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§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení a 

provede je ministr školství a národní osvěty.

Tusar v. r.
Švehia v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Hampl y. r.

Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Houdek v. r. 
Stříbrný v. r.

Cis. 476.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 5. srpna 191®,

kterým se doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 17. července 
1919, č. 394 Sb. z. a n„ o všeobecné úpravě 

spotřeby obilí a mlýnských výrobků.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 17. července 1919, č. 394 Sb. zák. a nař., se 
doplňuje, pokud se týče opravuje v následujících 
paragrafech:

§ 1, odst. 1.

•Pro držitele zemědělských podniků, vy
jma právnické osoby, k vlastni jich výživě, 
dále k výživě rodinných příslušníků, bydlících 
s nimi ve společné domácnosti, jakož i k vý
živě příslušníků jich domácností (hospodářství), 
pokud tyto osoby jsou činný při obdělávání 
půdy, jakožto Zemědělští dělníci nebo stálí do
zorčí orgánové, včetně dělníků i osob k výměnku 
oprávněných a zřízenců, jimž za výměnek nebo 
mzdu přísluší volná strava, mlýnské výrobky neb 
chleboviny, stanoví se bez rozdílu spotřební dáv
ka 25 kg obilí z vlastní sklizně měsíčně.

§ 7, odst. 1.
Mlýnské výrobky včetně pravé rýže,chléb, 

resp. jiné výrobky z mouky vyrobené (§§ 17 a 
18 tohoto nařízení) jest přípustno vydávati pouze 
na úřední výkazní lístky na chléb a mouku':

§> 11, odst. 1.
V případě, že by se ve smyslu § 6 vydá

valy výrobky získané z ovsa neb pravá rýže, 
mimo spotřební dávku v §§ 2 a 4 ustanovenou, 
jako přídavek, buďtež vydávány jen na úřední 
výkazní lístky, tak aby byly vydávány stejno
měrně všem nesamozásobitelům.

§ 14, odst. 2.
Tuto předepsanou váhu musí míli chléb bez

prostředně po upečení. Do prodeje smí přijití 
chléb jen vychladlý. Ztráta na váze vzniklá vy
sušením předpokládá se 3% předepsané váhy 
chleba.

§ 15, odst.. 2.
Nemá-li bochník chleba předepsané váhy po 

přípustné srážce y předcházejícím paragratu uve
dené následkem vysušení, jest prodavač chleba 
povinen nahradit!-kupujícímu scházející množství 
in natura ve skrojcích chleba.

§ 23, odst. 2.
Tito důvěrníci musí postupovat! bez ohledu 

na osobu dle svého nejlepšího vědomí a svě
domí, zachovávat! v tajnosti soukromá a obchod
ní tajemství, ó nichž se dovědí, zastávajíce tuto 
funkci a musí slíbili, pokud nebudou veřej
nými úředníky, že tyto povinnosti budou přesně 
piniti. Úřad takového důvěrníka jest čestným. 
Úřad může ze závažných důvodů důvěrníka 
funkce té sprostiti.

§ 28, odst. 1.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 21. září 

1919/ vyjma ustanovení § 1 o- spotřební dávce 
samo-zásobitelů, jež nabývá v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku platnosti dnem 15. srpna 1919 
á na Slovensku dnem 1. srpna 1919.

Tusar. v. r.
Švehia v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r.

Čís. 477.
Nařízení vlády republiky Ů3skoslovenské 

ze dne S. srpna 1919
o zřízeni a organisad okresních obilních úřadů.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, čís. 
307 ř. z., a uherského čl. zákona LXIII z r. 1912 
a čl. L z r. 1914 nařizuje se:

' § 1. |/

K obstarávání prací, které vyplývají z na
řízení vlády republiky Československé ze dne 
27. června 1919, čís. 354 Sb. z. a n., o úpravě 
obchodu obilím a mlýnskými výrobky zřídí se 
v sídle každé politické okresní správy (na Sloven
sku županského úřadu) okresní obilní úřad. (§§ 30 
a 31 nařízení). Na Slovensku lze dle potřeby zří
dit! v stolici i více okresních obilních úřadů.

