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§ 14.

Čís. 533.

Dozorci orgány ministerstva financí mohou
kdykolivěk nahlédati v obchodní knihy, spisy
a zápisky společnosti; dozorčí komisaři mají
krom toho právo zúčastniti se každé schůze tu
zemské representace společnosti, jichž pravidelné
konání může ministerstvo financí naříditi a za
stavit! až do rozhodnutí ministerstva financí
výkon usnesení representace, které odporuje
zákonu, vládním nařízením neb stanovám spo
lečnosti.
§ 15.

Naříaení vlády'republiky Československé
ze dne 17. sáří 19 20,

Společnosti, které za připuštění včas nezažádaly, neb jimž připuštění to bylo odepřeno,
dále. společnosti, které připuštěny byvše, poža
davkům připouštěcí listiny neb ustanovením
tohoto nařízení neb cis. nař. z 29. listopadu 1865,
č. 127 ř. z., neb příslušným ustanovením uherského
zák. čl. XXXVÍI. z r. 1875, resp. čl. XXXVI.
z r. 1876 nevyhověly, a konečně společnosti, jichž
připouštěcí listina z jiných důvodů platnosti po
zbyla, jsou povinny likvidaci svých tuzemských
podniků bezprodleně zavěsti.
Výnos státní správy, kterým byla činnost
společnosti v tuzemsku zastavena a likvidace na
řízena, jest na útraty společnosti v listech v odst.
a) §u 11 vyhlásiti.
Likvidaci dlužno provést! dle analogie čt.
244 a násl. obch. zákona, jakož i § 202 a násl. uh.
zák. čl. XXXVII. z r. 1875. Likvidaci provede tu
zemská representace společnosti a, nedošlo-li
k jejímu ustanovení, osoby společností k tomu
určené. Nebyly-li osoby, dle tohoto předpisu
k provedení likvidace povolané, do 14 dnů od do
ručení zastavovacího výnosu k zapsání do ob
chodního rejstříku přihlášeny, provedou likvidaci
na útraty a-nebezpečí společnosti osoby státní
správou (příslušnými ministerstvy) k tomu usta
novené.
§ 16.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedení ukládá se ministrům financí,
vnitra, spravedlnosti a obchodu.

Tnsar v. r.
Sonntág v. r.
Švehla v. r.
Stanek v. r.
Habnnan v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r,
Dr. Dérer v.' r.
Dr. Meissner v. r.
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.

kterým se mění hranice soudního a politického
okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišfského.
§ i.
Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920,
č. 285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec Zlámanec
ze soudního a politického okresu uhersko-brod
ského 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.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v, r,
Dr. Burger v. r.
Průša v. r.
Dr. Patka v. r.

r. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.

Čís. 534.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. září 1920
o úpravě obchodu lnem.
Na základě zákona ze dne 15. íh:'
.č. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se takto:

1920,

Nařízení: vlády republiky Československé ze
dne 7. dubna 1920, č. 204 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu lnem, zůstává v platnosti jen co do lnu
před r. 1920 sklizeného. Obchod lnem sklizně
z r. 1920 upravuje se takto:
§ 2.
Každý jest povinen stonkový len, který má
v držbě, dáti močiti a vypracovat!.
Aby tento len byl vypracován, možno též
dožadovat!' se sprostředkování Zemědělských
podniků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindř.
Hradci, jež provedou příděl přihlášeného jim mo
čeného lnu tírnám v československém státě, počí
tajíce jako mzdu za tření za každých 100 kg vy
pracovaného lnu částku Kč 300-— a. koudele
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Kč 200’—; tato mzda za tření se srazí pak z kupní
ceny (§ 7) vypracovaného materiálu. Dovozné
a poplatky za dopravu po dráze zapraví ohlašovatel. Ohlášeny buďtež lny na podzim močené
nejdéle do 1. února 1921. lny na jaře močené nej
déle do 30. června 1921.

Lny. jež v těchto lhůtách
pracování ani k tomu účelu
ským podnikům pro. pěstění
v Jindř. Hradci, propadají ve

nebyly dány k vy
ohlášeny Zeměděl
a zhodnocení lnu
prospěch státu.

