14 zřídí poštovní spořitelna ve Vídni česko
slovenskému zúčtovacímu ústavu v Praze še
kový účet a při tom se s ním s nejkrajnější 
ochotou dohodne o podmínkách.

(2) Československé zúčtovací místo má 
právo nakládati volně tímto účtem.

článek 1G.
československý dlužník zaplatí českosloven

skému zúčtovacímu místu za každou starou 
rakousko-uherskou korunu jednu českosloven
skou korunu, československý věřitel obdrží od 
tohoto místa peníz vyšetřený podle vnitřních 
státních předpisů, jež vydá československá 
republika (zvaný nadále podílem).

Článek 17.
Závazek dlužníkův zanikne zaplacením 

československému zúčtovacímu místu, nárok 
věřitelův jest výplatou tímto místem úplně 
uspokojen. O závazcích ve článku 14, odst. 3 
naznačených má se za to, že účinností této 
úmluvy zanikly.

Konto der čechoslovakischen Abrechnungs- 
stelle (československý zúčtovací ústav v Pra
ze) beim Postsparkassenamte in Wien ein- 
zuzahlen.

(2) Die osterreichischen Gláubiger erhalten 
das Multiplum durch das Postsparkassen- 
amt in Wien aus dem Konto der čechoslova
kischen Abrechnungsstelle nach den Vor- 
schriften uber den sogenannten reformierten 
Zahlungsverkehr ausbezahlt.

(3) osterreichische Schuldner haben Ver- 
bindlichkeiten unter 100 alte osterreichisch- 
ungarische Kronen nicht zu bezahlen; ebenso 
haben osterreichische Gláubiger keinen An- 
spruch auf Auszahlung von Forderungen 
unter 100 alte osterreichisch-ungarische Kro
nen. Rei den im Artikel 11, lit. a) angefuhrten 
Verbindlichkeiten gilt das gleiche fůr Betráge 
unter 5000 alte osterreichisch-ungarische 
Kronen.

Artikel 15.
(!) Zum Zwecke der im Artikel 14 er- 

wáhnten Ein- und Auszahlungen wird das 
Postsparkassenamt in Wien dem českosloven
ský zúčtovací ústav in Prag ein Scheck- 
konto eroffnen und hiebei mit demselben die 
Bedingungen unter moglichstem Entgegen- 
kommen vereinbaren.

(2) liber dieses Konto wird die čechoslova- 
kische Abrechnungsstelle frei verfůgen 
konnen.

Artikel 16.
Der čechoslovakische Schuldner zahlt fůr 

jede alte osterreichisch-ungarische Krone eine 
čechoslovakische Krone an die čechoslova
kische Abrechnungsstelle, der čechoslova
kische Gláubiger erhált von dieser Stelle den 
nach den von der čechoslovakischen Republik 
innerštaatlich zu treffenden Bestimmungen 
sich ergebenden Betrag (im weiteren Quote 
genannt). v

Artikel 17.
Die Verbindlichkeit des Schuldners erlischt 

durch Einzahlung an die čechoslovakische Ab
rechnungsstelle, der Anspruch des Gláubigers 
ist durch Auszahlung seitens dieser Stelle 
vollkommen getilgt. Die im Artikel 14, Ab- 
satz 3 bezeichneten Verbindlichkeiten gelten 
mit dem Inkrafttreten dieses úbereinkom- 
mens ais erloschen.
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(i) Všechny pohledávky vytčené v oddílu I 
jsou splatný bez ohledu na případná opačná 
ujednání stran nej později okamžikem, kdy 
tato úmluva nabude účinnosti. Nedospělé ne- 
zúročné pohledávky lze uplatňováti jen pení
zem, které i s úroky (článek 20) za dobu ode 
dne splatnosti patrného z platebního vyzváni 
až do původní splatnosti rovná se celé po
hledávce.

článek 18.

(2) Pokud nebyla pohledávka ve starých 
rakousko-uherských korunách knihovně zaji
štěná splacena,’ nastupuje za ni peníz, který 
podle této úmluvy má dlužník platiti v česko
slovenských korunách; na žádost obou zúčto
vacích míst provede se patřičný knihovní 
zápis.

(s) Obě zúčtovací místa mají na vůli 
nakládali s jednotlivými pohledávkami po 
vzájemné dohodě tak, jako by nebyly dosud 
splatný.

Článek 19.
Vzájemné vyrovnání (kompensace) pohle

dávek a dluhů přípustno jest v tomto řízení 
jen potud, pokud pohledávky navzájem mezi 
týmiž dvěma stranami dle stavu z 26. února 
1919 trvaly a pokud to bylo oznámeno zúčto
vacím místům již v přihlášce nebo aspoň do 
19. května 1924.

Č 1 á_n e k 20.

(i) Ze závazků, které mají býti placeny po
dle tohoto oddílu, hraditi jest s výjimkou ná
sledujícího odstavce 4% úroky od 1. března 
1919, po případě od pozdějšího dne splatnosti, 
který vyplývá z původních dohod nebo z usta
novení článku 18, a to i tehdy, byly-li dle 
původních dohod stanoveny úroky jiné nebo 
nebyly vůbec stanoveny.

(2) Při pohledávkách ze vkladních knížek 
a ze zápůjček hypotečních jest platiti úroky 
smluvené, při pohledávkách za poštovním 
úřadem šekovým v Praze úroky dle stanov.

(1) Alle unter Abschnitt I fallenden For- 
derungen werden ohne Rucksicht auf etwa 
entgegenstehende Vereinbarungen zwischen 
den. Parteien spátestens mit Inkrafttreten 
dieses ůbereinkommens fállig. Betagte un- 
verzinsliche Forderungen konnen nur mit dem 
Betrage geltend gemacht werden der mit 
Hinzurechnung der Zinsen (Artikel 20) fiir 
die Zeit von dem sich aus der Zahlungs- 
aufforderung ergebenden Fálligkeitstage bis 
zur ursprunglichen Fálligkeit dem vollen Be
trage der Forderung gleichkommt.

(2) Insolange eine in alten osterreichisch- 
ungarischen Kronen entstandene, grund- 
búcherlich sichergestellte Forderung nicht 
zur Abstattung gelangt ist, tritt der laut 
dieses ůbereinkommens in čechoslovakischen 
Kronen bestimmte, vom Schuldner zu zah- 
lende Betrag an deren Stelle; liber Ansuchen 
der beiden Abrechnungsstellen hat die ent- 
sprechende biicherliche Eintragung zu er- 
folgen.

(3) Es bleibt den beiden Abrechnungs
stellen unbenommen, einvernehmlich eine 
einzelne Forderung so zu behandeln, ais ob 
sie noch nicht fállig geworden wáre.

Artikel 19.
Die Aufrechnung von Forderungen und 

Schulden hat in diesem Verfahren nur inso- 
weit statt, ais Forderung und Gegenforderung 
nach dem Stande vom 26. Februar 1919 zwi
schen denselben beiden Parteien bestand und 
ais dieser Umstand bereits bei Erstattung der 
Anmeldung oder zumindest bis 19. Mai 1924 
den Abrechnungsstellen bekanntgegeben 
wurde.

Artikel 20.
í1) Von den laut dieses Abschnittes zu be- 

zahlénden Verbindlichkeiten sind mit der Aus- 
nahme des náchsten Absatzes 4%ige Zinsen 
vom 1. Márz 1919, bzw. von einem aus den 
ursprunglichen Vereinbarungen oder aus der 
Bestimmung des Artikels 18 sich ergebenden 
spáteren Fálligkeitstage zu entrichten, und 
zwar auch dann, wenn nach den urspriing- 
lichen Vereinbarungen andere oder keine 
Zinsen zu bezahlen waren.

(2) Bei Forderungen aus Einlagebůchern 
und aus Hypothekardarlehen sind die verein- 
barten Zinsen, bei Forderungen gegen das 
Postscheckamt in Prag die státutarmáBigen 
Zinsen zu entrichten.

A r t i k e 1 18.
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(!) Věřitel má jen potud nárok na výplatu, 
pokud dlužník skutečně zaplatil.

(2) Věřitel jest oprávněn u svého zúčtova
cího místa (československý zúčtovací ústav 
v Praze pro československé věřitele, Abrech- 
nungsamt ve Vídni pro rakouské věřitele) 
činiti návrhy, které by tomuto místu umož
nily, aby zakročilo podle povahy věci zúčtova
cím místem pro exekuci příslušným (českoslo
venský zúčtovací ústav v Praze pro českoslo
venské dlužníky, Abrechnungsamt ve Vídni 
pro rakouské dlužníky).

(3) Podrobnější ustanovení o postupu při 
zákrocích smluví obě zúčtovací místa za nej
větší vzájemné ochoty.

článek 21.

článek 22,

(!) Věřitelé, kteří nepřihlásili svých po
hledávek z vkladních knížek ani v předepsa
ném řízení přihlašovacím, ani na vyzvání nej
později do roka po účinnosti této úmluvy, ob
drží za jednu starou rakousko-uherskou ko
runu jen jednu rakouskou korunu.

(2) Po této lhůtě mohou českoslovenští vě
řitelé uplatňovat! svůj nárok přímo proti vy- 
dateli vkladní knížky, rakouští věřitelé jen 
prostřednictvím československého zúčtovacího 
místa.

(3) Toto ustanovení, nelze však vykládati 
tak, že se tím promíjejí újmy, které jsou 
v této úmluvě nebo v zákonných ustanoveních 
platných o dávce z majetku s opomenutím 
včasné přihlášky spojeny. Jak nárok na ná
sobek po případě na podíl, tak také nárok na 
peníz vyplývající z odstavce 1. závisí na tom, 
že aspoň dlužník podal přihlášku včas. Právě 
tak nemění se nic na propadlých nárocích 
z vkladní knížky, byl-li její majitel podle zá
konných ustanovení platných o dávce z ma
jetku svého času přihláškou povinen a bez 
dostatečně odůvodněné omluvy přihlášku 
opomenul.

(!) Der Gláubíger hat nur insoweit An- 
spruch auf Auszahlung, ais sein Schuldner 
die Einzahlung tatsáchlich geleistet hat.

(2) Er ist berechtigt, bei seiner Abrech- 
nungsstelle (Abrechnungsamt in Wien fůr 
osterreichische Glaubiger, československý 
zúčtovací ústav in Prag fůr čechoslovakische 
Glaubiger) Antráge zu stehen, die es ihr er- 
moglichen, durch die fůr die Exekution zu- 
stándige Abrechnungsstelle (Abrechnungs
amt in Wien fůr osterreichische Schuld
ner, československý zúčtovací ústav in Prag 
fůr čechoslovakische Schuldňer) sachgemáfi 
zu intervenieren.

(3) Die náheren Bestimmungen ůber den 
Vorgang bei Interventionen werděn von bei- 
den Abreehnungsstellen im Geiste groBten 
Entgegenkommens vereinbart werden.

A r t i k e 1 21.

A r t i k e 1 22.

(!) Glaubiger, die ihre Forderungen aus 
Einlagebůchern weder im Verfahren nach 
den Anmeldeverordnungen noch ůber Auffor- 
derung bis spátestens innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten des vorliegenden ůberein- 
kommens angemeldet haben, erhalten fůr eine 
osterreichisch-ungarische Krone nur eine 
osterreichische Krone.

(2) Nach Ablauf dieser Frist konnen če
choslovakische Glaubiger ihren Anspruch un- 
mittelbar gegen den Aussteller des Einlage- 
buches, osterreichische Glaubiger nur durch 
Vermittlung der Čechoslovák) schen Abrech
nungsstelle geltend machen.

(3) Doch soli diese Bestimmung nicht da- 
hin ausgelegt werden, da£ dadurch Nachteile 
naehgesehen werden, die an die Unterlassung 
der rechtzeitigen Anmeldung in diesem uber- 
einkommen oder in den fůr die Vermo- 
gensabgabe geltenden gesetzlichen Vorschrif- 
ten geknůpft sind. Sowohl der Anspruch auf 
das Multiplum, bezw. die Quote, wie auch der 
Anspruch auf den aus Absatz 1 sich ergeben- 
den Betrag ist davon abhángig, daB zumindest 
der Schuldner reehtzeitig eine Anmeldung er- 
stattet hat. Ebenso bleiben die Ansprůehe aus 
dem Einlagebuch weiterhin verwirkt, wenn 
der Besitzer nach den fůr die Vermogensab- 
gabe geltenden gesetzlichen Vorschriften 
seinerzeit zur Anmeldung verpflichtet war 
und ohne genůgenden Entschuldigungsgrund

| die Anmeldung unterlassen hat.
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(i) Rakouští dlužníci, kteří nedodrží pla
tební lhůty stanovené v platebním vyzvání 
nejméně 30 dny po doručení — s výhradou od
chylek ve článku 11, lit. b) —, zaplatí z dluž
ného obnosu ve prospěch československého 
zúčtovacího místa 10% na úrocích z prodlení 
v rakouských korunách za každý započatý 
měsíc. Doručování platebního vyzvání děje se 
podle předpisů o doručování soudních žalob.

Článek 23.

(2) Z částek zaplacených teprve po zahájení 
řízení exekučního zaplatí rakouský dlužník ve 
prospěch československého zúčtovacího místa 
kromě náhrady útrat exekučního řízení dal
ších 20%, jakož i do 30 dnů po doručení pří
slušného platebního vyzvání doplatek, který 
se rovná obnosu, o nějž jest obnos v rakous
kých korunách vyplývající z násobku stano
veného pro měsíc skutečné platby větší než 
obnos v rakouských korunách předepsaný 
v původním platebním vyzvání.

článek 24,
Výměry československé dávky z majetku 

(zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n.) 
z rakouských pohledávek opraví se tak, že zá
kladem pro výměru bude peníz v korunách 
československých, který se má zaplatiti podle 
této úmluvy rakouským věřitelům. Naproti 
tomu nemění se při československých pohle
dávkách vyměřovací základ dle rakouského 
zákona o jednorázové velké dávce z majetku 
ze dne 21. července 1920, St. z. č. 371.

Oddíl VI.

článek 25.

Přihlášky podané podle přihlašovacích na
řízení vydaných v obou státech (českosl. na
řízení ze dne 7. srpna 1922, č. 265 Sb. z. a n. 
a rak. nařízení ze dne 7. září 1922, č. 675 Sp. 
z.) podrží svou účinnost pro řízení vytčené 
v oddílu V.

í1) Osterreichische Schuldner, welche die 
in der Zahlungsaufforderung, unbeschadet 
der abweichenden Bestimmungen des Arti- 
kels 11, lit. b), mit mindestens 30 Tagen nach 
der Zustellung festzusetzende Zahlungsfrist 
nicht einhalten, bezahlen von dem aushaften- 
den Betrage zu Gunsten der čechoslovakischen 
Abrechnungsstelle 10% an Verzugszinsen in 
osterreichischen Kronen fiir jeden angefan- 
genen Monat. Die Zustellung der Zahlungs
aufforderung hat nach den Vorschriften uber 
die Zustellung von gerichtlichen Klagen zu 
erfolgen.

(2) Von den erst nach EMeitung des Voll- 
streckungsverfahrens abgestatteten Betrágen 
hat der osterreichische Schuldner unbeschadet 
der zu ersetzenden Rosten des Vollstreckungs- 
verfahrens zu Gunsten der čechoslovakischen 
Abrechnungsstelle weitere 20% sowie binnen 
30 Tagen nach Zustellung einer diesbezúgli- 
chen Zahlungsaufforderung eine Nachzahlung 
zu entrichtěn, die jenem Betrage gleichkommt, 
um welchen der aus dem fur den Monat 
der tatsáchlichen Zahlung festgesetzten Mul- 
tiplum in osterreichischen Kronen sich erge- 
bende Betrag hoher ist, ais der in der ur- 
sprúnglichen Zahlungsaufforderung in dster- 
reichischen Kronen vorgeschriebene Betrag.

A r t i k e 1 24.
Die Bemessungen der čechoslovakischen 

Vermogensabgabe (Gesetz vom 8. April 1920,
S. d. G. u. V. Nr. 309) von osterreichischen 
Forderungen werden dahin riehtiggestellt 
werden, da£ diesen Bemessungen die fiir die 
Zahlung an die osterreichischen Gláubiger 
nach diesem ubereinkommen maBgebenden 
Betrage ín čechoslovakischen Kronen zu- 
grundegelegt werden. Andererseits bleibt beí 
čechoslovakischen Forderungen die Bemes- 
sungsgrundlage nach dem osterreichischen 
Gesetze uber die einmalige groBe Vermogens
abgabe vom 21. Juli 1920, St. G. Bl. Nr. 371, 
unberúhrt.

Abschnitt VI.

A r t i k e 1 25.

Die auf Grund der beiderseits erlassenen 
Anmeldeverordnungen (osterr. Verordnung 
vom 7. September 1922, B. G. Bl. Nr. 675 und 
čechosl. Verordnung vom 7. August 1922, S. 
d. G. u. V. Nr. 265) erstatteten Anmeldungen 
behalten ihre Wirksamkeit fůr das im Ab
schnitt V vorgesehene Verfahren.

