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§ 14.

Dozorci orgány ministerstva financí mohou 
kdykolivěk nahlédati v obchodní knihy, spisy 
a zápisky společnosti; dozorčí komisaři mají 
krom toho právo zúčastniti se každé schůze tu
zemské representace společnosti, jichž pravidelné 
konání může ministerstvo financí naříditi a za
stavit! až do rozhodnutí ministerstva financí 
výkon usnesení representace, které odporuje 
zákonu, vládním nařízením neb stanovám spo
lečnosti.

§ 15.

Společnosti, které za připuštění včas ne- 
zažádaly, neb jimž připuštění to bylo odepřeno, 
dále. společnosti, které připuštěny byvše, poža
davkům připouštěcí listiny neb ustanovením 
tohoto nařízení neb cis. nař. z 29. listopadu 1865, 
č. 127 ř. z., neb příslušným ustanovením uherského 
zák. čl. XXXVÍI. z r. 1875, resp. čl. XXXVI. 
z r. 1876 nevyhověly, a konečně společnosti, jichž 
připouštěcí listina z jiných důvodů platnosti po
zbyla, jsou povinny likvidaci svých tuzemských 
podniků bezprodleně zavěsti.

Výnos státní správy, kterým byla činnost 
společnosti v tuzemsku zastavena a likvidace na
řízena, jest na útraty společnosti v listech v odst.
a) §u 11 vyhlásiti.

Likvidaci dlužno provést! dle analogie čt. 
244 a násl. obch. zákona, jakož i § 202 a násl. uh. 
zák. čl. XXXVII. z r. 1875. Likvidaci provede tu
zemská representace společnosti a, nedošlo-li 
k jejímu ustanovení, osoby společností k tomu 
určené. Nebyly-li osoby, dle tohoto předpisu 
k provedení likvidace povolané, do 14 dnů od do
ručení zastavovacího výnosu k zapsání do ob
chodního rejstříku přihlášeny, provedou likvidaci 
na útraty a-nebezpečí společnosti osoby státní 
správou (příslušnými ministerstvy) k tomu usta
novené.

§ 16.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedení ukládá se ministrům financí, 
vnitra, spravedlnosti a obchodu.

Švehla v. r. 
Habnnan v. r.
Dr. Hotowetz v. r, 
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v. r.

Tnsar v. r.
Sonntág v. r. 
Stanek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v.' r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r.

Dr. Markovič v. r.

Čís. 533.

Naříaení vlády'republiky Československé 
ze dne 17. sáří 19 20,

kterým se mění hranice soudního a politického 
okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišfského.

§ i.

Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920, 
č. 285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec Zlámanec 
ze soudního a politického okresu uhersko-brod
ského a přiděluje se k soudnímu a politickému 
okresu uhersko-hradišfskému.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti 3 měsíce po 
vyhlášení. Provésti je ukládá se ministru vnitra
a ministru spravedlnosti.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v, r, 
Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Patka v. r.

r. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.

Čís. 534.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. září 1920
o úpravě obchodu lnem.

Na základě zákona ze dne 15. íh:' 1920, 
.č. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se takto:

Nařízení: vlády republiky Československé ze 
dne 7. dubna 1920, č. 204 Sb. z. a n., o úpravě 
obchodu lnem, zůstává v platnosti jen co do lnu 
před r. 1920 sklizeného. Obchod lnem sklizně 
z r. 1920 upravuje se takto:

§ 2.

Každý jest povinen stonkový len, který má 
v držbě, dáti močiti a vypracovat!.

Aby tento len byl vypracován, možno též 
dožadovat!' se sprostředkování Zemědělských 
podniků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindř. 
Hradci, jež provedou příděl přihlášeného jim mo
čeného lnu tírnám v československém státě, počí
tajíce jako mzdu za tření za každých 100 kg vy
pracovaného lnu částku Kč 300-— a. koudele


