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Nařízení o úpravě uhelného hospodářství.

416.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17 listopadu 1921

však stejně jako spotřebitelé uhlí průmyslo
vého povinnost ohlásiti nákup tiskopisem
v § 1 uvedeným ministerstvu veřejných
prací.
.§ 3.

o úpravě uhelného hospodářství.

Uhlí pro spotřebitele, jimž se
nepodařilo uhlí zakoupili.

Na základě §§ 1 a 7 zák. ze dne 9. dubna
1920, čís. 260 Sb. z. a n., upravuje se uhelné
hospodářství na dobu od 1. ledna do 30. června
1922 takto:

Spotřebitelé uhlí, uvedení v §§ 1 a 2, kteří
neopatřili si volným nákupem uhlí pro svou
potřebu, předloží ministerstvu veřejných
prací v předepsané době ohlášku, uvedenou
v § 1, o množství požadovaném jimi na dobu
od 1. ledna do 30. června 1922.

§ 1.
Uhlí

průmyslové.

Spotřebitelé uhlí průmyslového s měsíční
spotřebou více než 12 tun mohou si opatřiti
uhlí na dobu od 1. ledna do 30. června 1922
volným nákupem. Jest však jejich povinností,
aby nákup uhlí, po případě jeho uzávěrku
oznámili nejpozději do 10. prosince 1921 mi
nisterstvu veřejných prací. Oznámení stane
se zvláštním tiskopisem čtyřmo vyhotoveným,
který vydá příslušná obchodní a živnostenská
komora.
§ 2.
Uhlí pro domácí otop a ostatní
spotřebitele
(vyjma spotřebitele v § 1 uvedené).
Spotřebitelé, jimž bylo potřebné uhlí do
30. června 1921 přidělováno rozdělovnami,
prodejnami a výdejnami uhlí otopného, jakož
i obchodníci, kterým bylo těmito do uvede
ného termínu uhlí přidělováno k drobnému
rozprodeji, pokud požadavky obou těchto sku
pin pro prvé pololetí 1922 převyšují 12 tun,
mohou uhlí pro svou potřebu, případně pro
další rozprodej, rovněž volně nakoupili, mají

§ 4.

Všeobecná ustanovení.
Uhlím se rozumí ve smyslu zákona veškeré
druhy uhlí kamenného, hnědého a veškeré
druhy paliva z něho vyrobeného (koks, kaumacit, brikety, bulety a j.).
Kdo ze spotřebitelů uhlí, uvedených v §§ 1
a 2, ohlášku o uhlí zakoupeném minister
stvu veřejných prací nepředloží, nemá nároku
na dodávku uhlí. Tomu, jemuž se nepodařilo
uhlí zakoupiti, a jenž nepředložil ohlášku, ne
přidělí ministerstvo veřejných prací uhlí.
Na základě došlých ohlášek, ať již o uhlí
zakoupeném nebo požadovaném, rozhodne mi
nisterstvo veřejných prací nejprve o zajištění
dodávek uhelných, které jsou nutný v zájmu
veřejném, načež bude přihlížet! k uzávěrkám
a požadavkům spotřebitelů ostatních. Mini
sterstvo veřejných prací může uzávěrky změniti, po případě o ohlášených požadavcích dle
daných poměrů rozhodnouti.
§5.

Ohlášku uhlí jest podati přímo uhelnému
oddělení ministerstva veřejných prací.
167

Sbírka zákonů a nařízení, č. 418.

1544

O způsobu vyplňování příslušných tisko
pisů budou vydány potřebné pokyny na tisko
pisech samých.
6.

§8.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru
veřejných prací.

Uhlí cizozemské.
Na příděl uhlí d koksu cizozemského se toto
nařízení nevztahuje. Ohledně přídělu tohoto
uhlí platí dosavadní předpisy.

§ 7.
Vývoz a dovoz uhlí.
Vývoz a dovoz uhlí a koksu jest vázán na
rozhodnutí úřední. Případné žádosti jest podávati u uhelného oddělení ministerstva ve
řejných prací.
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