A r t i k e 1 23.
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(!) Přihlášky, které došly některého ze zú
čtovacích míst po 19. květnu 1924, považovati 
jest jen tehdy za včasné, bude-li opožděná při
hláška uznána oběma zúčtovacími místy omlu
vitelnou nebo byla-li přihláška podána na vy
zvání.

(2) Pokud však mají býti podle této úmluvy 
upraveny způsobem vyznačeným v oddílu V 
závazky, které se dosud neměly přihlašovati, 
mohou býti přihlášky podány neobmezeně do
datečně až do konce třetího měsíce od doby, 
kdy tato úmluva nabude účinnosti. Obě Vy
soké-smluvní strany mají na vůli stanovití 
tresty na opožděnou přihlášku.

Článek 26.

(8) K výhradám (§ 5, poslední odstavec 
českosl. nařízení ze dne 7. srpna 1922, č. 265 
Sb. z. a n. a § 5, odstavec 4 rak. nařízení ze 
dne 7. září 1922, č. 675 Sp. z.), které se staly 
po přihlášce, jest přihlížeti jen tehdy, došly-li 
některého z obou zúčtovacích míst do 19. 
května 1924.

Článek 27.
C1) Při přihláškách, z nichž byť i jen jedna 

neudává bez příslušenství splatného po 26. 
únoru 1919 závazek větší než 2000 stárých 
rakousko-uherských korun, pomíjejí se roz
díly pod 100 starých rakousko-uherských ko
run potud, že nižší z obou přihlášených číslic 
jest rozhodnou pro platební vyzvání a pro 
platební poukaz.

(2) Přesahuje-li však závazek dle obou při
hlášek 2000 starých rakousko-uherských ko
run, pomíjejí se stejně rozdíly až do 500 sta
rých rakousko-uherských korun.

Č 1 á n e k 28.
(i) Jsou-li přihlášky věřitele a dlužníka bez 

výhrady a souhlasí-li, může býti dlužník bez 
dalšího řízení rozhodnutím příslušného zú
čtovacího místa po dohodě obou zúčtovacích 
míst vyzván k placení.

(!) Anmeldungen, welche nach dem 19. 
Mai 1924 bei einer der Abrechnungsstellen 
einlangten, sind nur dann ais rechtzeitig zu 
behandeln, wenn die Verspátung der Anmel- 
dung von beiden Abrechnungsstellen ais ení- 
sehuldbar angesehen wird oder wenn die An- 
meldung liber Aufforderung erstattet wurde.

(2) Soferne jedoch laut vorliegenden ůber- 
einkommens Verbindlichkeiten in der im Ab- 
schnitt V angegebenen Weise zu regeln sind, 
die bisher nicht anzumelden waren, konnen 
die Anmeldungen bis zum Ende des dritten 
Monates nach Inkrafttreten des vorliegenden 
Ůbereinkommens uneingeschránkt nachge- 
tragen werden. Es bleibt den beiden Hohen 
vertragschlieBenden Teilen iiberlassen, wegen 
nicht rechtzeitiger Anmeldung Strafbestim- 
mungen zu treffen.

(3) Vorbehalte (§ 5, Absatz 4 der osterr. 
Verordnung vom 7. September 1922, B. G. Bl. 
Nr. 675 und § 5, letzter Absatz der čechoslo- 
vakischen Verordnung vom 7. August 1922,
S. d. G. u. V. Nr. 265), die nach der Anmel
dung erhoben wurden, sind nur dann zu be- 
růcksiehtigen, wenn sie bis 19. Mai 1924 bei 
einer der beiden Abrechnungsstellen einge- 
langt sind.

A r t i k e 1 27.
(1) Bei Anmeldungen, von denen auch 

nur eine die Verbindlichkeit ohne Einrech- 
nung der nach den 26. Februar 1919 fálligen 
Nebengebůhren nicht mit mehr ais 2000 alten 
osterreichisch-ungarischen Kronen beziffert, 
werden Differenzen bis ausschliefilich 100 alte 
osterreichisch-ungarische Kronen in der Wei
se vernachlassigt, dal?> der niedrigere der bei
den angemeldeten Betráge der Zahlungsauf- 
forderung und Zahlungsanweisung zu Grunde 
gelegt wird.

(2) ůbersteigt dagégen nach beiden Anmel
dungen die Verbindlichkeit den Betrag von 
2000 alten osterreichisch-ungarischen Kro
nen, so werden in der gleichen Weise Diffe
renzen bis 500 alte osterreichisch-ungarische 
Kronen vernachlassigt.

A r t i k e 1 28.
(!) Liegen úbereinstimmende vorbehaltlose 

Anmeldungen des Gláubigers und des Schuld- 
ners vor, so kann der Schuldner im Einver- 
nehmen der beiden Abrechnungsstellen ohne 
weiteres Verfahren mit Entscheidung der 
zustándigen Abrechnungsstelle zur Zahlung 
aufgefordert werden.

A r t i k e 1 26.
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(2) Není-li souhlasných přihlášek, pokusí se 
zúčtovací místo opatři ti si scházející vzájem
nou přihlášku a odstraniti nesrovnalosti mezi 
přihláškami obou stran tím, že se po dobrém 
dohodnou.

(3) Nezdaří-li se pokus nesrovnalosti mezi 
přihláškami obou stran urovnati, je-li však 
skutková podstata oběma zúčtovacím místům 
dostatečně jasná, vydá příslušné zúčtovací 
místo po dohodě s druhým zúčtovacím místem 
rozhodnutí, podle povahy případu ve způsobe 
platebního vyzvání. Nepovažuj í-li obě zúčto
vací místa skutkovou podstatu za dostatečně 
vyjasněnou nebo nemohou-li se shodnouti, od
káží věc rozhodčímu soudu vytčenému v od
dílu VII.

(4) Nepodá-li strana vzájemné přihlášky 
do 30 dnů po vyzvání, jež jí bylo doručeno do 
vlastních rukou, jest příslušné zúčtovací mí
sto oprávněno po dohodě s druhým zúčtova
cím místem vydati platební vyzvání podle při
hlášky druhé strany, přihlížejíc při tom.k pří
padným jiným projevům obou stran.

(5) Prohlásí-li strana u příslušného zúčto
vacího místa, jakož i toto zúčtovací místo sa
mo, že nebude se některou věcí dále zabývati, 
jest druhé zúčtovací místo oprávněno vydati 
rozhodnutí a poukázati v něm na toto prohlá
šení s doložkou, že rozhodnutí to nabude moci 
práva, nebude-íi proti němu do 30 dnů po do
ručení podána stížnost k mezistátnímu roz
hodčímu soudu.

článek 29.
Do rozhodnutí zúčtovacího místa, které bylo 

vydáno ve shodě obou zúčtovacích míst, jakož 
i do rozhodnutí podle článku 28, odstavec o, 
lze do 30 dnů po doručení podati stížnosti 
u mezistátního rozhodčího soudu vytčeného 
v oddílu VII.

Článek 30.
t1) Pravoplatná rozhodnutí příslušného zú

čtovacího místa, jež byla vydána ve shodě 
obou zúčtovacích míst, pravoplatná rozhod-

(2) Liegen keine úbereinstimmenden An- 
meldungen vor, so versucht die Abrechnungs- 
stelle die fehlende Gegenanmeldung einzuho- 
len und Unstimmigkeiten zwischen den bei- 
derseitigen Anmeldungen durch giitliche Eini- 
gung beider Parteien zu beheben.

(3) Bleibt der Versuch, Unstimmigkeiten 
zwischen den beiderseitigen Anmeldungen zu 
beheben, erfolglos, erscheint aber der Tatbe- 
stand beiden Abrechnungsstellen geniigend 
geklárt, so fállt die z-istándige Abrechnungs- 
steile im Einvernehmen mit der anderen Ab- 
reehnungsstelle, gegebenenfalls in der Form 
einer Zahlungsaufforderung, eine Entschei- 
dung. Erachten die beiden Abrechnungsstellen 
den Tatbestand ais nieht geniigend geklárt 
oder konnen sie sich nicht einigen, so verwei- 
sen sie die Angelegenheit vor das im Ab- 
schnitt VII vorgesehene Schiedsgericht.

(4) Erstattet eine Partei innerhalb 30 Ta- 
gen nach Zustellung der Aufforderung zu 
eigenen Handen keine Gegenanmeldung, so ist 
die zustándige Abrechnungsstelle berechtigt, 
im Einvernehmen mit der anderen Abrech
nungsstelle auf Grund der Anmeldung der 
anderen Partei unter Berůcksichtigung eines 
etwaigen sonstigen Vorbringens der beiden 
Parteien die Zahlungsaufforderung zu er- 
lassen.

(5) Erklárt eine Partei an die fúr sie zu
stándige Abrechnungsstelle sowie diese Ab
rechnungsstelle selbst eine Angelegenheit 
nicht weiter zu verfolgen, so ist die andere 
Abrechnungsstelle berechtigt, unter Hinweis 
auf diese Erklárung eine Entscheidung mit 
dem Beifiigen zu fállen, dafi diese Entschei
dung in Rechtskraft erwáchst, wenn nicht in
nerhalb 30 Tagen nach Zustellung die Be- 
schwerde an das zwischenstaatliche Schieds
gericht erhcben wird.

A r t i k e 1 29.
Gegen die Entscheidung einer Abrech

nungsstelle, die im Einvernehmen der beiden 
Abrechnungsstellen gefállt wurde, sowie ge
gen Entscheiduňgen gemáB Artikel 28, Ab- 
satz 5 konnen binnen 30 Tagen nach Zustel- 
lung Besehwerden an das im Abschnitte VII 
vorgesehene zwischenstaatliche Schiedsge
richt erhoben werden.

Artikel 30.
(U Rechtskráftige, im Einvernehmen der 

beiden Abrechnungsstellen gefáilte Entschei- 
dungen der zustándigen Abrechnungsstelle,



324 Sbírka zákonů a nařízení, č. 60.

nutí příslušného zúčtovacího místa dle článku 
28, odstavec 5 a rozhodnutí mezistátního roz
hodčího soudu jsou tuzemskými exekučními 
tituly.

(2) Pro vymáhání pohledávek příslušných 
zúčtovacích míst jest použiti obdobně před
pisů o vybírání a vymáhání daní platných na 
území dotyčného státu. Co do prozatímních 
opatření rovná se zúčtovací místo úřadům 
pro správu daní.

(3) Byl-li závazek podle této úmluvy pravo
platně zjištěn, zůstává nuceným vyrovnáním 
nebo soudním vyrovnáním vůči dlužníku ne
dotčen.

(4) Příspěvky na udržování zúčtovacích 
míst jsou útratami podstaty podle § 46, č. 1 
konkursního řádu a v řízení vyrovnávacím 
přednostními pohledávkami podle § 23 vyrov
návacího řádu.

(5) Závazky, které byly třeba jen jednou 
stranou přihlášeny nebo které byly pravo
platně zjištěny, může příslušné zúčtovací 
místo přihlásiti v konkursním nebo soudním 
vyrovnávacím řízení. Zúčtovací místo pří
slušné pro dlužníka může der řízení kdykoliv 
vstoupiti za věřitele s účinkem, že od této doby 
jest samo jedině oprávněno o těchto pohle
dávkách právně jednati. Zúčtovací místo má 
právní postavení věřitele, za něhož nastou
pilo. Patří mu Za každého věřitele, za něhož 
nastoupilo, jeden hlas. Ustanovení § 94 kon
kursního řádu tu neplatí.

(6) Bude-li v konkursu popírána pravost 
pohledávky, kterou podle předchozího od
stavce zúčtovací místo zastupuje, bude ve 
všech případech na odpůrci, aby odpor uplat
nil. Popření má jedině účinek, že popírají
címu (úpadci, správci podstaty, konkursnímu 
věřiteli) před zúčtovacími místy a před mezi
státním rozhodčím soudem náleží ono místo, 
které by byl dlužník měl, kdyby konkurs ne
byl býval vyhlášen.

(7) Na návrh zúčtovacího místa přísluš
ného pro dlužníka může vyrovnávací komisař

rechtskráftige Entscheidungen der zustándi- 
gen Abrechnungsstelle nach Art. 28, Absatz 5 
und Entscheidungen des zwischenstaatlichen 
Sehiedsgerichtes gelten ais inlándische Exe- 
kutionstitel,

(2) Auf die Einbringung der Forderungen 
der zustándigen Abrechnungsstellen finden 
die Vorschriften uber die Einhebung und Ein- 
bringung von Steuem, die in dem betreffen- 
den Staatsgebiete in Geltung stehen, sinn- 
gemáBe Anwendung. In Ansehung der einst- 
weiligen Verfůgungen steht die Abrechnungs
stelle den mit der Verwaltung der Steuern 
befaBten Behorden gleich.

(3) Wurde eine Verbindlichkeit auf Grund 
dieses ůbereinkommens rechtskráftig festge- 
stellt, so wird sie gegen den Schuldner durch 
einen Zwangsausgleich oder gerichtliehen 
Ausgleich nicht berůhrt.

(4) Regiebeitráge der Abrechnungsstellen 
sind Massegebúhren im Sinne des § 46, Zl. 1, 
der Konkúrsordnung und im Ausgleichsver- 
fahren bevorrechtete Forderungen im Sinne 
des § 23 Ausgleichsordnung.

(5) Verbindlichkeiten, die auch nur von 
einer Partei angemeldet wurden oder die 
rechtskráftig festgestellt sind, kann die zu- 
stándige Abrechnungsstelle im Konkurs- oder 
gerichtliehen Ausgleichsverfahren anmelden. 
Die fůr den Schuldner zustándige Abrech
nungsstelle kann jederzeit an Stelle eines 
Gláubigers in das Verfahren mit der Wirkung 
eintreten, daB sie von da an allein befugt ist, 
bezůgiich dieser Forderungen Rechtshandlun- 
gen vorzunehmen. Die Abrechnungsstelle hat 
die Rechtsstellung des Gláubigers, an dessen 
Stelle sie getreten ist. Es gebúhrt ihr eine 
Stimme fůr jeden Gláubiger, an dessen Stelle 
sie getreten ist. Die Bestimmung des § 94 
der Konkursordnung findet keine Anwendung.

(6) Wird die Richtigkeit einer im Sinne des 
vorhergehenden Absatzes von einer Abrech
nungsstelle vertretenen Forderung im Kon
kurs bestritten, so obliegt die Geltendmachung 
des Widerspruches in allen Fállen dem Be- 
streitenden. Die Bestreitung hat lediglich die 
Wirkung, daB dem Bestreitenden (Gemein- 
schuldner, Masseverwalter, Konkursgláubi- 
ger) vor den Abrechnungsstellen und dem 
zwischenstaatlichen Schiedsgerichte jene Par- 
teistellung zukommt, die der Gemeinschuldner 
gehabt hátte, wenn der Konkurs nicht er- 
offnet worden wáre.

(7) Auf Antrag der fůr den Schuldner -zu
stándigen Abrechnungsstelle kann der Aus-
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90denní lhůtu uvedenou v § 56, odst. 1, č. 1 
vyrovnávacího řádu prodloužiti až na 1 rok 
i bez opatření československého ministerstva 
spravedlnosti, po případě rakouského spolko
vého kancíéřského úřadu (spravedlnost). Při 
tom má přihlížeti jak k zájmům zastupova
ným zúčtovacím místem, tak k zájmům všech 
ostatních účastníků.

(8) S platebními vyzváními a jinakými 
opatřeními zúčtovacích míst jest nakládati 
podle § 110, odst. 2 konkursního řádu.

(9) Místo ustanovení konkursního a vyrov
návacího řádu zde uvedených užiti jest pro 
území, v němž platí zákonný článek XVII/1881 
a uherské ministerské nařízení čís. 4070/1915 
M. E., příslušná ustanovení těchto předpisů.

článek 31.

Příslušné zúčtovací místo může stranu pří
měti k tomu, aby podala vysvětlivky a vydala 
všechny smlouvy, osvědčení, listiny a jinaké 
vlastnické průkazy, které jsou v jejích rukou 
a týkají se závazku jí přihlášeného.

Článek 32.
Obě zúčtovací místa poskytnou si vzájemně 

v každém období řízení nejširší měrou vše
možnou podporu, zvláště budou zahajovat! 
z moci úřední exekuční řízení k vydobytí po
hledávky na pouhé vyrozumění, nastupovati 
v konkursní a vyrovnávací řízení a poskyto
vat! si jinakou právní pomoc.

Článek 33.