Zemědělské podniky pro pěstění a zhodnocení
km v Jindř. Hradci mohou však ve zvláštních
případech dáti takovéto lny vypracovat! (po pří
padě močiti) na náklady majitele. V tomto pří
padě srazí se 5% z kupní ceny připadající na vy
pracované množství (§■ 7) ve prospěch fondu pro
zvelebení pěstování lnu určeného a daného mini
sterstvu zemědělství k volné pohotovosti.
Tírny jsou povinny stonkový len od Země
dělských podniků 'pro pěstění .a zhodnocení lnu
v Jindř. Hradci přidělený co nedřívc zpracovat!.
Š 3.
Lny směji se volně prodávali, avšak pouze
tírnám v československém státě, jež nejsou spo
jeny s přádelnou, a jen těm, které byly zřízeny
přeci 28. říjnem 1918. Len rosený i nerosený, jenž
byl již zakoupen tírnami, které před 28. říjnem
1918 nebyly zřízeny, může býti od nich vykoupen
a zhodnocen (§ 2) Zemědělskými podniky pro
pěstění a zhodnocení lnu v Jindř. Hradci.

niků pro pěstění a zhodnoceni lnu v Jindřichově
Hradci.
s 4.

Všechny tírny jsou povinny 30, každého mě
síce zasílat! výkazy o množství odebraného
stonkového lnu a o hotovém z něho vyrobeném
materiálu (lnu a koudeli) Zemědělským podni
kům pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindř. Hradci
prostřednictvím přejimatelny lnu, ku které tírna'
patří.
Všechny tírny jsou povinny plně využitkovati pohotových provozovacích prostředků. Nevyhoví-li některá tírna této povinnosti nebo nejsou-li lny, jichž k vypracování nabyla nebo jež
za odměnu k vypracování převzal-:!, v poměru
k její výkonnosti, muže jí politický úřad I. sto
lice na návrh Zemědělských podniků odejmeuti
přiměřené, množství stonkového lnu. a přiděliti je
na
náklad imč tírně, aby je ,\ ypraccvala.
$ 5.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
cení lnu v Jindř. Hradci podají příslušnému poli
tickému úřadu první instance zprávu o tom, co
seznaly v příčině promeškání povinností v § 4
stanovených. Je vila-li by se potřeba, aby .pro
hlédnuta byla skladiště nebo jiná zařízení, nebo
aby nahlédnuto bylo do knih a korespondencí,
zařídí tento úřad. čeho třeba, a os/auoví dozorčí
orgán,
y

§ (>
Prodej jiným tírnám lnu připouští se jen proKaždý jest povinen ze svého lnu získané
střednictvíih Zemědělských podniků pro pěstění výrobky (len a koudel).neprodleně nabídnouti ke
a zhodnocení lnu v Jindř. Hradci a nakupovačům
lnu smí se prodávali toliko tehdy, vykáží-li se *5 koupi Zemědělským podnikům pro pěstění á
zhodnocení lnu v Jindř. Hradci, po případě jimi
nákupním povolením vydaným Zemědělskými
určeným
přejiniatelnám, při čemž budiž šetřeno
podniky pro pěstění a' zhodnocení lnu v Jindř.
Hradci, opatřeným potvrzením ministerstva prů neivyšších cen v § 7 uvedených. Zemědělským
nddnikům pro pěstění a zhodnoceni lnu v Jindr.
myslu. obchodu a živností.
Hráclpi přísluší kromě toho právo m žadovati len
Veškeré staré legitimace pozbývají .platnosti. a koudel na základě no ruce jsoucích výkazu
Pro sklizeň r. 1920 budou vydány zvláštní legi zásob (§ 4) za néjvyšší ceny, dříve než I nde
timace. Legitimace tyto vydávají se po vy
nabídka učiněna, při čemž dpžadovati se. mohoM
šetření jen pro vlastníka závodu nebo jednoho pomoci politických úřadů první stolice.
jeho zástupce, jenž musí býti na nich plným
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
jménem uveden; zástupce takový může vlastníka ceni lnu v Jindř. Hradci jsou povinny o nabídce
závodu, jenž jest jinak zaneprázdněn, zastu— možno-li též na základě předložených spo
novati.
lehlivých vzorků — v 21. dnu rozhodnout! a kou
Tírny lnu. které v roce 1919/20 len sice- | pený materiál ihned převzít! a hotově zaplatiti.
oprávněně (§ 3 nařízení ze dne 7. dubna 1920,
č. 204 Sb. z. a n.) nakupovaly, avšak nezpra- I
§ 7.
covaly a prodaly jej tírnám jiným, pozbývají
Pro
sklizeň
z
roku
1920 stanoví se tyto nejoráVa na nákup lnu a nebudou jim proto nákupní
legitimace vydány.
vyšší ceny vypracovaného suchého lnu:
pro o f 1 a ko v a n ý len ve vodě m oProdej stonkového lnu tírnami jest dovolen
jen s výslovným schválením Zemědělských pod č e o ý z a 100 k g:

I. iaktísii Kč 1.400'—, avšak nejméně Kč 1.200-—,
II.
„
Kč 1.100'—, „
V
KČ 1.000III. „
Kč 850-—, „
„
KČ 700—;
pro vocklovaný len, jejž netřeba
dodatečně vochlovati, v přádelně, za
100 kg:
I. jakosti Kč l.400-—, avšak nejméně Kč 1,300-—;
p r o y y t ř e n ý 1 e n:
I. jakosti Kč 1.250'—, avšak nejméně Kč 1.100'—,
II. „
Kč 1.050-—, „
„
Kč 950-—,
III. „
Kč 850-—, „
„
Kč 720-—;

Nedocílí-li se doiiody, zaplatí Zemědělské
podniky při převzetí prozatím kupní cenu, kterou
nabídly. Výše případného doplatku bude stano
vena zvláštní stížnostní komisí po slyšení stran.
Tato stížnostní komise sídlí v Praze a skládá se
z pěti členů, a to : po jednom zástupci pěstitelů
lnu. tírníků, přádelníkň, Inářského inspektora
a zástupce ministerstva průmyslu, obchodu a živ
ností. Toto ministerstvo jmenuje členy a jich ná
hradníky v dohodě s ministerstvem zemědělství.
Rozhodnutí stížnostní komise, které může obsahovati též výrok o nákladech řízení, jest ko
nečné.
Povinnost k dodávce řízením před stížnostní
komisí se ncodkíádá.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
cení lnu v Jindř. Hradci jsou oprávněny ustano
vit! pro vyhledávání a přejímání Inu v místě
skladu sběratele, jimž vydají legitimace stvrzené
ministerstvem průmyslu, obchodu a živností, l ito
orgánové jsou bez újmy svého ručení dle^ práva
soukromého povinni svědomitě šetřit! předpisů
tohoto nařízení a podléhají v té přičíně trestním
ustanovením § 11 a § 12 tohoto nařízení. Při vý
konu své činnosti mají se říditi návodem Země
dělských podniků, schváleným ministerstvem
průmyslu, obchodu a živnosti, a ministerstvem
zemědělství a vydávali Zemědělským podnikům
účet o hospodaření penězi. Ministerstvo obchodu
může ustanoveným sběratelům kdykoliv odcjmouti legitimace.
Při přejímáni lnu ,dá sběratel prodavači při
měřenou splátku.
Sběratel jest však také oprávněn převzít! len
na pevný účet, dá-U prodavač tomuto postu m
přednost.

pro koudel n ý len a lněnou koudel !
za 100 kg,:
I. jakosti Kč 700-—, avšak nejméně Kč 550-—,
II. .,
Kč 500-—, „
„
Kč 370--,
III. „
Kč 350-—, „
KČ ‘ISO--;
pro o d p a d k o v o u 1 n ě n oni koudel
(háčky)
vyklepanou
a
čiš t čirou
Kč 120"— za 100 kg.
Při špatném čištění snižuje se cena v po
měru k váze nečistoty.
Jako vaziva smí se upotřébiti toliko rovno
cenného lnu.
Dodané zboží vlhčiti jest zakázáno.
Cen1," rozumějí se bez obalu (ranko préjimatetny Zemědělských podniků pro pěstění
a zhodnocení lnu v Jindř. Hrádek při přímém za
sílání přádelnám franko stanice přádelny.
Pro stonkový len ze sklizně 1920 stanoví se
následující nejvyšší ceny:
á) za dobře rosený len stonkový, nejlepší
iakosti Kč 200'—.
b) za stejný, ale nerosený Kč 120-—,
c) za rosené a nerosené lny stonkové II. a lil.
Zemědělské podniky pro pěstění a z.mUU.i-..
jakosti přiměřeně nižší ceny.
5
65-—
za
rosený,
cení
lnu v Jindř. Hradci jsou povinny oznamo
Nejnižší ceny jsou
nkový len, který se vat! každý měsíc Československé Irářské komisi
a Kč 40-— za nerosený
* 1.
1
1
hodí k zpracováni.
Ceny pro len stonkový rozumějí se franko
stanice nakládací per 103 kg, vázaný do slamě
§ 10.
ných povřísel.
Doprava stonkového jakož i vypracovaného.
S nákupem smí býti započato teprve, až na- Inu neb koudele, ať se děje po dráze, povozem,
kupovač obdrží legitimaci pro sklizeň 1920 (§ 3). poštou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, je do
Veškeré předchozí koupě jsou neplatné.
volena pouze na základě dopravních osvědčení
vystavených Z-emodělskými podniky pro pěstěni
§ 8,
a zhodnocení lnu v Jindř. Hradci.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
cení lnu v Jindř. Hradci, po případě jimi určené
§ 11.
přéjimiatelny budou len přejímati.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
V případě sporu o jakosti lnu jsou zúčastněné
cení
lnu v Jindř. Hradci, zapsané společenstvo
strany povinny učiniti pokus o smír tím způ
sobem,, že zvolí si po jednom důvěrníku, kteří se s obmezeným ručením, vykonávají všechny
úkony, jimiž jc toto nařízení pověřuje, jako genevynasnaží rozpory po dobrém urov-nati.
.....

