těch, a to od 1. dubna 1935 do konce roku 1979
bez újmy práva státu ku konversi. Z obnosů při
padajících na jednotlivé tyto skupiny bude každý
zvlášf rozdělen dle vydaných kusů na 90 pokud
možno stejných částí, z nichž každá bude vyloso
vána v půlročních tazích spůsobem, jejž stanoví
ministr financí. Vylosovaná část bude uveřejněna
v úředních listech. Na každý vylosovaný dluho
pis bude vyplacena za tři měsíce po slosování
doručiteli jmenovitá hodnota úpisu u Ústřední,
státní pokladny v Praze nebo jiných plateben, jež
budou určeny ministrem financí.
Povinnost státu vypláceti úroky z vylosova
ných dlužních úpisů obou skupin zaniká počátkem
dne, kterého bude příslušný dluhopis splatným.
Úrokování všech skupin dluhopisů počíná
v zásadě dnem složení .hotového obnosu. Úrok
až do 1, ledna 1921 odečte si (vždy1 za obě sku
piny) upisovatel při úpisu od hotového obnosu,
takže složí na hotovosti o tyto úroky méfiě.
Byl-li úpis přijat státním komisařem nebo fi
nančním úřadem na podkladě nového jím šatným
(na místě průkazu předloženého upisovně) vyžá
daného průkazu, počíná úrokování dnem, kdy
tento nový průkaz byl finanční správou uznán
správným a hotovost byla složena. Pozdil na úro_
cích jest v tom případě .povinen upisovatel vrátit!
v hotovosti upisovně.
Nebude-li úpis finanční správou dodatečně
schválen^ vůbec (§ 6, bdst. 3., pro v. nař.), bude
obnos při upsání v hotovosti složený upisovateli
vrácen bez úroků, bude-li zamítavé rozhodnuti
.doručeno upisovateli nejdéle do.tří měsíců po dni
přihlášky; bylo-li však toto rozhodnutí upisova
teli doručeno po třech měsících, zúrokuje se upi
sovateli složená hotovost 4% ročně počínajíc
prvním dnem čtvrtého měsíce po přihlášce až do
8 duň po doručení rozhodnuti. Budou-li upisovateli
povoleny ke splacení hotovosti potřebné k úpisu
splátky a nebude-li dospělá splátka do 4 neděl
splacena, bude úpis v části všech ještě zbývají
cích splátek stornován a budou nové dluhopisy
obou skupin (dluhopisy náhradní i dluhopisy
čtvrté stáhli půjčky) vydány pouze y části splá
tek řádně složených. Nebude-li tato část zplna
kryta kusy nových dluhopisů, bude přebývající
částka bez úroků hotově vrácena.
Přispívajícím členům spolku zřízeného dle
^ 11 a nás!, nařízení vládly ze dne 14. srpna 1920.
č. 489 Sb. z. a n., poskytne stát bonifikaci ve výši
1% nominální ceny složených dluhopisů váleč
ných půjček, která se vyúčtuje ihned při úpisu.
V těchto případech obdrží vlastníci válečných
půjček dluhopisy náhradní [§ 4, lit. a), zákona],
osoby pak poskytnuvší hotovosti dluhopisy nové
státní půjčky F§ 4. lit. b), zákona].
Pohledávka ze slosovatelných úpisů promlčuje se za 30 let; pohledávka z kuponů všech

dlužních úpisů promlčuje se za 6 let po dni splat
nosti.
Dluhopisy všech skupin požívají sirotčí ji
stoty. Budou znamenány na Pražské burse. Tato
půjčka jest osvobozena od daně rentové.
Ministr financí:

Dr. Engliš v. r.

