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1^4.

Zákon ze dne 3.3. března 1921,
iímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry před
válečného dluhu rakouského, uherského a ra- 

kousko-uherského,

Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Aby bylo připraveno provedení 51. 203 mí

rové smlouvy St. Germainské a 51. 186 mírové 
smlouvy Trianonské s přílohami a aby byly zjed
nány předpoklady pro kone5nou nebo zálohovou 
úpravu výplaty úroků, zmocňuje se vláda, aby 
zjistila titry předvále5ného dluhu bývalého státu 
Rakouského, Uherského a Rakousko-Uherskčho, 
které jsou na území republiky československé, 
anebo které jsou dosud uloženy v cizině mimo 
toto území, jsou však majetkem příslušníků česko
slovenských.

§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby za tímto účelem na

řídila složení titrů do úřední úschovy.
Stanovení dalších podmínek pro rozhodnutí 

o výplatě úroků vyhrazuje se zvláštnímu zákonu.

§ 3.
Vláda se zmocňuje, aby za účelem urychle

ného provedení tohoto zákona použila všech za
řízení a pracovních sil peněžních ústavů a aby 
stanovila tresty na penězích a svobodě pro ústavy 
a jich funkcionáře, kteří by příslušným příkazům 
státní správy řádně nevyhověli. Tresty tyto bu
dou ukládány politickými úřady a nesmí v jed
notlivých případech přesahovali trest peněžitý 
částku 100.000-— K5, tresty na svobodě 14 dní.

§ 4.

Zákon nabývá úěinnosti dnem vyhlášení; jeho 
provedení ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Patka v. r.,
jako ministr nošt a telegrafů a v zastounení nepřítom

ného ministra železnic.
Dr. Popelka v. r„

jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítomného 
ministra pro sjednocení zákonodárství a oreanisace 
správy a nepřítomného ministra s plnou mocí pro 

správu Slovenska.
Dr. Beneš v. r. Hauačík v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Šusta v. r.

Í25.

Vyhláška ministerstva financí, spravedl
nosti, pošt a telegrafů v dohodě s nej- 

vyšším účetním kontrolním úřadem 
ze dne 23. března 1921

o povinném používání poštovního úřadu šekového 
ke skládání a výplatám hotovosti hromadných 
sirotčích pokladen a civilních soudních deposit a 
o zasílání cenných papírů, vkladních knížek, ku

ponů a listin poštou.

Podle usnesení ministerské rady, ze dne
23. března 1921 se vyhlašuje:
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Všeobecná ustanovení.
,<i i 'ů 1.

i1) Oběživé hotovosti civilních soudních de
posit, t. j. takové, které se nevracejí v těchže ku
sech, a hotovosti hromadných sirotčích pokladen 
skládají i vyplácejí se v tuzemsku výhradně po
štovním úřadem šekovým.

(2) Pro berní úřady působící jako sirotčí po
hladily á soudní úřady uschovací zřízeny jsou 
u poštovního úřadu šekového samostatné účty 
s názvem: „Sirotčí pokladna a soudní úřad uscho
vací v .................. .. .

(3) Šeky podepisují společně oba vrchní úřed
níci a připojí úřední razítko. Pro případ nemoci 
neb dovolepé oznámí se poštovnímu úřadu šeko
vému také jméno a podpis zástupce. Šekovou 
knížku uschovati dlužno pečlivě v pokladně.

(4) První vklad na tomto účtu tvoří hotovost 
dle deníku sirotčího a soudních deposit (zapsaná 
ve výkazu pokladních hotovostí), kterou nutno 
plátěnkou hotově složití ihned, jakmile vy
hláška tato nabude platnosti. Stvrzenka poštov
ního úřadu připojí se k deníku sirotčímu. Plátěn
kou dle pravidel poštovního úřadu šekového roz
umí se celý list na platby poštovním úřadem še
kovým a jest totožným s názvem „složenka*1 dle 
ustanovení o jednání obchodním s poštovní spo
řitelnou vídeňskou.

