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99.
Vládní nařízení 

ze dne 7. května 1925
o vyrozumívání úřadů a veřejných korporací 

v řízení konkursním a vyrovnávacím.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 75, odst. 3., konkursního řádu a § 5, 
odst. 3., vyrovnávacího řádu, ve znění upra
veném podle čl. II. zákona ze dne 26. dubna 
1923, č. 99 Sb. z. a n.:

§ I-
(!) Opis vyhlášky o prohlášení konkursu a 

o zahájení vyrovnávacího řízení budiž kon
kursním (vyrovnávacím) soudem doručen kro
mě úřadů a ústavů, jmenovaných již v kon
kursním a vyrovnávacím řádu, také okresnímu 
finančnímu ředitelství (ve Slezsku finančnímu 
inspektorátu), berní správě, úřadu pro vymě
řování poplatků, bernímu úřadu, obecnímu 
úřadu, okresnímu výboru (okresní správní 
komisi), nositelům pojištění nemocenského, 
úrazového, starobního a invalidního (pensij- 
ního) a pojištění osob samostatně výdělečně 
činných, v jejichž obvodu působnosti jest 
podnik, bydliště a nemovitost úpadcova 
(dlužníkova).

(2) Je-li úpadce (dlužník) obchodníkem 
nebo živnostníkem, buď opis vyhlášky doručen 
obchodní a živnostenské komoře, v jejímž 
obvodu jest konkursní (vyrovnávací) soud, 
je-li majitelem podniku horního, také přísluš
nému báňskému revírnímu úřadu a báňskému 
hejtmanství, dále revírní bratrské pokladně, 
v jejímž obvodu je horní závod, a Ústřední 
bratrské pokladně v Praze.

(3) Je-li úpadce (dlužník) advokátem, 
notářem, lékařem, zvěrolékařem, inženýrem

nebo lékárníkem, doručen buď opis vyhlášky 
jeho příslušné komoře advokátní, notářské, 
lékařské, zvěrolékařské, inženýrské nebo pří
slušnému grémiu lékárníků.

§ 2.

Toto nařízení, jež neplatí pro Slovensko a 
Podkarpatskou Rus, provede ministr spra
vedlnosti v dohodě s ostatními zúčastněnými 
ministry.

Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.

Šrámek v. r. 
Dečka v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

100.

Vládní vyhláška 
ze dne 12. května 1925

o uvedení v prozatímní platnost provisorní 
úpravy obchodních styků mezi republikou 

československou a republikou Polskou.

Podle dohody, sjednané mezi vládou repu
bliky československé a republiky Polské, na
bude prozatímní úprava obchodních styků 
mezi republikou československou a republikou 
Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 
1925, která podle vládní vyhlášky ze dne
16. dubna t. r., č. 81 Sb. z. a n., měla vstoupili 
v prozatímní účinnost dne 13. května t. i\, 
v prozatímní platnost teprve 16. května 1925.

Švehla v. r.
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