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§ 32.

V případech, že by osoby, kterým dle § 1 bylo 
přiznáno právo přímého zásobení, práva toho 
jakýmkoli. způsobem zneužily neb dopustily se 
přestupku v té příčině vydaných předpisů, může 
zemská politická správa právo přímého zásobeni 
odejmouti. Odvolání jde na ministerstvem-pro zá
sobování lidu.

§ 33.

Pro prohlášení zboží za propadlé platí před
pisy ■§§ 22 a násl. nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 11. června 1920, čís. 390 
Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými 
výrobky.

Odběrné ceny mlýnských výrobků a chleba.

§ 1.

Cena chlebové mouky bez rozdílu druhu 
v drobném prodeji obnáší za 1 kg . . Kč l—,
cena chleba za 1 kg........................... Kč 1-42,
cena bochníku chleba o normální 
váze ls/4 kg Kč 2'50,
cena vařivé mouky bez rozdílu druhu 
včetně krupice, krup a ovesných vý
robků v drobném prodeji za 1 kg . . Kč 2--^»

Tyto ceny jsou cenami maximálními a Platí 
zásadně v drobném prodeji pro každého spotře- 
bitale v celém území Československé republiky.

§ 34.

Působnost, jež dle tohoto nařízení přísluší 
zemské politické správě, obstarávají na Slovensku 
Hospodářský úřad pro Slovensko a v území Pod
karpatské Rusi Zemský hospodářský úřad pro 
Podkarpatskou Rus. Pro Hlučínsko obstarává tyto 
úkoly zemská politická správa v Opavě.

§ 35.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Tímto, nařízením ruší se všechny dosavadní 
předpisy o úpravě spotřeby obilí, mlýnských vý
robků a luštěnin k účelům lidské výživy.

Provedením tohoto nařízení se pověřuje 
ministerstvo pro zásobování lidu.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Hoíowetz v. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Winter v. r.

Dr. Meissner v. r. 
Dr. Šrobár v. r: 
Sonntág v. r. "/' 
Johanis v. rv 
Dr. Vrbenskv v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Tusar v, r. 

r.

Čís. 500.

V těchto cenách jsou zahrnuty přikazovad 
ceny obilního ústavu, režijní přirážky okresních 
rozděloven (okresních, resp. župních obilních 
úřadů), obecních rozděloven. pokud se týče orga- 
nisací konsumeníů, režijní výlohy prodejní (při 
chlebu též výrobní) včetně dopravného, sklad
ného, půjčovného pytlů, rozprachu, ztráty a 
finančního zúročení, jakož i občanský zisk.

Zemské politické správy (zemáké hospo
dářské úřady) jsou zmocněny ve shora uvede
ných mezích stanovití blíže cenové předpisy, ze
jména výši režijních přirážek obecních rozdě
loven. dopravních sazeb a pod. Pokud se týče 
režijních přirážek okresních (župních) rozděloven, 
dlužno výši jich stanovití se souhlasem mini
sterstva pro zásobování lidu.

Živnostenským a jiným podnikům zpracují
cím mlýnské výrobky za účelem výdeje druhot
ných výrobků přímo spotřebitelům, jako ho
stincům, kuchyním, uzenářským podnikům a 
pod. budou se přiděíovati mlýnské výrobky (§ 16 
nařízení vládního o úpravě spotřeby obilí a mlýn
ských výrobků ze dne 2. září 1920, čís. 499 Sb. 
z. a n.) za ceny odběrné (ceny v drobném) bez 
rozdílu, dostávají-lí příděly prostřednictvím 
okresního (župního) obilního úřadu či přímo od 
zemského obilního ústavu.

Úhrada rozdílu mezi cenami přikazovacími obif- 
nífao ústavu a cenami výrobními mlýnských 

výrobků.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 2. íáří 1920,
Jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 
25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě 

a úhradě cen mlýnských výrobků.

Na základě opatřeni Stálého výboru ze dne 
25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě 
* úhradě cen mlýnských výrobků, nařizuje 
fee toto:

I. Příplatky při výdeji úředních 
výkazních lístků a odběrných 

listů.

Zásadně jest každý spotřebitel povinen hra
dit! rozdíl mezi výrobní (kupní) cenou a cenou 
přikazovad mlýnských výrobků ve způsobu 
příplatku při výdeji úředních výkazních lístků 
opravňujících k odběru mlýnských výrobků, 
resp. chleba na spotřební dávku, af jsou to
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úřední výkazní lístky k odběru chleba a mouky 
(chlebenky) dle § 9 c;t. nař. o úpravě spolřeby 
obilí a mlýnských vý. obků nebo hromadné po
ukazy dle § 11 či denní výkazní lístky dle § 12 
téhož nařízení. Příplatky ty platí se v obnosu 
Kč 3'— za každý kilogram mouky, na který zní 
úřední výkazní lístek. Jednomu kilogramu chle
bové mouky se rovná l--40 kg chleba (normální 
bochník o váze 175 kg rovná se 1‘25 kg mouky). 
Při dávce 2 kg mouky na osobu týdně vypadá 
tudíž na jeden normální úřední výkazní lístek na 
4 týdny obnos 24 Kč-

Příplatku dle téhož klíče podléhali odběrné 
listy vydávané dle § 14 cit. nař. o úpravě spo
třeby obilí a'mlýnských výrobků podnikům zpra
cujícím mlýnské výrobky za účelem výdeje 
druhotných výrobků přímo spotřebitelům, jako 
hostincům, kuchyním a pod.

