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(°) Charakteristickou součástí kuličkových
ložisek jsou kalené a leštěné ocelové kuličky, které
leží u radiálních ložisek volně mezi dvěma sou
střednými prstenci, kdež se buď přímo dotýkají,
nebo jsou drženy zvláštním vodicím prstencem v určité
vzdálenosti od sebe. U axiálních ložisek leží ku
ličky mezi dvěma symetrickými prstenci nad sebou
uloženými, kdež jsou drženy v pořadí buď dalším
středním vodicím prstencem, z jehož otvorů na obou
stranách vyčnívají, nebo
soustřednými rýhami
v obou symetrických prstencích, v nichž jsou kuličky
uloženy. U ložisek kuželovitých (kónusových)
leží kuličky mezi ložiskovou pánví a zvláštní kuže
lovou částí (kónusem), kdež se kuličky buď bezpro
středně dotýkají, nebo jsou drženy v určité vzdále
nosti od sebe vodicím prstencem z ocelového plechu.
(7) Radiální a axiální kuličková lo
žiska dlužno odbavovali podle poznámky k čís. 483
c 1—c 4 beze zřetele na velikost kuliček v nich ulo
žených, kdežto kuželovitá ložiska jen tenkrát, když
průměr kuliček jest větší než 10 mm. Je-li průměr
kuliček u ložisek kuželovitých 10 mm nebo menší,
patří ložiska jako součástky velocipédů do čís. 552.

5. Podle poznámky za čís. 492 d lze vyclívati na
zvláštní povolení ministerstva financí a za podmínek
jím stanovených jen prohloubené a děrované m ěděné desky silnější 10 mm k výrobě topenišť
lokomotivních v továrnách na. lokomotivy a v dílnách
železniční správy.O kontingentu a podávání žádostí
viz 4. vysvětlivku k čís. 491.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je ukládá se ministru fi
nancí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
černý v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.

26. Za poslední odstavec 9. vysvětlivky
k saz. čís. 488 zařazuje se tento odstavec:
(10) Podle poznámky k čís. 488 c lze na zvláštní
povolení ministerstva financí a za podmínek jím sta
novených odbavovati beze cla spodní zinek, zinkový
popel, zinkovou strusku, zinkové škrabky, zinkový
prach, zinkový kopt, zinkový hutní prach, zinkovou
hutní spraš, zinkovou pecinu, zinkový kal a salmiakovou strusku zinkovou, nemá-li více než 15% chlo
ridu zineěnatého a není-li jemně umleta. Salmiakovou
strusku lze podle uvedené poznámky odbaviti beze
cla jen po chemickém rozboru zkušebny technické
finanční kontroly v Praze, provedeném na útraty do
vozce. Celní viřad vezme ze zásilky v přítomnosti
strany dva vzorky a jeden z nich zašle k rozboru,
Vybere clo podle čís. 488 c a zásilku propustí. Dle
okolností vrátí podle výsledku rozboru celní částku
Ve vlastní působnosti.

27. Druhý odstavec 14. vysvětlivky k saz.
čís. 488 nahrazuje se tímto zněním:
(2) Kovový mangan, obsahující železo, vyclívá se
podle čís. 428 c.

28. Za 3. vysvětlivku k saz. čís. 491 zařa
zuje se tato 4. vysvětlivka:
4. Podle poznámky za čís. 491 d 1 lze vyclívati na
zvláštní povolení ministerstva financí a za podmínek
jím stanovených jen měděné desky silnější 10 mm
k výrobě topenišť lokomotivních v továrnách na loko
motivy a v dílnách železniční správy. Pro odběr
těchto desek, jakož i desek uvedených v poznámce
k čís. 492 d stanoví se celkový roční kontingent
25.000 metrických centů. Za povolení odběru dlužno
zažádati s udáním roční potřeby pro rok 1922 do
14 dnů po vyhlášení tohoto nařízení, pro rok 1923
do 15. prosince 1922.

29. Za 4. vysvětlivku k saz. čís. 492 zařa
zuje se tato 5. vysvětlivka:

146.
Zákon ze dne 28. dubna 1922
o provádění ustanovení o mezinárodních smí
šených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové
smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy
St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
článek

I.

Právní pomoc smíšeným rozhodčím soudům.

