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Cís. 171.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 2. dubna 1919
o zřízení Kontrolního a kompensačního úřadu pro
mezinárodní obchod.
§ 1.
Doplňkem nařízení ministerstva průmyslu
obchodu a živností ze dne 22. listopadu 1918 čís’
43 Sb. z. a n., a ze dne 5. února 1919, č. 61 Sb. z.’
a n,, zřizuje se Kontrolní a kompensační úřad
pro mezinárodní obchod.

§ 2.
Kontrolní a kompensační úřad pro meziná
rodní obchod podroben jest správní komisi, kte
rou tvoří zástupci ministerstva průmyslu, obcho
du a živností, ministerstva pro zásobování lidu,
ministeistva financí, ministerstva zemědělství,
ministerstva železnic, ministerstva veřejných
prací, ministerstva vnitra, ministerstva pošt a
telegrafů, ministerstva zahraničních záležitostí,
ministerstva Národní obrany, ministerstva zdra
votnictví, ministerstva školství a národní osvětv,
a zástupce předsednictva Československé vývoz
ní a dovozní komise, dále jako stálý odbornický
Den zástupce Devisové ústředny a jako stálí po
radci zástupci Státního obilního ústavu a Česko
slovenské cukerní komise, po případě dle potřeby
1 imých komisí a ústředen.
§ 3.
„ SPJávní komise koná pravidelné schůze, jimž
Předsedá zástupce ministerstva obchodu. Právo
k usnášení ve schůzích máji zástupci minister
stev; pn rovnosti hlasů rozhoduje mínění zá
stupce ministerstva obchodu. Ostatní členové a
ke schůzím zvaní poradci mají hlas poradní.

Zástupci ministerstva Národní obrany pří
sluší právo protestu proti usnesením, jež by
mohla dle jeho názoru přivoditi ohrožení bez
pečnosti státu po stránce vojenské; rozhodovat!
o tomto protestu vyhrazeno jest ministerské
radě. Protest tento má účinek odkládající.

§4.
Správní komisi přísluší rozhodovati o zása
dách pro povolování kompensačních obchodů a
schvalovati všechny návrhy určené pro ministers.íou radu, zejména též návrhy obchodních a
kompensačních úmluv.
Kízení kanceláře přísluší zástupci minister
stva obchodu jako předsedovi správní komise.
§ 5.
Předsednictvo odbornického sboru Českoslo
venské^ vývozní a dovozní komise jest současně
poradním sborem Kontrolního a kompensačního
uradu pro mezinárodní obchod.
§6.
Účelem Kontrolního a kompensačního ob
chodu pro mezinárodní obchod jest soustředění
veškeré kompensační a smluvní agendy. Jeho
úkolem jest zejména;
a) spolupůsobení při ujednávání kompensačních
a obchodních úmluv mezinárodních:
b) provádění kompensačních a obchodních
umluv mezinárodních, pokud se týče schva
lování^ příslušných kompejisací, zejména
ohledně předmětů veřejně zhospodařovaných;
c) evidence veškerých úmluv i uzavřených obchodú kompensačních a kontrola jich prová
dění, jakož i evidence příslušných statisti
ckých dat;
d) kontrola vývozních a dovozních syndikátů,
zřízených dle nařízení vlády republiky Čcsko38
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slovenské ze dne 26. února 1919, č. 100 Sb.
z. a n., schvalování vývozních a dovozních
povolení udílených syndikáty a kontrola
řádného odvádění předepsaných poplatků a
přebytků dle § 8 citovaného nařízení.
Kontrolní a kompensační úřad má právo vy
žádali si dle potřeby součinnost jednotlivých
ministerstev, jiných veřejných úřadů, komisi a
ústředen.
. .
§ 7.
Pro stanovení zásad, směrnic a podmínek
povolování, jakož i projednávání jednotlivých
připadli zušlechťovacího řízení zřídí se při Kon
trolním a kompensačním úřadu zvláštní stálý ko
mitét, který tvoří zástupce ministerstva financí,
minHtejrstva obchodu a Kontrolního a kompensačního úřadu; ku platnosti usnesení tohoto ko-,
íhitétii jest zapotřebí souhlasu zástupců obou.
zúčastněných ministerstev. Usnesení toto nahra
zuje souhlas ministerstva obchodu a tvoří návrh
pro konečné rozhodnutí ministerstva financí.
Pokud by se jednalo o zboží veřejně zhospodařovaué, spadající v obor působnosti jiných
ministerstev, přibrán bude do komitétu zástupce
dotyčného ministerstva.
§ 8.

Výlohy Kontrolního a-kompensačního úřadu
pro mezinárodní obchod se hradí z manipulačních
' poplatků, zejména z manipulačních poplatků vy
bíraných Československou vývozní a dovozní ko
misi a vývozními a dovozními syndikáty.
§9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Výkonem pověřen jest ministr průmyslu,
obchodu a živností.
Svehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. i\
Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.
Čís. 172.
Nařízení vlády republiky Československá
ze dne 2. dubna 1919
o prozatímní úpravě lékárenských sazeb k ra
kouské farmakópoei Ed. VIII.
Po rozumu § 7 zákona ze dne 18. prosince
1906, z. ř. č. 5 z r. 1907, kterým bylo upraveno lékámictví, nařizuje se toto:
§ 1.
Lékárníkům se dovoluje, aby až do dalšího
ustanoveni ke konečné ceně receptů vypočtené

dle. platné sazby pro soukromé sírany, připočítá
vali 50% přirážku.
§2.
Lékárníci mohou k obnosům vypočteným dle
platné sazby pro strany úlev požívající a dle,min.
nařízení ze dne 3. října 1918, z. ř. č. 359 o 50%i
zvýšenýnf připočíst! ještě 25% takto vzešlého cel
kového obnosu.
§ 3.
Lékařům, kteří jsou oprávněni míti domácí lé
kárny, povoluje se, aby připočítávali ku konečné
sazbě receptů pro soukromé strany 50%ní při
rážku konečného obnosu, a aby při receptech pro
sírany úlev požívající připočítávali ku konečné'
ceně vypočtené dle § 2 tohoto nařízení i nadále
40% přirážku za práce recepturní (§ 14 min. na
řízení ze dne 28. března 1914, z. ř. č. 73).
§ 4.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 15. dub
na 1919 a platí zvýšení sazeb tímto nařízením sta
novené, na dobu 1 roku; provedení tohoto nařízení
ukládá se ministru veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r»
Habrman v. r.
Dr. Stránský v. ,r.
Dr. Vrbenský v., r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
i
Dr. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.
Čís. 173.
Nařízení vlády republiky Československé
se dne 2. dubna 1919,
jímž se zrušují zkušebny cen.
§ 1.
Císařským nařízením ze dne 24. března 1917,
z, ř. č. 131, v sídle jednotlivých sborových soudů
zřízené zkušebny cen se na základě § 62 téhož na
řízení zrušují.
'
§2 .
V důsledku toho zrušují se §§ 26—39 cis. na
řízení ze dne 24. března 1917, z. ř. ě. 131.
§3.
Při požadování předmětů potřeby na základě
§ 6 jmenovaného cis. nařízení nemusí soudce při
stanovení náhrady za požadované zboží slyšetí
příslušnou zkušebnu a ustanoví náhradu tu na zá
kladě znaleckého dobrozdání. (§ 7 cit. cis. na
řízení.)
, §4.
V případech § 20 cis. nařízení ze dne 24. břez
na 1917, z. ř. c. 131, rozhodne o tom, zda cena.

