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notářské spisy a notářská osvědčení, jichž
požadují zákon ze dne 6. března 1906, č. 58
ř. z. nebo sounlasně s ním společenské sta
novy k ujednání nebo změně společenské
smlouvy, k prohlášení dosavadních společ
níků a osob třetích o převzetí nových kmeno
vých vkladů, ku převodu obchodních podílů
společníků právními jednáními mezi živými
a k usnesení na zrušení společnosti, nahra
zeny soudním zápisem.
(3) K soudním úkonům podle odstavce
prvého a druhého jest příslušným okresní
soud, v jehož obvodu společnost má sídlo nebo
koná valnou hromadu.
(4) Soudní úkony tyto provede soudce, jenž
si přibere přísežného zapisovatele.
§ 5.
(1) Ministerstvo vnitra může v dohodě
s ministerstvy veřejných prací a financí povoliti všeužitečným elektrickým podnikům
(§1), které jsou ustaveny ve formě akciové
společnosti, aby vydávaly neúplně splacené
akcie na jméno, na něž musí býti složeno
aspoň 25% jmenovité hodnoty akcie.
(2) . Za neúplně splacené akcie vydají se
akcionářům zatímní listy (dočasné účastiny
neb účastinné poukázky), na jméno znějící,
na nichž se vyznačí vykonané splátky a které
teprve po úplném splacení mohou býti vymě
něny za akciové úpisy.
(3) Neúplně splacené akcie na jméno (od
stavec první) jest přípustno vydávati buď
pro všechny akcionáře nebo jen pro akcionáře,
kteří mají bydliště, pobyt, sídlo nebo podnik
v území, jež bylo všeužitečnému elektrickému
podniku k zásobování přiděleno, na něž se
však elektrisační stavby společnosti dosud
nerozšířily.
(4) Zbývajících 75% může býti od těchto
akcionářů požadováno podle postupu elektrisačních prací.
(5) Ministerstvo vnitra může v dohodě
s ministerstvy veřejných prací a financí povoliti v případě potřeby všeužitečným elek
trickým podnikům (§ 1) další potřebné zvý
šení akciového kapitálu, i když akcie dřívěj
ších emissí nebyly ještě plně splaceny.
§

6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřují se mi

nistři veřejných prací, financí, spravedlnosti
a vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
za ministra Dra Doianského.

Malypetr v. r.

144.
Zákon ze dne 4. července 1923,
kterým se prodlužuje působnost některých
právních předpisů v oboru nemocenského po
jištění dělníků.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
článek I.
Působnost zákona ze dne 22. prosince 1920,
č. 689 Sb. z. a n., se změnami stanovenými
zákonem ze dne 22. prosince 1921, č. 489
Sb. z. a n., prodlužuje se na dobu od 1. čer
vence do 31. prosince 1923.
----- --článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede jej ministr sociální péče.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Srba v. r.
za ministra Habrmana.

145.
Vládní nařízení
ze dne 19. července 1923,
jímž se prodlužuje působnost některých práv
ních předpisů o nemocenském pojištění na
Slovensku a v Podkarpatské Kusí.
Vláda republiky československé nařizuje
podle článku VIII. zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 689 Sb. z. a n., jehož působnost byla
prodloužena zákonem ze dne 4. července 1923,
č. 144 Sb. z. a n.:

