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• Sbírka zákonů a nařízení

Částka XCI. Vydána dne 29. července 1920.

Obsah: (Cis. 442.-449.) 442. Nařízení, kterým se upravuje zahraniční obchod a provádí zákon ze dne 
24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., o úřadu pro zahraniční obchod.—./?3. Nařízení o organisaci okres
ních (župních) obilních úřadů. — 444. Zákon o prodlouženi lhůty stanovené v § 28, bodě 4., zákona 
ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., a státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.— 
445. Zákon, kterým se mění lhůta, stanovená v § 18 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. 
a n„ o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou. — 446. Zákon o mimořádné výpomoci státním 
zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných. — 447. Zákon, 
jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním 
poddůstojníkům z povoláni, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozů
stalým — vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, 
čís. 142 Sb. z. a n. — a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti. —
448. Zákon o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním pod
důstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým 
— vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, 
čís. 142 Sb. z. a n. — pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti. —
449. Zákon, kterým se pozměňuji ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís. 112 ř. z., o zkouš
kách a periodických přehlídkách parních kotlů.

Čís. 442.

Nařízení vlády rapuáliky Československé 
ze dne 13. července 1920,

kterým se upravuje zahraniční obchod a provádí 
zákon ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., 

o úřadu pro zahraniční obchod.

Na základě zmocňovacího zákona z 15. dub
na 1920, čís. 337 Sb. z. a n., a zákona z 24. června 
1920, Čís. 418 Sb. z. a n., o úřadu pro zahraniční 
obchoď, se nařizuje:

§ I-

Do působnosti úřadu pro zahraniční ob
choď náleží:

1. Povolovati vývoz a dovoz, po případě 
i průvoz zboží všeho druhu, a to buď výslovným 
povolením anebo povolovacím potvrzením podané i 
ohlášky dovozní neb vývoznď (§ 9 tohoto na
řízení).

Ustanovení toto nevztahuje se na dovoz,, vý
voz nebo průvoz předměfů státního monopolu, 
cenných papírů, zlata a stříbra mincovaného nebo 
nezpracovaného, šeků, směnek, poukázek, po- ;

jistek, vkladních knížek, akreditivů, cizích valut 
a československých bankovek, o nichž platí dosa
vadní předpisy.

Vývoz a dovoz jakéhokoli zboží bez výslov
ného povolení nebo povolovacího potvrzení ohláš
ky jest zakázán, pokud není zvláštními předpisy 
stanoveno, že k vývozu nebo dovozu určitých 
předmětů není třeba ani povolení ani ohlušení, a 
bude trestán podle příslušných předpisů (viz § ll).

2. Uvolňovali vývozcům cizí valuty, které za 
vyvezené zboží stržili, k nákupu zboží v cizinč 
pro potřebu jejich vlastního tuzemského podniku 
(§ 8 nařízení z 28. listopadu 1919, čís. 644 Sb. z. 
a n.. o zrušení Československé devisové ústředny 
a částečném uvolnění obchodu cizími platidly). '

3. Podněcovali hospodárnou úpravu vývozu, 
dovozu a průvozu a administrativně upravovali a 
kontrolovati zahraniční obchod (§ 2 zákona).

4. Míti přehled o povoleném i uskutečněném 
vývozu, dovozu a průvozu a k tomu cíli činit! 
vhodná opatření v dohodě se Státním úřadem sta
tistickým (zákon z 28. ledna 1919, čís. 49 Sb. z. 
a n., o organisaci statistické služby).

5. Vc shodě se zúčastněnými ministerstvy 
připravovali, provádčti a kontrolovati kompen-
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sační a dodávací, kupní i prodejní smlouvy s ci
zími státy (§ 4 zákona), jakož i spolupůsobiti při 
obchodních úmluvách vůbec.

§ 2.
Opatření ve věcech finančních a valutárních 

činí úřad pro zahraniční obchod ve shodě s mini
sterstvem financí (§'2 zákona).

Úřad pro zahraniční obchod zřídí k plnění 
svých úkolů oddělení povolovací, kontrolní a ob- 
chodně-politické a poradní sbor (Komisi pro za
hraniční obchod).

§ 4.

Povolovacímu oddělení přísluší vyřizování 
žádostí o povolení dovozu, vývozu, po případě 
průvozu zboží, a potvrzování ohlášek.

V místech, jichž zvláštní potřeba toho vyža
duje, mohou býti zřízeny expositury povolovací
ho odděleni s pravomocí dle poměrů upravenou. 
Ke zřízení exposiíur v cizině je třeba souhlasu mi
nisterstva zahraničních věcí.