Každý stát hradí ze svého výlohy úředního 
místa, jež pověřeno bylo úkoly místa zúčto
vacího. československé zúčtovací místo po
řídí platební vyzvání pro rakouské dlužníky 
a platební poukazy pro rakouské věřitele na 
vlastní útraty, rakouské zúčtovací místo ob
stará naproti tomu rozeslání platebních vy
zvání rakouským dlužníkům, žádné zúčtovací 
místo nemůže žádati náhrady útrat z exekucí 
prováděných z moci úřední v jednotlivých 
případech na dlužníku nevydobytých, leč že 
byla zahájena jednotlivá exekuční jednání na 
zvláštní návrh druhého zúčtovacího místa 
podle článku 21, odstavec 2.

gleichskommissár die im § 56, Absatz 1, Zl. 
1 der Ausgleichsordnung vorgesehene 90tági- 
ge Frist auch ohne Verfiigung des osterrei- 
chischen Bundeskanzleramtes (Justiz), bezw. 
des čechoslovakischen Justizministeriums bis 
zu einem Jahr erstrecken. Er hat hiebei die 
von der Abreehnungsstelle vertretenen Inter- 
essen sowie die Interessen aller anderen Be- 
teiligten zu beríicksichtigen.

(8) Zahlungsaufforderungen und sonstige 
Entscheidungen der Abrechnungsstellen sind 
gemáiJ § 110, Absatz 2 der Konkursordnung 
zu behandeln.

(°) An Stelle der hier bezogenen Bestim- 
mungen der Konkurs- und Ausgleichsordnung 
finden fůr das Geltungsgebiet des Gesetzes- 
artikels XVII/1881 und der ungarischen Mi- 
nisterialverordnung Žahl 4070/1915 M. E. die 
entsprechenden Bestimmungen dieser Vor- 
schriften Anwendung.

A r t i k e 1 31.
Eine Partei kann von der fůr sie zustándi- 

gen Abreehnungsstelle verhalten werden, Aus- 
kůnfte zu erteilen und alle in ihren Handen 
befindlichen Vertráge, Bescheinigungen, Ur- 
kunden und sonstigen Eigentumstitel auszu- 
folgen, welche sich auf eine von ihr zur An- 
meldung gebrachte Verbindlichkeit beziehéh.

Artikel 32.
Die beiden Abrechnungsstellen werden ein- 

ander in jeder Lage des Verfahrens im wei- 
testgehenden Ausmasse jede zulássige Unter- 
stůtzung zuteil werden lassen, insbesondere 
ůber blofíe Verstandigung von Amts wegen 
das Vollstreckungsverfahren zur Hereinbrin- 
gung der Forderungen einleiten, in Konkurs- 
und Ausgleichsverfahren eiňtretén und son
stige Rechtshilfe leisten.

Artikel 33.
Jeder Staat trágt die Kosten fůr die von 

ihm mit den Aufgaben einer Abrechnungs- 
stelle betrauten Amtstelle. Die čechoslovaki- 
sche Abreehnungsstelle ůbernimmt die Aus- 
fertigung der Zahlungsaufforderungen an die 
osterreichischen Schuldner und der Zahlungs- 
anweisungen zu Gunsten der osterreichischen 
Gláubiger auf eigene Kosten, die osterreichi- 
sche Abreehnungsstelle dagegen die Versen- 
dung der Zahlungsaufforderungen an oster- 
reichische Schuldner. Keine Abrechnungs- 
stelle kann fůr die bei Durchfůhrung der 
amtswegigen Exekution im einzelnen Falle 
entstandenen, vom Schuldner nicht herein-
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e 1 á n e k 34.
Do lhůt, které v této úmluvě má strana 

ku podání prohlášení, přednesení návrhů, 
předložení spisů a k provedení jiných úkonů 
v tomto řízení, zejména platů, nezapočítávají 
se dny poštovní dopravy.

článek 35.
Podání, svědčící zúčtovacím místům, stvr

zenky o platech, dále právní jednání uzavře
ná a listiny sepsané při provádění této úmluvy 
mezi oběma zúčtovacími místy nebo mezi jed
ním zúčtovacím místem a osobou třetí, ko
nečně knihovní zápisy, které se staly buď na 
žádost jednoho zúčtovacího místa nebo ku 
provedení článku 18, odstavec 2, jsou od kolků 
a přímých poplatků osvobozeny.

Oddíl Vil.

článek 36.
Mezistátní rozhodčí soud rozhoduje s vý

lukou řádných soudů a jinakých soudů a úřa
dů dotyčného státu s konečnou platností:

a) o rozporech mezi stranami, pokud se ne
vyřídí rozhodnutím vydaným po dohodě obou 
zúčtovacích míst (článek 28, odstavec 3);

b) o rozporech mezi zúčtovacími místy 
v otázce, pokud závazek po právu trvá nebo 
je-li zahrnut v ustanoveních této úmluvy;

c) o stížnostech stran do rozhodnutí pří
slušného zúčtovacího místa vydaného po do
hodě obou zúčtovacích míst. V tomto případě 
má každé zúčtovací místo právo vystupovat! 
jako strana;

d) o stížnostech do rozhodnutí podle článku 
28, odst. 5;

gebrachten Kosten Ersatz verlangen, es wáre 
denn, dafi einzelne Vollstreckungsschritte 
uber besonderen Antrag der anderen Ab- 
rechnungsstelle im Sinne des Artikels 21, 
Absatz 2 vorgenommen wurden.

A r t i k e 1 34.
Bei den Fristen, die in diesem Ůberein- 

kommen einer Partei zur Abgabe von Erklá- 
rungen, Anbringung von Antrágen, ůberrei- 
chung von Schriftsátzen oder zur Vornahme 
anderer, dieses Verfahren betreffenden 
Handlungen, insbesondere Zahlungen offen 
stehen, werden die Tage des Postenlaufes in 
die Frist nicht eingerechnet.

A r t i k e 1 35.
Die an die Abrechnungsstellen gerichteten 

Eingaben, die Empfangsbestátigungen uber 
Zahlungen, ferner Rechtsgescháfte und Ur- 
kunden, die in Durchfúhrung dieses Ůber- 
einkommens zwischen den beiden Abrech
nungsstellen oder zwischen einer Abrech- 
nungsstelle und einem Dritten abgeschlossen 
bezw. erriehtet werden, endlich búcherliche 
Eintragungen, die entweder uber Ansuchen 
einer Abrechnungsstelle oder zur Durchfůh- 
rung des Artikels 18, Absatz 2 voílzogen 
werden, sind von Stempel- und unmittelbaren 
Gebúhren befreit.

Abschnitt VII.

A r t i k e 1 36.
Ein zwischenstaatliches Schiedsgericht ent- 

scheidet unter AusschluB der ordentlichen 
Gerichte und sonstiger innerstaatlicher Ge- 
richte und Behorden endgiltig uber:

a) Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Parteien, soferne sie nicht durch eine im 
Einvernehmen der beiden Abrechnungsstel
len gefállte Entscheidung erledigt werden 
(Artikel 28, Absatz 3) ;

b) Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Abrechnungsstellen uber die Frage, in- 
wieweit eine Verbindlichkeit zurecht besteht 
oder unter die Bestimmungen des gegenwár- 
tigen ůbereinkommens fálít;

c) Beschwerden der Parteien gegen eine im 
Einvernehmen der beiden Abrechnungsstellen 
gefállte Entscheidung der zustándigen Ab
rechnungsstelle. In diesem Falle hat jede der 
beiden Abrechnungsstellen das Recht, ais 
Partei aufzutreten;

d) Beschwerden gegen Entscheidungen laut 
Aitikel 28, Absatz 5;



Sbírka zákonů a nařízení, č. 6©- 327

e) o rozporech mezi zúčtovacími místy 
o výkladu této úmluvy.

Článek 37.

(1) Rozhodčí soud rozhoduje v senátech, 
z nichž každý skládá se z předsedy, jednoho 
československého a jednoho rakouského roz
hodčího soudce. Zřídí se jeden senát v Praze 
a jeden ve Vídni.

(2) Pro senát zasedající v Praze určí vláda 
československá, pro senát zasedající ve Vídni 
vláda rakouská předsedu a potřebný počet 
zástupců, jakož i jednoho nebo více zapisova
telů. Dále jmenuje každá vláda pro oba se
náty po jednom rozhodčím soudci a potřebný 
počet zástupců.

(s) Řízení upraví se rozhodčím soudním řá
dem, o němž se oba předsedové dohodnou. 
V tomto řádu jest mimo jiné postarati se o to, 
aby oba senáty k rozhodování o věcech do
šlých byly povolávány stejnoměrně. Při tom 
nutno určití, že o přídělu oběma senátům roz
hoduje los.

(4) Dále nutno pojmouti do řádu rozhod
čího soudu ustanovení o poplatcích soudních 
a útratách, přihlížejíc při tom k odlišné hod
notě, kterou má předmět sporu pro obě 
strany.

(s) Každé zúčtovací místo ustanoví jed
noho zástupce; tento zástupce má také vše
obecný dozor na zmocněnce a právní zástupce 
stran náležejících jeho zúčtovacímu místu. '

(G) Podatelna a spisovna zřídí se v Praze. 
Podání k soudu mohou se státi také u zúčto
vacího úřadu ve Vídni s účinkem zachování 
lhůty.

Článek 38.
Pokud poplatky vybrané od stran ne

stačí k úhradě výloh rozhodčího soudu, hradí 
československá vláda věcné výlohy senátu za
sedajícího v Praze, rakouská vláda senátu 
zasedajícího ve Vídni, útraty podatelny a spi
sovny v Praze hradí československé zúčto
vací místo.

e) Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Abrechnungsstellen uber die Auslegung 
dieses ůbereinkommens.

A r t i k e 1 37.

(1) Das Schiedsgericht entscheidet in Sena- 
ten, von welchen jeder aus einem Vorsitzen- 
den, einem osterreichischen und einem čecho- 
siovakischen Schiedsrichter besteht. Es wird 
je ein Senát in Wien und in Prag jrrichtet.

(2) Fůr den in Wien tagenden Senát be- 
stellt die osterreichische Regierung, fůr den 
in Prag tagenden Senát die čechoslovakische 
Regierung einen Vorsitzenden und die er- 
forderliche Anzahl von Stellvertretern sowie 
einen oder rnehrere Schriftfůhrer. Weiters 
ernennt jede Regierung flir die beiden Senáte 
je einen Schiedsrichter und die erforderliche 
Anzahl von Stellvertretern.

(3) Das Verfahren wird von den beiden 
Vorsitzenden durch eine Schiedsgerichtsord- 
nung einvernehmlich geregelt. In dieser ist 
unter anderem Vorsorge zu treffen, daB beide 
Senáte in gleiehmáBiger Weise zur Entschei- 
dung uber die angefallenen Sachen herange- 
zogen werden. Hiebei wird zu bestimmen sein, 
daB fůr die Zuweisung an die beiden Senáte 
das Los entscheidet.

(4) Ferner werden in die Schiedsgerichts- 
ordnung Bestimmungen uber Gerichtsgebúh- 
ren und Kosten unter Berůcksichtigung des 
vurschiederien Wertes, den der Streitgegen- 
stand fůr beide Parteien hat, aufzunehmen 
sein.

(5) Jede Abrechnungsstelle bestimmt einen 
Vertreter; diesem Vertreter steht auch die 
allgemeine Aufsicht ůber die Bevollmáchtig- 
ten oder Anwálte der seiner Abrechnungs
stelle zugehorigen Parteien zu.

(6) Die Einlaufstelle und Registratur wird 
in Prag errichtet. Eingaben an das Gericht 
konnen auch beim Abrechnungsamt in Wien 
mit der Wirkung der Wahrung der Frist ein- 
gereicht werden.

A r t i k e 1 38.

Insoferne die von den Parteien eingeho- 
benen Gebůhren zur Bestreitung des Auf- 
wandes des Schiedsgerichtes nicht hinreichen, 
trágt die osterreichische Regierung den Sach- 
aufwand fůr den in Wien tagenden Senát, die 
čechoslovakische Regierung fůr den in Prag 
tagenden Senát. Die Kosten der Einlaufstelle 
und der Registratur in Prag trágt die čecho
slovakische Abrechnungsstelle.
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Oddíl VIII.

Článek 39.
í1) Rozpory v mínění zásadního významu 

mezi zúčtovacími místy mohou jedním z obou 
zúčtovacích míst předloženy bytí oběma před
sedům k rozhodnutí.

(2) Nedohodnou-li se, určí dohodou třetího 
rozhodčího, který působí jako předseda tohoto 
rozhodčího sboru. Neshodnou-li se o osobě to
hoto třetího rozhodčího, bude požádán před
seda švýcarského spolkového soudu, aby jme
noval předsedu.

(3) Tento rozhodčí sbor sejde se v daném 
případě na místě, které stanoveno bude doho
dou, nebo které určí předseda.

(4) Nálezy tohoto rozhodčího sboru jsou pro 
mezistátní rozhodčí soud závazný.

(5) Výlohy spojené s povoláním třetího roz
hodčího hradí stejným dílem obě strany.

Oddíl IX.

Článek 40.
Při hypotečních pohledávkách Rakousko- 

uherské banky, které jsou zajištěny na nemo
vitostech v československé republice a jež 
likvidátoři Rakousko-uheřské banky postou
pili Československé republice, zaplatí česko
slovenští hypoteční dlužníci své závazky če
skoslovenskému zúčtovacímu místu v poměru: 
jedna stará rakousko-uherská koruna rovná 
se jedné československé koruně; měl-li však 
hypoteční dlužník dne 26. února 1919 bydli
ště (sídlo) v Rakousku (srovnej ustanovení 
článků 2 až 6, jichž jest obdobně použiti), 
jest závazek vyrovnali podle předpisů článku 
11, lit. b).

Článek 41.
1. í1) Rakouská vláda převede na českoslo

venskou vládu lombardní pohledávky zápůjč-

Abschnitt VIII.

A r t i k e 1 39.
(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen 

den Abreehnungsstellen von grundsátzlicher 
Redeutung konnen von einer der beiden Ab- 
rechnungsstellen dem Schiedsspruche der 
beiden Vorsitzenden unterworfen werden.

(2) Falls sich diese nicht einigen, haben sie 
einen dritten Schiedsrichter einvernehmlich 
zu bestimmen, der ais Vorsitzender dieses 
Schiedsrichterkollegiums zu fungieren hat. 
Komnat eine Einigung uber die Person 
dieses dritten Schiedsrichters nicht zustande, 
wird der Prásident des Schweizerischen Bun- 
desgerichtes ersucht werden, den Vorsitzen
den zu bestellen.

(3) Dieses Schiedsrichterkollegium tritt 
gegebenenfalls an einem einvernehmlich fest- 
gesetzten, bezw. vom Vorsitzenden bestimm- 
ten Orte zusammen.

(4) Entscheidungen dieses Schiedsrichter
kollegiums sind fůr das zwischenstaatličhe 
Schiedsgericht bindend.

(5) Die durch Berufung eines dritten 
Schiedsrichters entstandenen Kosten tragen 
beide Teile zur Hálfte.

Abschniít IX.

A r t i k e 1 40.
Bei Hypothekarforderungen der óster- 

reichisch-ungárischen Bank, welche auf in 
der čechoslovakisehen Republik gelegenen 
Liegenschaften sichergestellt sind und von 
den Liquidatoren der osterreichisch-unga- 
rischen Bank an die čechoslovakische Re
publik abgetreten wurden, haben die čecho- 
slovakischen Hypothekarschuldner ihre Ver- 
bindlichkeiten an die čechoslovakische Ab- 
rechnungsstelle im Verháltnisse von einer 
alten osterreichisch-ungarischen Krone gleich 
einer čechoslovakisehen Krone zu bezahlen; 
wenn jedoch der Hypothekarschuldner am 
26. Februar 1919 seinen Wohnsitz (Sitz) in 
osterreich hatte (vergl. die Bestimmungen 
der.Artikel 2 bis 6, die sinngemáfí anzuwen- 
den sind), so ist die Verbindlichkeit nach den 
Vorschriften des Artikels 11, lit. b) zu be- 
richtigen.

Artikel 41.
1. (!) Die osterreichische Regierung úber- 

trágt an die čechoslovakische Regierung die
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kove pokladny a depositního oddělení Ra- 
kousko-uherské banky převzaté při likvidaci 
Rakousko-uherské banky vůči osobám, které 
dne 26. února 1919 měly bydliště (sídlo) 
v československé republice, pokud tyto po
hledávky dne 1. června 1924 ještě nebyly 
splaceny.

(2) Také lombardní pohledávky tohoto 
druhu, jež dlužník zaplatil poštovnímu šeko
vému úřadu v Praze, který však platbu přijal 
pouze s výhradou, jsou předmětem převodu, 
avšak jen potud, pokud ještě nejsou splaceny, 
přepočítájí-li se platby svého času dlužníky 
v rakouských korunách vykonané na koruny 
československé podle středního kursu z polo
letí, ve kterém se platba stala.

(s) Pohledávky druhu zmíněného v 1. od
stavci s výjimkou uvedenou v předešlém od
stavci nejsou předmětem převodu, byly-li za
placeny dlužníkem (na př. u Rakousko-uher
ské banky, likvidátorům Rakousko-uherské 
banky nebo u Rakouské národní banky), 
avšak zaplacení jejich přijato bylo jen s vý
hradou.

(-1) Rakouská vláda neručí za správnost 
a dobytelnost pohledávek podle hořejších usta
novení převedených.

(5) československá vláda jest oprávněna 
pohledávky na ni převedené vybrati od česko
slovenských dlužníků v poměru: jedna stará 
rakousko-uherská koruna rovná se jedné 
československé koruně.

2. (i) československá vláda převede na 
rakouskou vládu lombardní pohledávky zá- 
půjčkové pokladny a depositního oddělení 
Rakousko-uherské banky převzaté při likvi
daci Rakousko-uherské banky vůči osobám, 
které dne 26. února 1919 měly bydliště (sídlo) 
v Rakouské republice, pokud tyto pohle
dávky dne 1. června 1924 ještě nebyly spla
ceny.

(2) Československá vláda neručí za správ
nost a dobytelnost pohledávek podle hořejších 
ustanovení převedených.

im Zuge der Liquidation der osterreichisch- 
ungarischen Bank auf die erstere ůbergegan- 
genen Lombardforderungen der Darlehens- 
kasse und der Depositenabteilung der óster- 
reichisch-ungarischen Bank gegen Personen, 
die am 26. Februar 1919 ihren Wohnsitz 
(Sitz) in der čechoslovakischen Republik 
hatten, soweit diese Forderungen am 1. Juni 
1924 noch unberichtigt aushafteten.

(2) Auch Lombardforderungen dieser Art, 
die vom Schuldner an das Postscheckamt in 
Prag bezahlt wurden, deren Zahlung jedoch 
von diesem nur mit Vorbehait angenommen 
wurde, bilden Gegenstand der ůbertragung, 
jedoch nur in dem AusmaBe, ais sie noch 
unberichtigt aushaften, wenn die von den 
Schuldnern seinerzeit in osterreichischen 
Kronen geleisteten Zahlungen, umgerechnet 
in čechoslovakische Kronen nach dem Durch- 
schnittskurse des Halbjahres, in dem die 
Zahlung erfolgt ist, berůcksichtigt werden.

(3) Mit der im vorangehenden Absatze an- 
gefúhrten Ausnahme bilden Forderungen der 
im 1. Absatze erwáhnten Art, wenn sie vom 
Schuldner (z. B. bei der osterreichisch- 
ungarischen Bank, den Liquidatoren der 
Osterreichisch-ungarischen Bank oder bei der 
Osterreichischen Nationalbank) bezahlt wur
den, deren Zahlung jedoch nur mit Vorbehait 
angenommen wurde, keinen Gegenstand der 
Ůbertragung.

(4) Die osterreichische Regierung leistet 
fůr die Richtigkeit und Einbringlichkeit der 
nach Vorstehendem ůbertragenen Forderun
gen keine Gewahr.

(s) Die čechoslovakische Regierung ist be- 
rechtigt, die an sie ůbertragenen Forderungen 
von den čechoslovakischen Schuldnern nach 
dem Verháltnisse von einer alten oster
reichisch-ungarischen Krone gleich einer 
čechoslovakischen Krone einzuheben.

2. í1) Die čechoslovakische Regierung ůber- 
tragt an die osterreichische Regierung die 
im Zuge der Liquidation der osterreichisch- 
ungarischen Bank auf die erstere ůbergegan- 
genen Lombardforderungen der Darlehens- 
kasse und der Depositenabteilung der oster
reichisch-ungarischen Bank gegen Personen, 
die am 26. Februar 1919 ihren Wohnsitz 
(Sitz) in der Republik osterreich hatten, 
soweit diese Forderungen am 1. Juni 1924 
noch unberichtigt aushafteten.

(2) Die čechoslovakische Regierung leistet 
fůr die Richtigkeit und Einbringlichkeit der 
nach Vorstehendem ůbertragenen Forderun
gen keine Gewahr.
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(3) Rakouská vláda jest oprávněna pohle
dávky na ni převedené vybrati od rakouských 
dlužníků podle vnitřních rakouských před
pisů.

3. C1) Předpisy článků 3 až 6 o bydlišti 
(sídle) platí také při předcházejících číslech 
1 a 2.

(2) Pohledávky proti osobám, které mají 
dvojí bydliště podle článku 2, nejsou předmě
tem převodu.

4. Obě vlády si vzájemně vydají dluhopisy 
a jinaké listiny, jakož i zástavy týkající se 
převedených pohledávek.

5. Nějaké vyrovnání hodnot mezi oběma 
vládami co do pohledávek vzájemně podle 
čísel 1 a 2 převedených nenastane.

Oddíl X.

Článek 42.
(i) Když vůbec a pokud přejdou pohle

dávky podle zvláštní úmluvy sjednané prová
děním mírové smlouvy Saint-Germainské 
(články 273, 275,, 215 a j.), vzniklé ve sta
rých rakousko-uherských korunách, formálně 
na republiku československou nebo na osobu 
jí určenou, musí býti dluh českosloven
skými dlužníky zaplacen v poměru: jedna 
stará koruna rovná se jedné československé 
koruně. Tím nepředbíhá se však nikterak 
tomu, kterak bude peníze takto vybraného 
podle zvláštních úmluv použito.

(2) Totéž platí také o hypotečních pohle
dávkách zmíněných ve článku 7, lit. f).

Oddíl XI.

Článek 43.
(!) Ježto úpravou hranic podle článku 27 

mírové smlouvy Saint-Germainské přešla na 
soudy československé republiky péče o ony 
poručence a opatrovance, kteří touto úpravou 
hranic dostali se do pravomoci českosloven
ských soudů a jichž jmění spravováno bylo 
sirotčími pokladnami ve Cmuntu, Skřemelici

(3) Die osterreichische Regienmg ist be- 
rechtigt, die an sie úbertragenen Forderungen 
von den osterreichischen Schuldnern nach 
ínternen dsťerreichischen Vorschriften ein- 
zuheben.

3. i1) Die Vorschriften der Artikel 3 bis 8 
hinsichtlich des Wohnsitzes (Sitzes) gelten 
auch bei Anwendung der vorangehenden Z. 1 
und 2.

(2) Forderungen gegen Personen, die einen 
doppelten Wohnsitz im Sinne des Artikels 2 
haben, bilden keinen Gegenstand der ůber- 
tragung.

4. Die beiden Regierungen werden sich 
gegenseitig die auf die úbertragenen Forde
rungen bezughabenden Schuldscheine und 
sonstigen Urkunden sowie die Pfánder aus- 
folgen.

5. Fine Wertausgleichung irgendwelcher 
Art zwischen den beiden Regierungen hin
sichtlich der gegenseitig nach Z. 1 und 2 
úbertragenen Forderungen findet nicht statt.

Absehnitt X.

Artikel 42.
(1) Wenn und insoweit auf Grand eines 

besonderen, in Ausfúhrung des Staatsver- 
trages von Saint Germain (Artikel 273, 275, 
215 u. a.) abgeschlossenen ůbereinkommens in 
alten osterreichisch-ungarischen Kronen ent- 
standene Forderungen formell auf die čecho- 
slovakische Republik oder eine von ihr be- 
stimmte Person úbergehen, ist die Schuld 
vom čechoslovakischen Schuldner im Verhált- 
nis von einer alten osterreichisch-ungarischen 
Krone gleich einer čechoslovakischen Krone 
zu erftillen. Hiedurch wird der Verwendung 
des so eingegangenen Betrages gema8 der 
besonderen ůbereinkommen in keiner Weise 
vorgegriffen.

(2) Das gleiche gilt auch hinsichtlich der 
im Artikel 7, lit. f) erwahnten Hypothekar- 
forderungen.

Absehnitt XI.

Artikel 43.
(i) Da infolge der Gebietsregelungen auf 

Grand des Artikels 27 des Staatsvertrages 
von Saint Germain die Obsorge úber jene 
Pflegebefohlenen, welche zufolge dieser Ge
bietsregelungen der Jurisdiktion der čecho
slovakischen Gerichte unterstehen und deren 
Vermogen in den Waisenkassen Gmúnd,
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a Valčících (Poysdorfu), zavazuje se repu
blika Rakouská předati republice česko
slovenské část hromadně spravovaného jmění 
sirotčích pokladen ve Cmuntu, Skřemelici 
a Valčících (Poysdorfu), a to všechny hypo
teční pohledávky jmenovaných sirotčích po
kladen proti československým dlužníkům a 
pohledávky ze vkladů u peněžních ústavů, 
které pokládati jest za československé dluž
níky, oboje dle stavu ze dne 15. září 1922 
s úroky i anuitami až ku dni předání.

(2) Předáním shora uvedených majetko
vých částí československé republice zbaví se 
tyto sirotčí pokladny všech závazků z úschovy 
jmění shora označených poručenců a opatro- 
vanců.

(s) Republika Rakouská zavazuje se pře
dati republice československé všechny listiny 
a pomůcky, jichž potřebí jest k uplatňování 
pohledávek sirotčích pokladen v odstavci 1 
uvedených, v prvopísu nebo, není-li to možno 
pro souvislost s jinými pomůckami, v ověře
ném opise do dvou měsíců po účinnosti této 
úmluvy k rukám komise, kterou vyšlou pre
sidia vrchních zemských soudů v Praze 
a v Brně. Tato komise má též právo nahlédati 
do knih, spisů a listin, které obsahují zápisy 
týkající se jmění, jež má býti převedeno.

č 1 á n e k 44.

í1) Pokud nejde o poručence a opatrovance 
dělených okrsků okresních soudů, zmíněné 
v odstavci 1 předcházejícího článku, kteří 
mají ještě býti odbyti při účinnosti této 
úmluvy,^ upraví se pohledávky českosloven
ských věřitelů proti rakouským sirotčím po
kladnám a pohledávky rakouských věřitelů 
proti československým sirotčím pokladnám 
takto:

v (2) U Československého zúčtovacího ústavu 
zřídí se zvláštní podstata, do které zaplatí 
československé sirotčí pokladny své závazky 
vůči poručencům a opatrovancům, které podle 
obdoby této úmluvy považovati jest za ra
kouské věřitele (nadále nazýváni budou ra-

Schrems und Feldsberg (Poysdorf) verwaltet 
wurde, an die Gerichte der čechoslovakischen 
Republik ůbergegangen ist, verpflichtet sich 
die Republik osterreich, einen Teil des kum- 
mulativ verwalteten Vermogens der Waisen- 
kassen Gmiind, Schrems und Feldsberg (Poys
dorf) an die čechoslovakische Republik, und 
zwar sámtliche den genannten Waisenkassen 
zustehenden Hypothekarřorderungen gegen 
čechoslovakische Schuldner und Forderungen 
aus Einlagen bei Geldinstituten, die ais čecho
slovakische Schuldner anzusehen sind, beides 
nach dem Stande vom 15. September 1922 
samt Zinsen und Annuitáten bis zum Tage 
der úbergabe, zu úbergeben.

(2) Durch úbergabe der oben angefiihrten 
Vermogensteile an die čechoslovakische Re
publik werden diese Waisenkassen aller Ver- 
bindlichkeiten aus der Verwahrung des Ver
mogens der oben bezeichneten Pflegebefohle- 
nen befreit.

(3) Die Republik osterreich verpflichtet 
sich, der čechoslovakischen Republik sámt
liche Urkunden und Behelfe, welche zur 
Geltendmachung der im Absatz 1 ange- 
fiihrten Forderungen der Waisenkassen er- 
forderlich sind, in Urschrift oder, soweit dies 
wegen des Zusamrnenhanges mit anderen 
Behelfen untunlich ist, in beglaubigter Ab- 
schrift binnen zwei Monaten nach Inkraft- 
treten dieses úbereinkommens zu Handen 
einer von den Oberiandesgerichtsprásidien 
Prag und Brůnn zu entsendenden Kommission 
zu úbergeben. Dieser Kommission steht auch 
das Recht zu, in jene Bůcher, Akten und Ur- 
kundén, welche auf die zu ůbergebenden Ver- 
mogenschaften bezughabende Eintragungen 
enthalten, Einsicht zu nehmen.

A r t i k e 1 44.
(!) Insoweit es sich nicht um die im Ab

satz 1 des vorhergehenden Artikels erwáhn- 
ten, bei Jnkrafttreten dieses úbereinkommens 
noch abzufertigenden Pflegebefohlenen der 
geteilten Bezirksgerichtssprengel handelt, 
werden die Forderungen der osterreichischen 
Gláubiger gegen die .. čechoslovakischen 
Waisenkassen und die Forderungen der 
čechoslovakischen Gláubiger gegen die oster
reichischen Waisenkassen, wie folgt geregelt:

(2) Es wird bei dem českoslovepský zúčto
vací ústav eine Spezialmasse gebildet, an 
welche die osterreichischen Waisenkassen 
ihre Verpflichtungen an Pflegebefohlene, 
welche miter sinngemáfíer Anwendung dieses 
Úbereinkommens ais čechoslovakische Gláu-
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koňskými poručenci), v poměru: jedna stará 
rákousko-uherská koruna rovná se jedné 
československé koruně a rakouské sirotčí po
kladny své závazky vůči poručencům a opa- 
trovancům, které podle obdoby této úmluvy 
považovati jest za československé věřitele 
(nadále nazýváni budou československými 
poručenci), v poměru: jedna stará rákousko- 
uherská koruna rovná se jedné rakou
ské koruně. Takto utvořená podstata roz
dělí se mezi tyto všecky československé a 
rakouské poručence dle jmenovité hodnoty 
pohledávek podle stavu ze dne 1. července 
1924, takže s následujícími obmezeními při
padne na každého československého i rakou
ského poručence za každou starou rakousko- 
uherskou korunu jeho pohledávky stejný díl. 
Ukázalo-li by se však podle stavu vzájemných 
pohledávek, že by podíl připadající na poru
čence byl menší než 80 československých ha
léřů za jednu starou rakousko-uherskou ko
runu, obdrží přes to českoslovenští poručenci 
80 československých haléřů za jednu starou 
rakousko-uherskou korunu, kdežto peníz, 
který má býti vyplacen rakouským poručen
cům, se přiměřeně zmenší. Kdyby však ne
mohli tímto zmenšením rakouští poručenci 
obdržeti aspoň 10 československých haléřů za 
jednu starou rakousko-uherskou korunu, 
upustí se od zřízení zvláštní podstaty. Pohle
dávky obojích poručenců upraví se v tomto 
případě podle ustanovení oddílu V tak, že 
svrchu zmíněný způsob platby, to jest: jedna 
stará rákousko-uherská koruna rovná se 
jedné československé koruně pro českosloven
ské sirotčí pokladny a jedna stará rákousko- 
uherská koruna rovná se jedné rakouské ko
runě pro rakouské sirotčí pokladny, platí také 
pro tento případ, a že peníz, který se má vy
platit! rakouským poručencům, má činiti 10 
československých haléřů za jednu starou 
rakousko-uherskou korunu.

(3) československý zúčtovací ústav v Praze 
zašle peníz, který dle předcházejícího od-

biger anzusehen sind (im weiteren čecho- 
slovakische Pflegebefohlene genannt), im 
Verháltnisse von einer alten osterreichisch- 
ungarischen Krone gleich einer osterreichi- 
schen Krone, und die čechoslovakischen 
Waisenkassen ihre Verpflichtungen an Pflege
befohlene, welche unter sinngemáfier An- 
wendung dieses ubereinkommens ais oster- 
reichische Gláubiger anzusehen sind (im 
weiteren osterreichische Pflegebefohlene ge
nannt), im Verháltnisse von einer alten oster- 
reichisch-ungarischen Krone gleich einer če
choslovakischen Krone einzahlen. Die so gebil- 
dete Masse wird unter diese sámtlichen oster- 
reichischen und čechoslovakischen Pflege- 
befohlenen nach dem Nominale der Forde- 
rungen unter Zugrundelegung des Standes 
vom 1. Juli 1924 aufgeteilt, sodaB mit 
den nachfolgenden Einschránkungen auf 
jeden osterreichischen und čechoslovakischen 
Pflegebefohlenen fůr je eine alte oster- 
reichisch-ungarische Krone seiner Forderung 
die gleiche Quote entfállt. Solíte sich jedoch 
nach dem Stande der gegenseitigen Forde- 
rungen ergeben, daň die auf die Pflege
befohlenen entfallende Quote geringer wáre 
ais 30 čechoslovakische Heller fůr eine alte 
osterreichisch-ungarische Krone, so werden 
die čechoslovakischen Pflegebefohlenen den- 
noch 30 čechoslovakische Heller fůr eine alte 
osterreichisch-ungarische Krone zu erhalten 
haben, wáhrend der an die bsterreichische 
Pflegebefohlenen auszuzahlende Betrag ent- 
sprechend gekůrzt wird. Sollten aber infolge 
dieser Kůrzung die osterreichischen Pflege
befohlenen nicht wenigstens 10 čechoslóva- 
kische Heller fůr eine alte osterreichisch- 
ungarische Krone erhalten konnen, so wird 
von der Bildung einer Spezialmasse abge- 
sehen. Die Forderungen der beiderseitigen 
Pflegebefohlenen werden in diesem Falle nach 
den Bestimmungen des Abschnittes V mit 
der MaBgabe geregelt werden, daB die ob- 
angefůhrte Einzahlungsart, das ist eine alte 
osterreichisch-ungarische Krone gleich einer 
osterreichischen Krone seitens der osterrei
chischen Waisenkassen und eine alte osterrei- 
chisch-ungarische Krone gleich einer čecho
slovakischen Krone seitens der čechoslo
vakischen Waisenkassen auch fůr diesen 
Fall aufreeht bleibt und daB der an die oster
reichischen Pflegebefohlenen auszuzahlende 
Betrag 10 čechoslovakische Heller fůr eine 
osterreichisch-ungarische Krone auszumachen 
hat.

