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179.
Zákon ze dne 3. července 1924

o zrušení svěřenství.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
O Svěřenství (rodinné fideikomisy) všeho 

druhu se zrušují. Nová svěřenství nemohou 
býti zřizována.

(2) Dnem účinnosti zákona pozbývají, po
kud se jich zákon výslovně nedovolává, usta- 
novení zřizovacích listin, rodinných usnesení 
a Jiných opatření o svěřenstvích platnosti.

(“) Zejména zanikají bez náhrady také 
substituční nároky stanovené ve zřizovací li
stině pro odpadnutí všech čekatelů a jiné ná
roky kromě nároků vyhrazených v § 6.

§ 2.
O _ Držiteli svěřenství, čekatelům a opa

trovníku potomstva se především ponechává, 
nby dohodou upravili poměry uvolněného svě- 
renského jmění.

(2) čekateli jsou, kdož v den, kterého na
bude zákon účinnosti, jsou povoláni podle 
zřizovací listiny k posloupnosti ve svěřenství, 
a Jsou již na živu neb aspoň pokládáni za na
rozené (§ 22 ob. zák. obč.). Při tom nehledí 
Se k omezením zřizovacích listin, která 
se příčí právnímu řádu nastalému po 28. říjnu 
J18 zrušením šlechtictví (pro nerovný 

sňatek, nedostatek šlechtictví neb určitého 
poctu šlechtických předků a podobným).

ty K dohodě postačí, souhlasí-li držitel
orenství a nej bližší tři čekatelé, a není-li

jich, opatrovník potomstva. Je-li svěřenství 
uvolněno úmrtím držitelovým, stačí souhlas 
nástupce povolaného zřizovací listinou a dvou 
nej bližších čekatelů, pokud se týče opatrov
níka potomstva. Při tom nehledí se k přímým 
potomkům těchto čekatelů.

(4) Dohoda musí býti do šesti měsíců ode 
dne, kdy tento zákon nabude účinnosti, pí
semně předložena příslušnému svěřenskému 
soudu, nesmí se příčiti účelu tohoto zákona a 
vyžaduje schválení svěřenským soudem 
(§ 16). Soud vyslechne o ní zúčastněné, ze
jména čekatele uvedené v odst. 2., není-li je
jich podpis na listině ověřen, a svěřenského 
opatrovníka. K tomu obešle známé čekatele, 
kteří se zdržují na území československé re
publiky, a vyzve vyhláškou na soudní desce 
a v úředním listě, a podle uvážení i v jiných 
listech, čekatele, jejichž pobyt není znám 
anebo jest v cizině, jakož i ty, kdož by podle 
zřizovací listiny mohli činiti nároky na ná
stupnictví ve svěřenství, aby se u soudu vy
jádřili ve stanovené lhůtě. Ji určí soud aspoň 
na třicet dní ode dne, kdy uveřejněna bude 
vyhláška v úředním listě. V obeslání a ve vy
hlášce buďtež uvedeny podstatné údaje do
hody a upozornění, že se má za to, že s doho
dou souhlasí,-o těch, kdož se na obeslání ne
dostaví a na vyzvání se nevyjádří.

(5) Podle schválené dohody vykonají se pak 
na návrh knihovní zápisy a jiná potřebná opa
tření (§7).

§ 3.
0) Nebude-li dohoda předložena ve lhůtě 

určené v § 2, odst. 4. ke schválení, nabude 
jmění zbaveného svěřenského svazku, kdo byl 
držitelem svěřenství v den, kterého nabyl 
tento zákon účinnosti, jako přední dědic 
(fiduciář) a bude ómezen svěřenským ná
stupnictvím (fideikomisární substitucí) ve
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prospěch prvního čekatele, který by byl podle 
zřizovací listiny (§ 2, odst. 2.) povolán v čas 
nápadu k nástupnictví ve sveřenství.

