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Čís. 400. 11

NaHzení vlády republiky Československé 

ze dne 15. července 1918

o zřízeni Zemědělského ústavu účetnicko- 
spravovědného.

Pro účely v následujících odstavcích tohoto 
paragrafu uvedené zřizuje se , spojením dosavad
ních účetnických ústavů při zemědělských radách 
v Čechách a na Moravě a při Osiřední hospo
dářské společnosti ve Slezsku jediný Zemědělský 
ústav úěetmcko-spravovědný pro celé území 

' Československé republiky se sídlem v Praze.

Účelem ústavu tohoto jest číselně osvětlovat! 
výrobní a výnosové poměry zemědělské, a to:

a) k účelům vědeckým, zvláště k vybudování 
zemědělské s^ravověáy a taxace;

b) k účelům informativním a poradním pro ho- 
j spodářsko-politická opatření a úkoly vlády,

zejména ministerstva zemědělství a hlavních 
zájmových korporací zemědělských jednot
livých zemí Československé republiky, a to 
zvláště v otázkách obchodní a celní politiky;

c) k zjišťování potřeb zemědělské výroby;

d) k účelům výchovným v kruzích podnikatelů 
zemědělských, zejména pro šíření poroz
umění pro hospodářsko-obchodní stránku 
zemědělské výroby a pro podporování po
kroku v činnosti zemědělské vůbec.

Účelů těchto dosahuje ústav sbíráním vhod
ného číselného materiálu, akcemi účetnickými, 
dotazníkovými a' jinými vhodnými způsoby,, po

případě použitím jinde, zvláště ve státním stati
stickém úřadě sebraného materiálu, jejž ústav 
k účelům naznačeným třídí a zpracuje, činností 
publikační, přednáškovou, povadni a pod.

Převzetí dosavadních ústavů účetnických při 
zemědělských radách v Cechách a na Moravě a 
při Ústřední hospodářské společnosti ve Slezsku 
po stránce finanční bude upraveno zvláštní 
dohodou.

§ 2.

Při ústavu mohou býti zřízeny dle potřeby 
v jednotlivých zemích Československé republiky 
na vhodných místech odbočky.

§3.

V čele ústavu stojí správní výbor a ředitel, 
jichž obor působnosti jest upraven tímto naří
zením.

Správní výbor ústavu skládá se ze dvou 
členů, jmenovaných ministrem zemědělství, a dal
ších 8 členů, z nichž jmčnuje zemědělská rada 
v Čechách tři, zemědělská rada na Moravě dva, 
Ústřední hospodářská společnost vc Slezsku jed
noho a splnomocněný ministr pro Slovensko dva, 
Jmenování právě uvedených 8 členů •schvaluje 
ministr zemědělství.

Správní výbor zvolí ze svého středu většinou 
hlasů předsedu a zástupce předsedy. Předseda, 
případně jeho zástupce řídi jednání správního vý
boru dle jednacího řádu, na němž se správní vý
bor usnese a jenž jest podroben schválení mini
stra zemědělství.

Schůze správního výboru svolává, a to nej
méně jednou do roka, jeho předseda. První schůzi 
svolá a řídí, dokud nedojde ke zvolení předsedy, 
ministr zemědělství neb jeho zástupce.
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Správní výbor usnáší se platně za piitom- 
.nosti předsedy, řešp. zástupce předsedy a aspoň 
čtyř členů většinou hlasů. Předseda nehlasuje, 
avšak rozhoduje při rovnosti hlasů.

Ředitel ústavu musí býti zván ke všem schů-: 
zim správního výboru a má právo súčastniti se: 
jednání jeho s hlasem poradním.

§4.

Usnášení se správního výboru jest zvláště 
vyhrazeno:

a) schvalovati výroční zprávy o činnosti ústa
vu, jež podává ředitel ústavu a jež obsahují 
zejména zpracování došlého číselného mate
riálu;

b) navrhovali ministru zemědělství roční roz
počet ústavu a závěrku účtů;

c) dohlížeti vedle ministra zemědělství na fi
nanční stav ústavu;

d) navrhoyati v mezích rozpočtu práce, které 
má ústav v tom kterém roce mimo obvyklou 
činnost podniknout}.