(3) Die Osterreichischen Waisenkassen 
werden die an den československý zúčtovací
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stávce má se vydati rakouským poručencům, 
zúčtovacímu úřadu ve Vídni, rakouské sirotčí 
pokladny poukáží peníz, jejž mají českoslo
venskému zúčtovacímu ústavu zaplatiti, pro
střednictvím zúčtovacího úřadu ve Vídni.

(4) Obě vlády vydají vyhlášky, podle nichž 
pohledávky v tomto oddílu jmenované mají 
býti přihlášeny do šesti měsíců po vydání 
vyhlášky u příslušných poručenských soudů 
(poručenských úřadů) zákonnými zástupci 
poručenců nebo poručenci samými, kteří zatím 
stali se syéprávnými. Poručenské soudy (po- 
ručenské úřady) pořídí dle těchto přihlášek 
a soudních spisů podrobné výkazy závazků 
a zašlou je československému zúčtovacímu 
ústavu, rakouské soudy prostřednictvím 
rakouského zúčtovacího úřadu ve Vídni.

Oddíl XII.

článek 45.
Zvláštní úmluvou upraví se v samostatném 

clearingu vzájemné pohledávky z vyúčtování 
nositelů pensijního pojištění, kteří měli poji
štěnce před rozlukou států v československé 
republice a republice Rakouské, nejsou však 
předmětem ustanovení článku 275 mírové 
smlouvy Saint-Germainské.

Oddíl XIII.

Článek 46.
(i) Kromě způsobu vyrovnání uvedeného 

v předcházejících oddílech jest co do závazků 
zmíněných v oddílu I jakékoli placení a přijetí 
platby, jakož i vůbec jakýkoli styk k úpravě 
závazků směřující zakázán. Právní jednání 
tomuto zákazu odporující jsou neplatná.

^ (2) Stejně jest nepřípustné soudní uplatňo
vání těchto závazků žalobami, exekučními 
jednáními nebo prozatímními opatřeními.

„ (3) Z moci úřední nebo na návrh nutno 
žaloby a exekuční návrhy zamítnouti, spory

ústav in Prag einzuzahlenden Betráge durch 
das Abrechnungsamt in Wien úberweisen, 
československý zúčtovací ústav wird die ge- 
máí?) dem vorangehenden Absatze an die 
osterreichischen Pflegebefohlenen auszufol- 
genden Betráge an das Abrechnungsamt in 
Wien abfůhren.

(4) Die beiden Regierungen werden Kund- 
machungen erlassen, wonach die in diesem 
Abschnitte genannten Forderungen von den 
gesetzlichen Vertretern der Pflegebefohlenen, 
beziehungsweise von den inzwischen eigen- 
berechtigt gewordenen Pflegebefohlenen 
selbst binnen sechs Monaten nach Erlassung 
der Kundmachung bei den zustándigen Pfleg- 
schaftsgerichtěn (Pflegsehaftsbehorden) an- 
zumelden sind. Die Pflegschaftsgerichte 
(Pflegsehaftsbehorden) werden auf Grund 
dieser Anmeldungen und der Gerichtsakten 
detailiierte Ausweise der Verbindlichkeiten 
ausfertigen und an den československý zúčto
vací ústav, die osterreichischen Gerichte im 
Wege des Abrechnungsamtes in Wien, úber- 
senden.

Abschnitt XII.

A r t i k e 1 45.
Die gegenseitigen Forderungen aus Ab- 

reennungen der Tráger der Pensionsversiche- 
rung, die vor der Staatentrennung in der Re
publik osterreich und in der čechoslovaki- 
schen Republik Versích erte hatten, aber nicht 
unter die Bestimmungen des Artikels 275 des 
Staatsvertrages von Saint Germain fallen, 
werden im Wege'eines Spezialclearings durch 
ein besonderes ůbereinkommen geregelt 
werden.

Abschnitt XIII.

A r t i k e 1 46.

(1) AuBer der in den vorangehenden Ab- 
schnitten vorgesehenen Tilgungsart ist in An- 
sehung der im Abschnitt I angefůhrten Ver
bindlichkeiten jede Zahlung und Zahlungs- 
annahme sowie iiberhaupt jeder auf die Re- 
gelung der Verbindlichkeiten abzielende Ver- 
kehr verboten. Rechtsgescháfte, die gegen 
dieses Verbot verstoBen, sind nichtig.

(2) Ebenso ist die gerichtliche Geltend- 
machung dieser Verbindlichkeiten durch Kla- 
gen, Exekutionshandlungen oder einstweilige 
Verfůgungen unzulássig.

(3) Von Amts wegen oder auf Antrag sind 
Klagen und Exekutionsantráge abzuweisen,
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dosud přerušené ukončit! odmítnutím žaloby 
pro nepřípustnost pořadu práva a exekuční 
řízení dosud přerušená zastaviti. O otázce 
útrat rozhodne soud po slušné úvaze.

článek 47.
(!) Pokud jde o závazky uvedené v oddílu 

II, zůstávají v platnosti platební, procesní 
a exekuční zákazy dosud vydané oběma Vy
sokými smluvními stranami i po uplynutí lhůt 
tam stanovených až do účinnosti zvláštních 
úmluv zmíněných v oddílu II.

(2) Při tom se souhlasně zjišťuje, že česko
slovenské nařízení z 13. prosince 1923, č. 236 
Sb. z. a n. a rakouské nařízení z 30. listopadu 
1923, Sp. z. č. 605, vztahují se také na zá
vazky uvedené v oddílu II, článek 7, lit. b) 
až g).

(s) Obě Vysoké smluvní strany mají na 
vůli, aby po vzájemné dohodě zákazy již trva
jící pozměnily, zrušily nebo nové zákazy 
vydaly.

článek 48.
Jakmile tato úmluva nabude účinnosti, po

zbývají, pokud jde o závazky uvedené v od
dílu IV, působnosti dosud platné zákazy pla
tební, procesní a exekuční.

Článek 49.
Doba, po kterou některý závazek nemůže 

býti soudně uplatňován, zvláště doba až do 
zjištění, že nejde o závazek, na který se vzta
huje oddíl I nebo II této úmluvy, nezapočítává 
se do lhůt promlčecích, do zákonných lhůt ku 
podání žaloby, ani do jiných lhůt, jejichž 
zmeškání má po zákonu v zápětí právní újmu.

Tato úmluva bude ratifikována co nejdříve 
a nabude účinnosti po výměně ratifikačních 
listin.

Výměna listin ratifikačních stane se ve 
Vídni.

bisher unterbrochene Streitverfahren mít Ab- 
weisung der Klage wegen Unzulássigkeiť des 
Rechtsweges zu beenden und bisher unter
brochene Exekutionsverfahren einzustellen. 
Uber die Frage der Kosten hat das Gericht 
nach billigem Ermessen zu entscheiden.

A r t i k e 1 47.
(1) Hinsichtlich der im Abschnitt II an- 

gefúhrten Verbindlichkeiten bleiben die bis
her von den beiden Hohen vertragschlieBen- 
den Teilen erlassenen Zahlungs-, Prozefí- und 
Exekutionsverbote auch nach Ablauf der dort 
festgesetzten Fristen bis zum Inkrafttreten 
der im Abschnitt II erwáhnten besonderen 
Ůbereinkommen in Kraft.

(2) Hiebei wird einvernehmlich festgestellt, 
daB sich die osterreichische Verordnung vom 
30. November 1923, B. G. Bl. Nr. 605, und 
die čechoslovakische Verordnung vom 13. De- 
zember 1923, S. d. G. u. V. Nr. 236, auch auf 
die im Abschnitte II, Artikel 7, lit. b) bis g) 
angefůhrten Verbindlichkeiten beziehen.

(3) Es bleibt den Hohen vertragschlieBen- 
den Teilen ůberlassen, im beiderseitigen Ein- 
vernehmen die schon bestehenden Verbote ab- 
zuándern, aufzuheben oder neue Verbote zu 
erlassen.

Artikel 48.
Mit dem Inkrafttreten dieses ůbereinkom- 

mens verlieren die bisher geltenden Zahlungs-, 
ProzeB- und Exekutionsverbote hinsichtlich 
der im Abschnitt IV angefůhrten Verbind
lichkeiten ihre Wirksamkeit.

Artikel 49.
Die Zeit, wáhrend der eine Verbindlichkeit 

nicht gerichtlich geltend gemacht werden 
kann, insbesondere die Zeit bis zur Fest- 
steílung, daB keine der unter Abschnitt I 
oder II dieses ůbereinkommens fallende Ver
bindlichkeit vorliegt, wird bei der Berechnung 
der Verjáhmngsfrist, der gesetzlichen Frist 
zur Erhebung der Klage sowie sonstiger 
Fristen, an deren fruchtlosen Ablauf von Ge- 
setzes wegen nachteilige Folgen geknůpft 
sind, nicht eingerechnet.

Dieses ůbereinkommen wird sobald ais 
moglich ratifiziert werden und nach Aus- 
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft 
treten.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden 
wird in Wien stattfinden.
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Na doklad toho podepsali svrchu jmenovaní 
zmocněnci tuto úmluvu.

Dáno v Praze dne 18. června 1924 v čes
koslovenské a německé řeči, kteréžto oba 
texty jsou stejně autentické, ve dvou prvo- 
pisech, z nichž jeden se předává vládě česko
slovenské a druhý vládě rakouské.

Za československou Republiku: 

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

Urkund dessen haben die obgenannten Be- 
vollmáchtigten dieses ůbereinkommen unter- 
zeichnet.

Geschehen in Prag am 18. Juni 1924 
in deutscher und čechoslovakischer Sprache, 
welche Texte gleich authentisch sind, in zwei 
Ursehriften, deren eine der osterreichischen 
Regierung und die andere der čechoslovaki- 
schen Regierung úbergeben wird.

Fur die Republik Osterreich:

SCHoNBERGER m. p.

Závěrečný zápis
k úmluvě mezi československou republikou 
a republikou Rakouskou o úpravě závazků 

v rakousko-uherských korunách.

Při podpisu úmluvy o úpravě závazků 
v rakousko-uherských korunách, která dneš
ního dne byla sjednána, zjišťuje se, že do
saženo bylo úplné shody v těchto věcech:

_ 1. Soukromoprávní pohledávky proti býva
lému c. k. nebo c. a k. eráru, jež vznikly 
ze správní ^ činnosti bývalých c. k. a c. a k. 
úřadů a ústavů, nejsou předmětem teto 
úmluvy.

.. 2- ^Ustanovení článku 42 použiti jest vý
jimečně také na hypoteční pohledávky Vše
obecného pensijního ústavu pro zaměstnance 
v likvidaci ve Vídni proti léčebnému ústavu 
„Radium" akciové společnosti v Jáchymově 
(penízem K 1,188.961-25 k 31. prosinci 1922) 
a proti akciové společnosti „Helenenhof- 
Imperia!-Hotel“ v Karlových Varech (pe
nízem K 2,200.060-09 k 31. prosinci 1922), 
které úmluvou o Všeobecném pensijním ústa- 
vu pro zaměstnance ze dne 29. března 1924 
přešly na československou vládu, takže tyto 
pohledávky mají býti dlužníky zaplaceny 
v korunách československých, i když by dluž
nici dne 26. února 1919 byli měli bydliště 
(sídlo) v Rakousku. Totéž platí také o hypo
teční pohledávce Kotvy, všeobecné pojišťo
vací akciové společnosti ve Vídni proti akcio
vé společnosti „Helenenhof-Imperial-Hotel" 
v Karlových Varech.

SchluBprotokoM
zum ůbereinkommen zwischen der Republik 
osterreich und der Čechoslovakischen Re
publik, betreffend die Regelung der in oster- 
reichisch-ungarischen Kronen entstandenen 

V erbindlichkeiten.

Bei Unterfertigung des am heutigen Tage 
abgeschlossenen Ůbereinkommens, betreffend 
dieRegelung der in osterreichisch-ungarischen 
Kronen entstandenen Verbindlichkeiten, wird 
festgěstellt, daB in nachfolgenden Beziehun- 
gen volles Einverstándnis herrscht:

1. Privatrechtliohe Forderungen gegen das 
ehemalige k. k., beziehungsweise k. u. k. Árar 
aus der Verwaltungstátigkeit der ehemaiigen 
k. k. und k. u. k. Behorden, Ámter und An- 
stalten fallen nicht unter dieses ůberein- 
kommen.

2. Die Bestimmung des Artikels 42 findet 
ausnahmsweise aucbi auf die Hypothekar- 
forderungen der Ailgememen Pensionsanstalt 
fůr Angestellte in Liquiďation in Wien gegen 
die Heilanstalt „Radium“ A.-G. in Joachims- 
thal (im Betrage von 1,188.961-25 K zum
31. Dezember 1922) und gegen die Ak- 
tiengesellschaft „Helenenhof-Imperial-Hotel" 
in Karlstad (im Betrage von 2,200.060 09 K 
zum 31. Dezember 1922), die mit ůberein
kommen vom 29. Marz 1924, betreffend die 
AUgemeine Pensionsaůistalt fur Angestellte 
auf die čechoslovakische Regierung ůber- 
gegangen sind, in dem Sinne Anwendung, 
daB diese Forderungen von den Schuldnérn 
in čechoslovakischen Kronen abzustatten sind, 
wenn auch die Schuldner am 26. F.ebruar 
1919 ihren Wohnsitz (Sitz) in Osterreich 
gehabt haben sollten. Dasselbe gilt auch ba- 
ziiglich der Hypothekarforderung des „Anker,
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3, Rakouská vláda prohlašuje, že hodlá 
provásti s urychlením předání deposit okres
ních soudů ve Cmuntu, Skřemelici a Valčí
cích (Poysdorf), které dle článku I depositní 
úmluvy (českosl. Sb. z. a n. č. 513 a rak. St. 
z. č. 391, obojí z roku 1920) mají býti vy
dány, takže toto předání do 30 dnů po 
účinnosti této úmluvy bude skončeno.

4. Obě zúčtovací místa upraví placení peněz, 
jímž povinni jsou dlužníci, v ten způsob, že 
se jim dostane výhod podle §§ 469 a 470 vše
obecného občanského zákoníka v úpravě třetí 
dílčí novely, 3. oddíl, 6. titul, §§ 33 a 35 a jina
kých ustanovení tohoto titulu.

Tento závěrečný zápis nabývá platnosti 
zároveň se shora uvedenou úmluvou.

V Praze dne 18. června 1924.

Za republiku československou: 

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

allgemcine Versícherungs-Aktiengesellschaft 
in Wien“ gegen die Aktiengesellschaft „He- 
lenenhof-lmperial-Hotel“ in Karlsbad.

3. Die dsterreichische Regierung erklárt die 
Ůbergabe der gemáfi Art. I des Depositen- 
úbereinkommens (osterr. St.-G.-Bl. Nr. 391, 
čechosl. S. d. G. u. V. Nr. 513, beide vom 
Jahre 1920) auszufolgenden Depositen der 
Bezirksgerichte Gmůnd, Schrems und Felds- 
berg (Poysdorf) in beschleunigter Weise voll- 
ziehen zu wollen, sodaB diese ůbergabe binnen 
30 Tagen nach Inkrafttreten des gegenwár- 
tigen ůbereinkommens beendet sein wird.

4. Die beiden Abrechnungsstellen werden 
die Einznhlung der von den Sehuldnern ab- 
zustattenden Betráge in solcher Weise regeln, 
daí.) ihnen die Begůnstigungen der §§ 469 
und 470 des allgemeinen bůrgerlichen Gesetz- 
buches in der aus den Bestimmungen der 
dritten Teilnovelle, 3. Abschnitt, 6. Titel, §§ 33 
und 35 sich ergebenden Fassung und der 
sonstigen Bestimmungen dieses Titels zugute 
kommen.

Dieses SchluBprotokoll tritt gleichzeitig 
mit dem oberwáhnten ůbereinkommen in 
Kraft.

Prag, am 18. Juni 1924.

Fůr die Republik osterreich:

SCHoNBERGER m. p.

Úmluva

mezi československou republikou a republikou 
Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vy

účtování nositelů pensijního pojištění.

