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Sbírka zákonů a nařízení
státu CeskoslovensRélio.

Částka 18. Vydána dne 7. dubna 1927.

Obsah: (32. a 33.) 32. Vyhláška o soupisu peněžních pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském 
Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny. — 33. Vyhláška o soupisu vkladů u spoři
telny města Těšína („Teschner Sparkasse").

32.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 14. března 1927 

o soupisu peněžních pohledávek u všech pe
něžních ústavů v Polském Těšínsku s vý

jimkou vkladů u Těšínské spořitelny.

§ 1.
Předmět soupisu.

(1) Předmětem soupisu jsou peněžní pohle
dávky v polských markách, a to: vklady na 
knížky, pokladní poukázky a běžné účty u pe
něžních ústavů v oné části bývalého knížectví 
Těšínského, která nepřipadla republice česko
slovenské (Polské Těšínsko), pokud tam ta
kové pohledávky byly již dne 10. srpna 1920 
a nepřetržitě tam dosud ještě jsou v den vy
dání této vyhlášky vé Sbírce zákonů a naří
zení.

(2) Peněžními ústavy rozuměti jest také 
jejich filiálky v Polském Těšínsku, ať hlavní 
sídlo mateřského ústavu je kdekoli.

(3) Ze soupisu podle této vyhlášky vylou
čeny jsou však vklady na spořitelní knížky, 
pokladní poukázky a běžné účty u Těšín
ské spořitelny, které budou předmě
tem zvláštního soupisu.

‘ §2.

Osoby oprávněné p o d a t i při
hlášku.

Přihlášku mohou podati věřitelé pohledá
vek (§ 1), a to:

1. osoby fysické, které dne 10. srpna 1920 
měly řádné bydliště na území bývalého kní
žectví Těšínského, pokud připadlo českoslo
venské republice (československé Těšínsko),

nebo které vyhovujíce některé z podmínek 
stanovených v odst. 1. §u 11 opatření Stá
lého výboru ze dne 8. října 1920, č. 583 
Sb. z. a n., o měně na československém Tě
šínsku, jsou v den vydání této vyhlášky ve 
Sbírce zákonů a nařízení československými 
státními příslušníky a mají řádné bydliště na 
území republiky československé;

2. peněžní ústavy a osoby právnické v § 3 
opatření č. 583/1920 Sb. z. a n. jmenované, 
které měly dne 10. srpna 1920 nejméně jeden 
měsíc sídlo na území československého Tě
šínská a až do dne vydání vyhlášky je tam 
mají. Totéž právo mají jinaké osoby práv
nické a obdobné samostatné jednotky hospo
dářské (také společnosti obchodní), mají-li 
na zmíněném území sídlo aspoň od 10. srpna 
1920 až do dne vydání této vyhlášky.

Místo původního věřitele mohou přihlášku 
podati jeho právní nástupci.

§3.

Obsah přihlášky.

Přihláška obsahuje:
1. Jméno a příjmení (firmu) věřitele pe

něžní pohledávky (§ 1);
2. jeho řádné bydliště (hlavní sídlo i sídlo 

filiálky v československém Těšínsku)
a) dne 10. srpna 1920,
b) dne 28. července 1922 (jen v případech 

§11 opatření č. 583/1920 Sb. z. a n.),
c) v den vydání této vyhlášky;
3. státní občanství (jen v případech § 11 

opatření č. 583/1920 Sb. z. a n.)
a) dne 10. srpna 1920,
b) dne 28. července 1922,
c) v den vydání této vyhlášky;
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4. název (firmu) a hlavní sídlo i sídlo fi
liálky peněžního ústavu (§ 1, odst. 2), u něhož 
vklad je uložen;

5. jméno nebo heslo, na něž peněžní pohle
dávka (§ 1, odst. 1) zní;

6. druh (§ 1, odst. 1) a číslo (folio) pe
něžní pohledávky;

