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pozname-
byl-li poplatek zapraven, budiž i to 
nano.

§ 18.

. Finanční správa je oprávněna k účelům kon- 
i o y požadovat! od osob, ústavů a podniků 

® se.zab-yvaF Poskytováním úvěru aby je- 
j m organum předložily směnky, které u sebe 
mají, jakož i zápisy k nim se vztahující.

§ 19.

Výměna.
U směnek cizích (vydaných), ale dosud re 

akceptovaných, vyhotovených na úředních

ketv nebo ze ^mVymen® Za jiné úřední blan- 
cův tenkráte S na zfvadl1 výstav
cem na vlacť ' ví1,smenka vystavena výstav-

Před dospělostí! PredJozi-h se k výměně

§ 20.

Tisk soukromých blanketů.

pr?jed,mtíiv?áf!a Í6 °pravněna dáti tisknouti

nfohblanketecrtVímra^rí.).'5^

Závěrečná ustaň 

§ 21.
o v e n í.

směnečném UStanoveni 0 Poplatku
něm nebo 86 neshoduÍí s tímto záko-
»e™r2iSji ustanoveními jeho nahrasena,

Zejména se zrušují:

8- března “ “»«=

*•2-. »■

děných V?riClarieftý,kajTtSměnek a Jistin uve- 
2K!126/183760řStz 'I I’ ídíl(§§ až

28- srpna 1916 č. 281 i V™
dne 30. června 1921, č. 244”sb. z. á n. ;^' 26

b/^/y2^ ^ a 1°7> a ®az. Pol. 32, č. 2.,
• 84 lák. íi'xxvi/im.c'2"a) popl-príu'-

§ 22.
iinik niS'Ud'fení y tomto zákoně ustanoveno 
plátcích ť zakonna ustanovení o kolcích a po

voní 86 Přepočítává podle ustano-
n platných pro poplatky stupnicové.

§ 23.
oq zákon nabývá účinnosti současně
se zákonem směnečným.

(2) O směnkách a jiných listinách v tomto 
zákone uvedených, jichž základní poplatková
konnniSS'V5TkIa Před účinností tohoto zá- 
nlatkv1dídJtStan'0Veni dosavaduí a to i pro po-
i mS připerpozdeíifch pro,iMmí pa

se mi"‘-

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dra Engliše.

49.
Zákon ze dne 20. března 1928, 

kterým se stanoví doba nové organisace’ pro 
krajské soudy v Písku a v Plzni.

venské>Sneslhnr°máŽd!ní ^Publiky českoslo- 
\ensKe usneslo se na tomto zákoně:

' § 1.

hlášenřSw6841 ™ěsíců Počínající dnem vy-
ústavní liif0 Zak0na> ;iest ve smyslu § 99
krajské soudy^ PlznL110^' fganif?e pro 
nl-vocnuí r J v . lzni a v Pisku jakož i pro oktesm soudy jejlch dosavadních obvodů.

„ X1L Dne™> kterým zahájí krajský soud

ostatnílU'zaměstnanci^\istmKrven1

ř,srh'

§ 2-
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá-
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šení; provede jej ministr spravedlnosti v do
hodě se zúčastněnými ministry.

soudní,, neplatí pro obvod civilních soudů ve 
Velké Praze a Brně.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Mayr-Harting v. r.

50.

Vládní nařízení 
ze dne 29. března 1928, 

jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů 
v Praze a Brně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 90 ústavní listiny, čl. LV uvozovacího 
zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 
1. srpna 1895, č. 112 ř. z., čl. XLI uvozovacího 
zákona k exekučnímu řádu ze dne 27. května 
1896, č. 78 ř. z., § 99 zákona o organisaci 
soudní ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z., 
čf. XV, odst. 2., cis. nařízení ze dne 10. pro
since 1914, č. 337 ř. z., jímž se zavádí řád kon
kursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí, a čl. V,
?dstr' 2ť cíl3, Patentl1 ze dne 9- srpna 1854,
č. 208 ř. z.; o nesporném řízení:

§ 1-
O) Schovací úřad civilních soudů v Praze 

a civilní soudní schovací úřad v Brně se zru
šují.

