
Ročník 1923. 651

Sbírka zákonů a nařízení
stáíii Cesl&osloveiislcélio.

Částka 60. Vydána dne 7. července 1923.

Obsah: (135. a 136.) 135. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, 6. 123 Sb. z. a n.
kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských 
věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poradenských věcech. — 136. Nařízení 
o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v obvodu města Kladna.

,

135.

Vládní nařízení 
ze dne 3. července 1923,

jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, 
č. 123 Sb, z. a n., kterým se mění některá usta
novení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním 
řízení v občanských věcech, o exekučním říze
ní, o pozůstalostním řízení a o poručenských 

věcech.

Vláda republiky československé nařizuje
podle ČI. V, VII, VIII, X, XI, č. 1., a XV zá
kona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., 
kterým se^ mění některá ustanovení zákonů 
o soudní příslušnosti, o soudním řízení v ob
čanských věcech, o exekučním řízení, o pozů
stalostním řízení a o poručenských věcech, 
takto:

§ 1.

(*) Rozsudky pro uznání nebo zřeknutí se 
nároku žalobního (§ 390 zák. čl. 1/1911 uh. 
o civilním řádu soudním) netřeba pro spisy 
soudní vyhotoviti; zpravidla budiž vyhotovení 
jich nahrazeno záznamem vytištěným na spi
sech pomocí razítka, ve kterém přesně j est vy- 
značití, v jakém rozsahu žalovaný nárok ža
lobní uznal anebo žalobce se ho zřekl.

(-) Rovněž vyhotovení rozsudku určené pro 
strany budiž opatřeno pomocí razítka vytiště- 
ného na stejnopisu žaloby nebo ňa rubrice, 
pakli v této jest návrh žalobní přesně uveden. 
Nebyla-li rubrika takováto stranou soudu 
před vynesením rozsudku dodána anebo ne- 
ní-li po ruce stejnopis žaloby, doručí se stra
nám . vyhotovení rozsudku dle všeobecných 
pravidel civilního řádu soudního.

§ 2.

(1) _ Ověřování podpisů (znamení ruky) na 
listinách a ověřování souhlasu opisu listiny 
stranou předloženého s prvopisem nebo vý
pisu z obchodních knih provádí u okresních 
soudu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
zpravidla úředník soudní kanceláře přednostou 
soudu k^tomu určený; jméno jeho budiž ozná
meno předsedovi sborového soudu druhé sto
lice. Toliko u soudů, u nichž není ziúůsobilého 
k tomu úředníka soudní kanceláře, náleží ově
řování přednostovi okresního soudu.

(2) Ověření podpisu (znamení ruky) na 
listinách zapsáno budiž do rejstříku, ve kte
rém uvésti jest přesně jméno, příjmení, by
dliště a zaměstnání osoby, jejíž podpis se ově
řuje, popsati listinu a označiti způsob, jakým 
byla totožnost osoby zjištěna. Osoba, jejíž 
podpis se ověřuje, svědci totožnosti i úředník 
ověřující se do rejstříku podepíší. Zápis v rej
stříku nahrazuje protokol.

(3) Ověření souhlasu opisu listiny s prvo
pisem nebo výpisu z obchodních knih do rej
stříku ani jiného záznamu zapisovat! netřeba; 
rovněž není zapotřebí sepisovat! o něm pro
tokol.

§ 3-
Není-Ii osoba, jejíž podpis (znamení ruky) 

se ověřuje, úředníku ověřujícímu osobně zná
ma, budiž totožnost její potvrzena dvěma 
svědky, úředníku ověřujícímu známými. Na 
místě jednoho ze svědků může býti totožnost 
potvrzena veřejnými listinami legitimačními 
jako: občanskou legitimací, výpisy z matriky 
narozených, sňatků, domovskými lístky, ce
stovními pasy, jmenovacími dekrety, služební
mi vysvědčeními nebo zbrojními pasy.
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§ 4.

(1) Samostatným vyřizováním záležitostí 
v článku VIII a X zákona č. 123/1928 Sb. 
z. a n. jmenovaných lze pověřiti toliko ty z kan
celářských úředníků, kteří mají úplné stře
doškolské vzdělání, byli po tři roky v příprav
né praksi u soudu (poručenského úřadu) a 
vykonali s úspěchem u sborového soudu II. 
stolice praktickou zkoušku ze všech oborů 
práva.

(2) Ministr spravedlnosti může na návrh 
předsedy sborového soudu II. stolice (poručen
ského úřadu III. stolice) prominouti výkaz 
náležitostí v odst. 1. předepsaných kance
lářským úředníkům, kteří se v praksi plné 
osvědčili.

Samostatným vyřizováním záležitostí exe
kučního řízení dle článku X zákona č. 123/1923 
Sb. z. a n. mohou býti pověřeni toliko vý
konní orgánové, kteří byli po dobu tří roků 
zaměstnáni u soudů,, osvojili si praktickoú 
znalost řízení exekučního a vykonali s uspě- 
chem praktickou zkoušku z řízení exekučního 
a předpisů s výkonem exekuce souvisejících j 
u sborového soudu II. stolice. J

§ 6.

Jména výkonných orgánů a úředníků kan
celáře, kteří budou k samostatnému vyři
zování exekučních záležitostí zmocněni, buď- 
tež oznámena ministru spravedlnosti, dříve 
nežli dotyčný zahájí činnost.

§ 7.
Výkonem exekuce (§ 19 zák. čl. LX/1881 

uh.) mohou býti na Slovensku a v Podkar
patské Rusi pověřeni soudní zřízenci (pod- 
úředníci), kteří byli alespoň po šest měsíců 
u soudu zaměstnáni a vykonali s úspěchem 
u sborového soudu II. stolice praktickou 
zkoušku z řízení exekučního a ustanovení 
3 výkonem exekuce souvisejících.

§ s.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti je náleží ministrům spravedl
nosti a financí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r. 
Malypetr v. r. 
Srba v. r. 
Tučný v. r.

Dr.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r.
Drv Franke v. r. 

Markovič v. r.

136.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Praze 
ze dne 21. června 19^3 

o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické,
uzenářské atd. v obvodu města Kladna.

Na základě § 1, čl. VII, zákona ze dne
16. ledna 1895, č. 21 ř. z., pozměněného zá
konem ze dne 18. července 190o, č. 125 ř. z., 
jakož i na základě § 7 nařízení ministra obcho
du ze dne 12. září 1912, č. 186 J*. z.^se' 
nařizuje, aby v živnosti řezníku, včetně ře/.-_ 
níků koňských a obchodníků zvěřinou, uze- 
nářů a výrobců uzenek, jakož i v živnostech 
obchodních, které mají výlučně za předmět 
pouze prodej.masa a uzenin, ustala v obvouu 
města Kladna v neděli veškerá živnostenská 
práce, to jest jak při výrobě, tak i při výseku 
a při prodeji.

Tímto nařízením pozměňuje se v oddílu L, 
odst. G, bodě b), a v odst. H, bodě b), naří
zení místodržitele pro Čechy ze dne 8. listo
padu 1913, č. 3/A-709/14, č. 69 z. z., pokud 
se dotýká obvodu města Kladna.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ve Sbírce zákonů a nařízení.

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

\

Státní tiskárna v Praze,


