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cit. zákona z 27. listopadu 1896, č. 257 ř. z., pokud 
jím upravena jsou všeobecná služební právu!ui, 
zákon z 12. července 1872, č. 112 ř. z„ o žalob
ním právu stran, porušil-li soudce právo, na úřed
níky a sluhy zejména zákon z 25. ledna 1914, 
č. 15 ř. z. (služ. pragm.), a na veškeré zaměst
nance zejména zákon ze 7. října 1919, čís. 541 
Sb. z. a n., a ze 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. 
a 'ii. z r. 1920.

Zvláštní požitky, jež se poskytují státním 
zaměstnancům vzhledem k mimořádným nyněj
ším poměrům na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 
nejsou tím dotčeny.

§ 3.

Kdo chce být ustanoven při úřadech v § 2, 
první odst., uvedených, musí splniti náležitosti, 
jichž vyžadují pro službu toho druhu ustanovení 
platná v ostatních částech republiky Českoslo
venské.

Ustanovení toto netýká se osob, které do 
účinnosti tohoto zákona zaměstnance úřadů v § 2, 
pro ustanovení v úřadech podle práva uherského.

§ 4.
Ministr spravedlnosti může do 60 dnů od 

účinnosti tohoto zákona zaměstnance úřadů v § 2, 
odstavci prvním, uvedených, kteří podle § 2 zá
kona ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n., 
prozatímně byli ponecháni ve svých úřadech, 
propustiti bez veškerých nároků, jestliže hrubě 
porušili vykonaný slib podle citovaného zákona.

§ 5.

V téže lhůtě může ministr spravedlnosti za
městnance v § 4 vytčené dáti na odpočinek, při 
čemž budou jim poskytnuty zaopatřovací po
žitky v té míře a potud, pokud by na ně měli 
nárok podle zákonů uherských platných dne 
28. října 1918.

V případech zvláštního cřetcle hodných 
mohou požitky tyto býti zvýšeny. Zvýšení to 
však nesmí býti větší, než stanoví zásada zákona 
ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 19Í0.

§6.
Veškeří zaměstnanci vytčení v § 4, ohledně 

nichž bud výslovně nebo uplynutím zákonné 
lhůty práv §§ 4 a 5 nebude použito, stávají se 
státními zaměstnanci trvale ustanovenými, jak
mile vykonají služební přísahu stanovenou pro 
zaměstnance toho druhu.

Nepřiblásí-li sc takový zaměstnanec k slu
žební přísaze do 14 dnů po úředním vyzvání 
nebo po uplynutí lhůty podle § 4, může ohledně 
něho ministr spravedlnosti užiti práva §§ 4 nebo 
5 bez ohledu na to, že Ihňta tam stanovená 
uplynula.

§ 7.

Zákon tento nabývá účinnosti dnen 
1. května 1920.

Provedením jeho pověřuje se vláda.

T. G- Masaryk v. r- 
Tusar v. r.

Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.
Prášek v r.
Švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Klofáč

Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Veselý v. r. 

Dr. Beneš v. r.
Dr. říeldler v. r. 
Habrtnan v. r. 

v. r.
Sonntág v. r.,

jako ministr financí a správce ministerstva pro 
zásobováni lidu.

Čís. 271.

Zákon ze dne 15. dubna 1920,

kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne
6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ruče
ním obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou 
Rus a pozměňují ustanovení §| 115 a 116 tohoto 

zákona.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I

Platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 53 
ř. z., o společnostech s ručením obmezeným, 
rozšiřuje se se změnami a doplňky článků II. a
III. na Slovensko a Podkarpatskou Pus.

Článek II.

§§ 115 a 116 zákona ze dne 6. března 1906, 
č. 58 ř. z., nahrazují se těmito předpisy:

Pro zdaňování společností s r. o. platí, po
čínajíc berním rokem 1920, tytéž zásady, podle 
nichž se zdaňují společnosti akciové.

Ukládacim kapitálem po rozumu Š 100, odst. 2., 
zákona o osobních daních ze dne 25. října 1896, 
č. 220 ř. z., rozumí se splácený kmenový kapitál 
s příplatky podle §.72 a nezaplacený dluh z prio
ritních obligací.

