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Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 23. března 1920,

Jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. června 
1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím 

a mlýnskými výrobky.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. 51. LXII1. z roku 1912 a 
čl. L. z roku 1914, se nařizuje:

článek I.

Ustanovení §§ 33 až 42 shora uvedeného na
řízení budou zníti takto:

š 33.
í1) Vězením a na území někdy uherském 

uzamčením od jednoho týdne do tří měsíců buď 
Potrestán:

1. kdo zúmyslně poškodí, zničí, odstraní nebo 
neprávem zpracuje, zkrmí nebo zcizí zabavené 
zásoby obilí nebo mlýnských výrobků z něho 
získaných;

2. kdo obilí přenechané jako osev nebo 
k tomu účelu nabyté zúmyslně k účelu tomuto 
nepoužije;

3. železniční zaměstnanec, jenž vědomě 
přijme k dopravě zásilku obilí nebo mlýnských 
výrobků^ bez dopravního osvědčení nebo jinak 
zúmyslně nebo vědomě spolupůsobí při dopravě 
zásilek, jež nejsou kryty dopravním osvědčením.

(2) Kromě trestu vězení (uzamčení), lze ulo- 
ziti pokutu od padesáti do dvou tisíc korun.

, .. y' proviní se činy uvedenými u zásob, 
Jejichž hodnota převyšuje pět set Kč, buď trestán 
vězením (uzamčením) od jednoho měsíce do šesti 
měsíců. Kromě trestu vězení (uzamčení) lze ulo- 
ziti Pokutu od pěti set do dvaceti tisíc korun.

§ 34.
Pokutou cd dvaceti do dvaceti tisíc Kč nebo 

vezením a na území někdy uherském uzamčením 
°d dvaceti čtyř hodin do tří měsíců buď trestán:

1. kdo úmyslně nabude nebo sprostředkuje 
nabytí takových zabavených zásob obilí neb zí
skaných z něho mlýnských výrobků od někoho, 
kdo není oprávněn je zciziti;

2. kdo neomluviv se náležitě neučiní během 
stanovené lhůty údajů žádaných od něho při se
psaní zásob, kdo zdráhá se zodpověděti otázky 
leniu dané nebo je zodpoví nesprávně;
c 3- kdo odpírá zmocněncům úředním neb 

tatního obilního ústavu vstup do svého podniku, 
Vych zásobáren nebo jiných místností nedovolí

Cis Í69. nahlédnouti ve své hospodářské neb obchodní 
záznamy, neb odepře dáti vysvětlení, neb učiní 
vysvětlení nesprávná;

4. kdo, nemaje důvodné příčiny, popírá 
přijmouti úřad důvěrníka (Š' 14) neb odpírá ta
kový úřad dále vésti;

5. kdo, vykonávaje tento úřad, neprávem pro
zradí seznané soukromé poměry neb obchodní 
tajemství držitelů zásob;

6. zmocněnec Státního obilního ústavu neb 
držitel mlýna, neb jiného průmyslového neb živ
nostenského podniku, jenž povinnosti na něho 
přenesené poruší nebo jich nedbá, zvláště onen 
komisionář, jenž o své újmě bez příkazu Stát
ního obilního ústavu disponuje obilím neb 
mlýnskými výrobky.

§ 35.
^ Všechny jiné přestupky shora citovaného 

nařízení vládního nebo předpisů vydaných na 
základě jeho buďtež trestány pokutou od deseti 
do deseti tisíc Kč nebo vězením a na území ně- 
kdy uherském uzamčením do šesti neděl, za při- 
těžujících však okolností pokutou až do dvaceti 
tisíc Kč nebo vězením (uzamčením) do tří 
měsíců.

§ 36.
Trestání přestupků !§§ 33—35 přísluší okres

ním úřadům politickým a na území někdy uher
ském administrativním vrchnostem policejním.

§ 37.
Při odsouzení dle § 33, § 34, č. 1., a § 35 lze 

též nalézti na ztrátu živnostenského oprávněni.

§ 38.
Podnikatelům zemědělským, kteří byli od

souzeni podle § 33 nebo pro některý přestupek, 
který se trestá dle § 35, může zemský politický 
úřad odejmouti právo, vyhrazené v § 3, živiti se 
obilím vlastní sklizně. O stížnosti proti tomu 
podané rozhodne ministerstvo pro zásobo
vání lidu.

