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kterou‘pachatel žádal, sobě nebo jinému poskyt
nou ti nebo slíbiti dal, jest zjevně přemrštěná, soud, 
yyslechna znalce.

§5.
Při stanovení nejvyšších cen dle § 17 a 18 

cis. nařízení ze dne 24. března 1917, z. ř. č. 131, 
není potřebí vyslechnout! před jich ustanovením 
ani ústřední ani místní zkušebny cen.

§6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§7.

Provedením tohoto 
nistr pro zásobování lic

Švehía v. r., v z 

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský'v. r,
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dl, Soukup v. r.

nařízení pověřuje se mi
lí.

ist. min. předsedy. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. řiruban v. r.

Čřs. 174.

§4. .
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení/

Švehia v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v, r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 575.

Zákon ze dne 20. března 1919
o zřízení a působnosti nejvyššílio účetního kon

trolního úřadu.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
K dozoru na státní hospodářství, státní jmění 

a státní dluh československé republiky zřizuje se 
nejvyšší účetní kontrolní úřad se sídlem v Praze, 
úřad tento jest samostatný, ministerstvům rovno
cenný a na nich nezávislý.

Kfařízesí vlády republiky Československé 
ze due 2. dubna 1919

o doplnění nařízení, týkajícího se zřízení hospo
dářského svazu průmyslu škrobového.

Nařízení ministra pro zásobování lidu ze dne
9. ledna 1919, č. 28 Sb. z. a n., doplňuje se na zá
kladě zákona ze dne 24. července 1917, z. ř. č, 307, 
a uherského zákona čl. LXHI z roku 1912 a L 
z roku 1914, takto:

§ 1.
Členy hospodářského svazu průmyslu škro

bového se sídlem v Praže jsou vedle členů dřívěj
šího válečného hospodářského svazu průmyslu 
škrobového ve Vídni, jichž závod jest v zemích Če
skoslovenské republiky, také všichni majitelé živ
nostenských á zemědělských podniků, zabývají
cích se výrobou bramborového škrobu a jeho 
produktů, jako bramborové škrobové moučky, 
bramborového škrobového cukru, dextrinu a pod., 
na Slovensku.

/ § 2.
Dopravní osvědčení, předepsaná § 18 min. 

nařízení ze dne 6. října 1916, z. ř. č. 342, vydává 
pro území celé^ republiky Československé vý
hradně hospodářský svaz průmyslu škrobového 
v Praze.

§ 3.
Provésti toto nařízení svěřuje se ministerstvu 

pro zásobování lidu.

'§.2.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad skládá se 

z předsedy (II. hodnostní třída), jeho náměstka 
a potřebného počtu úředníků a výpomocných 
úředníků.

Předsedu nejvyššílio kontrolního úřadti jme-, 
nuje k návrhu vlády president -republiky

. §3.
Předseda jest za působnost nejvyššílio účet

ního kontrolního úřadu Národnímu shromáždění 
Československé republiky odpověden a podléhá 
zákonu o odpovědnosti členů vlády a soudnínPi 
řízeni, ustanovenému v zákoně tom.

§ 4.

Předseda nejvyššílio účetního kontrolního úřa
du jest povinen věci, týkající se působnosti jeho, 
a vlastní předlohy zastávali v Národním shromáž
dění a ve. všech jeho komisích a výborech a dáti 
potřebná vysvětlení buď osobně nebo- svými zá
stupci. Při jednání jest oprávněn hlásiti sc o slovo, 
které mu nesmí býti odepřeno.

Má právo zúčasťniti se s hlasem poradními 
všech schůzí ministerské rady pokud jedná o před
mětech, které spadají podle § 1 do oboru jeho pů
sobnosti.

§' 5.

Dozoru nejvyššílio účetního kontrolního úřa
du podléhají účty státních úřadův a závodů, .tý
kající se-peněz, materiálu a hodnot jiných, jakož 
i účty nadací a fondův, ústavův a společnosti, do-
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