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Čís. 22.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 5. listopadu 1918

o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými 
kožemi.

Národní výbor nařizuje:

§ i.

Platná nařízení o obchodu tříslivy, surovými 
a vydělanými kožemi všech druhů, hnacími 
řemeny, šicími, vázacími a bicími řemínky platí 
i dále, pokud tímto nařízením se nemění.

§ 2.

Předměty výše uvedené dlužno ohlásiti na 
formulářích k tomu určených týdně . českoslo
venské komisi pro kůže a usně a odevzdali pří
jemci, jejž tato komise označí, za podmínek, které 
dosud platily pro jich odevzdání, případně na
bídku ministerstvu války, ústředně pro kůže 
a usně, akc. spol, ve Vídni a společnosti pro 
opatřování usní a obuvi, spol. s r. o. ve Vídni.

§ 3.
Československá komise pro kůže a usně 

skládá se z komise správní a komise odborné.
Komise správní skládá se z. pěti členů jme

novaných vládou. Vykonává dozor nad veškerou 
agendou komise odborné, jejíž každé usnesení 
může zastavili až do konečného rozhodnutí 
vládního.

Do komise odborné povolávají se dva zá
stupcové kožních družstev řeznických, dva zá
stupcové Zemské jednoty živnosbmských spo
lečenstev z oboru sedlářů a rukavičkářů, dva 
zástupci Zemské jednoty obchodních grémií, po 
jednom zástupci odborných sekcí koželuhů, 
jirchářů a továrníků obuvi, továrníků rukavic 
a výrobců hnacích řemenů při Ústředním svazu 
československých průmyslníků, Zemské jednoty 
obuvnických společenstev, dále zástupci odboro
vých organisací kožedělnických. Jmenování 
těchto zástupců potvrzuje správní komise. Do 
komise odborné vyšle dále svého zástupce ko
mise pro přechodní hospodářství při obchodní 
komoře pražské. Odborná komise vyřizuje pod 
dozorem komise správní odborná záležitosti, jež 
týkají se nařízení o zabavených předmětech.

§ •!.

Ceny a podmínky pro odevzdání zabave
ných předmětů mohou se změniti souhlasným 
usnesením komise správní a odborné, jež vláda 
schválí.

'§'5.
Předměty, jichž pro výrobu kozí a kože

ných předmětů, jest třeba, mohou býti zabaveny 
souhlasným usnesením komise správní a od
borné, jež vláda schválí.

ý! Členové odborné komise jsou pomocnými 
orgány veřejně správy státní se všemi právy 
a povinnostmi služebního postavení veřejných 
orgánů, pokud se jejich působnosti v komisi týče. 
Jako takoví budou vzati do služebního’ slibu.

Státní i ostatní úřady veřejné jsou povinny 
podporovati komisi pro kůže a usně v jejím 
oboru působnosti; zeména jsou úřady tyto “ 
povinny prováděti v rámci své působnosti opa
tření komisi pro kůže a usně stanovené.

§ S.

Komise jest povinna vypracovat! pro svou 
činnost podrobný řád jednací, jenž po schválení 
vládou vyhlášen bude cestou nařizovací.

§ 9.

Provádění tohoto nařízení bude blíže upra
veno.

§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého 

vyhlášení.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehla v. r. 

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín V. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Čís. 23.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 5. listopadu 1918 

o utvoření komise pro osobní demobilisaci
s is J.

I. Komise pro osobní demobilisaci bude 
utvořena ,ze zástupců odborových ústředen 
českého dělnictva, zástupců organisací zaměst
navatelů z oboru průmysiového, živnostenského 
a obchodnického, ze zástupců obchodních a živ
nostenských komor, Zemědělské rady pro krá
lovství České, Zemědělské rady pro markrabství 
Moravské, zástupců Slovenska, zástupců ústřed
ních organisací soukromých úředníků> vojen
ského velitelství v Praze, zemského úřadu pro 
sprostředkování práce v Praze, úrazových po
jišťoven pro království České a pro Moravu a 
Slezsko, pensijních ústavů pro soukromé zří
zence v Praze a v Brně, Svazu českých bank 
v Praze, ze zástupců zemských zdravotních rad 
a ze zástupců živnostenské inspekce.

II. Tato komise budiž složena tak, aby 
každý obor národní prácé; byl zastoupen, buďto 
zaměstnavatelem nebo zaměstnancem. Komisi 
přísluší právo kooptace.


