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PROZKOUMAVŠE TUTO OMLUVU A DODATKOVÝ PROTOKOL SCHVALUJEME A POTVR
ZUJEME JE.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PRlTISKNOUTI DALI.
V ATHÉNÁCH, DNE 30. DUBNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO SEDMÉHO.
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.
MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCl:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.
Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 17. prosince 1927
v iallmu a že úmluva nabývá podle čl. 18. působnosti měsíc po výměně ratifikačních listin.
Protokolem sepsaným při výměně ratifikačních listin dne 17. prosince 1927 v Tallmu
zplnomocnění zástupci obou smluvních stran zjistivše, že jest v odst. 1. čl. 6. úmluvy difelence mezi textem československým a estonským, konstatovali, že pravá vůle obou smluv
ních stran jest vyjádřena textem estonským a že text československý v prvém odstavci
cl. 6. má zníti takto:
i ■ , nPřeje-li si žadatel, mající bydliště nebo pobyt na území jednoho smluvního státu,
Uc^^nýra P^va chudých ve sporu, jejž třeba vznésti před soudy druhého státu, může
P°, ti zadost o ucelení práva chudých u příslušného soudu nebo úřadu svého bydliště
nebo pobytu."

Dr. Beneš v. r.

27.
Vládní nařízení
ze dne 16 února 1928,

kteiým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích.
čl. I.
J?áda rePubliky československé nařizuje
podle zakona ze dne 15. června 1927, č. 78
z. a n., o stabilisačních bilancích:
K § 1.
• AA
.óúast na výhodách tohoto zákona
S h(!Ste,JnymL-1'e'Ii ten> kdo vede řádné obj ,01 mihy^(učetnictví podvojné nebo jednoni«ňŤ ’ - i|e-,lck vedení podle platných předdn nrAAa^aAa ie"k Podnik povinným k zápisu
do obchodního rejstříku, čili nic.
tohoto ^P^ólci mohou býti účastni výhod
mědělskd^lf’ vedou-li buď řádné knihy zenictví n a6^0 Fádné obchodní knihy (účetknihv Tvf0C
ne^° Joduoduché) anebo
s iistmPnA PU!°bu kameralistickém, lze-li z nich
klad vvcBoTf^ S0UPis Jmční tvořícího podad vychodiskové bilance.

(3) Mezi předměty trvale v podniku země
dělském užívané jest také počítati tažný a
chovný dobytek, avšak jen počtem, který jest
podle zásad správného hospodaření pro země
dělský podnik té které. výměry nezbytným.
Totéž platí obdobně, pokud jde o obsádku ryb
níků. Samostatnému novému ocenění jsou pod
robeny též meliorace (drenáže a vodní díla),
ovocné sady a stromořadí.
(4) Pokud jde o otázku účasti na jiných
podnicích ve formě cenných papírů neb po
dílů (kuksů), stanoví se toto:
a) U podniků, které mají předmětem svého
provozování obchod cennými papíry, má se
za to, že jejich cenné papíry a podíly nejsou
předměty v podniku trvale užívanými, leda že
by podnik sám vzhledem k povaze věci pro
kázal, že tyto cenné papíry neb podíly jsou
předměty v podniku trvale užívanými. Pojem
účasti podle bilančního schématu vyhlášky
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ministerstva financí ze dne 3. ledna 1921, č 11
K § 7, odst. 3.
ve smvqlii Tlí
“ POjmem “'valé úíasti
e smyshi zakona o stabilisaťníd, bilancích
(O Nakolkovati neb odkolkovati akciovv
b) U podniků, které nemají předmětem cSřůrna m1
Z<larma posavadním alí
e 10 Provozování obchod cennými papíry má nové (§ 7 odstT) ieTm1" Sta"ých akdl za
ce za to že jejich akcie a podfly jfn|čh „S
„s
oust;- stanov,
jest možno
az po státním
eni ’ změny
podmínek
novou
n ku, k eré souvisejí , výrobou nebo s od schva
bytem vlastních výrobků, jsou předměty trvale vysi akciového kapitálu, pokud platné nřed
sT/avPodínrfí?1'6? Vyžadují> na Slovenv .v Pak toho. Pro posouzení povahy držbv i 11 - odkaipatske Rusi — pokud ide o od
akcii a podílů jiných podniků, které nesouvf kolkovaní _ po povolení snížení akciového kaSů
neb^S °ndbyte”
,, . ’ 1 j 1 Piavm domněnka vyslovená &Srde„bfe Zm5”a ^
v tomto odstavci lit. a), první věta
“
(5) Novému ocenění není uřekážkn., 1^+
me podnik proved, „a přelSech v pódi ku
(-) Společnost určí lhůtu pro předložení
duet SS 2f ě^r'6 Zát0“ - akcií TydánS nfk"lkování neb odkolkování
Ssa6 ;áa°„".a 26 d”e 2d- P^e"l92°2 "d rýc \ich ' Z-Zda™a neb0 výmčny staPředpisy takového' LLSfSvyžaduf'do

