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Sbírka zákonů a nařízení, č. 376.

Výše odměn členům poradního sboru, jež
jdou na vrub fondu, bude stanovena státním
pozemkovým úřadem v dohodě s minister
stvem financí.
Jednání poradního sboru.
§ 14.
Schůze poradního sboru svolává předseda.
Aby bylo platné usnesení poradního sboru,
jest třeba přítomnosti předsedy nebo ná
městka jeho a čtyř členů, jsou-li přítomni
předseda i náměstek, tří členů poradního
sboru, pokud se týče náhradníků. Usnesení
děje se prostou většinou hlasů přítomných.
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda (ná
městek předsedy).
Podrobnější předpisy stanoví jednací řád
fondu, jejž vydá předseda státního pozem
kového úřadu po slyšení poradního sboru.
Až do té doby platí prozatímní jednací řád,
jejž vydá předseda státního pozemkového
úřadu.
Vyhlášky fondu.
§ 15.
Všechna veřejná oznámení fondu dějí se
jich uveřejněním v „Pozemkové Reformě",
úředním věstníku státního pozemkového
úřadu.
Účetní rok.
§16.
Účetní rok fondu shoduje se s rokem kalen
dářním.
Pivní účetní rok končí dnem 31. prosince
1922.

376.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. prosince 1922
o úpravě uhelného hospodářství.
Podle §§ 1 a 7 zákona ze dne 9. dubna 1920,
č. 260 Sb. z. a n., upravuje se uhelné hospo
dářství až na další takto:
§ 1.
Uhlím rozumí se ve smyslu zákona ve
škeré druhy uhlí kamenného, hnědého a ve
škeré druhy pevného paliva z něho vyrobe
ného (koks, kaumacit, brikety, bulety atd.).
§ 2.
Uhelný obchod ve vnitrozemí ^republiky če
skoslovenské se v mezích tohoto nařízení
uvolňuje, t. j. každý spotřebitel uhlí, a to jak
průmyslového, tak i pro domácí otop a jiné
účely, může si opatřiti uhlí volným nákupem.
Rovněž se uvolňuje tuzemský obchod dovo
ženým uhlím cizozemským, pokud dovoz jeho
byl úředně povolen.
Dosavadní povinnost těchto spotřebitelů
hlásiti nákup, po případě uzávěrku, jakož
i povinnost podnikatelů dolů předkládati vý
kazy o zaprodaném uhlí ministerstvu veřej
ných prací, po případě uhelným inspektorá
tům přestává.
Ministerstvu veřejných prací vyhrazuje se
však právo žádati potřebné výkazy na zá
kladě § 25 shora uvedeného zákona, kdykoli
by uznalo toho potřebu.

. § 3.
Ministerstvu veřejných prací přísluší prá
vo zajistiti dodávky uhelné státním institucím
a podnikům státním, veřejně prospěšným a
humanitním a v případě veřejného zájmu
Ukládání prostředků fondu.
i podnikům soukromým, kdyby se jejich po
§ 17.
třebu nepodařilo zajistiti cestou volného ob
Prostředky fondu buďtež uloženy způsobem chodu.
§ 4.
zaručujícím sirotčí jistotu i mobilitu ulože
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem vy
ných peněz.
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru
veřejných prácí v dohodě s ministrem prů
Zrušení fondu.
myslu, obchodu a živností.
§18.
švehla v. r.
Fond může býti zrušen toliko zákonem.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Zákon také rozhodne o tom, jak se naloží
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
se jměním fondu, jež zbude po uhrazení všech
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
jeho závazků.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Předseda státního pozemkového úřadu:
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Viškovský v. r.