Při vyměřování daně přídavečné dlužno 
ukládacim kapitálem podle § 100, odst. 7. a 8„ 
zákona o osobních daních, rozuměti splacený 
kmenový kapitál s příplatky podle § 72.
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Článek III.

Ustanovení §§ 117—120 téhož zákona zů
stávají v platnosti se změnami provedenými zá
konem ze dne 27. května 1919, č. 304 Sb. z. a 
a ze dne 7. ledna 1920; 5. 31 Sb. z. a n.

Článek IV.

Ustanovení článků I. a III, nabývají účin
nosti dnem 1. května 1920; ustanovení článku II. 
dnem 1. ledna 1920.

Článek V.

Provedením tohoto zákona pověřují se mi
nistři spravedlnosti, obchodu, financí a ministr 
pro sjednocení zákonodárství a správy.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Heidler v. r. Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r. Sonntág v. r.

Cis. 272.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 20. dubna 1920

ku provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 
Sb. z, a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze 
dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech 
c ručením obmezeným, na Slovensko a Pod
karpatskou Pus a pozměňují ustanovení §§ 1Í5 

a 116 tohoto zákona.

Podíle čl. V. zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 271 Sb. z. a n., a § 127 zákona ze dne 6. března 
1906, č. 58 ř. z., se nařizuje:

§ 1.

Pro firmy společností s ručením obmezeným 
podle zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., 
pokud se týče podle zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 271 Sb. z. a n., jest určen obchodní rej
střík, sestavený podle formuláře C.

§ 2.

Do jeho sloupce prvého zapisuje se běžné číslo 
firmy a řadové číslo zápisu;

do sloupce druhého: den usnesení soudu zápis 
povolujícího;

do třetího: plné znění firmy společnosti;

do čtvrtého: místo hlavního závodu a případ« 
nélio odštěpného závodu;

do pátého: předmět závodu;

do šestého: výše kmenového kapitálu;

sedmý sloupec uvádí splátky na kmenový ka
pitál při zřízení společnosti (§11, odst. 2., zákona)', 
jakož i každé požadování doplatku (§ 64 zák.) a je
jich výši;

osmý sloupec uvádí jména a příjmení zříze
ných jednatelů a, je-li některý jednatel zřízen po
dle § 15. odst. 3., zákona, jméno korporace, kterou 
byl příslušný jednatel zřízen.

Devátý' sloupec uvádí jména zřízených snad 
pirokuristů a udává, zda některý prokurista má 
právo zastupovací sám pro sebe aneb, zda-H a pod 
kterými podmínkami jest stanoveno kolektivní 
právo zastupovací. U společností, které jsou v li
kvidaci, buďtež zde zapsána jména likvidátorů.

Do desátého sloupce zapsati jest:

ai datum společenské smlouvy, datum učiněných 
usnesení o změnách a datum schvalovacích 
listin, jc-li takových třeba,

b) doba, po kterou podnik má trvati (§ 12, č. 7., 
zák.),

c) ustanovení společenské smlouvy o způsobu, 
kterým se dějí vyhlášky společenské,

d) způsob, kterým jednatelé mají svoji vůli pro- 
Mašovati a společnost podpisovat!, a to 
i tehdy, když tento způsob se od zákonitého 
pravidla neodchyitije,

e) byla-li do společenské smlouvy pojata usta
novení v § 6, odst. 4., zák. uvedená, poukaz 
ke článkům společenské smlouvy, které ob
sahují taková ustanovení,

f) má-li dle zákona neb podle společenské 
smlouvy býti zřízena dozorčí rada, uvedení 
této skutečnosti.

Jedenáctý sloupec jest určen ke všem jiným 
zápisům, zákonem nařízeným 'nebo dopuštěným, 
nenáležejícím do jiného sloupec.

§ 3.

Zapíšc-li se v obchodním rejstříku hlavního 
závodu, že byl odštěpný závod zřízen v obvodu 
jiného sborového soudu, vyznačen bud tento sbo
rový sond u místa odštěpného závodu. Rovněž 
jest poznamenat! v obchodním, rejstříku odštěp
ného závodu při místě hlavního závodu sborový 
soud, který je příslušný pro tento hlavní závod.