(J) Na tyto účty nevztahuje se výnos mini
sterstva financí ze dne 22. května 1920, č. 47.275, 
o denním převádění pohledávek na šekový účet 
zemských finančních úřadů.

(°) Uschovací úřady civilních soudů v Praze 
a v Brně odvedou oběživé hotovosti soudních de
posit a poslednější také hotovosti hromadných si
rotčích pokladen na příslušný účet poštovního úřa
du šekového, jakmile vyhláška tato nabude plat
nosti.

(') V soudních usneseních budiž výslovně 
uvedeno, že oběživé hotovosti soudních deposit a 
hotovosti hromadných sirotčích pokladen platí se I 
jediné poštovním úřa-dem šekovým a že také jen 
tírnto způsobem vyplácejí se v tuzemsku k vy- 
dání poukázané částky, a to buď hotově platební 
poukázkou, to je vzorcem 6 a)—d) instrukce bez 
pokladny o výplatách poštovním úřadem šeko- 
vým nebo dobropisem, předloží-li strana v tomto 
případě řádně kolkovanou kvitanci, nebo prohlá- 
sí-li u soudu, že se podrobuje srážce kolkového 
poplatku (mimo částky do 40 K [§3, odst. 3]). Jinak 

- provede se výplata jen hotově platební poukáz- 
kou. Pro stranu ku platbě povinnou přiložena bu
diž soudem platenka vyplněná po rozumu § 2, 
odst. 3. V soudních poukazech budiž uvedená 
přesná tuzemská adresa příjemcova.

I. (s) Posavadní předpisy zůstávají v platnosti 
potud, pokud se vyhláškou touto nemění.' Zůstává 
v platnosti obzvláště odlišný způsob účtování a 
závěrky deníkových a jiných zápisů u uschova- 
cích úřadů civilních soudů v Praze a v Brně sta
novený zvlášť pro ně vydanými předpiss^. Zá
znam poukázkový a záznam o zpětném súčtování 
dle § 8 nařízení ze dne 28. prosince 1911, čís. 248 
ř. z., se již nepovede (§i. 7).

II.

Skládání hotovostí poštovním 
úřadem šekovým.

§ 2.
0) Oběživé hotovosti soudních deposit a hro- 

.madných sirotčích pokladen včetně úroků a ariiíit 
možno složití:

1. vkladem v hotovosti u některého poštov
ního úřadu československé republiky;

2. šekovým převodem ze šekového účth 
plátcova na účet pokladny sirotčí a soudního 
úřadu uschovacího (šekem platenkovým, t. j. še
kem s^platenkou sirotčí pokladny a soudního 
úřadu uschovacího).

(2) Ku každé takové platbě nebo převodu 
dlužno užiti plátěnky.

(3) Plátěnky poštovního úřadu šekového (od
lišné barvy) mají ňa skladě berní úřady jako sirotčí 
pokladny a soudní úřady uschovací a uschovací 
úřady civilních soudu v Praze a v Brně a dodají je 
bezplatně v potřebném množství příslušným sou
dům. Na požádání vydají je též stranám a před 
splatností úroků zašlou je i dlužníkům sirotčí po
kladny, když před tím na rubu složenky vyznačily 
druh platby (soudní deposit, splátka sirotčího 
kapitálu, úroků nebo anuit, svazek ‘a strana si
rotčí knihy, číslo kontového listu, jméno přísluš
ného soudu s bližším označením účelu platby 
nebo odvoláním se na spisovou soudní značku).

(4) Strany jsou povinny plátěnky řádně vy- 
plňovati. Na přední straně složenky uvedeno 
budiž zřetelně jméno, příjmení, zaměstnání a 
přesná adresa plátcova.

(5) Plátěnky dodají se také místnímu poštov
nímu úřadu, aby mohl na základě plné moci, vy
hotovené po rozumu §u 8, odst. 2., instrukce I. 
z roku 1906 (Věstnjk ministerstva financí z roku 
1906, č. 229), převáděti na šekový účet poštovní 
poukázky adresované sirotčí pokladně a soud- 
niímu úřadu uschovacímu, případně uschovacímu 
úřadu civilních soudů v Praze a v Brně mimo po
štovní poukázky telegrafické, expresní nebo ta
kové, které označeny jsou poznámkou „Vyplatili 
hotově**.