§ 5.

Funkční období členů správního výboru i 
předsedy jeho činí pět let, avšak správní výbor 
i předseda jeho, resp. zástupce předsedův zůstá
vají i po uplynutí tohoto období tak dlouho ve 
svých funkcích, dokud nedojde k ustavení nového 
správního výboru.

Funkce členů správního výboru, jakož i před- 
sedy správního výboru a jeho zástupce jsou úřa
dem čestným. Členové správního výboru i před
seda jeho a zástupce předsedy mají nárok na ná
hradu hotových výloh s konáním jejich funkcí 
spojených. O úpravě těchto výloh rozhoduje mi
nistr zemědělství.

§6.
Předseda správního výboru může býti jed

nacím řádem (§ 3) zmocněn, by sám rozhodoval 
y určitých záležitostech, náležejících do oboru 
působnosti správního výboru.

§ 7.
Ředitel ústavu řídí ústav a jeho odbočky po 

stránce správní i odborné, včetně činnosti publi
kační, přednáškové a vůbec propagační, rozděluje 
práce mezi ústředí a odbočky, přikazuje práce 
úřednictvu a zřízencům ústavu, provádí usnesení 
správního výboru a po případě předsedy správ
ního výboru (§' 6) a zastupuje ústav na venek, 
zejména v jeho styku s úřady státními a s hlav- 

•ními zemědělskými korporacemi zájmovými.

Ředitel jest zodpověděn správnímu výboru 
ústavu dle ustanovení tohoto nařízení, podává 
ve schůzi správního výboru výroční zprávu o 
činnosti ústavu a návrhy rozpočtu a závěrky 
účetní, jakož i návrhy na činnost další a jest 
oprávněn v mezích rozpočtu činiti taková nutná 
opatření, jichž jest v zájmu ústavu nebo odboček 
třeba, aby ústav mohl řádně plniti své účely.

Ředitel ústavu může zmocniti dle potřeby 
úředníka, stojícího v čele odbočky ústavu, aby 
jej zastupoval v určitých funkcích řediteli náleže
jících, zejména ve styku s příslušnou hlavní zem
skou zájmovou korporací zemědělskou.

Listiny, jimiž se ústav zavazuje, podpisují 
předseda správního výboru a ředitel ústavu.

§8.

Ředitele ústavu, jenž musí prokázati náleži
tou vědeckou kvalifikaci a nemusí zástavati vý
hradně jen úřad ředitele ústavu, jmenuje defini
tivně ministr zemědělství. Služební požitky ře? 
ditele budou určeny úmluvou mezi ním a mini
strem zemědělství. Služební jeho postavení upraví 
se instrukcí, vydanou ministrem zemědělství.

§ 9.

Ustav náleží do oboru působnosti minister
stva zemědělství, které jest zejména stejně jako 
hlavní zemědělské zájmové korporace oprávněno 
vyžadovat! si od ústavu zprávy, dobrá zdání a 
vysvětlení.

Ministru- zemědělství jest zejména též vy
hrazena :

a) po návrhu ředitele organisace ústavu, stavu 
jeho personálu a požitku tohoto personálu;

b) vydávali služební instrukce pro ústav po 
návrhu ředitele;

c) přijímat!,' jmenovati, překládali a povyšovali 
úřednictvo, služebnictvo a vůbec personál 
ústavu po návrhu ředitele;

d) schvalovati roční rozpočet a roční závěrku 
účtů (§ 4 b);

e) rozhodovali v záležitostech zásadních, jako 
zejména o záležitostech jazykových, o smlou
vách nájemních a pod.

Úředníci, sluhové a ostatní personál ústavu 
jsou služebně přímo podřízeni řediteli ústavu; 
služební jejich poměry upraví se smlouvami, které: 
s nimi ministerstvo zemědělství ujedná dle zásad 
platných pro státní úředníky a sluhy, přihlížejíc 
ku charakteru a povaze jejich postavení.

