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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. května 1919
# soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona čl. LXIII. z 1912
a L z r. 1914 nařizuje se:
Soupis zásob zboží pro ošacení
obyvatelstva.
§ 1.
Podle stavu dne 28. května 1919 provede se
soupis zásob těchto druhů zboží:
Látky k výrobě prádla a šatstva (i hedvábné),
podšívky a jiné přípravy,
nitě,
hotov é obleky mužské, ženské i dětské a části
obleků,
hotové prádlo všeho druhu,
zboží pletené a trikotové,
klobouky pánské, dámské i dětské,
kůže pro výrobu obuvi,
obuv všeho druhu,
suroviny i polotovary všech uvedených druhů.
, § 2‘
Kdo má zboží v § 1 uvedené na skladě, v prá
ci, v uschování, nebo za účelem dalšího zcizení,
jest povinen obecnímu úřadu písemně ve dvou
stejnopisech ohlásiti:
l,i místnost, kde zboží jest v době soupisu
(§ 1) uloženo; ohláška tato budiž učiněna do 2 dnů
ode dne účinnosti tohoto nařízení;
2. množství a druh zboží;
3. je-li pouhým schovatelem zboží, i osobu,
jíž přísluší zbožím nakládati.
Ohláška ohledně bodu 2. a 3. budiž učiněna
nejdéle do 10 dnů ode dne účinností tohoto na
řízení.
§ 3.
Obecní úřad označí , na obou stejnopisech
ohlášky den, kdy ohláška byla učiněna. Jeden stej
nopis zůstane u obecního úřadu, druhý předloží se

Československému
v Praze.

státnímu

oděvnímu úřadu

§ 4.
Posledního dne každého, měsíce buďtež obec
nímu úřadu písemně ve dvou stejnopisech hlášeny
případné změny místnosti, kde zboží jest uloženo,
jakož i (a to způsobem úhrnným) změny nastalé
odprodejem, přikoupením a zpracováním zásob.
Stanovení cen.
§ 5.
Stanovení cen a provedení celé akce náleží
cenovému oddělení ministerstva pro zásobování
lidu.
Jemu přísluší zejména:
■ A. Ríditi soupis zásob zboží pro ošacení oby
vatelstva (§ 1 až 4), zkoumat! správnost po
daných ohlášení, sestavovali výsledky soupisu
a vésti je v patrnosti.
B. Stanovití nejvyšší, směrně, nebo prodejné
ceny všeobecné platnosti pro jednoduché, typické
druhy zboží sloužícího potřebám ošacení oby
vatelstva.
C. Vykonávat! požadovací právo na před
měty sloužící účelům ošacení obyvatelstva (§ 6).
D. Podávali příslušným orgánům státní
správy oznámení a návrhy za účelem odstranění
závad v oboru vytváření cen.
§ 6.
Cenové oddělení ministerstva pro zásobování
lidu vykonává požadovací právo na předměty
sloužící účelům ošacení obyvatelstva podle před
pisu § 6 až 8 cis. nařízení ze dne 24. března 1917,
z. ř. č. 131.
Orgánům splnomocněným cenovým oddělením
ministerstva pro zásobování lidu nesmí nikým
býti odepřeno, aby nahlédnuly — pokud je toho
k vykonávání úkolů jejich zapotřebí — do obchod
ních knih, záznamů, korrespondencí, faktur atd.
§ 7.
Ceny stanovené cenovým oddělením minister
stva pro zásobování lidu podle § 5 lit. B. nabývají
právní závaznosti vyhlášením v „Pražských Novinách“.
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Odprodej zásob zboží pro ošacení
obyvatelstva.
§ 8.

Počínajíc dnem 28. května 1919 smějí před
měty uvedené v § 1 býti odprodávány, ale jen
tehdy, když kupující se vykáže řádnou prfikazní
listinou, na př. aprovisační, úřednickou neb děl
nickou legitimací, popisním listem a pod.
Prodávající musí vydati kupujícímu po
tvrzení, jež obsahuje jméno (firmu) prodávajícího,
den prodeje, množství, druh a cenu prodaného
zboží.
Prodávající jest povinen vést! záznamy
o jednotlivých případech odprodeje.
• § 9.
Cenové oddělení ministerstva pro zásobo
vání lidu zruší ve vhodné době vyhláškou
v „Pražských Novinách" závaznost předpisu
a 8 vydaného pro přechodnou, dobu.
Trestní a z á v ě r e č n á ustanovení.
§ 10.
Přestupky tohoto nařízení a předpisů na
základě jeho vydaných, jakož i každé spolu

působení při zmaření povinností tímto nařízením
uložených, trestají politické úřady I. stolice —
pokud se nejedná o čin trestný podle přísnějších
předpisů — peněžitou pokutou do Kč 20.000 neb
vězením do 6 měsíců.
Neohlášené zásoby (§ 2) propadají bez ná
hrady ve prospěch státu.
§

11.

Ustanovení § 8 nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, ostatní ustanovení tohoto nařízeni
dnem 1. června 1919.
Výkonem jest pověřen ministr pro zásobo
vání lidu v dohodě s ministrem obchodu a vnitra.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašin v. r.
Dr.' Hruban v. r.
Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.
liabnnan v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
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Ze státn,’ tiskárny v Praze.

