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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 zpro- 
stiti 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.

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. 
Černý v. r.
A. Novák v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Staněk v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer 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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„Ministr financí může při stanovení prodej
ních cen výbušných látek monopolní spotřební 
dávku přiměřeně dle potřeby snížiti.“

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Staněk v. r.
A. Novák v. r.

Dr. Mičura v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Tučný v. r.
L. Novák v. r.

Černý v. r.

294.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 30. září 1922 

o ukončení působnosti československé komise 
lihové.

Na základě usnesení ministerské rady ze 
dne 29. září 1922 určuji podle § 29 nařízení 
vlády republiky československé ze dne 
7. května 1920, čís. 355 Sb. z. a n., v dohodě

se zúčastněnými ministry konec působnosti 
československé komise lihové dnem 30. září 
1922.

Všechny disposice československé komise 
lihové až včetně do 30. září 1922 podržují 
zplna svou platnost.

Likvidace československé komise lihové díti 
se bude prostřednictvím meziministerského 
komitétu pro likvidaci československé komise 
lihové za vedení zástupce ministerstva financí 
a s přibráním po jednom zástupci ministerstev 
zemědělství, obchodu a pro zásobování lidu. 
Do tohoto komitétu bude pravidelně mini
strem financí zván též zástupce nej vyššího 
účetního kontrolního úřadu.

Podpisování meziministerského komitétu 
děje se tím způsobem, že pod označení „Mezi- 
ministerské komité pro likvidaci českoslo
venské komise lihové" připojí vlastnoruční 
podpisy zástupce ministerstva financí a jeden 
ze zástupců ostatních jmenovaných mini
sterstev nebo při zaneprázdnění zástupce mi
nisterstva financí, zástupce ministerstva ob
chodu se zástupcem ministerstva zemědělství 
neb ministerstva pro zásobování lidu.

Veškerá dosavadní ustanovení o závěře lihu 
zůstávají i nadále v platnosti.

A. Novák v. r.

SMtnf OsMrna v Praze.


