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Vykoná je okresní soud, v jehož obvodu 
bydlí anebo zdržuje se osoba, jíž jest spis do- 
ručiti; 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.

jejich sekretáři a jiné osoby při nich zaměst
nané, jakož i zástupcové cizích států u těchto 
soudů, jejich pomocníci a zaměstnanci poží- 
vati 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.
-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,

Provedením tohoto zákona pověřuje se 
vláda.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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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:
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§ 1. § 5.

Revisoři soudem jmenovaní buďte ustano
vováni ze seznamu, který pořídí obchodní a 
živnostenské komory, pokud se týče obchodní 
a průmyslové komory.

§ 2.

Každá obchodní a živnostenská komora 
(obchodní a průmyslová komora) má poříditi 
do tří měsíců po vyhlášení tohoto nařízení se
znam osob v jejím obvodu bydlících, které 
podle jejího mínění jsou způsobilé pro úřad 
revisora.

Seznam budiž pořízen ve skupinách dle 
hlavních druhů důležitějších odvětví průmy
slových a obchodních a obsahuj určitý počet 
osob pro jednotlivé-skupiny, u nichž budiž 
vyznačena mimo zaměstnání a bydliště též 
jich zvláštní způsobilost pro revisi určitých 
druhů společností s ručením obmezeným a — 
kde toho třeba — i jazykové znalosti.

Které skupiny mají býti utvořeny a kolik 
osob pro jednotlivé z nich do seznamu má 
býti pojato, stanoví si obchodní a živnosten
ské komory (obchodní a průmyslové komory) 
dle poměrů svého obvodu samy. Každá komo
ra zašle tento seznam politickým úřadům 
první instance (na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi županu) ve svém obvodu ke schvá
lení.

§ 3.

Politické úřady první instance (župani) 
prozkoumají tento seznam nejdéle do šesti tý
dnů ode dne, kdy seznam došel, vždy ohledně 
osob v jich okrese bydlících a vrátí jej ko
moře s výslovným podotknutím, zda osoby 
v seznamu uvedené za revisory schvalují, či 
zda a kterým osobám odpírají schválení.

§ 4.

Komory po vrácení seznamu politickými 
úřady (župany) vyloučí z něho osoby, jimž 
schválení bylo odepřeno, a zašlou pak po jed
nom vyhotovení tohoto opraveného seznamu 
všem sborovým soudům prvé stolice, vedou
cím obchodní rejstřík v obvodu vrchního zem
ského soudu (soudní tabule), v němž má 
sídlo komora.

Komory nechť chovají v patrnosti všechny 
změny nastalé v pořízeném seznamu a sdělí 
je nejdéle do konce února se soudy. Je-li 
třeba, jest seznam kdykoli doplniti, po pří
padě rozšířiti způsobem shora naznačeným.

§ 6.

Seznamy revisorů jsou veřejné a lze do 
nich nahlédnouti buď u soudu nebo u obchodní 
a živnostenské komory (u živnostenské a prů
myslové komory).

§ 7.
Soudy pro ustanovování revisorů pro každý 

jednotlivý přípr 1 nechť přihlížejí ke zvláštní 
způsobilosti osob zanesených v seznamu za
slaném komorou, v jejímž obvodu mají sídlo.

V případech, kde soudu nelze vystačiti 
s tímto seznamem ať pro nedostatek odbor
ného revisora vůbec, ať pro nedostatek jazy
kové kvalifikace, nechť se soud obrátí na pří
slušnou komoriTSe žádostí za doplnění sezna
mu, aneb nechť vybere revisora ze seznamu 
jinou komorou sestaveného a soudu zaslaného. 
Soud pí i výběru není obmezen na revisory, 
kteří mají bydliště v obvodu soudu nebo 
v sídle společnosti a v případu odstavce dru
hého v obvodu komory.

§ 8.
Nařízení toto nabývá účinnosti čtrnáctým 

dnem po vyhlášení a současně pozbývají plat
nosti nařízení ministerstva spravedlnosti ve 
shodě s ministerstvem vnitra a obchodu ze 
dne 20. července 1906, č. 155 ř. z., a ze dne
1. ledna 1910, č. 6 ř. z.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři spravedlnosti, vnitra a průmyslu, ob
chodu a živností.

Udržal v. r.

Šrámek v. r.
A. Novák v. r. 
Dr. Dokuiský v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Yrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.


