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Obsah: (49. a 50.) 49. Nařízení o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (siiotčích) úřadů 
u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě. — 
50. Nařízení, kterým se Ústavu pro zvelebování živností obchodní a živnostenské komory v Plzni 
uděluje právo konati zkoušky mistrovské pro živnosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a štítů.

49.

Vládní nařízení 
ze dne 27. března 1925

o ukládání soudních deposit a deposit poru
čenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky 
(dříve Zemské banky království českého) 

v Praze a její filiálky v Bratislavě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 10. května 1909, č. 77 ř. z., 

"WutÍMani ceiinycn papírů, které by měly býti 
soudně deponovány, u Zemské banky králov
ství českého, podle § 39 zák. čl. XX/1901 
o zjednodušení administrativního řízení a § 1 
zákona ze dne 13. července 1922, č. 246 Sb. z. 
a n., o prozatímní úpravě poručenské a opa
trovnické agendy na Slovensku a Podkarpat
ské Rusi:

§ I-
i1) U Zemské banky (dříve Zemské banky 

království českého) v Praze a u její filiálky 
v Bratislavě lze ukládati veškeré cenné papíry, 
jež podle všeobecných zákonných ustanovení 
bylo by uložiti u soudů v Čechách nebo u po
ručenských (sirotčích) úřadů na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi. Uložení se stane podle 
přání strany buď u Zemské banky v Praze ne
bo u její filiálky v Bratislavě.

(2) Zemská banka nemůže u sebe ukládati 
svá vlastní deposita.

(3) Zemskou bankou rozumí se v dalším jak 
hlavní ústav v Praze, tak i filiálka v Brati
slavě.

(4) Ustanovení tohoto vládního nařízení 
o úschově a o úschově a správě cenných pa
pírů vztahují se i na vkladní knížky, pokud 
jsou tyto cennými papíry.

§ 2.

Za, závazky, které Zemské bance vzniknou 
z převzetí deposit podle tohoto nařízení, ručí 
podpůrně země česká (§1 stanov), a pokud 
jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus, též 
zvláštní reservní fond,, zřízený podle § 6 zá
kona ze dne 11. července 1922, č. 238 Sb. z. a 
n., o rozšíření působnosti zemských úvěrních 
ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus, a 
závodní fond filiálky v Bratislavě, zřízený ze 
státního vkladu podle § 5 téhož zákona.

§ 3.
(UK uložení deposit u Zemské banky podle 

§ 1 jest třeba povolení příslušného soudu nebo 
poručenského (sirotčího) úřadu.

(2) Zemská banka jest povinna převzíti 
cenné papíry, jichž uložení u ní soud nebo po- 
ručenský (sirotčí) úřad byl schválil.

§ 4.
V žádosti za povolení soudu nebo poručen

ského (sirotčího) úřadu, aby cenné papíry 
mohly býti uloženy u Zemské banky, budiž 
uveden důvod, jenž by stranu opravňoval 
k uložení deposita u soudu nebo poručenského 
(sirotčího) úřadu, a buďtež seznamenány 
cenné hodnoty, o něž jde.

§ 5.
0) Povolení, aby cenné papíry byly uloženy 

u Zemské banky, vyhotoví soud nebo poručen- 
ský (sirotčí) úřad dvojmo a zašle po jednom 
stejnopisu straně a Zemské bance. V povolení 
tom dá soud nebo poručenský (sirotčí) úřad 
též případné zvláštní poukazy pro správu de
posita, jako na př., aby výtěžek kuponů byl 
vyplácen osobě třetí, aby z něho byly zakou
peny cenné papíry určitého druhu, nebo aby 
byl výtěžek kuponů uložen na vkladní knížku 
nebo jinak pod úrok a pod.
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(2) Strana složí cenné hodnoty u Zemské 
banky se seznamem jich a prokáže se povole
ním podle odstavce 1. Na žádost strany zašle 
cenné hodnoty, u soudu nebo poručenského 
(sirotčího) úřadu složené, Zemské bance soud 
nebo poručenský (sirotčí) úřad sám, a to 
spolu s příslušným seznamem. Cenné hodnoty 
mohou býti složeny osobně u pokladny Zemské 
banky nebo zaslány poštou. .

