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Cis. 494.

Op utřeni Síálťho výboru Národního shro- 
mážd.tírepub ixy Čeitcos ovens^é podře 

§ 51 ústavní iisti..y 
zs one 55. srpna 1020 

o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Stálý výbor Národního shromáždění_ repu
bliky Československé usnesl se podle § 54 ústavní 
listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., 
za tím úře!ein, aby se prodávaly mlýiské výrob
ky a chléb tak, by celý výrobní, pokud se týče 
nákupní náklad byl plně hrazen, na tomto opa
tření:

§ 1.
Počínaje dnem 1. září 1920 bude se plaíiň při 

odběru nejvýše 1 Kč za 1 kg chlebové a 2 Kč za 
1 kg mouky vařivé. (Ceny v drobném čili od
běrní).

I. Příplatky při výdeji úředních 
v ý k a z n í c h lístků.

§ 2.
Spotřebitelé s výjimkami, uvedenými v ná

sledujících paragrafech, zaplatí při výdeji úřed
ních výkazních lísť ů k odběru chleba a mouky 
(cb^ebeuek) a odběrních listů příplatek 3 Kč za 
každý 1 kg moukv, na který zní úřední výkazní 
lístek (odběrní lišt).

, Obec (výdejna úředních výkazních lístků), 
vydá straně stvrzenku o zaplacení poplatků a vy
brané poplatky zašle za každé obdob! cbleben- 
kové okresnímu (župnímu) obilnímu úřadu pro 
Státní olrhů ústav.

Za úřední výkazní lístky, jichž nebylo zcela 
nebo z části nónžko. vrátí sc příplatek poměrnou 
částkou. BHžší předpisy budou vydány provádě
cím nařízením.

.? 3.
Od připlať u dle 'Sú 2 jsou osvobozeny kromě 

osob uvedených v § 4 též osobv. resn. domácnosti, 
které dají U obec (vvdeiuy úředních výkazních 
listí fl) nfnemné přísežné sprohlášení. jehož znění

bude ustanoveno nařízením, že nemají více než
30.000 Kč jmění, které by podléhalo dávce z ma
jetku dle zákona ze dne 8. dubna 1920, ě. 309 Sb. 
z. a n„ pokud se týče nařízení ze dne 25. června 
1920, ě. 424 Sb. z. a n„ a že v minulém roce ne
měly ročního důchodu více než 15.000 Kč ^podro
beného dam z příjmu dle zákona ze dne 25. října 
1896, č 220 ř. z., ve znění novely ze dne 23. 
ledna 1914, č. 13 ř. z., pokud se týče ze dne 9. dub
na 1920, č. 313 Sb. z. a n., pokud se týče zák. 
čl. X z roku 1909, resp. zák. čl. XXVI. z roku 
1916,’resp. IX. z roku 1918. Při výpočtu důchodu 
podle tohoto paragrafu odpočte se důchod oněch 
č erú rodiny', kteří na základě § 4 mají narok na 
nezvýšenou cenu mouky, a o rovněž dje stavu 
minulého roku. Do důchodu státních zaměstnanců 
z jej:ch služebních a zaopatřovacích požitku zapo
čítávají se jen jejich stálé požit, y služební a za
opatřovací.

O případných námitkách těch, jimž osvobo
zení od příplatku ve smyslu tohoto paragrafu 
bylo odepřeno, rozhodne s konečnou platností pří
slušná berní soráva. Námitky dlužno podat! do 14 
dnů od rozhodnutí obce (výdejny úředních výkaz
ech lístků). Příplatky, pokud by byly neprávem 
vybrány, dlužno v takovém případě vrátiti;

Osvobození od příplatků dle tohoto paiagrafu 
pifižě přižnuti všeužiteěuvm ústavům v jednotli
vých prpadech ministerstvo pro zásobování lidu, 
případně podle jeho zmocnění zemské politické 
správy (zemské hospodářské úřady). Zásady, dle 
nichž budou osvobozeny tyto ústavy od příplatků 
dle tohoto paragrafu, stanoví se nařízením.

TI. Příspěvky zaměstnavatelů.

§ 4.
Za osoby podrobené nemocenské pojistné po

vinnosti dle zákona ze dne 15. května 1919. č. 268 
Sb z. a-n.. pokud se týče dle vládního nařízení ze 
dne 23. září 1919. č. 516 Sb. z. a n.. aneb dle zá
kona ze dne ?8. července IP50, č. 127 ř. z., pokud 
se týče dle zákona ze dne 30. ledna 1920. č. 82 Sb, 
z, a n. (ve příčině pojištění domovnrm). zaplatí 
zaměstnavatel za každou osobu a poj;šfovací den 
1 Kč. kterýžto příspěvek předepíše nemocenská 
pokladna a který bude zaplacen způsobem usta
novenými v prováděcím nařízení.
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Průkaz o nemocenské pojistné povinnosti, 
který vystaví zaměstnavatel a potvrdí nemocen
ská pokladna, zprošťuje pojištěnce příplatků dle 
§ 2 tohoto opatření a opravňuje k odběru mlýn
ských výrobků, pokud se týče chleba bez prů
kazu o zaplaceném příplatku, a to kromě poji
štěnce též jeho manželku a nezletilé dítky, pokud 
tyto osoby žijí s- ním ve společné domácnosti a 
nejsou v zaměstnání podrobeném nemocenské po
jistné povinnosti. Z této výhody jsou vyňati po
jištěnci. kteří mají plat, resp. mzdu ročně nejméně
30.000 Kč. Těmto, osobám nesmějí zaměstnavatele 
vydati průkaz dle tohoto odstavce.

