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XL. M « 1 i o r a č n í podnik vodního 
družstva ve Slovenském Právně 

župa XVII.
Rozpočtený celkový náklad.. 602.500-—Kč, 
Udržovací fond ................... 14.000'_Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 
60% k stavebnímu nákladu až

do částky ............................  361.500 Kč.
60% k udržovacímu fondu 

v částce .......................... 8.400 - Kč.

®tave1bního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí vodní družstvo.

Úmluva dojednána dne 16. listopadu 1927

XLI Hrazení Bražinovského 
potoka v obci Kolárovicích 

župa XVII.
Rozpočtený celkový náklad

podniku ............................  185.000'—Kč.
Udržovací fond ................... 18.000'— Kč.

j- říspěvek státního melioračního fondu:
90% k stavebnímu nákladu až

do částky ......................... 166.500 —Kč.
k udržovacímu fondu ........... 12.400'_Kč

Příspěvek župy XVII:
5% k stavebnímu nákladu až 

do částky ....... ................. 9.250'— Kč

Příspěvek obce Kolárovic:
5% k stavebnímu nákladu až

d0fástky ........................ 9.250-Kč,
k udržovacímu fondu .......... 5.600 — Kč

Úmluva dojednána dne 20. října 1927.

XLII. Hrazení Chocholanského 
potoka v obcích Velké a Malé 

1 0 c h o 1 n é a V e 1 č i c í c h, ž u p a XVII. 

Rozpočtený celkový náklad
podniku ............................. 491.000-Kč.

Udržovací fond ................... 45.000 - Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu:
88% k stavebnímu nákladu až
r do částky........................... 482.080'- Kč,
60% k udržovacímu fondu 

v částce ....................... 22.500 —Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo-
Sp?n,du, Uhradí ebce Velká Chocholná,
IVIcilci Chocholná 3, Volcico.

úmluva dojednána dne 1. srpna 1927.

XLIII. Opevnění břehu řeky O n- 
d a v y v obci T u r j a n y, župa XX.

Rozpočtený celkový náklad
podmku ........................... 205.000'— Kč.

Udržovací fond ..................... 10.250'— Kč.

Příspěvek státního melioračního fondu: 

k stavebnímu nákladu až
do částky ......................... 164.000'— Kč,

80% udržovacímu fondu
v částce ........................... 8.200'—Kč.

Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo
vacího fondu uhradí obec Turjany.

Úmluva dojednána dne 17. září 1927.

Dr. Srdínko v. r.

30,
Vládní nařízení 

ze dne 23 února 1928, 
kterým se stanoví korporace a orgány povo
lané pro smírčí řízení ve věcech nekalé sou- 
teze a vydávají předpisy o řízení před nimi.

republiky československé nařizuje
??97 f§i4i9i o,50 zakona ze dne 15- července 

' 111 bb- z- a nv proti nekalé soutěži:

ODDÍL I.

Smírčí řízení vůbec.

§ 1.

Korporace, uvedené v příloze •/. k tomuto 
nařízeni, (smírčí korporace) mohou předse- 
vzíti smírci řízem ve věcech nekalé soutěže na 
zaklade § 49 zakona proti nekalé soutěži podle 
ustanoveni tohoto nařízení.

§2.

„ "V^edení smírčího řízení může
podat!.kazdy> kdo Je P°dle zákona proti nekalé 
soutěži oprávněn k žalobě (§§ 15, 34 zák.), ať
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již je členem (příslušníkem) některé smírčí 
korporace či nikoli (navrhovatel).

(2) Návrh lze učiniti proti každé osobě, 
proti níž lze podle zákona proti nekalé soutěži 
podati žalobu civilní nebo soukromou obžalobu 
trestný bez ohledu na to, jde-li o člena smírčí 
korporace či nikoli (odpůrce navrhovatelův).

(3) Při ústředních korporacích přicházejí 
v uvahu nejen členové (příslušníci, delegáti) 
těchto korporací, nýbrž i členové korporací, 
které mají v těchto ústředních korporacích 
zastoupení svými zástupci (delegáty).

(4) Zájmové korporace [§§ 15, odst. 1, 34, 
odst. 3, lit. a), zákona] mohou podati návrh 
jen, pokud samy v daném případě nezahájily 
smírčího řízení.

v/5) Okolnost, že některé smírčí korporaci 
piísluší oprávnění vykonávati disciplinární 
moc nad svými členy (příslušníky), nevylučuje 
tuto z oprávnění konati smírčí řízení podle 
tohoto nařízení.

§ 3-

na zavedení smírčího řízení může 
bytí učiněn, pokud soukromoprávní nárok 
něho trestný čin není promlčen. Lze jej podati 
i P° zahájení věci u soudu, pokud nebyla 
liavopiatně soudem rozhodnuta.

(2) Rovněž není zavedení disciplinárního 
.2>_odst- 5) překážkou projednávání 

u smirci korporace a naopak.

§ 4‘
Vznesením věci na smírčí korporaci nestaví 

se ani Ihuty ani promlčení.

