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130.
Zákon ze dne 1. července 1926 

o úpravě poměrů družstev Podkarpatské 
Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
t1) Družstva Podkarpatské Rusi založená 

podle zák. čl. XXI1I/1898 o hospodářských a 
živnostenských družstvech úvěrních nebo po
dle zák. čl. XXXVII/1875 (obchodní zákon) 
jsou povinna usnesením valného shromáždění 
vypověděti do 3 měsíců po vyhlášení tohoto 
zákona svoje členství v družstevním ústředí 
sídlícím mimo hranice státu českosloven
ského, změniti ustanovení stanov, pokud 
upravují poměr k cizozemskému ústředí, a 
přistoupiti za členy k některému ústředí dle 
§u 6. oďst. 2.

(2) Při svolání valné hromady za účelem 
usnesení o výpovědi z dosavadního ústředí a 
změny stanov ve smyslu odst. 1. pozbývají 
pro tento případ platnosti dosavadní předpisy 
stanov o lhůtě a způsobu uveřejňování svo
lání valné hromady a stačí firemní oznámení 
příslušnému sborovému soudu I. stolice; 
lhůta mezi oznámením a valnou hromadou 
budiž nejméně sedmidenní. Usnesenou změnu 
stanov a výpověď členskou oznámí družstvo 
příslušnému sborovému soudu I. stolice dosa
vadním způsobem.

(3) Nezachová-li se družstvo způsobem 
v odst. 1. uvedeným, jest Civilní správa Pod
karpatské Rusi v Užhorodě povinna vypově
dět! jeho jménem do jednoho měsíce členství 
V cizozemském ústředí a přičlenit! je dle po

vahy jeho činnosti k některému ústředí, uve
denému v § 6 odst. 2; tomuto ústředí budiž 
však umožněno, aby se napřed v tomto směru 
vyjádřilo.

(4) Současně jest Civilní správa povinna 
učiniti o této výpovědi oznámení sborovému 
soudu I. stolice, u kterého jest družstvo v rej
stříku obchodních firem zapsáno, a soud pro
vede z úřední povinnosti příslušné změny ve 
stanovách a v zápisu rejstříkovém.

§ 2.
(!) Svazy (ústředí) dle §u 6. odst. 2. jsou 

povinny zjistiti revisně s největším urychle
ním všechny pohledávky a závazky, které 
vznikly družstvům z jejich členského a ob
chodního spojení s ústředími cizozemskými.

(2) Data zjištěná těmito revisemi zpracuje 
k cíli likvidace vztahů ku posavadním ústře
dím komise, sestávající ze zástupců súčastně- 
ných svazů (ústředí) a Civilní správy Pod
karpatské Rusi.

§ 3.
Pokud stanovy některého družstva předpi

sují uveřejňování vyhlášek družstva v časo
pise vycházejícím mimo hranice státu česko
slovenského, jest ustanovení to neplatné, a 
musí vyhlášky býti uveřejňovány v úředních 
novinách Civilní správy Podkarpatské Rusi.

§ 4.
Všechna družstva Podkarpatské Rusi musí 

se státi členem některého svazu (ústředí) dle 
§u 6. odst. 2.

§ 5-
(!) Družstevní svazy (ústředí), jimž bude 

přiznáno revisní oprávnění dle § 6. odst. 2.,
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jakož i přičleněná družstva požívají všech vý
hod berních a poplatkových, které poskytoval 
§ 47. zák. čl. XXIII/1898 družstvům organi- 
sovaným, t. j.:

1. osvobozeny jsou od výdělkové (zárob- 
kové) daně podniků veřejným účtováním po
vinných se všemi přirážkami;

2. požívají osvobození od kolků a poplatků:
a) všech svých podání a jejich příloh, které 

předkládají soudu vedoucímu rejstřík obchod
ních firem buďto družstva sama nebo jejich 
členové, rovněž všech vyhlášek, které o nich 
sborový soud I. stolice vydá,

b) všech podání a příloh, které předkládají 
kterémukoliv úřadu, kromě podání v soudních 
sporech,

c) všech svých obchodních knih,
d) kvitancí (stvrzenek) na splátky podí

lové i půjčkové, rovněž dluhopisů kromě smě
nek,

e) zabezpečení zápůjček poskytnutých čle
nům v pozemkových knihách,

f) postupu (cesse) svých pohledávek za 
vlastními členy na svá ústředí a kvitancí 
(stvrzenek) o vyrovnání takových pohledá
vek.

