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Vládní nařízení
ze dne 18. ledna 1929

Vládní nařízení
ze dne 18, ledna
jímž se stanoví volební řád pro volby v živno
stenských společenstvech a společenstevních
jednotách (svazech).

o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve
starých rakousko-uherských korunách u po
štovních úřadů na nynějším území republiky
československé pro poštovní spořitelnu budapeštskou nebo vídeňskou.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:
§ 1.
(O Po dobu účinnosti tohoto vládního naří
zení nemohou býti soudně vymáhány vklady
učiněné ve starých korunách rakousko-uher
ských u poštovních úřadů na nynějším území
republiky československé pro poštovní spoři
telnu budapeštskou nebo vídeňskou.
(2) Soudní řízení, kterým se vymáhají ná
roky uvedené v odst. 1., budiž z moci úřední
přerušeno; nové žaloby buďte z moci úřední
odmítnuty.
§

2.

■

í1) Exekuce a prozatímní (zajišťovací)
opatření pro nároky uvedené v § 1 jsou ne
přípustný.
(2) Exekuce v den účinnosti tohoto vládního
nařízení zahájené, buďte z moci úřední odlo
ženy.
§ 3.
Doba, po kterou nároky podle tohoto vlád
ního nařízení nemohou býti soudně vymáhány
nebo exekucí dobývány, nezapočítává se do
lhůty promlčecí ani do lhůty pro podání žalob
ani do jiných lhůt, jejichž zmeškání má po zá
konu v zápětí právní újmu.
§ 4.
O) Toto vládní nařízení nabude účinnosti
dnem vyhlášení a platí až do doby, která bude
vyhláškou ministra spravedlnosti uveřejněnou
ve Sbírce zákonů a nařízení stanovena.
(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
nistru spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými
ministry.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
černý v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 3. července 1923, č. 2Í7
Sb. z. a n., jímž se upravuje způsob provádění
voleb v živnostenských společenstvech a spole
čenstevních jednotách (svazech):
§ 1.

Volby, na něž se vztahuje
lební řád.

vo

(!) Podle předpisů tohoto volebního řádu
konají se veškeré volby v živnostenských spo
lečenstvech a společenstevních jednotách
(svazech), a to:
a) představenstva společenstevního [§ 119
d) živnostenského řádu]; výboru rozhodčího
(§ 122 živnostenského ,řádu); výboru pro
zprostředkování práce (§ 116 živnostenského
řádu); delegátů valné hromady pokladen mi
strovských [§ 115 o) živnostenského řádu] ;
zástupců společenstva do valné hromady jed
noty (svazu) [§ 130 e), odst. 2., živnosten
ského řádu] ; delegátů hromady společenstevní
(§ 119, odst. 8., živnostenského řádu);
b) starosty a náměstků, jakož i výboru hro
mady pomocnické (§ 120, odst. 1., živnosten
ského řádu) ; delegátů hromady pomocnické
(§ 120, odst. o., živnostenského řádu);
c) starosty, náměstků a výboru jednoty
(svazu) [§ 130 e), odst. 3., živnostenského
řádu);
d) jiné volby konané na základě stanov.
(2) Výbory, zástupcové neb delegáti uve
dení pod lit. a), b), c) musí býti zpravidla vo
leni v plném počtu stanovami předepsaném
jedním volebním úkonem ve zvláštním voleb
ním shromáždění nebo v řádné hromadě.
§ 2.
Právo hlasovací a volitelnost.
O právu hlasovacím a volitelnosti platí
předpisy §§ 118 a 120, odst, 3. a 4., živnosten
ského řádu.
§ 3.
Způsob volení.

• (!) Volby konají se osobním odevzdáním
hlasů v příslušném volebním shromáždění

