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379.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1922,
jímž částečně se mění nařízení ministerstva 
spravedlnosti a ministerstva vnitra, vydané 
v dohodě s ministerstvem obchodu ze dne
24. června 1903, č. 134 ř% z., o přehlídce výděl
kových a hospodářských společenstev a jiných 

spolků.

Podle zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 
ř. z., se nařizuje:

Článek 1.
Prvý odstavec § 5 nařízení ministerstva 

spravedlnosti a ministerstva vnitra, vydaného 
v dohodě s ministerstvem obchodu ze dne 24. 
června 1903, č. 134 ř. z., jímž byly vydány 
prováděcí předpisy k zákonu o přehlídce vý
dělkových a hospodářských společenstev a ji
ných spolků, se mění a zní takto:

„Nedojde-li o společenstvu (spolku), jež 
náleží k svazu oprávněnému konati přehlídky, 
do dvpu roků oznámení, že přehlídka byla vy
konána, budiž to ihned oznámeno některému 
úřadu naznačenému v § 2, odst. 1., zákona ze 
dne 10. června 1903, č. 133 ř. z. Dvouletí toto 
počítá se od konce obchodního roku, v němž 
byla vykonána poslední přehlídka společen
stva (spolku).

Svazy oprávněné konati přehlídky spole
čenstev jsou povinny oznámiti soudům pově
řeným vedením společenstevního rejstříku do

jednoho měsíce po tom, kdy byly soudem vy
zvány, začátek a konec obchodního roku spo
lečenstev podrobených svazové přehlídce, jichž 
stanovy nemají předpisu o začátku a konci 
obchodního roku. Nastane-li později u těchto 
společenstev změna v počítání obchodního 
roku, musí ji svazy oznámiti příslušnému rej
stříkovému soudu do jednoho měsíce po té, 
kdy samy o ní zvěděly.

Rejstříkové soudy vyznačtež podle stanov 
společenstevních a oznámení došlých podle 
předchozího odstavce v seznamu přehlídek 
(§1 nařízení ze dne 24. června 1903, č. 134 
ř. z.) ve sloupci určeném pro poznámky, do 
kdy jest nej později vykonati příští přehlídku 
toho kterého společenstva podrobeného sva
zové přehlídce."

článek 2.

Nařízení toto nabývá, účinnosti pro území 
mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus dnem 
vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti 
a ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými 
ministry.
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