(2) Přijímati a schovávati majetek hro
madných ^sirotčích pokladen okresních soudů 
v Brně-městě a v Brně-okolí náleží společnému 
pomocnému úřadu těchto soudů. Název jeho 
jest „Úschovna hromadných sirotčích pokla
den v Brně“. Ustanovení nařízení ministerstev 
práv a financí v dohodě s nej vyšší účtárnou 
ze dne 1. května 1903, č. 105 ř. z., pokud se 
vztahují na přijímání a úschovu majetku hro
madných sirotčích pokladen, platí nadále pro 
„Úschovnu hromadných sirotčích pokladen 
v Brně“. Dohled na ni náleží přednostovi 
okresního soudu v Brně-městě.

(3) Personálu uvolněného likvidací obou 
scnovacích úřadů budiž použito podle § 8 zá- 
mna ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. 
a m, o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

2.

a iLUstanovení § 2 nařízení ministrů práv 
t. o novLZe^e 16- listopadu 1850, č. 448 ř.

oni uradů berních depositní službou

(2) Není-li třeba peněžité hotovosti, které 
je dáti do úschovy těchto soudů, uložiti ne
změněně co do kusů mincí nebo bankovek, 
buďtež uloženy podle povahy případu a vhod
nosti u poštovního úřadu šekového, na vkladní 
knížky (vkladní listy) spořitelny nebo na 
běžný účet soudu u spořitelny.

(3) Jinak buďtež peněžité hotovosti, cenné 
papíry, vkladní knížky, listiny a skvosty, 
které by bylo uložiti u těchto soudů, ukládány 
civilními soudy ve Velké Praze a Brně podle 
zákona ze dne 25. dubna 1924, č. 88 Sb. z. a 
n„ o ukládání soudních deposit a deposit po- 
ručenských (sirotčích) úřadů u poštovního 
úřadu šekového, a provádějících jej vládních 
nařízení ze dne 22. května 1924, č. 108 Sb. z. 
a n., a ze dne 26. srpna 1926, č. 164 Sb. z. a n., 
u poštovního úřadu šekového v Praze, anebo, 
nebylo-li by to podle okolností možné nebo 
vhodné nebo strany (účastníci) si toho přály, 
buďtež deposita ta ukládána civilními soudy 
Velké Prahy podle zákona ze dne 14. dubna 
1920, č. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují 
právní poměry spořitelen, u místních spořite
len nebo u české spořitelny v Praze, a pokud 
jde o cenné papíry, podle zákona ze dne 10. 
května 1909, č. 77 ř. z., o ukládání cenných pa
pírů, které mají býti u soudu uloženy, u Zem
ské banky království Českého a podle provádě
jícího jej vládního nařízení ze dne 27. března 
1925, č. 49 Sb. z. a n„ také u Zemské banky 
(dříve Zemské banky království českého) 
v Praze, civilními soudy pak v Brně buďtež 
deposita ta ukládána podle zákona č. 302/1920 
Sb. z. a n. u místních spořitelen nebo u První 
moravské spořitelny v Brně.

(4) Nejde-li však o úschovu trvalou a úscho
va u schovacích míst, uvedených v odst. 3., 
není možná nebo vhodná, může soud uložiti 
deposita, je-li toho třeba podle ceny jejich, 
v bezpečné schránce (safes) některého spo
lehlivého peněžního ústavu v místě působícího; 
není-li však takového opatření třeba, buďtež 
taková deposita uložena v pokladně soudu.

(5) Vývěskem u soudu budiž vyhlášeno, kam 
je civilní deposita soudů ukládati.

§ 3.
(!) Likvidace schovacích úřadů v Praze a 

Brně provedou presidenti: zemského civilního 
soudu v Praze a zemského soudu v Brně.

(2) Závěrka budiž předložena ministerstvu 
spravedlnosti, jež ji sdělí ministerstvu financí