(2) Jinak podléhají družstva i svazy^(ústře- 
dí) všeobecným ustanovením daňových zá
konů a kolkových i poplatkových předpisů.

S

§ 6.
(1) Každé družstvo Podkarpatské Rusi jest 

povinno každoročně celé své zařízení a ob
chodní činnost ve všech odvětvích podrobiti 
revisi.

(2) Tyto revise družstev provádějí svazy 
(ústředí),'jež budou pověřeny ministerstvem 
vnitra v dohodě s resortním ministerstvem 
jmenováním revisorů a prováděním revisí. 
Svazu (ústředí), který vyhoví požadavkům 
tohoto zákona, musí se přiznati revisní opráv
nění. Podmínkou jest, aby Svaz (ústředí), ať 
jest jeho sídlo kdekoliv na území republiky 
Československé měl nejméně 50 družstev, po
čítaje v to i družstva mimo území Podkarpat
ské Rusí.

(3) Vykonání revise budiž oznámeno sva
zem (ústředím) příslušnému sborovému soudu 
I. stolice zároveň s návrhem na odstranění 
zjištěných závad, aby soud nařídil jich od
stranění. Výlohy revisí vzniklé zúčtuje pří
slušný revisní svaz (ústředí) revidovanému 
družstvu. V případě potřeby je likviduje a 
vymáhá sborový soud I. stolice sídla družstva.

(4) Revisor jest povinen zachováti mlčenli
vost o revisní zprávě, věcech obchodních a po
měrech provozovacích, o kterých se při revisi 
dověděl.

(5) ústavy uvedené v § 2. lit. b) zákona ze 
dne 10. října 1924, č. 289 Sb. z. a n. o vklad
ních knížkách (listech), akciových bankách 
a revisi bankovních ústavů, mohou své po
kladniční přebytky ukládati u svého svazu 
(ústředí) podle tohoto zákona zřízeného za 
podmínek zákona č. 239/1924 Sb. z. a n.(§ 5 ).

§ 7.
(1) Právo zříditi revisora může býti svazu 

(ústředí) odňato:
1. jestliže svaz (ústředí) překročí obor svá 

působnosti vytčené stanovami,
2. jestliže svaz (ústředí) nedostojí revisní 

povinnosti,
3. jestliže počet družstev ke svazu (ústředí) 

náležejících tak klesne, že účinná působnost 
jeho jest vyloučena.

(2) O odnětí revisního oprávnění rozhoduje 
ministerstvo vnitra v dohodě s resortním mi
nisterstvem po slyšení ředitelství svazu 
(ústředí).

§ 8.

Za přestupek buďtež trestáni uzamčením 
do 6ti měsíců a peněžitou pokutou do 5.000 Kč, 
v případě nedobytnosti náhradním uzamče
ním do 3 měsíců :

1. členové ředitelství družstva, nesyolají-ii 
včas valného shromáždění za účelem výpovědi 
členství v ústředích cizozemských, činí-li re- 
visorům při výkonu revise dle tohoto zákona 
jakékoliv překážky nebo těžkosti, anebo^ ne- 
vyhoví-li příkazům ohledně odstranění závad 
revisí shledaných;

2. členové dozorčí rady družstva, kteří opo
menou podniknouti, co podle obchodního zr.- 
kona a družstevních stanov jest v jejich moc, 
aby se vyhovělo předpisům tohoto zákona;

3. členové ředitelství a dozorčí rady druž
stva, rovněž i jeho zaměstnanci, kteří při
pustí, aby revisor nebo jiný zaměstnanec ci
zozemského ústředí družstvo revidoval;

4. revisoři, kteří poruší povinnost mlčenli
vosti.