..

.

....

-/-v
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rální komisionář Československé Inářské komise
vp/smyslu § 6 nařízení ylády republiky Česko
slovenské ze dne 24. červím 1920, c. 421 Sb. z. a n.
§ 12.
Kdo jedná proti předpisům tohoto nařízení,
bude trestán politickým úřadem první stolice, na
Slovensku a v území Podkarpatské Rusi admi
nistrativní policejní vrchností, vězením (uzamče
ním) od jednoho týdne až do dvou měsíců, pokud
se nejedná o čin podle přísnějších předpisů zá
konných trestný. Vedle trestu na svobodě může
býti uložena peněžitá pokuta do Kč 2000-—.
Kromě toho může býti vysloveno, propadnutí
onoho zboží, na které se trestné jednání vzta
huje; byl-li přestupek spáchán při provozování
živností, může býti vyslovena též ztráta živ
nosti na určitý čas nebo navždy.
§ 13.
Kdo pobádá jiného k činům trestným podle
tohoto nařízení aneb spolupůsobí při provádění
těchto činů, podléhá stejnému trestu jako
pachatel.
§ 14.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr obchodu
v dohodě s ministrem zemědělství.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Falnor v i.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engfiš v. r.
Dr. šusía v. r.
Dr. Hoíowetz v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Dr. Míčuřa v. r.
Dr. Fatka v. r.
Husák v. r.

Čís. 53S.
Vyhláška ministerstva financí

se dne 2®. sáři 1CNO, 6. 86 935/27.136
o skončení apisovací Ihfity na IV. státní půjčku
republiky Československé.
Ve smyslu § 12 vládního nařízení ze dne
27. července 1920, č. 454 Sb. z. a n., určuje se
konec upisovací lhůty pro osoby jmenované
v § 3 zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z.
a n. (osoby privilegované), vyjma jmění opatrov
nická a sirotčí, dnem 31. října 1920.
Po uplynutí, této lhůty budou od osob uve
dených v předcházejícím odstavci přijímány
úpisy na IV. státní půjčku jen v těchto případech:
1. Nalézajj-li se dluhopisy válečných půjček
dosud v cizině, odkud budou dovezeny do území
Československé republiky podle předpisů, které
leště budou vydány,
2. Prokáže-li upisovatel, že válečné půjčky,
jichž chce při upisování použiti, byly ještě dnem
15. října 1920 zastaveny nejméně do 30% jmeno
vité jich hodnoty, a že tyto válečné půjčky
tvořily jedinou zástavu za dotyčnou lombardní
zápůjčku.
3. Byla-li teprve po 1. říjnu 1920 s podnikem
podléhajícím zákonů ze dne 11. prosince 1919,
č. 12 Sb. z. a n. z r. 1920, provedena současně
.nostrifikace pensijního nebo jiného pojišfovacího
ústavu při podniku tom pozůstávajícího.
4. Jedná-li se o dluhopisy válečných půjček,
kterých použijí peněžní ústavy, pokud patří mezi
osoby privilegované, k upisování IV. \ státní
půjčky po rozumu § 9, odst. 3. a 4. zákona ze dne
24. června 1920. č. 417 Sb. z. a u.

Ze stáfnl tiskárny v Praze,

I■

Správce ministerstva financí:
Dr. Engliš v. r.