(e) Soudu adresované poštovní poukázky do
ručí se soudu. O přejímání těchto platí dosavadní 
předpisy (Věstník min. financí, čís. 12 z roku 
1914). Soud zjistí účel platby, a pokud týkají se
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deposit neb sirotčí pokladny, vrátí je poštovnímu 
úřadu, připojiv plátěnku příslušné pokladny, vy
plněnou dle odstavce 3. a 4. Každou takovou 
platbu zapíše soud do záznamu uvedeného 
v § 12, odst. 1., vyplněním sloupce 1—6.

(7) Nebyl-li ještě sirotčí a uschovací úřad 
soudem o vkladu vyrozuměn, pokládá se složen
ka poštovního úřadu šekového za žádost o povo
lení soudní úschovy, pokud se týče o přijetí do si
rotčí pokladny a předloží se soudu s připojením 
dat súčtovacích dopisem (Věstník min. fin., č. 44 
z roku 1913).

(8) Stejným způsobem oznámí se soudu každý 
jiný vklad (mimo úroky a anuity sirotčí poklad
ny), nepotvrzuje-li se příjem na soudním spise 
(§ 10, odst. 3.).

(”) Složení deposita nebo hotovosti sirotčí po
kladny, pokud bylo soudem dodatečně schváleno, 
pokládá se za provedené dnem, kdy bylo u po
štovního úřadu zaplaceno, nebo poštovním úřa
dem šekovým v clearingovém řízení súčtováno. 
Při placení úroků a anuit z aktivních pohledávek 
sirotčí pokladny platí za den splnění platební po
vinnosti:

1. při platbách hotovými (plátěnkou nebo po
štovní poukázkou) den složení u poštovního 
úřadu;

2. při převodech v clearingovém řízení, na 
základě platenkových šeků provedených, den 
súčtování ii poštovního úřadu šekového. Tento 
den platby vyznačí se jak v deníkových zápisech, 
tak v knihách neb kontových listech.

(10) Připadne-li den 8. ledna a 8. července 
v roce na neděli nebo svátek, nepočítají se úroky 
z brodiení, byla-li splatná částka složena nebo 
převedena následujícího dne všedního.

O1) Průkaz o zaplacení pojistného z budov 
dodá dlužník soudu dle zvlášť vydaného nařízení.

P2) Ostatně dlužno dbáti předpisů instrukce I. 
z roku 1906 (Věstník býv. rak. min. financí, č. 229 
z roku 1906) se změnami vyhlášenými nařízením 
téhož ministerstva ze dne 14. března 1907, čís. 
18.044 (Věstník, č. 70 z roku 1907) a zc dne 
10. února .1912, č, 44.048 z roku 1911 (Věstník, 

31 z roku 1912).

Výplata hotovostí poštovním úřa
dem šekový m.

§ 3.
_P) Sirotčí pokladny a soudní úřady uscho- 

vací zařídí výplatu poukázané hotovosti poštov
ním úřadem šekovým na tuzemskou adresu pří- 
Jctncovu uvedenou v usnesení dle ustanoveni §* 4 
a J po doručení soudního usnesení, při poukazech 
stálých po dospělosti lhůty.

(2) Poukazy stálé, pro výplaty časově se opě
tující, vedou se v patrnosti ve lhůtníku.

(3) Zasílání děje se na náklad a nebezpečí 
strany. Zasílací náklady (při výplatách v hoto
vosti 1/4 pro mílie provise a manipulační poplatek 
10 h za každou položku a 20 h za každou po
ukázku platební neb dobropisnou), poplatek 
uschovací a při výplatě částky přes 40 K také 
kolkovné, odečtou se předem, a sice jak při po
ukázkách platebních, tak i dobropisných i při plá
těnkách (§ 4, odst. 1.X Zásilné zapisuje se do 
zvláštního sloupce deníku siro+čího a depositního 
právě tak, jak tomu jest u úschovného a kolkov
ného.

