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§6.

Správu obecné a průmyslové školy, jakož i 
správu dílen vykonává technický správce (ředi
tel), jemuž budou přiděleni potřebné učitelské a 
odborné síly, mezi nimi i jeden inženýr.

§ 7.
Pro každých 30 chovanců bude ustanoven je

den učitel, pro 15 chovanců y dílnách pracujících 
jeden dílovedoucí nebo přední dělník;

§ 8.

Ostav podřízen je odboru pro sociální péči. 
Dozor nad školstvím má školský odbor, nad tech
nickým výcvikem odbor pro veřejné práce, nad 
mladými provinilci hlavní státní zástupce v Ko
šicích.

§ 9.
Úředníci a zaměstnanci dosavadní státní po- 

lepšovny v Košicích mají právo žádati o místo v 
ústavě nově organisovaném, a to po uveřejněném 
konkursu, a při stejné kvalifikaci mají přednost 
před jinými žadateli.

§ 10.
Provedením tohoto nařízení pověřuji dočas

ného hospodářského správce státní polepšovny 
v Košicích Edmunda Bořka a reorganisací tech
nického vzdělání a výcviku Ve škole i v';'ínách 
technického správce Kašpara Balušku-Mé- 
s z á r o s a, odborného učitele státní polepšovny 
v Košicích.

„Státní ústav pro tuky, oleje a mléko 
v P r a z e“.

§ 2.
Státní ústav pro tuky, oleje a mléko pověřuje 

se tudíž hospodařením:
a) iplékem, máslem, sádlem tu- i cizozemským, 

oleji a tuky původu rostlinného a živočišného 
(kostními a kožními), polotovary, a tovary 
z nich vyrobenými a všemi pomocnými a od
padkovými surovinami;

b) oleji a tuky živočišnými i rostlinnými pro po
třebu průmyslovou všeho druhu, dále sodou, 
žíravým natronem, potaši (draslem) a pry
skyřicemi všeho druhu.

§3.
Ústav ten může vstoupiti do všech právních 

poměrů Zemské úřadovny tukové a Rakouské 
ústředny pro tuky a oleje a Pryskyřicové ústřed
ny ve Vídni, pokud obvody posledně jmenova
ných přičleněny jsou do československého státu 
s výhradou konečného súčtování s Rakouskou 
ústřednou pro tuky a oleje ve Vídni.

§ 4.
Pro jednotlivé země státu československého 

buďte zřízeny Zemské odbočky.
§ 5.

Provozovací činnost a hospodaření vůbec 
budiž založeno na zásadách kupeckých tak, aby 
kryty byly výlohy běžnými příimv.

§ 6.
§ 11.

Nařízení vstoupí v platnost ihned a převzetí 
majetku a inventáře státní polepšovny má býti 
provedeno do 15. března 1919. S odesláním cho
vanců.' příslušných do republiky Maďarské, má 
se začíti hned. Chovanci na Slovensko příslušní 
budou převzati do Komenského ústavu pro vý
chovu opuštěné mládeže.
Ministr Československé republiky s plnou mocí 

pro Slovensko:
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Čís. 137.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. března 1919 
o Státním ústava pro tuky, oleje a mléko.

§ 1.
Nařízením ministerstva výživy ze dne 11. 

ledna 1917, z. ř. ě. 15, zemským úřadovnám tuko
vým oblasti československé svěřené úkoly opa
třování tuků pro výživu obyvatelstva, dále mini
sterským nařízením ze dne 8. dubna 1916, z. ř. 
č. 94, Rakouské ústředně pro tuky a oleje ve Vídni 
předané úkoly obhospodařování tuků a olejů pů
vodu rostlinného a živočišného, stejně úkoly 
Pryskyřicové ústředny ve Vídni — přejímá pro 
celý obvod československého státu

Podrobná ustanovení o zařízení a úkolech 
ústavu dány budou stanovami, jež vydají mini
sterstva pro zásobování lidu a obchodu,

§'7.
Nařízením tímto pozměňuje se nařízení mi

nistra průmyslu, obchodu a živností ze dne 11. 
února 1919, čís. 70 Sb. z. a n., o hospodaření 
kostmi, kostním tukem- a kostní moučkou, v tom 
smyslu, že z nařízení tohoto vypouští se veškerá 
ustanovení týkající se kostního tuku a doplňuje se 
toto v tom směru, že Státnímu ústavu pro tuky, 
oleje a mlčko .vyhrazuje se zastoupení v Česko
slovenské komisi pro hospodaření kostmi ve 
Správním Výboru jedním zástupcem, kterého jme
nuje ministr pro zásobování lidu. a týž ústav jme
nuje do odborné komise dva zástupce.

§ 8.
Nařízení toto nabývá ihned platnosti.

§ 9.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mini

sterstvo pro zásobování lidu.
Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Staněk v. r.
Kloíáč v. r.

