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či. 1.

(!) Doplňkem k §u 1 zákona ze dne 7. 
března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje 
poměr československé státní správy k česko
slovenské plavební akciové společnosti Oder
ské. zmocňuje se vláda, aby sjednala se sou
kromými účastníky ony změny ustanovení 
článků 4. a 8. smlouvy, jíž zřízena byla Česko
slovenská plavební akciová společnost Oder
ská a jež připojena jest k uvedenému zákonu, 
které v budoucnu uzná nutnými nebo účel
nými se zřetelem k hospodářským potřebám 
a v zájmu prosperity společnosti nebo v dů
sledku změny v účasti soukromých akcionářů.

(2) Změny tyto však nesmějí býti na úkor 
československého rázu společnosti. Zejména 
nemohou se týkati závazku československého 
státu, že trvale podrží ve svém majetku 
veškeré kmenové akcie podniku, předkupního 
práva státu v případě prodeje akcií soukro
mých účastníků, jakož i zákazu prodeje akcií 
do^ ciziny bez svolení státní správy (čl. 4.). 
Dále nemohou býti zrušena ustanovení čl. 8., 
jímž jest vládě vyhrazeno potvrzovali volbu 
členů správní rady, kteří by nebyli českos >- 
venskými státními občany, jakož i ustanovení 
téhož článku, že vedoucí ředitelé musí býti 
československými státními občany.

(s) Změny smlouvy sjednané podle ustano
vení odstavce 1. budou vyhlášeny ve Sbírce 
zákonů a nařízení;

Čl. 2.

§ 3 uvedeného zákona mění se takto:
^í1) Objeví-li se v budoucnu z jakýchkoli 

důvodů potřeba snížiti akciový kapitál spo
lečnosti, zmocňuje, se vláda, aby sjednala a 
provedla úmluvu o snížení akciového kapitálu, 
dbajíc zájmů státních a zvláštních poměrů 
společnosti, při čemž však musí zůstati v kaž
dém případě státu zajištěna většina v kapitá
lové účasti.

(2) Vláda je povinna podati o tom nepro
dleně zprávu Národnímu shromáždění.

Čl. 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedení jeho ukládá se ministru prů
myslu, obchodu a živností v dohodě se súčast- 
něnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Novák v. r.

137.
Vládní vyhláška 

ze dne 17. července 1928,
kterou se uvádí v prozatímní působnost II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi 

republikou československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou.

koná
Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 zá-

22 čer^a^igteTío^/l^^- 158/1923 ^ ^ " n" případně dle ČL VI1 zákona 26 ^
1Q9S A £ 1 <1 10y i926 Sb z a n., v prozatímní platnost s účinností od 20. srpna

j. doda1tko';7y protoko1 k Obchodní smlouvě mezi republikou československou a Ho- 
belg°-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne

Dr. Šrámek v. r.

Deuxiěme Protocole Additionnel 
au fraité de Commerce conclu entre la Répu- 
blicjue Tchécoslovaque et 1’Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise le 28 décembre 1925.

Lés Plénipotentiaires soussignés důment 
autorisés déclarent qiťils ont convenu de mo- 
difier le Protocole de signatuře du Traité de 
Commerce du 28 décembre 1925, comme suit:

(Překlad).

Druhý dodatkový protokol 
k obchodní smlouvě uzavřené mezi českoslo
venskou republikou a Hospodářskou Unií 

belgo-lucemburskou dne 28. prosince 1925.

Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, 
prohlašují, že se shodli takto pozměniti závě
rečný protokol obchodní smlouvy z 28. pro
since 1925:
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En conséquence de 1’arrangement intervenu 
entre les représentants des industries intéres- 
sées des deux Pays, les stipulations de Farticle 
V du Protocole de Signatuře du Traité de 
Commerce du 28 décembre 1925, relatives á la 
soie artificielle de nitrocellulose, sont suppri- 
mées.

Le présent Protocole additionnel sera rati- 
íié et les ratifications seront échangées á Pra- 
gue aussitot que faire se pourra. II entrera en 
vigueur le quinziěme jour aprěs Féchange des 
ratifications. II aura la méme durée que le 
Traité de Commerce du 28 décembre 1925 
dont il formě partie intégrante.

Fait á Bruxelles, en double exemplaire, le 
21 Février 1928.

Dr. HAVLÍČEK m. p.
Van LANGENHOVE m. p.

V důsledku úpravy, sjednané mezi zástupci 
zúčastněných průmyslů obou zemí, ruší se 
ustanovení článku V. závěrečného protokolu 
obchodní smlouvy z 28. prosince 1925, týkající 
se umělého hedvábí z nitrocelulosy.

Tento dodatkový protokol bude ratifikován 
a ratifikační listiny budou vyměněny v Praze 
co nejdříve. Vstoupí v platnost patnáctého dne 
po výměně ratifikačních listin. Bude platiti 
po stejnou dobu jako obchodní smlouva z 28. 
prosince 1925, jejíž jest integrální součástkou.

Dáno dvojmo v Bruselu dne 21. února 1928.

Dr. HAVLÍČEK v. r.
Van LANGENHOVE v. r.

138.

Vládní vyhláška 
ze dne 17. července 1928,

kterou se uvádí v prozatímní působnost III. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi re
publikou československou a republikou Polskou.

Se souhlasem presidenta republiky uvádí se na základě usnesení vlády podle § 1 zá
kona ze dne 4. července 1923, č. 158/1923 Sb. z. a n., případně dle čl. VII zákona ze dne
22. června 1926, č. 109/1926 Sb. z. a n., v prozatímní platnost s účinností od 20. srpna 
1928 III. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou československou a repu
blikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928.

Dr. Šrámek v. r.

11|ěm6 Protocole Additionnel
á la Convention Commerciale entre la Répu- 
blique Tchécoslovaque et la République de 

Pologne du 23 Avril 1925.

Les Plénipotentiaires soussignés, důment 
autorisés, déclarent qu’ils ont convenu, en se 
basant sur la disposition du Protocole Finál 
a Farticle XXVIII de la Convention Commer
ciale du 23 Avril 1925, de modifier les stipula
tions sous chiffre V du Protocole Finál au 
jjtme Protocole Additionnel du 21 Avril 1926, 
ayant trait á la soie artificielle, méme retorse' 
écrue, blanche, non teinte, simple ou retorse,’ 
comme suit:

(Překlad.)

III. Dodatkový protokol 
k obchodní úmluvě mezi republikou českoslo
venskou a republikou Polskou z 23. dubna 1925.

Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, 
prohlašují, že se shodli na základě ustanovení 
závěrečného protokolu k článku XXVIII ob
chodní úmluvy z 23. dubna 1925 pozměniti 
ustanovení č. V závěrečného protokolu k II. 
Dodatkovému protokolu z 21. dubna 1926, tý
kající se umělého hedvábí, též skaného, suro
vého, bílého, nebarveného, jednoduchého nebo 
skaného, takto:
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