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Sbírka zákonů a nařízení
síOlíol

česicoslo^vei^sIcéSiL©.

Čistka 1.

V jíl jí na dne 7. ledna 1921.

Obsah: (čía. I.—4.1 1. říařízeuí, jímž sa vydává statut foadu pro opadaní strojených hnojiv v roce 192t. —
M. Nařízení, jímž se zrušuje vládní nařízehí ze dne 7. dubna 1920, 6. í!12 Sb z. a n„ oobcaodu surovými
kožeiui. — 3. Nařízení, kterým provádí se zákon ze one 16. březňa 1920, č. 107 Sb. z. a n, o pro a ímní
úpravě činnosti advoká.ních a notářských komor na blovensku. — 4. Nařízení, kterým se slauoví
nové úř. duí tituly pro úředníky evidence katastru daně pozemkové v republice československé.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. prosince
jimž se vydává statut Sondu pro opatření
strojených hnojiv v roce 192L
Článek 1.
Na základě § 3 zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 683 Sb- z. a n., o opatření strojených
hnojiv v roce 1921, vydává se připojený statut
fondu pro opatření strojených hnojiv v roce 1921.

Sídlem fondu jest Praha.
Správa fondu vede se při ministerstvu země
dělství, jemuž jest podřízena.
§

2.

Fond jest zastoupen správou fondu pro
opatření strojených hnojiv. Správa fondu čítá
mimo předsedu dalších 7 členů.

Předsedu a další 4 členy správy fondu jme
nuje ministr zemědělství, z ostatních tří členů
správy fondu jmenuje po jednom ministr financí;
ministr obchodu a ministr pověřený správou
úřadu pro zahraniční obchod. Ministr zemědělství
Článek II.
jmenuje jednoho ze členů správy fondu náměst
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy kem předsedy. Za každého člena správý fondu
hlášení; prováděti je ukládá se ministrům země může ministr, jenž jej jmenoval, jmenovati i ná
dělství, financí, obchodu a pro obcliod zahraniční. hradníka.
Černý v. r.
Všecky tyto funkce jsou čestné a trvají do
i odvolání ministrem, jenž toho kterého funkcio
Dr. Beneš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fatka v. r.
náře jmenoval.
Dr. Gruber v. r.,
§ 3.
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
Fond jest pomocným orgánem státním. Úče
tomného ministra financí a nepřítomného ministra
obchodu, zároveň správce úřadu pro zahraniční lem fondu jest v mezích zákona ze dne 22. pro
since 1920, č. 683 Sb. z. a n., opatřiti přímo neb
obchod.
vhodným jinakým způsobem (prostřednictvím
Dr. Šusta v. r.
osob fysických, právnických, společností obchod
Průša v. r.
Dr. Procházka v. r.
ních, organisací družstevních a pod.) pro rok 1921
Dr. Kovařík v. iv
Dr. Brdíík v. r.
a po případě pro r. 1922 (§ 14 zák.) strojená hno
Husák v. r.
jivá nebo suroviny k výrobě hnojiv těch potřebné
a zpracování těchto surovin, až do množství a
ceny v § 3 zákona určené, a postarati se o jich
STATUT
rozdělení zemědělcům v republice českosloven
iondu pro opatření strojených hnojiv v roce 1921. ské za ceny určené správou fondu ve smyslu § 3
zákona.
§ 1.
Fond nesmí provozovat! jiných obchodů než
fond pro opatření strojených hnojiv v roce
1921 jest právnickou osobou. Není výdělečným oněch, kterých je třeba v mezích zákona ze dne
podnikem a neprovozuje zaměstnání, jež by 22. prosince 1920, ě. 683 Sb. z. a n., k dosažení
! shora uvedeného jeho účelu.
směřovalo k zisku.
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Orgány fondu jsou správa fondu a předseda
správy fondu.

Správa fondu může' další podrobnosti, a to
zejména správu peněžní ůpraviti jednacím řádem,
jejž schválí ministr zemědělství.