Osoby, které podléhají nemocenské pojistné 
povinnosti a jsou ubytovány a stravovány v do
mácnosti, podrobené příplatkům při výdejích 
úředních výkazních lístků dle § 2, musí býti přihlá- 
šováry jako příslušníci domácnosti, za které se 
platí příplatek dle § 2. Pokud náležejí k domác
nosti osvobozené'od příplatku dle § 2, jsbu rovněž 
účastny tohoto osvobození.

Zřízenci nemocenských pokladen jsou opráv
něni nahlížet! dci mzdových seznamů za účelem 
kontroly, zda osoby, podléhající nemocenské po
jistné povinnosti, jsou správně přihlášeny.

Příspěvky shora uvedené jsou splatný ihned 
po doručení platebního nálezu. Námitky podané 
proti tomuto nálezu nemají odkládacího účinku. 
Příspěvky ty mohou býti vymáhány soudní neb 
politickooi exekucí. Jinak pVí, pokud toto opa
tření ničeho jiného neustanovuje, o těchto příspěv
cích ustanovení zákona o nemocenském pojištění.

-Příspěvek tento" neplatí zaměstnavatelé za 
ony zaměstnance, kteří bydlí v domácnosti za
městnavatelově a jsou podle podaného průkazů 
jím plně živeni. Vyjmuti jsou dále zaměstnanci 
v podnicích zemědělských, kteří nejsou činni 
v-lesním hospodářství.

§ 5.
Zaměstnával-li podnikatel v den, kdy toto 

opatření nabylo účinnosti, aspoň 20 zaměstnanou, 
jest povinen platili příspěvek stanovený v § 4 
nejdéle po dobu tří měsíců i tenkrát, propustil-li 
zaměstnance a žnrenšil-li tím počet zaměstnaných 
osob, dokud propuštěný zaměstnanec neopustí 
místa dosavadního pobytu nebo nenajde jiného za
městnán/ nebo dokud zaměstnavatel nebude pla
tební povinnosti zproštěn okresní politickou 
správou.

Bližší podrobnosti budou upraveny nařízením.

111. Dávka z katastrálního výnosu
půdy.

§ 6.
K úhradě nákladů spojených se zlevněním 

mouky pro vrstvy méně majetné (§ 3) jsou po- 
vjnni vlastnici půdy žapraviti dávku, která činí 
'dvojnásobný katastrální čistý výnos vinic, zahrad

a lesů a poloviční /katastrální, čistý výnos půdy 
ostatní, podléhající pozemkově dani.

Vlastník pozemku jest oprávněn přesuífouti 
tuto dávku na skutečného uživatele (pachtýře 
atd.) půdy.

Dávka jest splatná ve dvou pololetních Uni
tách.

Bližší sc stanoví prováděcím nařízením.

IV. Všeobecná Ustanovení, 
s 7.

Obce a nemocenské pokladny jsou povinny 
spolupúsóbiti při prováděni tohoto opatření, po
kud se týče prováděcích předpisů !c němu vyda
ných.

Prováděcím nařízením bude určeno, pokud za 
tuto spolučinnost poskytne se náhrada.

§ S.
• Každý jest povinen okolnosti směrodatné 

pro stanovení shora uvedených příspěvků, pří
platků a dávek, pokud se-týče pro osvobození od 
nich dle praVdy udati příslušným úřadům a jich 
orgánům, jakož i každou změnu nasJalou v těchto 
okolnostech příslušnému místu včas oznániiii a to, 

není-li pro to úřadem předepsána jiná íhůfa. při 
výdeji úředních výkazních lístků.

V. T r e s t n í ustanovení.
§ 9.

Přestupky tohoto opatření Stálého výboru 
Národního,, shromáždění republiky Českosloven
ské trestají se politickými úřady (administrativ
ními vrchnostmi policejními) pokutou do 20.000 Kč • 
aneb vězením do 6 měsíců. Mimo to jest p,ácháte 
povinen nahraditi ušlé příplatky, pokud sé týče 
příspěvky neb dávky.

Poku.ty plynou do,.pokladny-Státního obilního 
ústavu. ^ ^

Držiteli živnostenského oprávnění muze.uD 
mimo to odňato trvale nebo na čas živnostenské 
oprávnění, případně může býti dána živnost P» 
nucenou správu.

VI. Závěrce n á ustanovení.
S 10.

Opatření toto nabývá účinnosti dnem 1- 
1920 a pozbývá platnosti dnem 31. srpna 1921.

Provedením § 6 tohoto opatření‘pověřuje s _
ministr financí a provedením ostatních ustanoveni 
ministr pro zásobování lidu.

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

Dr. Vrbenský v. 
Sonnlág v. r.
Dr. Markovlč v. 
Dr. Dérer v. r. 
Johanis v. r.

Dr.

Dr. Engliš v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Winter v. r. 

Šrobár v. r.

r.

r.

Ze státní tiskárny v Zraze.