7. stav peněžní pohledávky:
a) dne 26. února 1919 v korunách rakous- 

ko-uherských,
b) dne 10. srpna 1920 v markách polských,
c) v den vydání této vyhlášky v markách 

polských nebo v polských zlotých.
Rozdíl mezi stavem z 10. srpna 1920 a sta

vem v den vydání vyhlášky budiž přesně vy
světlen číselným údáním, kolik bylo v mezi- 
tímní době vybráno a kolik vloženo;

8. o záloze podle § 10 opatření čís. 583/ 
1920 Sb. z. a n.:

a) datum a číslo povolovacího výměru,
b) velikost zálohy (povolené na vklad vy

kázaný u bodu č. 6);
9. úřad, kde byla peněžní pohledávka se

psána podle vládního nařízení ze dne 4. břez
na 1919, č. 110 Sb. z. a n., o soupisu peněž
ních vkladů a členských a závodních podílů;

10. místo, kde se nalézá vkladní knížka ne
bo jiná legitimační listina opravňující 
držitele nakládati s peněžní pohledávkou;

11. vlastnoruční podpis podatelův.

§ 4.
Místo, způsob a lhůta při

hlášek.

Přihlášky podati jest dvojmo na úředních 
tiskopisech o každé peněžní pohledávce (§1) 
zvláště, a to i když jsou u téhož peněžního 
ústavu, nejdéle do 15. května 1927 u berních 
správ (na Slovensku nebo Podkarpatské Rusi 
u finančních ředitelství) nynějšího řádného 
bydliště (sídla) podatelova (§2).

U přihlášek poštou zaslaných platí den po
dání na poštu za den přihlášky; jinak platí 
podací den příslušným úřadem podacím na 
přihlášce vyznačený.

Tiskopisy lze obdržeti u finančního ředi
telství v Opavě a u berních úřadů v českém 
Těšíně, Frýštátě a Jablunkově po 20 hal. za 
arch (dvojlist, t. j. dvě přihlášky).

Přihlášky nejasné, neúplné, opožděné nebo 
takové, které nebudou podány na úředních

tiskopisech, posuzovati bude úřad podací tak, 
jako by nebyly vůbec podány.

§ 5.
Přihlašovací povinnost.

Přihlášky jsou dobrovolné. Soupis jest 
však nezbytnou přípravou konečné úpravy 
soupisových vkladů dle § 10, odst. 2., opatření 
č. 583/1920 Sb. z. a n., proto vklady nepřihlá
šené nebo pozdě, nepřesně a nesprávně při
hlášené nebudou předmětem této úpravy.

Dr. Engliš v. r.

nařízení, č. 33.

33.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 29. března 1927

o soupisu vkladů u spořitelny města Těšína 
(„Teschner Sparkasse“).

§ I-
Za účelem připravení základu pro dohodu 

o likvidaci právních poměrů spořitelny města 
Těšína („Teschner Sparkasse") zavádí se sou
pis vkladů u tohoto ústavu.

§ 2.

Předmětem soupisu jsou vklady u spořitelny 
města Těšína, pokud dne 23. dubna 1925 již 
byly a v den uveřejnění této vyhlášky ještě 
proplaceny nejsou.

Ze soupisu podle této vyhlášky vyloučeny 
jsou vklady u jiných peněžních ústavů v oné 
části bývalého knížectví Těšínského, která ne
připadla republice československé (Polské 
Těšínsko).

§ 3.
Přihlášku mohou podati vlastníci vkladů 

v § 2 uvedených (osoby fysické a práv
nické), pokud měly v den 23. dubna 1925 
řádné bydliště (sídlo) na území republiky 
Československé, po případě jejich právní ná
stupci.

§ 4.
Přihláška obsahujž:
1. Jméno a příjmení (přesné označení osoby 

právnické, firmu) vlastníka vkladu.
2. Jeho řádné bydliště (sídlo)
a) dne 23. dubna 1925,
b) v den vydání této vyhlášky.


