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Čís. 465.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 3L92€
o zřizování společností s r. o. a společností
akciových (komanditních na akcie), o zvyšováni
základního kapitálu těchto společností a zakládání
pobočných ústavů.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
čís. 337 Sb.-z. a n„ se nařizuje:
v

§ 1.

Ministerské nařízení ze dne 3. září 1918, čís.
323 ř. z., nařízení uherské vlády ze dne 2. září
1918, čís. 3780, a nařízení ministra s plnou mocí
pro Slovensko_ze dne 19. března 19i9, č. 55/1919,
8691919, se zrušují.
>
Na místě ustanovení těchto nařízení platí pro
zakládání společností s r. o. a společností akcio
vých (komanditních na akcie), zvyšování základ
ního kapitálu a zřizování pobočných ústavů před
pisy tohoto nařízení.
§ 2.
2ádá-li se po dobu mimořádných poměrů,
které byly způsobený v podnikání hospodářském
válkou a přechodem z válečného do mírového ho.
spodářství, o zápis společnosti s r. o. neb usne
sení společnosti s r. o. na zvýšení kmenového ka
pitálu do obchodního rejstříku, anebo jde-li o zá
pis' usnesení cizozemské společnosti s r. o. na pře
nesení sídla z ciziny do tuzemska, oznámí to svod
ministerstvu vnitra a smí zápis povoliti, nepodá-li
toto ministerstvo, vy žádajíc si mínění zúčastně
ných ministerstev, do 6 týdnů ode dne, kdy došlo
oznámení soudu, proti tomu námitek.
Oznámení soudu záleží při zřízení společno
sti s r. o. v tom, že zašle opis společenské smlou
vy, při zvýšení kmenového kapitálu v tom, že za
šle výpis z obchodního rejstříku o společnosti a
vyhotovení usnesení o zvýšení kapitálu, a ko
nečně Při přenesení sídla z ciziny do tuzemska
v tom. že zašle opis usnesení příslušného spole
čenského oryánu a výtah z rejstříku.
Vyjmenované doklady a opisy nechť předloží
strana.
Souhlas k zápisu společností s r. o. neb k zá
pisu usnesení takových společností na zvýšení
kmenového kapitálu neb na přenesení sídla z ciziny
do tuzemska může'ministerstvo vnitra uděliti pod
mínečně, pokud toho veřejné zájmy nebo prospěch
společnosti vyžadují. Jde-li o zápis nové společ
nosti s r. o. nebo zvýšení kmenového kapitálu,
může ministerstvo vnitra zejména žádati, aby zří
zen byl reservní fond v § 4 uvedený.
Změna společenské smlouvy u: společností
s r. o., k jichž zápisu do obchodního rejstříku dán

byl souhlas podmínečně, není bez povolení mini
sterstva vnitra přípustná.
/,

§ 3.

Po dobu mimořádných poměrů jest třeba
zvláštního státního povolení:
a) ke zřízení nových /akciových společností,
i když zákonné předpisy platné v místě, kde má
býti sídlo nové společnosti, nevyžadují povolení
státní správ?, k zakládání akciových společností;
b) ke zvýšení základního kapitálu akciových
společností (komanditních společností na akcie),
i když nejsou společnosti ty dle stanov nebo zá
konných předpisů platných y jich sídle povinny
opatřiti silákové povolení;
c) ke zřizování pobočných ústavů akciových
společností (komanditních společnosti na* akcie)
v místech, na která se nevztahuje působnost zá
konných předpisů platných v sic’ společnosti;
d) k zakládání pobočných ústavů cizozem
ských akciových společností na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi.
Udílet! povolení přísluší ministerstvu vnitra
v dohodě s ministerstvy financí a obchodu, po
případě s ostatními příslušnými ministerstvy.
§4. ;
Po dobu platnosti tohoto nařízení lze uděliti
povolení ke zřízení akciových společností jen
tehdy, prokáží-li zakladatelé, že se zavázali upisovatelé akcií platně upsané akcie převzíti v ta
kové ceně, aby mohl býti zřízen hned při ustavení
se společnosti reservní fond ke krytí možných
ztrát ve výši 10% akciového kapitálu hotově
splaceného.
Výjimku může povoliti ministerstvo vnitra
v dohodě s Ministerstvem financí z důvodů zvlášt
ního zřetele zasluhujících.
Fondu v odstavci 1. zmíněného nesmí býti
použito v podnicích společnosti, nýbrž musí tento,
fond býti uložen v československých státních dluž
ních úpisech a odevzdán v úschovu Zemské bance
král. Českého. Týn krytí obchodních ztrát může
fondu toho býti použito teprve tehdy kdy všecky
ostatní reservy byly vyčerpány. Povinnost ke
zřízení reservního fondu v odk. 1. uvedeného n!o_
žiti může státní správa též udělujíc povolení ke
zvýšení akciové jistiny.
Pokud povinnosti ke zřízení- reservního fondu
nebylo plně vyhověno, nesmí příslušný zápis do
obchodního relVnku býti proveden.
Za platnosti tohoto nařízení pozbývá účinno
sti odst. 1. §u 4 nařízeni ministerstva vnitra, finan
cí. obchodu, spravedlnosti a orby ze dne 20. Září
1899, čís. 175 ř. z., a mohou tudíž předběžná po
volení k založení akciových společností býti udí
lena jen ministerstvem vnitra.
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§ 6.
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Po dobu platnosti tohoto nařízení podléhají
akciové společnosti provozující peněžní a ban
kovní obchody státnímu dozoru, i když dozor ten
zákony platnými v sídle společností takových na
řízen není.
Dozor nad ústavy těmi přísluší ministerstvu
financí. Výlohy dozoru státního hradí ústavy do
zoru podrobené.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o uvolnění vkladu a podílů k upisování čtvrté
s.átní půjčky.

§ 7.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedením se pověřují-ministři vnitra,
spravedlnosti, financí a obchodu.

§ 1.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. EngHš

v.

r.

Staněk v.

Dr. řfofowetz v. r.

Johanis

r.

v. r.

Sonntás: v. r.

vládního

nařízení

ze

dne

§ 2.

Dr. Winter v. r..
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra spravedlnosti.

Stříbrný v. r.
Dr. Dérer
Dr. Markovič v. r.

Ustanovení

26. srpna 1919, č. 488 Sb. z. a n., se rozšiřuje, po
kud jím byly uvolněny řádně přihlášené vklady
a Podíly do obnosu použitého k upsání druhé
státní půjčky republiky československé, na upi
sování čtvrté, státní půjčky, povolené zákonem
ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n.

v.

r.

Čís. 466.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upi
sování čtvrté státní půjčky.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Us+anovení §u 8 vládního nařízení ze dne
9. března 1920, čís. 146 Sb. z. a n., se rozšiřuje
na upisování čtvrté státní půjčky povolené záko
nem ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n.
§ 2
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vylilášení.
š 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.
Švebla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beceš v. r.
Johanis v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr^Hotowetz v. r. Dn» Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Markovič v. r.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 3.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.

Švebla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
íiabrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Staněk v. r.

Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.

Čís. 468.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920
o měně na Československém Těšínsku.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Pro směnu hotovostí v polských markách za
československé koruny, pokud tyto markové ho
tovosti nepřesahují obnosů, jež byly obyvatelům
Těšínská, které připadlo Československé repu
blice, vyplaceny při řádné výměně za neokolkované bankovky, stanoví se poměr 300 polských
marek = 100 Kč.

