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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;
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b) údaje (názvy), o jejichž zápisu rozhodne 
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 
v dohodě se súčastněnými ministerstvy k ná
vrhu nebo po slyšení súčastněných kruhů, ze
jména zájmových hospodářských korporací;

c) podle uvážení ministerstva průmyslu, ob
chodu a živností údaje (názvy), o nichž roz
hodly cizozemské nejvyšší soudní stolice, ze
jména v případech, kde názory cizozemských 
soudů odchylují se od názorů zdejších soudů 
(súčastněných kruhů).

(-) Jsou-li rozhodnutí soudu v příčině údaje 
(názvu) v rozporu s údaji v odst. 1 pod lit. b) 
uvedenými, je na okolnost tuto v zápisu vhc 1- 
ným způsobem upozorniti.

§ 3.
Seznam jest opatřen indexem osobním a 

věcným. Listiny (rozsudky, vyjádření súčast
něných kruhů), o něž se zápis opírá, uchová
vají se ve zvláštní sbírce listin.

§ 4.
t1) Soudy jsou povinny zasílati prostřed

nictvím ministerstva spravedlnosti minister
stvu průmyslu, obchodu a živností pravoplatné 
rozsudky [§ 2, odst. 1, lit. a)], v nichž řešena 
byla otázka údajů (názvů) (§1) ihned po té, 
kdy rozsudek vesel v právní moc.

(2) Údaje, uvedené v § 2, odst. 1, lit. c), 
budou zapisovány na základě sdělení českoslo
venských zastupitelských úřadů, po případě

Sbírka zákonů

zájmových hospodářských korporací v § 2, 
odst. 1, lit. b), uvedených.

§ 5.
(’) Do seznamu lze zájemcům nahlédnout! 

a činiti si z něho potřeoné výtahy a opisy. 
Podle uvážení ministerstvu průmyslu, obchodu 
a živností mohou býti zájemcům sdělena po
třebná data i ze sbírky listin.

(2) Stručný výtah ze seznamu bude uveřej
ňován ve Věstníku ministerstva průmyslu, 
obchodu a živností.

§ 6.

Veřejným úřadům nebo soudům budou k je
jich žádosti zaslána potřebná data ze seznamu, 
po případě ze sbírky listin.

§ 7.
Isařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; 

provedou je ministři průmyslu, obchodu a živ
ností, zemědělství, spravedlnosti, financí, 
vnitra a sociální péče v dohodě se súčastně
nými ministry.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Najman v. r.
Dr. Engíiš v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r.

nařízení, č. 32.

SMtnf tiskárna v Praze.


