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164.
Vládní nařízení
ze dne 26. srpna 1926
o ukládání peněžních hotovostí a skvostů jako
soudních deposit a deposit poručenských
(sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šeko
vého.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 25. dubna 1924, č. 88 Sb.
z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit
poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního
úřadu šekového:
§ 1.
t1) U poštovního úřadu šekového lze uklá
dat! peněžní hotovosti a skvosty, které by
bylo podle všeobecných zákonných ustanovení
uložiti u soudu nebo poručenského (sirotčího)
úřadu.
(2) Ustanovení §u 1, odst. 2., vládního na
řízení ze dne 22. května 1924, č. 108 Sb. z.
a n., o ukládání soudních deposit a deposit
poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního
úřadu šekového, platí i pro ukládání peněž
ních hotovostí a skvostů.
§

2.

Ukládání toto řídí se obdobně všeobecnými
pravidly, obsaženými v §§ 2—8, 11 a 12 vl.
nař. č. 108/24 Sb. z. a n., pokud není dále
ustanoveno jinak.
§ 3.
(!) Skvosty a jiné předměty ze zlata,
stříbra neb jiného drahého kovu, též mince
a peníze, dlužno zevrubně udati v seznamu
podle § 3, odst. 2., a § 4, odst. 2., vl. nař.
č. 108/24 Sb. z. a n., je-li třeba, popsati podle
počtu, druhu neb i podle látky, tvaru, váhy
a jiných známek, jimiž lze je rozlišovali od
jiných podobných předmětů. Spolu třeba
uvésti hodnotu, jak byla zjištěna při dřívěj
ším jednání soudu nebo poručenského (sirot
čího) úřadu. Nebyla-li takto zjištěna, buď
uvedena hodnota přibližná.
(2) Hodnota určená podle odst. 1. buď uve
dena také v povolovacím usnesení soudu nebo
poručenského (sirotčího) úřadu. Je-li stranou
uvedena jen přibližně, může soud neb poručenský (sirotčí) úřad dáti věc odhadnouti,
má-li za to buď z vlastního podnětu nebo na
návrh poštovního úřadu šekového, že by bylo
záhodno zjistiti hodnotu znalcem. Nežli roz

hodne soud nebo poručenský (sirotčí) úřad
0 tom, má-li býti odhad proveden, budiž
strana vyzvána, aby se o nutnosti odhadu vy
jádřila. Výlohy odhadu hradí strana, jíž jest
poskytnouti možnost odhadu se zúčastniti.
§ 4.
Peněžní hotovosti a skvosty, jichž hodnota
nepřevyšuje 1000 Kč, budou uschovány hro
madně, leč by rozměry předmětu uschovaného
činily nutnou úschovu ve schránce zvláštní.
Jinak budou peněžní hotovosti a skvosty
uschovávány jednotlivě ve zvláštních schrán
kách.
§ 5.
(t) Strana jest oprávněna dáti svou pečeť
na zvláštní schránku, v níž bude depositum
u poštovního úřadu šekového uschováno,
žádala-li by strana o připojení pečeti i pro
depositum, jež mělo by se uschovali hro
madně, může se to státi jen tehdy, uvolí-li se
strana hradili náklady úschovy ve zvláštní
schránce.
(2) Schránka takto zapečetěná může býti
otevřena k vydání deposita nebo k nahlédnutí
strany jen za přítomnosti její, jejího zákon
ného zástupce nebo zmocněnce.
(3) O otevření deposita v přítomnosti stra
ny, jakož i o opětném uzavření a snad novém
připojení pečeti podle odstavce 1. sepíše se
zápis, jejž podpise i strana.
(4) Přijímajíc depositum potvrdí strana
1 totožnost vydaného předmětu.
§ 6.

t1) Jako hlavní poplatky za úschovu peněž
ních hotovostí a skvostů budiž počítáno za
každý, třebas jen započatý nebo nedokončený
rok:
1. při hromadné úschově peněžních hoto
vostí nebo skvostů za použití schránky pro
soud neb poručenský (sirotčí) úřad za každý
dm3 ...... 5 Kč,
2. za úschovu peněžních ho
tovostí nebo skvostů jednotli
vě uložených........................... 30/0o hodnoty,
nejméně ............................. . 5 Kč,
jde-li však o hodnoty poručenců neb opatrovanců, .
. 2()/00 hodnoty,
nejméně.................................... 3 Kč.
(2) Za zřízení deposita jednotlivě uschova
ného budiž počítáno jednou pro vždy 5 Kč. Od
tohoto poplatku j sou osvobozeni poručenci neb
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©patrovanci podle potvrzení soudu nebo poručenského (sirotčího) úřadu jinak nemajetní.

městě Praze, zřizuje se samostatný okresní
soud s názvem „Exekuční soud v Praze".

§ 7.
(1) Jako vedlejší poplatky budiž počítáno:
Za předložení deposita na žádost strany
k nahlédnutí....................................... 5 Kč.
(2) Přepis celého deposita na jiného deponenta koná se bezplatně.

§ 2.

§ 8.

(1) Základem pro výpočet poplatků je hod
nota určená podle § 3, odst. 2.
(2) Jinak jest říditi se obdobně, pokud neni
stanovena odchylka v tomto vládním naří
zení, předpisem §u 15 vl. nař. č. 108/24 Sb.
z. a n.
§ 9.
t1) Toto vládní nařízení nabude účinnosti
dnem 1. října 1926.
(2) Provedou je ministři spravedlnosti, fi
nancí, pošt a telegrafů.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

cerny v. r.
Beneš v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Peroutka v. r. Roubík v. r.
Engliš v. r.
Dr. Haussmann v. r.
Říha v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kállay v. r.
165.

Vládní nařízení
ze dne 26. srpna 1926,
kterým se zřizuje exekuční soud v Praze
a zrušuje se okresní soud pro Malou Stranu
v Praze.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 Sb.
z. a n., kterým se upravuje soudnictví v hlav
ním městě Praze:
§ 1.
Pro exekuční věci, které náležejí do přísluš
nosti < kresních soudů zřízených v hlavním

Současně zrušuje se okresní soud pro Malou
Stranu v Praze a jeho obvod se slučuje s ob
vodem okresního soudu na Smíchově.
§ 3.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. li
stopadu 1926. Provede je ministr spravedl
nosti.
černý v. r.
Dr. Eeneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Haussmann v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Říha v. r.
Dr. Fatka v. r.
Roubík v. r.
Dr. Kállay v. r.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 29. července 1926
o vysvědčeních soukromé odborné školy pro
ženská povolání školských sester d. N. D.
v Kladně.
Soukromá odborná škola pro ženská po
volání školských sester d. N. D. v Kladně
zařazuje se s platností od školního roku
1925/26 podle § 14 d), odst. 3., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., a podle nařízení mi
nistra obchodu ve shodě s ministrem kultu a
vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť,
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují
průkaz řádného dokončení učebního poměru
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou),
opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.
Dr. Krčmář v. r.

Dr. Peroutka v. r.
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