8 o-
V přícihě příslušnosti smírčích korpora 

platí tyto zásady:
■mat!' Jsmnli obě‘strany členy (příslušníky
iiň; e, ■ net° ^kolika smírčích korporací, j

! n.avi'3 na zavedení smírčího řízei 
11 nektere z těchto.
JLNení-1Í.zde .ani Je(^iné společné smín 
níkvi la°e a. Jsou-li obě strany členy (přišlu; 
t j'!. rufnych smírčích korporací, je návr 
má .a “ te Smir^ korPorace, v jejímž obvod 
ma odpůrce navrhovatelův svůj podnik, po př: 
páde závod nebo, není-li v jejím obvodu takc
mm ueM-ySste,- Je-li P°dnik (závod) po pří 
páde^ bydhste odpůrcovo v obvodu několik, 
smírcích korporací, má navrhovatel mez 
těmito volbu.

odPárce navrhovatelův členem
41smsmkem) některé smírčí korporace je

Podati návrh u této.

d) Není-li odpůrce navrhovatelův členem 
(příslušníkem) žádné smírčí korporace a 
navrhovatel je členem (příslušníkem) některé 
smírčí korporace, je podati návrh u smírčí 
korporace navrhovatelovy, pokud v obvodu 
této korporace nalézá se podnik (závod), po 
případě bydliště odpůrcovo.

e) V ostatních případech má navrhovatel 
právo voliti některou ze smírčích korporací, 
určenou podle zásad uvedených pod lit. b).

f) Směruje-li návrh proti zaměstnanci nebo 
osobě pro určitý podnik činné, sluší v příčině 
otázky příslušnosti postupovat! tak, jako by 
návrh čelil proti zaměstnavateli, pokud se týče 
majiteli podniku.

§ 6.
i1). Ku konání smírčího řízení zřídí si 

smírčí korporace zvláštní orgán (smírčí 
komisi)^ pozůstávající ze tří členů (smírčích 
komisařů) a tolikéž náhradníků. Podle potřeby 
může býti zřízeno několik smírčích komisí.

(_2) Dohodnou-li se na tom strany, může 
býti smírčí řízení provedeno toliko před jed- 
ním ze smírčích komisařů, kterého k tomu 
účelu určí smírčí korporace.

(3) Je-li již u smírčí korporace na základě 
jejích stanov či na základě zákonných před
pisů zřízen zvláštní orgán, který odklizuje 
spory mezi členy (příslušníky) korporace nebo 
osobami jinými, nebo který koná disciplinární 
řízení proti členům korporace, lze od zřízení 
zvláštní smírčí komise (odst. 1) upustiti a 
může^tento orgán smírčí řízení provésti, jestli- 
ze znění stanov, pokud se týče zákonných před
pisů, není na překážku, aby se použilo na tento 
orgán jakožto smírčí komisi ustanovení tohoto 
nařízení.

§ 7.
(!) Smírčími komisaři mohou býti jenom 

osoby obeznalé v oboru, o nějž jde, které poží
vají důvěry a zaručují, že budou o věci jednati 
nestranně a nepředpojatě.

v(2) Smírčí komisaři učiní smírčí korporaci 
předem písemný slib, že budou svoji funkci 
vykonávati podle práva a zákona, nestranně a 
nepředpojatě.

(3) Z členství ve smírčí komisi jsou vylou
čeni :

a) kdož upadli v konkurs, pokud řízení kon
kursní trvá, jakož i ti, na jejichž žádost se 
provádí řízení vyrovnávací, pokud nebylo pro
hlášeno za skončené;

b) kdož pravoplatným rozsudkem trestního 
soudu odsouzeni byli pro takový zločin, přečin
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nebo přestupek, pro který podle platných 
ustanovení nastává ztráta volebního práva do 
obcí.

i4) Smírčí korporace může zprostiti funkce 
smírčího komisaře (náhradníka), který hrubě 
poruší své povinnosti, nebo který nedostaví se 
opětovně ku zasedání smírčí komise bez dosta
tečné omluvy.

(5) Smírčí korporace stanoví předem na 
určitou nebo neurčitou dobu dostatečný počet 
smírčích komisařů a náhradníků a určí 
způsob, jakým se smírčí komise sestavují. 
Předsedu a místopředsedu stanoví korporace 
ze smírčích komisařů.

(G) Funkce smírčích komisařů jest čestná 
a bezplatná. Tito mají však právo žádati 
nahradu hotových výloh a po případě cestov
ného.

§ 8.

(1) Pro řešení právních otázek, které se ve 
sporných věcech vyskytují, může si smírčí 
koipoiace zříditi zvláštního právního znalce, 
a to bud trvale nebo jen pro jednotlivý případ. 
Praym znalec účastní se smírčího jednání a 
podá smírčí komisi a stranám potřebné právní 
vysvětlení, úkolem jeho je též bdíti nad tím, 
aby návrhy smírčí komise na vyrovnání věci 
nebyly v rozporu se zákony.

(2) ^ Právní znalec bude honorován kor
poraci, jež si ho ustanovila. Při vyměřování 
poplatku za sprostředkování (§ 15, odst. 2) je 
přihlíželi i k výlohám spojeným se zřízením 
právního znalce.

<l> Jde-li o spory, při nichž návrh čelí proti 
zaměstnanci nebo proti osobě pro určitý 
podnik cnme [§ 5, lit. f)], může smírčí 
Aoipoiace k poslušnému návrhu přibrali 
k projednáváni věci zástupce odborových 
zaměstnaneckých organisací s hlasem porad
ním.

§ 9.
(i) Návrh na zavedení smírčího řízení (S 2) 

ma obsahovali označení smírčí korporace 
stran podle jména (jménem i příjmením) za'
městnání, bydliště a postavení v'říinT ozna.
cem poloh a podpis strany nebo jejího zástupce 
nei3.°, zmocněnce. V podání dlužno stručně 
vyhciti skutkový děj a návrh na vyřízení 
věci. Podání jest zaslali v tolika stejnopisech, 
aby každému odpůrci mohl býti doručen jeden 
stejnopis a mimo to, aby jeden stejnopis mohl 
zůstali u smírčí korporace.

(2) Návrh odevzdá smírčí korporace před
sedovi smírčí komise k dalšímu opatření.

(3) Shledá-li smírčí komise po případném

slyšení právního znalce, ze není příslušná pro 
smíičí řízení, vyrozumí o tom bez průtahu 
navrhovatele. Uzná-li se příslušnou, vyrozumí 
o návrhu odpůrce, zašle mu jeden stejnopis 
návrhu a vyzve obě strany, aby se dostavily 
osobně nebo se svým zástupcem nebo vyslaly 
svélm zástupce v den, který současně určí, 
k smírčí korporaci za účelem smírného vyří
zení věci.

