
73

K tomu připočítá se doba, kterou personál 
podle služebního rozdělení ztráví ve vlakové 
poště přípravnými pracemi před odjezdem vlaku. 
Každá započatá hodina počítá se za celou.

§ 2.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti. 

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

§3.

Noční poplatek vyměřuje se za každou hodinu 
ztrávenou ve vlakové poště od 10. hodiny večerní 
do 5. hodiny ranní následujícími obnosy: 
u úředníků (pragmatikálních i třídních) K 0-60 
u průvodčích (podúředníků i sluhů) . . K 0*50, 
u sluhů (definitivních i výpomocných) K 0‘4ť; 
Každá započatá hodina počítá se za celou.

§*4.

Jestliže koná některý orgán denně více jízd 
ze svého stanoviště, sečtou se tyto jízdy dohro
mady a celek tvoří podklad pro výměru hodino
vého, po případě nočních poplatků vyměřených 
v §§ 2. a 3.

§ 5.

Dr. Rašín v. r. 
Lr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Dr.

Dr. Winter v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Vrbenský v. 

říruban v. r.
r.

Cis. 70.

Nařízení ministra průmyslu, obclrodu 
a živností ze dne 11. února 1919

o hospodařený kostmi, kostním tukem a kostní 
moučkou.

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

Nařízení bývalého ministerstva obchodu ze 
dne 20. listopadu 1918, čís. 30.642/P, se tímto 
zrušuje.

§ 6.
Toto nařízení má zpětnou účinnost od 1. listo

padu 1918 a platí až do odvolání.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Di. Soukup v. r. 
Stanek, v. r.

Dr. Winter v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. VrSjenský v.

Dr. Urubán v. r.

Čís. 69.

Nařízeni ministra obclrodu, průmyslu 
a živností a ministra zemědělství 

ze dne II. února 1019

o úpravě obchodu kiem.

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

§ 1.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živ

ností a ministra zemědělství ze dne 2. ledna 1919, 
č. 2 sb. z. a n., o úpravt? obchodu lnem mění se 
tím způsobem, že se v § 6 vypouští tato usta
novení:

„pro drhnutý len:
I. jakosti 515 K, avšak nejméně 475 K, 

li. „ 455 K, „ „ 385 K.
ni. • „ 385 K, ,» „ 315 K."

§ 1.-
Hospodařením kostmi, kostním tukem a 

kostní moučkou pověřuje se ve státě českosloven
ském pro dobu přechodní československá komise 
pro hospodaření kostmi.

§ 2.
Československá komise pro hospodaření 

kostmi skládá se ze správního výboru a odborné 
komise, jež sestává ze 6 zástupců továrníků, 2 zá
stupců obchodníků kostmi, 6 zástupců uzenářů, 
řezníků a hostinských a 2 zástupců zemědělství. 
Předsedu a členy správního výboru jmenuje mi
nistr obchodu.

Členy komise odborné navrhují příslušné 
organisace, a to:

zástupce továrníků: sekce chemického velko- 
průmyslu při Ústředním svazu československých 
průmyslníků,

■ zástupce obchodníků: Spolek obchodníků se 
starým železem, kovy a odpadky v Praze a okolí,

zástupce uzenářů, řezníků a hostinských: 
Zemská jednota českých společenstev řezníků a 
uzenářů v Praze v dohodě s odbornými korpora
cemi hostinských, pokud se týče zastoupení této 
živnosti, a příslušnými korporacemi moravskými, 
pokud se týče tamních delégátů.

Zástupce zemědělství jmenují české odbory 
zemědělské rady české a moravské.

