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158.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu
a živností ve shodě s ministrem školství
a národní osvěty
ze dne 24. srpna 1928
o vysvědčeních Městské odborné školy pro
ženská povolání v Uh, Brodě.
Městská odborná škola pro ženská povo
lání v Uh. Brodě zařazuje se s platností od
školního roku 1925/26, podle § 14 d), odst. 3,
zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.,
o změně a doplnění živnostenského řádu, a
podle nařízení ministra obchodu ve shodě
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1927, č. 180 ř. z., do seznamu oněch živ
nostenských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují průkaz řádného dokončení
učebního poměru (tovaryšský list neb zkou
šku tovaryšskou), opovídají-li ženy živnost
oděvnickou, omezenou na šití ženských a dět
ských šatů.
Dr. Hodža v. r.

Novák v. r.

159.
Vládní nařízení
ze dne 14. září 1928
o zrušení slezské zemské školní rady a

o úpravě správy .samostatných slezských
školních fondů.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 9, odst. 4. a 5., zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci po
litické správy:
§ 1.
t1) Slezská zemská školní rada v Opavě se
zrušuje.
(2) Její působnost přenáší se na zemskou
školní radu v Brně, která je povinna úřadovati pro území bývalé země Slezské podle
předpisů v tomto území dosud platných. Věci,
týkající se slezských škol s vyučovacím jazy
kem československým, pokud jsou předmětem
sborového usnášení, náleží do působnosti
sekce české, škol s vyučovacím jazykem ně
meckým do působnosti sekce německé a věci
škol s vyučovacím jazykem polským a jiným,
jakož i věci, uvedené v § 38 zákona ze dne
12. ledna 1870, č. 3 mor. z. z., o dozoru ke
školám, ve znění, upraveném zákonem ze dne

27. listopadu 1905, č. 4 mor. z. z. z r. 1906,
do působnosti plenárních schůzí obou sekcí
zemské školní rady.
(s) Působnost, vyhrazená dosud presidentu
slezské zemské správy politické, jakožto před
sedovi zemské školní rady, přenáší se na zem
ského presidenta moravskoslezského, jakožto
předsedu zemské školní rady v Brně.
§ 2.
(!) Slezský zemský školní fond (§43 zá
kona ze dne 6. listopadu 1901, č. 41 slez. z. z.,
o zřizování, navštěvování a vydržování veřej
ných obecných škol) přechází podle § 5, odst.
2., a § 42 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., do
správy zemského výboru moravskoslezského.
(2) Slezský zemský pensijní fond učitel
ský (§ 90 zákona ze dne 6. listopadu 1901,
č. 42 slez. z. z., o úpravě právních poměrů
učitelstva veřejných škol obecných) přechází
do správy zemské školní rady v Brně.
§ 3.
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti
dnem 1. prosince 1928. Přípravné práce, po
třebné k jeho včasnému provedení, lze však
provésti již v době předchozí.
§ 4.
Provedením tohoto vládního nařízení se po
věřuje ministr školství a národní osvěty v do
hodě s ministry vnitra a financí.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Novák v. r.
.Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.

160.
Vládní nařízení
ze dne 14. září 1928
o úschově peněz a jiných cenných hodnot
(veřejnými) notáři.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX. zákona ze dne 25. července 1871.
č. 75 ř. z., jímž jest zaveden nový řád notář
ský, § 153 tohoto potářského řádu a §§ 171
a 215 zák. čl. XXXV/1874 o veřejných no
tářích ;

Sbírka zákonů a nařízení, č. g@g.

§ 1.
(!) Notáři (na Slovensku a Podkaroatské
Rusi^ rozumějí se jimi v tomto nařízení ve
řejní notáři) jsou povinni svěřené jim peně
žité hotovosti a jiné cenné hodnoty (jako spo
řitelní a vkladní knížky a listy, cenné papíry,
skvosty a cizozemské peníze) vésti v patrnosti
ve zvláštní knize úschov, do níž jest zapiso
vat! jednotlivá deposita v pořadu, jak došla
a byla vydána. Při tom je lhostejno, byla-li
deposita ta převzata v souvislosti s jejich
úřední činností jako notářů nebo s jejich čin
ností jako zástupců stran, pokud je jim tato
činnost vůbec dovolena.

(2) Notář je povinen stvrditi v knize
úschov každý příjem a každé vydání vlastno
ručním podpisem.
(3) Strana odevzdávajíc deposita osobně
podpise zápis o příjmu deposita notářem
v knize úschov. Stejně učiní strana přijíma
jící osobně depositum z úschovy notáře. Zá
konná ustanovení o tom, kdy notář má straně
vystavili potvrzení, dotčena tím nejsou; rov
něž nikoliv právo strany nebo notáře žádati
potvrzení zvláštní.
§ 2.
(i) Není-li zvláštního příkazu strany, může
notář uložiti deposita u peněžního ústavu,
oprávněného přijímati deposita, na jméno
strany, v jejímž jméně jedná, nebo ukládá-li
je hromadně, na jméno své s označením „de
posita notářská", nebo v bezpečných schrán
kách (saxes). Peněžité hotovosti může uložiti
také na zvláštní běžný účet u spolehlivého
peněžního ústavu nebo na zvláštní vkladní
kmzku; účet nebo vkladní knížky buďte
označeny jménem notáře a dodatkem „depo
sita notářská".
(") Nepoužije-lř však úschovy uvedené
•4 °
-16 notar Povinen uschovati depo
sita oddelene od hotovostí a cenných hodno*
jemu náležejících ve zvláštních obalech (ba
líčcích, krabičkách a pod.) v pokladně
§ 3.
Doklady o příjmu a výdaji, dále výpis
z uccu peněžních ústavů (§ 2, odst. 1.) je p<
Mněn notár uschovávat! po dobu nejméně d<
seti let od vydání deposita.
§ 4.
„ -11 j Notářské komory jsou povinny podle
zasad tohoto nařízení vydati podrobné před-
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pisy o tom, jak je vésti v patrnosti deposita
notářů, zvláště vydati jednotné vzorce knihy
úschov. Podle potřeby mohou stanovití po
vinnost vésti ještě jiné pomůcky (na příklad
knihu účtů stran, seznam jmen a pod.).
Kniha úschov a jiné jimi předepsané pomůcky musí^ býti upraveny tak, aby bylo
možno při řádném vedení kdykoli seznati,
jaká deposita má míti notář uložena, kde sku
tečně jsou a jakou peněžitou hotovostí může
notář volně nakládati.
(2) Při prohlídkách agendy notářů je vždy
zjistiti, zda všechna notářská deposita jsou
řádně uložena a zda předepsané pomůcky evi
dence deposit jsou řádně vedeny.
š 5.
i1) Předpis obsažený v nařízení č. 563/1875
I. M. E. (instrukce pro veřejné notáře) o tom,
jak je vésti vzorec IV k § 156 d) zák. čl.
XXXV/1874, se zrušuje.
(2) Toto nařízení provede ministr spra
vedlnosti.
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Engliš v. r.
Udržal v. r,
Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r.
Novák v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

161.

Vyhláška ministra financí
ze dne 13. září 1928
o tom, že se signaturní služba zemské finanční
pokladny v Brně převádí na hospodářský úřad
finanční v Brně.
Vzhledem k § 2, odst. 2., nařízení minister
stva financí ze dne 23. února 1900, č. 36 ř. z.,
o úředním vtisku kolkových cenných známek,
vyhlašuje se, že touto prací (službou signa
turní) v Brně místo zemské finanční po
kladny pověřuje se s působností od 1. října
| 1928 hospodářský úřad finanční.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Engliš v. r.

