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Cis. 14.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. prosince 1919
o zrušení odvetných opatření za příčinou váleč- 

' ných událostí.
Nařízení Národního výboru Českosloven

ského ze dne 9. listopadu 1918, č. 33 Sb. z. a n., 
doplňuje se takto:

§ 1.
V území republiky Československé zrušují se 

veškerá nařízení bývalých vlád rakouské a uher
ské o odvetných opatřeních v oboru právním i ho
spodářském, vydaná vládou rakouskou k prove
dení císařského nařízení ze dne 16. října 1914, 
čís. 289 ř. z., a vládou uherskou na základě zák. 
čl. LXIII z roku 1912 a zák. čl. L z roku 
1914, jakož i veškerá t. zv. odvetná opatření bý
valých vlád rakouské a uherské i jejich úřadů 
učiněná na základě těchto nebo jinakých před
pisů, jako zápovědi platů, zabavení, zužitko
vání nebo obstavení aktiv, dozor nad podniky, 
nucená správa podniků a majetků i všeliká jiná 
opatření tohoto druhu, pokud nařízení a opatření 
tato směřují proti státům s republikou Českoslo
venskou spojeným neb přidruženým nebo jejich 
příslušníkům, nehledíc na to, zda jde o osoby fy
sické či hromadné, a pokud nebyla již zrušena na
řízením Národního výboru Československého ze 
dne 9. listopadu 1918, č. 33 Sb. z. a n.

§ 2.
Soudy a jiné úřady - veřejné jsou povinny 

v knihách pozemkových a horních, rejstřících a 
jiných veřejných záznamech poznámky ve smy
slu opatření v § 1 dotčených tam provedené ná 
žádost osob, jichž se týče, ihned vymazali a oso
bám těmto jmění jejich, pokud se ve správě úřední 
nalézá, ihned vydati.

§ 3.
Pokud pro jmění těchto osob zvláštní správ

cové byli ustanoveni, budtež tohoto úřadu spro- 
štěni. O jejich nárocích na odměnu rozhodne v ří
zení nesporném soud, u něhož správa jmění do
sud se vedla, případně soud posledního tuzem
ského bydliště (pobytu) osoby, jejíž jmění bylo 
spravováno.

§ 4.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy

hlášení.
Provedením jsou pověřeni ministři, jejichž 

obor působnosti jest dotčen.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Prášek v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r.

llampl v. r. 
Houdek v. r. 
Sonntág v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.

Staněk v. r.

Čís. 15.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 19. prosince 1919,

jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti 
pohlavním nemocem a prostituci.

- Podle posledního odstavce § 17 zákona ze 
dne 30. dubna 1870, č. 68 ř. z., nařizuje se toto:

§ 1.
Při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tě

lesné výchovy zřizuje se stálý poradní sbor pro 
boj proti pohlavním nemocem a prostituci.

9 .ž.

Stálý poradní sbor pro boj proti pohlavním 
nemocem podává na požádání ministerstva veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy odborné 
vědecké posudky a návrhy, jakož i z vlastního 
popudu činí návrhy v otázkách, jichž předmětem 
je účinné vedení boje proti pohlavním nemocem 
a prostituci.

Š 3.
Stálý poradní sbor skládá se z předsedy, mí

stopředsedy, 12 řádných členů a 10 náhradníků.
Zašlo-li by něco předsedu, zastupuje ho místo

předseda.
§ 4.

Předsedu, 11 řádných členů jakož i náhradníky 
jmenuje ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy, z nich pak jednoho řádného člena 
a jeho náhradníka po předchozím návrhu minister
stva sociální péče. Přednosta a referent příslušné
ho odboru v ministerstvu veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy jsou řádnými členy stálého po
radního sboru z moci svého úřadu.

Místopředsedu zvolí si stálý Poradní sbor 
z plena za přítomnosti nejméně 7 členů kromě 
předsedy absolutní většinou hlasů.

§ 5.
Funkční doba předsedy, místopředsedy, jme

novaných členů řádných a náhradníků trvá 3 léta. 
Vystoupí-li některý řádný člen před koncem tří
leté doby funkční, nastoupí pro zbytek ,31011 ná
hradník.

Jmenovaní členové řádní a náhradníci mohou 
po tříleté době funkční opět býti jmenováni.

§ 6.
V jednotlivých případech může předseda nebo 

zastupující místopředseda povolat! k poradám od
borníky, kteří nejsou členy stálého poradního 
sboru. Tito odborníci mají toliko hlas poradní.

§ 7. ;

Předseda svolává stálý poradní sbor dle po
třeby jmenovitě na žádost ministerstva veřejného
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zdravotnictví a tělesné výchovy, anebo žádá-lí 
o to alespoň 1l& řádných členů.

§ 8,
Schůze stálého poradního sboru jsou neve

řejné. O každé schůzi sepíše se protokol.
Jednací řád stanoví si poradní sbor sám a to 

za přítomnosti nejméně 7 členů kromě předsedy, 
absolutní většinou. Za stejných podmínek může 
býti platný jednací řád změněn. Jednací řád i jeho 
změny ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy schvaluje.

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jed
notlivým členům uděliti přiměřené remunerace 
k návrhu předsedy tohoto poradního sboru z do
tace, již má k disposici ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy .pro potírání po
hlavních nemocí a prostituce.

§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Jeho provedením pověřuje se ministerstvo 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
§ 9.

Úřad členů stálého poradního sboru jest úřa
dem čestným. Členové bydlící mimo policejní ob
vod pražský, mají za účast na svolané schůzi ná
rok na dietu denních 30 K a náhradu cestovného. 
Tytéž nároky mají všichni členové za cesty, které 
podnikají, aby splnili úkol jim poradním sborem 
uložený a ministerstvem veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy schválený.

Za zvláštní práce s výdaji spojené, nebo za 
větší práce odborně-literární může ministerstvo

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. fleidler v. r. 
Dr Franke v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Ze statni tiskárny v Prnze.