(3) V seznamu podle odstavce _ 2. budiž 
přesně uveden druh, počet kusů, jmenovicá 
hodnota a úroková míra ukládaných cenných 
hodnot, rovněž pak kupony nejblíže splatné. 
Při cenných papírech slosovatelných dlužno 
uvésti též čísla a serie jednotlivých kusů, při 
jiných hodnotách čísla neb jmé jejich rozlišo
vací známky. Podobně buď lež vkladní knížky 
blíže označeny. Dále budiž uvedeno jméno, 
stav a bydliště osoby, pro kterou se hodnoty 
ty mají uložiti, a není-ii svéprávná, též jméno, 
stav a přesná adresa jejího zákonného zá
stupce. Seznam buď ukladatelem vlastnoručně 
podepsán, a žádá-li se za povolení jménem oso
by jiné, budiž uvedeno také jméno, stav a by
dliště ukladatelovo. Konečně budiž udáno, zda 
mají býti hodnoty převzaty^ Zemskou bankou 
pouze do úschovy nebo do úschovy a správy.

(4) O přijetí deposita v úschovu nebo 
úschovu a správu vydá Zemská banka jak 
straně, tak i soudu nebo poručenskému (sirot
čímu) úřadu potvrzení, z něhož musí býti 
patrno, že uschování stalo se přesně podle po
volení.

(5) Povolení k úschově u Zemské banky po
zbude účinnosti, nebyly-li cenné hodnoty ulo
ženy u Zemské banky do šesti měsíců od vy
dání povolení.

§ 6.

(1) Cenné papíry přijímá Zemská banka do 
úschovy, a je-li to povoleno, i do správy. Jde-li 
však o cenné papíry na pražské peněžní burse 
nezaznamenané, převezme je do správy jen 
potud, pokud není spojena se zvláštními obtí
žemi. O tom, že cenné papíry nebyly převzaty 
do správy, uvědomí Zemská banka ihned ukla- 
datele a příslušný soud nebo poručenský (si
rotčí) úřad.

(2) Deposita, jež mají býti uložena pouze 
přechodně na poměrně krátkou dobu, na př. 
v řízení sporném, v řízení exekučním, vadia 
a pod., lze uložiti jen do úschovy.

(3) Cenné hodnoty, uložené u Zemské ban
ky, budou uschovány a vedeny jako od
dělená deposita a jako zvláštní vlastnictví 
jednotlivých ukladatelů aneb osob, pro které 
byly uloženy. Veškerá opatření o depositech 
nebo jejich částech musí býti nařízena nebo

předem schválena příslušným soudem nebo 
poručenským (sirotčím) úřadem.

§ 7.
(’) Zní-li povolení na pouhou úschovu, 

omezí se Zemská banka na opatrování cen
ných hodnot jí svěřených.

(-) Pře'vzala-li však Zemská banka i správu, 
je povinna zachovati veškerou pečlivost řád
ného obchodníka. Ke správě náleží zejména, 
aby obstarávala inkaso splatných kuponů, 
úroků z pokladničních poukázek a vkladních 
knížek; vedla v patrnosti vylosování, splatnost, 
konversi, jakož i amortisaci cenných papírů; 
obstarávala včas nové kupónové archy; vyko
nala právo k odběru nových cenných papírů 
a tyto odebrala, byla-li soudem nebo poručen- 

■ ským (sirotčím) úřadem včas o to požádána 
a příslušná částka potřebná k provedení jí po
ukázána.

(:i) Jestliže byly slosovatelné cenné papíry, 
převzaté do úschovy a správy, taženy, zpraví 
o tom Zemská banka ihned stranu a příslušný 
soud nebo poručenský (sirotčí) úřad a zastaví 
další výplatu kuponů slosovaných papírů.

