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§ 11.

Usnesení, kterým syndikát požaduje zboží
k vývozu schopné, některé firmy československé
republiky, jest vykonavatelné okresní politickou
správou, stalo-li se za přítomnosti zástupce mi
nistra obchodu. Ministerstvo obchodu vydá požadovací výnos do rukou syndikátu nejdéle do
tří dnů po tom, kdy usnesení se stalo.
§ 12.

Provedením nařízení jest pověřen ministr
obchodu. Nařízení nabývá účinnosti dnem pro
hlášení.
Švehla v. t\, v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. StránsSíý v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. řiruban v. r.

Cis. 101.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne
února 1918
o odborových sdruženích cenových.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
§ 1.
Za účelem úpravy cen průmyslových i jiných
výrobků mohou býti příslušným ministerstvem
odborným ve shodě s ostatními zúčastněnými
ministerstvy zřízena pro jednotlivá odvětví vý
robní nebo obchodní odborová sdružení cenová.

§ 2.

,

Odborovým sdružením cenovým přísluší:
a) konati šetření o výši výrobních a o výši a
přiměřenosti prodejních i vývozních cen,
b) působiti k uzavření dobrovolných úmluv
mezi výrobci, prodavateli a vývozci o pro
dejních a vývozních cenách,
c) působiti k uzavření dobrovolných úmluv
o slevách z účtů dodavatelů, jestliže odbě
ratel byl nucen prodat! zboží pod cenu ná
kupní,
d) činit! povolaným orgánům státní správy ná
vrhy na úpravu cenových poměrů, zejména
na stanovení nejvyšších cen,
e> činiti návrhy na odstranění nezaměstnanosti
závodů i zaměstnanců a působiti k dohodě
při úpravě otázek mezdních.
í) vykonávat! i jiné úkoly podle pokynů dozor
čích orgánů státních.

§ 3.
Odborová sdružení cenová skládají se ze
zástupců výroby příslušného oboru, ze zástupců
odborného obchodu, ze zástupců spotřebitelů, a
pokud se jedná o otázky naznačené v § 2, lit. e),
též ze zástupců zaměstnanců.
Členy a náhradníky odborových sdružení
cenových jakož i předsednictvo jejich jmenuje
ministerstvo (§ 1); veškeré tyto funkce jsou
čestné.
§ 4,
Odborová sdružení cenová mají, nebude li
ministerstvem jinak ustanoveno, sídlo v Praze.
K vyřizování běžných záležitostí mohou odbo
rová sdružení cenová ustanoviti užší výbor, také
mohou projednáváním zvláštních otázek pověřili
výbory zvláštní.
Odborová sdružení cenová, jakož i výbory
jejich, mohou přibrati ke svým jednáním znalce
a vejiti ve styk s jinými odborovými sdruženími
cenovými, jakož i s korporacemi povolanými
k hájení všeobecných nebo zvláštních zájmů ho
spodářských.
Ke všem jednáirm buďtež zváni zástupci pří
slušných ministerstev.
Jednací řád odborových sdružení cenových
i jejich výborů budiž předložen ministerstvu ke
schválení.
'§ 5.
Usnesení o uzavření úmluv ve smyslu § 2,
lit. b), nesmí býti prováděna, dokud nedosáhla
výslovného schválení ministerského.
§

6.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášeni.
Svehla v. r„ v zast. min. předsedy,
Dr. Rašín v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Stránský v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Čís. 102.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 2®. února 1919,
týkající se organisací obchodJctva pro válečné a
přechodné hospodářství.
Článek I.
Zrušuje se pro obvod československé repu
bliky:
1. nařízení bývalého rakouského ministra ob
chodu ve shodě se zúčastněnými bývalými rakou
skými ministry ze dne 15. června 1917, z. ř. č. 257,
jímž se zřizují organisace obchodnictva pro váleč
né a přechodné hospodářství;

