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(3) Nezdržuje-li se strana ani na území 
Československé republiky, ani ve státě, v němž 
jest zastupitelský úřad poplatek vyměřivší, 
možno platiti též v měně státu, v němž jest 
zastupitelský úřad poplatek vybírající.

(4) Z důvodů zvláštního zřetele hodných 
může býti výjimečně přijato placení poplatku 
v jiné měně.

(5) O přepočítávání platí zásady, uvedené 
v §u 3 tohoto nařízení.

§ 13.-
Počátek působnosti. Zrušená 

ustanovení.

C1) Toto nařízení, jehož provedení se 
ukládá ministru zahraničních věcí ve shodě 
s ministry financí, obchodu, sociální péče, 
spravedlnosti a vnitra, nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 1926.

(2) Pokud z ustanovení §u 23 zák. č. 225/ 
1925 Sb. z. a n. se jinak nepodává, pozbudou 
současně platnosti tato vládní nařízení:

1. nařízení veškerého ministerstva ze dne
17. března 1902, č. 68 ř. z., aby ve skutek uve
den byl zákon, daný dne 22. ledna 1902, č. 40 
ř. z., kterým byly upraveny poplatky konsul-
ské;

2. nařízení královské uherské vlády ze dne
2. dubna 1902, č. 1102, o provedení zák. či. 
XXVI/1901 o úpravě konsulárních poplatků 
s příslušným sazebníkem;

3. vládní nařízení ze dne 9. prosince 1920, 
č. 639 Sb. z. a n., k provedení opatření Stálého 
výboru Národního shromáždění českosloven
ské republiky podle § 54 ústavní listiny ze dne
29. září 1920, č. 564 Sb. z. a n., jímž se mění 
a doplňují ustanovení rakouského zákona ze 
dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z., o poplat
cích konsulárních, a uh. zák. článku XXVI 
z r. 1901;

4. vládní nařízení ze dne 15. března 1923, 
č. 48 Sb. z. a n., jímž se mění některá usta
novení vládního nařízení ze dne 9. prosince 
1920, č. 639 Sb. z. a n., o konsulárních po
platcích.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dvořáček v. r. 
Mlčoch v. r. 
Stříbrný v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.

Příloha k vládnímu nařízení ze dne 22. 'pro
since 1925, č. 260 Sb. z. a n.

Tabulka diet (stravného) 

pro zaměstnance zastupitelských úřadů českosloven
ské republiky při úředních cestách, konaných na žá

dost nebo v zájmu stran.

Hodnostní třídy Kč

VI. a vyšší................................................ 100 —

IX. až Vil................................................ 80 •—

XI. a X.................................... 60‘—

Kancelářský pomocný personál . . , 50'—

Podúředníci a zřízenci........................ 40-—

Poznámky:

1. ̂ Tato tabulka platí pro státy s valutou, jejíž mě
nová jednotka nepřevyšuje v době, kdy se cesta koná, 
hodnoty koruny .československé. Pro státy s valutou 
hodnotnější může ministerstvo zahraničních věcí po
dle jlrahotních poměrů diety (stravné) přiměřeně 
zvýšiti až o sto procent. Jen pro Anglii, Dánsko, 
Nizozemsko, Svaz Sovětských Socialistických Re
publik, švédsko 3, země mimoevropské může býti po
voleno zvýšení až o dvě stě procent.

2. Za úřední úkony mimo úřední místnosti, avšak 
v, sídle zastupitelského úřadu, příslušejí zaměstnan
cům zastupitelských úřadů-poloviční diety (stravné).

3. Smluvní líředníci mají nárok na diety (stravné) 
podle hodnostní třídy, jíž jsou smlouvou požitkově na 
roveň postav, i.

4. Honorámí generální konsulové jsou, pokud se 
týče diet (stravného), zařazeni do VI. hodnostní třídy, 
honorární konsulové do VIL hodnostní třídy, hono- 
rární vicekonsulové do VIII. hodnostní třídy, konsu- 
lární agenti do IX. hodnostní třídy.

