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Cis. 632.
Nařísení vlády republiky Československé 

ze dne 5. listopadu 1913
o zřízení Poradního sboru pro otázky hospo

dářské.

§ 1.
K podpoře státní správy při řešení hospodář

ských úkolů zřizuje se Poradní sbor pro otázky 
hospodářské se sídlem v Praze,

§ 2.
Podrobná ustanovení o úkolech, složení a 

jednáních Poradního sboru pro otázky hospodář
ské dána jsou přiloženými stanovami.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Výkonem jest pověřen ministr obchodu ve 

shodě se súčastněnými ministry.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Soiííitag v. r. 
liabrraan v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. líeidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.

íioudek v. r.

Stanovy Poradního sboru pro otázky hospo
dářské.

§ 1.
Poradní sbor pro otázky hospodářské má 

sídlo v Praze.
§2. '

tlkolem Poradního sboru jest podávat! k vy
zvání kteréhokoliv ústředního orgánu státní sprá
vy nebo z vlastní iniciativy dobrá zdání nebo 
činiti návrhy o otázkách všeobecné hospodářské 
důležitosti, zejména takových, které z hlediska 
státních zájmů jsou zvláště významný,

§3.
Poradní sbor pro otázky hospodářské skládá 

se z předsedy, tří místopředsedů, jednatele a čle
nů, jejichž počet není obmezen.

Předsednictvo, jednatelé i členy Poradního 
sboru jmenuje ministerská rada.

Veškeré 'funkce jsou češtné.

§4.
Schůze Poradního sboru svolává předseda, 

v případě jeho zaneprázdnění jeden z místopřed
sedů.

Pozvánka, obsahující stručně pořad jednání, 
budiž odeslána včas, aby došla nejméně 3 dny

před schůzí; tato Ihůta může jen v případech 
zvláštní naléhavosti býti zkrácena.

Ke všem jednáním buďtež zváni zástupci 
súčastněných ministerstev.

§ 5,
Předseda (místopředseda) řídí jednání a dbá 

toho, aby všichni členové Poradního' sboru mohli 
svoje mínění uplatniti. \

O předmětech, které nebyly při pozvání 
oznámeny, nesmí se jednali za nepřítomnosti členů 
zastupujících hospodářské skupiny, jež na věci 
mají zájem. /

Usnesení děje se prostou většinou přítom
ných členů hlasováním dle jmen. Předsedající 
nehlasuje.

§ 6.
Po skončeném jednání oznámí předsedající 

usnesení súčaštněným ministerstvům.
Usnesení jednomyslná buďtež jako taková 

označena, při usneseních docílených většinou 
hlasů, budiž zvláště uvedeno mínění menšiny a 
podrobně vylíčeny jak důvody většiny tak i proti- 
duvody menšiny; též budiž uvedeno, kdo z hlasu
jících se proto neb ono mínění vyslovil.

Předseda je ve všech případech oprávněn 
své vlastní odchylné mínění ministerstvům ozná
mili; rovněž má právo podati zprávu a dobro- 
zdání, v případech, kde jednání pro různost ná
zorů jednotlivých členů nebo skupin nevedlo 
k usnesení,

§ 7.
Vyřízení běžných záležitostí přísluší užšímu 

výboru, jenž se skládá z předsedy, místopřed
sedů a jednatele.

§8.
Poradní sbor může v případě potřeby zříditi 

zvláštní výbory k projednávání jednotlivých zá
ležitostí nebo k projednávání určitých skupin 
otázek.

Usnesení výborová podléhají schválení plena 
Poradního sboru. Jinak platí pro jednání výboru 
obdobně ustanovení §§ 4—6.

§ 9.
Poradní sbor pro otázky hospodářské jakož 

i výbory jeho mohou přibraíi ku svým jednáním 
znalce a vejiti ve styk s korporacemi, povolanými 
k hájení všeobecných nebo zvláštních zájmů ho
spodářských.

§ 10.
Výsledky jednání Poradního sboru i výboru 

budou v případě potřeby cestou tisku uváděna 
ve známost veřejnosti. Redakce těchto sdělení 
přísluší užšímu výboru (§ 7) v dohodě se súčast
něnými ministerstvy.

Účastníci jednání jsou povinni zachovávat! 
mlčenlivost o bližších podrobnostech jednání, ja
kož i o všech jednáních vůbec, která budou na
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pokyn vládních zástupců nebo usnesením prosté 
většiny hlasujících prohlášena za důvěrná.

§ 11.
Kancelář Poradního sboru a jeho výboru ob

starává ministerstvo obchodu.

§ 12.
Poradní sbor usnese v rámci ustanovení 

stanov podrobný jednací řád pro jednání plena a 
výboru.

Cis. 633.
Nařízení vlády republiky Československá 

ze dne 2. prosince 191 i,
kterým se upravuje obchod výrobky železář

ských hutí.

