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Všeobecné.

§ 24.

Každý jest povinen, byv vybídnut okresním 
obilním úřadem, spolupůsobit! při úpravě spotře
by dle jeho pokynu, resp. dle pokynů úřadovny, 
jmenovaným úřadem tím pověřené. U osob, které 
jsou ve veřejné službě, jest k tomu zapotřebí sou
hlasu jich nadřízeného úřadu.

Tito důvěrníci musí postupovati bez ohledu ; 
na osobu dle svého flejlepšího vědomí a svědomí,. 
zachovávati v tajnosti soukromá a obchodní ta
jemství, o nichž se dovědí, zastávajíce tuto funkci, 
a musí slíbiti, pokud budou veřejnými úředníky,

■ že tyto po.vimiosti budou přesně plnili. Úřad tako
vého důvěrníka jest čestným.

Okresní obilní úřad může důvěrníka ze zá
važných důvodů funkce té sprostiti.

§ 25. •
Okresní obilní úřad jest vedle úřadů nadří

zených, jímž náleží dozorčí právo, oprávněn svý
mi orgány nebo důvěrníky ustanovenými ve 
smyslu předcházejícího paragrafu, prováděli pro
hlídky v místnostech, ve kterých se uschovávají 
mlýnské výrobky, resp.se zpracují a zhotovené' 
Výrobky ukládají, prodávají neb balí, nahlíželi do 
obchodních záznamů a dle své volby vžiti' ukázky 
k rozboru. \ . .

Zmíněné úřady jsou oprávněny kontrolovali 
činnost okresních a místních řozděloven i všech 

. orgánů v obvodu jejich působnosti při hospo
dářství obilním a moučném činných.

Podnikatelé a jejich zástupci jsou povinni dáti 
úředním orgánům a znalcům žádané vysvětlení.

Okresní obilní úřad jest zmocněn přibrali 
k těmto úředním jednáním také orgány finanční 
stráže, policie, potravinářské a obecní policie 
tržní.

§ 26.

Přestupky tohoto nařízení neb předpisů na 
-feho základě vydaných, pokud nepodléhají přísněj

ším trestním předpisům a pokud nenastává pří
slušnost soudu,>stíhají se polit, úřady pokutou až do
10.000 K neb vězením do 3 měsíců, při okolnostech 
přitězujících pak pokutou do 20.000 K neb věze-' 
ním do 6 měsíců.

Při odsouzení možno uznali na ztrátu živno
stenského oprávnění dle předpisu živnostenského 

- řádu.
^Podnikům, které se dopustily přestupků 

Předpisů shora uvedených, budiž na čas neb 
trvale zastaven příděl mlýnských výrobků nebo 
výrobků z nich získaných.

Trestní nález může býti na útraty potresta- 
8ého uveřejněn ve veřejném tisku a publikován 
v obci způsobem v místě obvyklým, v případě 
Pak, že potrestanému byl úředně zastaven příděl

následkem spáchaného trestního činu, může okr. 
politická správa nařídiíi, aby se toto opatření 
vyznačilo vývěsem do očí bijícím zevně na pod
niku s udáním důvodů.

' § 27.

Trestní předpisy v předchozím paragrafu 
uvedené vztahují se také na důvěrníky, ustano
vené ve smyslu § 22.

§ 28.
Pro prohlášení zboží za propadlé platí před

pisy §§ 39- až 44 nař. vlády republiky Českoslo
venské ze dne 27. července 1919, č. 354 Sb. z. a n„ 
o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky,

%
§ 29.

Toto nařízení nabýyá platnosti dnem 21. září 
1919, vyjma ustanovení § 1, jež nabývá platnosti 
dnem 15. srpna 1919.

Tímto nařízením se zrušují tato nařízení zem
ské po!, správy v Praze:

1. nařízení správce místodržitelství v Praze N 
ze dne 17. ledna 1919, čís. 1659-M čís. 3 z. z.,
o úpravě a používání úředních výkazních lístků 
o spotřebě chleba a mouky (chlebenek).

2. Nařízenúsprávce místodržitelství v Praze 
ze dne 17. ledna 1919, čís. 1660-M, č. 4 z. z., o vý
robě a prodeji chleba a pečivá.

3. . Článek I. nařízení zemského politického 
správce v Praze ze dne^S. března 1919, č. 59.004- 
18-M, č. 12 z. z., kterým še mění nařízení správce 
místodržitelství v Praze ze dne 17. ledna 1919, p.
3 z. z., o úpravě používání úředních výkazníph 
lístků o spotřebě chleba a mouky (chlebenek); a

4. nařízení zemského politického správce ze 
dne 5. března 1919, č. 59 004‘18-M, č. 14 z. z., 
kterým se mění nařízení správce místodržitelství 
v Praze ze dne 17. ledna 1919, č. 4 z. z., o vý
robě a prodeji chleba a pečivá.

President ^zemské správy politické:

Kosina v. r.

' Čís. 467.

Naifizeni vlády republiky Česvos*ovenskó 
se dne 17. července 1919,

ku provedení zákona ze dne 15. května 1919, čís. 
262 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků ve 

službě politické a pclicepíí.
' § 1.

