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§4.
(1) Exekuce a prozatímní (zajišťovací)
opatření pro pohledávky v §§ 1 a 2 uvedené
'jsou nepřípustný.
(2) Exekuce v den účinnosti tohoto vlád
ního nařízení zahájené buďtež z moci úřední
nebo na návrh odloženy.
Doba, po kterou pohledávky podle tohoto
vládního nařízení nemohou býti soudně vymá
hány nebo exekucí dobývány, nezapočítává se
do lhůt promlčecích ani do lhůt ustanovených
ku podání žaloby ani do jiných lhůt, jejichž
zmeškání má po zákonu v zápětí právní újmu.
6.
(1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
1. lednem 1926 a platí, pokud nebude zrušeno
zákonem ze dne 21. srpna 1925, č. 220 Sb. z.
a n., o provedení úmluv mezi československou
republikou a republikou Rakouskou ze dne 18.
června 1924 o úpravě závazků v rakouskouherských korunách a ze dne 12. července
1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčto
vání nositelů pensijního pojištění, do dne,
který bude stanoven vyhláškou ministrů spra
vedlnosti, věcí zahraničních a financí, uveřej
něnou ve Sbírce zákonů a nařízení.
(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
nistrům spravedlnosti, věcí zahraničních a fi
nancí v dohodě se zúčastněnými ministry.
§

švehla v. r.
Dr. Viškovský v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Nosek v. r.
Šrámek v. r.
,Dr. Srdínko v. r.
Dvořáček v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Stříbrný v. r.
Dr, Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Bolanský v.
Tučný v. r.
Dr. Káílay v. r.

250.
Vládní nařízení
ze dne 15. prosince 1925
o povinném používání poštovního úřadu šeko
vého ku vplácení a výplatám hotovostí
u soudů, soudních a poručenských (sirotčích)
úřadů.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. LV zákona ze dne 1. srpna 1895, č.

112 ř. z., čl. XLI zákona ze dne 27. května
1896, č. 78 ř. z., § 99 zákona ze dne 27. listo
padu 1896, č. 217 ř. z., čl. XV, odst. 2., císař
ského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č.
387 ř. z., čl. IX zákona ze dne 23. května
1873, č. 119 ř. z., čl. V, odst. 2., císařského
patentu ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. z.,
§ 792 zák. čl. 1/1911, § 109 zák. čl. LIV/1912,
§ 260 zák. čl. LX/1881, § 270 zák. čl.
XVII/1881, § 592 zák. čl. XXXIII/1896, § 38
zák. čl. VII/1912, § 31 zák. čl. XXXIII/1871,
jakož i podle § 6 zákona ze dne 13. července
1922, č. 246 Sb. z. a n.:
§ I(r) Počínajíc 1. lednem 1926 nebudou
soudy, soudní úřady (státní zastupitelství,
vrchní státní zastupitelství, trestnice) a poručenské (sirotčí) úřady přijímati v hotovosti
platby, jež se mají u nich konati.
(ž) Tyto platby bude lze konati v tuzemsku
příště pouze šekovým řízením poštovního
úřadu šekového, a to buď šekovými vplatními
lístky nebo odúčtovacím (clearingovým) říze
ním, tedy:
1. vkladem hotovosti na šekový vplatní
lístek u některého poštovního úřadu česko
slovenské republiky nebo
2. odúčtovacím (clearingovým) řízením,
t. j. šekovým převodem ze šekového účtu
plátcova na účet příslušného soudu, soudního
nebo poručenského (sirotčího) úřadu.
(3) Výjimka platí jen tam, kde — jako
u vádií dražebních v řízení ■ exekučním —
dlužno hotové peníze, jichž úschova stane se
po provedeném úkonu ihned bezpředmětnou,
straně vrátiti. Jde-li o takovýto případ, dlužno
zadržené hotovosti, jež podle platných zákon
ných ustanovení j est uschovati, ihned po pro
vedeném úkonu uložiti podle povahy věci na
šekový účet soudu, soudního nebo poručen
ského (sirotčího) úřadu u poštovního úřadu
šekového nebo podle § 3 tohoto vládního na
řízení poukázati je spořitelně, oprávněné při
jímati vklady sirotčích peněz, k úschově buď
na zvláštní vkladní knížku (vkladní list) nebo
na vkladní knížku soudu, soudního nebo poru
čenského (sirotčího) úřadu, případně na
běžný účet, na nichž jsou jiné peníze téhož
soudu nebo úřadu hromadně uschovány.
(i) Kdo má prokázat! soudu, soudnímu nebo
poručenskému (sirotčímu) úřadu placení jisté
částky v hotovosti, předloží mu.stvrzenku po
štovního úřadu šekového, která se přiloží ke
spisům. Na žádost oprávněného buď mu tato
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stvrzenka vrácena, avšak ve spisech budiž
poznamenáno, že a čím bylo zaplacení částky
prokázáno.
(s) Týmž šekovým vplatním lístkem nelze
poukazovati platby, týkající se různých práv
ních věcí. Platba budiž provedena ohledně
každé věci odděleně.
§ 2.
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soudního nebo poručenského (sirotčího)
úřadu, případně u místního poštovního úřadu
nebo úřadu obecního šekový vplatní lístek
soudu, soudního nebo poručenského (sirot
čího) úřadu, případně podle ústního pokynu
soudního orgánu [orgánu poručenského (si
rotčího) úřadu] jej vydávajícího šekový
vplatní lístek příslušného ústavu peněžního
(odst. 1.). Na důkaz zaplacení přiloží se
stvrzenka ku podání (§ i, odst. 4.).

