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jfle-li o rozsudek porotního soudu, rozhodne
soud-ve čtyřčlenném sboru. Jde-li o rozsudek
čoudu mimo obvod československého státu se na
lézajícího, rozhodne na žádost stejného druhu
soud v Praze.
/
Uzná-li se ve prospěch odsouzeného, nem do
usnesení soudu stížnosti, jinak rozhodne o stížno
sti, kterou lze podat! do 14 dnů, druhá stolice.
Úřady veřejné žaloby se poukazují, aby v ta
kovýchto případech vyšetřování, jež dosud ne
vedlo k právoplatnému odsouzení, zastavily; byla-li právoplatná obžaloba podána, aby od ob
žaloby jupustily.
.... „.
Soudy i úřady veřejnéžaloby pocínejtez si pn
tomto rozhodování bez úzkoprsosti.
§ 5.
Byl-li někdo odsouzen i pro jiné činy trestné
než na které se toto nařízení vztahuje, promíjejí
se toliko trest a následky odsouzení, spojené se
shora uvedenými činy trestnými. V těchto pří
padech budiž postupováno dle § 410. tr. r. a s 424
voj. tr. ř. Jde-li o rozsudek soudu mimo obvod
československého státu, učiní na žádost návrh
dle § 410. tr. ř. a § 424. voj. tr. ř. soud stejného
druhu v Praze.
'
§ 6.
Nařízení toto se vztahuje: ^
_
a) na příslušníky československého st:vtur at byli
odsouzeni kterýmkoliv soudem bývalé říše
Rakousko-Uherské;
_
b) na trestné činy, o nichž řízení vedlo se nebo
vede se u soudu v obvodu československého
státu;
„
.
c) na osoby, jež odpykávají trest ve věznicích
v obvodu československého státu.
§ 7.
Nařízení .toto netýkáme činů trestných spá
chaných vé Vojsku československých legií.
§ 8.
Národní výbor vyhrazuje • si proinlnouti na
žádost nebo návrh tresty ještě v jiných případech
hodných zvláštního zřetele.
L)r. Frank Soukup v. r.
Ant. Švehla v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 29.
Mařízení Sfárvdaíšio výboru
českos3lovenskéb.e se kae 8. listopadu 1518
o zřízení československé komise lihové.
s^ ii.
Platná nařízení o hospodaření lihem mění se,
jak dále uvedeno.

§ 2.
Pro veškerou péči o úhradu spotřeby lihu
v území československého státu zřizuje se česko
slovenská komise lihová se sídlem v Praze.
i 3.
Komise sestává:
1. ze šesti zástupců průmyslu lihovarnického,
2. ze šestí zástupců spotřebitelů,
3. ze zástupce vlády,
4. ze zástupce Zemědělské rady pro krá
lovství České a
5. ze zástupce Obchodní a živnostenské
komory.
Zástupce pod 1. a 2. uvedené jmenuje po
slyšení zájemníkň vláda. Zástupce pod 4. uve
deného jmenuje Zemědělská rada pro královstv
České. Zástupce obchodní a živnostenské komory
v Praze jmenuje tato komora.
,e'i> Ao.
Orgány komise jsou:
a) předseda a jeden náměstek předsedův,
b) jednatel,
c) plná schůze komise.
§ 5.
Volbu předsedy, jeho náměstka a jednatele
předsevezme ze svého středu plná schůze komise.
Tito činovníci v plné schůzi komise zvolení
podléhají schválení vlády.
§ 6.
Členové-komise jsou, pokud se jejich Působ
nosti v komisi týče, pomocnými orgány veřejné
•správy státní se všemi právy i povinnostmi slu
žebního postavení veřejných orgánů. Jako takoví
budou vzati do služebního slibu. Předsedovi,
jeho náměstku a jednateli přísluší za vedení ko
mise odměna, jejíž způsob i výři stanoví júáoa.
Ostatním členům komise přísluší za jich činnost
v komisi náhrada dotyčných výloh cestovních.
§ 7.
Komise zřídí k vedení svých prací jakožto
pomocný orgán kancelář, lato kancelář jest
úřadem veřejným.
§

8.

.

Komise pověřena jest niimo jiné zejména:
1. aby neprodleně zahájila převzetí působ
nosti lihové ústředny ve Vídni, pokud se činnost
této ústředny vztahuje k území českosloven
ského státu;
2 aby nadále obstaravala veškeré záleži
tosti, jež ohledně území československého státu
obstarávala jmenovaná ústředna, ^ejména pak:
a) aby přikazovala surový líh k čištění a denaturování dotyčným závodům;
4*
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b) aby stanovila, jak má býíi použito lihu suro
vého a čištěného;
c) aby i ozdělovala líh čistý a líh surový od
běratelům;
d) aby činila návrhy ohledně ceny lihu a
^
e) aby činila vládě návrhy a podávala vládě
vyžádaná dobrá zdání ohledně všech otázek
výroby lihu a hospodaření lihem se týkajícícIí. zejména pak se zřetelem na běžnou
kampaň 19IS 19. a aby svého času případně
pnpraviía pro vládu přesné návrhy ohledně
kampaně lihóvarnické v r. 1919/20.
9.
Státní i ostatní úřady veřejné jsou povinny
podporovati komisi v jejím oboru působnostizeiincna pak jsou úředy tyto povinny spolupůso
bil Pii Piovádem opatření komice.
10.
Komise jest Imvinna. vypracovali pro svou
činnost podrobný řád jednací, jenž po schválení
vládou vyhlášen bude cestou nařizovací.
11

.

. ^ ub/adě svých nákladů oprávněna iest komise vybírá ti od lihovarů dle poměru jejich výloby p-nspevek. jehož výše podléhá schválení
viaciy.
§ 12.

Usnesení, případně opatření komise, jež by
oyla pozasravena zástupcem vlády, musí komise
Piado/iíi vlade ke Konečnému rozhodnutí.
§ 13.
xP-.iV-X,Vo/ 'i!!'u. surového i čištěného z území
cesKosl.ovenskeiio státu není bez zyláš/níl.o po,
volem vlády dovolen.

ír ■sír.n-7í:

■V:.-.;'.
f

Povolení k vývozu uděluje, vyžádaííc si
J Prip.aůe Py^by zvláštní rozhodnuti vlády
československá komise lihová.
§ 14.
Veškeré příděly líhu surového i čištěného
ucmenejdiovou ústřednou ve Vídni podnikům
připadne jednotlivým závodům mimo území
československého státu se nalézajícím, se tímto
zrušuji, pokud dotyčné zboží z území státu česko!
slovenského jiz vyvezeno nebylo.
Závody, jimž bylo splnění těchto přídělů uloiemkéTň P0Vi’‘-Ty -d°tyČné Příkazy českosloyenskc komisi lihové neprodleně sdělit!/a soucasne uvěsti stav zásob ftro splnění těchto přídělů
v den vydaní tohoto nařízeni pohotových.
Zásoby zatajené neb neoznámené propadají.
'§ 15.
Veškerá povinná 'oznámení, jež měla býti«osud činěna lihové ústředně ve Vídni buďte*
uzena ode dne vyhlášky tohoto nařízeni na
československou komisi lihovou v Praze Seno
vazná ul. č. 2.
' '
§ 16.
Provádění tohoto nařízení bude blíže upra
veno cestou nařizovací.
| 17.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení.
I >i • Frant. Soukup v. r.
Ant. Švebla y. r.
Jfří Stříbrný v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.
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