(4) Také o všech ostatních úkonech spoje
ných se správou deposita vyrozumí Zemská 
banka jak stranu, tak i příslušný soud nebo 
poručenský (sirotčí) úřad. Toliko o periodie- 
kých příjmech nebo vydáních, k nimž dojde 
podle všeobecného poukazu soudu nebo poru
čenského (sirotčího) úřadu, netřeba ani soud 
nebo poručenský (sirotčí) úřad ani stranu 
uvědomiti, pokud se jimi nemění podstata de
posita (na př. o pravidelném inkasu a poukazu 
úroků z cenných papírů).

§ 8.

(4) Zemská banka obstarává z příkazu sou
du nebo poručenského (sirotčího) úřadu jako 
komisionář koupi nebo prodej cenných pa
pírů podle denního kursu pražské peněžní 
bursy, a to podle možnosti téhož dne, kdy pří
kaz dojde, naloží s nimi podle tohoto příkazu, 
zašle ihned odpočet příslušnému soudu nebo 
poručenskému (sirotčímu) úřadu a sdělí mu 
nejpozději při nejbližším zaslání výpisu z de- 
positního účtu (§ 11, odst. 1.) označení sérií 
a čísel nově zakoupených slosovatelných cen
ných papírů a u jiných hodnot čísla nebo jiné 
jejich rozlišovací známky. Příkazu takového 
nevykoná jen tehdy a vyžádá si novy poukaz, 
jestliže jest jí známo, že od doby ^vydání po
ukazu hodnota cenných papírů změnila se tou 
měrou, že by soud nebo poručenský (sirotci) 
úřad, kdyby o tom věděl, příkaz ke koupi nebo 
prodeji nevydal, protože by to bylo zjevně na
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značnou újmu strany, Hotovosti k účelu tomu 
složené uloží Zemská banka až do přijetí pří
kazu kupního na zúročitelný účet neb na 
vkladní knížku vlastního vydání.

('-) Rovněž realisuje na žádost soudu nebo 
poručenského (sirotčího) úřadu úplně nebo 
částečně vkladní knížky.

(3) částek inkasovaných při správě depo
sita použije Zemská banka podle poukazu 
k hotové výplatě nebo k nákupu cenných pa
pírů nebo připíše je až do dojití dalšího po
ukazu soudu nebo poručenského (sirotčího) 
úřadu depositu k dobru buď na zúročitelný 
účet nebo na vkladní knížku vlastního vydání.

(4) Má-li býti použito výtěžku inkasovaných 
splatných cenných papírů, dospělých kuponů 
nebo úroků z vkladních knížek ke koupi pa
pírů státních a zemských, dlužních úpisů Zem
ské banky a jiných cenných papírů, obstará 
Zemská banka koupi na základě příkazu sou
du nebo poručenského (sirotčího) úřadu jed
nou pro vždy daného, jakmile hotová částka 
dostoupí potřebné výše, řídíc se ustanovením 
odstavce 1. O provedení koupě uvědomí soud 
nebo poručenský (sirotčí) úřad tím, že mu za
šle odpočet. Nově zakoupené cenné papíry pře
vezme pak Zemská banka do úschovy a 
správy.

§ 9-
(4) Veškeré výměry soudu nebo poručen

ského (sirotčího) úřadu, které obsahují dis
posice deposity nebo penězi získanými z je
jich správy, podle nichž má býti depositum 
zcela nebo z části vydáno nebo učiněno jiné 
obdobné opatření, musí býti opatřeny vedle 
podpisu soudce nebo příslušného úředníka po
ručenského (sirotčího) úřadu také zvláštním 
razítkem předepsaným pro podobné vydávací 
příkazy soudu nebo poručenského (sirotčího) 
úřadu.

(2) Výměry určené pro Zemskou banku ne
obsahuj tež ničeho jiného než opatření, týka
jící se úschovy nebo úschovy a správy depo
sita.

(3) Zemská banka poznamená poukazy, jež 
obdržela, u příslušných depositních účtů.

(4) Zemská banka nesmí vydati depositum 
jiné osobě než příjemci, který jí byl výměrem 
soudu nebo poručenského (sirotčího) úřadu 
označen.

