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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 nahlédati 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.

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, nabývá 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. rSonntág 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. -

§ 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.
Čís. 443.
Výnos poplatků určen jest v první řadě ke
hrazení nákladů úřadu pro zahraniční obchod. Nařízení vlády republiky Československé
Případného přebytku použije se k zvelebení za
ze dne G. července 1920
hraničního obchodu československého podle ná
o
organisaci
okresních (župních) obilních úřadů.
vrhu ministra pověřeného vedením úřadu pro za
hraniční obchojd schváleného ministerskou radou.
Podle zákona ze dně 15. dubna 1920, čís. 337
Zkrácení poplatků trestá se (§ 3, odst. 2.. zá
Sb.
z.
a n., nařizuje se toto:
kona) podle důchodkového trestního zákona jako
těžký důchodkový přestupek 4—20násobnou část
§ 1.
kou zkráceného poplatku. Pokutu vysloví finanční
úřad první stolice na základě zápisu sepsaného
K obstaráváni prací, které vyplývají z na
0 přestupku po vyslechnutí obviněného' bez dal řízení vlády republiky ze dne 11. června 1920,
šího řízení. Z nálezu toho lze se odvolat! k finanč čís. 390 Sb. z. a n„ o úpravě obchodu obilím, lu
nímu úřadu druhé stolice, který rozhodne ko štěninami, olcjnatými plodinami a výrobky z nich,
nečně. Odvolání jest podati u finančního úřadu dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, zřízen
první stolice, který nález vydal, do osmi dnů po jest v každém politickém okresu (na Slovensku a
vynesení nálezu nebo po jeho doručení.
v Podkarpatské Rusi v župě) okresní (župní) obilní
úřad. Na Slovensku lze v sídlech slúžnovských
§ 13.
úřadů ustanovit! exponované orgány župních obil
Pokud^podle dosavadních předpisů příslušela ních úřadů k obstarávání prací příslušejících těm
Působnost k povolování vývozu a dovozu, jakož to obilním úřadům.
1 průvozu zboží — s výjimkami uvedenými v § 1,
§ 2.
bod 1., tohoto nařízení -/ různým úřadům, ústa
Vedením okresního (župního) obilního úřadu
vům, komisím, ústřednám ntd.. přechází ta+o pů
sobnost v důsledku .? 2 zákona výlučně na úřad jest pověřen konceptní úředník příslušné politické
(župní) správy, jemuž náleží titul přednosty okrg|pro zahraniční obchod.
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ního (župního)] obilního, úřadu. Týž je pro funkci
tuto jmenován k návrhu zemské šprt . y politické
ministrem pro zásobování lidu v dohodě s mini
strem vnitra a podléhá v nejvyšší instanci věcně
ministerstvu pro zásobování lidu. Zproštění'' úřadu
neb přesazení jeho může se stáři pouze v dohodě
ministerstva vnitra s ministerstvem pro zásobo
vání lidu.
Veškerá vyřízení a opatření okresního (župního) obilního úřadu vydává přednosta jeho sa
mostatně a je vůbec jako takový na okresní (župní) politické správě nezávislý.
Přednosta budiž jako úředník politické sprá
vy okresní v zastoupení této pověřen i agendami,
jež dle §§ 10—13, pak §§ 16—24 nařízení uvede
ného v § 1 spadají do kompetence okresní poli
tické správy. Vyřízení v tomto oboru vydaná dějí
se jménem politické správy okresní. Ustanoveni
odstavce tohoto neplatí pro Slovensko a Podkar
patskou Rus.
§ 3.
Okresní (župní)| obilní úřad sestává ze sku
piny výkupní a ze skupiny rozdělovači.
§ 4.