§ 5.
Oddělení kontrolnímu přísluší provádění dů

sledné a trvalé, zejména též létací kontroly správ
ného dodržování předpisů o zahraničním obchodě 
vydaných. Jemu přísluší zejména kontrola ústavů, 
komisí a podniků, jímž jest svěřeno provádění 
zahraničních obchodů a smluv; kontrola povolo
vacího oddělení a jeho expositur; kontrola žada
telů o povolení; kontrola transportů atd.

Všechny úřady československého státu jsou 
povinny poskytnouti řádně legitimovaným úřed
níkům kontrolního oddělení vyžádanou pomoc 
k úspěšnému splnění jejich úkolu.

§ -6.
Obchodně-poJildckčmu oddělení přísluší:
a) ' připravováti bompensační a dodávací, 

kupní a prodejní smlouvy s cizími státy ('§ 4 zá
kona) ;

b) provádět! smlouvy dódávací a kompen- 
sační, yéstí jich evidenci a kontrolu v součinnosti 
s odděleními kontrolními;

c) sledovati vývoj obchodu československého 
státu i jiných států a dle učiněných poznatků buď 
učinití potřebné opatření administrativní aneb ini
ciativně pňsobiti na naše hospodářské kruhy k do
cílení žádoucí nápravy;

d) vésti v patrnosti státní nákupy z ciziny a 
státní prodeje do ciziny v součinnosti s oddělením 
kontrolním.

§ 7,
Poradním sborem úřadu pro zahraniční ob

chod jest Komise pro zahraniční obchod.

Komise tato obsahuje:
a) Skupinové odbory, zřízené pro všechna 

důležitější odvětví hospodářská. Do skupinového 
odboru vysílají své zástupce zaměstnavatelské 
a dělnické organisace dotyčného odvětví hospo
dářského. Skupinový odbor volí z jejich středu 
svého předsedu a místopředsedu, z nichž jeden 
ma býti dělník. Do skupinového odboru budou vy
síláni také zástupci skupinových odborů pro do
davatele surovin, resp. polotovarů dotyčného od
větví a zástupci skupinových odborů pro zpraco
vatele výrobku dotyčného odvětví, resp. zástupci 
přímých bonsumentů. Skupinové odbory podá-* 
vají dobrá zdání o zvláštních otázkách svého od
větví.

b) Odbornický sbor, který se skládá z před
sedy a místopředsedů odbornického sboru, jež 
jmenuje ministr pověřený řízením úřadu pro za
hraniční obchod, z předsedu a místopředsedů sku
pinových odborů, ze zástupců všech ministerstev 
a Bankovního úřadu, ze členu obchodně-politieké 
komise spojených obchodních a živnostenských 
komicr. zemědělských rad, Ústředního -svazu 
československých průmyslníků a dělnických ko
mor po jich zřízení. Odbornický sbor usnáší se 
o zásadních Otázkách všeobecného rázu.

c) Ústřední výbor, který se skládá z předsedy 
a místopředsedů odbornického sboru a ze zá
stupců zúčastněných ministerstev, Nejvyššího 
účetního kontrolního úřadu a Bankovního úřadu. 
Předsedou ústředního výboru je ministr pověT-cný.- 

, řízením úřadu pro zahraniční obchod; náměstkem 
předsedy jest státní tajemník mi.nisierstva ob
chodu. Ústřední výbor podává ministru pověře- 
nému vedením úřadu pro zahraniční obchod pro 
obor působnosti tohoto úřadu na vyzvání i z vlast
ního podnětu svoje dobrá zdání z hlediska veřej
ného a státního zájmu. Členové ústředního vý
boru mohou také ministra upozorniti na ona usne
sení odbornického sboru a skupinových odborů,
o .nichž se domnívají, že nejsou v souladu s pro
spěchem státního a veřejného hospodářství.

§ 8.
Úřad členů Komise pro zahraniční obchod jest 

čestný a bezplatný. ,
členům ústředního výboru (§ 7, bod c), tohoto 

nařízeni) přísluší za výkon jfch funkce odškodné, 
jehož výši stanoví ministr pověřený řízením úřa
du pro zahraniční obchod.

§ 9.
Ministr pověřený vedením úřadu pro zahra

niční obchod občasně stanoví a veřejně vyhlásí 
seznamy zboží, jehož dovoz nebo vývoz tjude 
všeobecně povolován. K vývozu nebo dovozu 
těchto předmětů není potřebí přímého povolení, 
nýbrž stačí úřední potvrzení na podaném ohlá
šení dovozu nebo vývozu na předepsaných vzor
cích (§ 1, bod 1., tohoto nařízení).
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§ 10.
Aby mohl kontróJoVati údaje v žádostech o 

povolení nebo v oiilásení vývozu a dovozu, úřad 
pro zahraniční obchod a jeho orgány mohou na- 
hlédati do knih a obchodní korespondence žada
telů o dovoz a vývoz.

