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obrysy chrámu hradčanského. Pod obrazem 
v modré barvě nápis:

PADĚLÁNÍ STÁTOVEK TRESTÁ SE PODLE ZÁKONA.

Spirály a oblouk se sbíhají v ornamentu za
končeném kozlí hlavičkou. V pravém rohu dole 
uvnitř ornamentu modrým tiskem iméno autora: 
ALF. MUCHA.

Zadní strana chráněna podtiskem směřujícím 
úhlopříčně do 4 rohů. Obrazec provedený upro
střed v barvě hnědé přechází k hořenímu i dole- 
nímu okraji do barvy červené. V hořením levém 
rohu uvnitř věnce ze stylisovaných listů lípových 
znaky zemí československých, v rohu pravém 
uvnitř věnce z květú dívčí hlava krytá šatkou. 
Mezi oběma věnci nápis „REPUBLIKA ČESKO
SLOVENSKÁ"^ barvě modré a pod ním s\ ěde 
čárkováno „PET SET KORUN". Dole uprostřed 
feston z kvítí, listů, ovoce i klasů, uvnitř téhož 
v kruhu jemně vyčárkovaná číslice „500“. Po obou 
stranách festonu sedí sokoli s křídly a ocasy smě
řujícími doprostřed, jejich hlavy jsou obráceny 
z věnčí ku středu.

Na levp od festonu modrou barvou nápis: 

PÉT SET KORUN * PÁT STO KORÚN
fOnfhundert kroněn

§ 1.
Ostav ten pověřuje se dále nákupem a dovo

zem oLjií z ciziny a rozdělováním mlýnských 
výrobků z něho získaných, dále vývozem obilí 
a sladu do ciziny a konečně hospodařením otru
bami a ostatními krmivý, jež zůstanou ještě 
předmětem státního hospodářství.

§ 4.

Podrobnější ustanovení o zařízení a úkolech 
ústavu obsahují stanovy tvořící součást tohoto 
nařízení.

C IJt n e k' II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Článek III.

Výkonem tohoto nařízení pověřuje’ se mi
nistr pro zásobování lidu.

Tíisar v. r.
Rr. Beneš v. r. 
Švehia v. r. 
Soiiíitag v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. E 
Stpněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.

KloSáč v. r. 
řiabrman v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidíer v. r. 
řiampl v. r.
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.

na právo:

rraxb cotl KOPoiTb

PIF.CSET koron otszaz korona

v dólením ornamentálním okraji černým tiskem 
v levo číslice označující sérii, v právo číslo. 
V pravém rohu dole pod crnameníáinírn okrajem 
v červeném tisku jméno autora: MUCHA.

' Čís. 546'.

Ffaří rení vliáý republiky Č?sk oslov saské 
se dn3 i®.'října 1919,

Jímž mění sa částečně nařízení mšifisíerstva pro 
zásobování lidu zs dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z. 
a a., o Státním obťnlnj ústavu a stanovy státního 

obilního ústavu.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z„ a uherského zákona čl. LXI1I z r. 1912 
a čl. L z r. 1914 nařizuje se následující:

článek I.

Odstavec druhý 1 á § 4 nařízení minister
stva pro zásobování lidu ze dně 3. ledna 1919, 
č. 5 Sb. z. a n., pozměňují se takto:

Stanovy státního obilního ústavu.
§ i-

Úkol y.
Státní obilní ústav má tyto úkoly:
Přejímat! a náležitě opatrovali plodiny, kte

rými mu přísluší hospodařili, jakož i výrobky 
z nich získané.

Kupovali a dovážeti zboží toho druhu z ci
zin:.' dle plánu schváleného ministerstvern pro zá
sobování lidu a učinili k tomu cíli potřebná opa- , 
tření.

Dáli převzaté nebo dovezené zboží dle před
pisu zpracovat! a náležitě jc opatrovati.

Rozdíle ti všecky pohotové zásoby dle záso
bovacího rozvrhu schváleného ministerstvem pro 
zásobování lidu.

Vyváželi obilí a slad do ciziny se schválením 
ministerstva pro zásobováni lidu. Rozdělovat! 
otruby a jimi krmivá, jež, budou předmětem stát
ního hospodářství.

Ministerstvem pro zásobování lidu mohou mu 
báti přiděleny i jiné podobné úkolv, jako naopak 
může ministerstvo pro zásobování lidu v případě 
nutnosti jednotlivé úkoly tyto samo převzíti a 
prověsíi.

Státní obilní ústav lest íinnoii Jednotlivcovou, 
zapsati jel sluší v rejstřík- prm/ského obchodního 
soudu na žádost ústavu samého.

v
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§ 2.

Ústrojí.
Státní obilní ústav jest podřízen ministerstvu 

pro zásobování lidu, který vydá podrobnější usta
novení o služebním spolupůsobení ústavu s or
gány ministerstva pro zásobování lidu a o způ
sobu vyřizování věcí jemu k schválení vyhra
zených.

