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Vládni nařízeni
ze dne 23. listopadu 1928
o poradním sboru podle ustanovení druhého
odstavce § 7 celního zákona.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 141 celního zákona ze dne 14. července
1927, č. 114 Sb. z. a n.:
§ 1t1) Pro sledování okolností, zda zboží do
vážené z některého státu do československého
celního území v důsledku zvláštních veřej
ných i jiných opatření, jako poskytováním
vývozních nebo jiných výhod, zavedením delšív
pracovní doby nebo jiných nepříznivějších
sociálních podmínek pracovních a pod., nebo
v důsledku znehodnocení měny působí domácí
výrobě mimořádnou soutěž, zřizuje se u mi
nisterstva průmyslu, obchodu a živností šesti
členný poradní sbor.
(2) členy tohoto sboru, a to po dvou podle
návrhu ministrů financí, průmyslu, obchodu
a živností a zemědělství, jmenuje vláda na
dobu tří let. Za každého člena poradního
sboru jmenuje vláda zároveň náhradníka na
vrženého příslušným ministrem. Obdobným
způsobem doplňuje se poradní sbor na zbytek
tříletého období, ubude-li během období jeho
člen (náhradník).
§ 2.
(1) Schůze poradního sboru svolává mini
sterstvo obchodu z vlastního podnětu nebo
žádá-li za to ministerstvo financí nebo země
dělství, nebo zahraničních věcí. Tato minister
stva jsou oprávněna zúčastniti se schůzí po
radního sboru svými zástupci, kteří však ne
mají práva hlasovacího.
(2) člen poradního sboru, jenž pro nemoc
nebo jinou překážku nemůže se dpstaviti do

schůze poradního sboru, jest povinen ozná<
miti to ministerstvu obchodu a kromě toho
svému náhradníkovi, aby jej ve schůzi za
stupoval.
(o) Náhradníci členů poradního sboru mo
hou se zúčastniti schůzí šboru; hlasovati smi
jediné náhradník zastupující nepřítomného
člena.
(4) Schůze poradního sboru konají se
v Praz.e a jsou neveřejné.
§ 3.
Poradní sbor řídí se jednacím řádem, vy
daným ministry financí, průmyslu, obchodu a
živností a zemědělství.
§ 4.
činnost členů poradního sboru i jejich ná
hradníků jest čestná, bezplatná, členové a ná
hradníci bydlící mimo Prahu mají nárok na
cestovné a diety podle zásad platných pro
státní úředníky 3. platové stupnice.
§ 5,
Kancelářské práce pro poradní sbor obsta
rává ministerstvo průmyslu, obchodu a živ
ností.
§ 6.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení;
provede je ministr průmyslu, obchodu a živ
ností po dohodě s ministry financí a země
dělství.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Srdínko v. r,
černý v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Gažík v. r.
Najman v. r.

Státní tiskárna v Praze.

