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§ 1.

Vývoz a jakákoliv -přeprava předmětů po
třeby přes hranice republiky do cizího území 
bez řádného povolení vydaného oprávněnými 
činiteli jsou zakázána.

§ 2.

Předměty potřeby rozuměny jsou movité 
věci, sloužící přímo neb nepřímo k ukojení potřeb 
lidských a potřeb zvířat domácích.

§ 3.

Protizákonný vývoz těchto předmětů potřeb 
trestá se dle ustanovení důchodkového trestního 
zákona.

Nezávisle na těchto trestech důchodkového 
trestního zákona může býti uložen pachateli a 
osobám při vývozu neb pokusu jeho spolupůso
bícím trest vězení až do 6 měsíců.

Kromě toho propadá zboží zadržené bez ná
hrady ve prospěch přebytků důchodkových pokut 
bez ohledu na to, komu náleží a zda bylo proti 
určité osobě zavedeno trestní duchodkové řízení.

Mimo trest muže býti též uznáno, že živno- i 
sienské oprávnění potrestaných osob se ztrácí j 
na vždy, nebo na určitou dobu, nebo jde-li o re- i 
álnou živnost, že sě zapovídá její výkon na 
určitou dobu.

Trest vězení dle druhého odstavce tohoto 
paragrafu, propadnutí zadrženého zboží a odnětí 
živnostenského oprávnění vyslovují okresní poli
tické správy; z nálezu jejich lze se odvolali na 
zemskou správu politickou, jež rozhodne konečně.

Odvolání jest podati u okresní politické sprá
vy, která nález vydala, do 3 dnů počítajíc po vy
nesení nálezu nebo doručení.

§ 4.

Nařízení to nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 5.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr financí, ministr vnitra a ministr pro záso
bování lidu.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Habrniais v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
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Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r.

Houdek v. r.
Dr, Veselý v. r. 
Prášek v. r.

. Dr. Heídler v. r. 
v. r.

f

Čís. 654.

Zákon ze dne 5. prosince l93L9y 
kterým se zřizuje kancelář presidenta republiky.

§ 1.
K obstarávání věcí, jež spadají do oboru pů

sobnosti presidenta republiky, zřizuje se kancelář 
presidenta republiky (civilní a vojenské oddělení). 
Titul i hodnost jejího přednosty určuje president 
republiky.

§2.
Úředníci a zřízenci kanceláře presidenta re

publiky jsou státními úředníky a zřízenci; jmem 
váti je přísluší presidentu za spolupodpisu mini
sterského předsedy.

§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provést! jej ukládá se ministerskému před
sedovi.

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

Cis. 655.

Zákon ze dne 5. prosince 1919,

kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu 
služebního poměru zřízenců v kovodělném prů

myslu.

Pro ^ úpiavu služebního poměru zřízenců 
v kovodělném průmyslu zřizuje se rozhodčí ko
mise.

§2.
íi) Za členy rozhodčí komise jest povolali:

a) 3 zástupce zaměstnavatelů;
b) 3 zástupce zřízenců;'
c) 3 osoby nestranné, které nepatří žádné z těch

to skupin a mají potřebné znalosti a schop
nosti posoudili poměry v kovoprůmyslu.
(-O Zástupce zaměstnavatelů jmenuje ministr 

průmyslu, obchodu a živností z osob navržených 
zúčastněnými sdruženími zaměstnavatelů, zástup- 
cc zřízenců z osob navržených zúčastněnými 
sdruženími zřízenců jmenuje ministr sociální péče, 
po jedné osobě nestranné ministr sociální péče, 
ministr průmyslu, obchodu a živností a ministr 
veřejných prací.

Ú) Za členy každé skupiny je podle týchž 
zásad ustanovili náhradníky. Náhradník nastoupí 
na místo i člena,- nemňže-li se tento zúčastnili 
schůze nebo přestal-li: býti členem komise.


