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nářů vyslanými, provádí-li se stavba dle schvá
lených návrhů a smluv.

Zřídí-li se akciová společnost, má komisař 
ustanovený státní správou též právo,-kdykoliv to 
uzná za přiměřené, přitomen býti zasedáním 
správní rady nebo jiného zastupitelstva, které 
bude představenstvem společnosti, jakož i val
ným hromadám a zastaviti všechna usnesení a 
opatření, která by se příčila zákonům, koncesi 
nebo stanovám společnosti, případně která by 
byla na újmu prospěchu veřejnému; v takovém 
případě má si komisař však vyžádati ihned roz
hodnutí ministerstva železnic, které se má státi 
bez průtahu a jest pro společnost závazným.

Za tento dohled na železniční podnik jsou 
koncesionáři povinni platiti státní pokladně roční 
úhrnnou náhradu, jejíž výši ustanoví státní správa 
dle rozsahu podniku místní dráhy.

§ 15.

Státní správě zůstavuje se kromě toho právo, 
jestliže by přes to, že byla dána výstraha, byly 
opětně porušeny nebo nesplněny závazky ulo
žené v koncesní listině nebo v koncesních pod
mínkách nebo v zákonech, aby učinila v příčině 
toho opatření podle zákona a prohlásila podle 
okolností koncesi ještě dříve, než uplyne doba 
jejího trvání, za zaniklou. Zejména může se takové 
prohlášení státi, když se nevyhoví závazkům 
v §u 2 stanoveným, co se týče dokončení stavby, 
zahájení dopravy, pokud překročení vyměřené 
lhůty nemohlo by se omluviti dle §u 11, lit. b), zá
kona o udílení koncesí pro stavbu soukromých 
železnic.

Ministr železnic:
Dr. Franke v. r.

Cis. 441.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. červenoe 1920,
kterým ukládá se československým státním pří
slušníkům povinnost přihlásiti své majetkové 
zájmy na cizích plavebních podnicích říčních 

a námořních.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Českoslovenští státni příslušníci, resp. tu
zemské a nostriíikované podniky jsou povinni při
hlásili ministerstvu obchodu veškeré své majet
kové zájmy, jež mají na bývalých rakouských,

uherských nebo německých paroplavebních pod
nicích říčních a námořních, jakož i jiných podni- 
cícjh, jen nepřímo vodní dopravě sloužícich, a to 
zvláště loděnicích, přístavních podnicích spedič
ních a skladištních, podnicích vodostavebních a 
bagrovacích.

Sem náležejí zejména: vlastnická, spoluvlast- 
n cká zástavní práva, dlužní pohledávky, práva ze 
smluv nájemních, dopravních, provozních, ja
kož i z jiných titulů právních na podnicích výše 
vyznačených.

Přihlášku povinny jsou podati i takové pod
niky cizozemské, které mají v území Českoslo
venské republiky svoji provozovnu; pokud ovšem 
nabyly těchto práv již před 11. listopadem 191S,

Přihlášku učmiti jest co nejdříve přímo mini
sterstvu obchodu, nejpozději pak do 15. srpna t. r.

§ 2.

Př hláška obsahujž tyto údaje:

1. Jméno, příjmení a bydliště podatele, jakož 
i jeho státní příslušnost, po případě jméno spo
lečnosti nebo podniku přihlášku činícího, sídlo 
jeho správy, místo provozovny a údaje o jeho 
státni příslušnosti.

2. Jméno a sídlo podniku, jehož se přihlašo
vané právo týká.

3. Druh práva v § 1 uvedeného, na př. akcie, 
dlužní úpis, nájemní smlouva a pod.

4: Doba nabytí těchto práv neb zájmu, jakož 
i sdělení, jak s nimi bylo naloženo po 11. listo
padu. 1918.

5. Při akc ích, dlužních úpisech atd. počet 
kusů toho druhu vydaných celkem, jich jmeno
vitá hodnota, jakož i serie, Čísla a počet přehlá
šených kusů; jestliže tyto cenné papíry nejsou 
v držení majitele, jest udatš, zda jsou uloženy 
nebo zastaveny, při čemž buďtež udány důvody 
a místo uschování. Při podnicích menších udati 
jest rovněž celkovou výši kapitálu podniku.

6. Smlouvy buďtež předloženy v opise 
s označením sídla a druhu podniku druhé smluvní 
strany a budiž případně uvedeno, jaké překážky 
jsou kladeny jejímu provádění. '

§3.'

Každá pozdější změna v právech, o nichž dle 
§§ 1 a 2 přihláška bude učiněna, podléhá rovněž 
povinnosti přihlášky přímo mnisterstvu obchodu.

§ 4.
Neuposlechnutí povinnosti tímto nařízením 

uložené, pokud nepodléhá přísnějšímu trestu, bude
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trestáno politickými úřady I. stolice, na Slo
vensku a v Podkarpatské-Rusi administrativními 
policejním' vrchnostmi I. stolice, peněžitou po
kutou ve výši až do 10.000 Ký a v případě ne- 
dobytnosti vězením do tří měsíců, případně i pro
padnutím nepřihlášených podílu ve prospěch 
státu, kdyby bylo zjištěno, že přihláška byla 
opomenuta ve zlém úmyslu.

§ 5.

Podáním přihlášky nepozbývá strana práva 
volného nakládání, aniž nabývá nějakých práv 
vůč správě státní.

\
§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr 
obchodu.

Šyefila v. r„
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Engliš v. r- 
Sonntág v. r.
Dr. Meissjíer v. r. 
Johanis v. r.

Stříbrný v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Šrobár v. r.
Dr. fioíowetz v. r.
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