K § '2, odst. 1.
podle §2 těhdi '“‘I1* “dPovidajíeí ócjnění
iuteěneS
zatím již nastalému. Příklad • ^

citisťvís^sootořiř''6

^ ý t ch

Ti zříř^

diskové bilance, STr^OO?1 T° TT?

SSéá^SH

Slovensku’
^ jiných listech (na
Rusi úřednnií • u°'Vlny’ V P°dkarpatské
p.. ureám list civilní správy Podkarnat^kp
Rusi), vždy však v listech předepsaných sS
novami pro vyhlášky společnosti Tato lhůtá

SSSSiiS
hstech, v nichž vyhláška bude uveřdněm
MÍaSf prS'”eM- ,tte,'ým ^3
vaj^p:,:instájTávrrp„Saed-yltínáWeré za uvedeným účelem nebyly ‘předloSy.’
(3) Nakolkování akcií se provede buď řair
notě6 SoTkt “'"'i °
“tě h‘ot

K § 5, odst. 2.
v Wlan^S2ou/roU1?'Íst.!flkOTá2“-«a
nastalá již před ^f,!- J!kI b,llailcní ztráta
a dosud'ještě binT„frkra“iSať”\,tlila'!“
ztrata, která v budoucnost^tastat”0"'
qk

„ k>1° Právání lhůt v zákoně č 78/1927

oapřímýcíiec]anřcll.lVna

noře, nebo tak, ze se akcie opatří v hořeiší no
lovme razítkem červené trvalé barvy s textem •
z ”Jmen°vRá hodnota této akcie byla zvýšena
ze dne 15 června 1927,- Č^SbTfn fT
valné^liTOmadj^ze^dne118.
osoí^Sri63' rnPatntÍ říiksimilem podpisu
op°L£y k Spisu.tan°V SPOleČn°Sti 'is”p

^t°z Sa nv

kolkovfa“ciím !“’t'SObl!m iest provésti »d-

K § 6, odst. 1.
telnou.^ 5 let ',e3t pr°Padnou a není prodluži-

JXAkŤ,Zdarma vydané posavadním akstaíé Vvdán'0!™^/^114 znění 1 ako akcie
na akciííh r!pakCn-Zfarma jest vyznačiti též
zda1™tďání.'6'1ChZ POdk,adě
atóa
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(6) Bude-li zmenšen počet akcií (§ 7, odst.
2) anebo výdají-li se při nakolkování nebo
odkolkování akcií akcie nové, jest dosavadní
akcie spolu s kupony dosud nedospělými odvésti a vyměniti za nové (nově vytištěné).
Stažené staré akcie opatří se poznámkou, že
byly vzaty z oběhu výměnou za akcie nově
vydané.
(7) Společnost určí místo, které provede na
kolkování neb odkolkování akcií, vydání akcií
zdarma a výměnu starých akcií za nové. Zpra
vidla jest tím pověřiti peněžní ústavy, které
obstarávají výplatu kuponů společnosti. Toto
ustanovení vztahuje se také na akcie, které
jsou v cizině, takže společnost může provede
ním změn v jmenovité hodnotě akcie nebo vy
dáním akcií zdarma anebo výměnou starých
akcií za nové pověřiti také zahraniční peněžní
ústavy pro akcie, které jsou umístěny v ci
zině.
_ (®) Vyznačení o nakolkování neb odkolko
vání akcií a znění akcií zdarma neb za staré
akcie vydaných jest učiniti ve všech jazycích,
ve kterých jest vyhotovena stará akcie.
(°) Nevyzvednuté akcie zdarma a nevymě
něné ^nově vydané akcie zůstanou v úschově
společnosti. Nárok na jejich vydání a ná
rok na^ vyplacení dividendy se promlčují
podle všeobecných zásad občanského práva.
1 o uplynutí promlčecí lhůty zpeněží společnost
tyto akcie a s výtěžkem naloží podle § 1425
obc. zák. (na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi podle obdobných ustanovení obč.
prava).
K § 8, odst. 1.
Jmenovitá hodnota podílného listu rovná se
jmenovité hodnotě akcie nově vydané, dělené
poetem starých akcií, na které připadá.