(2) Bylo-li by uvolněno sveřenství v den, 
kdy zákon nabude účinnosti, úmrtím dosavad
ního držitele, buď odevzdáno do neomezeného 
vlastnictví čekateli, který podle zřizovací li
stiny Jest povolán k nástupnictví. Při tom se 
nepřihlíží k omezením ve zřizovací listině uve- 
deným v § 2, odst. 2. Bylo-li však ve zřizovací 
listině vyhrazeno dočasnému držiteli právo 
jmenovali svého nástupce a nařídil-li dočasný 
držitel zemřelý před účinností tohoto zákona 
Platným posledním pořízením, jak jest na- 
ložiti jměním náležejícím ke svěřenství pro 
případ, že bude svěřenství podle zákona zru
šeno, buď svěřenství odevzdáno podle posled
ního pořízení jako pozůstalost prostá svěřen- 
ského svazku.

( ') Zemřel-li by dočasný držitel svěřenství 
PO dni, kdy zákon nabyl účinnosti, ale před 
uplynutím šestiměsíční lhůty § 2, odst. 4., a 
nedošlo-li k dohodě (§ 2, odst. 4.), platí, že 
nabyl jmění podle odst. 1. a nastává dědická 
posloupnost podle tohoto ustanovení.

§ 4.
Kdyby ke svěřenství uvolněnému smrtí 

7, ciey> kdy tento zákon nabude účinnosti, 
žádný z povolaných čekatelů se nepřihlásil 
anebo dalších ^ svěřenských čekatelů nebylo, 
spadá uvolněné svěřenské jmění do pozůsta
losti posledního držitele.

§ 5.
Nástupnické nároky všech dalších čekatelů 

kiomě nároku vyhrazeného v § 3 zanikají bez 
náhrady.

§ 6.
(*) Zrušením svěřenského svazku nejsou- 

dotčeny nároky na plnění, kterých nabyly ze 
zřizovací listiny určité osoby již žijící nebo 
považované za narozené v době, kdy tento zá
kon nabude účinnosti, proti držiteli svěřenství 
nebo svěřenskému nástupci. Není-li v listině 
jinak ustanoveno, příslušejí opětující se dáv
ky oprávněnému na čas jeho života. Klesne-li 
trvale výnos svěřenského majetku z důvodů 
nezávislých na osobě držitelově tak, že by byl 
hospodářsky ohrožen držitel svěřenského ma- 
•,'e^u ?,ebo j6110 nástupce, plně tyto závazky, 
může žádati, aby byla tato plnění poměrně 
snížena. Nedohodnou-li se strany, rozhodne 
příslušný soud na návrh' některé z nich v ne
sporném řízení.

(2) Nejsou-li takové nároky dosud zaji- 
štěny, nařídí svěřenský soud na návrh opráv
něného nebo jeho zákonného zástupce, čeho 
jest třeba k jejich zajištění, dříve než schválí 
dohodu nebo rozhodne o svěřenském jmění.

(3) Ve vyhlášce o dohodě (§ 2) vyzve soud 
také, je-li ve zřizovací listině ustanovení o ta
kových oprávněních, ty, kdož činí nároky, 
aby je ve stanovené lhůtě u soudu přihlásili. 
Nebyla-li dohoda předložena, vyzve, je-li ve 
zřizovací listině takové ustanovení, na náklad 
nabyvatele svěřenského jmění po šesti měsí
cích (§ 2, odst. 4.) vyhláškou na soudní desce 
a v úředním listě ty, kdož činí nárok na ta
ková plnění ze zřizovací listiny a jejich za
jištění, aby do třiceti dnů po uveřejnění své 
nároky přihlásili u soudu. K nárokům později 
přihlášeným nebude v tomto řízení hleděno 
a ponechává se oprávněným, aby jim sjed
návali platnost podle všeobecných předpisů.

CO Přihlásil-li někdo nárok podle odstavce 
1. až 3. včas a není-li snad již v dohodě nebo 
v jiném návrhu nabyvatelovu o něm ustano
vení aneb odchyluj e-li se toto od ohlášeného 
nároku, vyslechne soud zúčastněné. Nedohod
nou-li se, odkáže nárok činícího na pořad prá
va, jinak převezme dohodu do listiny o do
hodě nebo do výroku o nástupnictví.

(5) Oprávněným jest, u koho v den účin
nosti ^ tohoto zákona byly splněny všechny 
podmínky stanovené ve zřizovací listině, ne
hledíc k omezením, která se příčí platnému 
právnímu řádu (§ 2, odst. 2.), třeba svých 
nároků dosud neuplatnil.