Stříbrný v. r. 
Dr. Vrbenský v. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Prášek v. r.
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Příloha k čís. 137.

STANOVY
Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko. 

Článek I.
Úkoly.

Státní ústav pro tuky, oleje a mléko má za 
úkol:

A. Pokud se jedlých tuků, olejů a mléka do-
týče: . s

1. Vykupovat! a do konsumu přivádět! ve
škeré dle platných předpisů producentům a drži
telům dobytka uložené kontingenty mléka, másla, 
mléčných výrobků a sádla původu domácího.

2. Přejímati zboží toho druhu dodané z ciziny 
a činiti k tomu cíli potřebná opatření.

B. Pokud se průmyslových tuků, olejů a lu- 
čebnin dotýče:

íiospodařiti s oleji a tuky původu rostlin
ného i živočišného, s polotovary a tovary z nich 
vyrobenými a pomocnými surovinami tak, aby 
dána byla záruka ekonomického použití jich jed
nak k účelům jedlým a jednak k účelům průmy
slovým, zejména:
a) vésti trvalou evidenci o zásobách surovin 

a druzích vyrobeného zboží, jako olejů rost
linných, tuků kostních a kožních, loje, olejo
vých fermeží a olejových laků, chemicko- 
technických tukových výrobků, degras, sody, 
pryskyřic všeho druhu, žíravého natronu a po
taše (drasla), kons. a tex. mýdla, stearinu 
a kyselin tukových, svíček, toal. mýdel a kos
metických prostředků obsahujících glycerin 
nebo tuky, glycerin;

b) stanovití zásady pro opatřování a rozdělování 
surovin;

c) vydati předpisy o úpravě výroby, a to jak 
ve směru tovární výroby samé, tak pokud se 
týče množství a jakosti v jednotlivých pod
nicích vyráběného zboží;

d) stanovití návrhy na ceny prodejní;
. e) pečovat! o správné rozdělení a použiti olejů 

a tuků a z nich vyrobeného zboží.

článek II.
Správaú stavu.

Státní ústav pro tuky, oleje a mléko jest pod
řízen ministru pro zásobování lidu, který vydá 
podrobnější ustanovení o služebním spolupůsobení 
ústavu s orgány ministerstva pro zásobování lidu 
a o způsobu vyřizování věcí jemu ke schváleni 
vyhražených. Pokud jde o jeho činnost v čl. I., 
odst. B, uvedenou, děje se tak po dohodě s mini
sterstvem obchodu.

Správu ústavu vede a řídí pětičlenná správní 
komise jmenovaná ministrem pro zásobování lidu,

kteráž ze svého středu zvolí předsedu a místo
předsedu. Pro správné vyřešení otázek povahy 
odborné ustanoveny jsou při správní komisi dva 
poradní sbory odborníků, v nichž zastoupeni jsou 
veškeří zájemníci.

Poradní sbor k činnosti ústavu v čl. I., odst. B, 
uvedené jmenuje ministerstvo obchodu.

Článek III.
Správní komise.

Předseda správní komise řídi veškerý chod 
záležitostí a zastupuje ústav na venek. Předsedá 
ve správní komisi, svolává schůze a řídí porady. 
K platnému usnesení správní komise jest zapotřebí 
přítomnosti aspoň tří členů. Komise usnáší se 
prostou většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedův.

Členové komise složí slib do rukou ministra 
pro zásobování lidu, že budou konati své povin
nosti dle nejlepšího vědomí a svědomí a že budou 
přísně zachovávat! úřední tajemství.

Předseda může jednotlivým členům komise 
svěřiti stálé referáty.

Členům správní komise přísluší odměna za 
úřadování, náhrada čestného a hotových výloh.

Článek IV.
Výkonným orgánem správní komise jest ře

ditel jmenovaný správní komisí, jenž má k ruce 
potřebné úřédnictvo a zřízence. Pro oddělení A 
a B dle čl. I. stanov jmenuje správní komise před
nostu.

Prokuru uděluje předseda na základě usnesení 
správní komise.

Článek V.

Zvláštní p o v i n n o s t i s p r á v n í k o m i s e.
Státnímu ústavu pro tuky, oleje a mléko, jako 

ústředí, přísluší nejvyšší správa a řízení; jest mu 
zejména vyhrazeno:

1. Rozhodovat! o všech otázkách ústrojné po
vahy, pokud nejsou výslovně na zemské ústavy pro 
tuky a oleje přeneseny, zejména pak stanovití 
směrnice o vnitřním zařízení obchodní služby 
ústavů zemských (odboček).

2. Vyhotoviti všeobecný plán o zásobování, 
jehož schválení přísluší úřadu pro zásobování lidu, 
přezkoumati plány na zásobování zemí a dozor 
nad jejich prováděním.