§ 2.
Okresní obilní úřad sestává ze skupiny vý

kupní a ze skupiny rozdělovači.

§ 3.
Ve výkupní skupině budou se vyřizován ve- 

[ škeré záležitosti, jež dle shora uvedeného nařízení 
a příslušných předpisů, které na základě jeho byly 

I vydány o opatřování obilí, přísluší „úřadu" (§ 31).

A
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Mimo jiné bude obstarávat! tato skupina ná
sledující úkoly:

a) šetření osevních ploch,
b) případné soupisy zásob,
c) zjištění.stavu osiva,
d) odhad sklizně,
e) vypočítávání množství, jimiž lze po srážce 

vlastní potřeby zemědělců disponovati pro 
veřejnou službu zásobovací,

f) další rozvrh okresního obilního kontingentu,
g) výkup obilí, jakož i vydávání a provádění pří

kazů k odvádění obilí, případně i donucovací 
cestou,

h) nařizování a provádění nuceného výtnlatu, 
ch) dozor nad činností podřízených komisionářů

a výkupních orgánů, jakož i kontrolu od
vádění obilí vůbec,

i) rayonování provozu námezdních mlýnů, vy
stavování mlecích a šrotovních výkazů a do
zor nad námezdními mlýny,

i) spolupůsobení při opatřování uhlí k výmlatům, 
vedení veškerých záznarpů, evidencí a pod., 
jež vyplývají z uvedených prací.

§ 4.

V rozdělovači skupině budou se vyřizovati 
veškeré záležitosti úpravy spotřeby a rozdílení 
mlýnských výrobků, jež dle nařízení shora cito
vaných a dalších ještě k tomu vydaných předpisů 
přísluší „úřadu*1 (§ 31).

Mimo jiné.bude tato skupina obstarávat}:
a) zjišťování okresního spotřebního podílu a pro

vádění veškerých s tím spojených stati-sti- 
ckých prací,

b) výdej chlebových a moučných výkazních líst
ků a dozor nad orgány, jimž jest svěřeno další 
jich rozdílení,

c) příjem a rozdílení mlýnských výrobků, které 
zemským obilním ústavem byly okresu při
děleny a provádění veškerých obchodů s tím 
spojených,

d) dozor nad ‘rozdělovnami v okresu, jež se za
bývají dalším rozdílením mouky,

e) dozor nad závody, které zpracují obilí 
a mouku, nad mlýny potud, pokud není obsta
rávána kontrola námezdních mlýnů dle § 3, 
bod i), prvou .skupinou,

f) vedení veškerých záznamů, evidencí a pod., 
jež jsou spojeny se zmíněnými pracemi,

g) vydávání osvědčení dopravních (§29 nařízení 
vlády o obchodu obilím a mlýnskými vý
robky).

h) opatřování osiva,
0 veškeré obchodní -záležitosti, jež státní ubiiní 

ústav na okresní obilní úřad přenese.

Se souhlasem státního obilního ústavu může 
okresní obilní úřad bez újmy v hlavních svých 
úkolech převzíti ještě další práce, jež příslušejí 
okresní správě politické při státním hospodařeni 
potravinami.

' § 6.

Okresní obilní úřad jest přičleněn politické 
okresní správě (županským úřadům). — Výnosy 
a opatření, jež dle §§ 3 a 4 spadají do oboru jeho 
působnosti, budou se vydávat!, pokud nejsou rázu 
cistě obchodního, jménem politické správy okresní 
(županského úřadu).

Trestní agenda ve smyslu nařízení vlády Če
skoslovenské republiky ze dne 27. června 1919, 
č. 354 Sb. z. a n., přísluší politické okresní správě, 
na Slovensku orgánům, které vykonává'i policejní 
trestní pravomoc. ,

§ 7.

Okresní obilní úřad má k vedení svých zále
žitostí vlastní smluvní personál a vlastní úřední 
místnosti;

§ 8.

