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akcií pro dosavadní společníky, anebo kdyby 
tato nová akciová společnost použila v době 
pozdější převzatého nezdaněného fondu re- 
servního k výplatě nebo k doplnění dividen
dy, zdaní se dodatečně částky takto použité, 
a to pro berní rok, který následuje po ob
chodním roce, v němž fondy, zálohy nebo pře
bytky byly takto použity.

K § 2.
Zákon nabyl platnosti dne 6. září 1921 a 

platí tedy pro všechny k § 1 pod čís. 1.—6., 
uvedené případy, nastalé po dni 5. září 1921.

Platnost zákona končí dnem 31. prosince
1923. Výhody tohoto zákona buďtež však při
znány i v případech, kde jednání, potřebná 
pro sloučení nebo přeměnu podniku, byla 
prokazatelně započata ještě před 31. prosin
cem 1923, zápis výmazu společnosti sloučené 
nebo přeměněné nemohl však bez zavinění 
strany býti do uvedené lhůty v rejstříku pro
veden. Průkaz o započetí likvidace jest pro
vést! ověřeným opisem o dotyčném usnesení 
valné hromady a výnosem příslušného ob
chodního soudu o zápisu likvidační firmy do 
rejstříku.

Berním správám jest se postarati o to, aby 
této výhody se nezneužívalo.

Č 1 á n e k II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

Dr. Beneš v. r.
černý v. r. 
Habrman v. r.
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Mičura v. r.

408.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921 
o zrušení československé komise pro hospo

daření kostmi.
Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna 

1920, čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto:

§ I-
Nařízení ministra průmyslu, obchodu a 

živností ze dne 11. února 1919, čís. 70 Sb. z.

a n., o hospodaření kostmi, kostním tukem a 
kostní moučkou, jakož i nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 15. května 1919, 
čís. 247 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s kostmi, 
se zrušují. Obchod s kostmi a s kostní mouč
kou je nadále volný.

Likvidaci československé komise pro ho
spodaření kostmi provede správní výbor ko
mise, doplněný zástupcem ministerstva prů
myslu, obchodu a živností a ministerstva fi
nancí, kteří mají právo veta.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. prosince 1921.

Provedením jeho pověřuje se ministr prů
myslu, obchodu a živností a ministr financí.

Dr. Beneš v. r.

černý v. r. Staněk v. r.
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Habrman v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r.

Dr. Dolanský v. r. Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

409.
I Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. října 1921 
o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o auto- 
risaci civilního technika (civilního inženýra 

nebo civilního geometra).

Dle § 27 nařízení státního ministerstva ^ 
dne 8. prosince 1860, čís. 268 ř. z., se na
řizuje:

§ 1.
Zkušební taxy, které dle § 13 vyhlášky mi

nisterstva veřejných prací ze dne 5. června 
1914, čís. 127 ř. z., jsou povinni zaplatí1 
uchazeči o autorisaci civilního technika (cl" 
vilního inženýra nebo civilního geometra b 
zvyšují se o 200%, takže na předsedu ne^ 
spoluúčinkujícího člena zkušební komise pr " 
padne napříště (§ 13, odst. 4., cit. vyn aS 
ky) odměna 90 Kč.