(5) Mělo-li by býti depositum přeneseno po
dle poukazu soudu nebo poručenského (sirot
čího) úřadu na osobu jinou, budiž v příkazu 
také uvedeno, zda depositum zůstane i potom 
ve správě soudu nebo poručenského (sirot
čího) úřadu.

(G) Zatížení deposita bez zvláštního povo
lení soudu nebo poručenského (sirotčího) 
úřadu je nepřípustné.

§ 10.
Mají-li býti určité osobě po dobu jejího ži

vota z deposita poukazovány výtěžky kuponů, 
úroky nebo dividendy, bude Zemská banka 
příslušné částky poukazovali potud, pokud jí 
nebude soudem nebo poručenským (sirotčím) 
úřadem sděleno, že se další výplaty pro úmrtí 
oprávněné osoby zastavují. Takové částky bu
dou poukazovány poštou nebo poštovním úřa
dem šekovým do vlastních rukou s vylouče
ním plné moci.

§ li-
O Zemská banka zašle soudu nebo poru- 

čenskému (sirotčímu) úřadu, jenž depositum 
spravuje, jednou ročně výpis z depositního 
účtu podle stavu ze dne 31. prosince, a to dvoj
mo; jeden stejnopis ponechá se u spisů, druhý 
bude zaslán soudem nebo poručenským (sirot
čím) úřadem straně.

(2) Podle potřeby může soud nebo poručen
ský (sirotčí) úřad žádati od Zemské banky 
podrobný výpis z depositního účtu.

(3) Takový podrobný výpis může žádati 
prostřednictvím soudu nebo poručenského (si
rotčího) úřadu také strana. Tato je však po
vinna zaplatili za něj poplatek podle sazby.

§ 12.
Depositum pozbývá povahy deposita soudu 

nebo poručenského (sirotčího) úřadu dnem, 
kdy Zemské banky dojde usnesení soudu nebo 
poručenského (sirotčího) úřadu, že uzávěra je 
zrušena. Dokud strana neučiní jiného opa
tření, povede Zemská banka depositum dále 
jako obyčejné bankovní depositum podle vše
obecných podmínek, platných pro bankovní 
deposita Zemské banky.

§ 13.
(D Ea úschovu, jakož i za úschovu a správu 

deposit, dále jako náhradu za práce manipu
lační a opatření tiskopisů jsou strany povinny 
zapraviti Zemské bance poplatky hlavní a po 
případě i vedlejší podle sazby uvedené v násle
dujícím paragrafu.

(2) Vedle toho dlužno zapraviti hotové vý
lohy, jež jsou spojeny s provedením jednot
livých úkonů, jako dohodné, daň z obchodu 

'•cennými papíry, poplatky uspořádací, kolkov
né, poštovní a telegrafní výlohy atd.
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§ 14.
(J) Za koupi, za úschovu, jakož i za úschovu 

a správu cenných papírů, které Zemská banka 
sama byla vydala (základních dlužních úpisů, 
komunálních dlužních úpisů, melioračních 
úpisů a železničních dlužních úpisů), pak za 
úschovu, jakož i úschovu a správu vkladních 
knížek a pokladničních poukázek vlastního vy
dání nebudiž žádný poplatek bankou účtován.

(2) Jinak budiž na poplatcích hlavních za 
každé, třebas i j en započaté nebo nedokončené 
pololetí (§ 15, č. 5.) počítáno:

1. Za úschovu cenných papírů a vkladních
knížek VsVoo hodnoty, nejméně . . 2 Kč;

2. Za úschovu a správu státních a
zemských cenných papírů a cenných 
papírů, vydaných jinými zemskými 
úvěrními ústavy než Zemskou ban
kou, s hodnotou do 1000 Kč . . . .50 h.
od 1000 Kč ...... . 74%0
hodnoty, nejméně . . . . . . . 1 Kč;

za úschovu a správu státních a zem
ských cenných papírů a cenných papí
rů, vydaných jinými zemskými úvěr
ními ústavy než Zemskou bankou, 
s hodnotou do 200 Kč pro poručence
a opatrovance.........................................20 h.

