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§ 14.
Příslušníkům cizího státu, kteří mají trvalé 

bydliště v cizině, náleží mimořádné přídavky 
podle tohoto zákona jen tehdy, zachovává-li je
jich stát vůči příslušníkům československým 
vzájemnost.

§ 15.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

se zpětnou platností od 1. července 1919. Ustano
vení, jež poskytují větších výhod, zůstanou tímto 
zákonem nedotčena. Vláda se zmocňuje stanovití 
nařízením dobu, kdy tento zákon pozbude opět 
účinnosti.

§ 16.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby do

hodná se s ministrem sociální péče zákon tento 
provedl a ve vhodné době rozšířil nařízením pů
sobnost jeho i na Slovensko.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.

/ --------- -

v Cis. 609.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 14. listopadu 1319,

jímž se zrušuje nařízení ministra s plnou mocí 
pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, 

čís. 136 Sb. z. a n.

§ 1.
Nařízení ministra s plnou mocí pro správu 

Slovenska ze dne 22. února 1919, č. 136 Sb. z. a 
n., o přeměně státní polepšovny v Košicích, se 
zrušuje.

i? ?* S 6-
Státní polepšovna v Košicích bude míti ná

zev: „Komenského ústav v Košicích."

§3.
Ústavu toho bude používáno:
I. pro polepšovací výchovu 

mladých provinilců, kteří rozhodnutím řádného 
soudu trestního neb soudu mladistvých k trestu 
na svobodě odsouzeni nebo k polepšující výchově 
určeni byli.

'II. k výchově jiných nezletilců
a) opuštěných, ve výchově zanedbaných, neb 

mravně ohrožených;
b) mladistvých osob již trestaných neb mravně 

porušených, pokud byla potřeba polepšovací 
výchovy ohledně nich vyslovena sirotčí nebo 
policejní vrchností nebo toho žádají jejich ro
diče, zákonný zástupce, spolek neb jiný po-

A

dobný ústav, který za souhlasu vlády Česko
slovenské republiky pečuje o mládež.
Počet chovanců této skupiny (11.) nesmí pře

sahovat} třetinu veškerých míst.
§4.

Přijímáni budou chovanci mužského pohlaví, 
mající právo domovské v některé obci na území 
Československé republiky včetně území Pod
karpatské Rusi a to v § 3, I. uvedení ve stáří od 
10 do 18 roků, pod II. uvedení pokud nepřekročili 
18. rok věku.

Přes 21. rok věku nemohou chovanci proti 
své vůli býti v ústavě držáni.

§ 5.
Chovanci v § 3, I. uvedení mohou býti ředi

telem ústavu přijati jen za souhlasu ministra 
spravedlnosti, pod II. uvedení za souhlasu mini
stra sociální péče.

Ředitelství ústavu může si však souhlas 
tento i dodatečně do 4 týdnů po převzetí cho
vance opatřiti.

§ 6.
Chovanci v § 3, I. uvedení buddu ubyto*, '.ni 

zcela odděleně od chovanců ostatních.

§ 7.
V čele ústavu jest vrchní ředitel jmenovaný 

ministrem spravedlnosti a jemu bezprostředně 
podřízený. K úřadu vrchního ředitele vyžaduje 
se způsobilosti k úřadu soudcovskému. Jmeno
vání stane se v dorozumění s ministrem sociální 
péče.

§ 8.
Veškeren personál ústavu podléhá vrchnímu 

řediteli.
§ 9.

Úředníky a stále ustanovené zřízence jme
nuje na návrh vrchního ředitele ústavu ministr 
spravedlnosti v dorozumění s ministrem pro 
sociální péči.

\ § 10.
Síly pomocné přijímá a propouští vrchní ře- 
ústavu. :

§ 11.
Správa celého ústavu jde na účet minister

stva spravedlnosti. Náklady spojené s výživou 
a výchovou chovanců v § 3, II. uvedených jdou 
k tíži ministerstva sociální péče, které je mini
sterstvu spravedlnosti nahradí.

§ 12.
Vrchní ředitel ústavu je poví fen předkládat! 

a to nejdéle do 15. února ministerstvu spravedl
nosti roční bilanci ústavu, která se sdělí též 
ministerstvu sociální péče.

§ 13.
Podrobné předpisy o organisaci ^ a správě 

ústavu budou obsaženy ve stanovách ústavu vy-
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daných ministerstvem spravedlnosti v souhlasu 
s ministerstvem sociální péče.

