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53.

Zákon ze dne 22. března 1929, 

kterým se mění a doplňují některá ustanovení 
zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. 

a n., jímž se upravuje poměr československé 
státní správy k československým plavebním 

společnostem Labské a Dunajské.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Čl. 1.

Ustanovení § 3. zákona ze dne 13. června 
1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje po
měr československé státní správy k českoslo
venským plavebním společnostem Labské a 
Dunajské se mění a bude zníti takto:

1. Objeví-li se v budoucnu z jakýchkoliv 
důvodů potřeba snížili kapitál některé z obou 
plavebních společností (§ 1), budiž zpravidla 
snížen úměrně jak přednostní, tak kmenový 
akciový kapitál, ze zvláštních důvodů je však 
přípustno, provésti snížení toliko na vrub ka
pitálu kmenového. Vláda se zmocňuje, aby 
vstoupila, budou-li to hospodářské poměry 
celkové anebo zvláštní poměry společností vy-

žadovati, za tím účelem v jednání se zaklada
telskými bankami uvedenými v § 1., sjednala 
a provedla úmluvu o odpisu akciového kapi
tálu v souhlasu s tímto ustanovením.

2. Vláda se dále zmocňuje, aby se zaklada
telskými bankami sjednala a provedla změny 
ustanovení zakladatelské smlouvy, pokud sou
visejí se snížením akciového kapitálu.

3. Vláda jest povinna podati o tom, co podle 
předešlých odstavců zařídila, neprodleně 
zprávu Národnímu shromáždění.

Čl. 2.

1. Vláda se zmocňuje, aby těmto plavebním 
společnostem poskytla v případech zřetele 
hodných a zejména, vyžaduje-li toho obecný 
zájem státní, příspěvky, podpory a výhody 
k provozování plavby.

2. Při tom může si vláda vyhradili vliv na 
určování dopravních sazeb, na stanovení pla
vebních linií a na jejich provoz, jakož i na při
jímání zaměstnanců a vymíniti si úkony a 
služby pro státní a jiné veřejné účely.

Čl. 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministru prů

42



472 Sbírka zákonů a nařízení, č. 54—57.

myslu, obchodu a živností v dohodě se zúčast
něnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.

54.

Vyhláška ministra priemyslu, obchodu 
a živností vo shodě s ministrem školstva 

a národnej osvěty 
zo dňa 2. marca 1929 

o vysvedčeniach odbornej školy pře ženské 
povolania v Turč. Sv. Martine.

Odborná škola pře ženské povolania v Tur- 
ěian. Sv. Martine zaraďuje sa s platnosťou od 
školského roku 1928—1929 podl’a § 19, odst.
8., živnostenského zákona pre územie Sloven
ska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 
1924, č. 259 Sb. z. a n., a podFa vládneho na- 
riadenia zo dňa 28. apríla 1925, ě. 93 Sb. z. a 
n., do soznamu tých živnostenských učilišť, 
kterých vysvedčenia na odchodnú nahradzujú 
preukaz riadného dokončenia učebného po
měru (tovarišský list alebo tovarišskú zkú- 
šku) , ak ohlašuj ú ženy živnost’ odevnícku, ob- 
medzenú na šitie ženských a dětských šiat.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.

55.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 6. dubna 1929

o vysvědčeních odborné školy pro ženská 
■ povolám y Písku.

Odborná škola pro ženská povolání v Písku 
zařazuje se s platností od počátku školního 
roku 1927/28 podle §u 14 d), odst. 3. zák. ze 
dne 5. února 1S07, č. 26. ř. z., o změně a do
plnění živnostenského řádu, a podle nařízení 
ministra obchodu ve shodě s ministrem kultu 
a vyučování ze dne 26. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť, 
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou omezenou 
na šití šatů ženských a dětských.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.

56.

Vyhláška ministrů zahraničních věcí 
a spravedlnosti 

ze dne 2. dubna 1929
o rozšíření působnosti smlouvy mezi republi
kou československou a Spojeným Královstvím 
Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 
1924 o vzájemném vydávání zločinců a proto
kolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn 

čl. 12 uvedené smlouvy, na Kanadu.

Vláda Jeho Britského Veličenstva oznámila, 
že si přeje rozšířit! na Kanadu působnost 
smlouvy mezi republikou československou a 
Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska 
ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydá
vání zločinců a doplňujícího protokolu ze dne
4. června 1926.

Rozšíření působnosti smlouvy o vydávání 
zločinců a doplňujícího protokolu nabylo účin
nosti podle čl. 17 smlouvy dnem 15. srpna 
1928.

žádosti za vydání zločinců z Kanady jest 
říditi podle čl. 18 shora citované smlouvy 
o vydávání zločinců na kanadského státního 
sekretáře pro zahraniční věci v Ottawě, Ka
nada (The ,Canadian Secretary of State for 
External Affairs, Ottawa', Canada).

Dr. Beneš v. r. Dr. Mayr-Harting v. r.

57.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 6. dubna 1S29 

o šetření pioeti osevu po obcích a o čtvrtletní 
statistice výroby a odbytu strojených hnojiv.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické služby, 
vyhlašuji:

Výbor Statistické rady státní pro statistiku 
zemědělskou, jenž byl podle §u 6, odst. 2., 
vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, 
č. 634 Sb. z. a n., zmocněn, aby se usnášel 
s konečnou platností, usnesl se, aby na jaře 
r. 1929 se provedlo šetření o plochách osevu 
po obcích prostřednictvím obecních úřadů, 
jakož i aby se prostřednictvím továren na 
strojená hnojivá a sdružení výrobců a ob
chodníků strojenými hnojivý vyšetřovaly, po
čínajíc rokem 1929, čtvrtletně výroba a odbyt 
strojených hnojiv.