(4) Vyrozumění stane se poslem nebo dopo
ručeným dopisem na zpáteční lístek a v pří
padě nutnosti spěšně.

(5) V obsílce buďtež obě strany požádány, 
aby s sebou přinesly listiny či jinaké předměty 
sporné věci se týkající. Současně budiž po
znamenáno, že, nedostaví-li se jedna ze stran 
v ustanovený den a v ustanovenou hodinu 
k smírčímu jednání, pokládá se pokus o smír 
za ztroskotaný.

§ 10.

(*). Při podání návrhu má navrhovatel 
složití zálohu v nejvyšší míře poplatku urče
ného podle § 49, odst. 3, zákona (§ 15, odst. 2). 
Jde-H o prokazatelně nemajetnou stranu, 
může ji smírčí korporace od složení zálohy 
úplně nebo z části osvobodili.

(2) Vzal-li navrhovatel před projednáváním 
věci svůj návrh zpět nebo k jednání se nedo
stavil nebo při tomto prohlásil, že se dalšího 
jednání nezúčastní, aneb se vzdálí, může smírčí 
komise zadrželi ze zálohy částku odpovídající 
skutečným výlohám s jednáním spojeným.

§ li-
0) Strany se mohou dáti při smírčím 

jednání zastupovali zejména i svými proku- 
risty, obchodními pomocníky, tajemníky či 
jinými funkcionáři svých zájmových kor
porací a pod. Zástupce má se na počátku 
jednání vykázali plnou mocí.

. (■) Zástupce má právo jednání se zúčast- 
niti, i když strana jest osobně přítomna.

§ 12.

(x) Jednání před smírčí komisí jest ústní, 
neveřejné a není vázáno na žádné formality. 
Zůstala-li počáteční výzva předsedy smírčí 
komise, aby se strany dohodly, bez výsledku, 
požádá předseda strany, aby přednesly stručně 
skutkový děj a naznačily sporné body; dále se 
přečtou listiny stranami předložené a stranám 
se předestrou jinaké předměty, na něž se od
volávají. členové smírčí komise mohou klásti 
dotazy k objasnění věci.

(2) Je-li skutkový děj dostatečně osvětlen, 
projeví smírčí komise — po poradě konané
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bez účasti sporných stran — své odborné 
míněni 0 sporných otázkách a naznačí stranám 
způsob, jakým by bylo sporný případ vyříditi.

§ 13.
Přistoupí-li strany na zprostředkující návrh 

nebo dohodnou-li se jinak na vyřízení věci. 
ucmi se o obsahu smíru ve spisech záznam’ 
Který podepíší obě strany, pokud se týče jich 
zástupci, a členové komise. Strany obdrží,
předseda° t0' °PÍS záznamu; čistopis podepíše

§ 14.
nia1?0™,® případu v § 9- odst. 5 uvedeného, 
LfV pokus 9 smírné vyřízení věci za ztrosko- 
tany, prohlasi-h jedna ze stran, že nepři- 
^upaje na návrhy odpůrcovy nebo na zpro- 
^ edAUjici návrhy smírčí komise, nebo během
Shu-11 S'e beZ prohIášení vzdálí- O tom jest. 
icinit1 zaznam do spisů s uvedením jména
člennv/uJeJ-Ch Zastapců- Záznam podepíší 
clenove komise; jinak platí o něm totéž, co 
uvedeno v § 13.

§ 15.
i naiv?? Jedl}aní 0 smír budiž vždy hleděno
onieh hÍJ a Ut7a!y smírčího řízení a dohoda 
o meh bud pojata do smíru. Výlohy zastoupení
18 nese každá strana ze svého.

11621 výIohy a útraty smírčího řízení 
nor,nf Jmpíla popIatek Příslušející smírčí kor- 
konn l za, SPi'ostredkování (§ 49, odst. 3, zá- 

dal? Poplatný podle poplatkového zá- 
a hnfn -°Z VT'Skeré hotové výlohy cestovné 
odst e/6 Vy °hy Smírčích komisařů (§ 7,

korimr!^0?0"1* k dohodě, 1'ozhodne smírčí
váleli vrlpAda ^ d°Jaké míry má býti navrho 

-u Ji vracena složená záloha (§ 10).

§ 16.
P o v i o n i 1 v n *S řl^ ’ Jak?ž i Pfávní znalec jsou
komiso inibi,'!°'> r-1 ^ ýšech jednáních smírčí
chodníčků 6 mioem. To platí zejména i o ob-
za if./i - - Výl(,ni1jch tajemstvích, jež přišla
trvif fi 3Z°- F°vhmQst óríčenlivosti 
•-iva i po skončeni funkce.

ODDÍL II.

Zvláštní ustanovení o fakulta
tivním smírčím řízení v pří
padech nekalé soutěže ve věcech 
peněžních a bankovních (§ 50, 

odst. 1, zákona).

§ 18.
11 fb o případy nekalé soutěže ve věcech 

peněžních a_ bankovních zřizuje se zvláštní 
Ustredm smírčí orgán, do něhož bude jmeno
váno po dvou zástupcích a tolikéž náhrad
nicích :

Národní banky Československé ;
Zemských úvěrních ústavů (společně) ; 
Svazu československých spořitelen ;
Svazu okresních záložen hospodářských; 
Svazu československých bank ;
Sdružení československých bank;
Jednoty záložen;
Svazu bankovních firem v republice česko

slovenské;
„Centrokooperativu", svazu jednot hospo- 

OciiSÁých družstev republiky československé, 
jakožto ústřední organísace zemědělských 
družstev úvěrních ;
. Zemského úvěrního fondu živnostenského, 
jako peněžního ústředí družstevnictví živno
stenského ;

Zájmového ústředí družstevních svazů, 
jakožto ustredm organisace dělnických druž
stev úvěrních.
- členy a náhradníky za Národní banku 
banky °VenSk0U Jmenuj'e bankovm rada této

(3) Ostatní cleny a náhradníky ústředního 
smircnro orgánu jmenuje ministr financí 
v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
nosti vnitra, zemědělství a sociální péče 
z osob navržených ústavy a korporacemi, o něž 
,lde, na dobu tří let.