^ (6) Je-li v knihách zapsán závazek, podle 
zřizovací listiny poskytovati plnění, nejme
novaným osobám, vymaže se na návrh, ne- 
byly-li žádné nároky podle předchozích usta
novení přihlášeny.

§ 7.

O Příslušný svěřenský soud vysloví, ne
byla-li předložena dohoda podle § 2, vyšetře 
z úřední moci, čeho třeba, usnesením, komu 
se odevzdává svěřenské jmění do vlastnictví 
(§§ 3, 4), a pokud jde o nemovité jmění, 
komu má býti knihovně připsáno. Usneseni 
doručí držiteli svěřenství, a zemřel-li, ná
stupci podle zřizovací listiny povolanému, 
pak třem, pokud se týče dvěma známým nej- 
bližším čekatelům (§ 2) a svěřenskému opa
trovníku. Rozhodu j e-li podle § 6, též osobám 
činícím nároky na plnění.

(2) Nebylo-li do šesti neděl po právní moci 
usnesení zažádáno za knihovní vklad, u P0' 
kud se týče za vydání jmění, zařídí svěřen-
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ský^ soud z úřední moci, aby zápisy z usne
sení plynoucí byly v knihách (i náhradových) 
vykonány a označení statku jako svěřenského 
vymazáno, neb aby jiné jmění bylo uloženo 
s omezením podle § 3, po případě § 6 neb 
oprávněnému vydáno.

§ 8.
0) Je-li spor o nástupnictví ve svěřenství 

ne])?v kyl-li zahájen před uplynutím šesti
měsíční lhůty § 2, svěřenský soud vyčká, 
komu bude nárok ve sporném řízení platně 
přiznán, a učiní podle toho potřebná opatření, 
nevydav vlastního usnesení, ledaže rozhodne
0 přihlášených nárocích na plnění (§ 6). Ne- 
bylo-li by do šesti neděl po právní moci roz
sudku nebo po smíru zažádáno za knihovní 
zápisy, nařídí z úřední moci vklad vlastnic
kého práva pro toho, jemuž byl nárok při
znán, s omezením podle § 3 a výmaz ozna
čeni statku jako svěřenského (svěřenského 
svazku), jakož i vklad připadl lého nároku 
podle § 6.

_(2) Nebyly-li včas předloženy opisy pro 
sbírku listin, vyhotoví je soud z úřední moci 
a,vybere za ně předepsaný dvojnásobný po
platek.

§ 3.
i1) Proti držiteli svěřenství nebo jeho na

byvateli nemůže po dni, kterého nabude tento 
zákon . účinnosti, domáhati se uznání vlast
nictví jiný nápadník proto, že pdzbyl svého lep- 
Slh° práva před účinností zákona podle usta
novení zřizovací listiny a dosavadních před- 
P'su, anebo že držitel (nabyvatel) pozbyl 
oprávnění ke svěřenství událostmi později 
nastalými.

Po deseti letech po zrušení svěřenství 
se vůbec domáhati pro lepší právo podle

1 izovací listiny nároků proti dočasnému 
držiteli.

§ 10.
Pj Pozůstalostní řízení o svěřenském jmění 

tf°i <!rziteli zemřelém přede dnem účinnosti 
Jí iv^kona. buď provedeno podle dosavad- 
JV Podpisů pro svěřenství a soudem podle - 

lc 1 Příslušným a při tom buď hleděno k usta- 
n°Veni § 3, odst. 2.

kP-1 Zemřel-li ^ držitel svěřenství po dni, 
nrw* i účinnosti tento zákon, projedná
s,/kalost i o svěřenském jmění soud pří- 
v,. f,ny Podle všeobecných ustanovení v řízení
(,ri j<! nicb platném hledě k ustanovení § 3, 
°dst. i. a

§ 11.
O splátkách přejímacích cen podle zákona 

ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., a 
o náhradě za převzaté svěřenské statky podle 
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a 
n. (náhradového zákona) ve znění novely ze 
dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., platí, 
co ustanoveno jest v tomto zákoně o svě
řenství.

