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Nařízeni ministra obchodu, průmyslu a 
živností ze dne 2. prosince 1918

o zřízení a stanovách československého porad
ního sboru a komise pro přechodní hospodářství

v oboru průmyslu, obchodu a živností.

ČI. 1.

Pro přípravu agend obchodně politických a 
otázek přechodního hospodářství v oboru prů
myslu, obchodu a živností zřizuje se poradní 
sbor pro přechodní hospodářství a komise 
pro přechodní hospodářství.

ČI. 2.

Poradní sbor a komise pro přechodní hospo
dářství v oboru průmyslu, obchodu a živností 
podléhá ministru průmyslu, obchodu a živnosti, 
Příslušná agenda vyřizuje se pouze v mezích 
zmocnění tohoto ministerstva.

Vláda jmenuje šestičlenný správnívýbor 
ze zástupců súčastněných ministerstev a to mini
sterstva průmyslu, obchodu a živností, minister
stva zemědělství, ministerstva pro zásobování, 
ministerstva financí, ministerstva železnic a mini
sterstva veřejných prací.

Správní výbor vykonává dozor nad po
radním sborem a komisí pro přechodní hospo
dářství, vymezuje v pochybnostech jejich kompe
tenci a podle potřeby svými členný súčastňuje se 
schůzí poradního sboru a komise. Členům správ
ního výboru přísluší právo veta, proti němuž se 
může předseda komise pro přechodní hospodář
ství odvolati k plenu správního výboru; tomuto 
předsedá zástupce ministerstva obchodu. Platné 
usneseni předpokládá účast aspoň tří členů správ
ního výboru. Usnáší se nadpoloviční většinou 
hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předsedající.

ČI. 3.

Poradní sbor skládá se ze zástupců po
litické zemské správy v Praze, obchodních a živ
nostenských komor. Ústředny živnostenské, ob
chodní a průmyslové v Hradci Kráfové, Hospodář

ského odboru vojenského velitelství v Praze, 
Ústředního svazu českých průmyslníků v Praze 
a v Brně a jeho odborových skupin, ze zástupců 
zemských jednot, obchodních grémií a jejich od
borů, Obchodnické jednoty v Brně i s odbory. 
Zemských jednot živnostenských a řemeslnických 
společenstev. Československé živnostenské rady 
v Praze a jejich pododborů. Ústředního pra
covního výboru sdružených obchodnických kor
porací v Praze V., Společného pracovního sboru 
ústředních organisaci živnostenských na Moravě 
i s odbory, Ústředního spolku živnostníků 
v Opavě, Svazu českých obchodních družstev 
v Plzni, Ústředního svazu družstev živnosten
ských pro Moravu a Slezsko v Brně, Zemského 
svazu českých živnostenských záložen a družstev 
v Praze, Ústřední jednoty českých hospodář
ských společenstev v Čechách, Ústředního svazu 
hospodářských společenstev na Moravě, svazu 
konsumních družstev v Praze, Pražského živno
stenského inspektorátu, Zemědělské rady v Praze 
a v Brně. Ředitelství československých drah 
v Praze, Československého odborového sdružení 
v Praze, České obce dělnické v Praze, Českého 
živnostenského družstevního svazu pro výrobu, 
nákup a prodej v Praze.

Poradní sbor může se rozšířiti se souhlasem 
správního výboru kooptací a správní výbor může 
dalším odborovým korporacím přiznati právo 
vysílati zástupce.

Každé korporaci přísluší jeden hlas. Dělnické 
obci v Praze a Československému odborovému 
sdružení v Praze po dvou hlasech.

Se souhlasem správního výboru lze zříditi 
při poradním sboru odbory, zejména zřídí se od
bor finanční z odborníků a delegátů finančních 
ústavů.

ČI. 4.

Poradní sbor volí předsedu.
Předseda poradního sboru spolu s jedním zá

stupcem, průmyslu a jedním zástupcem živ
ností jedním zástupcem obchodu, jedním 
zástupcem zemědělství a s jedním zástup
cem dělnictva (spotřebitelů) zvolených ze středu 
poradního sboru tvoří stálou komisi pro
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přechodní hospodářství, jež vyřizuje 
běžné záležitosti a připravuje návrhy v rámci 
zmocnění poradního sboru.

Správnímu výboru přísluší právo potvrzo- 
vati volby předsedy a Clenu stálé komise pro 
přechodné hospodářství, jakož i schvalovat! jed
nací řád.

Cl. 5.
Působnost poradního sboru a komise pro pře

chodní hospodářství vztahuje se na práce pří
pravné a podávání návrhů v oboru přechodního 
hospodářství. Sem spadá mimo jiné příprava 
osnov dotyčných zákonů a nařízení pro vládu, 
dále příprava organisace přechodního hospodář
ství v oboru průmyslu, obchodu a živností, vyjí
majíc otázky vyživovací. Porady o příčině udr
žení závodů \ chodu, disposice zabavenými prů
myslovými předměty, jež nejsou ani potravinami 
ani poživatinami a neslouží k lidovému ošacení, 
vystavování dopravních osvědčení pro průmy
slové tovary polotovary a suroviny v tuzemské 
dopravě a jiné otázky spřízněné.

Cl. 6.
Úřednický,^ kancelářský a místnostní aparát,, 

který obchodní a živnostenská komora pražská 
dala pro účely poradního sboru pro přechodní ho- 
spodářství bez nároků na náhradu k disposici, 
může býti po případě rozšířen o úředníky z řad 
úředníků státních.

Cl. 7.
Nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

Dr. Karel Kramář v. r. Dr. Adolf Stránský v. r. 
Dr- fr- Soukup v. r. Dr. Alois Rašín v. r. 
Prášek v. r. Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. Gustav Habermann v. r. 
Dr. B. Vrbenský v. r. Staněk v. r.

Cis. 60.

Nařízeni úřadu pro zásobováni lidu 
ze dne 7. prosince 1918,

týkající se organisace potravních skladišť civil
ních státních zřízenců.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. čís. 307, nařizuje se toto:

Článek I.
Nařízení c. k. úřadu pro výživu lidu ze dne'

14. dubna 1918, z. ř. čís. 142, pokud se týče ze 
dne 28. července 1918, z. ř. čís. 284, se zrušují.

Článek II.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti. .

Dr. Karel Kramář v. r. Václav Klofáč v. r. 
Dr. B. Vrbenský v. r. Dr. Fr. Soukup v. r. 
Dr. Alois Rašín v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. F. Winter v. r. Gustav Habermann v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Adolf Stránský v. r.

Cis. 61.

Z?,kon ze dae 10. prosince 1918, 
jímž zrušují se šiechtsctví, řády a tituly,

§ í.

Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich 
plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly. 
Pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. 
V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze 
splněním předepsaných podmínek nabýti právního 
nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak 
tituly?, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední 
hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými ško
lami (čestné doktoráty a pod.).

Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rod
ného jména s přídomkem nebo dodatkem, vyzna
čujícím šlechtictví.

§2.
Občané republiky Československé nemohou 

ani v cizině platně přijímat! vyznamenání, pokud 
byla předcházejícím paragrafem zrušena.

§ 3.
Ministru vnitra uMádá se, aby v dohodě se 

súčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4.
Zákon tento nabývá platnosti dnem vy

hlášení.

Dr. Karel Kramář v. r. A. Švehla v. r.

Zc státní knihtisk Srny v Prnie.