§ 4.

0) Pro každou výplatu vyhotoví likvidující 
úředník téhož nebo neipozději příštího všedního 
dne platební poukázku, nebo má-li příjemce u po
štovního šekového úřadu šekový účet, poukázku 
dobropisnou za podmínek uvedených v 'ín 1, 
odst. 7., dle ustanovení §u 9 instrukce o provádění 
výplat poštovním úřadem šékovým ze. dne
30. dubna 1908 (Věstník ministerstva financí 
z reku 1908, č. 59) se změnami ze dne 26. září 
1913 (Věstník* téhož ministerstva z roku 1913, 
č. 154). Jedna platební poukázka může býti vy
dána nejvýše na částku 100.000 K (výnos mini
sterstva pošt a telegrafů ze dne 6. září 1920, 
ě. 47.119). Přiložil-li však příjemce na své jméno 
vydanou plátěnku poštovního úřadu šekového, 
vyhotoví pokladní úředníci za podmínek uvede
ných v § 1, odst. 7., jen šek, který spolu s plátěn
kou zašlou šekovému úřadu.

(2) Pro každou poukázku nebo pro několik 
stejnorodých poukázek, které najednou se vyři
zují, vyhotoví pokladní úředníci téhož dne šeky,, 
porovnavše poukázku s likvidovaným soudním 
usnesením a zjistivše souhlas obou. Šeky vyho
toví se odděleně pro platební poukázky, dobro- 
pisné poukázky a pro plátěnky a zašlou se i s pří
slušnými doklady (nezalepenými platebními po
ukázkami! nebo dobřopisnými poukázkami nebo 
plátěnkami) šekovému úřadu k provedení.

(3) O vyhotovení šeků, jakož i o dalším ří
zení platí obdobně předpisy § 11 instrukcí uve
dených v odst. 1. Pro několik platebních nebo do- 
bropisných poukázek nebo platenek. které se 
vyřídí jednoho dne, buď vždy pro káždý druh je
diný hromadný šek vyhotoven. K hromadnému 
šeku netřeba přikládá ti seznamů (soupisek). Na 
šeku budiž však vyznačen vždy počet přilože
ných platebních nebo dobropisných poukázek, po 
případě platenek. Šeky pokladniční, na kterých 
není vyznačen příjemce .platu, není dovoleno 
vydávati.

(4) Platební i dobropisné poukázky jsou tisko
pisy přesně súčtovatelné.
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O) Úředníci sirotčí pokladny a soudního úřa
du uschovacího, oprávnění ku podpisu šeků, zkou- 
mejtež, shoduje-ii se jméno příjemcovo uvedené 
na šekovém kuponu a poukázaná částka se zápisy 
na šeku a na platební neb dob-ropisné poukázce 
neb platence. Při vydání hromadného šeku pro- 
zkoumejtež, shodují-Ii se jména příjemců a částky 
.v jednotlivých platebních nebo dobropisných po
ukázkách a plátěnkách se zápisy v denících a 
součty obnosů platebních a dobropisných pouká
zek a platenek s obnosem, na který svědčí hro
madný šek.

(2) Na kuponu vyznačí se částka vydaná dle 
deníku sirotčího a depositního zvlášť a vykázaný 
tam zbytek musí souhlasiti s výkazem poklad
ních hotovostí. Nežli sé šek oddělí od kuponu, po
tvrdí úředníci svým podpisem na kuponu souhlas 
těchto zápisů.

Ú) Několik platebních nebo dobropisných po
ukázek nebo platenek náležejících k jedinému šeku 
uzavře se ihned po prozkoumání s příslušným 
šekem do obálky, určené pro poštovní úřad še
kový.

§ 6.

Pohledávka u poštovního úřadu šekového, 
jakož i veškeré příjmy a vydání peněz účtují se 
ve sloupci „hotovost".