§3.
Správní výbor má právo odporovat! prove

dení usnesení odborné komise i každé její skupiny 
až do rozhodnutí ministra obchodu. Všichni čle
nové správního výboru i odborné komise jsou po- 

j mocnými orgány veřejné správy státní s přísluš
nými právy a povinnostmi a jsou povinni složití 

I služební slib.
14*
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§4.
Československá komise pro hospodaření 

kostmi má právo:
a) zabezpečiti sbírání, třídění, odvádění a zužit

kování kostí;
b) míti přehled o^ výrobních a provozovacích po

měrech závodů a zjistiti hotové zásoby suro
vin i hotových výrobků u výrobců i obchod
níků, jakož i velikost výroby v následujícím 
produkčním období;

c) prováděti veškerá opatření, která směřují 
k zaopatření závodů surovinami, polotovary 
a jinými provozovacími prostředky, po pří
padě při takových opatřeních spolupůsobit!;

d) stanovití zásady o nákupu a rozdělení kostí, 
prodeje kostního tuku a kostních mouček;

e) spolupůsobit! při úpravě cen;
f) spolupůsobiti při všech vládních opatřeních, 

čelících k intensivnímu sbírání kostí.

§ 5.

Dodavatelé kostí a továrny na jejich zpraco
vání jsou povinni působnost komise účinně podpo
rovat! a všeho se vyvarovati, co by svědomité 
plnění tohoto nařízení ohrožovalo. Zejména jsou 
povinní veškerá opatření vlády řádně, a rychle 
provésti, vyžádané výkazy a jiná sdělení předlo
žití, zmocněncům komise vyslaným za účelem 
přehlídky nebo kontroly přístup do všech míst
ností výrobních nebo obchodních povoliti a k úhra
dě nákladů spojených s vedením komise i rozdě- 
lovny platiti poplatek, jejž k návrhu plné schůze 
komise stanoví správní výbor. Poplatky tyto mo
hou býti vymáhány exekucí politickou,

§6.

plnění povinností tímto nařízením přímo 
uložených nebo cestou hařizovací dodatečně sta
novených mohou býti výrobci i obchodníci přidr
žováni pokutami do 20.000 K> které ukládá poli
tický úřad.

§ 7.
Komise vypracuje pro svoji činnost jednací 

řád, jenž podléhá schválení ministra obchodu.

§8.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbríiý v. r.
Dr. Soukup y. r.

Dr. Wiuíer v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. 71.

Nařízení ministerstva pro zásobováni lidu 
ve shodě s ministerstvem financí 

ze dne 11. února 1919

o úpravě obchodu zeleninou a ovocem.

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

§ 1.
V úkoly, jimiž dle nařízení úřadu pro výživa 

lidu ve shodě s ministerstvem financí ze dne 21. 
června 1918, z. ř. č. 229* pověřena byla zvláštní 
„Úřadovna pro zeleninu a ovoce u c. k. úřadu pro 
vyživování obyvatelstva" a na Slovensku pří
slušné orgány uherské, nastupuje, pokud úkoly ty 
následkem pozdějších nařízení neodpadly, pro ob
vod Československého státu „Úřadovna pro zele
ninu a ovoce Československého státu" v Praze.

Úřadovna pro zeleninu a ovoce Českosloven
ského státu má své sídlo v Praze, Jindřišská ulice 
čís. 13.

§ 2.
Úřadovna pro zeleninu a ovoce Českoslo

venského státu jest oprávněna vstoupit! do všech 
právních poměrů „Úřadovny pro zeleninu a ovoce 
n c. k. úřadu pro vyživování obyvatelstva" ve 
Vídni a jeho odboček,, pokud obvody těchto úřa
doven přivtěleny jsou clo Československého státu, 
a to také vůči osobám třetím, s výhradou súčto- 
vání s bývalou Úřadovnou pro zeleninu a ovoce 
u c. k. úřadu pro vyživování obyvatelstva na zá
kladě provedené- likvidace.

V jednotlivých zemích zřízené „Zemské úřa
dovny pro zeleninu a ovoce" zůstávají i dále v pů
sobnosti.

Úřadovně pro zeleninu a ovoce Českosloven
ského státu v Praze náleží obstarávat! též zále
žitosti Zemské úřadovny pro zeleninu a ovoce 
v Praze. Na Slovensku pověřuje se těmito záleži
tostmi Zásobovací ústav pro Slovensko v Žilině.

§4.
Ostatní ustanovení nařízení ze dne 21. června 

1918, z. ř. č. 229, zůstávají prozatím v platnosti.

§5.
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Soukup v. r. Prášek v. r,
Dr. Stránský v. r. Stříbrný v. r.
Staněk v. r. Dr. Vrbensliý v. r.

Dr. Hruban v. r.


