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Čís. 418.
Zákon ze dna 24. června 1920

o úřadu pro zahraniční obchod.
Národní shromáždění republiky Českoslo

venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Pro dobu, po kterou světové poměry hospo

dářské vyžadovat! budou státní kontrolu dovozu, 
vývozu a průvozu, zřizuje se úřad pro zahraniční 
obchod, jehož řízením pověřen jest ministr.

§ 2.
Na úřad pro zahraniční obchod přechází pů

sobnost dosud přikázaná jednotlivým minister
stvům co do povolování dovozu a vývozu, jakrž 
i průvozu všeho zboží (vyjímaje předměty stát
ního monopolu), a co do jinaké správní úpravy a 
kontroly zahraničního obchodu. Opatření ve vě
cech finančních a valutárních činí úřad pro za
hraniční obchod ve shodě s ministerstvem financí.

§ 3.
Úřad pro zahraniční obchod jest oprávněn 

vybírati za povolení, která udílí, poplatky. Jejich 
výši stanoví po slyšení odborných poradních 
sborů, jež si zřídí a jež má slyšeti také o směr- 
nicích~kvého úřadování.

Zkrácení poplatků trestá se podle důchodko- 
vého trestního zákona jako těžký důchodkový 
přestupek 4- až 20násobnou částkou zkráceného 
poplatku.

§ 4.
V působnost úřadu pro zahraniční obchod 

náleží, aby 've shodě se zúčastněnými minister
stvy připravoval a prováděl kompensační a do- 
dávací smlouvy s cizími státy.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti ode dne vy

hlášení. Kdy účinnosti ; pozbývá, ustanoví se 
zvláštním zákonem.

§ 6.
Provésti zákon ukládá se všem ministrům.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.,

jako ministerský předseda a správce ministerstva 
národní obrany.

Dr. řfotowetz v. r. Dr. Šrobár v. r. 
Staněk^ r. Dr. Beneš v. r.

Šonntág v. r„
jako ministr obchodu a správce ministerstva 

zemědělství.
říabrman v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Stříbrný v. r.
Svehla v. r. Johanis v. r.

Dr. Mefssner v. r„
Jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepří

tomného ministra sociální péče.
Dr. Englíš v. r-

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. července 1920

o nejvyšších cenách droždí.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

§ 1.

Při prodeji droždí z továrny nesmí býti pře
kročena cena 8‘30 Kč za 1 kg droždí franko sta
nice droždarny.

§2.

Při prodeji droždí v množství 34 kg a více 
nesmí býti překročena cena 10 Kč za 1 kg.

§ ta.

Při prodeji droždí y množství na dekagramy, 
t. j. y množství pod 1/2 kg (v maloobchodě) nesmí 
býti překročena cena 12 Kč za 1 kg.

§ 4.

% Překročení těchto nejvyšších cen v ’§§ 1, 2 a 
3 stanovených jest trestno jako přestupek správ
ní dle §u 6 zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 
Sb. z a n., o trestání válečné lichvy, bez újmy 
potrestání pro čin soudně' trestný, spáchaný 
tímto překročením (§ 6, odst. 3,,'téhož zákona).

Čís. 419.

§5.

Tímto nařízením pozbývá platnosti nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 17, února
1920.. č. 95 Sb, z. a n.

§6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho se pověřuje ministr pr0 
zásobování lidu a ministr spravedlnosti.

Tusar v. r.

Švehlá v. r.
Dr. Engliš v. r- 
Staněk v. ř.
Dr. Šrobár v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r.

Habrman v. r. 
Johanis v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Stříbrný v. r.
Dř. Vrbenský v. r.


