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§ 28.

Provedení.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se tni- 

nisír^ financí, ministr pro zásobování lidu, ministr 
zemědělství, ministr obchodu a ministr spra
vedlnosti.

Článek II.

Prováděním tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr zemědělství, zásobování, financí* spravedl
nosti, veřejných prací a železnic.

Článek III.

Tusar
Dr. Horáček v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.

v. r.
Staněk v. r. 
Hampl v. r. 
Kabrman v. r. 
Dr. Winter v. r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 520.

Nařízení vstupuje v působnost dnem vy
hlášení.

Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Kiofáč v. r.

Dr.

Tusar v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl* v. r. 

Franke v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 23. září 1919,

jímž mění se částečně nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 21. března 1919, čís. 160 
Šb. z. a o použití cukrovky ze sklizně 1919.

Článek I.

§ 3, čís. 4, odst. 1., 2., 3. nařízení ze dne 
21. března 1919, čís. 160 Sb. z. a n., zní takto:

Ona ustanovení smluv (cukrovarských, sva
zových, agencriícli, specielních a pod.), kterými 
Přímo nebo nepřímo pěstitelé byli nuceni dodá- 
vati řepu výhradně jen do určitého cukrovaru, 
se ruší. Roztříděním obcí, resp. řepy, pověřena 
bude smíšená komise. Ministerstvo zemědělství 
se zmocňuje, aby po návrhu siíčastněných kor
poraci jmenovalo přiměřený počet členů této ko
mise, a to polovici za průmysl cukrovarnický a 
polovici za pěstitele cukrovky. Komise tato bude 
přidělovat! určitou plochu řepní jednotlivým cu
krovarům nebo sdruženým skupinám cukrovar- 
nickým s náležitým zřetelem k místním a do
pravním poměrům. Při tom jest komise povinna 
bez ohledu na stávající državu řepní předsevzíti 
v jednoílivých případech takové rozdělení cu
krovky mezi jednotlivé cukrovary neb skupiny 
cukrovarů, jímž může býti docíleno bud úspory 
sii potažních nebo dopravních prostředků žel
ezničních. Jinak má býti šetřeno ^ zásady, že 
dosavadní poměry řepní nesmějí býti ve pro
spěch cukrovaru jednoho na úkor cukrovaru 
druhého porušeny.

Kdyby smíšená komise zamýšlela změniti 
oosavadní řepní državu některého cukrovaru, 
inúže k jednání o tom onen cukrovar a dotyčné 
pěstitele přibrat!.

Řepa vlastní a řepa vázaná stávajícími 
dlouholetými smionvami před 1. zářím 191 ň uza
vřenými. jakož i stávaíící řena akciová nepod
léhá působnosti roztřiďovací komise.

Cis. 521.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. září 1919,
tykající se provedení nařízení ze dne 4. července 
1919, č. 365 Sb. z. a n., o zrušeni dozoru nad ob

chodováním.

Ve smyslu § 3 nařízení ze dne 4. července 
1919, č. 365 Sb. z. a n., nařizuje se:

C1 á n e k I.

Prováděcí nařízení německo-rakouského 
státního úřadu pro spravedlnost ze dne 16. čer
vence 1919, č. 370 věstníku, o dozoru nad ob
chodováním, zavádí znovu takový dozor a usta
novuje v § 6, že jakmile byl nařízen dozor nad 
obchodováním, nemůže pro pohledávku proti 
dlužníkovi ani konkurs na jeho jmění vyhlášen 
býti. aniž může nabyto býti soudcovského' práva 
zástavního neb ukojovacího na věcech dlužníku 
náležejících.

Dle § 6, odst. 2. téhož nařízení platí ^předpisy 
odst. 1.. § 6, za podmínek vzájemnosti též v pří
čině tuzemského jmění dlužníka, na jehož obchod 
v cizině dozor nařízen byl.

Je-li tu pochybnost o tom, zdali se vzájem
nost zachovává, má býti vyžádáno vížící prohlá
šení státního úřadu pro spravedlnost.

Pie nařízení vlády renubbkv Českosloven
ské ze dne 4. července 1919, č. 365 Sb. z. a n., 
byl dozor nad obchodováním zrušen.

Pie § 2 tohoto naří^-enf rnaií zahájené dozory 
nejdéle do 30. června 1920 skončeny býti.

Vzhledem na nařízení vládv retmblikv česko
slovenské ze dne 19. března 1919, g, 145 Sb. z. 
a n„ o exekuci podle soisň a listin zřízených 
v nenecko-rakoiiském .státu, a výnos minister
stva .spravedlnosti ze dne 29.'března 1919, č. 6336 
(v č. 5 věstníku), o právním postavení česko-