Vysoké smluvní strany prodchnuty přáním 
sjednati podle článku 45 úmluvy ze dne 18. 
června 1924, o úpravě závazků v rakousko- 
uherských korunách, zvláštní úmluvu o vzá
jemných pohledávkách z pensijního pojištění, 
týkajících se nositelů pensijního pojištění,

Dbereinkommen

zwischen der Republik osterreich und der 
čechoslovakischen Republik, betreffend ge- 
genseitige Forderungen aus Abrechnungen 

der Trager der Pensionsversicherung.

Von dem Wunsche beseelt, im Sinne des 
Artikels 45 des ůbereinkommens vom 18. Juni 
1924, betreffend die Regelung der in dster- 
reichisch-ungarischen Kronen entstandenen 
Verbindlichkeiten, ein besonderes ůberein- 

I kommen uber die gegenseitigen Forderungen
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kteří měli před úpravou hranic podle článku 
27 mírové smlouvy Saint-Gennainské poji
štěnce jak v československé republice tak 
i v republice Rakouské, se kterými však se 
nenakládá podle ustanovení článku 275 této 
mírové smlouvy, jmenovaly svými zmoc
něnci, a to:

President československé repu
bliky:

pana Dra Bohumila Vlasáka,
zplnomocněného ministra, odborového přednostu 

ministerstva financí,

Spolkový president republiky 
Rakouské: 

pana Dra Roberta Kerbera,
ministerského radu spolkového ministerstva pro 

sociální správu,

kteří vyměnivše své plné moci, jež shledány 
V dobré a řádné formě, dohodli se takto:

Oddíl I. 

článek I.
0) Nositelé pensijního pojištění, kteří před 

úpravou hranic podle článku 27 mírové 
smlouvy Saint-Germainské měli pojištěnce 
jak v republice československé, tak i v repu
blice Rakouské, kteří se však neposuzují po
dle článku 275 této mírové smlouvy, jsou po
vinni převésti onen díl pojistné podstaty, 
který nepřipadá na území státu, jehož dozoru 
podle svého sídla v den 18. června 1924 podlé
hají, s platností od 1. ledna 1919 (rozhodný 
den) na nositele pojištění druhého státu pří
slušného podle jeho vnitřního opatření. Za 
nositele pensijního pojištění v tomto smyslu 
považují se náhradní ústavy podle § 65 zá
kona o pensijním pojištění ve znění cis. naří
zení ze dne 25. června 1914, č. 138 ř. z. (v dal
ším krátce jako p. z. označovaný), které měly 
dne 31. prosince 1918 své sídlo na území čes
koslovenské republiky, jakož i nositelé za
opatřovacích nároků ze smluvního poměru se 
zaměstnavatelem podle § 66 p. z. Z této úpra
vy se vyjímá Pensijní ústav průmyslu cukro- 
varnického v Praze, o němž jsou v dodatku 
obsažena ustanovení zvláštní.

aus der Pensionsversicherung beziiglich jener 
Tráger der Pensionsversicherung zu schlie- 
Ben, die vor der Gebietsregelung auf Grund 
des Artikels 27 des Staatsvertrages von 
Saint-Germain sowohl in der Republik oster- 
reich ais auch in der čechoslovakischen Repu
blik Versicherte hatten, aber nicht nach 
den Bestimmungen des Artikels 275 dieses 
Staatsvertrages behandelt werden, haben die 
Hohen vertragschlieBenden Teile zu ihren 
Bevollmáchtigten emannt, und zwar:

der Bundesprasident der Re
publik osterreich:
Herrn Dr. Robert Kerber,

Ministerialrat im Bundesministerium fiir soziale 
Verwaitung',

der Prásident der čechoslova
kischen Republik:

Herrn Dr. Bohumil Vlasák,
bevollmáchtigten Minister, Sektions-Chef im Finanz- 

ministerium,

welche nach Austausch ihrer in guter und 
gehdriger Form befundenen Vollmachten fol- 
gendes vereinbart haben:

Abschnitt I.

A r t i k e 1 1.
(!) Die Tráger der Pensionsversicherung, 

die vor der Gebietsregelung auf Grund des 
Artikels 27 des Staatsvertrages von Saint- 
Germain sowohl in der Republik osterreich 
ais auch in der čechoslovakischen Republik 
Versicherte hatten, aber nicht nach den Be
stimmungen des Artikels 275 dieses Staats
vertrages behandelt werden, haben jenen Teil 
ihres Versicherungsbestandes, der nicht im 
Gebiete jenes Staates gelegen ist, dessen Auf- 
sicht sie nach ihrem Sitze am 18. Juni 1924 
unterliegen, mít Wirkung vom 1. Jánner 1919 
(Stichtag) auf den nach der innerstaatlichen 
Regelung des anderen Staates zustándigen 
Versicherungstráger zu íibertragen. Ais 
Tráger der Pensionsversicherung in diesem 
Siřme gelten die Ersatzinstitute im Sinne des 
§ 65 des Pensions-Versieherungs-Gesetzes in 
der Fassung der kais. Verordnung vom 25. 
Juni 1914, R. G. Bl. Nr. 138 (in der Folge 
kurz mit P. V. G. bezeichnet), die am 31. De- 
zember 1918 ihren Sitz im Gebiete der čecho
slovakischen Republik hatten, sowie die Trá
ger der aus dem im § 66 P. V. G. behandelten 
Vertragsverháltnisse eines Dienstgebers her-
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(2) Za pojistnou podstatu nositele pojištění 
v určitém státním území je pokládati pojistné 
břímě vzniklé na tomto území .až do rozhod
ného dne, a to:

a) až do této doby získané čáky a nároky 
těch povinných pojištěnců, jichž poslední slu
žební místo směrodatné pro pojistnou přísluš
nost bylo před rozhodným dnem na území 
tohoto státu, jakož i až do tohoto dne nabyté 
čáky a nároky dobrovolných pojištěnců, jichž 
bydliště bylo v posledním měsíci příspěvko
vém před rozhodným dnem na území tohoto 
státu;

b) nároky rodinných příslušníků pojištěnců 
uvedených v lit. a).

Článek 2.

(!) Povinnost nésti zákonné pojistné břímě 
vzešlé až do rozhodného dne na území dru
hého státu, t. j. břímě, které se rovná dávkám 
pojištěným v stejném případě u Všeobecného 
pensijního ústavu (zákonným dávkám, člá
nek 4), přechází s účinností od rozhodného 
dne na přejímajícího nositele pojištění, při 
čemž se dosavadní nositel pojištění břemene 
toho zprošťuje.

(2) Pokud úhrnné pojistné břímě převy
šuje zákonné dávky, platí toto:

a) Byla-li již o převzetí dosud pojištěných 
vyšších dávek sjednána dohoda, a to v případě 
náhradního pojištění podle §§ 65 a 66, lit. a) 
p. z. mezi dosavadním nositelem pojištění a 
pojištěncem, v případě pak náhradního pojiš
tění podle § 68, lit. b) p. z. za souhlasu pojiš
těncova mezi do-savadním nositelem pojištění 
(zaměstnavatelem, který sjednal náhradní 
smlouvy) a zaměstnavatelem, v jehož služ
bách byl pojištěnec dne 18. června 1924 anebo 
bezprostředně před poj istným případem dříve 
nastalým, zůstává tato úprava nedotčena.

b) Nebyla-li takováto dohoda mezi zúčast
něnými stranami ještě sjednána anebo ne-

rúhrenden Versorgungsansprůche. Ausge- 
nommen von dieser Regelung ist das Pensi- 
onáinstitut der Zuckerindustrie in Prag, fůr 
das im Anhange besondere Bestimmungen 
getroffen werden.

(2) Ais Versicherungsbestand eines Ver- 
sicherungstrágers in einem Staatsgebiete ist 
die in diesem Staatsgebiete in der Zeit bis 
zum Stichtage begriindete Versicherungslast 
anzusehen, und zwar:.

a) die bis dahin erworbenen Anwartschaf- 
ten und Ansprúche der Pflichtversicherten, 
deren letzter fur die Versícherungszustándig- 
keit maBgebender Dienstort vor dem Stich
tage auf dem Gebiete dieses Staates gelegen 
war, sowie die bis dahin erworbenen Anwart- 
schaften und Ansprúche der freiwillig Ver- 
sicherten, deren Wohnort im letzten Bei- 
tragsmonate vor dem Stichtage auf dem Ge
biete dieses Staates gelegen war;

b) die Ansprúche der Familienangehorigen 
der unter lit. a) angefúhrten Versicherten.

A r t i k e 1 2.

(!) Die Verpflichtung zur Tragung der im 
anderen Staatsgebiete bis zum Stichtage er- 
wachsenen gesetzlichen Versicherungslast, 
das ist jener Last, die den im gleichen Falle 
bei der Allgemeinen Pensionsanstalt versi
cherten Leistungen (gesetzlichen Leistungen, 
Artikel 4) gleichkommt, geht mit Wirksam- 
keit vom Stichtage unter Befreiung des bis- 
herigen Versicherungstrágers von dieser 
Last auf den úbernehmenden Versicherungs- 
trager uber.

(2) Soweit die Gesamtversicherungslast die 
gesetzlichen Leistungen úbersteigt, gilt fol- 
gendes:

a) Ist hinsichtlich der ůbernahme der bis- 
her versicherten Mehrleistungen im Falle 
einer Ersatzversicherung nach §§ 65 und 66, 
lit. a), P. V. G. zwischen dem bisherigen 
Versicherungstráger und dem Versicherten, 
im Falle einer Ersatzversicherung nach § 66, 
lit. b), P. V. G. zwischen dem bisherigen 
Versicherungstráger (Ersatzvertragsdienst- 
geber) und dem Dienstgeber, in dessen Dien- 
sten der Versicherte am 18. Juni 1924 oder 
unmittelbar vor dem frúheren Eintritte des 
Versicherungsfalles stand, unter Zustimmung 
des Versicherten eine Vereinbarung bereits 
getroffen worden, bleibt diese Regejung auf- 
recht.

b) Ist eine derartige Vereinbarung zwi
schen den Beteiligten noch nicht getrof-
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doj de-li k ní do 6 měsíců po dni, kdy tato 
úmluva se stane účinnou, náležejí předanému 
pojištěnci a důchodci od dosavadního nositele 
pojištění v československé měně příspěvky, 
které převyšují příspěvky, jež by naň byly 
připadaly, kdyby byl pojištěn u Všeobecného 
pensijního ústavu. Nárok na vydání těchto 
příspěvků jest uplatňovati u dosavadního no
sitele pojištění do 18 měsíců po bezvýsledném 
uplynutí šestiměsíční lhůty, jinak zanikne ja
kýkoli nárok z vyššího pojištění.

článek 3.
Pojistné břímě nebude předáno, vstoupil-li 

pojištěnec nejdéle do 18. června 1924 v onom 
státním území, ve kterém dosavadní nositel 
pojištění má svoje sídlo, do zaměstnání po
jistně povinného.

článek 4.
(') Při provádění této úmluvy jest povin

ným pojištěncům na roveň stavětí osoby sku
tečně pojištěné.

(2) Za zákonné dávky jest považovat! jen 
ony, které vznikly ze skutečně získaných pří
spěvkových dob a z takových zakoupených let 
služebních, za něž byla zákupní částka (§'31 
p. z.) složena po 1. lednu 1909.

(3) Pro výměru zákonných dávek jsou smě
rodatná pojistná data, která byla v přihlašo
vacím řízení (článek 13) oběma odúčtovacími 
místy uznána.

Oddíl II.

Článek 5.
Pokračování v pojištění u dosavadního no

sitele pojištění i po rozhodném dnu považuje 
se za pojištění k věrné ruce na účet přejíma
jícího nositele pojištění, pokud pojištění u to
hoto nebylo beztak již provedeno. Rozdíl mezi 
prémiemi vybranými po rozhodném dnu se 
4% úroky ode dne jich splatnosti a mezi sku
tečně vyplacenými pojistnými dávkami a vrá
cenými pojistnými prémiemi jest aktivním, 
pokud se týče pasivním zůstatkem z pojištění 
k věrné ruce. Při výpočtu prémiové částky 
nepřihlíží se k penízi, který převyšuje pevné

fen oder kommt sie nicht binnen 6 Monaten 
nach Inkrafttreten dieses ůbereinkommens 
zustande, so gebůhren dem úbergebenen Ver- 
sicherten und Rentenempfánger seitens des 
bisherigen Versicherungstrágers die wáhrend 
der Ersatzversicherung auf ihn entfallenden 
Mehrbeitráge gegenúber jenen, die zu seinen 
Lasten bei der Allgemeinen Pensionanstalt 
fállig geworden wáren, in čeehoslovakischer 
Wáhrung. Der Anspruch auf Ausfolgung der 
Mehrbeitráge ist bei sonstigem Verluste jegli- 
chen Anspruches aus der Mehrversicherung 
binnen 18 Monaten nach fruchtlosem Ablaufe 
der sechsmonatlichen Frist beim bisherigen 
Versicherungstráger geltend zu machen.

Artikel 3.
Die ůbertragung der Versícherungslast 

findet nicht statt, wenn der Versicheřte zu- 
letzt.vor dem 18. Juni 1924 in jenem Staats- 
gebiete, in dem der bisherige Versicherungs
tráger seinen Sitz hat, eine versicherungs- 
pflichtige Stellung angetreten hat.

Artikel 4.
(!) Bei Durchfůhrung dieses ůbereinkom

mens sind den Pflichtversicherten die tat- 
sáchlich versicherten Personen gleichzustel- 
len.

(2) Ais gesetzliehe Leistungen gelten nur 
jene, welche sich aus tatsáchlich erworbe- 
nen Beitragszeiten und aus solchen einge- 
kauften Dienstzeiten ergeben, fůr welche eine 
Einkaufssumme (§ 31 P. V. G.) nach dem 
1. Jánner 1909 erlegt wurde.

(3) Fůr die Bemessung der gesetzlichen 
Leistungen sind die im Anmeldeverfahren 
(Artikel 13) von den beiden Verrechnungs- 
stellen anerkannten Versicherungsdaten maB- 
gebend.

Abschnitt II.

Artikel 5.
Die allfállige Fortsetzung der Versiche- 

rung durch den bisherigen Versicherungstrá
ger liber den Stichtag hinaus gilt ais Treu- 
handversicherung auf Rechnung des úberneh- 
menden Versicherungstrágers, soweit die Ver- 
sicherung bei diesem nicht ohnedies lief. Der 
Unterschied zwischen den nach dem Stichtage 
eingehobenen Prámien samt 4% Zinsen vom 
Fálligkeitstage und den tatsáchlich ausgezahl- 
ten Versicherungsleistungen und Prámien- 
růckerstattungen bildet den Soli- beziehungs- 
weise Haben-Saldo aus der Treuhandversiche-
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prémie (§ 33 p. z.). Pokud nebyla sjednána 
jiná dohoda podle článku 2, odstavce 2, vrátí 
se pojištěnci jeho příspěvky převyšující pří
spěvky zákonné.

Článek 6.
Pro zúčtování věrné niky je platby uči

něné před 26. únorem 1919 zaúčtovat! v čes
koslovenské měně; platby učiněné po tomto 
dni v rakouských koninách je započítat! při 
zjištění zůstatku podle klíče 2000 : 1.

Oddá III.

Článek 7.
Vzájemné závazky z převodu pojistné pod

staty (oddíl I.) a ze zúčtování věrné ruky (od
díl II.) splní se prostřednictvím odúčtovadch 
míst pro pensijní pojišťování, která zřídí mi
nisterstvo sociální péče v Praze a spolkové 
ministerstvo pro sociální správu ve Vídni 
(československé, pokud se týče rakouské od- 
účtovací místo).

článek 8.
í1) Českoslovenští nositelé pojištění odve

dou svému odúčtovacímu místu v českosloven
ské měně prémiové reservy a úhradové kapi
tály, odpovídající předanému pojistnému bře
menu obmezenému na zákonné dávky, podle 
stavu ze dne 31. prosince 1918 se 4% úroky 
od 1. ledna 1923 do dne placení, zvětšené nebo 
zmenšené o zůstatek z vyúčtování věrné ruky. 
U náhradních ústavů odpadá však povinnost 
odvésti prémiové reservy pro pojištěnce, kte
ří v republice Rakouské v době mezi rozhod
ným dnem a 30. červnem 1920 ani nebyli v za
městnání pojistně povinném, ani nebyli sku
tečně pojištěni, ani neměli nároku na důchod.

(2) Náhradní ústavy, které podle své bi
lance ke dni 31. prosince 1918 měly ukládací 
hodnoty pevně zúročitelné nyní v rakouských 
korunách, mohou — vydavše tyto ukládací 
hodnoty a úroky mezi tím napadlé svému od
účtovacímu místu — zmenšiti částku, kterou

rung. Bei Berechnung der Prámiensumme 
bleibt ein uber die festen Prámien (§ 33 P. V. 
G.) hinausgehender Betrag unberůcksichtigt. 
Die Mehrbeitráge des Versicherten sind 
diesem zurúckzustellen, soweit nicht eine an- 
cere Vereinbarung gemáB Artikel 2, Absatz 
2, getroffen wird.