Ve výkupní skupině budou se vyřizovati ve
škeré záležitosti, jež dle shora uvedeného naří
zeni a příslušných předpisů, které na základě jeho
byly vydány o hospodaření zabavenými plodi
nami vůbec, příslušejí okresnímu (župnímu) obil
nímu úřadu.
léto skupině přísluší obstarávali zejména:
a) šetření osevních ploch,
b) případné soupisy zásob.
c) zjištění stavu sklizně,
d) odhad.sklizně,
e) vypočítáváni množství, , jímž lze po srážce
vlastní potřeby zemědělců disponovali pro
veřejnou službu zásobovací,
í) další rozvrh okresního obilního kontingentu,
g) výkup zabavených plodin, jakož i vydávání
a provádění příkazů k odvádění jich, případně
i donucovací cestou,
h) nařizování a provádění nuceného výmlatu a
nucené odbírky,
ch) dozor nad činností podřízených kom/isionářů
a výkupnícH orgánů, jakož i kontrola odvádění
zabavených plodin vůbec,
i) rayonování provozu námezdních mlýnů, vy
stavování mlecích i šrotovních výkazů, dozor
nad námezdními mlýny á jinými podniky zpra
cujícími zabavené plodiny a jejich revise,
j) opatřování osiva.

k) spolupůsobení při opatřování uhlí a benzinu
k výmlatu a vedení veškerých záznamů, evi
dencí a Pod., jež vyplývají z uvedených prací.
§ 5.
V rozdělovači skupině budou se vyřizo
vati veškeré záležitosti úpravy spotřeby a rozdí
lení mlýnských výrobků, luštěnin a pod., jež dle
nařízení shora citovaných'a dalších ještě k tomu
vydaných předpisů příslušejí okresnímu (župnímu)
obilnímu úřadu.
Této skupině přísluší obštarávati zejména:
a) zjišfování okresního spotřebního podílu a pro
vádění veškerých s tím spojených statisti
ckých prací,
b) výdej chlebových a moučných výkazních
lístků a dozor nad orgány, jímž jest svěřeno
další rozdílení,
c) příjem a rozdílení mlýnských výrobků, luště
nin a pod., které zemským obilním ústavem
byly okresu přiděleny, a provádění veške
rých obchodů s tím spojených,
d) dozor nad rozdělovnami v okresu, jež se za
bývají dalším rozdílením mouky, a jejich re
vise,
e) dozor nad závody, jež zpracují mouku, a je
jich revise,
í) vedení veškerých záznamů, evidencí a pod.,
jež .-jsou spojeny se zmíněnými pracemi,
g) vydávání osvědčení dopravních, pokud právo
je vystavovati přísluší okresním nebo župním obilním úřadům (§ 15 nařízení vlády ze
dne 11. června 1920, čís. 390 Sb. z. a n.),
h) veškeré obchodní záležitosti, jež Státní obilní
ústav na okresní (župní) obilní úřad přenese.
Ministerstvu pro zásobování lidu, resp. s jeho
zmocněním zemské politické správě se ponechá
vá, aby v souhlasu s příslušnými zemskými obil
ními ústavy zrušila v okresích s menší agendou
výkupní nebo rozdělovači oddělení a přenesla jeho
agendu na skupinu rozdělovači, po případě vý
kupní:
i
§ 6.
Po dohodě ministerstva vnitra s minister
stvem pro zásobování lidu může okresní obilní
úřad bez' újmy v hlavních svých úkolech převzít!
ještě další práce, jež příslušejí okresní správě po
litické při státním hospodaření předměty potřeby.
§7.
Okresní (župní) obilní úřad má sídlo v místě,
kde se nalézá okresní politická správa (županský
úřad). Výnosy a opatření, jež „spadají do jeho obo
ru působnosti, podpisuje přednosta okresního
'(župuího) obilního úřadu. O trestní agendě ve
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smyslu-nařízení vlády republiky Československé
z 11. června 1920, čís. 390 Sb. z. a n., platí usta
noveni § 2, odst. 3., tohoto nařízení. Na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi orgány, které vykonávají
policejní trestní pravomoc, obstarávají i tuto
agendu.
§ 8.
Okresní (župní) obilní úřad má k vedení
svých záležitostí vlastní smluvní personál a vlast
ní úřední místnosti.
§9.
Výkupní skupina bude řízena správcem obe
známeným s hospodářskými poměry.
Výkupní skupině také náleží výkonní orgá
nové,-kteří jsou pověřeni výkupem obilí, a dále
dozor nad podniky zpracujícími zabavené plodiny.
§ 19.
Rozdělovači skupina bude řízena správcem
obchodně vzdělaným. Skupině té náleží orgány,
které byly pověřeny rozdílením mouky a kontro
lou nad závody zpracujícími mouku.
S.
/
§ 11.
Správce obou skupin jmenuje, předkládá a
služby zprošťuje zemský obilní ústav se schvá
lením zemské správy politické. Ostatní personál
kancelářský ustanovuje a propouští zemský obilní
ústav. Výkupní komisaře, kde jsou zavedeni, jme
nuje přednosta okresního (župního) obilního úřadu.
Výši služného obou správců stanoví Státní
obilní ústav se schválením ministerstva pro zá
sobování lidu.
12.
Správcové obou skupin podřízeni jsou před
nostovi okresního (župního) obilního' úřadu. Týž
nechť pečuje o účelné spolupůsobení obou skupin.
Přednosta zastupuje okresní (župní) obilní úřad na
venek a určuje v rámci těchto předpisů a jiných
v tomto směru vydaných detailních příkazů bližší
o obstarávání prací' Nemohl-Ii by přednosta pro
jakoukoliv déle trvající překážku svoji funkci zastávati. učiní zemská politická správa další opa
tření za účelem substituce.
§ 13.
Okresní (župní) obilní úřad jest podřízen
ohledně činnosti správní zemské politické správě,
ohledně Činnosti obchodní zemskému obilnímu
ústavu.
Pokud se jedná a záležitosti, jež týkají se
obojí činnosti, postupuje zemská politická správa
a zemský obilní ústav, jakožto nadřízené úřady,
v dohodě.
v
I

