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§ 14.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provést} je ukládá se ministru pro zásobování
lidu v dohodě s ministrem obchodu a spravedl
nosti. Jím přísluší také zrušiti neb omeziti pře
chodná ochranná opatření tohoto nařízení.
Tusar v. r.
t)r. Horáček v. r.
Dr. Heidíer v. r.,
v zast. min. pro zás. lidu.
Kfofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Haitip! v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Habrman v. r.

Cis. 524.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dn? 23. sáíí 1919
o úpravě cen elektrické energie a plynu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
cis. 307 ř. z., a uherského zákona cl. LXflI z r. 1912
a čl. L z r. 1914, nařizuje se toto:
§ 1.
1. Dodavatelé elektrické energie nebo plynu,
kteří jsou vázáni smlouvou o dodávce, uzavřenou
před počátkem platnosti tohoto nařízení, mohou
se domáhati zvýšení prodejních cen za energii
nebo plyn smluvně stanovených, prokáží-li, že ná
klady na výrobu a rozvod elektrické energie nebo
plynu zdražením hmot, mzdy, služného, novými
daněmi, dávkami a pod. vzrostly od doby, kdy
byly mezi dodavatelem a odběratelem sjednány,
měrou,, která nemohla býti při uzavření smlouvy
předvídána, a že trvalé zvýšení toto nemohou bez
nepoměrné újmy podniku dodávajícího sami
nésti.
2. £a stejných předpokladů mohou se dodayaielé domáhati zvýšení cen, stanovených dle
úmluv; jimiž jsou vázáni proti osobám třetím (ob
cím a pod.) ňa dodržení určitých cenových mezí
ve prospěch odběratelů.
§2.
1. Nedohodnou-li se strany samy o požadav
cích dle § 1, pak jednáním o dohodu mezi nimi po
věřuje se, jde-li o podniky, jichž rosah nepřekročuje hranic politického okresu, zemský poli
tický'úřad, jde-li o podniky, jichž rozsah jde přes
hranice politického okresu, ministerstvo veřej
ných prací neb k jeho poukazu některá ze zem
ských politických správ, místně příslušných.
Pokud jde o podniky náležející samospráv
ným korporacím; neb při nichž korporace samoysprávné jsou kapitálově súčastněny, budiž před
zahájením jednání slyšěn příslušný zemský
výbor.

Pakli se nedocílí dohody, rozhodne o žádo
sti dodavatelově k jeho návrhu smírčí soud.
• 2. Tento rozhoduje se zřetelem na hospodář
ské poměry súčaslněných, zda, v jaké výši a na
jakou dobu, jakož i od které doby mají býti ceny
elektrické energie nebo plynu zvýšeny. Zvýšení
cen^ nesmí sahati zpět před 1. květen 1919.
Není-li den platnosti zvýšení cen určen, jest jím
den rozhodnutí smírčího soudu.
3. Nález smírčího soudu pokládá se za část
smlouvy na dodávku elektrické energie neb ply
nu. Z nálezu smírčího soudu připouští se pouze
žaloba na jeho zrušení podle § 596 civ. řádu soud
ního. Před vydáním nálezu může smírčí soud
naříditi zatímná opatření. (§ 378 a násl. ex. ř.)
§ 3.
Změní-li se podstatně podklady, na Jejichž
základě byla o cenách elektrické energie anebo
plynu mezi stranami sjednána dohoda nebo vy
dán byl nález smírčího soudu, může se která
koliv strana domáhati nového jednání o dohodě
nebo vydání nového nálezu. (§ 2.)
§4.
1. Smírčí soud skládá se z předsedy a čtyř
členů. Každá strana volí po dvou členech. Zvo
lení členové volí předsedu většinou hlasů; nemohou-li se o osobě jeho shodnout!, nebo není-li
Prý volbě jeho většiny, určí předsedu ministerstvo
veřejných prací nebo ku jeho poulcazu zemská
politická správa.
2. Pro řízení před smírčím soudem platí
předpisy 4. odstavce VI. dílu civ. řádu soudního,
a pro Slovensko 17. tit. článku I. z roku 1911 uh.
zákona o civilním řádu soudním.
§ 5.
1. Použití tohoto. nařízení nelze dohodou
smluvních stran vylouěiti neb obmeziti.
^ 2. Příslušnost smírčího soudu a použití před
pisů tohoto nařízení nevylučuje se tím, že před
řádným soudem projednává se spor, souvisící
se zvýšením cen elektřiny nebo plynu.
3. Závisí-li od nálezu smírčího soudu zcela
neb z části rozhodnutí sporu, musí řádný sond
na návrh sírany naříditi přerušení řízení až do
vynesení nálezu smírčího soudu.
§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací v dohodě se súčasíněnými ministry.
Tíssar v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
KloJáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Heidíer v. r.
ílabrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Wíníer v. r.
Dr. Franke v. r.
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