§ 17.
<5mír“'i Srn.írčí korporace má všechny spisy 
rC1o0Aedaam Se týkaÍící uschová váti po 

fUt° d°bu zůstává nedotčeno 
a H° StlSn zadatl °Plsy záznamů podle §§13

,s(2> žadá-li toho soud nebo politický úřad 
smíifnZa'COila^Lje korporace Povinna spisv 
Snut0 naiU 86 týkající zasiati iim b na-

0) Ze členů (náhradníků) budou jmenováni 
způsobem v odst. 3 uvedeným předseda a dva 
místopředsedové, a to předseda vždy ze zá
stupců Národní banky československé.

- Jména^členů a náhradníků povede 
Ustredm smírčí orgán ve zvláštním seznamu.

(G) Ministr financí může po dohodě s mini- 
suj. průmyslů, obchodu a živností, vnitra 
zemědělství a sociální péče zbaviti člena (ná- 
hradmka) ze závažných důvodů (na př. nro 
zanedbávaní povinností) jeho funkce

17
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(7) Administrativu ústředního smírčího 
organu, zahrnujíc v to přikazování jednotli- 
vycn případů smírčí komisi (užší smírčí 

omisi, § 20) a povolávání jednotlivých 
c enu a jich náhradníků k jejich funkci, ob- 
staiaya předseda Ústředního smírčího orgánu
nictvo)6 S °běma místopředsedy (Předsed-

- í ■,'^>íedsedlj'c^vo niůže též svolávati členy 
ustredmho smírčího orgánu k poradám o zá
sadních otázkách týkajících se nekalé soutěže 
ve vecech peněžních a bankovních.

§ 19.
Sídlem Ústředního smírčího orgánu jest 

Fraha. Smírčí řízení koná se v místnostech, 
jez k tomu účelu propůjčí Národní banka 
Československa. Tato obstará i kancelářské 
prače jaro tento orgán.

§ 20.

(L) Smírčí řízení provede zpravidla smírčí 
komise složená z členů (náhradníků) ústřed
ního smírčího orgánu tak, aby každá ze zájmo
vých skupin uvedených v § 18, odst. 1 — pokud 
nem stranou — byla zastoupena jedním 
členem. Předsedou této smírčí komise je před- 
seda nebo jeden z místopředsedů ústředního 
smírčího orgánu; předsednictvo určí členy 
komise pro jednotlivý případ.

• ? Případy, jež po názoru předsed-
,i it “-\U!h'GC n!10 smírčl'ho orgánu jsou menší 

w’ neb-° 0 Případy, jež se týkají toliko 
jedne kategorie peněžních nebo bankovních 
ustayu nebo podniků, nebo žádá-li to některá 
ze stran, může býti sporná záležitost pro- 
jeanana v užší smírčí komisi, do níž jmenuje 
^da,s^ana Po jednom členu (náhradníku) 
ústředního smírčího orgánu; tito dva pak zvolí 
81 z,e seznamu členů a náhradníků ústředního 
smírčího orgánu (§ 18, odst. 5) třetího člena, 
který předsedá.

§ 21.
wf116 'tÍZe,ní.před srm'rčí komisí (užší 

smnci komisi) platí jinak ustanovení oddílu I.

ODDÍL III.
Zvláštní ustanovení o obliga- 
tornim smírčím řízení v přípa-
s e C n ř’1]' m X ’ 6 foutěže týkajících 
se pumo nebo nepřímo získá
vaní vkladu (§ 50, odst. 2 a 8, zá

kona).

§ 22.

Jde-h o případy nekalé soutěže, týkající se

Př™° nebo nepřímo získávání vkladů (S 50 
odst. 2 zákona), je smírčí řízení před smírčí 
komisi (uzsí smírčí komisí) (§§ 20, odst. 1 a
2) obligatorní.

§ 28.
íll, Nedošlo-li před smírčí komisí (užší 

smírci komisi) ke smíru, vyhotoví tato osvěd
čeni o tom, že byla věc na ni vznesena k smír
nému projednání, že však ke smíru nedošlo.

(2) V osvědčení, jež podepíše předseda 
smím komise (užší smírčí komise), budiž 
uveden den, kdy věc došla na komisi. Bylo-li 
osvědčení ^doručeno oprávněnému esobné, 
budiž, na něm den doručení poznamenán. Za- 
sila-li se osvědčení poštou, stane se tak dopo
ručeným dopisem.

§ 24.
. t1) Soudní civilní řízení možno zahájili jen, 
je-li k žalobě přiloženo písemné osvědčení 
smírčí komise (užší smírčí komise) o tom, že 
se o věci jednalo, že však ke smíru nedošlo.

(-) Nebyl o-l i toto písemné osvědčení 
k žalobě připojeno, z obsahu této je však 
patrno, že se smírčí komise (užší smírčí ko- 
mibo) již věcí zabývala, může soud vyzvali 
žalobce, aby do určité lhůty osvědčení doda
tečné předložil.

(3) V příčině soukromé obžaloby trestní 
platí ustanovení § 50, odst. 3, zákona.

§ 25.
(1) Pokud v tomto oddílu není jinak stano

veno, platí obdobně ustanovení oddílu I. a II.