í 7.
( ) Všechna vydání z pohledávky na šekovén 

účtu zapisují se po-likvidování jednotlivě do de 
niku sirotčího nebo depositního a v příslušnýc! 
sloupcích vyznačí se úschovné, kolkovné, zásiln 
a k výplatě poukázaný ryzí zbytek; obnos sekt 
jcho číslo a řada, jakož i den vyhotovení se vy 
značí ve sloupci předmětném. Zápisy tyto buďte: 
pokládány za prozatímní, dokud nedojde výpi 
z učtu, v němž jsou zapsané položky uvedeny 
nmto srovnáním stanou se svrchu uvedené ryz 
částky teprve skutečnými deníkovými položkám 
Účiny, které nelze doložiti při měsíční závěre 
výpisem z účtu, škrtnou se i s příslušnými sráž 
kami tak, aby původní zápis zůstal čitelným a pře 
vedou se pod novými články do deníku příštíln 
mesice. Článek původního zápisu poznačí se vi 
sloupci Předmětném. V měsíci prosinci vydají si 
srážky ještě v tomto měsíci a vyčká se se závěr 
kou deníku, až dojde příslušný výpis z účtu. Pří 
Padne jme účiny uvedené v tomto výpisu z učti 
provedou se ještě v deníku za prosinec.

( ) Pro vypočtení pasivních úroků sirotčícl 
pokladen rozhodným je den likvidace, který jes 
totožným se dnem vyhotovení šeku. Likvidac 
těchto výplat ku konci měsíce nutno tak zaříditi 
aby poukázané obnosy byly stranám ještě v do 
tycném měsíci vyplaceny.

( ) Výdajové položky, které byly poukazo 
vací pokladnou odvolány nebo nemohly býti še

kovým úřadem převedeny, zapisují se v přísluš
ném deníku v příjmu hrubým obnosem. Srážky 
na úschovném, kolkovném neb zásilném, týkající 
se tčchío položek, vyznačí se v příslušném sloupci 
červeným inkoustem a odečtou se od konečného 
obnosu srážek.
' (4) Ku každé výdajové položce výpisu z účtu 

a na každou složenku budiž připsán článek deníku.
(5) Správnost deníkových zápisů zkoumá se 

dle soudních usnesení, opatřených likvidační do
ložkou, dále složenkami a výpisy z účtů.

(°) Pokladní stav zjistí se die posledního vý
pisu z účtu, případně dle vyúčtování na kuponu 
šekové knížky.

(') Výpisy z účtů buďtež za každý měsíc 
podle čísel srovnány a se složenkami, pokud ne
byly předloženy soudu dle §u 2, odst. 7., přiklá
dány k sirotčímu deníku jako přílohy.

(8) V deníku kontokorentním bude ve výkaze 
pokladních zůstatků uvedena pohledávka na šeko
vém účtu sirotčí pokladny a soudního úřadu 
uschovacího s vyznačením dne a čísla posledního 
výpisu z účtu.

§8.
_ . Stvrzenky příjemců na platebních poukáz

kách (v poukazovacím řízení poštovního úřadu 
šekového) určené pro sirotčí pokladnu a soudní 
úřad uschovací zůstanou u poštovního úřadu 
šekového.

§ 9.
(’) Při měsíční závěrce zapíše se súčtované 

úschovné, kolkovné a zásilné, po srážce obnosů 
uvedených v §u 7, odst. 3., v deníku sirotčím neb 
depositním do příjmu, a to každý druh pod zvlášt
ním článkem. Pod těmito články přijaté srážky se 
y deníku příštího měsíce vydají; kolkovné a 
úschovné se odvede v odúčtovacím řízení na pod
řadný šekový účet zemského finančního úřadu, 
zásilné pak jen šekem na účet poštovního úřadu 
šekového čís. 200.005, odkudž převáděno bude 
jako dotace na příslušný poplatkový podúčet. 
Šeky v tomto případě buďtež opatřeny poznám
kou: „Odúčtované výlohy pro poplatkový pod- 
učet.“ V knihách neb kontových listech se účiny 
tyto neprovádějí.