Na zákiadě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LX1II z roku 1912 a L 
z roku 1914, se nařizuje:

Hutím železářským a válcovnám se ukládá, 
aby nejposléze čtrnáctým dnem před uplynutím 
každého kalendářního čtvrtletí oznámily, po pří
padě odůvodnily ministerstvu obchodu prostřed
nictvím Odborového sdružení cenového pro kovo
průmysl V Praze II., Vodičkova ul. 41, které nej- 
vyšší základní ceny a nejvyšší přirážky rozmě
rové, kvalitativní a kvantitativní hodlají po celé 
příští . čtvrtletí účtovati velkospotřebitelúm á 
velkoobchodníkům za dodávky v tomto čtvrtletí 
provedené. Ministerstvu obchodu přísluší ozná
mené základní ceny a nejvyšší přirážky zkou
mat! a schvalovat!. Ceny 'takto stanovené mají 
platnost pro celé čtvrtletí, pokud nenastane pro
nikavá změna výrobních nákladů; v případě ta
kovém může ministerstvo obchodu po, slyšení 
Odborového sdružení cenového pro kovoprů
mysl stanovití příslušné změny cen. Stanovené 
ceny i jejich změny budou uveřejňovány ve Věst
níku ministerstva průmyslu^ obchodu a živností 
a ve Zprávách veřejné služby technické.

•Za veiko,spotřebitele považovány jsou ony 
firmy, které odebírají v přímých hutních do
dávkách za účelem dalšího zpracování ročně nej
méně 20.000 metrických centů válcovaných vý
robků všech druhů (válcovaného železa, nosičů, 
U-žeíeza, kolejnic, hrubých a jemných plechů) a 
polotovarů; za velkoobchodníky považovány 
jsou ony firmy, které v roce 1913 odebíraly 
v přímých hutních dodávkách nejméně 30.000 
metrických centů těchže válcovaných výrobků 
a polotovarů.

Hutě železářské a válcovny nesmějí prodá- 
vati velkospotřebitelúm a velkoobchodníkům 
dráže nežli za ceny, které byly podle ustanovení 
odstavce 1. ministérstvem obchodu stanoveny,

případně, pokud rozhodnutí ministerstva obchodu 
nedojde, za ceny dosud stanovené. Prodávají-Ii 
hutě a válcovny menším odběratelům, jsou opráv
něny žádat! k cenám čítaným velkospotřebitelúm 
nebo velkoobchodníkům přirážky, stanovené pro 
velkoobchodníky (§§ 2 a 4).

§2.
Velkoobchodiníci nesmějí k cenám, které účtují 

výrobci (§ l), připočítávat! větších přirážek než 
tyto:
a) pro surové železo všech druhů a 

všech jakostí při dodávce přímo
z hutí spotřebiteli za 100 kg . . .Kč 2'—,

b) pro válcované polotovary plávko
vé obchodní jakosti, pro tyčové 
i údobné železo, včetně kolejnic, 
plávkové nebo svářkové obchodní 
jakosti, pro válcované nosiče a U- 
železa plávkové •obchodní jakosti, 
pro páskové železo za tepla válené 
plávkově neb svářkové'obchodní 
jakosti, >
pro Válcovaný drát plávkové ob
chodní jakosti, pro hrubé plechy 
(nádržkové plechy) při dodávkách
z hutí bezprostředně maloobchod
níku neb spotřebiteli za 100 kg . Kč 6’—, 
při dodávkách ze skladu velkoob
chodníka maloobchodníkovi za
100 kg..............................................Kč 17'—,
při dodávkách spotřebiteli při ode-
bírce nejméně 500 kg za 100 kg . Kč 22’—,
na průměrnou hutní cenu nákupní;

c) pro páskové železo za studená vá
lené plávkové obchodní jakosti, 
pro jemné plechy (obyčejné černé, 
nemořené), při dodávkách z hutí 
bezprostředně maloobchodníku neb
spotřebiteli za 100 kg.................. Kč 8'—,
při dodávkách, ze skladu velko
obchodníka maloobchodníku za'
100 kg . . .....................................Kč 25'—,
při dodávkách spotřebiteli při 
odebírce neiméně 500 kg za 100 
kg .................................................. Kč 30-—,
na průměrnou hutní cenu nákupní; -

d) pro pozinkované plechy, v žáru 
i elektrolyticky zinkované, pro po
cínované plechy (bílé plechy), při 
dodávkách z hutí bezprostředně 
maloobchodníku neb spotřebiteli
za 100 kg....................................... Kč 10'—,
při dodávkách ze skladu velko
obchodníka maloobchodníku za
100 kg..........................................Kč 25'—,
při dodávce spotřebiteli při ode- 
bírce nejméně 500 kg za 100 kg . . Kč 30'—, 

na průměrnou hutní cenu nákupní.