(2) v příčině lhůt a promlčení platí ustano
vení § 50, odst. 4, zákona.

ODDÍL IV.
Zvláštní ustanovení o rozhod
čím řízení ve sporech vzniklých 
nekalou soutěží ve věcech peněž
ních a bankovních (§ 50, odst. 6, 

zákona).

§ 26.
I1) Strany mohou se dohodnout! na tom, že 

smírci komise^ (užší smírčí komise) (§ 20, 
odst. 1 a 2) má v daném případě rozhodnouti 
vec jako rozhodčí (rozhodčí komise), úmluva 
o tom musí býti zřízena písemně a předložena 
Ústřednímu smírčímu orgánu.

(2.) Strany mohou odmítnouti člena rozhodčí 
komise z týchž důvodů, které opravňují odmít
nouti soudce.
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§ 27.
í1) Zůstane-li pokus o smír bez výsledku, 

provede rozhodčí komise ústní jednání, vy
slechne obě strany a zjistí skutkový stav 
sloužící za podklad sporu. Řízení děje se podle 
volného uvážení rozhodčí komise, pokud by 
v úmluvě (§ 26, odst. 1) nebo v dodatečném 
písemném ujednání stran nebylo nic jiného 
ustanoveno.

• Jes^iže některá strana nepustí se do 
jednání před rozhodčí komisí, budiž jednáno 
toliko se stranou druhou.

§ 28.
(') Rozhodčí komise může vyslechnout! 

strany, svědky a znalce, kteří se k řízení dobro
volně dostavili, a to jenom nepřísežně. Nesmí 
ani proti stranám ani proti jiným osobám 
použiti prostředků donucovacích nebo jim 
ukládali tresty.

(-’) Pokládá-li rozhodčí komise za potřebné 
tahové soudcovské úkony, k jichž výkonu není 
sama oprávněna, budou tyto provedeny k žá
dostmi rozhodčí komise příslušným státním 
soudem, žádost jest v pochybnosti říditi na 
onen okresní soud, y jehož obvodu má se úkon 
nebo důkaz provésti. K účelu tomu sdělí roz- 

odci komise soudu všechny okolnosti, jichž se
u. coi, nebo důkaz týká.

§ 29.
, Výrok rozhodčí komise budiž vynesen podle 

absolutní většiny hlasů, leč by v úmluvě (§ 26, 
část. 1) bylo něco jiného ustanoveno.

§ 30.
(1) Výrok rozhodčí komise budiž, pokud to 

možno, hned ke konci jednání ústně prohlášen 
i s podstatnými důvody. Prvopis výroku musí 
bytí vyhotoven písemně.

(-) Písemné vyhotovení výroku obsahujž:
v, V ozr>ačení rozhodčí komise a jména jejích 
c-enu kteří se rozhodnutí zúčastnili;

2. označení stran a jejich zástupců;
3. rozhodčí výrok;
4. ^ důvody rozhodovací, ve kterých také 

stručně se vylíčí skutkový děj.
(;*) Rozhodčí výrok musí býti sepsán a 

v Písemném vyhotovení doručen poštou nebo 
notářem stranám, pokud tyto neobdržely vy-' 
pQtovený toho přímo od rozhodčí komise.

ivopis i vyhotovení tato musí býti opatřena 
datem vydání rozhodčího výroku a musí býti 
vsemi členy rozhodčí komise podepsána.

§ 51.

í1) Prvopis rozhodčího výroku i s listin
nými výkazy o tom, že vyhotovení byla stra
nám doručena, uschovány buďte' osobou 
v úmluvě (§ 26, odst. 1) určenou. Není-li ta
kové úmluvy nebo zemřel-li určený uschovatel, 
má rozhodčí komise ustanoviti způsob uscho
vání.

(2) Prvopis rozhodčího výroku i doručovací 
výkazy pokládati je za listiny stranám spo
lečné.

§ 32.
K žádosti některé strany potvrdí rozhodčí 

komise^ písemně na vyhotovení rozhodčího vý
roku, že výrok nabyl právní mocí a je vyko
natelný.

§ 33.
(1) Strany mohou se v úmluvě (§ 26, odst.

1) dohodnouti, že rozhodčí komise ve výroku 
rozhodne též o náhradě nákladů řízení a o od
měně za projednání a rozhodnutí věci.

(2) Jinak je nárok rozhodčí komise na od
měnu za projednání a rozhodnutí věci posuzo- 
vati — pokud dohoda o tom nemá zvláštního 
ustanovení — podle předpisů soukromého 
práva.

§ 34.
Pokud v tomto oddílu není zvláštního usta

novení, platí předpisy civilního soudního řádu 
0 ^ze}}'\ rozhodčím, zejména též ustanovení 
o bezúčinnosti rozhodčího výroku.

ODDÍL V.

Ustanovení závěrečná.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 
šení a provedou je ministři průmyslu, obchodu 
a živností, zemědělství, spravedlnosti, financí, 
vmtra a sociální péče v dohodě s ostatními 
súčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r, Dr. Peroutka v. r. 
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r.
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Příloha.
Seznam korporací,

je.*-, mohou na základě ustanovení § 4g ^ák 
č. 111/1927 Sb. z. a n. předsevzíti smírčí ří 

zení ve věcech nekalé soutěže.

