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(49. a 50.) 49. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se
mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926. — 50. Nařízení o evidenci posled

ních pořízení sepsaných u soudů nebo (veřejnými) notáři nebo u nich uložených.

49.
Zákon ze dne 17. března 1926,
jímž se mění některá ustanovení o přímých
daních a stanoví se mimořádné přirážky státní
ku přímým daním na rok 1926.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
USTANOVENÍ PLATNÁ V ÚZEMÍ REPU
BLIKY ČESKOSLOVENSKÉ MIMO SLO
VENSKO A PODKARPATSKOU RUS.
ČI. I.

Všeobecná daň výdělková.
ČI. I. zákona ze dne 20. prosince 1924, č. 299
Sb. z. a n„ jímž se mění některá ustanovení
0 přímých daních a stanoví se válečné přirážky
ku přímým daním na rok 1925, platí obdobně
1 na rok 1926 s tou změnou, že v §§ 1, 2 a 3
nahradí se rok „1925“ rokem 1926 a rok
„1924“ rokem 1925.
ČI. II.
Daň důchodová (rentová) a
d a ň z příjmu.
Platnost čl. II. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n.
rozšiřuje se na rok 1926.
čl. III.
Mimořádné přirážky státní.
Na rok 1926 buďtež vybírány ku přímým
daním mimořádné přirážky státní ve stejné
výši a obdobným způsobem, jako byly vybí
rány válečné přirážky na rok 1925 podle usta
novení čl. III. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n.

USTANOVENÍ PLATNÁ NA SLOVENSKU
A V PODKARPATSKÉ RUSI.
ČI. IV.
Zárobková daň III. třídy.
ČI. IV. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n. platí ob
dobně i na rok 1926 s tou změnou, že se na
hradí rok „1925“ rokem 1926 a na konci to
hoto článku uvedený rok „1924“ rokem 1925.
čl. V.
Daň kapitálová a rentová a
daň dochodková (z příjmu); do
časné zastavení vybírání ně
kterých daní a všeobecné dochodkové přirážky.
§ IPlatnost čl. V. a VI. zák. č. 299/1924 Sb. z.
a n. rozšiřuje se na rok 1926.
§

2.

Ustanovení § 4 zák. čl. XXII/1875 o dani ka
pitálové a rentové mění se potud, že se sazba
daně vyměřované na základě přiznání pří
jemců poplatných důchodů (§7 citovaného
zák. čl.) bez újmy ustanovení § 7 zák. čl. V/
1908, jímž se mění některá ustanovení o dani
kapitálové a rentové, snižuje na 3%.
čl. VI.
Mimořádné přirážky státní.
Na rok 1926 buďtež vybírány ku přímým
daním mimořádné přirážky státní ve stejné
výši a obdobným způsobem, jako byly vybí
rány válečné přirážky na rok 1925 podle usta
novení čl. VIL zák. č. 299/1924 Sb. z. a n.
s tou odchylkou, že se ku dani kapitálové a
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rentové, vyměřované podle ustanovení čl. V.,
§ 2, tohoto zákona sazbou 3%, vybírá mimo
řádná přirážka státní ve výši 100% řádné
daně.
USTANOVENÍ PLATNÁ V CELÉM ÚZEMÍ
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
Čl. VIL
Prodloužení platnosti § 32 zá
kona ze dne 12. srpna 1921, č. 329
Sb. z. a n., o přechodné úpravě
finančního hospodářství obcí
a m ě s t s právem municipálním.
Platnost čl. VIII. zák. č. 299/1924 Sb. z. a n.
rozšiřuje se na rok 1926.
čl. VIII.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926; provedením pověřuje se ministr
financí.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.

50.

Vládní nařízení
ze dne 9. dubna 1926
o evidenci posledních pořízení sepsaných
u soudů nebo (veřejnými) notáři nebo u nich
uložených.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX. zákona ze dne 25. července 1871,
č. 75 ř. z., o zavedení nového notářského řádu,
§ 215 zák. čl. XXXV/1874, o veřejných notá
řích, patentu ze dne 9. srpna 1854, č. 208
ř. z., o zavedení nového zákona o řízení ve vě
cech nesporných, a § 130 zák. čl. XVI/1894,
o řízení pozůstalostním:
§ I(i) Notáři (veřejní notáři) jsou povinni
oznamovati soudu vykonávajícímu pravomoc
ve věcech pozůstalostních, v jehož obvodu má
pořizovatel své bydliště, případy, ve kterých
a) sepsali poslední pořízení ve formě notář
ského spisu podle §§ 52 a násl. zák. č. 75/1871
ř. z. nebo §u 82 zák. čl. XXXV/1874;
b) sepsali poslední pořízení nebo převzali
poslední pořízení písemné jim odevzdané po

dle §§ 70 a násl. zák. č. 75/1871 ř. z., a pokud
jde o písemná poslední pořízení veřejnému no
táři odevzdaná, §u 83 zák. čl. XXXV/1874;
c) převzali v úschovu poslední pořízení pí
semná jim odevzdaná podle §§ 104 a násl. zák.
č. 75/1871 ř. z. nebo §§ 106 a násl. zák. čl.
XXXV/1874.
(2) Při tom nesdělí však obsahu posledního
pořízení, nýbrž oznámí jen — pokud možno —
plnou adresu pořizovatelovu.
(3) Oznámení tato učiní vždy v prvých
8 dnech každého měsíce za měsíc minulý.
Zprávy, že posledního pořízení nesepsali nebo
nepřevzali, není třeba.
§

2.

U) Soud uvědomený podle § 1 doplní podle
tohoto sdělení seznam jmen sbírky listin osob
na živu jsoucích (§ 286 jednacího řádu pro
soudy, nařízení ministerstva spravedlnosti ze
dne 5. května 1897, č. 112 ř. z., § 277 jedna
cího řádu pro soudy na Slovensku a Podkar
patské Rusi, vládní nařízení ze dne 3. května
1924, č. 99 Sb. z. a n.) a poznamená při tom
v seznamu jméno a bydliště (veřejného) no
táře, učinivšího sdělení. Povinnost soudních
orgánů zachovávati úřední tajemství o posled
ních pořízeních, sepsaných nebo uložených
u soudů, platí i pro vědomost jich o posled
ních pořízeních, sepsaných nebo uložených
u (veřejných) notářů.
(2) Doví-li se dodatečně soud, že pořizova
tel, jehož jméno bylo zapsáno do seznamu
jmen sbírky listin, má bydliště v obvodu ji
ného soudu, vykonávajícího pravomoc ve vě
cech pozůstalostních, sdělí tomuto soudu po
třebná data svého seznamu a v poznámce se
znamu vlastního poznamená nové bydliště.
Soud o tom zpravený doplní si seznam jmen
sbírky listin. Každý (veřejný) notář je po
vinen upozorniti osoby, které před ním poří
dily na případ smrti neb odevzdaly mu po
slední vůli do úschovy, že je v jejich vlast
ním zájmu oznámili každou změnu bydliště
(veřejnému) notáři nebo soudu, jenž v se
znamech jmen sbírky listin vede úschovu po
sledního pořízení v patrnosti. O změně bydli
ště, o níž se (veřejný) notář takto nebo jinak
u výkonu svého úřadu dověděl, uvědomí (ve
řejný) notář soud (§ 1, odst. 1.). Rovněž je
povinen uvědomiti soud (§ 1, odst. 1.) o od
volání nebo vrácení posledního pořízení. Stej
nou povinnost upozorniti pořizovatele na vhod
nost, aby změna bydliště byla soudu (§ 1,

