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Cis. 213.

[ Výše jeho, jakož i ceny vývozní běžných druhů
dříví budou každého měsíce v úředních novi
Nařízení ze dne 11. března 1920
nách vyhlašovány.
*
^
Komise
může
nařídili,
aby
dříví
k
vývozu
0 úpravě hospodaření a obchodu dřevem.
určené označováno bylo vývozcem značkami
Na základě zákona ze dne 24. července 1917, původu a druhu dřeva.
čís. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII. z roku 1912
V ostatním ohledu platí pro vývoz a dovoz
a čl. L. z roku 1914 nařizuje se loto:
dřeva všechny předpisy platné pro vývoz a
dovoz na základě povolení udělených Komisí
§ 1.
pro zahraniční obchod.
K obstaráváni dohledu nad řádným hospo
§ 4.
dařením dřevem pro domácí potřebu i nad vý
vozem a dovozem kulatého, tesaného, řezaného
Poplatky vývozní a dovozní nutno zapraa štípaného dříví zřizuje se jako pomocný orřán viti před vydáním povolení.
státní pro přechodnou dobu Československá
Komise jest oprávněna dovolovati místo zakomise dřevařská se sídlem v Praze. Komise pravení poplatku vývozního v hotovosti složení
tato jest podřízena ministerstvu financí, jež přiměřené záruky.
v otázkách obchodu a hospodaření bude jednati
Zapravení vývozního poplatku neb po
v dohodě s ministerstvem obchodu a zemědělství. sečkání
zapravení bude na povolení zvláště vy
Poradním orgánem Československé komise značeno a razítkem a podpisy potvrzeno. Povo
dřevařské jest sbor expertů (poradní sbor).
lení bez tohoto potvrzení jsou neplatná.
Zapravení vývozního poplatku nesprošfuje
Státní a ostatní úřady veřejné jsou povinny
podporovati komisi v odboru její působnosti a pro vývozce povinnosti odevzdali celou exportní
vádět! opatření komisí učiněná. K usnadnění a valutu ve smyslu § 6 nařízení vlády repttblikv
dosažení svých úkolů může komise použiti Československé ze dne 28. listopadu 1919,
služeb obchodních společností, jichž statutární čís. 644 Sb. z. a n.
účel jest vývoz dříví.
§5.
Při
vývozu
za
cizí
valutu bude v případu
§ 2.
kursovní diference této valuty v době udělení
Komise skládá se ze zástupců ministerstev vývozního povolení a v době výstupu zásilky
financí, obchodu a zemědělství, jakož i ze zá z území Československé republiky vývozní po
stupců lesního hospodářství, průmyslu pilař- platek dodatečně snížen neb zvýšen na částku
ského, obchodu dřívím a spotřebitelů dříví odpovídající kursu fakturované ceny v den vý
republiky Československé.
stupního celního odbavení.
Bližší ustanovení o složení Československé
Bude tudíž v těchto případech vyměřeni a
komise dřevařské, o její působnosti a orgánech zapravení poplatku vývozního dle § 4 tohoto na
obsahuje statut, tvořící součást tohoto nařízení. řízení pouze rázu provisorního.
§ 6.
§3.
Ustanovení tohoto nařízení platí také pro ob
v Do Pravomoci Československé komise dře
vařské náleží výhradně právo povolovat! vývoz chody kompensační.
a dovoz dřeva všeho druhu za určitých před
§ 7.
pokladů.
Při žádostech za povoleni vývozu dřeva nebo
.
Povolení udělují se na zvláštních formu Při koinpeusačních obchodech může býti komisí
lářích a jsou nepřevoditelna.
uložena povinnost, aby žadatel dodal komisí
Při vývozu v cestě kompeusační vyžaduje určené množství a druhy dříví domácí potřebě
& komise souhlasu Kontrolního a kompensačniho za ceny komisí určené, po případe prokázal vy
uiadu pro mezinárodní obchod v Praze.
hovění této povinnosti.
Komise vyšetřuje tuzemské a cizozemské
§ 8.
ceny dříví všeho druhu a určí, v jaké výši má
Přestupky tohoto nařízení, zejména vývoz a
i * iVe ProsP^ch státní pokladny vybírán poPlatek vývozní a dovozní z fakturované, resp. dovoz bez povolení a nesprávné údaje v žádo
stech o povolení dovozu a vývozu, jakož i padě
minimální ceny exportní, komisí stanovené.
lání obsahu povolení vývozních a dovozních, stí
1 ento poplatek bude československou ko hají se politickými úřady tresty stanovenými ve
misí. dřevařskou dle potřeby se zřetelem k po zmocňovacích zákonech v úvodě tohoto nařízení
měrům na trhu domácím a zahraničním měněn. citovaných.
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§ 9.