Ministr pro zásobování lidu' jmenuje vládního 
komisaře k vykonávání státního dozoru. Vládní 
komisař má právo zastavili opatření a usnesení 
správního výboru a jiných orgánů, příčí-li se plat
ným předpisům, finančnímu zájmu státnímu, nebo 
pokynům ministerstva pro zásobování lidu, až 
do konečného rozhodnutí ministra pro zásobo
vání lidu.

§3.
Ústředí.

Státnímu obilnímu ústavu přísluší:
1. Rozhodovat! o všech otázkách ústrojné 

povahy, pokud nejsou přeneseny výslovně na 
zemské obilní ústavy, zejména pak stanovití 
směrnice o vnitřním zařízení obchodní služby 
ústavů zemských {poboček).

2. Vyhotoviíi všeobecný plán o zásobování, 
jehož schválení přísluší ministerstvu pro zásobo
vání lidu, přezkoumávati plány na zásobováni 
zemí a dozírati na jejich provádění.

3. Vyrovnávati stav zásob mezi jednotlivými 
zeměmi dle všeobecného zásobovacího plánu.

4. Kupovat! a dováželi zboží z ciziny a roz
dělovači je dle všeobecného zásobovacího plánu.

5. Ciniti opatření, aby 'byla uhrazena potřeba 
vojenské správy dle pokynů daných' minister
stvem pro zásobování lidu.

6. Pečovat! o to, aby byly prováděny pokud 
možno jednotně úkony spojené se sběrem, uklá
dáním. zpracováním a rozdělováním, zejména 
vytknou (i všeobecné podmínky pro smlouvy §e 
zmocněnci, mlýny a jinými ústavem zaměstna
nými podniky.

7. Určovati ceny dle pokynů daných minister
stvem, pro zásobování lidu.

8. Opatřovati peníze a, poukařzovati potřebný 
provozovací fond zemským obilním ústavům.

9. Kontrolovati zemské obilní ústavy, 'jak ve 
směru obchodním, tak i finančním a vydávat! pří
kazy, jež se týkají provádění této kontroly.

10. Systemisovati úřednická místa a jmeno- 
vati i propouštěli personál při ústředí a ředitele 
i prokuristy zemských obilních ústavů.

§ 4.

' Správní vý b o r.
Dosavadní správní výbor Státního obilního 

ústavu sc zrušuje.

Ústav spravuje a řídí správní výbor, pozů
stávající z předsedy, 3 místopředsedů a 5 dalších 
členů, které 'jmenuje a sprcšfuje ministerská rada.

Záležitosti státního obilního ústavu vyřizují 
se ve schůzích správního výboru, které svolává 
předseda a které konají se nejméně jednou za 14 
dní. Správní výbor může se však usnésti, aby 
jisté záležitosti buď od případu k případu nebo 
všeobecně byly vyřizovány předsedou, po pří
padě úřadujícím místopředsedou. Usnesení dějí se 
prostou většinou, při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedův.

Předseda řídí veškerý ebod záležitostí, pro
vádí usnesení správního výboru a zastupuje ústav 
na venek, svolává schůze správního výboru, před
sedá jim a řídi porady. Bvl-li by president zane
prázdněn, řídí záležitosti úřadující místopředseda, 
ustanovený správním výborem.

Členové předsednictva složí slib do rukou 
ministra, pro zásobování lidu, že budou konati své 
povinnosti dle nejlepšího vědomí a svědomí a že 
bu^du přísně zachová váti úřední tajemství.

Předseda může jednotlivým členům výboru 
svěřit! stálé referáty.

Předsedovi, místopředsedům a členům správ
ního výboru, pokud nejsou státními úředníky a 
pokud poslední mají stálý referát, přísluší ná
hrada. kterou stanoví ministerstvo pro zásobo
vání lidu po dohodě s ministerstvem financí a za 
schválení ministerské rady.

§ 5.
Státní obilní ústave se skládá z výkonné 

skupiny správní a služby obchodní. O zařízení 
obou těchto skupin ustanoví bližší správní Výbor.

Ku provádění obchodů skupiny služby ob
chodní, jež třeba Vésti dle pokynů předsedy, 
ustanoven bude ředitel, který bude jmenován a 
úřadu šproštěn sbrávním výborem. Jmenování 
i šproštění ředitele -vyžaduje schválení minister
stva pro zásobování lidu.

Prokuru uděluje správní výbor.

§ 6. /

O d b o č k y.
Pro jednotlivé země neb obvody českoslo

venského státu jsou zřízeny odbočky ped firmou
„Zemský obilní ústav v . . ............PO případě
mohou bytí jejich úkoly pověřeny jiné orgány, 
určené ministrem pro zásobování lid,u.

Odbočky buďtež zapsány do obchodního rej
stříku a zařiďtež své hospodařeni dle předpisů 
vydaných ústředím.