5. Smluvní zřízenci a kavasové jsou, pokud se týče 
diet (stravného), na roveň postaveni zřízencům 
definitivním.

261.
Vládné nariadenie 

zo dňa 15. decembra 1925 
o likvidácii sirotských pokladnic na Slovensku 

a v Podkarpatskej Rusi.

Vláda československéj republiky nariaďuje 
podfa § 9 zákona zo dňa 20. decembra 1922, 
č. 391 Sb. z. a n., ktorým sa menia niektoré 
ustanovenia o poručenstve a opatrovníctve:
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§ 1.

Odp dňa účinnosti tohoto vládneho nariade- 
nia nie je dovolené hromadné ukladať imanie 
poručencov a opatrovancov v sirotských po- 
kladniciach na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi.

§ 2.

Likvidácia sirotských pokladnic při sirot
ských stoliciach, sriadených podl’a zák. čl. 
XX/1877 o úpravě poručenských a opatrov
nických věcí, prevedie sa takto:

1. Imanie poručencov a opatrovancov, uklá
dané individuálně, uloží sa, pokial’ sposob ulo- 
ženia neodpovedá ustanoveniu §u 10 zákona 
č. 891/1922 Sb. z. a n. a vládnemu nariadeniu 
z 25. júna 1925, č. 154 Sb. z. a n., ktorým sa 
prevádza § 10 právě citovaného zákona, tak 
ako nariaďujú právě uvedené ustanovenia; a 
hodnoty tie, pokial’ sa hodia k uloženiu a ne- 
Izá-li ich podlá platných ustanovení vydat’ zá
konným zástupcem (ako vinkulované vkladné 
knížky) ani dať do úschovy schovacích miest 
zákonom připuštěných (poštový šekový úřad, 
Zemská banka [prv Zemská banka kráFov- 
stva Českého] v Prahe, filiálka v Bratislavě, 
sporiteFne), uschovají! sa v bernom úřade ako 
depozit.

Zúčtovanie a správa týchto depozitov budú 
upravené inštrukciou, ktorú vydá minister
stvo spravedlnosti v dohodě s ministerstvem 
financií. O poplatkoch za úschovu peňazí a 
skvostov platia dosavádné předpisy.

2. Kumulativně uložené imanie třeba po
stupné zrealizovat’ takto:

a) Kumulativně vklady u peňažných ústa- 
vov, odpovedajúcich ustanoveniu § 10 zákona 
č. 891/1922 Sb. z. a n. a vládnemu nariadeniu 
č. 154/1925 Sb. z. a n., buďte podFa poukazov 
příslušných poručenských (sirotských) úra- 
dov převedené vo vklady singulárně na vklad
né knížky týchto ústavov. S vkladnými kníž
kami třeba potom naložit’ podFa platných 
ustanovení o ich úschově. Kumulativně vklady 
u peňažných ústavov, neodpovedaj úcich usta
noveniu § 10 zákona č. 391/1922 Sb. z. a n., 
buďte vybrané postupné a vybrané sumy 
buďte uložené do ústavov podFa § 10 cit. zá
kona a citovaného vládneho nariadenia, kto
rým sa prevádza § 10 právě citovaného zá
kona, a to ako singulárně vklady jednotlivých 
poručencov a opatrovancov na vkladné knížky 
týchto ústavov, s kterými třeba naložit’ tak, 
ako sa uviedlo prv.

*_b) Cenné papiere třeba zpeňažiť prostred- 
níctvom poštového šekového úřadu. Cenné pa

piere, ktoré nemajú týchto čias žiadnej hod
noty, třeba odviesť ústrednej štátnej po
kladní pre ministerstvo financií.

c) Hypotekárné požičky, ktorých splatenie 
nemožno docieliť do šest’ mesiacov od účin
nosti tohoto nariadenia, třeba previesť na 
zemské úvěrné ústavy, ktoré posobia na Slo
vensku a v Podkarpatskej Rusi, připadne aj 
na iné peňažné ústavy, podFa směrnic, ktoré 
k tomuto cieFu ministerstvo spravedlnosti 
vydá po ujednaní s týmito ústavy.