§ 9.
(!) Uzamčením do 6ti měsíců budiž trestán 

revisor nebo jiný zaměstnanec cizozemského 
ústředí, jenž by prováděl revisi v některém 
družstvu Podkarpatské Rusi.
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(2) Není-li vinník občanem státu českoslo
venského, může býti po vytrpění trestu vy
povězen z území státního.

(3) Přestupky uvedené v předchozím i 
tomto paragrafu přísluší trestati administra
tivní policejní vrchnosti I. stolice příslušné 
podle sídla družstva.

§ 10.
(1) Ustanovení zák. čl. XXIII/1898, která 

jakýmkoliv způsobem upravují působnost 
„Zemského ústředního úvěrního družstva 
(Országos kozponti hitelszovetkezet) “ v Bu
dapešti a jeho poměr k družstvům Podkarpat
ské Rusi, pozbývají pro území Podkarpatské 
Rusi platnosti.

(2) Ustanovení posledního odstavce § 179 
zák. čl. XXXVII/1875 o neměnitelnosti těch 
ustanovení stanov, která byla do stanov pře
vzata z prospektu zakládacího, a druhá věta 
§ 11. zák. čl. XXIII/1898 rovněž pozbývají 
platnosti.

§ 11.

(1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

(2) Provedením jeho pověřují se ministři 
zemědělství, financí, vnitra, spravedlnosti, 
průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Slávik v. r. Dr. Engíiš v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Peroutka v. r.

Dr. Schieszl v. r.

131.
Zákon ze dne 1. července 1926

o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro 
úvěrní družstva Podkarpatské Rusi.

, Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Ministr financí se zmocňuje, aby poskytl 

úvěrním družstvům Podkarpatské Rusi zá
půjčky až do výše 60% zjištěných pokladních 
přebytků, jež tato družstva Podkarpatské 
Rusi mají uloženy u svých dřívějších zahra
ničních ústředí, nejvýše však v úhrnné částce 
5,000.000 Kč na úrok nejméně 8%.

Vláda stanoví podmínky výplaty, zajištění 
a splacení zápůjček a bude bdíti nad správ
ným jich použitím.

§ 3.
Ministr financí se zmocňuje, aby místo zá

půjček uvedených v § 1. převzal jménem re
publiky československé záruku za splacení a 
zúročení výpůjček až do nejvyšší částky v § 1. 
uvedené, jež si ústředí družstev oprávněná 
k revisi zaopatří se souhlasem ministerstva 
financí k účelům výše uvedeným.

§ 4.
Výdaj s poskytnutím zápůjček (§ 1.) spo

jený budiž kryt úsporami v rámci úvěru 
ústavně schváleného rozpočtu.

§ 5.
žádosti o poskytnutí zápůjčky musí býti 

podány do tří měsíců ode dne vyhlášení tohoto 
zákona u civilní správy Podkarpatské Rusi.

§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provedením jeho pověřují se ministři fi
nancí, průmyslu, obchodu a živností, sociální
péče a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Slávik v. r.

§ 2.

132.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 15. července 1926,
jíž se opravuje chyba ve vládním nařízení ze 
dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n., 
o úpravě služebních a platových poměrů stát
ních zaměstnanců v pomocné kancelářské 

službě.

Ve vládním nařízení ze dne 7. července 1926, 
č. 118 Sb. z. a n., o úpravě služebních a pla
tových poměrů státních zaměstnanců v po
mocné kancelářské službě, vyhlášeném v částce 
55 Sb. z. a n., v §u 23, odst. 1., na konci, místo 
„5580 Kč ročně“ má býti správně „5880 Kč 
r o č n ě“.

černý v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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