Pravidelným správním orgánem fondu jest I
§ 6.
správa fondu. Usneseni její, pokud jsou všeobec- |
Správa fondu zřídí pro obstarávání prací
něho nebo zásadního rázu po stránce, hospodář
ské, organisační nebo' finanční, musí býti schvá kancelář, jejíž personál budiž přijímán správou
fondu na smlouvu.
lena ministrem zemědělství.
Předseda fondu může se souhlasem správy
Vyřizování běžných záležitostí v mezích zmí fondu a za své osobní odpovědnosti přenésti
něných usnesení rázu všeobecného nebo zásad
ního může správa fondu svěřiti předsedovi správy přímé vyřizováni jemu příslušejících běžných
věcí menšího významu na ředitele kanceláře
za jeho osobní odpovědnosti.
fondu.
O věcech naléhavých, při nichž nelze bez
§ 7.
ohrožení zájmů fondu vyčkati usnesení správy
fondu, může za své odpovědnosti a se schvále
členové správy fondu mají nárok na náhradu
ním ministra zemědělství rozhodovati a je vyři hotových výloh, spojených s výkonem jejich
zovat! předseda správy fondu; o věcech takto vy funkcí. O výši náhrady rozhoduje správa fondu
řízených podá předseda správě fondu v nejbližší se schválením ministra zemědělství.
její schůzi zprávu.
§.8.
Předsedovi naleží mimo to přímo vedení
prací fondu dle zásad' vytčených správou fondu;
Státní a ostatní veřejné xiřady jsou povinny
předseda provádí všecka usnesení správy, dozírá
podporovati
správu fondu v jejím oboru působ
přímo na kancelář fondů a podává o působnosti
fondu pravidelné zprávy ve schůzích správy nosti; zejména jsou tyto úřady povinny prováděti
v rámci své působnosti opatření orgány fondu
fondu.
stanovená.
Předseda může výkon usnesení správy fondu,
které dle jeho přesvědčení není v souhlasu s plat
§ 9.
nými. předpisy právními nebo se zájmy fondu,
V případu potřeby může správa fondu svo
odložiti až do rozhodnutí ministra zemědělství.
lali k poradám o zásadních otázkách oboru její
•i
předsedu nějaká překážka, přechází Působnosti poradní schůzi znalců a interesentů.
výkon jeho funkcí na jeho náměstka.

§ 10.
§ 5.