(2) V knihovním výpise dobropisné poukázky 
vyznačí se úschovné a kolkovné zvlášť a od
děleně dle deníků sirotčích a deníku depositního.

(3) ^ V likvidační doložce na soudním usnesení 
vyznačeny buďtež příslušné srážky (na kolkov
ném,. poplatku uschovacím a zásilném atd.) zvlášť.

IV.
Skládání jiných cenností a listin cl o 
soudní úschovy a jejich vydávání.

§ 10.
(’) Do úschovy soudního úřadu uschovacího 

možno nějaký předmět uložiti tak, že se

I
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1. odevzdá soudnímu úřadu uschovacímu a 
zároveň se předloží soudu adresovaná žádost 
o povolení soudní úschovy se dvěma záhlavími, 
nebo se

2. odevzdá soudnímu úřadu uschovacímu 
s odvoláním se na vydané již soudní nařízení, 
nebo se

3. pošle poštou jako cenná zásilka.
Hotovosti skládají se dle ustanovení § 2. \

(2) Cenné zásilky, soudu adresované, pokud 
nejsou označeny doložkou „peněžní kniha, pokuta, 
záležitost trestní" nebo „netýká se deposit neb 
jmění sirotčího", odevzdá neb odešle poštovní 
úřad přímo na adresu sirotčí pokladny a soudního 
úřadu uschovacího.

(3) Soudní úřad uschovací potvrdí příjem 
vkladu na soudním spise,, jinak zvláštním dopi
sem, označiv jméno ukladatele, předmět, den a 
článek deníku, číslo a stranu knihy neb kontového 
listu.

Straně zašle se nekolkovaná stvrzenka.

(4) Soud porovná oznámení se spisem a zjistiv 
správnost Uloží je ku spisům.

(5) Soudní úřad uschovací vydá předměty 
v depositní pokladně uložené jen na písemný po
ukaz příslušného soudu á na řádně kolkovanou 
stvrzenku bud straně přímo v uschovacím úřadě 
nebo jiným uschovacím úřadem, nebo konečně, na 
žádost strany zašle poštou jako cennou zásilku po 
rozumu §u 11 této vyhlášky; Zaslání poštou bu
diž nařízeno v soudním usnesení, v němž budiž 
vyznačena přesná adresa příjemcova.

(°) Jinak platí dosavadní ustanovení.

V.
Zasílání c e n n ý c h papi r ů/ vkladních^ 
knížek, kuponů a cenných listin 

poštou.

§11.
O Soudní úřady uschovací zasílají cenné pa

píry, vkladní knížky a kupony v jmenovité ceně 
včetně do 100.000 K příjemci uvedenému v soud
ním výměru ve psaní nebo balíku s udanou cenou, 
listiny pak v doporučeném psaní nebo balíku, a to:

1. když o to příjemce požádal
2. a kromě toho zaslal předem uschovacímu 

úřadu řádně kolkovanou stvrzenku a přiměřenou 
zálohu na poštovné ve známkách. Zasílání děje se 
na náklad a nebezpečí strany. Nesložila-li strana 
hotově uschovacího poplatku, bud zásilka poslána 
na dobírku.

(2) Nepřeje-li si strana zaslání poštou neb 
iedná-li se o hodnoty pres 100.000 K, vydají se jí 
cennosti tyto v uschovacím úřadě. Na to budiž 
strana upozorněna v soudním usnesení.

C) Úschovné v obou případech složí se ho
tově u poštovního úřadu plátěnkou na účet sirot
čí pokladny a úřadu uschovacího. Stvrzenka při
loží se k deníku. Súčtováni v příjmu provede se 
na základě výpisu z účtu a článek deníku vy
značí se' u příslušné položky výdajové ve sloupci 
úschovného.

VI.

Z v 1 á š t n í u s t a n o v e n í pro soudy.

