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154.
Vládní nařízení 

ze dne 25. června 1925, 
kterým se provádí § 10 zákona ze dne 20. pro
since 1922, č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění 
některá ustanovení o poručensťvu a opatrov

nictví.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení o poručenstvu a opatrovnictví:

§ 1.
t1) Peněžní ústavy, na jejichž vkladní 

knížky lze ukládat! jmění poručenců a opatro- 
vanců vedle ukládání na vkladní knížky spo
řitelen (§ 10 zákona č. 391/1922 Sb. z. a n.), 
jsou zemské úvěrní ústavy: Zemská banka 
(dříve Zemská banka království českého) 
v Praze a její filiálka v Bratislavě a Hypoteční 
banka česká (dříve Hypoteční banka králov
ství českého) v Praze a její filiálka v Brati
slavě, dále pak na dobu přechodnou a s obme- 
zeními stanovenými v odstavci 2. tyto akci
ové společnosti: Národná banka v Báňské 
Bystřici, Tatra banka v Turč. Sv. Martine, 
Slovenská banka a Americko-SIovenská banka 
v Bratislavě a Podkarpatskij bank v Užho- 
roclě, dokud tyto společnosti budou podle zá
kona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., 
o vkladních knížkách (listech), akciových ban
kách a o revisi bankovních ústavů, oprávněny 
přijímat! vklady na vkladní knížky (listy).

(2) Výše vkladů jednotlivých poručenců 
nebo opatroVanců u některého z peněžních 
ústavů, jež jsou akciovými společnostmi, uve
dených v odst. 1., nebo u více takových ústavů 
nesmí převyšovat! částku 7.000 Kč. Peněžní 
ústavy ty jsou povinny zárukou za tyto vklady 
uložit! u státní pokladny státní cenné papíry 
ve výši 75% úhrnu vkladů poručenců a opa- 
trovanců, které byly učiněny u nich po 1. listo

padu 1924 nebo učiněny budou. Záruka musí 
býti zvyšována o 3% ročně z čistého zisku až 
do výše 100% vkladů. Hodnota záruky té po
čítá se podle hodnoty kursovní. Podkarpatské 
bance jest volno zříditi záruku kaněními hy
potékami.

§ 2.
(!) Toto nařízení nabude účinnosti prvním 

dnem měsíce následujícího po vyhlášení.
(2) Provede je ministr spravedlnosti v do

hodě s ministry vnitra a financí.

svehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Dolanský v. r 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r,

155.
Zákon ze dne 23. června 1925, 

kterým se upravuje territoriální rozsah naby
tých živnostenských oprávnění.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Ustanovení všeobecné o pro
vozování a výkonu živnosten

ských oprávnění.
(i) živnostníci, kteří provozují samostatně 

jakoukoli živnost s výjimkou živnosti zubních 
techniků (odstavec 3.) a živností stavebních 
(§ 2) na základě živnostenského oprávnění 
nabytého na území, kde platí živnostenský 
řád dříve rakouský, mohou v mezích plat
ných ustanovení vykonávat! živnostenské 
oprávnění kdekoliv na území československé 
republikj a mohou živnost svoji kamkoliv pře- 
nášeti a zřizovati tam závody vedlejší a
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