Odbočka provádí zásobování země v sou
hlasu se zemskou politickou správou v mezích 
všeobecného zásobovacího rozvrhu, schváleného 
ministerstvem pro zásobování lidu. Zemská poli
tická správa dává své. pokyny přímo, nebo pro-
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střediiicívím vládiiiho komisaře, iiiienovaiiého iím 
k dozoru nad hospodařeníM odbočky. Tento ko
misař může také zastavili opatření odbočky, po
kud odporuje všeobecnému zásobovacímu roz
vrhu nebo nařízením ústředí až do konečného 
rozhodnutí zemskou politickou správou.

§7.

Obor působnosti v § 3 ústředně vyhrazený 
nesmi se přeyésti na odbočku.

Do oboru působnosti odbočky náleží:

1. Jmenovali zmocněnce (komisionářc) po 
schválení zemské politické správy a organisovati 
sběr v zemi.

2. Pečovati o skladování, náležité uložení a 
opatrování zboží.

3. Prováděli úkony spojené se zpracováním 
zboží.

4. Rozdělovali zboží dle zásobovacího plánu 
úřadem navrženého a ústředím přezkoušeného.

5. Dodati množství zboží pro vojenskou sprá
vu a, pro potřebu jiných zemí dle všeobecného 
zásobovacího plánu.

§ 8.

V čele. odbočky stojí jako přednosta člen 
správního výboru, jejž ministerstvo pro záso
bováni lidu na návrh správního výboru předno
stou odbočky jmenuje. Jemu k ruce přidá se po
radní sbor dčlenný, k návrhu správního výboru 
státního obilního ústavu ministerstvem pro záso
bování lidu. jmenovaný.

Odbočka rozdělena jest jednak na výkonnou 
skupinu správní, jednak na skupinu služby ob
chodní. Bližší o zařízení obou těchto skupin a 
omezení jejich vzájemného oboru působnosti roz
hodne dle základních ustanovení, vydaných 
ústřednou, přednosta v dohodě se správcem zem
ské politické správy.

Správní agenda budiž úplně oddělena od 
agendy komerční. Skupinu správy bude řídili bez
prostředně přednosta. Bezprostřední řízení sku- 
Piny_ obchodní služby přísluší řediteli odbočky, 
kterého jmenuje a úřadu sprošfuje správní výbor 
státního obilního ústavu se schválením minister
stva pro zásobování lidu.

Ředitel odbočky, jest obchodním zmocněncem 
odbočky a jest zodpovědným za řádný chod zá
ležitostí. Jest samostatným pokud se jedná o zá
ležitosti čistě komerční, předpokládajíc, že zále
žitosti ty nevybočují z rámce, schválených zásad.

Při provádění úkolů podporuje přednostu po
radní sbor, který je jmenován ministrem pro zá
sobování lidu k návrhu učiněnému místopředse

dou v dohodě se správcem zemské správy poli
tické.

' § 9.
Podpisování firmy.

Podpisování firmy státního obilního ústavu ' 
děje se tím způsobeni, že ke slovnému znění firmy 
napsanému neb natisknutému připojí se podpisy 
dvou k podpisu oprávněných osob. K podpisování 
oprávněni jsou všichni členové správního vý
boru. Prokurista podpisuje kolektivně spolu s jed
nou z jmenovaných, k. podpisu oprávněných osob. 
Za odbočku podpisuje ředitel, jako obchodní 
zmocněnec, a přednosta nebo konečně jiný zmoc
něnec určený přednostou.

Ostav má právo používali v pečeti své stát
ního znaku, odbočka (zemský ústav) znaku zem
ského.

§ 10.

F i n a.n č n i hospodaře n í.
Ostavil dostane se k provádění jeho úkolu dle 

potřeby státních záloh, které dlužno zúročit! dle 
sazby stanovené ministrem financí, v dohodě 
s ministrem pro zásobování lidu.

Podrobnější ustanovení o způsobu póukázání 
a vyúčtování záloh vydá ministr financí.

§ 11.
Úvěru směnečného smí ústav, a to jen ústředí, 

použiti pouze tehdy,, je-li úvěr směnečný hospo
dářsky výhodnější než zúročitclné státní zálohy.

O způsobu a výši směnečných závazků bucf- 
tež podávány ministru financí pravidelné zprávy.

§ 12. .
Ostav jest osvobozen od veškerých poplatku.

I' . > '
§ 13.

Účtování a zpráv y.
Ostav má povinnost ministru pro zásobování 

lidu pololetně skládali řádně doložené účty a po
dávali, zprávy o svém‘hospodařepí, kdykoli o to 
požádá. Také má povinnost každoročně podávali 
ministerské radě zprávu o svém hospodaření, ja
ko# i jindy, když ona o to požádá.

§ 14.

Zrušení ústav u.
O zrušení ústavu učiní vláda k' návrhu mini

stra pro zásobování lidu příslušná opatření. Li
kvidaci provedou dosavadní členové představen
stva jako likvidátoři. Oni zapsali dají firmu li
kvidační jak do rejstříku hlavního závodu tak 
poboček. Přebytky připadnou státu.

Ze státní tiskárny v Praze,