Nezaplatí-li se příplatek dle 1. odst. tohoto 
paragrafu, nesmí výdejna úředních výkazních 
lístků, pokud se týče odběrných listů těchto vy- 
dati. leč by byl dotyčný spotřebitel dle následu
jících ustanovení povinnosti k placení příplatků 
zproštěn a osvobození to níže předepsaným 
způsobem prokázal.

§ 3.

Spotřebitelům, kteří zaplatili příplatek při 
výdeji úředních výkazních lístků dle § 2 tohoto 
nařízení, vydají se úřední výkazní lístky opatřené 
zvláštním označením; bližší úpravu těchto lístků 
určí od případu k případu ministerstvo pró^ zá
sobování lidu. Lístky ty slouží zároveň spotřebi
teli za potvrzení o tom, že příplatek zapravil, a 
opravňují bez dalšího k odběru mlýnských vý
robků resp. chleba dle platné spotřební dávky.

Lístky ty jsou přísně súčtovatelné a vyda- 
ivají se obcím (výdejnám lístků) proti hotovému 
zaplacení připadajícího obnosu. ^Obnos ten 
dlužno zapraviti složním lístkem poštovní spon- 
telny na účet zemského obilního ústavu a styr" 
ženku šekového úřadu jakožto průkaz o o^ e- 
slání příslušného obnosu předložití okresnímu 
(župnímu) obilnímu úřadu, načež rnůze ten o 
teprve úřední výkazní lístky v množství ^“P0" 
Vídajícím zapravenému příplatku. obci (vydejn 
úředních výkazních lístků) vydati. Lístky, cer 
Výdejna skutečně vydá spotřebitelům, opatři ta o 
Při výdeji zřetelně razítkem obce resp. vy ejm, 
a to na všech týdenních ústřižcích, kdežto z - 
valící lístkv (nevydané spotřebitelům), které ne
smí býti přetištěny razítkem, možno yrát.ti ao 
8 dnů od početí dotyčného chlebenkoye o 
Příslušnému okresnímu (župnímu) obilnímu i , 
jenž připadající zapravený obnos pbci vra . 
kud se týče poukáže. Za pfebskni: n .{{
8denní zmíněné thůtě vrácené hstkt ,
Příplatky předem zaplacené obcí (
lístků).

Pro přechodnou dobu, pokud by snad úřední 
výkazní lístky se zmíněným označením nebyly 
výdejnám lístků včas dodány, jest přípustno 
spotřebitelům zapravivším přípla!ek dle § 2 vy- 
dávati stejné úřední výkazní lístky jako spotře
bitelům od příplatku toho osvobozeným, avšak 
v takových případech jsou povinny výdejny 
lístků vydati jim zvláštní potvrzení dle vzorce 
příloha I. Potvrzení ta dlužno vydávati průpisem •/. 
z blokovních knih, postupně číslovati a originál 
každého potvrzení ponechali v blokovní knize. 
Tímto potvrzením by se musil spotřebitel při 
odběru mlýnských výrobků resp. chleba vyká
zat! vedle předložených platných úředních výkaz
ních lístků, a prodejna je povinna v potvrzení na 
příslušném místě potvrditi výdej dotyčného množ
ství zboží.

§ 4.

Obec (výdejna úředních výkazních lístků) 
poznamená v zásobovacím katasTu u každé jed
notlivé domácnosti obnos vybraný na příplatcích, 
při čemž ve formě zlomků vyznačí, kdy pří
platek ten byl zapraven.

Do lhůty, kterou k tomu stanoví okresní 
(župní) obilní úřad, po uplynutí každého chleben- 
kového období, jest povinna obec (výdejna lístků) 
zaslati okresnímu (župnímu) obilnímu úřadu, pří
padně kontrolnímu místu úřadem proto určenému 
výkaz dle vzorce příloha II. o přijatých, vydá- ./t 
ných, zbylých resp. vrácených a od prodejen 
odevzdaných úředních výkazních lístcích za 
uplynulé chlebenkové období spolu s výkazem 
o stavu zásob mlýnských výrobků. Současně 
dlužno předložit! případně zbylé výkazní lístky 
(mimo ony v 1. odst. § 3 uvedené), jakož i ode
vzdané chlebenky spořádané v balíčcích dle jed
notlivých prodejen, při čemž na obalu balíčku 
(na páskách) dlužno kromě prodejny vyznačit! 
též množství odvedených lístků, pokud se týče 
odpovídajícího tomu množství mlýnských vý
robků.