Cis. 496.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 3. srpna 1920,
jimž se mění částečně a doplňuje nařízení vládni
ze dne 10. října 1919, ě. 546 Sb. z. a n., o Státním
obilním ústavu.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
Článek I.
Nařízení vládní ze dne 10. října 1919, č. 546
Sb. z. a n., se doplňuje, po případě pozměňuje a
zníti má:
Státnj obilní ústav pbVěřuje se nákupem a do
vozem obilí z ciziny, rozdělováním jeho a mlýn
ských výrobků z něho získaných, nákupem, do
vozem a rozdělováním mouky cizozemské, pro
dejem a vývozem obilí a jiných plodin do ciziny, .
dozorem nad výkupem a rozdělováním domácího
obilí a mlýnských výrobku z něho .získaných a ko
nečně hospodařením jinými plodinami a výrobky
z nich, jež jsou nebo budou předmětem státního
hospodářství. Ministerstvo pro zásobování lidů
může v oboru své působnosti pověfiti ústav ještě
jinými úkoly.
§ 2.
Nákup a dovoz obilí a mouky z ciziny, pro
dej a vývoz obilí do ciziny provádí Státní obilní
ustáv po dohodě s ministerstvem pro zásobování
lidu, financí a úřadem pro zahraniční obchod
podle plánu schváleného ministerskou radou.
§ 3.
Podrobnější ustanovení o zařízení a úkolech
ústavu obsahují stanovy, tvořící součást tohoto
nařízení.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
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Článek III.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se.mi
nistr pro zásobování lidu.
, Švehla v. r.,
jakg náměstek ministerského předsedy.
Johanís v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Engliš v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Dr. Markovič v. r.
Staněk v. r.
Stanovy Státního obilního ásíavu.
$S' r.
i
0 koly.
Státní obilní ústav má tyto úkoly:
Přejímati a náležitě opatrovati a rozdělovatj
plodiny, kterými mu přísluší hospodařiti, jakož
i výrobky z nich získané.
Kupovati a dovážeti zboží toho druhu z ci
ziny dle plánu schváleného ministerskou radou
(článek I„ § 2, nařízení) a učiniti k tomu dli po
třebná opatření.
Dáíi převzaté domácí nebo dovezené zboží
dle předpisů zpracovat! a náležitě opatrovati.
Roždí letí všecky pohotové zásoby dle záso
bovacího rozvrhu schváleného ministerstvem pro
zásobování lidu.
Vyvážeti obili a jiné plodiny do ciziny dle
plánu, schváleného ministerskou radou (článek I.,
§ 2, nár.j.
Rozdělovati otruby a jiná krmivá, jež jsou
nebo budou předmětem státního hospodářství.
Dovozní a Vývozní povolení uděluje úřad
pro zahraniční obchod na potvrzení ministerstva
pro zásobování lidu.
Státní obilní ústav jest firmou jednotlivco
vou, zapsati jej sluší v rejstřík pražského obchod
ního soudu na žádost ústavu samého.
§2.
Ostroj í.
Státní obilní ústav jest podřízen ministerstvu
pro zásobování lidu, které vydá podrobnější usta
novení o služebním spolupůsobení ústavu s orgá
ny ministerstva pro zásobování lidu a o způsobu
vyřizování věcí jemu k schválení vyhrazených.
§ 3.
0 středí.
Dosavadní správní výbor Státního obilního
ústavu a poradní sbory odboček se zrušují.

V čele Státního obilního ústavu stojí ředitel,
který stejně jako jeho náměstek jest jmenován
a íiřadiu zproštěn ministerstvem pro zásobování
lidu.
K vykonávání státního dozoru nad Státním
obilním ústavem jmenuje ministr pro zásobování
lidu se souhlasem ministra financí vládního ko
misaře. Vládní komisař má právo zastaviti opa
tření Státního obilního ústavu nebo jeho orgánů,
příčí-li se platným předpisům, finančnímu zájmu
státnímu, neb příkazům ministerstva pro zásobo
vání lidu, až do konečného rozhodmutí tohoto mi
nisterstva.
Státní obilní ústav se dělí nevýkonnou sku
pinu správní a skupinu obchodní
O zřízfení těchto skupin bližší ustanovení ob
sahuje jednací řád schválený ministerstvem pro
zásobováni lidu.
Řediteli Státního- obilního ústavu přísluší:
1. Rozhodovat! o všech otázkách ústrojné
povahy, pokud nejsou přeneseny výslovně na
zemské obilní ústavy, zejména pak stanovití
směrnice o vnitřním zařízení obchodní služby
ústavů -zemských (odboček).
2. Piořídití všeobecný plán o zásobování, jehož
schválení přísluší ministerské radě, přezkoumá
vá ti rozvrhy na zásobování zemí a dtazírati nad
jejich prováděním.
3. Vyrovnávat! stav zásob mezi jednotlivými
zeměmi dle všeobecného zásobovacího rozvrhu.'
4. Ríditi nákup a dovoz zboží z ciziny a roz
dělovat! je dle všeobecného zásobovacího roz
vrhu, jakož i řídi ti vývoz do ciziny.
5. čmiti opatření, aby byla uhrazena potřeba
vojenské správy dle pokynů daných minister
stvem pro zásobování lidu.
6. Pečovati o to, aby byly prováděny pokud
možno jednotně úkony spojené se sběrem, uklá
dáním., zpracováním a rozdělováním, zejména vytknouti všeobecné podmínky pro smlouvy _ se
zmocněnci, mlýny a jinými ústavem zaměstnanými
podniky.
7. Určovati ceny dle pokynů daných mini
sterstvem pro zásobování lidu.
8. Opatřovat! peníze a poukazovati potřebný
provozovací fond zemským obilním ústavům.
9. Kontrolovati zemské obilní ústavy ve
směru obchodním, organisačním, personálním a
finančním a vydávati příkazy, jež se týkají pro
vádění této kontroly.
10. Systemisovati úřednická místa v dohodě
s ministerstvem pro zásobování lidu, schvalovati
systemisaění návrhy ředitelů odbočky, jmenovati
i propouštěti personál při ústředí a prokuristy
zemských obilních ústavů.
136:
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Řediteli Státního obilního ústavu přidán bude
poradní sbor sestávající z 9 členů jmenovaných
ministrem pro zásobování Kdu.