§ 10.

Náklad na ústav hradí se ze zvláštní roz
počtové položky ministerstva zemědělství.
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Ústavu přísluší osvobození od kolkovních a 
jiných přímých poplatku a. rovněž i od poštov
ného.

§ 11.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šeni. Den, kdy Zemědělský ústav účetnicko- 
spravovčdný vstoupí v činnost, bude oznámen 
vyhláškou ministerstva zemědělství v „Pražských 
Novinách11.

§ 12.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři zemědělství a financí.

Tusar v. r.

Švehla v. r.

Dr. Horáček v. r, 
Habrntah v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Heidler v. r, 

r.Stříbrný v.

Cis. 401.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 17. července 1919

o výměně kolků vzatých z oběhu.

§ I-

Na základě § 2 nařízení ministra financí ze 
dne 7. ledna 1919, č. 13 Sb z. a n., budou z oběhu 
Vzaté všeobecné kolky, zavedené nařízením mi
nisterstva financí ze dne 20. října 1909, č. 163 
ř. z., iichž nebylo použito a jež nejsou poško
zeny, skladními a prodejními úřady kolkovními 
zdarma vyměňovány postupně, jak budou zá
soby, za kolky republiky Československé. Vý
měnu. povolí finanční- správa jen tehdy, ' před- 
ioží-li strana skladnímu neb prodejnímu úřadu 
kolkovnímu nejdéle do. 15. září 1919 staré 
kolky z r. 1910, jež vyměniti se mají, se sezna
mem dvojmo vyhotoveným, obsahujícím počet 
a cenu těchto kolků dle druhu, úhrnnou cenu 
všech kolků, podpis a adresu strany, a není-li 
pochybnosti, že nabyla kolků způsobem dovole
ným (§ 15 nařízení ministra financí ze dne 
28. března 1854, č. 70 ř. z.).

Kolky z oběhu vzaté, jež předloženy budou 
po této Ihutě, nebudou ani vyměněny ani na- 
hraženy.

§2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřujé se ministr 
financí.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Stříbrný v. r.
Habrman v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r. Hampí v r.
Staněk v. r. Houdek v. r.

Cis. 402.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1919

o obchodu s osivem obilí.

Podle § 4 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. a n.„ 
nařizuje se:

§ L
Ustanovení tohoto nařízení vztahují, se 

pouze na tyto druhy obilí: pšenici, špáldu, žito, 
ječmen, oves a kukuřici.

§ 2.
Při sefovém obilí rozeznávají se 4 sku

piny, a to:
a) původní ušlechtěné osivo (originální osivo),
b) prv® přesetí původních ušlechtěných osiv,
c) další přesetí původních ušlechtěných osiv a 

osvědčené krajové odrůdy,
d) obyčejné osivo.

§ 3.
Hospodaření s osivem přísluší zásadně mini

sterstvu zemědělství.
Uznané původní ušlechtěné osivo může býti 

prodáváno, z volné ruky, avšak vždy jen jmé
nem obilního ústavu a pouze těmi ušlechtiteli, 
jimž takovéto osivo příslušnými uznávacímP ko
misemi bylo uznáno. Každý prodej uznaného pů
vodního ušlechtěného osiva musí býti ohlášen 
nejdéle do 3 dnů příslušnému obilnímu ústavu.

Výkup a prodej osiva skupin b), c), d), § 2, 
provádí obilní ústav dle zásad ministerstvem ze
mědělství stanovených. Přidělováním uznaného 
osiva skupin b), c) může pověřiti ministerstvo 
zemědělství hlavní zemědělské korporace.

§ 4.
Železnice nebo paroplavební podhiký smějí 

přijímaťi zásilky osiva pouze tehdy, je-li při
pojeno k dopravním dokladům pro každou zá
silku dopravní osvědčení.

Vyhotovovat! dopravní osvědčení jest 
oprávněn státní obilní- ústav.
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