Ve smyslu § 1, odst. 2., zálcona prohlašují se 
za civilní ústavy vyučovací, jež jsou úplným 
středním školám, vyšším gymnasiím všech typů 
a vyšším reálním školám na roven postaveny, tyto 
ústavy:
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1. dívčí lycea,
2. ústavy pro vzdělání učitelů a učitelek,
3. vyšší obchodní školy (akademie .obchodmí),
4. vyšší státní školy průmyslové,
5. střední hospodářské školy a akademie.

§ 2.

Přijímati čekatele na místa aktuárských úřed
níků (elévů) do služební praxe u zemských, 
u okresních politických úřadů a u státních policej
ních úřadů přísluší předsedům zemských politi
ckých správ.

.Tmenovati aktuárské úředníky do XI. až IX. 
hodnostní třídy přísluší předsedovi zemské poli
tické správy, do VIII. hodnostní třídy ministru 
vnitra.

š 3.

Ve smyslu § 4, zákona mohou býti aktuár- 
skými úředníky ku své žádosti ustanoveni:

Ořad opatří od příslušných úřadů prvé in
stance potvrzení, po jakou dobu, u kterého úřadu 
a v jakém rozsahu (převážně, výlučně) a s jakým 
úspěchem byl žadatel zaměstnán a zašle žádost 
s doklady a svým vyjádřením zemské politické 
správě, jež ji předloží s návrhem ministerstvu 
vnitra. ; •, :

§4.

Provéšti zařádění mezi aktuárské úředníky 
přísluší ministerstvu vnitra. Zařádění bud zásadně 
provedeno do té třídy hodnostní, a té stupnice 
platové, ve které žadatelé již jsou.

Nebyli-li žadatelé do hodnostních tříd dosud 
zařáděni, buďtež zařáděni db XI. třídy, a to stup
nice nejnižší. Ů započtení předchozí doby platí 
(pokud jde o státní úředníky z oprávněných pod
důstojníků jmenované), nařízení veškerého mini
sterstva ze dne 25. ledna 1914, č. 18 ř. z„ pokud 
pak jde o oficianty a kancelářské pomocníky, 
předpisy zákona ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. 
z. a n.

1. kancelářští pomocníci a kancelářští oficianti, 
jestliže^

a) prokázali předběžné vzdělání v § 1, odst. 2., 
zákona ustanovené, to jest absolvovali plnou 
střední školu (vyšší gymnasium, kteréhokoli 
typu nebo vyšší reálku), nebo některý ústav 
v § 1 tohoto nařízení uvedený a vykonali na 
některém z těchto ústavů zkoušku dospělosti,

b) byli v politické (policejní) správě aspoň 8 let 
a při tom v úřadu prvé instance (u okresního 
hejtmanství, policejního ředitelství) aspoň 
3' léta buď nepřetržitě nebo v obdobích ne 
kratších 6 měsíců, výlučně nebo převážně 
i v pomocné konceptní službě s dobrým pro
spěchem zaměstnáni. Složení zkoušky aktuár- 
skč še nepožaduje, jsou-li žadatelé zaměstnáni 
v konceptní pomocné službě aspoň 5 let a mají 
kvalifikaci velmi dobrou;
2. kancelářští úředníci, jestliže

a) vychodili aspoň nižší střední školu (nižší 
gymnasium, nižší reálku) nebo měšťanskou 
školu nebo. ús^avjí na roven postavený, nebo 
absolvovali kursy četnickč a složMi-li na nich 
s úspěchem předepsané zkoušky, a

b) byli aspoň 12 ret v politické (policejní) službě 
a při tom aspoň po 5 let buď nepřetržitě neb 
v obdobích ne kraších 6 měsíců u úřadu prvé 
instance (okresní hejtmanství, policejní ředi
telství) a výjimkou ti 2. instance výhradně 
nebo převážně y pomocné konceptní službě 
s dobrým úspěchem zaměstnáni,,-

Žádosti za zařazení dle, ,§ 4 zákona buďtež 
podány u úřadu, ú něhož jest kancelářský po
mocník, oficiant; nebo kancelářský úředník za
městnán, a doloženy doklady o předběžném vzdě
lání. ,

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Ttisar v. r.

Dr. Horáček v. r.
Dr. Veselý v, r.

Prášek v. r,
Dr. HeidSer v. r.
Švéltla v. r.

ngbrinan v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r. 

/' Hampl v, r, 
Houdek v. r.

Čís, 468.

Ifarísení veškerého ministerstva 
sse dne 17. července 1&19

o zařádění aktuárských úředníků zřízených zá
konem ze dne 15. května 1919* čís. 262 Sb. z. a n„ 
do skupiny C časového postupu ve smyslu § 52 
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služební 

pragmatiky).

Aktuárští úředníci ve službě politické a poli
cejní zákonem ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. 
z. a n. zřízení přidělují se na základě.§ 52'zákona 
ze dně 25. ledina 1914, č. 15 ř. z., o služebním po
měru státních úředníků a sluhů (služební pragma
tiky) do- skupiny C, .čímž doplňuje se ustanovení 
§, 1, bod II. nařízení veškerého ministerstva ze dne 
1. února 1914, č. 34 ř, z.


