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Ministru sociální péče se ukládá,
provedl.

aby Je
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§ 2.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 24. červancš 191.9,

Sídlem Československé komise pro hospo
daření ovocem a-zeleninou jest Praha, a sice
v dosavadních úředních místnostech úřadovny
pro zeleninu a cvoce. Působnost její vztahuje se
na celé území Československé republiky. Pro
běžnou agendu zřízeny, budou v Brně a v Brati
slavě odbočné kanceláře.

jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne
19. února 1919, č. 91 Sb. z. a n., oa dopravě
semena, podsevků a odpadků červeneho jetele
ve vnitrozemí.
,

5 11.
Ku provádění agendy vyhrazené ministerstvu
pro zásobování lidu v
2—4 nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 12. května 1919,
čís. 245 Sb. z. a n., zřizuje se při jmenovaném
ministerstvu Československá komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou. Tato komise< pově
řuje se též spolupůsobením při provádění veške
rých opatření, týkajících se hospodaření ovocem
a zeleninou a výrobků z nich, jakož i stanovením
způsobu výroby.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 19. února 1919, č. 91 Sb. z. a n., o dopravě
semene, podsevků a odpadků červeného jetele
ve vnitrozemí doplňuje se takto:
§ 1..
Hlavní zemědělské korporace, které byly
v základě § 1 dotčeného vládního nařízeni po
věřeny úkolem vydávat! osvědčení dopravní,
jsou oprávněny vybírati režijní příspěvky za
vystavení těchto dopravních osvědčení ve výši
schválené ministerstvem zemědělství.
§ 2. •
Toto nařízení jest účinným dnem 30. pro
since 1918 a provedení jeho se ukládá minister
stvu zemědělství.

Tusar v. r.
>
Švehla v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
Čís. 426.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 04. července 1919
o zřízení Československé komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro
zásobování lidu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII
z roku 1.912 a L z roku 1914 nařizuje se:

§ 3.
Členové Československé komise pro hospo
daření ovocem a zeleninou jmenováni jsou mi
nistrem pro zásobování lidu. Komise skládá se
ze zástupců konsumentu, ze zástupců producentů
ovoce a zeleniny, ze zástupců obchodníků ovo
cem a zeleninou a ze zástupců odvětví průmyslu
ovocnářského a zelinářského. Mimo to vyšle
svého zástupce ministerstvo zemědělství a ze
mědělská rada pro Čechy. Zástupci producentů
ovoce a zeleniny jmenováni budou v dohodě
s ministrem zemědělství.
Úřední činnost komise, jakož i postavení
vládního komisaře, jakožto zástupce ministerstva
pro zásobování lidu, vyznačeno bude v jed
nacím řádě.

§4.
Komise jest povinna vypracovati jednací řád,
který podléhá schválení ministerstva pro záso
bování lidu.

§ 5.
Komise^ zřídí k vedení svých prací jako po
mocný orgán kancelář. Tato kancelář je úřadem
veřejným.
§ 6.
Správní výlohy komise hradí se z případných
manipulačních poplatků, jichž přebytek plyne do
státního fondu. Výše těchto poplatků imisí býti
ministerstvem pro zásobování lidu schválena.
',S 7
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Provedením tohoto nařízeni
ministerstvo pro zásobování lidu.

pověřuje

se
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§ 8.

Nařízení toto, vztahující se na celé státní
území republiky Československé, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.
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Nařízení vlády repub iky ó skoHovenské
se dno 24. července 1919
o zřízení lázeňské rady.

ganisacemi byli vysíláni ti, kdož s poměry v jed
notlivých zemích jsou obeznámeni.
A. Zástupci ministerstva vnitra, financí, ve
řejných prací, sociální péče, pro zásobování lidu,
železnic, obchodu, průmyslu a živností, pošt a
telegrafů, a zemědělství, a to po jednom.
5. Po případě jiné osoby v lázeňství činné,
/
Členy uvedené pod 1. až 3. a pod 5. jmenuje mi
nisterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy. Jmenování zástupců pod 3. uvedených
stane se k návrhu příslušných organisací lékař
ských. Členy uvedené pod 4. vysílají příslušná
ministerstva.
§5.,
Lázeňská rada může k řešení jednotlivých
zvláště důležitých otázek povolávati a vyslýchati znalce.
§ 6.

Lázeňská rada zvolí ze sebe předsedu a
místopředsedu. Volbu obou jmenovaných činov
Na základě zmocnění § 17 zákona ze dne níků vykoná plná schůze lázeňské rady nadpolo
30. dubna 1870, č. 68 ř. z., nařizuje, se takto:
viční většinou hlasů přítomných členů. K volbě
vyžaduje se přítomnosti alespoň 10 členů lázeň
ské rady. Volbu předsedy a místopředsedy
•
§ 1.
schvaluje
ministerstvo veřejného zdravotnictví a
Při ministerstvu' veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy zřizuje se lázeňská rada jakožto tělesné výchovy.
§ 7.
poradní sbor ve věcech lázeňství pro celou,
oblast státu československého se sídlem v Praze.
Úřad předsedy, místopředsedy i členů lá
zeňské rady jest čestný. Členové bydlící mimo
§ 2.
policejní obvod pražský mají nárok na náhradu
cestovného a diety podle výměry, kterou určí
Lázeňská rada skládá se nejméně z 22, nej
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
výše z 27 jmenovaných členů. Doba jejího úřa
dování trvá tři léta; po uplynutí tohoto období výchovy v dohodě s ministerstvem financí.
mohou dosavadní členové do lázeňské rády býti
§ .8.
znova jmenováni.
§ 3.
Prvou ustavující schůzi lázeňské rady svolá
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
Úkolem lázeňské rady jest:
výchovy. Další schůze svolává, a to nejméně
1. Z vlastního popudu nebo k vyzvání mini čtyřikrát do roka. předseda, případně místopřed
sterstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý
seda, který však jest povinen svolat! schůzi,
chovy podávali posudky, návrhy a náměty o zá-. kdykoli o to žádá ministerstvo veřejného zdra
sadních a organisačních otázkách v oboru votnictví a tělesné výchovy.
lázeňství.
§ 9.
2. Obírati se vědeckou stránkou lázeňství,
dávati popud k vědeckým pracím v oboru balLázeňská rada vypracuje si jednací řád a
neologie, podávati posudky o nich a činiti ná usnáší se na něm za přítomnosti alespoň 10 členů
vrhy na podporu prací předložených nebo za
nadpoloviční většinou hlasů. Přijatý jednací řád
mýšlených.
schvaluje ministerstvo veřejného zdravotnictví a
§ 4.
tělesné výchovy. Má-li platný jednací řád býti
změněn, jest potřebf dvoutřetinové většiny za
Členové lázeňské rady-jsou:
přítomnosti tří čtvrtin všech členů lázeňské rady
1. Dva zástupci ministerstva veřejného zdra
a schválení ministerstva veřejného zdravotnictví.
votnictví a tělesné výchovy.
§ 10.
2: Tři odborníci, a to lékař-hygienik, technik
a geolog.
Obor působnosti státní zdravotní rady v zá
3. Osm zástupců organisací lékařských, při ležitostech lázeňských není dotčen tímto na
čemž budiž hleděno k tomu, aby lékařskými or- řízením.