Zemská politická správa, jakož i zemský
obilní ústav jsou oprávněny' dohlížeti na okresní
(župní) obilní úřad v oboru své působnosti.
§ 14.
Zemský obilní ústav hradí veškeré osobní i
věcné náklady, vyjma služební požitky přednosty
úřadu.
" '
Pokud okresní obilní úřad obstarává ve smy
slu § 6 ještě jiné úkoly kromě těch, kteréž v §§ 4
a 5 jsou označeny, není povinností zemského obil
ního ústavu hraditi vyplývající z toho vyšší ná
klad.
§ 15.
Bližší předpisy o zřízení a vedení okresních
(župních) obilních úřadů vydá Státní obilní ústav
se schválením ministerstva pro zásobování lidu.
Kde toho poměry na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi vyžadují, stanoví ministerstvo pro zásobo
vání lidu^k návrhu Hospodářského úřadu pro Slo
vensko v Bratislavě nebo Zemského hospodář
ského úřadu pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě
v dohodě s ministerstvem vnitra odchylky v organisaci okresních (župních) obilních úřadů pro
tyto oblasti od výše vytčených předpisů.
§ 16.
Působnost, jež podle tohoto nařízení přísluší
zemské politické správě, obstarávají na Slovensku
Hospodářský úřad pro Slovensko v Bratislavě a
v území Podkarpatské Rusi Zemský hospodářský
úřad pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě. Pro
Hlučínsko obstarává tyto úkoly zemská politická
správa v Opavě.
§ 17.
Výkonem jest pověřen ministr pro zásobování
lidu.
§ 18.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 19.
Nařízením tímto ruší se nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 8. srpna 1919,
čís.-477 Sb. z. a n.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Johanis v. r.
Dr. Engliš v. r.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