§ 5.

Hromadné úřední výkazní lístky k odběru 
chleba a mouky a odběrné listy, jichž výdej jest 
vyhrazen okresním (župním) obilním úřadům, 
buďtež vydávány průpisy z blokovních knih, 
buďtež postupně číslovány a originál budiž po
nechán v blokovní knize. Strana, žádající o hro
madný výkazní lístek, pokud se týče odběrný 
list, musí prve předložit! stvrzenku šekového 
úřadu co doklad, že připadající obnos byl odeslán 
obilnímu ústavu. Stvrzenku tu dlužno přilepiti na 
originál hromadného výkazního lístku, pokud se 
týče odběrného listu, ponechaný v blokovní knize.

§6.

V případě, že by výjimečně nemohla být! 
vydána spotřební dávka na lístky, při jichž vý-
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ďeji byl zaplacen příplatek dle § 2, může pří- ] 
slušný okresní (župní) obilní úřad k žádosti spo
třebitelově na základě potvrzení obecního úřadu 
(výdejny lístků) o tom, že následkem nedo
statku pohotových zásob spotřební dávka ne
mohla býti vydána, prodloužiti platnost dotyč
ných výkazních lístků na další týden, případně 
chlebenkové období. Při výdeji úředních výkaz
ních lístků na další chlebenkové období obdrží 
domácnost o tolik lístků méně, kolik jich bylo 
z minulého období probngováno. Na zlomky 
nehonorovaných prolongovaných lístků, které 
nečiní dohromady pro dotyčnou domácnost celý 
výkazní lístek (4nedělní), se nebéře zřetel. Pro
dloužení platnosti takovýchto lístků dlužno vy
značit! na rubu lístků u připojení razítka okres
ního (župního) obilního úřadu a podpisu odpo
vědného jeho zástupce. Prolongování výkazních 
lístků budiž odepřeno, není-li nade všechnu po
chybnost vyloučena možnost zneužití.

Okresní (župní) obilní úřady jsou oprávněny 
na základě zmocnění zemské politické správy 
(zemského hospodářského úřadu) v případě po
třeby zvláště upraví'i prodej mlýnských výrobků 
resp. chleba pro spotřebitele platící příplatek 
dle § 2.

§ 7.

. Příplatek při výdeji úředních výkazních 
lístků dle § 2 musí platit! všechny osoby, pokud 
se týče domácnosti,

1. které mají jmění více než ,30.000 Kč pod
léhající dávce z rftajetku dle zákona ze dne
8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n„ pokud se týče 
dle nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 424 Sb. 
z. a m, nebo

2. které v minulém; roce měly ročního dů-. 
chodu více než 15.000 Kč podrobeného dani 
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. dubna 1920, cis. 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 tom dlužno přihlížet! k majetku, 
pokud se týče příjmům veškerých členů domác
nosti dohromady, vyjma podnájemníky, u nichž 
otázka, zda podléhají příplatku dle § 2, musí býti 
řešena samostatně.

Při výpočtu důchodu dle tohoto paragrafu 
odpočte se důchod oněch členů rodiny, kteří mají 
nárok nta nezvýšenou cenu mouky dle § 4 
opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, 
čís. 494 Sb. z. a n., pokud se týče dle § 13 tohoto 
prováděcího nařízení, a to rovněž .<ile stavu mi
nulého roku.

Osoby, pokud se týče domácnosti, činící 
nárok na osvobození od příplatku dle § 2 z dů
vodu, že nemají majetku ani důchodu ve výši 
shora uvedené, musí tento svůj nárok prokázati

písemným přísežným prohlášením dle vzorce 
příl. IH. Podnájemníci m .sí podat! samostatná •/. 
tato prohlášení, při čemž, nemají-li vlastního 
majetku neb důchodu, z něhož by kryli svoli 
výživu, musí přihlížet! k majetku a důchodu 
těch, kdož hradí výlohy s jích výživot^spojené.
Za nesvéprávné osoby musí dáti toto^prohlášení 
jich zákonný zástupce.

§8.

U státních zaměstnanců a zaměstnanců stát
ních podniků, fondů a ústavů v širším slova 
smyslu včetně vojenských, pokud nepodléhají 
nemocenské pojistné povinnosti, af již jsou v činné 
službě neb na odpočinku, započítávají se do je
jich důchodů ze služebních neb zaopatřovacích 
požitků jen jejich stálé požitky služební, pokud se 
týče zaopatřovací (služné a místní přídavky, 
pokud se týče pense a vychovávací příspěvky, 
nikoliv jiné přechodní nebo mimořádné přídavky, 
tedy za žádných okolností se nezapočítávají dra- 
hotní přídavky, poskytované z důvodů mímoe 
řádných poměrů).

§ 9.