3. Za úschovu a správu ostatních 
cenných papírů a vkladních knížek 
hodnoty do 1000 Kč...............................1 Kč;
od 1000 Kč ...... . VsVoo
hodnoty, nejméně . ..........................2 Kč;

za úschovu a správu ostatních cen
ných papírů a vkladních knížek hod
noty do 200 Kč pro poručence a opa
trovance ..............................................30 h.

4. Dosahuje-li depositum 1,000.000
Kč, za úschovu a správu státních a 
zemských cenných papírů a cenných 
papírů, vydaných jinými zemskými 
úvěrními ústavy než Zemskou ban
kou..................................................VsVoo-
ostatních pak cenných papírů a vklad
ních knížek ....... V/Ao
hodnoty.

5. Za výherní a požitkové listy, pré
miové kupony a talony za kus ... 50 h.

(3) Na poplatcích vedlejších budiž počítáno 
z deposit uvedených v odst. 2.:

1. Za předložení cenných hodnot 
v úschově se nacházejících k žádosti 
strany, aby nahlédla do nich, vyzvedla 
si kupony a pod. ........ 2 Kč.

2. Za inkaso státních cenných pa
pírů a kuponů nebudiž počítáno ničeho, 
avšak za zaslání výtěžku v hoto
vosti .............................................. V 2°/00
z výtěžku, nejméně...............................20 h.

3. Za inkaso ostatních cenných pa
pírů, kuponů a úroků z vkladních kní
žek včetně zaslání výtěžku . . l°/no
z výtěžku, nejméně...............................40 h.

4. Za založení vkladní knížky u ji
ného ústavu peněžního a za každé před
ložení takové knížky mateřskému ústa
vu pro poručence a opatrovance ... 1 Kč, 
jinak........................................................ 2 Kč.

5. Za obstarání nových kupónových 
archů, vyjímajíc státní a zemské cen
né papíry, za kus....................................20 h.

6. Za výkon práva k převzetí nových
cenných papírů, za obstarání označení, 
výměn, konversí atd., vyjímajíc státní 
a zemské cenné papíry, y2%0 jmenovité 
hodnoty, nejméně...............................1 Kč.

7. Za složení nebo převzetí hotovostí
nebo cenných papírů u jiných peněž
ních ústavů, úřadů atd. • • • V 2°/ OD
ze složené nebo převzaté částky nebo
jmenovité hodnoty, nejméně .... 1 Kč.

8. Za složení cenných papírů k val
ným hromadám............................... . 4- lúl

9. Za vinkulování cenných papírů 4 Kč.
10. Za sdělání podrobného výpisu 

z depozitního účtu, vyžádaného soudem 
nebo poručenským (sirotčím) úřadem
pro stranu, za každou stránku výpisu 3 Kč.

11. Za koupi nebo prodej cenných 
papírů státních l°/oo jmenovité hod
noty, nejméně.........................................50 h;

za koupi a prodej ostatních cenných
papírů.........................................2°/00
kupní hodnoty, nejméně..................... 50 h;

při současné koupi a prodeji státních
cenných papírů účtuje se odměna jen 
jednou, a to z částky vyšší.

12. Za přepis celého deposita na jiného de- 
ponenta nebuďtež poplatky vybírány.

§ 15.
Při určení poplatků hlavních a vedlejších 

budiž dále užito těchto ustanovení:
1. Hodnotou rozumí se u cenných papírů 

jejich jmenovitá hodnota a u vkladních kní
žek hodnota, jakou mají podle výše částky, na 
niž znějí.

2. Zní-li cenné hodnoty na měnu cizozem- 
| skou, přepočítá se tato na československou
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měnu podie běžného kursu, pokud nebudou 
pražskou bursou stanoveny přepočítací sazby 
cizích měn.

3. Zní-li cenný papír jen na důchod pro
centy vyznačený, rozumí se jmenovitou hod
notou suma jistinná, jež vznikne kapitaliso- 
váním důchodu podle jeho míry úrokové.

4. Kupónové archy (úplné nebo neúplné), 
které snad bez příslušných plášťů dlužních 
úpisů byly přijaty do uschování, oceňují se 
podle hodnoty příslušného dluhopisu, jednot
livé však kupony podle částky, na niž znějí.