Příklady:
Áriová společnost vydá při sestavení
s abilisační bilance akcie zdarma dosavad
ním akcionářům, a to na tři staré akcie jednu
rlnf11 ^arma; ^ na Kč 600— jmenovité hod.
Akcionář předloží 50 •starých akcií, ob, z} ., nkcií zdarma na 48 akcií starých. Na
1i
1'-C-1 -rnu
s^ar® akcie obdrží 2 podílné
díln'nPnvC?mž .jmenovitá hodnota jednoho ponota -n°n 1'S^U, činí.Kč 200— (jmenovitá hodnřinarU Ve aiície iest Kč 600-—, jedna akcie
PodíluěVir!9)• ^4. si'ar®> takže jmenovitá hodnota
Kč 200-_)ls^u vydaného na jednu akcii činí
akciov^Cí°V^ _ společnost provede snížení
apitalu tak, že za 5 starých akcií
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vydá 3 nové akcie znějící na Kč 200—.
Akcionář předloží k výměně 28 akcií, obdrží
15 nových akcií. Na zbývající 3 staré akcie
obdrží 3 podílné listy jmenovité hodnoty po
Kč 120—. (Na 1 starou akcii připadají V5
nové akcie jmenovité hodnoty Kč 200'— = Kč
120—).

K § 9.
(!) Právo hlasovací a právo odběru nových
akcií připadá držiteli podílných listů, má-li
ovšem tolik podílných listů, aby za ně mohl
vyměniti onen počet akcií, jehož jest dle sta
nov třeba k odevzdání jednoho hlasu aneb
dle usnesení valné hromady k uplatnění práva
odběrného.
(2) Není závady, aby několik majitelů po
dílných listů se spojilo za příčinou vykonání
hlasovacího práva neb uplatnění práva od
běru. Je-li na př. právo hlasovací pro jeden
hlas propůjčeno dle stanov každé jednotlivé
akcii jmenovité hodnoty 500 Kč a má-li držitel
2 podílné listy á 250 Kč, má tím právo jed
noho hlasu. Je-li právo hlasovací propůjčeno
pouze na 10 akcií jmenovité hodnoty á 500 Kč,
může se takovýto majitel 2 podílných listů
á 250 Kč spojití s majiteli 18 podílných listů
k uplatnění jednoho hlasu.
(3) Vše to platí obdobně pro právo od
běrné.
K § 10, odst. 3.
(!) Po uplynutí lhůty určené v odst. 2. to
hoto paragrafu k předložení podílných listů
k výměně pozbývají držitelé podílných listů
společenských práv a mají nárok pouze na
vyplacení určité na ně připadající peněžní
částky. Po uplynutí shora zmíněné lhůty zpe
něží společnost nevyměněné akcie, a to způ
sobem obvyklým v obchodě cennými papíry,
dbajíc při tom přirozeně zásad řádného ob
chodníka.
(2) Výtěžek z prodeje těchto akcií vyplatí
společnost po srážce výloh s prodejem spoje
ných držitelům podílných listů po jejich před
ložení podle kvóty připadající z výtěžku na
jeden podílný list.
K § 11.
Změnou jmenovité výše akciového kapi
tálu, která byla provedena následkem nového
ocenění, nemá býti změněn poměr, v jakém
jest akciový kapitál rozdělen na jednotlivé
druhy akcií, ať už se to týká různé jmenovité
hodnoty akcií aneb různého druhu, jako akcií
přednostních. Příklad: Kmenové akcie
Kč 10,000.000, přednostní akcie Kč 2,000.000,
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nakolkováno Kč 6,000.000. Poměr 5:1, tedy
5,000.000 Kč kmenových akcií, 1,000.000 Kč
přednostních akcií.
K § 12.
Hlasovací právo se zřízením stabilisačni bi
lance nemění. Jestliže na př. před zřízením
stabilisačni bilance připadal na 10 akcií jeden
hlas a snížením jmenovité hodnoty akciového
kapitálu o polovinu se zmenší počet akcií též
o polovinu, bude připadat! jeden hlas již na
5 akcií a kdyby nastalo snížení na jednu pě
tinu, připadal by jeden hlas na dvě akcie.
K § 14.
(*) Rozhodčí soud rozhodne v mezích pří
slušnosti a v mezích návrhů jemu k rozhod