O tom, zda jednotlivé domácnosti přísluší 
osvobození od příplatků dle § 2, rozhodne na 
základě podaného přísežného prohlášení (vzorec 
příloha III.) obec (výdejna úředních výkazních 
lís ků) po případném předchozím šetření. Osvo
bození dlužno odepříti v každém případě, kde 
obec (výdejna lístků) má důvodné pochybnosti
0 správnosti prohlášení a není sama s to, aby 
vlastním šetřením zjistila pravý stav věci. Ode
pření dlužno na prohlášení do očí bijícím způso
bem, na př. červeným inkoustem vyznačit!, dato
vat! a opatřili podpisem zástupce obce.

Námitky proti tomuto rozhodnutí musily by 
býti podány do 14 dnů od rozhodnutí obce (vj - 
dejny lístků). O námitkách rozhodne s konečnou 
platností příslušná berní správa. Do ié doby, 
než by tato dala námitkám místa, možno vydá- 
vati stěžovateli úřední výkazní lístky jen proti 
zapravení příplatku dle § 2, při čemž spotřebitel 
má právo požadovat! krom lístků Vydávaných 
dle § 3 tohoto nařízení zvláštní stvrzenky o za- 
praveném příplatku dle vzorce příloha I. Opis 
rozhodnutí berní správy dlužno zaslat! současně 
zemskému obilnímu ústavu. Neprávem vybrané 
příplatky jest povinno místo, kterému byly od
vedeny, straně vrátit!.

§ 10.

Osvobození od příplatku dle § 2 se přiznává 
všem veřejným ústavům léčebným a humanitním* 
vydržovaným resp. spravovaným obcemi, okre
sy, župami, zeměmi neb státem, dále zemským 

donucovacím pracovnám a polepšovnám, jakož
1 státním trestnicím a věznicím.

i
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Zemské politické správy (zemské hospodář
ské úřady) jsou zmocněny přiznati osvobození od 
příplatku toho všeuzitečným ústavům a podnikům, 
jako veřejným kuchyním, studentským mensám a 
pod., u nichž jest vyloučen jakýkoliv výdělečný 
účel.

V jiných případech jest osvobození všeužiteč- 
ných ústavů od příplatku dle § 2 vyhrazeno mi
nisterstvu pro zásobování lidu; o osvobození to 
dlužno žádati písemnou žádostí podanou prostřed
nictvím příslušného okresního (župního) obilního 
úřadu, při čemž nutno připojili prohlášení o ma
jetkových poměrech a příjmech ústavu, potvrze
né příslušnou berní správou.

II. Příspěvky za m ě s t n a v a t e 1 ú.

§ 11.

Zaměstnavatel Jest povinen za každou za
městnanou sílu, podléhající nemocenské pojistné 
povinnosti dle zákona ze dne 15. května 1919, 
čís. 268 Sb. z. a n„ pokud se týče dle vládního 
nařízení ze dne 23. září 1919, čís. 516 Sb. z. a n., 
aneb dle zákona ze dne 28. července 1889, čís. 
127 ř. z., pokud se týče dle zákona ze dne 30. 
ledna 1920, čís. 82 Sb. z. a n„ zaplatit! s výjim
kami níže uvedenými za každý pojišřovací den, 
t. j. den, ža který se předepisují nemocenské po
jistné příspěvky, 1 Kč.

Příspěvky ty předepíše nemocenská poklad
na zároveň s nemocenskými pojistnými příspěv
ky tím způsobem, že na platební listině, jež musí 
vykazovat! u každého pojištěnce v samostatném 
sloupci ppčet pojišťovacích dnů, dle úhrnného 
Počtu těchto dnů všech ý úvahu přicházejících 
zaměstnaných sil, vypočte celkovou výši příspěv
ků pro Státní obilní ústav. Jinak mohou pokladny 
používat! tiskopisů pro výplatní listiny dosud ob
vyklých. Od předpisu příspěvků dle tohoto para
grafu vyrozumí se zaměstnavatel s použitím for- 

•/. muláře dle vzorce příloha IV.
Příspěvky zaměstnavatelů nepředplsují se 

pro Státní obilní ústav za:

1- síly zaměstnané výhradně při polním ho
spodářství včetně podniků zahradnických a vinic 
— naproti tomu osvobození to neplatí pro síly 
zaměstnané při lesním hospodářství;

2. zaměstnance, jimž zaměstnavatel poskytu
je byt a pilnou stravu. Okolnost tuto musí zaměst
navatel prokázat! prohlášením resp. potvrzením 

. (vzorec příloha III.).

Osoby, které podléhají nemocenské pojistné 
Povinnosti a jsou ubytovány a stravovány v do
mácnosti, podrobené příplatkům při výdeji úřed
ních výkazních lístků dle §u 2. Jako služebné, 
učňové a pod., musí býti přihašovány Jako pří
slušníci domácnosti, za které se platí příplatek dle

§u 2. Pokud náležejí k domácnosti osvobozené od 
příplatku dle §u 2, jsou rovněž účastny tohoto 
osvobození.

§ 12.

