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1. Spolupůsobnost náležející hlavním hospo
dářským korporacím přikazuje sc ohledně Slo
venska prozatím Slovenskému národnímu vý
boru;

2. působnost komise jmenované v § 2, odst. 2. 
a hospodářského svazu průmyslu strojených 
hnojiv přikazuje se komisi pro strojená hnojivá, 
jejíž zřízení se zároveň nařizuje.

Komise tato má sídlo v Praze. Skládá se 
kromě zástupce vlády jmenovaného ministrem 
zemědělství ve shodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností z 12 členů, z nichž 4 vyhrazeni 
jsou výrobcům (továrníkům) strojených hnojiv, 
2 zástupcům velkoobchodu strojenými hnojivý 
a 6 zástupcům zemědělství; z těchto jsou 2 vy
hrazeni malým zemědělcům. Prvých 6 (šest) členů 
jmenuje ministr průmyslu, obchodu a živností, 
druhých šest ministr zemědělství.

§ 3.

Záležitosti komise obstarávají:
a) Předsednictvo komise skládající se z před

sedy a jednoho náměstka,
b) dva jednatelé a
c) valná schůze komise.

Volba předsednictva a jednatelů přísluší valné 
schůzi komise a podléhá schválení ministra země
dělství a ministra průmyslu, obchodu a živností.

§ 4.

Všichni členové komise jsou, pokud jde o je
jich činnost, jim tímto nařízením přikázanou, 
orgány veřejné správy státní se všemi právy 
a povinnostmi veřejných orgánů.

§ 5.

Komisi přísluší:
a) míti přehled o výrobních a provozovacích 

poměrech závodů, zjišťovali hotové zásoby 
surovin a hotových výrobků u výrobců i ob
chodníků, jakož i výši výroby v příštím pro
dukčním období;

b) spolupůsobiti, případně prováděti veškerá 
opatření, která sledují zaopatření závodů su
rovinami, polotovary a provozovacími pro
středky;

c) stanovití ve smyslu § 2 uvedeného nařízení 
zásady o rozdílení strojených hnojiv, zejména 
stanovili klíč, dle kterého hotové množství 
strojených hnojiv bude rozvrhováno na jed
notlivé hlavní hospodářské organisace;

d) spolupůsobiti při úpravě cen a
e) poradně spolupůsobiti při všech vládních opa

třeních, týkajících se úpravy, zlepšení do
vozu a vývozu strojených nnojiv, jakož i po
litiky celní v tomto oboru.

"Výrobci strojených hnojiv jakož i obchod
níci strojenými hnojivý jsou povinni, veškerá opa
tření komise řádně a rychle provésti, vyžádané 
zprávy a výkazy předložití a zmocněncům ko
mise vyslaným za účelem přehlídky nebo kon
troly povoliti přístup do všech místností výrob
ních nebo obchodních.

§6.

Komise jest povinna sdělati pro svoji činnost 
podrobný řád jednací a předložití jej ministru 
zemědělství a ministru průmyslu, obchodu a živ
ností ke schválení.

§ 8.
Usnesení a opatření komise pozastavená zá

stupcem vládním musí býti předložena k rozhod
nutí ministru zemědělství, jenž rozhodne ve shodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností.

§ 9.
Ustanovení § 3 odst. 3. nařízení ministerstva 

obchodu ze dne 3. března 1915, z. ř. č. 50, o po
vinnosti oznamovati zásoby určitých dusíkatých 
látek mění se v ten smysl, že oznámení určené 
dosud pro ministerstvo obchodu zasílati se má 
nyní komisi pro strojená hnojivá.

§ 10.

§ 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení.

Dr. Vávro Šrobár v. r. Dr. Karel Kramář v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Frant. Soukup v. r. 
Gust. Habermann v. r. Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Adolf Stránský v. r. Dr. I. Zahradník v. r. 
Karel Prášek v. r. Frant. Staněk v. r.

Dr. Lev Winter v. r.

Cis. 49.

Zákon ze dne 19. listopadu 1918

o zavedení obchodních platidel.

§ 1.
Zemská banka království Českého v Praze 

I se zmocňuje k výdeji poukázek na vlastní ban- 
| kovní pokladnu, jež budou zníti na zaokrouhlenou 
| částku, budou bezúročné a směnitelné v ban

Nařízení ministerstva zemské obrany ze dne
3. března 1915, z. ř. č. 51, o upotřebení zásob 
určitých dusíkatých látek a nařízení ministra ob
chodu ze dne 8. května 1918, z. ř. č. 168, o zřízení 
hospodářského svazu průmyslu pro strojená hno
jivá se zrušují.
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kovkách Rakousko-uherské banky na předložení 
u Zemské banky království Českého, anebo u ji
ných bank Zemskou bankou k tomu filiálně urče
ných. Poukázek těchto nelze amortisovati a nelze 
o nich vymoci ani záznamu ani zápovědi.