5. Poplatky vyměřují se při složení hodnot 
na příští pololetí, uhrazují se však po prošlém 
pololetí hotově anebo srážejí pozadu z nejblíže 
splatného výnosu deposita. Pololetím rozumí 
se doba od prvního dne měsíce, v němž byly 
složeny, do posledního dne šestého měsíce. 
Zemské bance jest však ponecháno na vůli vy- 
účtovati tyto poplatky jen jednou ročně.

6. Nestačil-li by výnos deposita k úhradě 
poplatků, jest strana povinna doplatiti schá
zející částku hotově. Při cenných hodnotách, 
jež neposkytují výnosu, musí býti poplatky 
zapraveny předem.

§ 16.
P) Spisy, jež zasílá Zemská banka v záleži

tostech soudnícn' deposit a deposit poručen- 
ských (sirotčích) úřadů u ní uložených sou
dům, poručenským (sirotčím) úřadům a ji
ným úředním místům, nejsou dle sazbové 
položky č. 9. poplatkového zákona ze dne 
9. února 1850, č. 50 ř. z., á dle hesla u uher
ské tarifní položky 46 poplatkových pravidel, 
jakožto úřední dopisy poplatkům podrobeny. 
Dopisy mezi soudy (poručenskými [sirotčími] 
úřady) a bankou i jejím odbočným ústavem 
a zásilky deposit uložených v soudních úřa
dech schovacích, jež k poukazu soudů nebo po- 
ručenských (sirotčích) úřadů zasílají se Zem
ské bance, jsou prosty poštovného, jak to 
ustanovují cl. II, č. 1., a Vlil zákona ze dne 
2. října 1865, č. 108 ř. z., o bezplatném použí
vání poštovního ústavu, pro vzájemný* styk 
státních úřadů.

(2) Tyto dopisy a cenné zásilky opatřeny 
buďtež na straně adresní poznámkou „Ve věci 
soudních deposit —- poštovného prosto".

§ 17.
. Nařízení ministra práv v dohodě s ministry 

íinancí a obchodu ze dne 15. prosince 1909, 
č. 201 ř. z., nařízení ministra práv a správce 
ministerstva financí v dohodě s ministrem 
obchodu a nej vyšší účtárnou ze dne 8. dubna 
1914,^ č. 84 ř. z., nařízení ministra práv ve 
shodě s ministrem financí, ministrem obcho

du a nej vyšší účtárnou ze dne 3. dubna 1918, 
č. 131 ř. z., a vládní nařízení ze dne 12. ledna 
1920, č. 32 Sb. z. a n., se zrušují.

§ 18.
I1) Toto nařízení, jež se vztahuje toliko na 

Čechy, Slovensko a Podkarpatskou Pais, na
bude účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Provedení jeho ukládá se ministrům 
spravedlnosti, vnitra, financí a pošt a te
legrafů.

Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypeír v. r. 
Bečka v. r.

Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

50.
Vládní nařízení 

ze dne 27. března 1925,
kterým se ústavu pro zvelebování živností 
obchodní a živnostenské komory v Pizni udě
luje právo konali zkoušky mistrovské pro živ
nosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a

štítů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 114 a), odstavce 4., zákona ze.dne
5. února 1907, čís. 26 ř.z., jímž se mění a do
plňuje živnostenský řád:

§ I-
ústavu pro zvelebování živností obchodní a 

živnostenské komory v Plzni uděluje se právo 
konati zkoušky mistrovské pro živnost lakýr
níků, natěračů, malířů písma a štítů.

§ 2.
Pro konání této zkoušky i^latí zkušební řád 

předepsaný v příloze A nařízení ministra ob
chodu v dohodě s ministrem veřejných prací 
ze dne 7. srpna 1912, čís. 168 ř. z., jímž se ně
kterým ústavům uděluje právo konati mi
strovské zkoušky.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr průmyslu, obchodu a živností.

Stříbrný v. r.
Novák v. r. ÍVIalypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Hodža v. r.
Srba v', r. Udržal v. r.
Šrámek v. r, Dr. Franke v. r.
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