Jsou to:
Všechny obchodní a živnostenské komory 
Všechna živnostenská společenstva (gre- 

jejich jednoty a svazy, 
ústredm svaz československých průmysl-

riálními^rf6 86 SVýniÍ °dboraými a territo- 
nalinrm skupinami a sekcemi, ústředně sdru-
Senri0q?nskehn p/iemyslu (krajinská sku
pina pie Slovensko Ustredného svazu čsl. prie- 
myselmkov v Bratislavě),
v HaUptverband der Industrie

Tep^ich-sanove se všemi tomuto svazu 
pr clenenyni! odbornými a místními skupi
nami a spolky F

Zemské živnostenské rady 
v PrazeSl0VenSká akademi’e živnostenská

bvazy živnostenských záložen a družstev, 
v us(redí družstevních svazů

Generální rada čsl. obchodnictva v Praze 
hada obchodní a průmyslová v Praze, 

k0vTSn svfa^, obchodných grémií, obchodní- 
k úff^I ?Stnik°VÍla Slovensku v Bratislavě, 
v Praze111 SVaZ ceskoslovenského obchodu

nKsir4 dei’Kaufmannsci,í,ft v Te-
Svaz yelkoobchodnictva v ČSR v Praze 
Svaz ceskeho obchodnictva v Praze
/eechtí v l4T',íkŮ *

li;úfai'pathja“ zomský svaz drevopriemysel- 

v BrltWave lk0V »" S'0TC"sk‘>

vi^vÍhízT1131^ SVaZ Výr°bCŮ likéi'ů a hho-

vicfíprazr ČSl' Palíren C°gnakU a Sliv°-

Svaz slovenských pálenic a likérových zá 
voaov pre Slovensko v Bratislavě,

Veiband der Likor-Spirituosen und Essio-- 
v Opavě ^ Schlesien und Nordmáhren

Svaz malých a středních pivovarů v repu
blice československé v Praze; 1
v pri™i'slu ikrob°5éh»

V PrazeÍÍlm0Véh° prŮmyslu a obchodu v ČSR

Deutscher Verband der Elektrizitátswerke 
v Karlových Varech, ^

Ostbbhmischer Eisenverband v Trutnově
Schlesischer Handelsmůhlenverband v Opa

vě,
Verband der Ziegelwerke in Schlesien und 

Nordmáhren v Opavě,
Verband der Ságeindustrie fůr Schlesien 

und Nordmáhren v Opavě, 16 1
Verband čsl. Fahrrad- und Fahrradteile- 

fabrikanten v Chebu, e
Verband der Kinderwagenerzeuger und ver- 

wandter Zweige v Chebu,
v Pr2eíý SVaZ obchodníků vínem v Čechách

Svaz Moravských obchodníků vínem v Brně
sS7veK,chod”«vinem»» »

v i3šs,p“rsWch sp°"!0T "a »"»*»

Zemský svaz hostinských a výčanných ?iv 
v BratísTa“ EuJ

vPriTe Velkoobchodníků cukrem v ČSR 

v Praz^ obck<)dn‘kd cukrovinkami v ČSR

ta™ 4 * !>"<*« ”>»"•

v Ssia;r,,ských mirMv

p,ousri trvviiř? daskými 
A k°”ces' ^obovstem

Svaz čsl. obchodníků droždím pro ČSP 
v Praze, ť

Říšský svaz obchodníků dobytkem v Praze 
Svaz obchodníku koňmi v ČSR v Praze. ’ 
Svaz obchodníků střevy a potřebami řez

nickými a uzenářskými v Praze,
. Svaz textilního obchodnictva v ČSR v Praze 

Svaz velkoobchodníků a manipulantů textil
ním zbozim v csl. republice v Praze,

Svaz^ čsl. velkoobchodníků uhlím v Praze 
Der aeutsche Verband der Kohlen- und Bau-

State v'S“el' ^ ^“ovakische*

Oiganisace čsl. obchodu uhelného v Praze 
Svaz obchodu a průmyslu papírnického re

publiky Československé v Praze,
Svaz obchodníků porculánem v republice 

československé v Praze,
v Praze ŽeleZníkŮ stábu Československého

Zemský svaz obehodníkov železom na Slo
vensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislavě,
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Svaz velkoobchodníků stroji a kovy v česko-

I slovenské republice v Praze,
Svaz elektrotechnických živností pro repu

bliku československou v Praze, 
csl. svaz živností a závodů mědikoveckých

V ir IclZGj

Svaz obchodníků a živnostníků pro obor 
automobilový v ČSR v Praze,

Svaz závodů zámečnických a strojnických 
v republice československé v Praze,

Svaz československých instalatérů plvno- a 
vodovodů v Praze,

Svaz obchodníků surovými kožemi ve státě 
Csl. v Praze,

Ústredm svaz obchodníků a výkrojníků 
kusí v csl. republice v Praze,
v Zemský svaz obchodníkov kozami a rem°- 
norn v Bratislavě,
JSr obclIodníků okuvi v Československé 
republice v Praze.
veSwí^f obchodníkov s obuvou na Slo- 
vensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislavě,

^oeskoslovenských velkoobchodníků 
imeialmmi oleji v Praze,

^Svaz fotoobchodníků Československa v Pra-

hraJkL0bch°4nT!ctva Parfumerií, galanterií a 
Hračkami v cSR v Praze,
k0Síát obchodníků mýdlem, voňavkami.

■ pr[prayky> svíčkami, toalet- 
n íkZ ť fe11’ obvazovými látkami a hygie- 
v PrS, Zb0Žm V republice československé

na^h"^ a kaderníckych majstrov 
nm ku v Bratislavě,

ná-^^kvin07/'-SiVaZ samostatných mistrů bed
na, skych v csl._ republice v Praze
zbožm vVčseRnvPraaze°bCh0dníkŮ' 86 Stai'ým

Odborový svaz trhovců v ČSR v Praze, 
v Praze kmhkupC11 a nakladatelů v ČSR

čCÍal"akl1date]bdenm'ch Iistů v republice 
^slovenské v Praze (Verband der Ver-
bítk) 1 ageszeitungen in der čsl. Repu-

der doutschen Buch-, Kunst- und
SÍSenhandIer lind Verleger in der čsl. 

ePublik v Duchcově,
m,ÍiaZ ciY-. inženýrů stavebních, stavitelů a 
nustiu zednických v Praze,

Standige Delegation der deutsehen Baumei- 
r, 111 der csl- Republik v Karlových Varech, 
‘’Vaz čsl. vývozců a dovozců v Praze, 
k vaz československých zasilatelů v Praze,

m’fobO't‘ mezinárodní svaz zasilatelů a do- 
p avovatelu v Praze,
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Československo-německý dopravní svaz 
v Praze,

Grémium der berufstatigen Buchrevisoren 
und Organisatoren v ústí n. L.,

Propaganda-Verband in der čsl. Republik 
v lephcich-sanově.