Náklady správy fondů hradí se ze jmění
Schůze ^správy fondu dle potřeby svolává fondu.
s udáním pořadu jednání a řídí je předseda správy
§ H.
fondu. Schůze budiž svolána do 8 dnů, žádají-li za
to aspoň 2 členové správy fondů nebo některý
Proti opatřením a rozhodnutím předsedy
z ministrů, kteří mají právo jmenovati členy fondu mohou si postižení stěžovati ke správě
.správy fondu. O předmětech jednání schůzí věsti fondu. Stížnost budiž podána do 14 dnů ode dne,
sluší zápisy.
kdy postižený zvěděl o tom kterém opatření. Po
K platnému usnesení správy fondu jest třeba, dání stížnosti nemá účinku odkládacího. Rozhod
aby byli ve schůzi správy přítomni vedle před nutí správy fondu jest konečné.
sedy nebo jeho náměstka aspoň ještě další tři
clonové správy a aby se usnesení stalo nadpolo
§ 12.
viční většinou všech přítomných členů. Předseda
Ministr zemědělství může vysílati do schůzí
ma stejne hlasovací právo jako každý člen správy
Pri rovnosti počtu hlasů plátno jest mínění, pro správního výboru fondu své zástupce, kteří ne
mají práva lilasovapího, avšak jsou oprávněni
ktere hlasoval předseda.
kdykoli ujmouti ' se slova a podávati návrhy,
Listiny fond zavazující podpisují sc platně
o nichž správa fondu jest povinna je dna ti a činiti
-im způsobem, že pod název fondů' jakýmkoli
způsobem vyznačený připojí své podpisy před usnesení.
' J ýž ministr jest oprávněn bez újmy práv- Nejseda správy fondu nebo jeho náměstek a další
jeden clen správy fondu.
i vyššího kontrolního účetního úřadů svými orgány
Běžnou korespondenci podpisuie předseda j kontrolovat1, hospodaření správy fondu; řádně lej gitimované tyto orgány jsou oprávněny prohlédfondu neb jeho náměstek.
nouti všechny knihy, záznamy a jednací spisy
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správy fondu a požadovati od ní vysvětlení, která
považují za potřebná.
Správa fondu jest povinna jmenovanému mi
nistru, jakož i Nejvyššímu účetnímu kontrolnímu
úřadu každé tři měsíce, počínaje dnem 31. března
1921, podávati podrobnou zprávu o své činnosti
a přehled o jmění, zejména o stavu přijmuv a vy
dání fondu. s§ 13.
Členové správy fondu jsou, pokud jde o jejich
působnost ve správě fondu a pokud nejsou stát
ními úředníky, pomocnými orgány veřejné správy
státní s povinnostmi z tohoto jejich postavení vy
plývajícími. požívají ochrany ve smyslu trestního
zákona a budou v této své vlastnosti vzati mini
strem, jenž je jmenoval, do služebního slibu. Totéž
platí o zaměstnancích kanceláře fondu, jež vezme
do služebního slibu předseda fondu.
Členové správy fondu i všichni zaměstnanci
kancelářo správy fondu jsou povinni obstarávali
záležitosti fondu jim svěřené s plnou nestranností
a svědomitostí. O záležitostech fondů, o nichž
zvědí v tomto svém postavení, musí zachovati
mlčení. Stejnou povinnost mají i co do obchodních
poměrů třetích osob ve styku s fondem.
§ 14.
Počátek likvidace fondu i ukončéní jeho čin
nosti oznámeno bude vyhláškou ministra země
dělství v úředním listě.

2

.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. prosince 1920,
litnž se zrušuje vládní nařízeni ze dne 7. dubna
1920, čís. 212 Sb. z, a n., o obchodu surovými
kožeml.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.
z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 7. dubna 1920, č. 212 Sb. z. a n., se zrušuje;
obchod se surovými kožeml jest volný.

.

§ 2
Československé komisi pro kůže a usně se
ukládá, aby s urychlením provedla likvidaci čin
nosti uložené jí předpisy nařízení vlády republiky
Československé ze dne 23. září 1919 č. 523 Sb. z.
a n., jakož i činnosti opírající se o § 2 nařízení
vlády republiky Československé ze dne 7. dubna
1920, ě. 212 Sb. z. a n.. čímž její působnost zcela
Přestane.
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§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provést! je ukládá še ministru pro zásobování
lidu v dohodě s ministrem obchodu.
Černý v. ř.
Průša v. r.
Dr. Beneš v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.

3.
Nařízeni vlády republiky Československá
ze dne 30. prosince 1920,
kterým provádí se zákon ze dne l(i. března 1920,
č. 167 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě činnost!
advokátních a notářských komor na Slovensku.
Dle zákona ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb.
z. a n., se nařizuie:
§ 1.
Za sídlo sloučené advokátní komory na Slo
vensku určuje se Turčanský sv. Martin.
Sloučená komora notářská má sídlo v Brati
slavě.
§ 2.
Dnem, kdy toto, nařízení nabude účinnosti,
zastaví dosavadní advfíkátní komory v Brati
slavě Báňské Bystřici, Prešově a Košicích a do
savadní notářské komory v Bratislavě a Koši
cích svou činnost a odevzdají své spisy správním
výborům sloučených komor, jejichž jmenování
bude yjdilášeno v úředních listech.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti desátým dnem
po vyhlášení.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti a
ministru pro sjednocení zákonodárství a organisace správy v republice Československé.
Černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Popelka v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepří
tomného ministra pro sjednocení zákonodárství
a organlsace správy.
Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