Vedením okresního obilního úřadu jest po
věřen konceptní úředník příslušné politické 
okresní správy (županského úřadu), jemuž přísluší 
titul přednosty okresního obilního úřadu. Týž 
jest pro tuto funkci jmenován k návrhu okresní 
správy politické (županského úřadu) ministrem 
pro zásobování lidu v dohodě s ministrem vnitra 
a jest zodpovědným za řádné vedení záležitostí 
ministerstvu pro zásobování lidu a zemské správě 
politické (hospodářskému úřadu) Veškerá vy
řízení okresního obilního úřadu podpisuje před
nosta jeho samostatně, pokud není výslovně ustu- 

. noveno jinak.
§ 9.

Výkupní skupina řízena bude správcem, obe
známeným s hospodářskými poměry.

Výkupní skupině také náležejí a bezprostřed
ně jejímu správci jsou podřízeni výkonní orgá
nové; kteří jsou pověřeni výkupem obilí.

.. , ' ! .

§ 10. ,

Rozdělovači skupina bude řízena správcem, 
obchodně vzdělaným. Jemu jsou též bezpro
středně podřízeny orgány, které byly pověřeny 
dalším rozdílením mouky, jakož i orgány po
věřené kontrolou nad výrobci mouky, a chleba.

* § li.
Správce obou skupin jmenuje zemský obilní 

, ústav se schválením zemské správy politické (.ho
spodářského úřadu).

104*
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Výši služného obou správců stanoví státní 
obilní ústav se schválením ministerstva pro zá
sobování lidu.

§ 12.

Správcové obou skupin podřízeni jsou před
nostovi okresního obilního úřadu. Týž nechf 
pečuje o účelné spolupůsobení obou skupin.

Přednosta zastupuje okresní obilní úřad na 
venek a určuje v rámci těchto předpisů a jiných 
v tomto směru vydaných detailních příkazů bližší 
o obstarávání prací. — Nemohl-li by přednosta pro 
jakoukoliv déle trvající překážku svoji funkci za- 
stávati, učiní zemská politická správa další opa
tření za účelem substituce.

§ 13.
Okresní obilní úřad jest podřízen ohledně čin

nosti správní (§ 3) zemské politické správě a do
stává od ní bližší příkazy; ohledně činnosti ob
chodní (§ 4) jest podřízen zemskému obilnímu 
ústavu a vykonává jeho příkazy.

Pokud se jedná o záležitosti, jež týkají se 
obojí činnosti, postupuje zemská politická správa 
a zemský obilní ústav jakožto nadřízené úřady 
v dohodě.

Zemská politická správa, jakož i zemský obil
ní ústav jsou oprávněny dohlížeti na okresní obilní 
úřad v oboru své působnosti.

§ 14.

Zemský obilní ústav hradí veškeré osobní 
a věcné náklady, vyjma služného přednosty 
úřadu.

Pokud okresní obilní úřad obstarává ve smsr- 
slu § 5 ještě jiné úkoly kromě těch, kteréž v §§ 3 
a 4 jsou označeny, není povinností zemského 
obilního ústavu hraditi vyplývající z toho vyšší 
náklad.

§ 15.
Bližší předpisy o zřízení a vedení okresních 

obilních úřadů vydá státní obilní ústav se schvá
lením ministerstva pro zásobování lidu.

§ 16.
Výkonem jest pověřeno ministerstvo pro zá

sobování lidu.

§ 17.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá

šení. — Do zřízení okresních obilních úřadů budou 
obstarávat} jejich úkoly nadále okresní politické 
správy.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r.

Houdek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 478.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 12. srpna 1919
o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého 
dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek ne- 

knihovních.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Lhůta v čl. 1., 7. a 9. nařízení ze dne 10. dubna 

1919, čís. 185 Sb. z. a n., o soupisu jmění movitého 
dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek ne- 
knihovních, stanovená a nařízením ze dne 22. čer
vence 1919, čís. 416 Sb. z. a n„ do 15. srpna 1919 
prodloužená, prodlužuje se do 31. srpna 1919.

§ 2.
Ministerstvo financí se zmocňuje, aby v jed

notlivých, zvláštního zřetele hodných případech 
mohlo povoliti dodatečný soupisů po lhůtě v § 1 
ustanovené.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

a výkon ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Dr. Horáček v. r. Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r. Habnnan v. r.
Dr. Winter v. r. Stříbrný v. r.
Prášek v. r. Houdek v. r.

'i

Státní tiskárna v Praze.