Artikel 6.

Fůr die Treuhandabrechnung sind die vor 
dem 26. Feber 1919 geleisteten Zahlungen 
in čechoslovakischer Wáhrung in Rechmmg 
zu stehen; die nach diesem Zeitpunkte in 
osterreichischen Kronen geleisteten Zahlun
gen sind bei Berechnung des Saldos nach dem 
Schlússel 2000:1 in Anschlag zu bringen.

Abschnitt III.

Artikel 7.
Die sich aus der ůbertragung des Versiche- 

rungsbestandes (Abschnitt I) und der Treu
handabrechnung (Abschnitt II) ergebenden 
gegenseitigen Verbindlichkeiten werden im 
Wege der vom Bundesministerium fůr so- 
ziale Verwaltung in Wien und vom Ministe
rium fůr soziale Fúrsorge in Prag einzurich- 
tenden Verrechnungsstellen fůr Pensions- 
versicherung (osterreichische bezw. čecho- 
slovakische Verrechnungsstelie) erfůllt.

Artikel 8.

I1) Die čechoslavakisehen Versicherungs- 
tráger zahlen an ihre Verrechnungsstelie den 
der ůbertragenen Versicherungslast unter 
Beschrankung auf die gesetzlichen Leistungen 
entspreehenden Betrag an Prámienreserven 
und Deckungskapitalien nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1918 zuzůglich 4% Zinsen 
fůr die Zeit vom 1. Jánner 1923 bis zum Zah- 
lungstage, vermehrt oder vermindert um den 
Saldo aus der Treuhandabrechnung, in čecho
slovakischer Wahrung ein. Doch entfallt fůr 
die Ersatzinstitute die Pflicht zur Einzahlung 
der Prámienreserven fůr jene Versicherten, 
die in der Zeit zwischen dem Stichtage und 
dem 30. Juni 1920 in der Republik osterreich 
weder in einer versieherungspflichtigen Stel- 
lung standen beziehungsweise tatsáchlich ver- 
sichert waren noch einen Rentenanspruch 
hatten.

(2) Ersatzinstitute, die laut ihrer Bilanz 
vom 31. Dezember 1918 nunmehr in oster- 
reicliischen Kronen fest verzinsliche Anlage- 
werte besaBen, konnen gegen Hingabe diéšer 
Anlagewerte und der seither angefallenen 
Zinsen an ihre Verrechnungsstelie die von
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mají platiti, o kursovní (odhadní) cenu, kte
rou tyto ukládací hodnoty měly dne 31. pro
since 1918 na vídeňské burse; nejsou-li však 
již tyto ukládací hodnoty v jejich držení, mo
hou zmenšiti uvedenou částku o rozdíl této 
kursovní (odhadní) ceny a knihovně vykáza
ného výtěžku za ně. Dále mohou zmenšiti 
částku, již mají platiti, o peníz, o který převy
šuje nebo by převyšovala v bilanci z 31. pro
since 1918 vykázaná a 26. února 1919 ješté 
váznoucí nominální hodnota pohledávek ze 
vkladů u dřívější c. k. poštovní spořitelny a 
u rakouských úvěrních ústavů, jakož i ze zá
půjček hypotekárním dlužníkům, kteří měli 
26. února 1919 svoje sídlo v Rakousku, kvótu, 
vyplývající pro ně z úmluvy sjednané 6. dub
na 1922 v Římě o poštovní spořitelně vídeň
ské, pokud se týče podle článku 16. úmluvy 
z 18. června 1924 o úpravě závazků v rakous- 
ko-uherských korunách.

(3) U pojišťoven, které podle § 66, lit. a) p. 
z. byly oprávněny k uzavírání náhradních 
smluv a jež v ostatním buďtež postaveny na 
roveň náhradním ústavům, jest při zmenšení 
podle odstavce 2 přihlížeti pouze k částce pré
miových reserv a úhradových kapitálů osob 
náhradně pojištěných, která je úměrnou 
úhrnným reservám ústavu.

(4) částky, které mají českoslovenští no
sitelé pojištění spolu s Pensijním ústavem 
průmyslu cukrovarnického v Praze zaplatiti 
československému odúčtovacímu místu, činí 
československý konečný zůstatek, úroky, jež 
se platí z prémiových reserv a úhradových 
kapitálů, nevčítají se do konečného zůstatku.

Článek 9.
O) Prémiové reservy a úhradové kapitály, 

které odpovídají pojistnému břemenu předa
nému rakouskými nositeli pojištění českoslo
venským nositelům pojištění, obmezenému na 
zákonné dávky, podle stavu ze dne 31. pro
since 1918, se 4% úroky za dobu od 1. ledna 
3 919 do 30. června 1924, zvětšené nebo zmen
šené o zůstatek z vyúčtování věrné ruky, činí 
rakouský konečný zůstatek; rozdíl, o který by 
rakouský konečný zůstatek převyšoval česko
slovenský konečný zůstatek, je konečná 
castka.

ihnen zu zahlende Šumme um den Kurs- 
(Schátzungs-)wert, den diese Anlagewerte 
am 31. Dezember 1918 an der Wiener Borse 
hatten, kiirzen, wenn aber die Anlagewerte 
nicht mehr in ihrem Besitze sind, um die 
Differenz dieses Kurs-(Schátzungs-)wertes 
und des dafiir buchmáBig ausgewiesenen Er- 
loses. Ferner konnen sie die zu zahlende 
Šumme um jenen Betrag kiirzen, um den der 
in der Bilanz vom 31. Dezember 1918 ausge- 
wiesene, am 26. Feber 1919 noch aushaftende 
Nominalbetrag an Forderungen aus Einlagen 
bei der frúheren k. k. Postsparkasse und bei 
osterreichischen Kreditinstituten sowie aus 
Darlehen an Hypothekarschuldner, die am 
26. Feber 1919 ihren Wohnsitz in osterreich 
hatten, ihre aus dem am 6. April 1922 in Rom 
abgeschlossenen ůbereinkommen uber die 
Postsparkasse in Wien, beziehungsweise aus 
Artikel 16 des ůbereinkommens vom 18. Juni 
1924, betreffend die Regelung der in oster- 
reichisch-ungarischen Kronen entstandenen 
Verbindlichkeiten, sich ergebende Quote úber- 
steigt oder úbersteigen wiirde.

(3) Bei Versicherungsanstalten, die gemáB 
§ 66, lit. a) P. V. G. zum Abschlusse von 
Ersatzvertrágen berechtigt waren und die im 
íibrigen den Ersatzinstituten gleichgehalten 
werden, ist fůr eine Kúrzung gemáB Absatz 
2 nur der den Prámienreserven und Dek- 
kungskapitalien der Ersatzversicherten zu 
den Gesamtreserven der Anstalt entspre- 
chende Betrag in Anschlag zu bringen.

(4) Die seitens der čechoslovakischen Ver- 
sicherungstráger einschlieBlich des Pensions- 
institutes der Zuckerindustrie in Prag an die 
čechoslovakische Verreehnungsstelle einzu- 
zahlenden Betráge bilden den čechoslova
kischen Endsaldo. Die von den Prámienre
serven und Deckungskapitalien zu zahlenden 
Zinsen werden in den Endsaldo nicht einbe- 
zogen.

Artikel 9.
(!) Der Betrag an Prámienreserven und 

Deckungskapitalien, der der von osterreichi
schen an čechoslovakische Versicherungstrá- 
ger úbertragenen Versicherungslast unter Be- 
schránkung auf die gesetzlichen Leistungen 
nach dem Stande vom 31. Dezember 1918 ent- 
spricht, zuzůglich 4% Zinsen fůr die Zeit 
vom 1. Jánner 1919 bis 30. Juni 1924, ver- 
mehrt oder vermindert um den Saldo aus der 
Treuhandabrechnung der osterreichischen 
Versicherungstráger, bildet den osterreichi
schen Endsaldo; der Unterschied, um den der 
osterreichische den čechoslovakischen End
saldo allenfalls ůbersteigt, ist die Endsumme.
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(2) Rakouské odúčtovací místo poukáže čes
koslovenskému odúčtovacímu místu koneč
nou částku se 4%% úroky za dobu od 1. čer
vence 1924 až do dne zaplacení v českosloven
ské měně, a to peníz až do 4 milionů korun do 
měsíce po zjištění konečné částky a po jedné 
třetině případného zbytku nejdéle o rok poz
ději. Pro dobu od 1. července 1925 až do dne 
platby zvyšuje se úroková míra na 4%%. Na
opak československé odúčtovací místo ode
vzdá ve Vídni rakouskému odúčtovacímu mí
stu do měsíce po zjištění konečné částky při
jaté ukládací hodnoty, nyní v rakouských ko
runách pevně zúročitelné, s dospělými úroky.

(3) Bude-li československý konečný zůsta
tek větší než zůstatek rakouský, nedoplatí 
se Rakousku ničeho.

článek 10.

O) Rakouští nositelé pojištění odvedou své
mu odúčtovacímu místu částku tímto místem 
jim předepsanou se 4^% úroky za dobu od 
1. července 1924 až do dne placení.

(“) úhrn předepsaných částek musí se rov- 
nati úhrnu těchto částek:

a) konečné částky podle článku 9, od
stavce 1,

b) náhrady stanovené spolkovým minister
stvem pro sociální správu ve Vídni rakouským 
nositelům pojištění za pojistné břímě pře
vzaté od československých nositelů pojištění,

cú přirážky k úhradě správních nákladů 
odúčtovacího místa, jejíž výši stanoví spol
kové ministerstvo pro sociální správu.

(3) částku, kterou jest podle odstavce 1 a 
2 předepsati rakouským nositelům pojištění, 
určí podle volného uvážení rakouské odúčto
vací místo podle pokynů, které vydá spolkové 
ministerstvo pro sociální správu ve Vídni 
v dohodě se zúčastněnými spolkovými mini
sterstvy, přihlížejíc k předanému pojist
nému břemenu, k výsledku vyúčtování věrné 
ruky a k hospodářské síle. částku tu jest za- 
praviti do měsíce po jejím předepsání. Za 
zapravení předepsaných částek ručí zúčast-

(-) Die osterreichische Verrechnung-sstelle 
iiberweist der čechoslovakischen die End- 
summe zuzůglieh IVg/i Zinsen fúr die Zeit 
vom 1. Juli 1924 bis zum Zahlungstage in 
čechoslovakischer Wáhrung, und zwar einen 
Betrag bis zu 4 Millionen Kronen binnen Mo- 
natsfrist nach Feststellung der Endsumme 
und je ein Drittel des allfálligen Restbetrages 
spátestens ein Jahr spáter. Fůr die Zeit vom 
1. Juli 1925 bis zum Zahlungstage erhoht sich 
der ZinsfuB auf 414%. Hingegen stellt 
die čeehoslovakische Verrechnungsstelle die 
erhaltenen, nunmehr in osterreichischen Kro
nen festverzinslichen Anlagewerte samt ab- 
gereiften Zinsen seit dem 1. Jánner 1919 
binnen Monatsfrist nach Feststellung der 
Endsumme der osterreichischen Verrech
nungsstelle in Wien zur Verfůgung.

(3) Falls der čeehoslovakische Endsaldo 
den osterreichischen ůbersteigt, findet keine 
Vergútung an osterreicL statt.

A r t i k e 1 10.

C1) Die osterreichischen Versicherungs- 
tráger zahlen an ihre Verrechnungsstelle den 
ihnen von dieser Stelle vorgeschriebenen Be
trag samt 4i/o% Zinsen fúr die Zeit vom 
1. Juli 1924 bis zum Zahlungstage ein.

(2) Die Šumme der vorgeschriebenen Be- 
tráge mu li der Šumme folgender Betráge 
gleichkommen:

a) der Endsumme gemaío Artikel 9, Ab- 
satz 1,

b) der vom Bundesministerium fůr soziala 
Verwaltung in Wien fůr die von čechoslova
kischen Versicherungstrágern ůbernommene 
Versicherungslast festgesetzten Vergútung an 
die osterreichischen Versicherungstráger,

c) des Zuschlages zur Deckung der Ver- 
waltungskosten der Verrechnungsstelle, 
dessen Hohe vom Bundesministerium fúr so- 
ziale Verwaltung festgestellt wird.

(3) Der gemáíi Absatz 1 und 2 fůr jeden 
osterreichischen Versicherungstráger zur 
Vorschreibung gelangende Betrag wird von 
der osterreichischen Verrechnungsstelle nach 
den Weisungen, die das Bundesminišterium 
fůr soziale Verwaltung in Wien im Einver- 
nehmen mit den beteiligten Bundesministe- 
rien unter Bedachtnahme auf die abgetretene 
Versicherungslast, das Ergebnis der Treu- 
handabrechnung und die wirtschaftliche 
Tragfáhigkeit erláfít, nach freiem Ermessen
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není nositelé pojištění rukou společnou a ne
rozdílnou.

Článek 11.
0) S částkami již převedenými, jakož 

i s částkami, které proti této úmluvě, byť i na 
základě rozhodnutí byly vybrány, jest naklá
dat! tak, aby všechny platby byly propočítány 
na podkladě 4% úrokové míry k rozhod
nému dnu.

(2) Předchozí ustanovení nevztahují se na 
zaměstnavatele sjednavší náhradní smlouvy, 
pokud převedli svou pojistnou podstatu již 
před 18. červnem 1924 na nositele pojištění, 
příslušného podle předchozí úpravy, ani na 
československé náhradní ústavy, pokud svou 
rakouskou pojistnou podstatu převedly před 
tímto dnem na příslušného rakouského no
sitele pojištění, byly-li tyto částky bez výhra
dy zaplaceny, po případě přijaty.

(3) Totéž platí pro rakouské zaměstna
vatele sjednavší náhradní smlouvy, jimž mini
sterstvo sociální péče v Praze před tímto 
dnem udělilo alespoň zásadní povolení ke zří
zení náhradního ústavu pro osoby zaměst
nané na území republiky československé.

článek 12.
í1) Každý stát nese náklady odúčtovacího 

místa, jež podle článku 7 zřídí.

(2) československému odúčtovacímu místu 
náleží k úhradě j eho správních výloh:

a) od Všeobecného pensijního ústavu v Pra
ze 5% z rakouského konečného zůstatku z vy
účtování věrné ruky,

b) od rakouského odúčtovacího místa 5% 
z československého konečného zůstatku z vy
účtování věrné ruky.

(3) Úhradu nákladů československého od
účtovacího místa těmito příspěvky neuhraze
ných předepíše ministerstvo sociální péče 
v Praze zúčastněným náhradním ústavům a 
jim na roven staveným pojišťovacím ústavům 
podle prémiových reserv a úhradových kapi
tálů od nich převedených (článek 8, odst. 1.).

bestimmt. Er ist binnen Monatsfrist nach 
Fálligstellung einzuzahlen. Fůr die Aufbrin- 
gung der vorgeschriebenen Betráge haften 
die beteiligten Versicherungstráger zur un- 
geteilten Hand.

A r t i k e 1 11.
t1) Die bereits ůbeřwiesenen Betráge so- 

wie die entgegen diesem úbereinkommen, 
wenn auch auf Grund allfálliger Entschei- 
dungen bereits eingehobenen Betráge sind 
derart zu berůcksichtigen, daB alle Zahlun- 
gen unter Zugrundelegung eines 4%igen 
ZinsfuBes auf den Stichtag abgestellt er- 
scheinen.

(2) Soweit Ersatzvertragsdienstgeber ihren 
Versicherungsbestand bereits vor dem 18. 
Juni 1924 auf den nach vorstehénder Rege- 
lung zustándigen Versicherungstráger und 
čechoslovakische Ersatzinstitute ihren oster- 
reichischen Versicherungsbestand vor diesem 
Tage auf den zustándigen osterreichischen 
Versicherungstráger ubertragen haben, fallen 
sie nicht unter die vorstehenden Bestimmun- 
gen, wenn die beztiglichen ůberweisungs- 
betráge vorbehaltlos gezahlt, beziehungsweise 
angenommen worden sind.

(3) Dasseibe gilt fůr jene osterreichischen 
Ersatzvertragsdienstgeber, denen das Mini
sterium fůr soziale Fůrsorge in Prag wenig- 
stens die grundsátzliche Bewilligung zur Er- 
richtung eines Ersatzinstitutes fůr die im 
Gebiete der čechoslovakischen Republik be- 
schaftigten Angestellten vor diesem Zeit- 
punkte erteilt hat.

A r t i k e 1 12.
(1) Jeder Staat trágt die Kosten der laut 

Artikel 7 von ihm zu érrichtenden Verrech- 
nungsstelle.