Předpisy příspěvků za minulý měsíc dlužno 
doručiti zaměstnavateli způsobem u nemocenské 
pokladny obvyklým, nejdéle do 30 dnů po uply
nutí předchozího měsíce. Pokud není u pokladny 
obvyklé vybírati příspěvky výběrčími, budiž 
k předpisům připojen složní lístek poštovní spoři
telny, k tomu účelu zvláště zařízený, na němž 
jest vyznačeno, že plat týká se dávky ku zlev
nění mouky pro Státní obilní ústav prostředni
ctvím subkonta příslušného okresního (zimního) 
obilního úřadu (vzorec příl. V.). Na lístcích těch .. 
musí pokladna vyplnit! předepsaný obnos a slo- r 
ženku a stvrzenku opatřit! svým razítkem. Po
štovní úřad příspěvky přijímající oddělí stvrzenku 
od súčtovanky a denně zašle stvrzenky příslušné 
nemocenské pokladně. Stejně jsou povinny po
kladny, vybírající příspěvy výběrčími, vybrané 
obnosy zasílali denně s použitím týchž síožních 
lístků na dávku ku zlevnění mouky na účet okres
ních (župních) obilních úřadů pro Státní obilní 
ústav.

Do téže lhůty musí býti též vyrozuměn pří
slušný okresní (župní) obilní úřad o sumárním 
předpisu příspěvků předepsaných zaměstnavate
lům, majícím sídlo podniku v dotyčném okresu 
(župě), s použitím výkazů de Vzorce příloha VI., •/, 
v němž dlužno v dalších měsících uvésti též výši 
vybraných, pokud se týče dlužných příspěvků.

Příspěvky- přeďepsané jsou splatný ihned po 
doručení platební listiny. Případné námitky- proti 
platebnímu nálezu (platební listině) nemají odklá
dacího účinku, nýbrž místo, které příspěvky při
jalo, jest povinno neprávem přijatý obnos straně 
vrátiti. O případných námitkách rozhodují poli
tické úřady podle obdoby předpisů o nemocen
ském pojištění.

Nebyly-li příspěvky zapraveny do osmi dnů 
od doručení předpisů, zahájí pokladna exekuční 
jich vymáhání. Příspěvky zaměstnavatelské k čá
stečné úhradě ceny mlýnských výrobků lze vy
máhat! politickou neb soudní exekucí.

Pokladny, jakož i úřady dožádané o exekuční 
vymáhání příspěvků jsou povinny postupovat! 
při tom s největší rychlostí.

§ 13.

Osoby podléhající nemocenské pojistné po
vinnosti mají s výjimkou uvedenou níže v tomto 
paragrafu nárok na odběr úředních výkazních 
lístků bez příplatku dle §u 2. Výhody té jsou 
účastny též manželka a nezletilé dítky pojištěn
covy,^ pokud bydlí a se stravují s pojištěncem ve 
společné domácnosti á pokud nejsou samy v za
městnání podléhajícím nemocenskému pojištění,
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v kterémžto případě musí přivésti svůj nárok 
zvláší k platnosti.

Pojištěné osoby musí se k tomu účelu u vý- 
•/. 'dejny lístků vykázati potvrzením dle vzorce VIT. 

zřetelně vyhotoveným a potvrzeným vždy pro to 
které chlebenkové období zaměstnavatelem a po
kladnou, u níž jsou pojištěny.

Okresní (župní) obilní úřady mohou poskyt- 
nouti k návrhu příslušné pokladny úlevy od po
vinnosti dáti si potvrzovati pro každé chleben
kové období dotyčný průkaz nemocenskými po
kladnami v těch případech, kde není se co obá- 
vati zneužití, pokud jest postaráno jiným způso
bem o dostatečnou kontrolu. Úlevy ty musí býti 
odvolány, jakmile byla zjištěna nějaká nespráv
nost.

Zaměstnavatelé nesmějí vydati potvrzení dle 
tohoto paragrafu oněm zaměstnancům, kteří do
stávají platu, resp. mzdy ročně nejméně 30.000 Kč.

§ 14.

Při výdeji úředních výkazních lístků srovnají 
výdejny data uvedená v předložených potvrze
ních se zásobovacím katastrem, případně se jinak 
přesvědčí o správnosti dotyčných dat a smějí 
Vydati úřední výkazní lístky bez zaplacení pří
platků ve smyslu § 2 toliko v tom případě, když 
nebyla shledána žádná nesprávnost, resp. když 
správnost předložených prohlášení, resp. potvrze
ní jest nepochybná. Výdej lístků výkazních bez 
příplatků se rovněž vyznačí v zásobovacím ka
tastru.

Kontrolu provádějí nejenom orgány a zmoc
něnci okresního (župního) obilního úřadu a orgá
ny úřadů obecních, pokud se týče výdejen úřed
ních výkazních lístků, nýbrž 1 zřízenci nemocen
ských pokladen, kteří jsou oprávněni nahlížeti za 
tím účelem do výplatních listin.

