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§ 7.
Členové představenstva a dozorčí rady ručí
osobně rukou společnou a nerozdílnou za ve
škerou škodu, vzniklou hrubým porušením
nebo hrubým opominutím povinností plynou
cích ze zákonných ustanovení, společenské
smlouvy, tohoto nařízení a záruční listiny.

§ 8.
Ministerstvo sociální péče jest oprávněno
pověřiti výkony revisními i kontrolou státních
záruk jednotlivé ústřední svazy- dělnických
družstev a prováděti nad těmito úkony vrchní
dozor svými zástupci.
§ 9.
C1) Záruku povoluje ministerstvo sociální
péče v dohodě s ministerstvem financí.
(2) V mimořádných případech, zejména
není-li dosaženo dohody mezi oběma minister
stvy, rozhoduje ministerská rada.
§ 10.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr sociální péče v dohodě se zúčastněný
mi ministry.
§ 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; současně nabývá účinnosti též zákon
ze dne 17. února 1922, č. 87 Sb. z. a n.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Dérer v. r.

151.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. května 1922,
jímž stanoví se lhůta k uplatnění, resp. obnově
práv ze živnostenského vlastnictví dle zákonů
ze dne 27. května 1919, č. 305, ze dne 24. čer
vence 1919, č. 469 a č. 471, a ze dne 30. června
1921, č. 259 a č. 261 Sb. z. a n.

č. 471, a ze dne 30. června 1921, č. 259 a č. 261
Sb. z. a n., s: ařizuje:
§ 1.
Počátek lhůt k uplatnění, případně obnově
práv ze živnostenského vlastnictví, naznače
ných v zákonech zde uvedených, stanoví se na
den 31. července 1922, takže poslední den
těchto lhůt připadne na den 31. října 1922.

§ 2.
V důsledku toho nutno nej později do
31. října 1922 včetně:
1. uplatnit! práva patentová dle článku 2.
zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb.
z. a n.;
2. uplatnili práva z ochranných vzorků a
modelů dle §§ 1 a 2 zákona ze dne 30. června
1921, č. 259, resp. § 2 zákona ze dne 24. čer
vence 1919, č. 469 Sb. z. a n.;
3. uplatnit! práva z ochranných známek dle
článku I. zákona ze dne 24. července 1919,
č. 471 Sb. z. a n., a článku I. zákona ze dne
30. června 1921, č. 261 Sb. z. a n.;
4. zažádat! dodatečně o obnovu ochranných
známek ve smyslu článku II. zákona ze dne
30. června 1921, č. 261, resp. článku III. zá
kona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb.
z. a n.;
5. pcaati dodatečně žalobu dle § 4 zákona
ze dne 30. července 1895, č. 108 r. z., v úpravě
zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb.
z. a n., ve smyslu článku II. zákona ze dne
30. června 1921, č. 281, resp. článku VII. zá
kona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb.
z. a n.
§ 3.
, Provedením tohoto nařízení, jež nabývá
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se ministr
průmyslu, obchodu a živností.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
černý v. r. *
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.

Na základě zákonů ze dne 27. května 1919,
č. 305, ze dne 24. července 1919, č. 469 a

Státní tiskárna v Praze.