§ 12.
Nabyvatel svěřenství, není-li jím sám, kdo 

byl držitelem v den, kterého nabyl účinnosti 
tento zákon, může požadovati ze zpupného 
jmění předchůdcova náhrady za zhoršení svě
řenského jmění a náhrady dospělých, ale ne
zaplacených splátek dluhů učiněných se soud
ním schválením, jest však také povinen nahra
dili jeho pozůstalosti nebo nástupci ve zpupné 
jmění náklady, které učinil předchůdce, aby 
zachoval anebo značně, zlepšil svěřenský ma- 
j etek.

§ 13.
(') Zrušením svěřenského svazku nezrušují 

se omezení nakládati majetkem zabraným 
podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 
Sb. z. a n. (záboroVého zákona).

(2) Ke každé dohodě podle tohoto zákona, 
která se týká zabraného majetku, a k zaji
štění nároků na tomto majetku (§§ 2, 6, 8) 
jest třeba talcé souhlasu státního pozemko
vého úřadu. Jemu buďtež doručena také 
všechna soudní usnesení učiněná podle tohoto 
zákona a týkající se zabraného majetku nebo 
náhrady nastupující-na jeho místo.

§ 14.
(’) Věřitel, pro něhož váznou na. svěřen

ském majetku pohledávky poskytnuté se 
schválením soudu před dnem účinnosti tohoto 
zákona, může je požadovati v příslušném po
řadí i z podstaty nehledíc k omezení svěřen- 
ským nástupnictvím (§ 3, odst. 1.).

(2) Pohledávkám ze zápůjček poskytnutých 
dočasnému držiteli bez svolení svěřenského 
soudu přede dnem účinnosti tohoto zákona na 
zástavu užitků ze svěřenského statku, nemůže 
věřitel zjednávat! platnost z podstaty, pokud 
nabyvatel má jen postavení předního dědice 
(§ 3, odst. 1.).

(3) Na zabraný majetek může věřitel vésti 
exekuci jen vnucenou správou.

§ 15-
(‘) Soud povolaný podle dosavadních před

pisů zůstává příslušným projedriati spory
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o nástupnictví ve svěřenství a jiné nároky 
z něho, v nichž žaloba byla podána přede dnem 
účinnosti tohoto zákona. Jinak řídí se přísluš- 
nost ve sporech o takové nároky ze zrušeného 
svěřenského poměru obecnými pravidly.

(2) Ve svěřenských věcech dosud příslušné 
soudy dokončí pozůstalosti po držitelích svě
řenství zemřelých do dne účinnosti tohoto zá
kona, rozhodnou o nástupnictví podle §§ 3, 4, 
7 a 8 a učiní potřebná opatření ku provedení 
tohoto zákona (§§ 6, 7). Jinak přestává jejich 
působnost a zákonná péče o svěřenství schvá
lením dohody neb uplynutím lhůty § 2. Bude-li 
třeba věc dále vyříditi nebo v ní jednati, po
stoupí ji z úřední moci soudu příslušnému pak 
podle obecných pravidel.

§ 16.
Obstarával-li svěřenské věci pro některé 

rodinné svěřenství nebo jeho část ležící 
v území československé republiky soud mimo 
toto území, jest příslušným nyní pro věci při
kázané v tomto zákoně svěřenským soudům 
je-hjmění nebo značnější jeho část v Čechách 
s přičleněným územím Vitorazska, zemský 
soud civilní v Praze, je-li na Moravě s přičle
něným územím Valčicka, zemský soud civilní 
v Jhně, je-li ve Slezsku s přičleněným úze
mím Hlucmska, zemský soud v Opavě, a je-li 
na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi, sbo
rový soud první stolice, v jehož obvodě leží 
jmem vůbec anebo z větší části. Nedohod- 
nou-li se soudy zúčastněné, určí příslušnost 
nejvyssí soud.

§ 17.
O) K zajištění sbírek a předmětů umělecké 

nebo dějinné ceny, archivů, knihoven a reg-i- 
siratur, které jsou příslušenstvím svěřen
ských statků, do doby, než bude zákonem 
uplavena ochrana památek vůbec, nařídí mi
nisterstvo školství a národní osvěty na své 
naklady jejich soupis znalci na základě sou
pisu, založených ve svěřenských spisech anebo 
pri inventuře svěřenského majetku upotřeb«- 
ných. Tito vyšetří, které věci z příslušenství 
sverenstvi mají_ uměleckou nebo dějinnou 
hodnotu, á sepíší je s podrobnějším popisem, 
lodle jejich posudku rozhodne ministerstvo 
školství a národní osvěty, které z těchto věcí 
majh býti nadále uschovány. Rozhodnutí 
s opisem seznamu buď sděleno nabyvateli 
sverenského jmění. Pokud takové věci nepře
šly podle jiných zákonů nebo dohodou ve 
vlastnictví neb uschování státu, buďtež pone
chaný v uschování nabyvatele svěřenství,

není-li^jiné úmluvy. Zciziti sbírky takových 
předmětů, archivy a knihovny nebo jednot
livé věci z nich není dovoleno bez souhlasu 
ministerstva školství a národní osvěty.

(2) Písemnosti a spisy z archivů a registra
tur mohou býti zničeny jen se svolením mini
sterstva školství a národní osvěty po odborné 
prohlídce státními archivními organy. Opa
tření podle předcházejících ustanovení, po
kud se týkají archivů a registratur, učiní mi
nisterstvo školství a národní osvěty dohoď 
nouc ses ministerstvy spravedlnosti, vnitra 
a zemědělství. Ustanovení § 2, č. 9. zákona ze 
dne 12. února 1920, č. 118 Sb. z. a n., se tímto 
nemění.

,(3) Byla-li by bezpečnost anebo celistvost 
sbírek a předmětů u nabyvatele svěřenského 
majetku ohrožena, a neposlechl-li by daných 
nařízení nebo nedal-li by dostatečné záruky, 
může po vyšetření politickými úřady první 
stolice (administrativními vrchnostmi) se 
znalci ministerstvo školství a národní osvěty 
naříditi jejich uschování jinde na náklad na
byvatelův.

(4) O zákazu vývozu platí nařízení Národ
ního výboru ze dne 29. října 1918, č. 13 Sb. 
z. a n.

U) Přestoupí-li vlastník vydaná nařízení, 
může mu býti jmenovanými politickými úřa
dy uložen peněžitý trest do 100.000 Kč nebo 
vězení do tří měsíců.

(°) Podrobnější ustanovení o znalcích, je
jich výběru, o soupisu a uschování budou vy
dána nařízením.

§ 18.
Dnem, kterého nabude zákon účinnosti, po

zbudou platnosti všechny předpisy zákonů a 
nařízení o svěřenstvích, pokud jsou v odporu 
s tímto zákonem, zejména §§ 618 až 645 ob. 
zák. obč., §§ 108, 220 až 256 nešpor, patentu 
ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. z., zákony ze 
dne 13. června 1868, č. 61 ř. z., a ze dne 27. 
března 1918, č. 117 ř. z., § 50, č. 4., 78, odst. U 
116 jur. normy (zákona ze dne 1. srpna 1895, 
c. 111 ř. z.), § 97, odst. 2. a 109 ex. řádu ze 
dne 27. května 1896, č. 79 ř. z., nařízení uher
ského ministerstva spravedlnosti ze dne 7. 
dubna 1869, č. 1869/J. M., §§ 2, č. 1. a 42 zák 
čl, I. z 1911.

§ 19.
Tento zákon nabude účinnosti za tři měsíc9 

po vyhlášení.
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Zákon provésti náleží ministrům spravedl
nosti, školství a národní osvěty, vnitra a ze
mědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

též za ministry Malypetra a Dr. Hodžu.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.
Dr. Dolartský v. r.

Sbírka zákonů a

§ 20.

ISO.

Vyhláška ministra financí v dohodě s mi
nistry obchodu, veřejných prací a vnitra 

ze dne 2. srpna 1924, 
kterou se mění a doplňuje vyhláška minister
stva financí ze dne 12. dubna 1922, čís. 125 
Sb. z. a n., o celním odbavování jízdních kol 
a osobních motorových vozidel vstupujících 
do celního území a z něho vystupujících v ce

stovním styku.

"Ustanovení vyhlášky ministerstva financí 
ze dne 12. dubna 1922, čís. 125 Sb. z. a n., 
mění a doplňují se v bodech níže uvedených 
takto:

K oddílu I.
Odstavec 1. doplňuje se touto větou: 

„Za cizozemské cestující jest považovat! 
osoby mající své řádné bydliště v cizině, to 
jest bydlící v ní s prokazatelným úmyslem 
trvale se tam zdržovati.“

Poslední věta odstavce 2. mění se 
takto: „Jistotu dlužno složití buď v hotovosti 
r.ebo v československých státních papírech 
nebo ručením prvotřídního tuzemského ban
kovního ústavu.“

Odstavec 5. zníti bude takto: „Lhůtu 
k zpětnému výstupu vozidla stanoví celní 
úřad nejdéle šesti měsíci, není-li v dalších 
ustanoveních této vyhlášky výslovně přede
psána lhůta kratší. Záznamní lhůtu může 
prodloužiti zemská finanční správa obvodu, 
v němž se právě vozidlo nalézá, prokáže-li se 
nepřekonatelná překážka zpětného výstupu 
do ciziny."

V odstavci 15. vynechána buďtež po
slední dvě slova: „nebo triptykem".

V odstavci 17. vynechati jest slova 
„nebo triptyk".

Odstavec 18. zníti bude takto: „Mini
sterstvo financí může uděliti oficielnímu 
klubu automobilnímu pro území republiky 
československé, jakož i ústřednímu tuzem- 
skému svazu velocipedistů, který uzná pro 
ten^ účel za oficielní, výhradně právo vydá- 
vati^triptyky, jež jsou členskou průkazkou a 
současně záznamkou a opravňují cizozem
ského majitele v nich uvedeného ke vstupu 
s cizozemským motorovým vozidlem (auto
mobilem nebo motorovým kolem), jrokud se 
týče s cizozemským jízdním kolem v nich po
psaným do celního území bez skládání jistoty 
za clo a ostatní zákonité dávky. Celní úřady 
řídí jse při řízení s triptyky pokyny na nich 
vytištěnými. Lhůta k zpětnému vývozu po
číná dnem vstupního záznamu, nesmí nikdy 
přesahovati dobu platnosti triptyku, ale zů
stane v platnosti, i když by povolení klubu 
nebo svazu udělené uplývalo dříve, na příklad 
koncem kalendářního roku. Na konci zá- 
znamní lhůty odejme celní úřad straně list 
čís. 2 triptyku, zastupující záznamní list, a to 
i v tom případě, když doba, na kterou byl 
triptyk autoklubem, případně cyklistickým 
spolkem vystaven, ještě neuplynula."

Odstavec 20. obdrží toto znění: „Cizo
zemské automobily, jimiž přijedou z ciziny 
osoby bydlící v tuzemsku, jakož i automobily 
k jízdě najaté zaznamenají se na dobu tří 
d n ů, po případě jen na takovou dobu delší, 
jíž jest zapotřebí, aby vůz dojel do místa, do 
něhož cestující koná cestu, a neprodleně se 
vrátil do ciziny. Bude-li zjištěno, že tohoto 
ustanovení, jež jest povahy výjimečné, jest 
osobou bydlící v tuzemsku zneužíváno k jíz
dám nápadně často se opakujícím, nebude vo
zidlo k dalším jízdám do tuzemska propu
štěno."

Za odstavec 21. zařaďuje se nový odsta
vec 22. tohoto znění: „Používají-li společ
níci nebo úředníci firmy, mající své sídlo 
v cizině, cizozemského automobilu, náleže
jícího této firmě, bude vozidlo posuzováno 
tak, jako by bylo osobním majetkem společ
níka nebo úředníka, jenž ho používá. Jest 
věcí uživatele vozidla, aby svůj poměr 
k firmě, jejímž společníkem, resp. úředníkem, 
jest, celnímu úřadu náležitě prokázal. Jinak 
bude automobil považován za najatý a za
znamenán pouze se lhůtou uvedenou v od
stavci 20."

Dosavadní odstavec 22. budiž přečíslován 
na odstavec 23. a' doplněn větou: „Usta
novení odstavce 6. při používání mezinárod
ních sešitů celních propustek pohraničních

nařízení, č. SS©.
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