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du a živností a spravedlnosti, po případě zdravotnictví a tělesné výchovy odborné vě
decké posudky a návrhy, činí z vlastního po
s ostatními příslušnými ministry.
pudu
návrhy v otázkách týkajících se sběru
Vláda se zmocňuje, aby podle obdoby mini léčivých
rostlin, jakož i ve všech otázkách se
sterského nařízení ze dne 5. března 1896, č. sběrem souvisejících,
a se svolením zmíně
31 ř. z. (pojišťovacího regulativu) vydala na ného ministerstva vydává knihy, brožury,
řízením předpisy o zakládání, zařízení a ho letáky, koná přednášky a pod.
spodaření pojišťoven na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi a o státním dozoru na ně,
§ 3.
nehledíc k tomu, byly-li zřízeny před vydáním
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin
tohoto zákona či později.
skládá se z 20 členů, kteří zastupují zejména
Tím mění se §§ 453 a další zák. čl. XXXVII tyto obory, případně stavy: farmakognosii,
z r. 1875.
botaniku, lékárnictví, farmakologii, lékařství,
obchod (kruhy velkodrogistické), sběratele,
Článek II.
U spolků pojišťovacích, zakládajících se na výzkumné ústavy zemědělské pro produkci
vzájemnosti, pojato buď do stanov ustano rostlinnou.
vení, kteří členové mají právo hlasovati a jak
§ 4.
je budou vykonávati.
Všechny členy jmenuje ministerstvo veřej
Dozorčí úřad může ze závažných důvodů ného zdravotnictví a tělesné výchovy, z nichž
předepsati, že hlasovací právo členů má býti pak jednoho jako zástupce ministerstva ze
vykonáváno přímo, a stanovití lhůtu tří mědělství a jednoho jako zástupce výzkum
měsíční ku provedení změny stanov, jinak ných ústavů zemědělských pro produkci rost
změna tato bude provedena z moci úřední. linnou po předchozích návrzích ministerstva
zemědělství, jednoho jako zástupce minister
stva obchodu a jednoho jako zástupce mini
článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá sterstva národní obrany po předchozím ná
šení a provede jej ministr vnitra v dohodě vrhu těchto ministerstev. Zástupci jmenova
s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu ných ministerstev a výzkumných ústavů ze
a živností, a pokud se týče Slovenska, s mi mědělských pro produkci rostlinnou, jakož
nistrem s plnou mocí pro správu Slovenska. i zástupce ministerstva veřejného zdravotni
ctví a tělesné výchovy jsou členy výboru
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
§ 5.
černý v. r.
Předsedu, místopředsedu a jednatele (pří
padně jiné funkcionáře, knihovníka a pod.)
volí ústřední komise ze svého středu. Před
sedu
potvrzuje ministerstvo veřejného zdra
66.
votnictví a tělesné výchovy.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. února 1922

o zřízení ústřední komise pro sběr léčivých
rostlin.
Podle § 90 zákona ze dne 29. února 1920,
č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny republiky
Československé), nařizuje se toto:
§ 1.
Při ministerstvu veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy zřizuje se ústřední komise
pro sběr léčivých rostlin.

§ 2.
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin
podává na požádání ministerstva veřejného

§

6.

Doba činnosti předsedy, místopředsedy a
jmenovaných řádných členů trvá 3 roky.
§ 7.
Valná schůze Ústřední komise koná se nej
méně jednou do roka.
§ 3.
Práce ústřední komise řídí a provádí vý
konný výbor, v němž zasedají:
a) předseda, místopředseda a jednatel
ústřední komise;
b) zástupci v § 4 jmenovaných minister
stev a výzkumných ústavů zemědělských pro
produkci rostlinnou;
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c) nejméně 3 volení členové Ústřední ko
mise, pokud možno z oborů nezastoupených
členy uvedenými sub a) a b).
Volení členové výkonného výboru volí se na
3 roky a scházejí se dle potřeby, nejméně
však čtyřikráte do roka. členové plena
Ústřední komise mají právo zúčastniti se
schůze výkonného výboru s hlasem poradním.
§ 9Se svolením ministerstva veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy může ústřední
komise, po případě její předseda povolati
znalce (experty) a svolati ankety nebo pora
dy odborníků neb interesentů, zvláště pro od
borné otázky, za jichž řešení nemůže ústřed
ní komise sama převzíti plné zodpovědnosti.
§ 10.
Úřad členů Ústřední komise pro sběr léči
vých rostlin jest úřadem čestným.

§ 11.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy zřizuje podle potřeby a po ná
vrhu Ústřední komise pro sběr léčivých rost
lin odbočky'této komise.
§ 12.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Udržal v. r.
Dr. Mičura v. r.
cerny v. r.
Tučný v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.