Úřadu píro zahraniční obchod přísluší také 
právo kontroly, zda užito bylo dovezeného zboží 
k účelům označeným v žádosti za dovozní povo
lení a .zdali bylo dáno do prodeje za ceny přimě
řené udaným cenám nákupním.

Úřad pro zahraniční obchod provádí také kon
trolu kompensacních a dodávacích obchodů a 
může žádati také od stran záruku za skutečné 
provedení kompensací.

§ 11.
Přestupky tohoto nařízení, zejména vývoz a 

dovoz bez povolení nebo bez ohlášení a vědomě 
nesprávná udání v žádostech o povolení neb ohlá
šení k dovozu a vývozu, jakož i falšování údajů 
v povoleních a ověřených ohlášeních vývozu a 
dovozu, stíhají se — bez újmy případného stíhání 
soudního nebo důchodkového — podle ustanovení 
§ 2 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., a 
zákona z 18. března 1920, čís. 188 Sb. /.. a n.

§ 12..
Úřad pro zahraniční obchod jest (§ 3, odst. I.,

“Zákona) oprávněn vybírali za povolení a potvr
zení, která udílí a vystavuje, poplatky. Jejich výši 
stanoví po slyšení skupinových odborů (§ 7, 
písm. a), tohoto nařízení) mipistr pověřený vede
ním úřadu pro zahraniční obchod.

Výnos poplatků určen jest v první řadě ke 
hrazení nákladů úřadu pro zahraniční obchod. 
Případného přebytku použije se k zvelebení za
hraničního obchodu československého podle ná
vrhu ministra pověřeného vedením úřadu pro za
hraniční obchojd schváleného ministerskou radou.

Zkrácení poplatků trestá se (§ 3, odst. 2.. zá
kona) podle důchodkového trestního zákona jako 
těžký důchodkový přestupek 4—20násobnou část
kou zkráceného poplatku. Pokutu vysloví finanční 
úřad první stolice na základě zápisu sepsaného
0 přestupku po vyslechnutí obviněného' bez dal
šího řízení. Z nálezu toho lze se odvolat! k finanč
nímu úřadu druhé stolice, který rozhodne ko
nečně. Odvolání jest podati u finančního úřadu 
první stolice, který nález vydal, do osmi dnů po 
vynesení nálezu nebo po jeho doručení.

§ 13.
Pokud^podle dosavadních předpisů příslušela 

Působnost k povolování vývozu a dovozu, jakož
1 průvozu zboží — s výjimkami uvedenými v § 1, 
bod 1., tohoto nařízení -/ různým úřadům, ústa
vům, komisím, ústřednám ntd.. přechází ta+o pů
sobnost v důsledku .? 2 zákona výlučně na úřad 
pro zahraniční obchod.

Stejně pozbývají platnosti i jiné dosavadní 
předpisy, pokud se nesrovnávají s ustanoveními 
zákona o úřadu pro zahraniční obchod a tohoto 
nařízení.

§ 14.
Toto nařízení, jehož provedením pověřuje se 

ministr, jenž řídí úřad pro zahraniční obchod, na- 
bývá účinnosti osmého dne po vyhlášení.

Účinnosti pozbude současně, jakmile záko
nem odvolána bude účinnost zákona, k jehož pro
vedení bylo vydáno (§ 5 zákona).

Švehla v. r„
v zastoupení ministerského předsedy a zároveň 
správce mimsiterstva národní obrany a jako mi

nistr vnitra..
Dr. Beneš v. r. Habrman v. r.

Dr. Engliš v. r- 
Sonntág v. r.,

jako ministr obchodu a správce ministerstva 
zemědělství.

Ďr. Meissner v. r. Staněk v. r.
Johanis v. r. Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Šrobár v. r„
jako ministr veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy a správce ministerstva pro sjednocení 
zákonodárství a organisace správy v Česko

slovenské republice.
Dr. říotowetz v. r. -

Čís. 443.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne G. července 1920 

o organisaci okresních (župních) obilních úřadů.

Podle zákona ze dně 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

K obstaráváni prací, které vyplývají z na
řízení vlády republiky ze dne 11. června 1920, 
čís. 390 Sb. z. a n„ o úpravě obchodu obilím, lu
štěninami, olcjnatými plodinami a výrobky z nich, 
dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, zřízen 
jest v každém politickém okresu (na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi v župě) okresní (župní) obilní 
úřad. Na Slovensku lze v sídlech slúžnovských 
úřadů ustanovit! exponované orgány župních obil
ních úřadů k obstarávání prací příslušejících těm
to obilním úřadům.

§ 2.

Vedením okresního (župního) obilního úřadu 
jest pověřen konceptní úředník příslušné politické 
(župní) správy, jemuž náleží titul přednosty okrg|-
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