Vývozní poplatky podle ustanovení tohoto
nařízení dlužno zapraviti i z vývozních povolení
před účinností nařízení vydaných, avšak dosud
nepoužitých neb nevyčerpaných. Zaplacený již
poplatek se odpočítá.
Po zapravení poplatku budou stará vývozní
povolení, která dnem účinnosti tohoto nařízení
pozbývají platnosti, vyměněna za nová.
Dodatečné zapravení poplatku vývozního
může býti komisí prominuto neb sníženo ve vý
jimečných případech, zejména při zvláště výhod
ných kompensačnícln smlouvách, při vývozu do
země s dobrou valutou nebo do státu, jenž své
smluvní závazky přesně plnil.
Dovozní povolení vydaná před účinností to
hoto nařízení zůstávají v platnosti.
§ 10.'
Za účelem odvrácení hospodářské škody, již
by mohlo způsobiti plnění smluv o prodeji surové
ho dříví v tuzemsku, uzavřených před 28. říjnem
Í918 buď jednotlivci nebo bývalými státními úřa
dy, nařizuje se, aby smlouvy takové byly smluv
ními stranami ministerstvu zemědělství dó konce
června 1920 s udáním podstatného obsahu svého
k přezkoumání oznámeny.
§ 11.
Toto nařízení nabývá účinnosti pro celé území
Československé republiky dnem vyhlášení.
Ustanovení tohoto nařízení nevztahují se na
zásilky dřeva, které byly před účinností tohoto
nařízení předány železniční správě k dopravě.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo financí, obchodu a zemědělství.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Sonntág v. r.
Dr. Wisiíer v. r.
Dr. Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. fieidler v. r.
řfabrrnan v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
STATUT
Československé komise dřevařské, zřízené na
řízením vlády republiky Československé ze dne
11. března 1920, čís. 213 Sb. z. a n.
§ 1.
československá komise dřevařská v Praze
pověřena jest dohledem nad řádným hospodařením dřevem v tuzemsku a nad vývozem i dovo
zem kulatého, tesaného, řezaného a štípaného
dříví.