Obchodnická jednota československá v Brně 
Obehodmcko-živnostenská jednota čsl. pre 

Slovensko a Podkarpat. Rus v Bratislavě,
. Jednota výrobců mýdla, sody, svíček,’ ve

slového zbozi, voňavek a kosmetických pří- 
prayku v republice československé v Praze 
^ Kíšská jednota velkoobchodníků velocipédy 
šicími stroji atd. v Praze,

Jednota čsl. obecních a soukromých elek
trických podniků v Brně, 

ústřední jednota velkoobchodníků zbožím 
klenotmekým, zlatým, stříbrným a hodinami,

, 0„z i příslušníků příbuzných odvětví ve 
státě Československém v Praze,

Jednota maloobchodníků uhlím pro Moravu 
v Brně,

Organizačná jednota stavitelův na Sloven
sku v Turč. Sv. Martine,
„ Jednota. mistru klempířských v republice 
československé v Praze,
- 'Jednota mistru malířských v republice 
Československé v Praze,

Jednota mistrů lakýrnických, natěračů a 
mahru písma v republice čsl. v Praze,

Slovenská remeselnická jednota, ústredie 
v Ture. Sv. Martine,

Oiganizačná jednota tesárskych majstrov 
na Slovensku v žiline,

Obchodnický spolek „Merkur" v Praze, 
Ústřední spolek českých kupců v Praze, 

slav^^ý Sp°!ok cukrovarnický v Brati-

Organisace brněnských obchodníků v Brně.
^ eiein máhrischer Kaufleute v Olomouci,

^ ústřední spolek továrníků kávových náhra
žek v republice československé v Praze,

Spolek velkoobchodníků lihem v ČSR 
v Praze,

Sdruženie pivovarníkov na Slovensku vBra- 
tisiave,

Spolek velkoobchodníků umělými hnojivý 
krmivý a semeny v Praze, ‘

Spolek obchodníků průmyslovými odpadky 
a surovinami v Praze,

Spolek obchodníků dobytkem na Morav* 
v Brně,

Spolek cestujících obchodníků v Praze 
Spolok cestujúcich obchodníkov pre Sloven

sko a Podk. Rus v Bratislavě,
Spolek obchodníků poštovními známkami 

v cSR v Praze,
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Vereinignng von Arbeitgebern der Holz- 
bearbeitungsgewerbe fur das nordliche Boh- 
men v Liberci,

Vývozní spolek pro země ČSR v Praze.

Piažská bursa pro zboží a cenné papíry 
v Praze.

Svaz československých pojišťoven v Praze.

Komora zvěrolékařská,
Zemědělské radj?,
Plodinové bursy,
Zemědělská Jednota Československé repu

bliky v Praze,
Gescháftsstelle der deutschen Land- und 

řorstwirtschaft v Praze,
,,Centrokooperativ“, svaz jednot hospodář

ských družstev v Praze a jednoty v něm za
stoupené,

Ústřední svaz čsl. vinařů v Praze,
Ústřední svaz pěstitelů zemáků v Němec

kém Brodě,
Svaz pestitetov zemiakov na Slovensku 

v Bratislavě,
Svaz pěstitelů řepového semene v Praze, 
Ústřední svaz pěstitelů lnu v Praze,
Svaz sušařň čekanky a řepy v Hradci Krá

lové,
ústřední svaz pěstitelů zeleniny v Praze 
Svaz šlechtitelů rostlin v Přerově,
Svaz výzkumných zemědělských ústavů 

v Piaze,
Říšský svaz zahradníků v ČSR v Praze 
Zemský svaz okresních sdružení chovatel” 

hospodářského zvířectva v Praze,
Zemský svaz chovatelů dobytka pro Mo

ravu v Prerově,
Zemské svazy a jednoty pro chov koní,
Zemský svaz chovatelů drobného zvířectva 

hospodářského v Brně.
Zemský svaz chovatelov drobného hospo

dářského zvieractva na Slovensku v Brati
slavě,

Hedvábnický ústav v Hradci Králové 
v PrazeCel°Státní SVaZ SP°lkň holubářských

č4VtZpemSkýC-h/Stř®dí včelařských spolků 
CBR v Piaze a jednotlivá zemská ústředí,
níH™Z akci0vých- spclečenstev-
meh a hospodářských cukrovarů v Praze,

Svaz družstevního průmyslu bramborář- 
skeho v cSR v Praze,

Svaz čsl. velkostatkářů v Praze,
Verba”d der deutschen Grofígrundbesitzer 

rsohmens v Praze,
Svaz moravských velkostatkářů v Brně,

Svaz velkostatkárov na Slovensku v Brati
slavě,

Veiband der landw. Unternehmuno-en 
v Opavě,
, Republikánský svaz čsl. nájemců a stat
kářů v Praze,