3. Vyrovnávat} stav zásob mezi jednotlivými 
zeměmi dle všeobecného zásobování.

4. Převzíti zboží z ciziny došlé a rozdělovat! 
je dle všeobecného zásobovacího plánu.

5. Učiniti opatření, aby uhražena byla potřeba 
vojenské správy dle pokynů daných úřadem pro 
zásobování lidů.

6. Pečovati o to, by prováděný byly pokud 
možno jednotné úkony, špojefié sě1 sběrem, uklá
dáním, zpracováním a rozdělováním, zejména vy
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tknou ti všeobecné podmínky pro smkravy se 
zmocněnci a podniky ústavem zaměstnanými.

7. Cenová politika ústavu dle schválení mini
sterstvem pro zásobování lidu, případně minister
stvem obchodu.

8. Opatřili peníze a poukazovali potřebný 
provozovácí fond zemským ústavům pro tuky 
a oleje.

9. Kontrola zemských ústavů pro tuky a 
oleje jak ve směru obchodním, tak i finančním; 
veškeré příkazy, jež se týkají provádění této 
kontroly.

Článek VI.

Působnost zemských odboček vztahuje se 
pouze na hospodaření produkty v čl. I., odst. A, 
uvedenými.

Pro produkty průmyslové v čl. I., odst. B, 
uvedené vztahuje se působnost Státního ústavu 
pro tuky, oleje a mléko na celou oblast státu 
československého.

Článek VII.

Zemské odbočky.

Pro jednotlivé- země československého státu 
mimo Cechy buďtež zřízeny odbočky pod firmou 
„Zemský ústav pro tuky a oleje v......................“.

V Cechách bude Státní ústav pro tuky a oleje 
vykonávali současně úkoly, jimiž na Moravě, ve 
Slezsku a na Slovensku pověřeny jsou zemské 
odbočky.

Odbočky zařídí své hospodaření dle před
pisů vydaných ústředím.

Přednosta zemského politického úřadu udílí 
odbočce příkazy o zásobování země, v mezích 
všeobecného zásobovacího rozvrhu, schváleného 
ministerstvem pro zásobování lidu; týž dává pří
kazy ty přímo neb prostřednictvím vládního ko
misaře k dozoru nad hospodařením odbočky jme
novaného. Tento může také opatření odbočky, 
pokud nezakládá se na pokynech ústředí, za- 
stariti.

Článek VIII.

Zemské odbočce náleží:
1. Jmenovali' sběrny a ořganisovati sběr 

v zemi.
2. Pečovat! o skladování, náležité uložení a 

opatrování zboží.
3. Provádčti úkony spojené se zpracováním 

zboží.
4. Rozdšldvati zboží dle zásobovacího plánu 

úřadem navrženého a ústředím přezkoušeného.
5. Dodali množství zboží pro vojenskou 

správu a pro potřebu jiných zemí dle všeobeo. 
uého zásobovacího plánu.

CI á n e k IX;

Ředitel odbočky jmenován a úřadu sprošťo- 
ván jest správní komisí Státního ústavu pro tuky 
a oleje v dohodě s přednostou zemského poli
tického úřadu. Týž jest obchodním zmocněncem 
ústředí a tomuto za řádné hospodaření zodpo
vědným.

Při provádění úkolů podporuje ředitele po
radní sbor jmenovaný správní komisí v dohodě 
s přednostou zemského politickélio úřadu.

Článek X.

Podpisování firmy ústavu děje se tím způ
sobem, že ku slovnému znění firmy, napsanému 
neb natisknutému připojí se podpisy dvou k pod
pisování oprávněných osob. K podpisování opráv
něni jsou všichni členové správní komise.

Prokurista podpisuje kolektivně spolu s jed
ním z jmenovaných k podpisování oprávněných 
osob. Za odbočku podpisuje ředitel jako obchodní 
zmocněnec.

Ostav má právo používat! v pečeti své stát
ního znaku.

Článek XI.

Opatření peněžních prostředků.

Ku provádění úkolů potřebné peněžní pro
středky opatří správní komise cestou výhodného 
úvěru za státní záruky. Smlouvy o úv*r.i podlé
hají schválení ministra pro zásobo v'd lidu a mi
nistra financí. Finanční hospodaření musí býti 
uspořádáno tak, aby dána byla záruka úhrady 
veškeré režie ústavu, tedy i nákladu na po
třebné úvěry.

Článek XII.

■ Ostav jest osvobozen od veškerých poplatků.

Článek XIII.

Ku konci roku sestaví ústav výroční účty dle 
zásad kupeckých, jez předloží ministerstvu pro 
zásobování lidu ku schválení. Kromě toho má 
ústav povinnost ministru pro zásobování lidu na 
požádání kdykoliv složití účty a podávali 
zprávy o svém hospodaření. Upotřebení bilanč
ních přcbvtků vyhraženo jest ministerstvu pro
zásobování lidu.

<

Článek XIV.

Ó zrušení ústavu učiní ministerstvo pro zá
sobováni lidu příslušná opatření.