§ 1.
Soudy a jiné úřady povinny jsou vyhověti
v mezích své příslušnosti dožádáním smíše
ných rozhodčích soudů zřízených podle míro
vých smluv a československého zástupce při
nich ustanoveného o právní pomoc, a to jme
novitě při doručování a zprostředkování zpráv,
jakož i při sbírání a provádění důkazů.
Doručování příslušníkům československé
republiky v rozepřích před smíšenými rozhod
čími soudy provedeno bude, pokud nestane se
doporučeným dopisem se zpětným potvrze
ním, na žádost zástupce československého
státu u těchto soudů dle předpisů §§88
a násl. c. ř. s. a §§ 150 a násl. zák. čl. I.
z 1911.
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Vykoná je okresní soud, v jehož obvodu
bydlí anebo zdržuje se osoba, jíž jest spis doručiti; není-li toho, okresní soud, v jehož
obvodu měla v tuzemsku poslední bydliště
nebo naposledy se zdržovala; a není-li ani
toho, okresní soud pro Malou Stranu v Praze
anebo, je-li ze spisů patrno, že jde o přísluš
níka obce ležící na území Slovenska nebo
Podkarpatské Rusi, okresní soud v Bratislavě.
§

2.

Na žádost zástupce československého státu
u smírčích rozhodčích soudů vykonají soudy
zajišťovací opatření dle předpisů platných
v tuzemsku s výjimkou předpisů o odporu
v případě, že by dle jejich soudního řádu
vznesen býti musil přímo před smírčí roz
hodčí soud a že by tento sám o něm konečně
i’ozhodl.
Výkon zajišťovacího opatření budiž soudem
odepřen, příčí-li se povolené opatření zákon
ným ustanovením platným v československé
republice.
článek II.
-Výkon rozsudků.
§ 3.
Rozhodnutí smíšeného rozhodčího soudu
nepodléhají opravným prostředkům a mají
účinek konečného pravoplatného rozsudku.
O vykonatelnosti jejich platí předpisy exe
kučních řádů o výkonu rozsudků českosloven
ských soudů s těmito úchylkami:
a) Příslušným ku povolení exekuce jest
zemský civilní soud v Praze.
b) Zástupce československého státu při
rozhodčím smíšeném soudu má právo činiti
návrhy, čelící ku provedení exekuce na místě
strany, aniž by v kterémkoli stadiu jejím
musil dáti se zastupovati advokátem.
K žádosti za povolení exekuce připojiti jest
vyhotovení rozsudku smírčího rozhodčího
soudu anebo i jen výroku rozsudečného, opa
třeného potvrzením, že rozsudek je vykona
telný, anebo jeho ověřený překlad ve státním
(oficielním) jazyku, ověřený československým
zástupcem.
článek III.
Mezinárodní výsady smírčích rozhodčích
soudů.
§ 4.
Vládě vyhrazeno jest stanovití, pokud cizo
zemští členové smíšených rozhodčích soudů,

jejich sekretáři a jiné osoby při nich zaměst
nané, jakož i zástupcové cizích států u těchto
soudů, jejich pomocníci a zaměstnanci požívati budou diplomatických výsad a osvobo
zení.
Vládě rovněž přísluší naříditi, že soudní
pravomoc tuzemská nebude se vztahovali
k místnostem, které v obvodě československé
republiky určeny budou pro služební potřebu
smíšených rozhodčích soudů.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení.
§ 5.
Pokud by jednání před smíšenými rozhod
čími soudy nebo jich nařízení či provádění
mírových smluv toho vyžadovalo, zmocňuje se
vláda, aby, ať vzhledem ke všem nebo jen
k jednotlivým smírčím rozhodčím soudům,
nařízením doplnila jednotlivá ustanovení to
hoto zákona.

§ 6.
Provedením tohoto zákona pověřuje se
vláda.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. v.
Cerriy v. r.
Tučný
v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.
Srba v. r.
Staněk v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Mičura v. r.

147.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18, května 1922,
kterým se provádí § 45, odst. 3., zákona ze
dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech
' s ručením obmezeným.
Podle §§ 45, odst. 3., a 127 zákona ze dne
6. března 1906, č. 58 ř. z., a čl. V. zákona ze
dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., se na
řizuje:

