
II. Děd i c k á p o s 1 o u p n o s t a o pat ř e n í 

na případ smrti. 

Movitá pozůstalost se dědí po příslušníku jedné 
smluvní strany podle práva té smluvní strany, jejímž 
příslušníkem byl zůstavitel v době své smrti, a to 
i když ,se tatO' movitá pozůstalost nalézá na území 
druhé smluvní st~any (§ 3, odst. 1). To platí zejména 
i o ručení za po~ůstalostní dluhy. Zemře-li tedy pro
tektorátní příslušník na Slovensku, řídí se dědická 
posloupnost materiálním práVelTI protektorátním, 
takže zejména dědic bude moci použíti beneficia in
ventarii podle § 802 .ob. z. obč., bude moci navrhnouti 
separaci bonorum podle § 812 ob. z. obč. a konvokaci 
věřitelů podle § 813 ob. z. ohč. Movitá pozůstalost po 
slovenském státním příslušníku nalézající se v Pro
tektorátu se dědí ovšem zase naopak podle sloven
ského práva. Dědic proto nebude se moci přihlásiti 
podmí.."Ylěně ani nebude moci navrhnouti separaci bo
norlIDlj ani žádati za svolání pozůstalostních věřitelů) 
protože slovenské právo tytO' právní ústavy nezná. 

Movitá pozůstalost, kterou jest podle práva vlasti 
z~stavitele považovat 'za takovou, jako by byla bez 
dědice, připadne domovskému státu anebo jiné práv
nické osobě, které připadají odúmrti podle práva 
vlasti zůstavitele (§ 3, odst. 2). Zemře-li tedy protek
torátní příslušník na Slovensku, zanechav movitou 
pozůstalost, a podle našehO' práva není nikdo opráv
něn k dědické posloupnosti, nebo nenabude-li nikdo 
dědictví, př'ipadne pozůstalost jako odúmrť Protek
torátu (§ 760 ob. z. obč.). V opačném případě ze
mře-li slovenský příslušník v Protektorátu, připadne 
odúmrť Slovenskému státu. 

(Pokračování.) 

Dr. STANISLAV JANĎOUREK, odborový rada: 

Řízení 
při úpravě společenského kap~tálu 

některých 

kapitálových společností. 

Vysvětlivky k vl. rrař. č. 141/1942 Sb. 

Vl. nař. ze dne 22. dubna 1942, Č. 141 Sb., obsa
hující předpisy o rozdělování zisku v některýeh ka
pitálO'vých společnostech a o změně jejich společen
ského kapitálu dává akciovým společnostem, koman
ditním společnostem na akcie, společnostem s ruče
ním omezeným a horním těžířstvům možnost, aby 
upravily svůj společenský kapitál jeho zvýšením nebo 
snížením. . 

Současně upravuje toto nařízení postup při úpravě 
společenského kapitálu. 

Návrh na úpravu kapitálu a spolu s t.ím na změnu 
stanov podává předseda představenstva (správní 
rady), jenž zároveň sestaví účetní rozvahu. 

Na návrh předsedy vydá berní správa příslušná 
pro kapitálovou společnost bud' osvědčení o rozsahu 
kapitálové úpravy, jak jej připouští toto nařízení 
aneb osvědčení o tom, že proti rozsahu kapitálové 
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úpravy, jak jej společnost zamýšlí, není podle tohoto 
nařízení námitek. 

Podle cit. nařízení mohou totiž ke zvýšení společen
ského kapitálu býti PO'užity především vykázané 
pravé reservy včetně sta'biIisačního fondu utvoře
ného podle zák. Č. 78/1927 Sb., dále fondu podle čl. 
VII. uváděcích ustanovení k zákonu o přímých da
ních a včetně přínosu zisku po odečteni přenesené 
ztráty, pokud se tyto O'bjevují ve výroční bilanci 
společnosti pouze za obchodní rok 1939 anebO' ne
jde-li o obchodní rok končící dnem 31. prosince 193~, 
za O'nen obchodní rO'k, v němž se vyskytlO' datum 31. 
prosince 1939. 

Nelze však ke zvýšení kapitálu použíti reserv, jež 
slouží ke krytí neodepsaných ztrát. 

Snížení společenského kapitálu může býti prove
deno o ztráty vykázané toliko v obchodním roce 1939. 

Cit. vl. nař. dále stanoví, že společnosti musí po pro
vedené úprav.ě společenského k'apitálu zbýti na vy
kázaných pravých reservách nejméně 10% nově sta
noveného společenského kapitálu. 

Potom předloží předseda návrh na úpravu kapitálu 
a změny stanov spolu s účetní rozvahou a osvědčením 
berní správy představenstvu (správní radě), jež se 
usnáší o návrhu předsedově na úpravu kapitálu a 
znění stanov většinou n(ijméně 3ti hlasů všech svých 
členů, tedy nikoliv jen členů přítomných. Nedo
sáhlo-li by se takové většiny, rozhodne o věci mimo
řádná valná hromada, při jejíInž svolání dlužno 
šetřiti příslušných ustanovení stanov, resp. společen
ské smlouvy a které třeba předložiti všechny zmíněné 
doklady. 

PO' usnesení správní rady, resp. valné hromady, 
provádí se zápis v obchodním rejstříku. K žádosti 
o tento zápis dlužno připojiti potvrzení ministerstva 
hO'spodářství a práce o tom, že při zvýšení bylo po-

. užito shora uvedených reserv a že na vykázaných 
pravých reservách zbyla částka ve výši nejméně 100/(, 
nově stanO'veného společenského kapitálu. 

Akciové 'společnosti a společnosti s ručenÍln ome
zeným nepřipojují tudíž k zápisu nějaký jiný doklad 
(schválení) od ministerstva hospodářství a práce, 
pokud jde o zvýšení nebo snížení akciového kapitálu 
u akciových společností, aneb zvýšení případně sní
žení kmenového kapitálu u společností s ručením 
'Olnezeným. 

K žádosti, opatřené kolkem za 5 K, předkládané 
ministerstvu hO'spodářství a práce o vystavení uve
deného potvrzení dlužno připojiti protokol o usne
sení správní rady, případně mimořádné valné hro
mady, návrh na úpravu znění stanov souvisící se 
~šením kapitálu, účetní rozvahu a přehled výše 
uvedených pravých reserv, jichž bylo pOllžito ke zvý
šení společenského kapitálu spolu s přehledem. zbý
vaj.ících pravý~ch reserv ve výši r..ejméně 109(:, nově 
stanoveného společenskéhO' kapitálu. 

Ministerstvo hospodářství a práce roznodU'3 o žá~ 
dosti za zmíněné potvrzení do dvou měsíců; nebylo-li 
dO' uvedené lhůty rozhodnuto, poldadá se podle cit. 
vl. nař. potvrzení za udělené. 

Zápisem do O'bchodního rejstříku jest úprava spo
lečenského kapitálu podle tohoto nařízení provedena. 




