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Nařízení Národního výboru
československého ze dne 31. října 1918.
(Veřejně vyhlášeno dne 1. listopadu 1918.)
Veškeré závody, které byly až dosud pod
řízeny zákonu o válečných úkonech ze dne
26. prosince 1912, č. 236 ř. z., byly nařízením
Národního výboru ze dne 29. října 1918 povolány
do služeb československého státu.
V základě toho zůstává dosavadní vojenský
•dozor v těchto závodech a přidělují se správcové
vojenští jako poradní orgány funkcionářům Ná
rodního výboru, kteří budou pro jednotlivé sku
piny tovární jako jich velitelé nově jmenováni.
Pravomoc dosavadních vojenských správců
přechází na nové velitele a veškeří podnikatelé
1 zaměstnanci těchto podniků, kteří dříve podlé- j
halí vojenskýsprávcům, jsou povinni veškerých
rozkazu těchto ^výpk velitelů uposlechnouti.
V zájmu klidného a nerušeného přechodu
z válečného do mírového hospodářství jsou tito
zaměstnanci povinni zůstati až na další v závo
dech pokud možno ve svém dosavadním povolání
a nesmí o své vůli stávající pracovní poměr
rušiti.
Toto nařízení má samozřejmě plnou plat
nost také na podniky, jichž militarisace byla
nařízením Národního výboru zrušena, které
však i na dále jsou povolány do služeb česko
slovenského státu.
Nařízení toto vstupuje ihned v účinnost.

zřizuje se jakožto sbor pro přechodní dobu do po
měrů mírových
Československá komise cukerní.
Sídlem komise jest Praha.
§ 3.
Komise sestává ze 7 zástupců pěstitelů cu
krovky, 7 zástupců průmyslu cukrovarského a
7 zástupců spotřebitelů. Členy komise jmenuje
na základě návrhů zájmového zastoupení pří
padně odborových sdružení pěstitelů cukrovky,
průmyslu cukrovarského a spotřebitelů vláda.
Mimo to jmenuje vláda do komise zástupce.
§ 4.
Úkoly komise obstarávají společně se zá
stupcem vlády:
a) předseda komise a 2 náměstkové,
b) 2 jednatelé komise,
c) plná schůze komise.
Volbu předsedy, jeho dvou náměstků a dvou
jednatelů předsevezme ze svého středu plná
schůze komise.
Činovníci tito, v plné schůzi komise zvolení,
podléhají schválení vlády.
§ 6.

Všichni členové komise jsou pomocnými
prgány veřejné správy státní se všemi právy
i povinnostmi služebního postavení veřejných
Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r. orgánů, pokud se jejich působnosti v komisi týče.
Jako takoví budou vzati do služebního slibu.—■
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r. Předsedovi, jeho náměstkům a jednatelům pří
sluší za vedení komise odměna, jejíž způsob i výši
Dr. Vávro šrobár v. r.
stanoví vláda. Ostatním členům komise přísluší
za jejich činnost v komisi náhrada dotyčných
výloh cestovních.
§ 7.
čís. 15.
Komise zřídí k vedení svých prací jakožto
pomocný
orgán kancelář. Tato kancelář jest
Nařízení Národního výboru
úřadem
veřejným.
československého ze dne 31. října 1918
§ 8.
o zřízení československé cukerní komise.
Cukerní komise pověřena jest mimo jiné
zejména:
(Veřejně vyhlášeno dne 2. listopadu 1918.)
a) aby všeobecně pečovala o nerušené
zásobování spotřeby cukru v domácnostech;
§ Ib) aby učinila v dohodě s příslušnými úřady
Platná nařízení o cukerní ústředně ve Vídni
státními
a oněmi orgány, jež až dosud rozdělo
mění se, případně doplňují se, jak. dále uvedeno.
vači službou jsou pověřeny, všechna opatření
§ 2.
ohledně cukru pro spotřebu pohotového;
K obstarávání veškeré péče o nerušené [
c) aby vypracovala a vládě předložila
zásobování cukrem a řádné hospodaření cukrem přesné návrhy k zabezpečení cukerní kamv území československého státu vyrobeným ; páně. 1918/19;
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d) aby provedla všeobecné zjištění i za
jištění všech zásob cukru pohotových i v běžné
Nařízení Národního výboru
kampani vyráběných v území československého
československého
ze dne 2. listopadu 1918,
státu pro potřebu tohoto státu;
e) aby neprodleně zahájila převzetí příslušné jímž se zakazuje vývoz cukru z území česko
■agendy od stávající cukerní ústředny ve Vídni;
slovenského státu.
f) aby vypracovala co nejdříve celkový plán .
§ I■o hospodaření cukrem v období 1918/19;
Vývoz cukru po železnici, po vodě, po ná
g) aby zavčas navrhla, případně sama učinila
veškerá opatření k zabezpečení jarního osevu pravě, poštou a jinými prostředky dopravními
cukrovky a výroby cukru v provozovacím z území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
období 1919/20 a případně i v letech dalších; není beze zvláštního povolení státní správy
h! aby jednak vládě činila z vlastního pod dovolen.
§ 2.
nětu návrhy k výrobě cukru a hospodaření
cukrem se vztahující, jednak aby podávala vy
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
žádané vládou vyjádření.
Provádění jeho upraveno bude zvláště cestou
§ 9.
nařizovací.
Státní a ostatní úřady veřejné jsou povinny Dr. Frant. Soukup v. r.
Ant. švehla v. r.
podporovat! cukerní komisi v jejím oboru působ
Dr. Alois Rašín v. r.
nosti; zejména pak jsou úřady tyto povinny Jiří Stříbrný v. r.
provádět! v rámci své působnosti opatření cu
Dr. Vávro šrobár v. r.
kerní komisí stanovená.
§ 10.
Komise jest povinna vypracovat! pro svou
činnost podrobný řád jednací, jejž po schválení
vláda vyhlásí cestou nařizovací.
§ 11.
K úhradě svých nákladů oprávněna jest ko
mise vybírati od cukrovaru dle poměru jejich
výroby příspěvek na správu, jehož výše podléhá
.schválení vlády.
§

12.

Usnesení, případně opatření komise, jež byla
pozastavena zástupcem vládním, musí komise
předložití vládě ke konečnému rozhodnutí.
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Nařízení Národního výboru
československého ze dne 2. listopadu 1918
o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících
pro potřebu všeobecnou.
§ 1Veškeré příděly cukru závodům továrním,
živnostenským, průmyslu hospodářského a do
mácího, učiněné těmto za účelem dalšího zpraco
vání, se zrušují.
§

2.

§ 13.
Až do.konečného ustavení komise pově
řuje vláda vedením záležitostí této komisi při
kázaných devítičienný výbor se zástupcem vlády.

Cukr, jenž se nalézá v těchto závodech,
nebo na cestě do těchto závodů, zabavuje se
tímto pro všeobecnou potřebu a k disposici
československé cukerní komisi.

§ 14.
Provádění tohoto nařízení bude upraveno
cestou nařizovací.
§ 15.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení.

§ 3.
O přídělu cukru závodům výše uvedeným'
učiněno bude nové rozhodnutí.

Jiří Stříbrný v. r.
Ant. švehla v. r.
Dr. Frant. Soukup v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.

§ 4.
Politické úřady zemské se tímto zmocňují,
a týmž se ukládá, aby toto zjištění a zajištění
zásob cukru neprodleně provedly.
§ 5.
Ostatní platná ustanovení o všeobecné
uzávěře cukru nejsou tímto nařízením dotčena.
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