
Státní bytový fond spravuje ministerstvo so
ciální péče v dohodě 3 ministerstvem financi.

§ 2.

Státní bytový fond přejímá-práva a povinno
sti Státního bytového fondu pro péči o malé byty. 
zřízeného zákonem ze dne 22. prosince 1910, z. ř. 
č. 242, pokud se týkají nemovitostí ve státu 
československém. *

§3.

Ustanovení §§ 1 a 3 zákona ze dne 22. pro
since 1910, z. ř. č. 242, o zřízení fondu pro péči 
bytovou se zrušují.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 5.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
sociální péče v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Winter v. r.

Cis. 99.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 26. února 1919,
jímž se mění § 20 průvodního nařízení k zákonu 
o celní sazbě ze dne 21. února 1906, z. ř. č. 22.

Nařízení ministrů financí, obchodu a orby ze 
dne 24. února 1916, z. ř. č. 50, jakož i nařízení 
ministra financí ze dne 24. února 1916, z. ř. č. 51, 
se zrušují.

Předposlední odstavec § 20 průvodního na
řízení k zákonu o celní sazbě bude zníti: „Výše 
míry úrokové z uvěřených celních poplatků bude 
zvláštním nařízením stanovena a vyhlášena. Až 
na další stanoví se míra úroková 2%“.

Původní znění článku XVIII., odst. 3/c zá
kona o celní sazbě ze dne 13. února 1906, z. ř. 
č. 20, se tímto obnovuje.

Nařízení toto nabývá platnosti dne 1. března 
1919.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v, r. 
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Staněk v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r 
Stříbrný v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Hruban v. r.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 26. února 1919

o dovozních a vývozních syndikátech.

§ 1.
Za účelem zabezpečení průmyslu surovinami 

a současně za účelem vybudování zahraničního 
obchodu československé republiky jest ministr 
obchodu v průmyslových oborech, kde pro to 
jsou předpoklady, zmocněn zříditi syndikáty.

§ 2.
Příslušníky syndikátů jsou veškeré firmy za

psané v obchodním rejstříku, které provozují 
obchod nebo průmysl v obor syndikátu spadající. 
Úkoly syndikátů exportních mohou býti pově
řeny společnosti, družstva anebo komise již exi
stující, podrobí-li se kontrolním předpisům níže 
uvedeným. V případech pochybných rozhoduje 
o členství syndikátu ministr obchodu s konečnou 
platností.

§ 3.
Syndikát je právnická osoba. Jeho vedení 

přísluší představenstvu, které jmenuje ministr 
obchodu, po př. ve srozumění s příslušnými 
ministerstvy odbornými. Syndikát má právo pře- 
jímati závazky a garancie za úvěry surovinové 
až do výše garancií členstvem mu daných, má 
právo zakládati pro účely vývozní a dovozní 

! společnosti a vstupovat! s existujícími již spo- 
; lečnostmi a firmami ve spojení za účelem dosa

žení cílů syndikátních. Provozuje-li syndikát 
obchody vývozní, jest povinen usnésti se o tom, 
jakým způsobem budou společné objednávky 
získávány, rozdělovány, dále jakým způsobem 
budou tyto objednávky súčtovány jednotlivým 
členským firmám a jakým způsobem budou mezi 
ně vyúčtovány zisk a společná vydání. Syndikát 
může se obm-eziti na povšechnou kontrolu vý
vozu a dovozu. Syndikáty vydávají povolení vý
vozní a dovozní na místě československé komise 
pro dovoz a vývoz. Povolení musí však býti 
předloženo nejdéle do 24 hodin Kontrolnímu úřadu 
pro mezinárodní obchod, který má právo povo
lení udělené prohlásiti za neplatné. Právo dávati 
povolení vývozní a dovozní může býti vázáno 
podmínkami, které budou potřebný za účelem 
ochrany veřejných zájmů československé repu
bliky a finančních zájmů státu. Jde-Ii o obory 
obchodní nebo průmyslové, jichž odbyt zahraniční 
by mohl přispět! podstatnou měrou k získání 
cizozemských prostředků platebních, může býti 
syndikátu udělen monopol vývozní za garancií, 
které níže budou vyznačeny.

§ 4.
Syndikát je oprávněn žádati od svých pří

slušníků garanční prohlášení postačující k úhradě

Cis. 100.