3. Prováděli úkony spojené se zpracováním
zboží.
4. Rozdělovali zboží v zemi dle zásobovacího
rozvrhu vypracovaného odbočkou po dohodě se
zemskou politickou správou (zemským hospodář
ským úřadem, hospodářským úřadém pro Sloven
sko a zemským hospodářským úřadem pro Pod
karpatskou Rus), Státním obilním ústavem pře
zkoušeného a ministerstvem pro zásobování lidu
schváleného.
5. Dodali množství zboží pro vojenskou^ sprá
vu a pro potřebu druhých zemí republiky Česko
slovenské dle všeobecného zásobovacího plánu.

§5.

§ 7.

Odbočky.

V čele odbočky stojí ředitel jmenovaný mini
strem pro zásobování lidu k návrhu ředitele Stát
ního obilního ústavu.
Odbočka jest rozdělena jednak na výkonnou
skupinu správní, jednak na skupinu obchodní. Bližší
o zařízení obou těchto skupin a omezen? ‘jejich
vzájemného oboru působnosti ustanoví dle jedna
cího řádu, Vydaného ústředím (§ 3), ředitel od
bočky.
Správní agenda budiž úplně oddělena od agen
dy obchodní. Pro řízení skupiny administrativní
jmenován bude ministrem pro zásobování lidu
náměstek ředitele.
Bezprostřední řízení skupiny obchodní služ
by přísluší řediteli odbočky.
Ředitel odbočky jest obchodním zmocněncem
odbočky a jest odpovědný za řádný diod zále
žitostí. On systemisuje úřednická místa, jmenuje
a propouští se souhlasem vládního komisářs úřed
nictvo a jiný personál odbočky. Systemšsovám
úřednických míst odboček podléhá schválení ře
ditele Státního obilního ústavu.
Řediteli přidán buď poradní sbor šestičlenný,
jmenovaný ministerstvem pro zásobování lidu
k návrhu zemské správy politické (zemského ho
spodářského úřadu, hospodářského úřadu pro Slo
vensko a zemského hospodářského úřadu pro Pod
karpatskou Rus).
§ 8.

11. Udělovali prokuru St. o. ú. se schválením
Vládního komisaře.
Ředitel Státního obilního ústavu a jeho ná
městek složí v ruce ministra pro zásobování lidu
na místě přísahy slib, že bude konati své povin
nosti dle nejlepšího svého vědomí a svědomí a že
bude přísně zachovávali úřední tajemství.
§4.

Pro jednotlivé oblasti, jejichž ohraničení pří
sluší ministerstvu pro zásobování lidu, jsou zaří
zeny odbočky pod firmou „Zemský obilní ústav
v ... . .“, po případě mohou býti jich úkoly po
věřeny i jiné orgány určené ministrem pro záso
bování lidu.
Odbočky budtež zapsány do obchodního
rejstříku a zařiďte svoje hospodaření dile před
pisů vydaných Státním obilním ústavem a schvá
lených ministrem pro zásobování iidu.
Odbočka provádí zásobování země v sou
hlasu se zemskou politickou správou (zemským
hospodářským úřadem, hospodářským úřadem pro
Slovensko a zemským hospodářským úřadem pro
Podkarpatskou Rus) v mezích všeobecného zá
sobovacího rozvrhu schváleného ministerstvem
pro zásobování lidu. Zemská politická správa
(zemský hospodářský úřad, hospodářský úřad pro
Slovensko a zemský hospodářský úřad pro Podtkarpátskou Rus) dává své pokyny přímo nebo
prostřednictvím vládního komisaře, jmenovaného
ní k dozoru nad hospodařením odbočky. Tento
komisař může také zastaviti opaířeiní odbočky,
pokud odporuje platným předpisům a všeobec
nému zásobovacímu rozvrhu nebo nařízením
ústředí, až do konečného rozhodnutí zemskou poli
tickou správou (zemským hospodářským úřadem,
hospodářským úřadem pro Slovensko a zemským
hospodářským úřadem pro Podkarpatskou Rus).
§ 6. '
Obor působnosti v § 3 ústředně vyhrazený
nesmí se převésti na odbočku.
Do oboru působnosti odbočky náleží;
1. Jmenovali zmocněnce (komisionáře) po
schválení vládního komisaře odbočky a erganisovati sběr v zemi.
2. Pečovati o skladování, náležité uložení a
opatrování zboží.