Okresní (župní) obilní úřady, pokud tak vý
slovně všeobecně nenařídí zemské politické sprá
vy (zemské hospodářské úřady), mohou naříditi 
pro celý svůj obvod. resp. pro jednotlivé obce, že 
veřejnou vyhláškou v obcích, resp. vývěsy ve 
Všech domech má býti vždy publikováno, které 
domácnosti a pro kolik členů odebírají úřední vý
kazní lístky, na kolik výkazních lístků platí po
platky za jich výdej a kdo jsou osvobozeni na 
základě členství u nemocenské pokladny, resp. 
z důvodů, že nemají příjmů přes 15.000 Kě, resp‘. 
majetek přes 30.000 Kč.

§ 15.

Zaměstnával-li podnikatel v den, kdy toto 
nařízení nabylo účinnosti, aspoň 20 zamčstnanců, 
jest povinen platili příspěvek stanovený v §u 11 
tohoto nařízení nejdéle po dobu tří měsíců i ten
kráte, propustil-li zaměstnance a zmenšil-li tím 
počet zaměstnaných osob, dokud propuštěný za

městnanec neopustí místa dosavadního pobytu 
nebo nenajde jiného zaměstnání, nebo dokud za
městnavatel nebude platební povinnosti zproštěn 
okresní politickou správou. Okolnosti ty musí za
městnavatel prokázati.

Ustanovení tohoto paragrafu ftevztahují se 
na průmyslové podniky saisonní, pokud by síly 
v nich zaměstnané byly propuštěny následkem 
normálního ukončení saisony.

§ 16.

Okresní (župní) obilní úřady musí vésti v evi
denci dle jednotlivých obcí příplatky dle § 2 od
vedené za úřední výkazní lístky pro majetné, dále 
příspěvky zaměstnavatelské k částečné úhradě 
ceny mlýnských výrobků dle jednotlivých nemo
cenských pokladen, jakož i příplatky za výdej 
hromadných výkazních lístků, pokud se týče od
běrních listů. Obnosy vybrané musí býti denně 
súčtovány se zemským obilním ústavem. Zem
ský obilní ústav pak podává měsíčně úhrnné zprá
vy (zemské přehledy) Státnímu obilnímu ústavu.

III. Dávka z katastrálního výnosu
půdy.

§ 17.

Dávka z katastrálního výnosu půdy, které má 
býti použito k úhradě nákladů spojených se zlev
něním mouky pro vrstvy méně majetné, osvobů- 
zené od příplatku dle § 2, se upravuje zvláštním 

vládním nařízením.

Všeobecná ustanovení.

§ 18.

Veškerá potvrzení díle předchozích paragrafů 

jsou kolku prosta.-

§ 19.

Obce a nemocenské pokladny jsou povimut 
spolupůsobit! při provádění opatření Stálého vý
boru z kraje citovaného, pokud se týče provádě

cích předpisů k němu vydaných.
Za skutečné výlohy prováděním těchto před

pisů vzniklé poskytne se jim úhrada v percen- 
tuelní části vybraných a řádmě odvedených pří
spěvků, pokud se týče příplatků, kteroužto výši 
se zmocňuje stanovit! ministerstvo pro zásobo

vání lidu.
§ 20.

Každý jest povinen veškeré okolnosti směro
datné pro stanovení shora uvedených příspěvkm 
pokud se týče pro osvobození od nich dle pravdy 
udatl příslušným úřadům a jich orgánům^ ia^0j' 
i vůbec okolnosti rozhodné pro výdej úředních 
výkazních lístků k odběru chleba a mouky; dlaie 
jest povinen hlásit! každou změnu v okolnostech
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těchto nastalou včas příslušnému místu, a to, není- 
li pro to úřadem stanovena Jiná lhůta, při výdeji 
úředních výkazních lístků.

§ 21.
Přestupky tohoto nařízení trestají politické 

úřady (administrativní vrchnosti policejní) poku
tou do 20.000 Kč aneb vězením do šesti měsíců. 
Mimo to jest pachatel povinen nahradili ušlé pří
platky, pokud se týče příspěvky.

Veškery pokuty uložené dle tohoto nařízení 
plynou do pokladny Státního obilního ústavu.

Držiteli živnostenského oprávnění může býtl 
mimo to trvale nebo na čas odňato živnostenské 
oprávnění, případně může býti dána živnost pod 
nucenou správu.

& 22.
Pro ony obvody, .ve kterých by nemohly býtl 

včas vydávány úřední výkazní lístky se zvlášt
ním označením dle § 3, resp. by se nemohlo pro- 
vésti přísné jich súčtování, nařizuje se jakožto 
přechodní opatření toto:

Prodejny jsou povinny vydávat! mlýnské 
výrobky, pokud se týče chléb spotřebiteli, před- 
loží-li platné úřední výkazní lístky a vykáže-li se 
mimo to zároveň buď potvrzenkou, že zapravil 
na. běžný týden, resp. dotyčné chlebenkové ob
dobí příplatek dle § 2, neb potvrzením dle vzorce 
IH„ že nemá majetku většího než 30.000 Kč pod
léhajícího dani z majetku, ani příjmů větších než
15.000 Kč podléhajících dani z příjmu dle § 3, neb 
konečně potvrzením dle vzorce příloha VII. o tom, 
že on sám, resp. jeho manželka a dítky jsou osvo
bozeni na základě pojištění u nemocenské po
kladny dle § 13 tohoto nařízení. Nejsou-li tyto 
podmínky splněny, nesmí býti zboží nikomu vy
dáno.

