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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 nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lic lí.
Švehía v. r., v z ist. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Dr. Stránský'v. r,
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
Dl, Soukup v. r.
Dr. řiruban v. r.

Čřs. 174.

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.

§4.
.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení/
Švehia v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v, r.
Stříbrný v. r.
Dr. Soukup 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.
'§.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, do38*
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tovaných státními penězi nebo spravovaných
státními orgány. Mimo to jest oprávněn kontrolovati taková zařízení, jež přijímají podpory od
státu.
Dozoru jeho nepodléhají zákonitě povolené
disposiční fondy vlády.
§ 6.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad jest povinen
zvláště zkoušeti, spočívají-li příjmy a výdaje na
zákonných ustanoveních anebo smlouvách, jsou-li
řádně poukázány a zúčtovány a bylo-li při naří
zeních, týkajících se státního jmění, jednáno ho
spodárně. Jest také povinen všímati ši toho, sho
du jí-M, se poukazy a účty se zákonem o státním
rozpočtu.
'Úřady a orgáný, jmenované v § 5, jsou po
vinny předložití nejvyššímu účetnímu kontrolní
mu úřadu na požádání účty a doklady. Nejvyšší
účetní kontrolní úřad jest též oprávněn, aby dal
prohlížeti účty svými zřízenci na místě šatném,
provedl občasné dohlídky v účetních úřadech, a
\yžaduje-li toho bezpečnost státního jmění neb
účel kontroly, zařídil u správních úřadů za do
zoru svých zřízenců skontrování pokladen, likvi
daci a inventarisaci zásob.
§ 7. ■
Nastane-li ve správním roce nutná potřeba
poukázati výdaje, o které ve státním rozpočtu
neuí postaráno, nebo jimiž se překročí povelený
úvěr, nebo konečně jež mají býti vzaty z úvěru
k jinému účelu nebo na jiné období povoleného,
jsou příslušné úřady ústřední povinny, zaslati spis
po dohodě s ministerstvem financí před výpraven
'k nahlédnutí nejvyššímu účetnímu kontrolnímu
úřa.du, jenž jest oprávněn učiniti do 8 dnů své ná
mitky. Nelze-li námitek těch odstraniti dohodou,
rozhodne ministerská. rada, jejíž porady v tomto
případě předsedá nejvyššího účetního kontrolního
úřadu Jest povinen se zúčastniti.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad jest povinen
výdaje ony si zaznamenávati a v závěrečném účtu
(§ 10) vykažovati.
§ 8.
Výtky, týkající se účtůy, a vady, nalezené
při dohlídkách, oznámí nejvyšší účetní kontrolní
úřad příslušnému úřadu ústřednímu, který jest po
vinen odstraniti vady' vytčené á o tom, co za
řídil, učiniti sdělení.nejvyššímu účetnímu kontrol
nímu úřadu. Nestane-M se tak nejdéle do 3 měsíců,
vyjedná nejvyšší účetní kontrolní úřad věc s pří
slušným ústředním úřadem; nelze-li dosíci doho
dy, předloží věc ministerské radě; předseda nej
vyššího kontrolního úřadu jest povinen jednání
v ní se zúčastniti.
Nedojde-li ani v ministerské radě k dohodě,
předloží se věc se závěrečným účtem (§ 10) k roz
hodnutí Národnímu shromáždění.
v

§ 9.

Při dozoru na státní dluh jest nejvyšší účetní
kontrolní úřad povinen zkoušeti, dčla-Ii se emise
dluhopisů nebo pokladních poukázek přesně podle
zákona, jsou-li závazky státu řádně knihovány,
plní-li vláda přesně nevinnosti státu jak u_ vlast
ních dluhů, tak i u těch závazků, za které stát ručí,
a je-li v pořádku zúrokováni, umořování a zajiště
ní dané v ěřitelům.
Podmínkou platnosti státních dluhopisů za
účinnosti tohoto zákona vydaných jest kontrasignace předsedy nejvyššího účetního kontrolního
úřadu. Nejvyšší účetní kontrolní úřad má spoluzávěrti nad připravenými státními dluhopisy a
vydává je podle příslušného zákona zmocňovací
ho ministru financí. Přejímá státní dluhopisy urče
né k amoríisaci a ničí je.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad dohlíží také na
oběh drobných mincí a zkoumá podle výkazu fi
nančního ministerstva, děje-li se ražení a oběh
mincí v mezích stanovených zákonem.
O stavu státního dluhu a stavu oběhu mincí
drobných vydává nejvyšší účetní kontrolní úřad
čtvrtletní zprávy.
§ 10.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad sestavuje roč
ně závěrečný účet všech státních přijmuv a vý
dajů. K tomu konci jspu povinny státní úřady,
které poukazují platy, předlo žiti nejvyššímu účet
nímu kontrolnímu úřadu měsíční výkazy příjmů
a vydání a po uplynutí snrávniho období roční
účty, v nichž jest vykázati úhrnný výsledek ho
spodářství peněžního, jej srovnati se státním, roz
počtem a odůvodnili úchylky'.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad předloží zá
věrečný účet nejpozději do 18 měsíců, počítajíc
od uplynulého dotčeného správního reku. Národ
nímu shromáždění, aby jej zkoumalo a schválilo.

§ 11.
Jest povinen pečovat! o to-, aby státní účet
nictví bylo co néjjeduodušší a nejvýhodnější a
zařízeno tak, aby umožnilo snadnou a úplnou
kontrolu.
Za tím účelem působí,spolu při vydávání no
vých nařízení, týkajících se účetnictví a kontroly
i při všech změnách těchto nařízení. Bez jeho
souhlasu nesmí takováto nařízení býti vydávána.
Uzná-li sám potřebu takových změň,- dorozumí se
o tom s příslušným ústředním úřadem.
§ 12.

Nejvyšší účetní kontrolní úřad vypracuje
podle tohoto zákona jednací řád pro svou činnost,
dohodná se s vládou, a předloží jej Národnímu
shromáždění, aby rozhodlo, zda jej bere na vě
domí. Jednací řád ten uveřejněn bude ve Sbírce
zákonů a nařízení.
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§ 13.
Kontrola poukažovacího práva v oboru pů
sobnosti nejvyššího účetního kontrolního uřadu
přísluší Národnímu shromáždění. Nej vyšší účetní
kontrolní úřad předloží do šesti měsíců účty celo
ročního hospodaření tohoto úřadu.

válcovaných, výrobků všech druhů (válcovaného
železa, nosičů, u-železa, kolejnic,, hrubých a
jemných plechů) a polotovarů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení a zároveň pozbývá platnosti cis, naří
zení ze dne 21. listopadu 1866, z. ř. č. 140, pokud
jedná o nejvyšším účetním dvoru.

Huti železářské a válcovny prodávali nesmějí
velkospotřebitelům a velkoobchodníkům dráže,
než-li za ceny, které byly podle ustanovení před
chozího odstavce ministerstvu obchodu ozná
meny nebo ministerstvem obchodu upraveny.
Prodá-li výrobce menšímu odběrateli, jest opráv
něn žádati k cenám čítaným velkospotřebitelům
nebo velkoobchodníkům přirážky, stanovené pro
velkoobchodníky (§ 2 a 4).

§ 15.

§2.

§ 14.

Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„
v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
. F. Staněk v. r.,
jako ministr veřejných prací a v zastoupení
' ministra železnic.
Stříbrný v. r„
jako ministr pošt a v zastoupení ministra pro
zásobování lidu a ministra veř. zdravotnictví
a tělesné výchovy.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r
Dr. Ra'šín v, r.
Dr. Soukup v. r.
liabrman v. r.
Dr. fíruban v. r.
Klofáč v. r.
Čís. 176.
Nařízení vlády republiky československé
za dne 2, dubna 1919,
kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských huti.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se:
. § 1.
Hutím železářským a válcovnám se ukládá,
aby posledním dnem každého měsíce oznámily,
po případě odůvodnily ministerstvu obchodu,
které nejvyšší základní ceny, a nej vyšší přirážky
rozměrové, kvalitativní a kvantitativní po celý
příští měsíc účtovati hodlají velkospotřebitelům
a velkoobchodníkům za dodávky v tomto měsíci
provedené. Ministerstvu obchodu přísluší ozná
mené základní ceny schvalovati. Za velkospotřebitele a velkoobchodníky považovány jsou ony
firmy, které v roce 1913 odebraly .v přímých
hutních dodávkách nejméně 30.000 metr. centů

Velkoobchodníci nesmějí k cenám, které
účtují výrobci (§ l), připočítávati větších přirá
žek než tyto:
a) pro surové* železo všech druhů a všech ja
kostí při dodávce přímo z hutí spotřebiteli za
100 kg.............................................. K 2-—,
b) pro válcované-polotovary plávkové obchodní
jakosti, pro tyčové i údobné železo, včetně
kolejnic, plávkové neb svářkové obchodní
jakosti pro válcované nosiče a u-železa
plávkové obchodní jakosti, pro páskové železo
za tepla válené plávkové neb svářkové ob
chodní jakosti,
pro válcovaný drát plávkové obchodní ja1 kosti,
pro hrubé plechy (nádržkové plechy),
při dodávkách z hutí bezprostředně malo
obchodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 5’—,
při dodávkách ze skladu velkoobchodníka
maloobchodníkovi za 100 kg . . . K 15’—,
při dodávkách spotřebiteli při odebírce nej
méně 500 kg za 100 kg.................. K 20'—>
na průměrnou hutní cenu nákupní;
c) pro páskové železo za studená válené pláv
kové obchodhí jakosti, .
pro jemné plechy (obyčejné černé, nemořené),
při dodávkách z hutí bezprostředně maioobthodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 6'—,
při dodávkách ze .skladu velkoobchodníka
maloobchodníku za 100 kg . . . . K 20'—,
při dodávkách spotřebiteli při odebírce nej
méně 500 kg za 100 kg.................. K 25'—,
na průměrnou hutní cenu nákupní;
d) pro pozinkované plechy, v žáru i elektro
lyticky zinkované,
pro pocínované plechy (bílé plechy),
při dodávkách z hutí bezprostředně malo
obchodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 8'—,
Při dodávkách ze skladu velkoobchodníka
maloobchodníku za 100 kg . . . K 20'—,

