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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
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a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu 
a učiní v souhlase s nimi potřebná opatření.

§ 4.
(O O poplatcích za úschovu civilních depo

sit soudních v poštovním šekovém úřadě a 
Zemské bance (dříve Zemská banka králov
ství českého) v Praze platí ustanovení vlád
ních nařízení uvedených v § 2, odst. 3.

(2) Poplatky za úschovu podstat deposit- 
ních ve spořitelnách nebo bezpečných schrán
kách peněžních ústavů zapraví podle přísluš
ných zákonných ustanovení strany (účast
níci).

§ 5.
Toto nařízení provede ministr spravedlnosti 

v dohodě s ministry financí a pošt a telegrafů.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Černý v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r. Udržal v. r.

51.
Vládni nařízení 

ze dne 29. března 1928, 
jímž se upravují taxy za rybářské lístky 

v Čechách a na Moravě.

\láda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 Sb. 
z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:

§ 1.
Taxy za rybářské lístky zavedené v Čechách 

podle § 10 zákona ze dne 9. října 1883, č. 22

čes. z. z. z r. 1885, v příčině některých opa
tření ku zvelebení rybářství ve vnitrozem
ských vodách, ve znění upraveném zákonem 
ze dne 7. května 1891, č. 30 čes. z. z., zvyšují 
se na 30 Kč za rybářský lístek pro majitele 
nebo nájemce rybolovu a na 15 Kč za rybářský 
lístek pro třetí osobu.

§ 2.
Taxy za rybářské lístky zavedené na Mo

ravě podle § 29 zákona rybářského ze dne
6. června 1895, č. 62 mor. z. z. z r. 1896, ve 
znění upraveném podle zákona č. 280/1920 Sb. 
z. a n. vládním nařízením ze dne 5. října 1920, 
č. 563 Sb. z. a n., zvyšují se na 30 Kč za ry
bářský lístek platný na jeden rok a na 90 Kč 
za rybářský lístek platný na tři roky.

§ 3.
(!) Taxy za rybářské lístky zvýšené podle 

§§ 1 a 2 plynou v Čechách i na Moravě do 
fondů, jimž byl dosud jejich výnos přikázán. 
Výnosu z tax, oč se zvýší podle §§ 1 a 2 tohoto 
nařízení, použiti jest výhradně k účelům zve
lebení rybářství.

(2) Za rybářské lístky vydané před účin
ností tohoto nařízení, nevybírají se zvýšené 
taxy podle §§ 1 a 2. -----------

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti 15. den po 

vyhlášení; provede je ministr vnitra, dohodná 
se s ministry zemědělství a financí.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r.

StfttnI tiskárna v Praza