§ 39.
Jestliže trestní oznámení učinil veřejný úřad, 

důvěrník politického úřadu nebo jiná osoba povo
laná k výkonu moci státní (§ 68 rak. tr. z,)
(§ 1 zák. čl. XL. z roku 1914) podle svého služeb
ního pozorování, může politický okresní úřad 
(administrativní vrchnost policejní) bez předcho
zího řízení uložiti trest příkazem trestním, shle- 
dá-li dostatečným trest pokuty nejvýše padesát 
Kč a v případě nedobytnosti trest vězení (uzam
čení) nejvýše tří dnů. S tímto trestem lze též spo- 
jitj propadnutí zabavených předmětů (§ 1) nebo 
výtěžku z jejich prodeje, pokud hodnota jejich 
podle ustanovených úředních cen nebo výtěžek 
z prodeje těchto předmětů nepřevyšuje pět set 
korun.
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§ 39 a).

Trestní příkaz obsahujž;

1. jméno, povolání a bydliště obviněného neb 
jmé označení jeho, vylučující pochybnost o totož
nosti,

2. označení trestného činu, jakož i kdy a kde 
byl spáchán,

3. jméno úřadu neb osoby, které učinily 
trestní oznámení,

4. trestní ustanovení, které bylo porušeno a 
podle něhož byl vyměřen trest,

5. výměra trestu,
6. poučení o právu námitek a lhůtě k podání 

iejich,
7. označení soudu, který příkaz vydal.

§ 39 b).

Proti příkazu lze do tří dnů po jeho dodání 
podati námitky u úřadu, jenž příkaz vydal.

Něbyly-li námitky včas podány, budiž trestní 
příkaz vykonán; jinak se zavede řízení řádné.

§ 40.
Politický okresní úřad ^administrativní úřad 

policejní), ukládaje trest podle §§ 33—35, může 
v nálezu vyřknout!, že předměty (§ 1), na něž se 
trestný čin vztahuje, nebo výrobky proti zákazu 
z nich získané nebo výtěžek z těchto předmětů 
(výrobků) propadá ve prospěch státu.

Jedná-li se o zřejmou protizákonnost, na niž 
jest ustanoven trest dle §§ 33—35, může politická 
okresní správa bez ohledu na to, zdali je proti 
určité osobě zavedeno řízení trestní, vyřknouti 
propadnutí. •

I 41.
Politické okresaí, státní policejní úřady (ad

ministrativní vrchnosti policejní) mohou k za
jištění propadlých předmětů (výrobků) nebo vý
těžku z nich učinit! potřebná zajiáíovacl opatření.

§ 42.

Zajištěné předměty (výrobky) mohou, vznl- 
kají-li lích uschováním náklady nebo je-lt tu ne^ 
bezpečí zkázy, býti úřadem k zajištění oprávně
ným zcizeny ještě před prohlášením propadnutí.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti ihned a to 
i ve příčině trestných činů, spáchaných před účin
nosti tohoto nařízení, pokud o nich nebylo pravo
platně rozhodnuto.

Článek III.

Výkonem tohoto nařízení pověřují se ministr 
vnitra, spravedlnosti, národní obrany a ministr 
pro zásobování lidu.

Švehla v. r..
v zast. ministerského předsedy a jako ministr 

vnitra.
Dr. Veselý v. r. Prášek v. r.
Sonntág v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r. Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r. Dr. Franke v. r.
Kloíáč v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

Čís. 170.
Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 23. brsma 1920

o zařazení revisních úředníků ministerstva financí 
do skupin státních úředníků dle § 52 služební 

pragmatiky.

§ I-
Revisní úředníci ministerstva financi zařazují 

se na základě § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 
č. 15 ř. z.,“o služebním poměrů státních úředníků 
a sluhů (služební pragmatika) do skupiny C, čímž 
doplňuje se ustanovení §u 1, bod V., nařízení všech 
ministerstev ze dne 1. února 1914, č. 34 ř. z.

§ 2.

Úředníci ti mají v XT. hodn. třídě titul „re
visní asistent", v X. hodn. třídě titul „revisní ad
junkt", v IX. hodn. třídě „revisor", v VIII. hodn. 
třídě „vrchní revisor", v VII. hodn. třídě titul „re
visní inspektor" a v VI. hodn. třídě titul „vrchní 
revisní inspektor".

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a výkon Jeho náleží ministerstvu financí.

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Veselý v. r. Prášek v. r.
Sonntág v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Heidler v. t.
Habrman v. r. Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r. Dr. Franke v. r.
Kíofáě v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.