Výtažku docieleného ad b), c) použije sa 
zase k uloženiu imania poručencov a opatro
vancov sposobom, ktorý je přípustný podFa 
§ 10 zákona č. 391/1922 Sb. z. a n. a vládneho 
nariadenia č. 154/1925 Sb. z. a n.

d) Hotovost’, ktorá chybuje k převodu po- 
hFadávok poručencov a opatrovancov z kumu- 
latívnej úschovy v singulárně imanie, třeba 
vopred opatřit’ z voFných hotovostí rezerv- 
ných fondov iných sirotských pokladnic na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Poukaz 
k tomu dá příslušné předsednictvo sirotského 
úřadu III. stolice. Případné přebytky rezerv- 
ných fondov jednotlivých sirotských poklad
nic třeba ohlásit’ příslušnému předsednictvu 
poručenského (sirotského) úřadu III. stolice, 
ktoré ich upotřebí sposobom právě naznače
ným. Sumy na pohFadávkach poručencov a 
opatrovancov takto neuhradené třeba kryt’ 
postupné z úvěru příslušné] rozpočtové] po
ložky ministerstva financií. Poukaz na krytie 
z tohoto úvěru vydá ministerstvo financií na 
návrh ministerstva spravedlnosti.

§ 3.
Pri prevádzaní likvidácie podFa § 2 třeba 

hFadiet’ na to, aby nároky poručencov a opa- 
trovanéov, ktoré dospejú splatnosti v době 
drievejšej, boly uspokojené převedením ku- 
mulatívneho imania na singulárně imanie před 
tými, ktoré dospejú splatnosti v neskoršej 
době, a aby krém toho bola pri ruke potřebná 
hotovost’ pre nepředvídané výplaty (výdaje 
čiastočné, odbytie po přehlášení zletilým a 
pod.).

§ 4.
DokiaF nebude převedená likvidácia podFa 

§ 2, třeba úrokoví! mieru z vkladov u sirot
ských pokladnic stanovit’ jednotné pre všetky 
sirotské pokladnice na Slovensku a v Pod
karpatské] Rusi na podklade súhrnu ich aktív- 
neho i pasivného imania. Ustanovenia o tom, 
ako sa táto úroková miera stanoví, zostávajú
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nezmenené, ministerstvu spravedlnosti však stolice, třeba účetnú závěrku předložit’ mini- 
náleží ustanovit’ úrokovú mieru. sterstvu spravedlnosti ku schváleniu.

§ 5.
Ustanovenia § 2, bod 2., a § 3 platia len 

pre sirotské pokladnice, ktorých úradný ob
vod nebol štátnou hranicou rozdělený. Na si
rotské pokladnice, ktorých úradný obvod bol 
štátnou hranicou rozdělený, třeba ich užit’ až 
vtedy, keď ohFadom nich bude převedená 
úmluva medzi československou republikou a 
Maďarským krátovstvom zo dňa 8. marca 
1924 o vydaní imania poručencov a opatro- 
vancov a sirotských pokladnic, ako aj o roz
dělení imania sirotských pokladnic, ktorých 
úradný obvod bol štátnou hranicou rozdělený, 
č. 229/1924 Sb. z. a n. úroková miera však 
podl’a §u 4 má sa stanovit’ i pre tieto sirotské 
pokladnice spoločne.

§ 6-

Po skončení likvidácie, prevedenej pri účasti 
poručenských (sirotských) úradov II. a III.

§ 7.

i1) Toto nariadenie nadobudne účinnosti 
dňom 1. januára 1926.

(2) Prevedú ho ministři spravedlnosti, 
vnútra a financi! v dohodě so zúčastněnými 
ministrami.

švehla v. r.

Dr. Viškovský v. r. 

Dr. Srdínko v. r. 

Mlčoch v. r.

Dr. Winter v. r.

Dr. Kállay v. r.

Dr. Nosek v. r. 

Dvořáček v. r.

Dr. Hodža v. r. 

Tučný v. r.

Dr. Engliš v. r. 

Bechyně v. r. 

Stříbrný v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Šrámek v. r

Státní tiskárna v Praze