(2) Der čechoslovakischen Verrechnungs- 
stelle gebůhren zur Deckung ihreř Verwal- 
tungsauslagen

a) seitens der Allgemeinen Pensionsanstalt 
in Prag 5% des osterreichischen Endsaldos 
aus der Treuhandabrechnung,

b) seitens der osterreichischen Ver- 
rechnungsstelle 5% des čechoslovakischen 
Endsaldos aus der Treuhandabrechnung.

(3) Die durch diese Beitráge nicht ge- 
deckten Kosten der čechoslovakischen Ver- 
reehnungsstelle werden vom Ministerium fůr 
soziale Fůrsorge in Prag den beteiligten Er- 
satzinstituten und ihnen gleichgehaltenen 
Versicherungsanstalten nach den von ihnen 
ůbeřwiesenen Prámienreserven und Dek-
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Oddíl IV.

článek 13.
O) Za účelem zjištění oboustranných ko

nečných zůstatků zavede se přihlašovací ří
zení. Bližší ustanovení vydají po vzájemné do
hodě obě odúčtovací místa. Lhůtu k přihlášce 
je stanovití aspoň na 3 měsíce, nesmí však 
býti delší 6 měsíců. Vysoké smluvní strany 
vydají trestní ustanovení o přihláškách opož
děných nebo nesprávných; kromě toho vybéře 
příslušné odúčtovací místo od povinného no
sitele pojištění 10% částky, o jejíž zatajení 
se pokusil, ve prospěch druhého odúčtovacího 
místa. Částky tyto nevčítají se do konečných 
zůstatků. '

(1 2) Spory mezi zúčastněnými stranami a 
jejich odúčtovacími místy rozhoduje příslušné 
ministerstvo, spory mezi oběma odúčtovacími 
místy pak rozhodčí soudy obdobně, jak sta
noví oddíl VIL a VIII. zmíněné úmluvy ze dne 
18. června 1924.

článek 14.
Pro přihlašovací a vymáhací řízení platí 

obdobně tyto předpisy zmíněné úmluvy z 18. 
června 1924, při čemž za zúčtovací místa tam 
ustanovená nastupují odúčtovací místa, zří
zená podle článku 7:

1. články 2 až 4, 6 a 9 s tím, že místo 
„26. února 1919“ nastupuje „31. prosinec 
1918“,

2. článek 28 (odst. 1 až 4), 30 (odst. 1 až 3, 
0 až 8), 31, 32, 34, 35 a 46.

článek 15.
Doba ode dne 1. ledna 1919 až do dne, kdy 

tato úmluva se stane účinnou, nepočítá se do 
lhůt, jež v pensijním zákonu jsou stanoveny 
pro zachování nároků pojistných, pro uplat
nění nároků na vrácení prémií, pro zaplacení 
uznávacích poplatků a pro promlčení prémio
vých pohledávek.

kungskapitalien (Artikel 8, Absatz 1) zur 
Zahlung vorgeschrieben.

Abschnitt IV.

Artikel 13.
í1) Zur Feststellung der sich beiderseits 

ergebenden Endsaldi wird ein Anmelde- 
verfahren eingeleitet. Die náheren Bestim- 
mungen werden von den beidenVerrechnungs- 
stellen einvernehmlich festgestellt. Die Frist 
zur Anmeldung muB mit mindestens 3 Mo- 
naten bestimmt sein und darf 6 Monate nicht 
ůberschreiten. Fůr nicht rechtzeitig erfolgte 
oder unrichtige Anmeldungen sind von den 
beiden Hohen vertragschlieBenden Teilen 
Strafbestimmungen zu treffen; auBerdem 
hat die zustándige Verrechnungsstelle zu 
Gunsten der anderen Verrechnungsstelle 10% 
des Betrages, dessen Hinterziehung versucht 
wurde, vom zahlungspflichtigen Versiche- 
rungstráger einzuheben. Diese Betráge wer
den in die Endsaldi nicht einbezogen.

(2) Streitigkeiten zwischen den Betei- 
ligten und ihren Verrechnungsstellen werden 
von dem zustándigen Ministerium, Strei
tigkeiten zwischen den beiden Verrechnungs
stellen schiedsrichterlich in sinngemáBer An- 
wendung der Abschnitte VII und VIII des 
bezogenen úbereinkommens vom 18. Juni 
1924 entschieden.

Artikel 14.
Fůr das Anmelde- und Eintreibungsver- 

fahren finden folgende Vorschriften des be
zogenen úbereinkommens vom 18. Juni 1924 
sinngemáB Anwendung, wobei an Stelle der 
dort vorgesehenen Abrechnungsstellen die 
gemáB Artikel 7 zu errichtenden Verrech
nungsstellen zu treten haben:

1. Artikel 2 bis 4, 6 und 9 mit der MaB- 
gabe, daB an Stelle des „26. Feber 1919“ der 
„31. Dezember 1918“ tritt,

2. Artikel 28 (Abs. 1 bis 4), 30 (Abs. 1 bis 
3, 5 bis 8), 31, 32, 34, 35 und 46.

Artikel 15.
Die Zeit vom 1. Jánner 1919 bis zum 

Inkrafttreten dieses úbereinkommens wird 
in die im Pensions-Versicherungs-Gesetze fur 
die Wahrung der Versicherungsansprůehe, 
fůr die Geltendmachung des Anspruches auf 
Prámienrackerstattung, fůr die Einzahlung 
von Anerkennungsgebůhi'en und fůr die Ver- 
jáhrung von Prámienforderungen vorgesehe
nen Fristen nicht eingerechnet.
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Článek 16.
Převody prémiových reserv z přestupů 

jednotlivců před rozhodným dnem považují 
se za vzájemně provedené.

článek 17.
(i) Rakouská vláda vydá u ní dosud uscho

vané kauce zaměstnavatelů sjednavších ná
hradní smlouvy, kteří 31. prosince 1918 měli 
své řádné bydliště (sídlo) na území republiky 
československé nebo do tohoto území do 18. 
června 1924 přesídlili, vládě československé, 
devinkulované a neoznačené, a pokud půjde 
o válečné půjčky, s označením „Republikou 
Rakouskou nepřevzatoa dá povolení k vý
vozu bez útrat.

(-) Totéž platí o kaucích zaměstnavatelů 
sjednavších náhradní smlouvy, kteří měli 
31. prosince 1918 své řádné bydliště (sídlo) 
jak na území republiky československé, tak 
na území republiky Rakouské, s tím, že se 
vydá pouze část kaucí, úměrná pojistné pod
statě vypadající na československou repu
bliku.

(3) Kauce zaměstnavatelů sjednavších ná
hradní smlouvy, kteří jak 31. prosince 1918, 
tak ještě i 18. června 1924 měli své řádné by
dliště (sídlo) na území Rakouské republiky, 
zůstanou vládě rakouské.

Tato úmluva bude pokud možno brzo rati
fikována a vstoupí v platnost výměnou rati- 
fikačních listin.

Ratifikační listiny vymění se ve Vídni.

Na doklad toho podepsali svrchu jmenovaní 
zmocněnci tuto úmluvu.

Dáno v Praze dne 12. července 1924 v čes
koslovenské a německé řeči, kteréžto oba 
texty jsou stejně autentické, ve dvou prvo- 
pisech, z nichž jeden se předává vládě česko
slovenské a druhý vládě rakouské.

Za československou republiku:

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

A r t i k e 1 16.
Prámiereservetiberweisungen aus Einzel- 

ůbertritten vor dem Stichtage gelten ais 
ř gegenseitig volízogen.

A r t i k e 1 17.
(1) Die osterreichische Regierung stellt dle 

. noch in ihrer Gewahrsame befindlichen Kau- 
tionen von Ersatzvertragsdienstgebern, die am 
31. Dezernber 1918 ihren ordentlichen Wohn- 
sitz (Sitz) im Gebiete der čechoslovakischen 
Republik hatten, oder deňselben bis 18. Jimi 
1924 nach diesem Gebiete verlegt haben, der 
čechoslovakischen .Regierung devinkuliert 
und unbezeichnet und, sqweit es sich um 
Kriegsanleihen handelt, mit der Bezeichnung 
„von der Republik Osterreičh nieht ůber- 
rommen“ zur Verfúgung und erteilt kosten- 
los die Bewilligung zur Ausfuhr.

(2) Dasselbe gilt fur Kautionen von Ersatz
vertragsdienstgebern, die am 31. Dezernber 
1918 sowohl auf dem Gebiete der Republik 
osterreičh ais auch auf dem Gebiete der 
Čechoslovakischen Republik einen ordentli
chen Wohnsitz (Sitz) hatten, mit der MaB- 
gabe, daň nur der dem Versicherungs- 
bestande in der čechoslovakischen Republik 
verháltnismáfíig entsprechende Teil der 
Kautionen zur Verfúgung gestellt wird.

(s) Die Kautionen der Ersatzvertrags- 
: dienstgeber, die sowohl am 31. Dezernber 
1918 ais auch noch am 18. Juni 1924 ihren 
ordentlichen Wohnsitz (Sitz) auf dem Ge
biete der Republik osterreičh hatten, bleiben 
zur Verfúgung der osterreichischen Regie
rung.

Dieses ůbereinkommen wird so bald ais 
moglich ratifiziert werden und nach Aus- 
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft 
treten.

Der Austausch der Ratifikationsurkunden 
wird in Wien stattfinden. -

Urkund dessen haben die obgenannten Be- 
vollmáchtigten dieses Ůbereinkommen unter- 
zeichnet.

Gesehehen in Prag 12. Juli 1924 in deut- 
scher und čechoslovakischer Sprache, welche 
Texte gleich authentisch sind, in zwei Ur- 
schriften, deren eine der osterreichischen Re
gierung' und die andere der čechoslovakischen 
Regierung íibergeben wird.

Fur die Republik osterreičh:

Dr. KERBER m. p.
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Dodatek.
1. Pensijní ústav průmyslu cukrovarnic- 

kého v Praze zůstává příslušným nositelem 
pojištění:

a) pro osoby zaměstnané na území repu
bliky Rakouské, které byly již 31. prosince 
1918 řádnými členy ústavu a za které byl za
placen sanační příspěvek;

b) pro důchodce, kteří před nastalým po
jistným případem byli naposled zaměstnáni 
na území republiky Rakouské a u nichž po
jistný případ nastal před 1. lednem 1919;

c) pro rodinné příslušníky osob v lit. a) a
b) uvedených.

Tyto osoby staví se na roven osobám, by
dlícím v československé republice, s tím, že 
při přestupu k jinému nositeli pojištění nežli 
k československému odpadá pro tyto osoby 

•převodní povinnost ústavu a přísluší jim jen 
zachování jejich dosavadních nároků place
ním uznávacího poplatku neb dobrovolné po
kračování v pojištění u ústavu anebo nárok 
na vrácení prémií.

Ostatní řádní členové, po případě důchodci 
ústavu, kteří jsou zaměstnáni na území repu
bliky Rakouské anebo tam byli naposled za
městnáni před tím, než nastal pojistný pří
pad, stanou se dnem 1. ledna 1919 pojistně 
příslušnými k Pensijnímu ústavu pro zaměst
nance ve Vídni, při čemž se Pensijní ústav 
průmyslu cukrovarnického zprošťuje všech 
svých závazků oproti těmto dřívějším členům. 2

2. Příspěvky, které byly za osoby uvedené 
v posledním odstavci bodu 1 a za osoby při
stouplé k ústavu po 1. lednu 1919 po tomto 
dnu vybrány, se 4% úroky ode dne jich splat
nosti, jakož i po tomto dnu skutečně vypla
cené pojistné dávky a vrácené prémie se vzá
jemně zúčtují. 40% prémiových reserv oněch 
řádných členů, po případě důchodců, kteří se 
stali dnem 1. ledna 1919 pojistně příslušnými 
k Pensijnímu ústavu ve Vídni, se 4% úroky 
za dobu od 1. ledna 1923 do dne zaplacení, ja
kož i zůstatek z hořejšího vyúčtování odvedou 
se v československé měně československému 
odúčtovacímu místu.

Anhang.
1. Das Pensionsinstitut der Zuckerindu- 

strie in Prag bleibt zustándiger Versiche- 
rungstráger:

a) fůr jene im Gebiete der Republik 
osterreich bescháftigten Personen, die dem 
Institute bereits am 31. Dezember 1918 ais 
ordentliche Mitglieder angehorten und fůr 
die der Sanierungsanteil gezahlt wurde;

b) fůr jene Rentner, die im Gebiete 
der Republik Osterreich zuletzt vor Ein- 
tritt des Versieherungsfalles bescháftigt 
waren und bei denen der Versicherungsfall 
vor dem 1. Jánner 1919 eingetreten ist;

c) fůr die Familienangehorigen der unter 
lit. a) und b) angefůhrten Personen.

Diese Personen sind den im Gebiete der 
Čechoslovakischen Republik Wohnhaften mit 
der Mafigabe gleichgestellt, daB fůr sie bei 
Ůbertritt zu einem anderen ais einem čecho
slovakischen Versicherungstráger die ůber- 
weisungspflicht des Institutes entfállt und 
ihnen nur die Aufrechthaltung ihrer bisher 
erworbenen Ansprůche durch Zahlung der 
Anerkennungsgebůhr oder die freiwillige 
Fortsetzung der Versicherung beim Institute 
oder der Anspruch auf Prámienrůckerstat- 
tung zusteht.

Die ůbrigen im Gebiete der Republik 
Osterreich bescháftigten oder zuletzt vor Ein- 
tritt des Versieherungsfalles bescháftigt ge- 
wesenen ordentlichen Mitglieder, beziehungs- 
weise Rentner des Institutes werden mit 
1. Jánner 1919 zur Pensionsanstalt fůr An- 
gestellte in Wien versicherungszustándig 
unter Befreiung des Institutes von jeglicher 
\ erpflichtung desselben gegen diese frůhe- 
ren Mitglieder.

2. Die fůr die im Punkt 1, letzter Absatz, 
angefůhrten Personen und die fůr die nach 
dem 1. Jánner 1919 eingetretenen Personen 
nach diesem Tage eingehobenen Beitráge 
sanit 4% Zinsen vom Fálligkeitstage und die 
latsáchlich gezahlten Versicherungsleistun- 
gen und Prámienrůckerstattungen werden 
abgerechnet. 40% der Prámienreserven fůr 
die mit 1. Jánner 1919 zur Pensionsanstalt in 
Wien versicherungszustándig gewordenen 
ordentlichen Mitglieder, beziehungsweise 
Rentner zuzůglich 4% Zinsen fůr die Zeit 
vom 1. Jánner 1923 bis zum Zahlungstage so- 
wie der Saldo aus obiger Abrechnung werden 
in čechoslovakischer Wáhrung der čechoslo
vakischen Verrechnungsstelle ůberwiesen.
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3. Drahotní přídavky k důchodům doplatí 
se rakouským důchodcům ústavu za dobu od 
1. ledna 1924.

4. Na rakouská přispívající členy připadají 
od 1. ledna 1925 stejné prémiové přirážky 
k úhradě drahotních přídavků jako na přispí
vající členy československé.

5. členství rakouských přispívajících členů 
u Pensijního ústavu zaniká, jakmile přesta
nou býti členy Asekuračního spolku česko
slovenského průmyslu cukrovarnického. 
V tomto případě není přípustno dobrovolné 
pokračování v pojištění.

6. Spory mezi ústavem a rakouskými členy, 
které je řešiti cestou administrativní, rozho
dují ve vzájemné dohodě oba nej vyšší 
správní úřady.

Za československou republiku:

Dr. BOHUMIL VLASÁK v. r.

3. Die Teueruncfszulagen zu den Renten 
werden den osterreichischen Rentnern des 
Institures fůr die Zeit vom 1. Jánner 1924 
naehgezahlt.

4. Auf die osterreichischen unterstútzen- 
den Mitglieder entfallen ab 1. Jánner 1925 die 
gleichen Prámienzuschláge zur Deckung děr 
Teuerungszulagen wie auf die čechoslovaki- 
schen unterstútzenden Mitglieder.

5. Die osterreichischen unterstútzenden 
Mitglieder verlieren ihre Mitgliedschaft beim 
Pensionsinstitute, wenn sie aufhoren, Mit
glieder des Assekuranzvereines der čechoslo- 
vakischen Zuckerindustrie zu sein. In diesem 
Falle ist eine freiwillige Fortsetzung der Ver- 
sicherung nicht zulássig.

6. Im Verwaltungswege auszutragende 
Streitigkeiten zwischen dem Institute und 
den osterreichischen Mitgliedern werden von 
den beiden obersten Verwaltungsbehorden 
einvernehmlich entschieden.

Fůr die Republik oster reich:

Dr. KERBER m. p.

PROZKOUMAVŠE TYTO ÚMLUVY, ZÁVĚREČNÝ ZÁPIS A DODATEK A VĚDOUCE, ŽE NÁ
RODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A PO
TVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUT! DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 3. BŘEZNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍT1STÉHO DVACÁTÉHO

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

ŠESTÉHO.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 22. března 1926 ve 
Vídni a že tímto dnem nabývají úmluvy platnosti.

Dr. Beneš v. r.


