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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,
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odst. 1.) oznámena, má soud vůči osobám, 
které před ním pořizují na případ smrti nebo 
poslední vůli dávají do úschovy soudu.

(s) Soud vedoucí seznamy jmen osob, které 
učinily poslední pořízení před soudem nebo 
(veřejným) notářem nebo poslední pořízení 
uložily u soudu nebo (veřejného) notáře, je 
povinen jednou za tři léta zjistiti, zda osoby 
zapsané v tomto seznamu jsou dosud na živu 
a bydlí v jeho obvodě, šetření toto buď pro
vedeno tak, aby nikomu bez souhlasu pořizo- 
vatelova nedostalo se vědomosti o tom, že po
slední jeho pořízení je u soudu nebo (veřej
ného) notáře uloženo. Zjistí-li soud při tom 
změnu bydliště, bude postupovati podle od
stavce 2. Vyšetří-li však, že osoba do seznamu 
zapsaná již zemřela, uvědomí o tom, že ze
mřelý zanechal poslední pořízení, podle pří
slušných zákonných ustanovení pozůstalostní 
soud.

§ 3.
(!) Soud je povinen každý úmrtní zápis 

jeho došlý porovnati se seznamem jmen 
sbírky listin.

(2) Zjistí-li při tom, že pořizovatel učinil 
poslední pořízení před (veřejným) notářem 
anebo mu je dal do úschovy, požádá (veřej
ného) notáře, aby postupoval podle § 111 zák. 
č. 75/1871 ř. z., resp. § 85 zák. čl. XXXV/1874.

§ 4.
Tato opatření netýkají se posledních poří

zení obsažených ve svatebních smlouvách.

§ 5.
. Seznamy jmen osob, jejichž poslední poří
zení byla sepsána před (veřejným) notářem 
nebo u něho uschována před účinností tohoto 
vládního nařízení, buďtež zaslány soudům 
označeným v § 1, odst. 1., nej později do 
1. srpna 1926, avšak jen, nebylo-li toto po
slední pořízení dosud vyhlášeno nebo zpět 
vzato. Podle možnosti budiž uvedeno, zda 
osoby, o něž jde, podle vědomosti (veřejného) 
notáře dosud žijí.

§ 6.

(1) Toto vládní nařízení nabývá účinnosti 
prvního dne měsíce následujícího po jeho vy
hlášení.

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 
spravedlnosti.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

40*



222

Sbírka zákonů a nařízení 
státu československého

vydávána fest podle zákona ze dne 20. prosince 
1921, č. 500 Sb. z. a n., v jazyku státním, oficiel
ním, t. j. československém a v úředním překladu 
německém, polském a maďarském.

Předplatné na Sbírku v kterémkoliv z těchto textů 
činí — rokem 1925 počínajíc — 120 Kč s výhradou 
event. zvýšení v případě poměrů obzvlášť ?nimo~
řádných (při nepoměrně velkém zvýšení výrobních
nákladů nebo mimořádně velkém rozsahu Sbírky).

V drobném prodeji účtuje se Sbírka obnosem 
14 hal. za 1 list (2 strany). Za tuto cenu jsou 
i v knihkupectvích ?iově vydávané a dosud vydané 
částky na prodej.

Nedošlé nebo neúplné částky Sbírky budtež re
klamovány nejdéle do čtyř neděl po vydáni. Po 
této lhůtě vydají se částky fen za cenu 14 hal. 
za list (2 stránky).

Při objednávkách a reklamacích uvésti jest číslo 
částky (nikoliv číslo normy) s udáním ročníku.

Předplatné, reklamace a objednávky nebuďtež
zasílány Státní tiskárně v Praze, nýbrž pouze
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