0) Místo depositní knihy podací povede soud 
měsíční záznam dle přiloženého vzorce. Do tohoto 
záznamu zapíše se ihned každý poukaz k příjmu, 
každá soudu adresovaná poštovní poukázka tý
kající se soudních deposit nebo sirotčí pokladny 
dle §u 2, odst. 6., jakož i oznámení pokladny 
o vkladech do sirotčí pokladny a soudní úschovy 
dle §u 2, odst. 7. a 8.

(2) Ke složení hotovosti do soudní úschovy 
neb hromadné sirotčí pokladny vydá se straně po 
rozumu §u 2, odst.-3., vyplněná platenka poštov
ního úřadu šekového, znějící na jméno příslušné 
sirotčí pokladny a soudního úřadu uschovacího.

(3) Při skládání cenných papírů, vkladních 
knížek, skvostů a listin budiž strana odkázána na 
příslušnou sirotčí pokladnu a soudní úřad uscho
vací.

(4) Převezme-li soud (při dražbě^ inventuře 
atd.) cenné hodnoty a není-li v místě depositní 
pokladna, zašle je peněžní knihou příslušné sirotčí 
pokladně a soudnímu úřadu uschovacímu s udá
ním ceny úředně poštou, jako státem spravované 
peněžní hodnoty. Uzavření zásilky soudní pečetí 
provede úředník yedoúcí peněžní knihu za pří
tomnosti soudce neb orgánu, který cennosti pře
vzal. Zásilka odevzdá se ihned poštovnímu úřadu. 
Stvrzenka připojí se ke spisu.

(r>) Sirotčí pokladna a soudní úřad uschovací 
oznámí soudu obratem převzetí složeného před
mětu neb hotovosti buď zvláštním dopisem (§ 2. 
odst. 7. a 8.), nebo na soudním spise s uvedením 
dat súčtovacíeh (§ 10, odst. 3.). Straně zašle ne
kolkovanou stvrzenku.

(°) Soud porovná oznámení se spisem a zjistiv 
správnost zapíše je do záznamu uvedeného v od
stavci 1., případně doplní tento súčtovacími daty. 
Oznámení pokladny přiloží se k soudním spisům.

(7) Přednosta soudu přezkouší namátkou 
souhlas záznamu za minulý měsíc s deníkem si
rotčím, případně depositním a předloží jej se 
sirotčím deníkem účtárně vrchního zemského 
soudu. Toto zjištění správnosti nahradí kontrolu 
předepsanou v §u 30 nařízení ze dne 15. března 
1898, č. 55 ř. z.
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(8) Cenné zásilky adresované soudu, pokud 
nejsou označeny poznámkou „peněžní kniha, po
kuta, záležitost trestní11 nebo „netýká se deposit 
neb jmění sirotčího", odešle neb odevzdá poštovní 
úřad na adresu příslušné sirotčí pokladny a soud
ního úřadu úschovacího (Věstník ministerstva 
financí, č. 11 z roku 1914).

í0) S poštovními poukázkami adresovanými 
soudu nakládá se po rozumu § .2, -odst. 6.

(10) Omylem na šekový účet soudu připsané 
sirotčí nebo depositní vklady převede soud od>- 
účtoyacím řízením na šekový účet příslušné 
sirotčí pokladny a soudního úřadu úschovacího.

_ T^é převzetí těchto zásilek — pokud ne
běží o úroky neb afinity sirotčí pokladny — 
oznámí sirotčí pokladna a soudní úřad uschovací 
příslušnému soudu způsobem v odst. 5. uvedeným.

(12) Sirotčí pokladny a soudní uschovací úřa
dy vydají předměty a hotovosti v sirotčí a du- 
positní pokladně uložené jen na písemný poukaz 
příslušného soudu, a to:

1. hotovosti na tuzemskou-adresu příjemcovu 
výhradně poštovním úřadem šekovým (§ 1, 
odst. 7., a s 3),

2. jiné cenné předměti' na stvrzenku řádně 
kolkovanou buď straně přímo v uschovacím úřadě 
nebo jiným uschovacím úřadem, nebo konečně na 
žádost strany zašlou poštou jako cennou zásilku 
Po rozumu su 11. Zaslání poštou budiž nařízeno 
soudním usnesením a budiž v něm vyznačena 
přesná adresa příjemcova.