§ 2.
Komise skládá se ze zástupců ministerstva fi
nancí, obchodu a zemědělství, jakož i ze zástupců
lesního hospodářství, průmyslu pilařskéhO', ob
chodu dřívím a spotřebitelů dříví republiky Česko
slovenské.
Jmenovaná ministerstva určí do Česko
slovenské komise dřevařské po jednom zástupci
a jednom náhradníku. Ostatní členy českosloven
ské komise dřevařské jmenuje z členů poradního
sboru ministerstvo financí v dohodě s minister
stvem obchodu a zemědělství, a sice po jednom
členu a jednom náhradníku za každou z jmenova
ných čtyř skupin interesentů. Ministerstvo fi
nancí jest oprávněno v dohodě s oběma minister
stvy dle potřeby imenovati ještě jednoho člena
komise s náhradníkem.
Členové komise, jmenovaní z řad interesen
tů, jsou, pokud se týče jejich působnosti v komisi,
pomocnými orgány veřejné správy, státní. O zá
ležitostech, jež se prohlásí v komisi za důvěrné,
musí zachovati mlčení.
Poradním orgánem Československé komise
dřevařské jest sbor, složený s patřičným zřete
lem na zastoupení zemí československé republiky
ze 7 zástupců lesního hospodářství, z 5 zástupců
pilařského průmyslu, z 5 zástupců obchodníků dří
vím a ze 7 zástupců přímých spotřebitelů dřeva, se
stejným počtem náhradníků. Členy tohoto porad
ního sboru a jejich náhradníky jmenuje minister
stvo financí v dohodě s ministerstvem obchodu
a zemědělství.
Členové komise z řad-interesentů a členové
poradního sboru budou vzati do slibu zástupcem
ministerstva financí.
V otázkách týkajících se resortu jiných mini
sterstev neb některého státního orgánu bude zá
stupce těchto úřadů přizván do schůze komise
neb poradního sboru; zástupci ministerstev a interesovaných státních orgánů mají však i kromě
toho přístup do schůzí komise, v nichž mohou
své náhledy projevit! a návrhy činiti.
• § 3.
Schůze komise svolává zástupce ministerstva
financí z moci úřední nebo na žádost některého
člena komise.
Jednání komise řídí zástupce ministerstva
financí.
Komise usnáší se většinou hlasů. K platnosti
usnesení je třeba přítomnosti aspoň čtyř členů
komise, při čemž se předpokládá, zfe všichni čle
nové komise byli pozváni. Při rovnosti hlasů jest
rozhodujícím návrh, pro nějž hlasuje většina zá
stupců ministerstev.
Scjiůze sboru poradního svolává dle potřeby
komise. Výsledek porad těchto schůzí přednáší za
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jednotlivé skupiny expertů příslušní členové
komise.
Poradní sbor jest však oprávněn podávati
komisi též samostatné návrhy.
Členství v komisi a poradním sboru jest
funkcí čestnou.
O otázce náhrady výloh členů komise roz
hodnou zúčastněná ministerstva.
§ 4.
Záležitosti, o kterých rozhoduje komise po
předchozím slyšení poradního sboru, jsou:
1. Vyšetření tuzemských a cizozemských cen
dříví pro stanovení poplatků vývozních;
2. stanovení kontingentu dříví určeného pro
vývoz;
3. stanovení výše poplatků vývozních a do
vozních ;
4. opatření k zabezpečení tuzemské potřeby
dříví;
5. stanovení všeobecných směrnic pro povo
lování vývozu a dovozu dřeva;
6. změny formálního postupu při udělování
povolení vůbec;
7. povolování značnějších zásilek vývozních
neb dovozních.
Komise může si vyžádati též o jiných otáz
kách a případech, jež za vhodné uzná, dobrého
zdání poradního sboru.
§ 5.
Bez slyšení poradního sboru rozhoduje ko
mise :
1. o žádostech za povolení dovozu a vývozu
s výjimkou uvedenou v § 4, pod č. 7, tohoto sta
tutu;
2. o žádostech za dovolení záruky na místě
zapravení poplatků vývozních v hotovosti;
3. o všech záležitostech, jež nevyžadují do
brého zdání poradního sboru.
K obstarávání běžných prací kancelářských
použije komise jako výkonného orgánu vlastní
kanceláře s potřebným počtem sil pomocných,
majících po vzetí do slibu práva a povinnosti
orgánů veřejné správy.
Komise je oprávněna použiti zapravených
poplatků- dovozních a 2%ní části poplatků vývoz
ních k bezprostřední úhradě svých vydání re
žijních.
: Potřebné zálohy začáteční budou poukázány
ministerstvem financí.