nutí předložených. Při svém rozhodnutí jest
vázán dle všeobecných zásad soudního řízení
tak, že nesmí překročit! meze návrhu. Vý
rokem rozhodčího soudu usnesení valné hro
mady měnícím pozbývá toto své platnosti.
(2) Zákon neruší práv minority akcionářů,
jež jsou obsažena v čl. 237 obch. zákona a
v §§ 40 a 50 akciového regulativu, pokud je lze
vykonávat! při sestavení východiskové bilance
(pro Slovensko a Podkarpatskou Rus patří
sem § 174 obchodního zákona o právu žaloby,
které patří každému akcionáři proti usnesení
valné hromady, odporuje-li zákonu nebo sta
novám), ovšem jen pokud se týče formálních
zákonných a statutárních předpokladů a foi'málních práv v uvedených ustanoveních ob
sažených. O výši akciového kapitálu, jejž
minorita zastupuje, a o výlučnosti rozhodčího
soudu platí výhradně § 14 zákona.
K § 15.
.v(Vý^^isková bilance nepodléhá o sobě
úřednímu schválení, úřední schválení jest
vsak nutné, mění-li se následkem sestavení
východiskové bilance stanovy akciové společ
nosti. Změna zápisu do obchodního rejstříku
bude jak u společností akciových tak u spo
lečností^ s r. o. vždy nutná, mění-li se násled
kem zřízení stabilisačni bilance společenská
smlouva.
(-) Je-li \ souvislosti se sestavením výcho
diskové bilance třeba státního schválení, bu
dou úřady zkoumati jen, zda byly splněny
předpisy zákona; nepřísluší jim však právo
zkoumati, zda jest toto nové ocenění podle
§ 2 skutečným poměrům přiměřeno. Tyto
úřady nemohou proto na př. odmítnouti
schváleni zvýšení akciového kapitálu násled
kem nového ocenění s tím odůvodněním, že
pokládají nové ocenění za vyšší, než připouští

zákon, úřady omezí se jen na přezkoumání,
zda byly dodrženy formální předpisy zákona
(na př. správné svolání valné hromady, za
chovávání zákonného nebo statutárního práva
minority, zachování předepsaného
mezi akciovým kapitálem a reservami) a
ovšern též platné předpisy jiných zákonů,
zvláště zákona obchodního.
(3) Totéž platí obdobně o působnosti soudů
při povolování zápisů změn do obchodního
rejstříku.
(4) Ustanovení odst. 2. nemohou býti na
újmu práva ministerstva železnic k věcnému
přezkoumání zakládacích účtů soukromých
drah, resp. k určení jejich výše ve smyslu
ustanovení platných předpisů zákonných, po
kud se týče listin koncesníeh.
K § 19.
(x)v Sem patří zejména: veřejné obchodní
společnosti, komanditní společnosti, těžířstva,
pravovárečná měšťanstva, podniky veřejných
korporací a podniky jednotlivců.
(2) ^Předpis, podle něhož po zvýšení nebo
snížení základního jmění (společenských
vkladů, kuksů atd.) nesmí nahromaděné
fondy činiti méně než 25% pokud se týče 10%
jmění základního, zde neplatí.
K § 20, odst. 1.
Za znalce práva znalé jest pokládati osoby,
které se prokáží kvalifikací získanou na ně
které československé fakultě věd právních a
státních, a před 28. říjnem 1918 na některé
fakultě věd právních a státních nebo práv
nické akademii v bývalém mocnářství
rakousko-uherském, úspěšným složením teo
retických státních zkoušek tehdy požadova
ných pro způsobilost k veřejné službě, nebo
nabytím hodnosti doktorské.
K § 20, odst. 3.
Do nákladů řízení patří také náhrady před
sedovi a přísedícím (§ 20, odst. 5.) a odměna
zapisovateli, svědečné, náklady právního za
stoupení a odměny znalců.
K § 20, odst. 5.
(!) Náhrada předsedovi a přísedícím činí:
Při hodnotě sporného předmětu
do
přes