(’■') Jinak platí dosavadní předpisy.

VIÍ.

Zvláštní ustanovení pro sirotčí 
pokladny a soudní úřady uschovací, 
obstarávající sirotčí a depositní 
agendu pro několik soudil (mimo 
uschovací úřady civilních soudů 

v Praze a v Brně).

i sirotci knihy, kontové depositní listy se všemi 
záznamy a zápisy bernímu úřadu, s nímž byl 

i sloučen, ihned po zastavení své úřední činnosti.
(3) O každém příjmu neb výdaji z depositního 

uschování neb sirotčí pokladny rozhoduje přísluš
ný soud.

C1) Berní úřad, s nímž zrušený berní úřad 
splynul, vede pro každý soud zvláštní deník si
rotčí, pro všechny soudy však jeden deník depo- 

1 sitní, doplněný novým sloupcem pro označení 
soudu. V obou denících otevře se nový sloupec 
pro zásilné a ryzí vydání; úhrnný obnos šeku, 
jeho číslo, řada a den vyhotovení zapíše se ve 
sloupci předmětném. Zůstatek ve všech těchto 
denících ve sloupci „hotovost" s připočtením 
úschovného, kolkovného a zásifného vykazuje po
hledávku na šekovém účtu u poštovního úřadu 
šekového.

(5) Tento berní úřad vede pro každý soud 
zvlášť sirotčí aktivní i pasivní knihy, skontra

I a kontové listy depositní. Kantové listy označeny 
' jsou nahoře v levém rohu vždy jménem dotyč

ného soudu.

(6) Deník soudních deposit předkládá se po 
měsíční závěrce místnímu, deník sirotčí přísluš
nému soudu. Roční účet sirotčí se všemi přílohami 
předkládá se příslušnému soudu.

Vlil.

Závěrečná ustanoveni.

§ 14.

Ustanovení o trestních soudních depositech 
a o hotovostech civilních deposit, jež uschovávají 

| a vydávají se v týchž kusech, jakož i nařízení ze 
dne 12. listopadu 1913, č. 236 ř. z. (Věstník mini- 

í sterstva financí, čís. 175 z roku 1913), o obrato- 
| vých obchodech soudních uschovacích úřadů a 
| hromadných, sirotčích pokladen, v němž vídeňské 

poštovní spořitelně propůjčené funkce přejímá po
štovní úřad šekový v Praze, zůstávají nezměněny.

§ 13.

^loučí-li se dva berní úřady, obstarává 
berní úřad, s nímž zrušený úřad splynul, také 
sirotčí a uschovací agendu úřadu zrušeného a na
zývá se. „Sirotčí pokladna a soudní úřad usebo-
vací okresních soudů v.................av
se sídlem v ...................... “

(2) Zrušený berní úřad předá hotovosti, cenné 
papíry, vkladní knížky, skvosty a listiny, jakož

$ 15.

Vyhláška tato nabývá účinnosti desátého dne 
po vyhlášení v celém území republiky mimo Slo
vensko a Podkarpatskou Rus.

/

Dr. Popelka v. r. Hanačík v. r.

Dr. Fatka v. r.
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Soud .... Sirotčí pokladna a soudní úřad uschovací

v .........................................................
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Záznam
vkladů do sirotčí pokladny a soudního úřadu uschovacího 

v měsíci................................ v 192

oa

O

Den

3

Soudní
spisová
značka

Jméno plátcovo, 
ukladatele. 

Označení podstaty

Druh
vkladu

Obnos,
hodnota,

cena

K

Pokladnou súčtoyáno 
__ y příjmu **'

| článek deníku
dne

sirotčího de- 
positního

/

\

Záznam přiloží se k deníku sirotčímu dotyčného měsíce.