Komise je povinna súčtovati se státní poklad
nou ve lhůtách čtvrtletních:
a) vývozní poplatky;
b) poplatky dovozní a 2%ní podíly na po
platcích vývozních, použité k úhradě režijních
vydání.
IS 7.
Komise udělí povolení vývozní v mezích sta
noveného vývozního kontingentu a po uhrazení
domácí potřeby jen v těch případech, kdy v žá
dostech udaná cena prodejní dosahuje komisí
určené ceny na trzích cizozemských. Žádosti za
povolení vývozu, nevyhovující této podmínce,
budou zamítnuty.
Zapravení poplatku bude se díti výhradně
složními lístky poštovního šekového úřadu v Pra
ze na účet komise.
Vyřízení žádosti bude stranám doručováno
výhradně poštou.
Na průkaz stvrzenky o zapraveném poplatku
bude vydáno povolení vývozní resp. dovozní, opa
třené stvrzením o zapravení poplatku razítkem
komise a podpisy dvou členů komise, z nichž je
den musí býti zástupcem některého ministerstva.
Proti rozhodnutí komise není odvolání.
§ 8.
Žádosti za povolení vývozu nebo dovozu po
dávají se u Československé komise dřevařské na
formulářích různících se od formulářů Komise pro
zahraniční obchod jen barvou papíru a přísluš
nými změnami textu.
Pro vývoz většího množství jsou přípustná
též hromadná povolení.
Dovoz může se díti na jednoduchá povolení
též po částech za podmínek komisí stanovených.
V ostatním ohledu platí pro vývoz a dovoz
dřeva všechny předpisy platné pro vývoz a do
voz na základě povolení udělených Komisí pro
zahraniční obchod.
§ 9.
Československá komise dřevařská není vý
dělečným podnikem a sama se též nezabývá vý
vozem a dovozem dřeva. Jes£ však oprávněna podporovati vývoz, na němž by braly podíl lesní ho
spodářství a dřevařský průmysl, a může k pro
vedení svých úkonů použiti služeb obchodních
společností, které se za součinnosti jmenovaných
odvětví budou zabývati dle svých stanov vývo
zem dřeva.
§ 10.
Na venek zastupuje komisi určený zástupce
některého zúčastněného ministerstva nebo jeho
ustanovený zástupce. Za komisi podpisují dva
členové komise, z nichž jeden musí býti zástupcem
některého mimiistěrstva.
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§ 11.
1. Státním úředníkům a státním učitelům,
Způsob záruky ustanoví komise v jednotli zařáděným do hodnostních tříd:
vých případech, při čemž nutno přihlížet} k tomu,
Kč.
aby nebyl ohrožen státní zájem. Při povolení zá Při ročním :služném:
I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V.tř.
ruky platí datum uděleného povolení za den
od
až včetně
16.308 Kč 20.508 Kč 450 690 800 910 1020
splatnosti poplatku.
Od toho dne nastává povinnost platiti až do
od
až výlučně
zapravení poplatku 4%ní úrok posečkávací. V pří 12.108 Kč 16.308 Kč 420 660 770 880 990
padu nenapravení v předepsané Ihůtě možno po
9.408
12.108
380 590 700 810 920
užiti záruky k úhradě posečkaného poplatku
7.308 »
9.408 »
370 570 680 790 900
s úroky.
5.808
7.308 U
350 470 560 650 740
§ 12.
v4.608
5.803
300 380 470 560 650
Poplatky za povolení vývozní, jehož použito
3.708 D
4.608 w
250 320 41^ 500 590
nebylo nebo jen částečně, budou stranám v pří
2.808 »
3.708 v
180 260 350 440 530
slušném poměru vráceny na předložení tohoto
povolení a stvrzenky o zapraveném poplatku po
2. Všem ostatním zaměstnancům a dělníkům:
srážce manipulačního poplatku stanoveného ko
Kč.
misí.
I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V. tř.
§ 13.
180 230
280
330
380
Vyhlášení komisí určených cen cizozemských
.... .....
a výše vývozního poplatku děje se v úředních
Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí,
novinách.
stanovených
§ 2 zákona ze dne 17. prosince 1919,
§ 14.
5.
3
Sb.
z.
a
n. z roku 1920, vyplácet! se budou
Přeplatky a doplatky, jež jsou odůvodněny
podle
dosud
platných zásad výpomoci měsíční
při vývozu za cizí valutu kursovním rozdílem
v
těchže
částkách.
mezi stavem příslušné valuty v den udělení vý
§ 3.
vozního povolení a v den výstupního celního od
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. dubna
bavení zásilky pohraničním celním úřadem, rovnají
v'
se rozdílu mezi zapraveným poplatkem vývozním 1920 a pozbývá jí dnem 31. srpna 1920.
a poplatkem, jenž by odpovídal kursu valuty
§ 4.
v denjvýstupního celního odbavení.
Přeplatky budou komisí vráceny z moci
Provedením tohoto zákona pověřují sc
■úřední prostřednictvím poštovní spořitelny.
všechna ministerstva.
Doplatky nutno na vyzvání komise zaslati
T. G. Masaryk v. r.
složním lístkem poštovního šekového úřadu
Tusar v. r.
v Praze na účet komise.
Švehla
v. r.,
y případě záruky počítají se úroky posečká
vací z poplatku, stanoveného dle kursu v den vý jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomných
ministrů pošt a telegrafů a zemědělství.
stupního celního odbavení.
Sonnfág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro
pro zásobování lidu.
ís. 2I4- ^
Dr. Beneš v. r.,
Zákon ze dne 9. dubna 1920
jako miništr zahraničních věcí a v zastoupení
nepřítomného ministra národní obrany.
o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům,
Dr. Heidler v. r.,
lakož i zaměstnancům v podnicích a fondech
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítom
státem spravovaných.
ného ministra železnic.
Dr. Hodža v. r„
_ Národní shromáždění republiky Českosloven
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a orgaské usneslo se na tomto zákoně:
nisaci správy a v zastoupení nepřítomného mi
§ 1.
nistra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí,
Dr. Wiiiter v. r.,
stanovených § 1, lit. B, článku IX. zákona ze dne jako ministr sociální peče a v zastoupení ne
přítomného ministra spravedlnosti.
7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., budou vypláceny
podle dosud platných zásad výpomoci měsíční
Hanit)! v. r.
Habrman v. r.
v. této výši:
n

V

n

v'

Ze státní tiskárny v Praze.
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