§ 23.

Za účelem provádění tohoto nařízení na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi jest zmocněno mini
sterstvo pro zásobování lidu. by vydalo, vy- 
slechnouc tamní zemské hospodářské úřady, 
zvláštní prováděcí předpisy k opatření Stálého 
výboru ze dne-25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., 
dle zásad obsažených v tomto nařízení.

V rámci těchto zásad je oprávněno minister
stvo pro zásobování lidu, pokud se jedná o pod
řízené otázky technického rázu, k provádění těch
to zásad povoliti úchylky od předpisů tohoto na
řízení.

§ 24.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 
1920 a pozbývá platnosti dnem 31. srpna 1921.

Pokud se jedná o vybírání příplatků při vý
deji úředních výkazních'lístků dle § 2 tohoto na
řízení, počíná účinnost tohoto nařízení oním chle- 
benkovým obdobím, které nejblíže následuje po 
nabytí platnosti tohoto nařízení, resp. příplatky 
dle § 2 dlužno vybírali za úřední výkazní lístky 
vydané na nejbližší chlebenkoyé období.

Prováděním tohoto nařízení se pověřuje mi
nisterstvo pro zásobování lidu.

; Tusar
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
ílabrman v. r.
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r 
Dr. Winter v. r.

v. r.

Dr. Mé5««ner v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Sonntág v. r. 
johanis v. r.
Dr. Vrbenský v, r. 
Dr. Markoviě v. r.

V
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Příloha I

Přednosta domácnosti

bytem v.............................................................ulice....... ................... —................ číslo........................... -

zaplatil dnes za_____ ___ úřední(ch) výkazní(ch) lístky(ů) k odběru chleba a mouky na týdny

___________ až....... ............... příplatek Kč 3-— za každý kilogram mouky, tudíž celkem částku

Kč t. j. (slovy)

Y. dne. 19

Bazítko výdejny lístků a podpis 
vydávajícího orgánu:

neuč*

Vydáno

na týden '

-

bochníků chleba

mouky

----------------- -------

Razítko (podpis) 
prodejny

'



Obec Příloha II.

Hlášení spotřeby mlýnských výrobků
a výkaz úředních výkazních lístků k odběru chleba a mouky.

Chleb enkové období (týden):..................... od-------------------------------- do---------------------------------- 19_____

Úhrnný počet civilního obyvatelstva......................... ... .................................. _____

Od toho samozásobitelé ............................. ... ....... ............. .................. ...... .

Zbývá nesamozásobitelá............................. ... ........................ ... ................................... ........................ .

Zásobují svazy spotřebních družstev (konsumy) (odčetně) .................................^............................. .

Zbývá obci k zásobení........................................... ........................................ ............ .................... .........

pro které při dávce .....................g mouky chlebové a...... .... ..... .... g mouky k vaření jest.spotřeba!

úhrnem mouky chlebové na 1 týden...... .............kg, na chlebenkové období.....................................„....kg

„ „ k vaření „ 1 * .................... kg, „ „ „ ............... ....................... ....kg

Pšeničná
Žitná

Ječná PhPOf-i
W R

ýž
e

Úhrnem mouky

kru
pice

k va
ření

chle
bová

k va
ření

chle
bová k vaření chlebové

Stav skladu na počátku období 
chlebenkov. (minulého) (t.j. ... )
Přiděleno v minulém období 

(t. j.......... .)..........................
Pohotové množství pro minulé

období (t. j. ....... ) ....
Rozděleno v minulém období 

(t. j...........)..........................
Zbývá tudíž na počátku tohoto 

období běžného (t. j.......... )

Velkopekárny dodaly chleba 
(z přídělu mouky Z. o. ú.) 
vmin.období |,t. j. . )

Úhrnem

Za minulé chlebenkové období, t. j. týden

Druh úředních výkazních 
lístků

Přijato od 
0. (ž.) 

ob. úřadu
Vydáno Zbylo Odvedeno

prodejnami
Odpovídající 

tomu množství 
mlýn. výrobků- 

v kg

a)ztolio mouity cMEí.vltg

lOztoko niotóy vařivé Tíž
kusů po....................ústřižcích

normálních (všeobecných) . .
a)
b)

konsumních.............................
a)
b)

příplatkových pro spotřebitele 
platící příplatek á 8 K za 1 kg

a)
b)

Úhrnem . . .

Shora vykázané lístky zbylé — vyjma zbylé příplatkové, jež byly již vráceny — jakož i lístky odvedené,
a to_... ....  ___ , jimž odpovídá množství mouky . __ ...... tg, se současné zadlají.