200.000
200.000
1,000.000
přes 1,000.000
10,000.000
přes 10,000.000

Kč............. l0/o, nejméně
500 Kč
Kč až do
Kč................ 3/i°/o, nejméně 2.500 Kč
Kč až do
Kč ... . • i/2°/o, nejméně 10.000 Kč
Kč . „ . . .•/<%. nejméně 50.000 Kč.
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Rozhodčí soud může však snížili náhradu pod zvláštní daň výdělkovou (u společností a sdru
sazbu uvedenou v předchozím odstavci aneb žení).
v případech zvláště obtížných a delšího jed
K § 22, odst. 4. a 5.
nání vyžadujících ji zvýšiti, avšak nejvýše do
Nestačí,
aby
úřad nebo komise vyslechly
dvojnásobné výše shora uvedených sazeb.
samy znalce a o přiměřenosti ocenění samy
(2) Hodnotou sporného předmětu rozumí se: rozhodly. Dožádání rozhodčího soudu o po
a) v případě § 20, odst. 2., č. 1. ve východis sudek se musí státi ihned při zkoumání první
kové bilanci vykázaná hodnota předmětu, obchodní bilance sestavené na podkladě bi
o jehož povaze jest spor,
lance východiskové, a to do propadné lhůty
b) v případě § 20, odst. 2., č. 2. částka, jednoho roku počítajíc ode dne, kdy první ob
o kterou má býti snížena jmenovitá hodnota chodní bilance sestavená na podkladě bilance
stabilisační úřadu nebo komisi byla předložena,
akciového kapitálu,
Nestalo-li se dožádání rozhodčího soudu do
c) v případě § 20, odst. 2., č. 3. sporný uvedené lhůty, má se za to, že nové ocenění
rozdíl ve výši kapitálových účtů,
předmětů ve stabilisační bilanci odpovídá před
d) v případě § 21 sporný rozdíl ve výši no pisům § 2 zákona.
vého ocenění.
K § 24, odst. 2.
(3) V případech, kde finanční správa vystu
V
poměru
k
republice Rakouské bylo osvo
puje jako strana (§ 20, odst. 2., č. 1., § 21
a § 22, odst. 4.) činí shora uvedená náhrada bození od poplatků upraveno vládním naříze
polovinu stanovených sazeb. Soudu se pone ním ze dne 3. listopadu 1927, č. 158 Sb. z. a n.
chává na vůli, aby v těchto případech se zřekl
ČI. II.
buď zcela nebo z části náhrady mu přísluše
Nařízení toto nabývá účinnosti s účinností
jící. Náhrada nákladů nemůže však býti ulo
zákona a provede je ministr financí, průmyslu,
žena úřadu.
obchodu a živností, spravedlnosti a vnitra, po
, (4) Poplatky podle § 20, odst. 5. rozumí se případě zemědělství.
nahrady za práce kanceláře rozhodčího soudu,
jako: pořizování opisů, úschova spisů, doručo
Dr. Šrámek v. r.
vaní, dále náhrada poštovného a případných
Najman v. r.
jiných hotových výloh. Výše jejich bude sta Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
novena organisaěním řádem rozhodčího soudu. černý v. r.
K § 22, odst. 1.
Daňové osvobození hodnoty akcií vydaných
zdarma posavadním akcionářům platí jak pro
dan důchodovou (u osob fysických), tak i pro

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

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