Ústřední jednota řepařů v Praze,
čsl jednota repárov, ústredie pre Slovensko 

v Bratislavě,
Jednota chmel pěstujících obcí v žatci (od

bor česky a německý),
Česká mlékařská jednota v Praze
Mlékařská jednota v Brně,
Mliekárská jednota pre Slovensko v Brati

slavě,
Jednota karpatoruských mlékáren v Hustu,
Verband deuíscher Molkereien und Milch- 

wirte in Bohmen v Praze,
Verband deutsclnjr Molkereien fůr Máhren 

und Schlesien v Brně,
Drůbežnická jednota ČSR v Praze,
Celostátní jednota spolků chovatelů králíků 

v Praze,
Rybáiska jednota ČSR ve Vodňanech,
Ume rybářských spolků a družstev’ ČSR 

v Praze,
Ústřední jednota čsl. lesnictva v Praze, 
Leutscher Forstverein fůr Bohmen, Máh

ren, Schlesien und Slovakei v Teplicích-ša- 
nově,

čsl. ovocnická společnost v Praze,
Zemský moravský ovocnický spolek v Brně, 
Slovenská ovocinarská společnost v Brati

slavě,
Spolek čsl. šlechtitelských podniků v Praze, 
Deutscher Saatzuchtverein fůr die čecho- 

slovakei v Děčíně.

Inženýrská komora,
Svaz baníckyeh a hutných závodov na Slo

vensku v Bratislavě,
Svaz báňských podnikatelů v okresu revír

ního horního úřadu v Brně,
Svaz majitelů menších kamenouhelných 

dolu revíru rakovnicko-slánského v Rakov
níku,

Svaz majitelů menších kamenouhelných 
dolů revíru plzeňsko-stříbrského v Plzni, 

Ředitelská konference ostravsko-karvín- 
ského kamenouhelného revíru v Moravské 
Ostravě,

Ředitelská konference kladenských velko- 
dolů v Kladně,

Ředí celská konference Plzeňského kameno- 
uho’ :ého revíru v Plzni,

Horní revír falknovsko-loketský a karlo
varský ve Falknově,
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Spojený horní revír mostecký, duchcovský, 
horno-litvínovský v Mostě,

Delegace uhelného obchodu čsl. v Praze, 
Svaz úředně autorisovaných civilních inže

nýrů ČSR v Praze,
Hauptverband der deutschen Ingenieure in 

der ČSR v Praze,
Jednota mimopražských obchodníků uhlím 

a stavebními potřebami pro ČSR v Praze, 
Vereinigung schlesischer Kohlenhandler 

v Opavě,
Jednota čsl. úředně oprávněných civilních 

geometrů v ČSR v Praze,
Hornický a hutnický spolek ve Falknově, 
Spolek pro horní zájmy v severozápadních 

cechách v Teplicíeh-šanově, 
l erein der Kohleninteressenten des nord- 

westl. Bohmen v ústí n. L.,
Spolek československých inženýrů v Praze 

se všemi místními odbory a zájmovými sku
pinami,
- Spolek úředně autorisovaných civilních in
ženýrů kulturních v republice čsl. v Praze.

Syndikát výtvarných umělců českosloven
ských v Praze,

Odborová organisace československých vý
tvarníků v Praze,

Syndikát českých a slovenských spisovatelů 
a hudebních skladatelů v Praze,

^vaz československého herectva v Praze, 
.vf5 Roditelů stálých divadel v Praze, 
Ústřední jednota československého herectva 

v Praze,
Bund der deutschen Buhnenangestellten in 

der ČSR v Brně,
Verband der deutschen Theaterleiter 

v Brně,
Svaz hudebních organisací v Praze, 
Ochranné sdružení hudebních skladatelů 

v Praze.

Všechny komory lékařské,
Všechna grémia lékárnická,

,ední svaz československých lázní a mi- 
q nich zHdel rep. československé v Praze, 
ovaz slovenských lázní v Piešťanoch, 

vaz československého lékárnictva v Praze, 
deutscher Apotheker in der čsl.

1 Pubhk v Mariánských Lázních,
slav 0 °k lekárnikov 20 Slovenska v Brati-

Vsechny komory advokátní, 
sedmy komory notářské,
°mé sdružení advokátů plzeňských v Plzni.

31.

Vyhláška ministerstva průmyslu, 
obchodu a živností 

ze dne 23. února 1928, 
kterou se určuje výše poplatku za sprostřed-• 
kování smírčího řízení ve věcech nekalé sou

těže.

Podle § 49, odst. 3, a § 50, odst. 5, zákona 
ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n., 
proti nekalé soutěži, stanoví ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností v dohodě se súčast- 
něnými ministerstvy výši zvláštního poplatku 
za sprostředkování smírčího řízení ve věcech 
nekalé soutěže částkou od 50 do 500 Kč.

Při výměře poplatku y jednotlivém případě 
je přihlížeti k důležitosti a nesnadnosti sporné 
záležitosti, jakož i k době, po kterou smírčí 
řízení trvalo.

Dr. Peroutka v. r.

32.

Vládní nařízení 
ze dne 23. února 1928 

o seznamu údajů (názvů) podle § 6, odst. 4, 
zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. 

z. a n., proti nekalé soutěži.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6, odst. 4, zákona ze dne 15. července 
1927, č. 111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži:

§ 1.
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 

vede seznam údajů {názvů), které podle ob
chodního obyčeje súčastněných kruhů nemají 
již výhradného významu označení původu, 
stavše se všeobecně obvyklými k označování 
druhu nebo jakosti určitého zboží, leda že ty 
k údajům (názvům) takovým byl připojen do
datek, ^ který (jako „pravý“, „přirozený", 
„skutečný", „původní") jest s to, aby obnovil 
Původní význam jejich (§ 6, odst. 1, zákona).

§ 2.
(L) Do seznamu buďtež pro jednotlivé 

druhy zboží v pořadí položek celního tarifu 
zapisovány odděleně:

a) údaje (názvy) (§ 1), o nichž pravoplatně 
rozhodly soudy;