(!) Hotové peníze placené dlužníkem při
§ 4.
výkonu exekuce nebo tomuto odebrané musí
Platby, které konají veřejné úřady soudům,
výkonný orgán složití téhož dne, a není-li to
možné, příštího všedního dne u nej bližšího soudním nebo poručenským (sirotčím) úřa
poštovního úřadu na šekový účet soudu, ačli dům, dějtež se v první řadě v řízení odúčtonebyly podle zákonných ustanovení vydány vacím (clearingovém), leč by soud, soudní
přímo vymáhajícímu věřiteli.
nebo poručenský (sirotčí) úřad, příslušný ku
(2) Totéž platí obdobně o výtěžku z pro přijetí, dal zasílajícímu úřadu poukaz jiný.
deje věcí movitých.
§ 5.
(3) Ve všech případech zde uvedených vydá
Postupu uvedeného v §§ 1—4 budiž šetřeno
výkonný orgán dlužníku nebo jeho zástupci
potvrzení. Spolu pořídí výkonný orgán propis, i v těch případech, kde strana má složití ho
na němž dlužník nebo jeho zástupce potvrdí tovost v kanceláři soudní.
příjem stvrzenky; byl-li podpis odepřen, po
znamená výkonný orgán na propisu, že a proč
§ 6.
byl podpis odepřen.
Hotovosti došlé soudu, soudnímu nebo po
(4). Potvrzení vydaná soudním vykonavate ručenskému (sirotčímu) úřadu řízením poš
lem dlužníkům jsou prosta kolku.
tovního úřadu šekového nesmějí býti vypla
ceny poštovním úřadem soudu, soudnímu nebo
poručenskému (sirotčímu) úřadu hotově, do
§ B.
kud nebyla šeková platební poukázka opa
(!) Soudy, soudní a poručenské (sirotčí) třena nahlédací doložkou přednosty soudu,
úřady jsou povinny připojiti k veškerým usne soudního nebo poručenského (sirotčího) úřadu
sením a poukazům, aby jim bylo placeno, za- a opatřena pečetí pro usnesení o vydání
praveny u nich poplatky, peněžité tresty a (§ 216, odst. 2., jednacího řádu pro soudy,
jiné, vlastní šekový vplatní lístek, a jde-li nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne
o hotovosti, které nemají býti uloženy jen na 5. května 1897, č. 112 ř. z., § 204, odst. 2., jed
dobu přechodnou, šekový vplatní lístek peněž nacího řádu pro Slovensko a Podkarpatskou
ního ústavu, oprávněného uschovávat! hoto Rus, vládního nařízení ze dne 3. května 1924,
vosti sirotků a opatrovanců. V těchto soud č. 99 Sb. z. a n., § 31, odst. 2., vládního naří
ních usneseních a poukazech budiž výslovně zení ze dne 9. listopadu 1922, č. 826 Sb. z. a n.,
uvedeno, že dlužno konati platbu jediné po kterým se provádí zákon o prozatímní úpravě
štovním úřadem šekovým.
poručenské a opatrovnické agendy na Sloven
(2) Na rubu složenky třeba uvésti jak sku a Podkarpatské Rusi).
soud, soudní nebo poručenský (sirotčí) úřad,
jenž usnesení nebo poukaz vydal, tak i usne
§ 7.
sení nebo poukaz datem a číslem jednacím, a
(!) Platby, jež koná soud, soudní nebo po
jde-li o vklad do peněžního ústavu, také číslo ručenský (sirotčí) úřad, musí se díti šeko
vkladní knížky, na níž má býti peníz jako vým (odúčtovacím, clearingovým) řízením
další vklad uložen.
vyjímajíc svědečné osob přítomných, poplatky
(3) Jestliže se složení k soudu, soudnímu železniční, poštovní, telegrafní a telefonní,
nebo poručenskému (sirotčímu) úřadu ne- individuelní paušál, drobný nákup a podobné
opírá o žádné usnesení nebo poukaz podle případy, v nichž výplata v hotovosti je účel
odst. 1., vyzvedne si strana předem u soudu, nější, .
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(2) Na místě dokladů poznamená se v pří
slušném účtu, že výplata stala se šekem, uvede
se jeho číslo a číslo výpisu z účtu.
8.
Ustanovení vyhlášky ministerstva financí,
spravedlnosti, pošt a telegrafů v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem ze dne
23. března 1921, č. 125 Sb. z. a n., o povin
ném používání poštovního úřadu šekového ke
skládání a výplatám hotovostí hromadných
sirotčích pokladen a civilních soudních depo
sit a o zasílání cenných papírů, vkladních kní
žek, kuponů a listin poštou, zůstávají v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku v platnosti.
§

§ 9.
í1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 1926.
(2) Provedou je ministři spravedlnosti, financí, pošt a telegrafů v dohodě s ostatními
súčastněnými ministry.
švehla
Dr. Viškovský v. r
Dr. Srdínko v. r,
Dr. Hodža v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Dvořáček v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r.

v. r.
Šrámek v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Nosek v. r.
Mlčoch v. r.
Tučný v. r.

251.
Vládní nařízení
ze dne 15. prosince 1925
o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz.
pol. 599 g2.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, a
čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby
zatímně upravila obchodní styky s cizinou:
§ IPlatnost vládního nařízení ze dne 16. března
1922, č. 99 Sb. z. a n., o úpravě celní sazby
pro síran amonný, saz. pol. 599 g2, prodlu
žuje se do 31. prosince 1926.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926; provede je ministr financí po
dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství.
švehia
Dr. EngMš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Bechyně v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.

v. r.
Dvořáček v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Kállay v. r.