§ 14.
Nařízení toto vstoupí v platnost ihned. Pro

vedou je ministři spravedlnosti a sociální péče.

Tusar v. r.
Sonntag v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r. 
blanek v. r.

Klofáč v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 610.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. listopadu 1919,
kterým se upravuje obchod melasou a osmo- 

zovou vodou.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z roku 1912 a 
L z roku 1914, nařizuje se toto:

§ 1.
Zřízení a účel Československé 

komise m e 1 a s o v é.
Dohledem na výrobu a spotřebu melasy a 

osmozové vody, jakož i úpravou obchodu me
lasou a osmozovou vodou pověřuje se jakožto 
státní orgán Československá komise melasová 
se sídlem v Praze.

Československá komise melasová jest oso
bou právnickou.

■ /V 5 2-
Složení Československé komise 

mel-asové.
Československá komise melasová se skládá:
1. ze správního výboru složeného z pěti zá

stupců politických stran a jednoho zástupce 
Slovenského klubu.

2. z komise odborné, složené:
a) ze 3 zástupců průmyslu cukerního,
b) ze zástupce Československé komise cukerní,
c) ze 2 zástupců pěstitelů cukrovky,
d) ze 3 zástupců průmyslu lihovarnického,
e) ze zástupce Československé komise lihové,
f) ze zástupce drožďáren,
g) ze 2 zástupců výrobců krmiv,
h) ze zástupce zemědělství pro Slovensko,
i) ze zástupce státního obilního ústavu,
k) ze zástupce rady zemědělské v Praze a 

- zástupce rady zemědělské v Brně a
l) ze 3 zástupců vlády.

Správní výbor jakož i členy komise odborné 
uvedené pod a) až i) jmenuje po slyšení zájem- 
níků ministerstvy pro zásobování lidu. Zástupce 
pod k) uvedené jmenují předsednictva příslušných

rad zemědělských. Po jednom zástupci vlády 
jmenuje ministerstvo pro zásobování lidu, mini
sterstvo financí a ministerstvo zemědělství.

§ 3.

Správní výbor.
Pro správní výbor jest směrodatným regu

lativ, vydaný ministerstvem pro zásobování

Odborná komise.
Orgány komise odborné jsou:

a) předseda a jeho dva náměstkové,
b) pracovní výbor komise,
c) plná schůze komise.

Předsedu odborné komise a jeho náměstky 
zvolí ze svého středu plná schůze komise. Tito 
činovníci zvolení v plné schůzi komise, podléhají 
schválení ministerstva pro zásobování lidu.

Plná schůze voli ze svého středu pracovní 
výbor.

Členové komise odborné jsou-, pokud jsou 
v komisi činní, pomocnými orgány veřejné sprá
vy státní se všemi právy a povinnostmi služeb
ního postavení veřejných orgánů a budou jako 
takoví vzati do služebního slibu. Předsedovi a 
místopředsedům komise přísluší za vedení ko
mise odměna, jejíž způsob a výši stanoví mini
sterstvo pro zásobování lidu.

•''eskoslovenskou komisi melasovou zastu
puje na venek předseda (místopředseda). Tito 
činovníci jsou oprávněni pověřit! třetí, osoby 
svým zastoupení a je zplnómocniti. aby jistiny 
a nařízení Československé komise melašové za' 
ně podpisovaly.

§ 5.
Úkoly komise odborné a p r a c ov

it í h o v ý b o r u.
Úkolem komise odborné jest zejména:
1. Kontrolovati a míti v patrnosti výrobu 

melasy a osmozové vody, vypracovat! jednací 
řád, který by obsahoval též rozdělovači plán a 
který podléhá schválení ministerstva pro záso
bování lidu, rozdělovat} vyrobenou melasu a 
osmozovou vodu spotřebitelům, kontrolovati, 
zda spotřebitelé účelně a včas upotřebí melasy 
a osmozové vody, jim přidělené.

2. Odborná komise činí jak vůči výrobcům 
tak vůči spotřebitelům všechna opatření a vy
dává nařízení, která, jsou potřebná neb účelná 
pro hospodaření melasou a osmozovou vodou."

3. Odborná komise podává ministerstvu pro 
zásobování lidu k jeho výzvání a též z vlast
ního podnětu návrhy a posudky, pokud jde o ho
spodaření melasou i o ceny melasy, jakož i ve 
všech otázkách souvisejících s hospodařením 
melasou a osmozovou vodou a jejím upotře
bením.


