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§ 12. Cis. 57.

Koně chovní, totiž koně, kteří komisí za 
účasti zástupce zemského spolku pro chov koní 
výslovně za koně chovné byli prohlášeni, buďtež 
předáváni hosp. korporacemi v § 11 jmenovanými 

.chovatelům, kteří se zaváží zvláštním reversem, 
že používat! jich budou po 5 let k chovu, při 
čemž za každé vržené hříbě až do počtu tří na
hradí jim stát jednu čtvrtinu kupní ceny. Do 
reversu sluší pojmouti i ostatní závazky v § 12 
uvedené. Dotyčná organisace přejímá záruku za 
dodržení podmínky v příčině používání koně 
k chovu.

Dohled přísluší zemským spolkům pro chov 
koní.

Koně chovní započítají se do kvóty na sku
pinu zemědělskou vypadající. Hřebci k chovu 
způsobilí buďtež předáni hřebeční správě.

§ 13.
Koně jateční odevzdají se za odhadní ceny 

přímo řezníkům v místě, kde je to neprovedi
telné, konsůmu nejbližších oblastí.

§ 14.
Koně dovolenečtí započítají se do kvóty oné 

skupiny, které přejimatel náleží.
Vyhražuje se pozdější době stanovení pod

mínek, za kterých lze dcvotenecké koně vzor
ným ošetřovatelům po určité době přikázati do 
vlastnictví.

§ 15.
Výsledek prodeje oznámí vojenský orgán jej 

provádějící prostřednictvím referenta pro zále
žitosti koní při vrchním vojenském velitelství 
ústřední komisi za příčinou evidence.

§ 16.
Předpisy pro předávání koní zájemníkum na 

Slovensku vydány budou dodatečně; do té doby 
budiž v této zemi postupováno dle předpisů 
dosud1 platných o vydávání vojenských koni 
zájemníkům.

Pokud by i v ostatních zemích neb v jed
notlivých obvodech jich bylo provésti prodeje 
koní do té doby, než bude lze postupovali dle 
tohoto nařízení, sluší i v takových případech 
postupovati dle dosavadních předpisů. Při pro
dejích těch budiž vedeno v náležité patrnosti, 
které skupině a do kterého okresu byli koně 
předáni.

§ 17.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem svého 

vyhlášení.

Nařízení ministra pro zásobování lidu 
československé republiky ze dne 30. listo

padu 1918
o zřízení československé komise k hospodaření 

suchými kořeny čekankovými.

§ 1.
Dosavadní nařízení o obchodu sušenými 

kořeny čekankovými ze dne 10. března 1917, 
z. ř. čís. 103 a 8. března 1918, z. ř. č. 88, se mění 
a doplňují, jak dále uvedeno.

§ 2.
Pro hospodaření sušenými kořeny čekanko

vými v Praze zřizuje se
Československá komise pro hospodaření suše

nými kořeny čekankovými
se sídlem v Praze.

§ 3.
Komise tato skládá se:
I. Ze správní komise čtyřčlenné ze zástupců 

polit, stran a
II. z. komise odborné. Odborná komise se 

skládá:
a) z 5 zástupců sušáren čekanky;
b) z 5 zástupců průmyslu kávových náhražek;
c) z 5 zástupců spotřebitelů;
d) ze zástupce rady zemědělské v Praze;
e) ze zástupce obchodní a živnostenské ko

mory v Praze;
í) ze zástupce vlády.

Členy správní komise jakož i členy odborné 
komise pod a)—c) uvedené jmenuje vláda po 
slyšení zájemníků. Zástupce pod d) a e) uvedené 
jmenují dotyčné korporace, členové komisí musí 
vykonávati svůj úřad osobně.

§ 4.
Správu komise vede:

a) předseda a 2 náměstkové předsedy;
b) jednatel;
c) plná schůze komise.

§ 5.
Volbu předsedy, jeho 2 náměstků a jednatele 

l předsevezme ze svého středu plná schůze ko
mise. Tito činovníci, v plné schůzi komise zvolení, 
podléhají schválení vlády.

Kramář v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r.

Dr. Rašín v. r. * 6-
Prášek v. r. Členové komise jsou — pokud se jejich pů- 

Dr. Šrobár v. r. sobnosti v komisi týče — pomocnými orgány 
Dr. Vrbenský v. r. veřejné správy státní se všemi právy i poyin- 

Staněk v. r. nostmi služebního postavení veřejných orgánů.
I Jako takoví budou vzati do služebního slibu.
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Předsedovi přísluší za vedení komise od
měna, jejíž způsob i výši stanoví vláda.

Ostatním členům komise přísluší za jejich 
činnost v komisi náhrada výloh cestovních.

§ 7.

Komise zřídí k vedení svých prací jakožto 
pomocný orgán kancelář. Tato kancelář jest 
úřadem veřejným.

§ S.

Nárok na příděl sušených kořenů čekanko- 
vých k pražení mají:
a) podniky, jež již před 30. červnem 1915 zpra

covaly čekankové kořeny na kávové ná
hražky a jež v době, kdy toto nařízení počne 
působiti, mají ještě živnostenské oprávněni 
k výrobě kávových náhražek;

h) z podniků, jež dosud neměly nároku na 
příděl, ony podniky, jimž příděl kořenů če- 
kankových do 28. října 1918 byl přiznán.

Komise může, vyžaduje-li toho veřejný 
zájem, přiznati právo odběrné také podnikům, 
jimž dle ustanovení předchozích nepřísluší nárok 
na odběr čekankových kořenů, pokud závody 
podniků těch do 25. října 1918 úplné byly vy
budovány.

§ 9.
Provedené rozvržení sušených kořenů če

kankových na r. 1918/19 upraveno bude ohledně 
podniků v území státním nově dle těchto zásad:

a) pro průmyslové podniky s nárokem na příděl 
stanoven bude příděl dle přihlášené výroby 
v rámci této přihlášky;

b) pro závody hospodářského průmyslu tvoří 
přiděl veškerá surovina případně polotovar, 
jenž pochází ze sklizně vlastní nebo členů 
podniků družstevních.

§ 10.

Vývoz sušených kořenů čekankových a pra
žené čekanky ze státního území po železnici, 
vodě, poštou a jinými prostředky dopravními 
povoluje československá komise pro vývoz a 
dovoz v Praze.

§ 11.
Usnesení případně opatření komise, jež by 

byla pozastavena zástupcem vlády, musí komise 
předložití vládě ke konečnému rozhodnutí.

§ 12.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

Dr. Vrbenský v. r.

Ze státní knihtiskárny v Praze.


