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291.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29, září 1922
o zřízení a organisaci ústavu pro hospodárné
využití paliv.
Podle § 90 zákona ze dne 29. února 1920,
č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny republiky
Československé), se nařizuje:
§ 1.
Zřízení.
Pro území republiky československé zři
zuje se při ministerstvu veřejných prací
„Ústav pro hospodárné využití paliv“ se
sídiem v Praze.

§ 2.

1. zástupci vysokých škol;
2. zástupci Masarykovy Akademie Práce;
3. zástupci státního geologického ústavu;
4. zástupci těžby i výroby paliv a hutnictví;
5. zástupci plynáren;
6. zástupci elektráren;
7. zástupci odvětví, jež vyrábějí zařízení,
v nichž se paliva využívá;
8. zástupci spotřebitelů paliv;
9. zástupci kotelního dozoru;
10. zástupci uhelné rady;
11. zástupci hlavního města Prahy;
12. jiní odborní pracovníci.
§ 4.

Účel.
účelem ústavu jest soustavně probadati pa
liva a jich ložiska, jakož i způsoby jich dobý
vání a využití po všech stránkách pro tech
nickou praxi potřebných buď vlastními pro
středky nebo ve spojení s jinými ústavy nebo
jednotlivci, pokud se zabývají stejnými úkoly,
a nabyté výsledky uplatňovat! k všeobecnému
prospěchu.

O r g á n y.
Orgány ústavu jsou:
1. ředitelství ústavu s přiděleným úřed
nictvem ;
2. valné shromáždění členů ústavu;
3. správní výbor;
4. předsednictvo;
5. vědecké a odborné sekce.

§ 3.
členové ústavu.
členy ústavu, jichž může býti nejvíce 100,
jmen tije ministr veřejných prací na dobu tří
let. členy mohou býti zpravidla odborníci
z oborů, na něž se činnost ústavu vztahuje,
a to zejména:

§ 5.
Ředitelství ústavu.
Ředitelství (§ 4, č. 1.) jest administrativním
a výkonným orgánem ústavu a vyřizuje svoji
agendu, řídíc se řádem schváleným minister
stvem veřejných prací po slyšení správního
výboru.
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Ředitel a přednostové oddělení, nebo k tomu
určení úředníci ústavu zúčastňují se s hlasem
poradním schůzí orgánů ústavu.
§

6.

Valné shromáždění členů.
Valné shromáždění koná se nejméně jednou
ve funkčním období členstva (§ 3). Svolává je
předsednictvo (§ 7).
Mimořádné valné shromáždění se svolává
k vyzvání ministerstva veřejných prací, neb
usnese-li se na tom správní výbor,^ anebo na
žádost aspoň jedné třetiny členů ústavu.
Do působnosti valného shromáždění náleží:
1. voliti správní výbor;
2. jednati o zásadních otázkách organisačních, finančních a technických;
3. ustanovit! si jednací řád.
§7.

d) podávati posudky o předpisech a směr
nicích pro opatření ekonomisační;
e) zřizovati a zrušovati vědecké a odborné
sekce nebo zvláštní výbory;
f) pečovati o jednotnost method zkušebných a soustavnost příslušných prací vý
zkumných ;
g) ustanoví ti si jednací řád.
Předsednictvo schází se nejméně jednou za
dva měsíce k přípravě jednání a výkonu prací
mu přidělených.
§ 8.

Sekce vědecké a odborné.
Správní výbor zřizuje vědecké a odborné
sekce a vysílá do nich členy ústavu po úřadě
s členstvem příslušných oborů. Sekce je opráv
něna přibrati si pracovníky ze svého oboru na
funkční období (§ 3).
Sekce volí předsedu, místopředsedu a jed
natele většinou hlasů; při rovnosti hlasů roz
hoduje los.
Do působnosti vědeckých a odborných
sekcí náleží:
a) organisovati a sjednocovati vědeckou
nebo praktickou činnost ústavů, laboratoří a
zkušeben v určitém oboru;
b) projednávat! a navrhovati ekonomisační
opatření;
c) navrhovati pokusy a výzkumné práce
i způsob, jali je umožnit!;
d) ustanoviti si jednací řád.