Podpisování firmy.
Podpisování firmy Státního obilního ústavu
děje se tím způsobem, že ke slovnému znění mmy napsanému neb natisknutému připojí se po 
pisy dvou k podpisu oprávněných-osob. K pod
pisu oprávněni jsou vládní komisař, ředitel a Je 1
náměstek a orgánové pověření prokurou.
Za odbočku podepisuje ředitel Jako obchodní
zmocněnec a jeden z orgánů, pověřený prokuro
Státní obilní ústav a odbočky mají právo používati ve své pečeti státního znaku.
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'§ 5.
Finanční hospodaření.
Ústavu dostane se k provádění jeho úkolů dle
potřeby státních záloh, které dlužno zúročiti dle
sazby stanovené ministrem financí v dohodě s mi
nistrem pro zásobování lidu.
Podrobnější ustanovení o způsobu poukázání
a vyúčtování záloh vydá ministr financí.
§ 10.
Úvěru směnečného smí ústav, a to jen ústředí
poiižívati pouze tehdy, je-li úvěr směnečný ho
spodářsky výhodnější než zúročitelné státní zá
lohy.
O způsobu a výši směnečných závazků buďíež podány ministru financí pravidelné zprávy.
§ n
Ústav jest osvobozen od veškerých poplatků.
§ 12.
Účtování a zprávy.
Ústav má povinnost ministru pro zásobování
lidu pololetně skládati řádně doložené účty a po
dávat! zprávy o svém hospodaření, kdykoliv o to
požádá. Také má povinnost každoročně podávati
ministerské radě zprávu o svém hospodaření, ja
kož i jindy, když ona o to požádá.
§ 13.
Zrušení ústav u.
O zrušení ústavu učiní vláda k návrhu mi
nistra pro zásobování lidu příslušná opatření.
Likvidaci provede ředitel dle poukazů vlády. On
zapsati dá firmu likvidační jak do rejstříku hlav
ního závodu, tak poboček. Přebytky připadnou
státu.
Cis. 497.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 20- srpna 1920,
kterým se mčnf hranice soudního a politického
okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišfského.

chlebice ze soudního a politického okresu
Uhersko-Brodského a přiděluje se k soudnímu
a politickému okresu Uhersko-Hradišfskému.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti 3 měsíce po
vyhlášení. Provésti je ukládá se ministru vnitra
a ministru spravedlnosti.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Johanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Habrmati v. r.
Dr. Enjíliš v. rDr. Winter v. r.
Dr. Vrbenskv v. r.
Staněk v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Meissner v. r.

Čís. 498.
Nařízení presidenta zemské správy po
litické v Praze ze dne 26. srpna 1920,
č. 3/A—730, z. sp. p. 5. 251291
o změně tržních řádů v Čechách v zájmu záso
bování obyvatelstva.
Na základě § 15 cis. nař. ze dne 24. března
1917, č. 131 ř. z., o zásobování obyvatelstva
předměty nezbytné potřeby, mění, pokud se týče
doplňují se veškeré tržní řády v Čechách v zájmu
zásobování obyvatelstva tímto ustanovením:
Ve smyslu § 68 ž. ř. vyhrazují se na trzích
pro životní potřeby (potraviny) první hodiny
konsumentům kupujícím v malém.
Obchodníci s potravinami nesmějí od l/dtibna db 30. září před 8. hod. ranní, v ostatních mě
stcích před 9. hod. ranní a v neděli a ve, svátek
vůbec poživatin na trzích nakupovali.
Těm o osobám, jakož i jejich obchodním po
mocníkům neb jinakým zmocněncům jest v tomto
času návštěva trhu vůbec zakázána.
Přísnější předpisy některých tržních řádů
s pozdější hodinou předkupního práva konsu
mentům se co do této hodiny nemění, co do, ostat
ního obsahu však tam, kde již v tržních řádech
na právo to bylo pamatováno, nahrazuje se dosa
vadní text tímto novým jednotným ustanovením.
Nařízení toto nabývá ihned platnosti.
President zemské správy politické:

§ 1.

Kosina v. r.

Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920,
čís. 285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec NedaZe státní tiskárny

v

Praze.

