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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.

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

Článek IV.

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;

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.

do pátého: předmět závodu;
do šestého: výše kmenového kapitálu;

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:

Cis. 272.

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

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 20. dubna 1920

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

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.

c) ustanovení společenské smlouvy o způsobu,
kterým se dějí vyhlášky společenské,
d) způsob, kterým jednatelé mají svoji vůli proMašovati a společnost podpisovat!, a to
i tehdy, když tento způsob se od zákonitého
pravidla neodchyitije,

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;

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.
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§ 4.
Veškeré přílohy, opovědí, výkazy a pro
hlášení, jež je předložití po zákonu soudu, rejstří
kovému, buďtež pospolu zařáděny ve sbírce listin
ve svazcích označených číslem firmy, na niž se
vztahují, tedy rejstříku A, B neb C.
§ 5.
Ověřený opis usnesení společností s r. o. se
týkajících zaslat! jest z moci úřadu:
1. na Slovensku a Podkarpatské Rusi:
a) obchodní a průmyslové komoře hlavního, po
kud se týče odštěpného závodu společnosti,
b) rediakci ústředního oznamovatele při minister
stvu spravedlnosti v Praze k uveřejnění,
a kromě toho:
2. na Slovensku:
a) generálnímu finančnímu ředitelství v Brati
slavě,
b) příslušným finančním ředitelstvím,
3. na Podkarpatské Rusi:
a) finančnímu referentu při civilní správě na Pod
karpatské Rusi v Užhorodě,
b) příslušným finančním ředitelstvím.
Úřadům č. 2 a), 3 a) přísluší práva v § 102,
odist. 4., zákona uvedená.
§ 6.
Spisy firem společností s r. o. se týkající zapisují
se na' Slovensku a Podkarpatské Rusi do rejstříků
podle formulářů XLIII a zakládají se do obalů
podle formuláře XLIV ku nařízení ministerstva
spravedlnosti ze dne 25. července 1914, č. 42.200,
§§ 120, 121, zavedených a způsobem v tomto na
řízení uvedeným s těmito odchylkami:
Rejstřík všeobecný budiž označen na místo
„Cg“ nyní „firm.“.
Jednací číslo spisů, dle nichž firemní zápis
proveden nebyl, vyznačuje se „firm.“ s číslem rej
stříku a postranním označením roku, na př. „firm.
520/15“.
Jednací číslo spisů, dle nichž byl firemní zá
pis proveden, utvoří se tím, že pod označení ze
všeobecného rejstříku napíše se Rg, pak formulář
buď A pro firmy jednotlivců neb B pro firmy

společenské a společenstevni aneb C pro firmy
společenské s r. o., k tomu číslo, pod kterým je
firma v tomto rejstříku zapsána a vedle toho číslo,
pod kterým je zápis proveden, ku př.:
firm 450
firm 280
firm 45
Rg A 40—2 Z15, RgB50 —1 /20> RgC2—2/20Je-li více svazků jednotlivých druhů firem,
označí se tyto příslušnými čísly a vyznačí též ve
značce, ku př.:
firm 45
Rg C II 2—1 /21-

Jinak platí na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi předpisy jednak nařízení ministerstva země
dělství, obchodu a průmyslu a spravedlnosti ze
dno 1. prosince 1875. č. 26.922, pokud nedoznaly
změny tímto nařízením a provedeným zákonem
s tou odchylkou, že předpis § 22, odst. 6., tohoto
nařízení se zrušuje. Dále platí s odchylkami v § 6
tohoto nařízení také ostatní předpisy nařízení mi
nisterstva spravedlnosti ze dne 25. července 1914,
č. 42.200.
V ostatní části oblasti republiky Českosloven
ské zachovávají so dosavad platná nařízení o ve
dení rejstříku a deníku firemního, s tou obměnou,
že do sloupce druhého rejstříku fortn. A, B, C za
pisuje se na místo „den zápisu“ „den usnesení"
soudu povolujícího.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
1920.
Provésti je ukládá se ministru spravedlnosti,
financí, obchodu a ministru pro sjednocení zákono
dárství a správy.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
říanipl v. r.
Habrnian v. r.
Dr. ficdža v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Heidler v. r.
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