To'o hlášení musí býti za každé ob lobí chlebenkové event. týdně správně vyplněné okr. (župa) obil. úřadu 
nejlépe osobně zástupcem místní aprovisace doručeno, jinak nebude brán na zásobení tamní obce zřetel.

Datum a razítko obec. úřadu. Podpis starosty.
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Počet osob zásobených z jednotlivých svazů spotřebních družstev:

Název svazů spotřebních družstev 
event. velkonákupních společností

Počet osob Poznámka

I
-

.
\ : "J|i

■

>

' ' • t

/ i

\ ^

-

■ , .. , . ......

i



/
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Příloha III.

UPOZORNĚNI. Nesprávné prohlášení o majetku g Obec —.........................................................
a důchodu, Jakož i zatajení podstatných okol- 9 
nosti a změn trestá se pokutou do 20.000 Kč I
neb vězením do 6 měsíců. * ulice (náměstí)........................... č.-......... —

H —................ 1 ' '■ ' ............................................... .

Prohlášení

Příjmení Jméno
Kok

naro
zení

Povolání 
resp. poměr k před
nostovi domácnosti

Pozná m k a

přednosty domácnosti

příslušníků domácnosti

■

Prohlásili i že shora uvedené osoby bvdlí se mnou ve společné domácnosti a v ní se stravují. Prohlašuji dále přísežně, 
že nemám se jmenovanými svými příslušníky domácnosti dohromady jmění více než^O.OOO Kc ktere by podléhalo 
dávce z majetku, ani jsem minulébo roku neměl, počítaje v to pri)my jmenovaných pr.slusmku domacnos r 
důchodu přes 15.000 Kč, který by podléhal dam z přijmu ) Prohlašuji dále, ze nemáme /asob obili, pokud 
mlýnských výrobků převyšujících jednoměsíční potřebu naši dle t. č. platné spotřební duvkj.

■očního 
se týča

V. dne- .192 —
Vlastnoruční podpis přednosty domácnosti:

Správnost shora uvedeného potvrzuje:

Podpis majitele, příp. správce domu:

Podpis a razítko městského obec. úřadu:

V... dne----- 192—

Každou změnu dlužno ....—

Sříštích lístků. — Podnájemnici
ůchodu, z néhož by kryli svoji ........ ,■------— - -—v , .

•pojené. Za osoby nesvéprivné musí prohlášení toto podat: zákonný jich zástupce.

*) PH prohlášení zaměstnavatelů domáhajících se osvobození od zaměstnavatelských příspěvků za pojištěnce, jimi 
poskytují byt a plnou stravu, budiž nehodící se škrtnuto.
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číslo platební listiny„
/

Příloha IV.

dne.. _..19 2...

S

P. T._____________________

V......................................

Na příspěvcích k častečne úhradě ceny mouky pro Státní obilní ústav předpisuje se Vám

za úhrnný počet pojišťovacích dnů__________________ za měsíc_______________________ 192.__

^ celkem..................... ..............Kč, kterýžto obnos dlužno (připojeným složním lístkem

poštovní spořitelny) pod následky exekučního vymáhání zapraviti příslušné nemocenské po

kladně do 8 dnů.

^ i 1 ' , . , ’ : . - , ^

/

f
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/

Příloha VI.

Jméno a sídlo nemocenské pokladny.. ........................................

V..............-....................................... , dne ........... 192

Okresnímu (župnímu) obilnímu úřadu

v^.

Na příspěvcích k částečné úhradě cen mouky bylo dle § 4 opatření Stálého 

výboru ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., předepsáno zaměstnavatelům za

měsíc..............-............................ 192............................................................ :.................... ............................

Na předepsaných příspěvcích bylo za minulý měsíc 

vybráno a odesláno okresnímu (župnímu) obilnímu úřadu v...

Za minulé měsíce zbývá nezaplacených příspěvků v obnosu
\

jichž vymáhání bylo nařízeno....................... exekucí.

Poznámka: .................................. :....................................

Kč

192

ke-

Kč,

A

starosta pokladny.
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Potvrzení.
Příloha VII.

, bytem v

povolání..

\
Od —do U (jméno a místo podniku)

Měsíční; Pntvr/eni
mzda i služné 1 otvrzem

zástupce podniku
v Kč

Potvrzení 
nemocenské pokladny

:
I

Dlužno vždy znovu potvrdili na každé chlebenkové období.

( 138*

1



Členové domácnosti (mimo'hlavu rodiny) oprávnění k levnému odběru mouky (jen 
manželka a nezletilé dítky, která bydlí a se stravují s hlavou rodiny ve společné domácnosti 
a nejsou v zaměstnání podléhajícím nemocenskému pojištění!)

Jméno a příjmení
Rok
na

rození

Poměr
k přednostovi 

domácnosti
Jméno, a příjmení

Rok
na

rození

Poměr
k přednostovi 

domácnosti

i
\

- - ' : í‘í -- • . - ■'
/ ■

‘A-
i

Potvrzuje se:

Podpis majitele, příp. správce domu. Podpis a razítko městského úřadu obecního.