§ 2.

Poukázky v § 1 zmíněné bude vydávali 
banka v soukromém obchodě na krátkodobé zá
půjčky, nejvýše 90tidenní, a to bud' eskontem nebo 
na lombard. Zápůjčky státu jsou vyloučeny.

K eskontu mohou býti připuštěny směnky 
znějící na korunovou měnu, opatřené podpisem 
alespoň dvou k placení způsobilých dlužníků 
a pokladní poukázky Rakousko-uherské banky.

Lombardní zápůjčky jsou přípustný na zá
kladě cizozemských platidel, neraženého zlata 
a stříbra, dospělých pohledávek za Rakousko- 
uherskou bankou a cenných papírů, požívajících 
sirotčí jistoty, aneb i jiných cenných papírů, zna
menaných na pražské burse, a to při cizozem
ských platidlech, neraženém kovu a pupilárních 
cenných papírech do 75% tržní ceny, pokud se 
týče kursovní hodnoty, při ostatních cenných 
papírech do 60% kursovní hodnoty, nejvýše však 
do výše hodnoty jmenovité, při pohledávkách za 
Rakousko-uherskou bankou do výše jich hodnoty. 
Vyloučeny jsou z lombardu cenné papíry, jichž 
kupony jsou splatný mimo hranice Českosloven
ského státu.

§3.

K směnování poukázek chovati bude Zem
ská banka hotovost bankovek Rakousko-uherské 
banky, po1 případě drobných mincí korunové měny 
'(reservu). První hotovost se zřídí vkladem 
Československého státu ve výši 25,000.000 K, 
zúročitelných sazbou o 1L% nižší, nežli bude 
činiti diskont zápůjček uvedených v § 2.

§ 4.
Úhrnný výdej všech poukázek nesmí pře- 

sahovati čtyřnásobnou reservu (§ 3.) bankovek 
Rakousko-uherské banky a drobných mincí měny 
korunové. Nařízením úřadu pro správu finanční, 
vydaným v dohodě s úřadem pro správu prů
myslu, obchodu a živností, jakož i úřadem pro 
správu zemědělství, může býti kdykoliv výdej 
bankovek pod tuto hranici omezen neb úplně 
zastaven.

§ 5.

Ku provádění obchodu dle tohoto zákona 
zřídí Zemská banka zvláštní oddělení od ostat
ních odvětví jejich obchodu účetně a bilančně 
přísně oddělené, jež bude státi pod stálým do
zorem komisaře Československého státu. O stavu 
oběhu poukázek a jich krytí jest uveřejňovati 
zprávu každého 10. a 20. a posledního dne v mě
síci.

§6.
Zisk, plynoucí z výdeje těchto poukázek, roz- 

dělovati se bude mezi Zemskou banku a Česko
slovenský stát v tomto poměru: roční zisk do 
jednoho milionu se rozdělí mezi banku a stát v po
měru 1:2. Roční zisk přes jeden až do dvou mi
lionů rozdělí se v poměru 1:3. Každý další mi
lionový stupeň se dělí v poměru ve prospěch 
státu o jednotku vyšším (1:4, 1:5, 1:6 atd.).

§ 7.
Poukázky v § 1 zmíněné budou v území 

Československého státu zákonným platidlem jako 
bankovky Rakousko-uherské banky a budou bez 
obmezení přijímány u všech veřejných pokladen.

§ 8.
Bude-li zastaven výdej poukázek, jest úřad 

pro správu finanční v dohodě s úřadem pro 
správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem 
pro správu zemědělství oprávněn stanovití lhůtu, 
do které jest Zemská banka povinna poukázky 
směňovali a po uplynutí této lhůty odejmouti ře
čeným poukázkám povahu zákonného platidla.

§9.
Veškeré knihy a zápisky oddělení Zemské 

banky vydávajícího poukázky (§ 5), jakož i li
stiny jím vydané, dále listiny za účelem zajištění 
zápůjček (§ 2) vydané jsou osvobozeny od kolku 
a poplatků.

§ 10.
Zákonem tímto se mění, pokud se týče do

plňují platné stanovy Zemské banky království 
Českého v Praze.

§ 11.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.

§ 12.
Provedením tohoto zákona pověřuje se úřad 

pro správu finanční v dohodě s úřadem pro 
správu průmyslu, obchodu a živností a s úřadem 
pro správu zemědělství.

Dr. AI. Rašín v. r. Prášek v. r.
Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Stránský v. r.

Čís. 50.

Nařízení ministra průmyslu, obchodu 
a živností ze dne 26. listopadu 1918

o zřízení československé komise pro státní do
dávky.

§ 1.
Ku vyřizování všech státních dodávek se 

týkajících záležitostí zřizuje se pro přechodní 
dobu do mírového hospodářství československá 
komise pro veřejné státní dodávky v Praze.