Správní výbor a předsednictvo.
Do správního výboru zvolí skupiny členstva
1, 2, 4, 7, 8 a 9 na funkční období (§ 3) po
třech zástupcích, ostatní skupiny po jednom
zástupci. Vzroste-li počet členů skupiny dva
nácté na deset, zvolí si dva zástupce. Volby se
vykonají ve valném shromáždění.
Neprovede-li některá ze skupin platně
volby, ustanoví ministr veřejných prací její
zástupce ve správním výboru z jejího členstva.
Správní výbor volí každoročně ze svých
členů předsednictvo, které se skládá z před
sedy, dvou místopředsedů a dvou jednatelů.
§ 9Členové předsednictva zastávají tytéž
Zasedání.
funkce i ve valném shromáždění a po uplynutí
funkční doby předsednictva mohou býti opět
Valné shromáždění jest způsobilé se usná
voleni.
šeti, je-li přítomno aspoň dvacet členů, správní
Správní výbor zasedá nejméně třikrát za výbor jest způsobilý se usnášeti, je-li přítomna
rok, řídě se při tom jednacím řádem, který si aspoň jedna čtvrtina jeho členstva. Nesejde-li
ustanoví. Jinak platí o svolávání jeho schůzí se potřebný počet členů, nutno svolati novou
schůzi. Valné shromáždění i správní výbor
obdobně ustanovení § 6.
usnášejí se platně většinou přítomných členů;
Do působnosti správního výboru náleží:
při rovnosti hlasů rozhoduje los, jde-li o volby,
a) projednávat! a činiti návrhy celkového jinak rozhoduje předsedající.
vybudování a zařízení ústavu;
Předsedající valného shromáždění a správ
b) rozhodovat! o přijetí a způsobu použití ního výboru užívá při výkonu své funkce ja
darů, odkazů a podobných věnování; způsob zyka státního. O zasedáních valného shromáž
použití musí býti tak volen, aby náklady dění, správního výboru i sekcí vedou se zápisy,
s ním spojené byly uhrazeny z věnování;
jichž opisy musí býti předkládány ^minister
c) usnášeti se o celkovém pracovním pro stvu veřejných prací a ministerstvům, jež si
je vyžádají.
gramu ústavu;
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§10.

Práva a povinnosti členů
ústavu a zánik členství.
Funkce členů ústavu jest čestná a bez
platná.
Státním zaměstnancům náleží náhrada ce
stovních výloh podle platných norem.
Povinností členů ústavu pro hospodárné vy
užití paliv jest účastniti se valných shromáž
dění, schůzí sekcí a výborů, k nimž náležejí,
a pokud nebylo jinak usneseno, zachováti ta
jemství o jednáních a usneseních, jakož i o vý
zkumných a pokusných pracech a docílených
výsledcích.
Ministr veřejných prací může člena zprostiti funkce, odpadly-li předpoklady, za kte
rých byl jmenován, nebo nemůže-li člen pro
nemoc neb jinou překážku zastávati své
funkce, aneb nezúčastňuj e-li se zasedání bez
řádné omluvy.
§ 11.

Zastoupení ministerstev.
Jednotlivým ministerstvům zúčastněným
na otázkách hospodárného využití paliv jest
ponecháno na vůli, aby vysílala do valného
shromáždění, správního výboru a sekcí své zá
stupce, kteří však nemají hlasovacího práva.
Ministerstvo veřejných prací může své zá
stupce vysílati i do schůzí předsednictva.
§ 12.

Sazby pro objednané práce.
Ministerstvo veřejných prací v dohodě s mi
nisterstvem financí stanoví po slyšení správ
ního výboru, pokud a podle kterých sazeb jest
nahrazovali výlohy, jež vzejdou z prací
Ústavu, vykonaných na objednávku.
§ 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 14,
Provedením jeho pověřuje se ministr veřej
ných prací.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.
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292.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1922,
kterým stanoví se titul pro vedoucího úřed
níka ústřední správy státních báňských a
hutnických závodů při ministerstvu veřej
ných prací.
Na základě § 40 zákona ze dne 25. ledna
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních
úředníků a státních zřízenců (služební prag
matika), se nařizuje:
§ 1.
Pro vedoucího úředníka ústřední správy
státních báňských a hutnických závodů při
ministerstvu veřejných prací ve IV. hodnost
ní třídě stanoví se úřední titul generálního
ředitele státních báňských a hutnických zá
vodů.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejných prací.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Černý v. r.
L. Novák v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. šrobár v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

293.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. září 1922,
kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne
8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu
výbušných látek.
Na základě §§ 4 a 7 zákona ze dne 15. čer
vence 1919, č. 414 Sb. z. a n., nařizuje se:
§1 .

§ 7 vládního nařízení ze dne 8. listopadu
1920, č. 615 Sb. z. a n., doplňuje se novým
posledním odstavcem:
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