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nežli průměrný úrok placený společností za 
uplynulý rok z vázaných vkladů úsporných 
osobám třetím, zvětšený o úrokovou prémii 
v nejvyšší výměře. Zbude-li z tohoto důvodu 
ještě něco, přenese se podle usnesení valné 
hromady bud’ na nový účet, nebo přikáže se 
některému z fondů.

Fondy společnosti.

§ 28.

Z čistého zisku jest utvořili fond reservní. 
Valná hromada může se usnésti též o zříze
ní fondů dalších, zvláště fondu ztrátového 
k úhradě ztrát určitého druhu nebo fondu 
pro podporování péče bytové.

§ 29.

Fond reservní slouží k uhrazení možných 
ztrát; jest jej shromažďovali až do 10% pů
vodního kmenového kapitálu. Jakmile do
sáhne této výše, může přestátí další přidě
lování z čistého zisku. Byl-li fond ztrátami 
zmenšen, musí býti doplňován až do nazna
čené výše.

Sběrny.

§ 30.

Jednatelé mohou za souhlasu dozorčí rady 
zříditi sběrny mimo sídlo společností.

Úkolem jejich jest:

1. přijímali žádosti za poskytnutí zápůj
ček a úvěrů, připraviti jich vyřízení, pcdá- 
vati informace o úvěruhodnosti žadatelů 
a vykonávat! dozor nad dlužníky;

2. přijímali úsporné vázané vklady.

Pro sběrny, které mohou býti zřízeny jen 
u člena společnosti, vydán bude zvláštní jed
nací řád.

Zrušení společnosti.

§ 31.

Na zrušení společnosti usnáší se valná 
hromada. Nastane-li zrušení, musí býti pro
vedena likvidace mimo případy uvedené 
v §§ 95 a 96 zákona o společnostech s ručením 
obmezeným.

Valná hromada, která se usnese na zru
šení, má zároveň zvoliti tři likvidátory. Tito 
mají zastupovati společnost a vésti závcd po 
dobu likvidace a firmu s označením, vyzna
čujícím likvidaci, společně znamenali podle 
obdoby § 7 společenské smlouvy. Likvidátoři 
nemusejí býti členy společnosti. Valná hro
mada má právo kdykoliv likvidátory odvo- 
lati. Po dobu likvidace zůstávají v platnosti 
ustanovení o valné hromadě a dozorčí radě. 
Pro rozdělení jmění zrušené společnosti platí 
ustanovení zákona o společnostech s ručením 
obmezeným.

206.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 2. června 1921 
o celním osvobození raných braní borů 

v roce 1921.

Na základě § 3 zákona ze dne 20. února 
1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vy- 

| bírání cla, zrušuje se na dobu do 15. července 
1921 clo z dovozu raných bramborů.

Tím pozbývá na stejnou dobu platnosti 
ustanovení vysvětlivek k pol. čís. 43 celního 
sazebníku, podle něhož rané brambory, do
vážené v době od 15. února až do 81. července, 
podrobeny jsou při dovozu autonomní celní 
sazbě dle tar. pol. 43 a) v obnosu K 20'-—- za 

•100 kg.

Nařízení toto platí od 1. června 1921.

Výkonem jeho se pověřuje ministr financí.
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