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64.
Zákon ze dne 29. dubna 1927 

o opravných prostředcích státních úřadů zá
stupcích ve věcech firemních.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákon ze dne 80. června 1921, č. 257 Sb. 
z.\ a ;r-’ opravných prostředcích státních 
úřadů zástupcích ve věcech firemních, se 
zrušuje.

§ 2.
Státním úřadům zástupčím (finančním 

prokuraturám, generálnímu finančnímu ředi
telství v Bratislavě, hlavnímu finančnímu ře
ditelství pro Podkarpatskou Rus v Užho- 
rodě) náleží podávati opravné prostředky ve 
věcech firemních pří zápisech do rejstříku 
obchodního (na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi do rejstříku obchodních firem) jen 
v případech stanovených v zákoně ze dne
6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech 
s ručením obmezeným, a v zákoně ze dne 
15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., kterým se 
rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 
1906, č. 58 ř. z., o společnostech s ručením 
obmezeným na Slovensko a Podkarpatskou 
Rus a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 
tohoto zákona.

§ 3.
Právo rekursu §em 102 odst. 4. zákona ze 

dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., a zákonem ze 
dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., stát
nímu úřadu zástupčímu propůjčené, přísluší

mu i mimo případy §§ů 43 a 87 prvnějšího 
zákona.

§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

§ 5.
Provésti tento zákon ukládá se ministrům 

spravedlnosti, financí a průmyslu, obchodu a 
živností.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r.

65.
Zákon ze dne 29. dubna 1927 

o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, 
pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám 
při nastoupení živnosti nebo jsou součástí 
průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

K úlevám při nastoupení živnosti na celém 
území československé republiky opravňují:

a) vysvědčení škol z území mimo Slovensko 
a Podkarpatskou Rus, vydaná po 28. říjnu 
1918, jež dle živnostensko-právních předpisů 
platných na tomto území opravňují k úlevám 
při nastoupení živnosti;
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