
Ročník 1920. 1539'

Sbírka zákonů a nařízení
síáíu česko sloven sice l*o.

Částka CXXX. Vydána dne 19. listopadu 1920.
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Cis. 615.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 8. listopadu 1920,
kterým Provádí se zákon z 15. července 1919, 
č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek.

Na základě § 7 zákona z 15. července 1919, 
č. 414 Sb. z. a n., jímž se zavádí monopol vý
bušných látek, vydávají se tato prováděcí nařízení:

§ I-
Předmět monopolu.

Předmětem monopolu výbušných látek jsou:
ly Černý a bezdýmný prach ve všech jeho 

podobách a k jakýmkoliv účelům.
2. Nitrocellulosa všech druhů.
3. Nitroglyceriu a veškeré látky nitroglyceriu 

obsahující.
4. Azidy a fulmináty, t. j. soli dusíkovodíku 

(azoimidu) na př. Ag N3, resp. soli třaskavé ky
seliny na př. (Ň0C)2 Hg.

5. Nitrovuié látky alifatické a aromatické, 
pokud samy o sobě jsou výbušinami.

6. Veškeré třaskaviny, které vykazují jako 
součástky dusičňan sodnatý, amonný, draselný, 
barnatý, olovnatý, pak třaskaviny obsahující chlo- 
rečňauy a perchloráty.

7. Tekutý kyslík a k tomu přináležející ssací 
patrony, pokud slouží účelům trhacím;

8. Jiné látky, sloužící účelům trhacím nebo 
střelným, které za takové zvláštním nařízením 
vlády prohlášeny budou.

Vznikne-li pochybnost, zda-li určitá látka jest 
předmětem monopolu, rozhodne o tom miuister^tvo 
tinancí v dohodě s ministerstvem národní obrany 
a se zúčastněnými ministerstvy.

Pokud předměty monopolu slouží k jiným 
účelům než trhacím a střelným, může ministerstvo 
nuancí ve shodě s ministerstvem obchodu, prů
myslu a živností a se zúčastněnými ministerstvy 
připustit i výjimky ze všeobecných předpisů tohoto

nařízení, zejména prominenti úplné nebo z části 
spotřební dávku (§ 7).

§ 2.

Právo k výroBé'výbušných látek.
^ Ministerstvo financí může přenésti právo k vý

robě předmětů tohoto monopolu dočasně na sou
kromé podnikatele.

Povolení k výrobě předmětů monopolu (§ 1) 
mají zapotřebí nejen podniky, jež k tomu účelu 
budou nově zřízeny, nýbrž také podniky, které 
se již doposud zabývaly výrobou předmětu mono
polu, vzhledem k tomu, že živnostenská povolení 
k této výrobě dle § 6 zákona pozbývají platnosti 
dnem, kdy zákon nabude účinnosti. Poslednější 
podniky musí žádost o povolení výimby podati 
dvojmo během 30 dnů ode dne, kdy toto nařízení 
bude uveřejněno ve Sbírce zák. a nař. Až do rozhod
nutí o této žádosti jest výroba látek výbušných 
v dosavadním rozsahu dovolena.

Žádost má byti podána přímo u ministerstva 
financí a má obsahovati:

_ 1- udání druhů výbušných látek, které budou 
vyráběny a z jakých surovin;

2. vylíčeni technického postupu;

3. průni1 2 3 4 5 6 7 8 rný a nejvýše možný rozsah výroby 
jednotlivých druhů dle množství;

4. udání, ve kterých hodinách jest závod 
pravidelně v provozu;

5. nákres tovární značky;
6. jméno odpovědného správce závodu a 

jeho zástupce;
7. prohlášení podnikatele, že se bezpodmí

nečně zaručuje za peněžité pokuty uložené správci 
závodu a jeho zástupci pro přestupky zákona a 
nařízení o monopolu výbušných látek;

8. udání, zda a jaká jiná výrobní odvětví 
budou v továrně provozována.

Žádosti dlužno připojit! dvojmo:

1. přesný půdorys (v měřítku 1:6000 nebo 
tomuto blízkém) všech budov továrních, výrob
ních a obytných, jakož i skladiště s přesným
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udáním, jakému účelu slouží, jaké jest jich spo
jení navzájem i na venek, jaké jest ohraničení 
celé továrny a kterak jest toto zabezpečeno,

2. seznam všech strojních zařízení s udáním 
iičelu, kterému slouží, zejména i popis zařízení 
k ochraně zdraví a bezpečnosti života zaměstna
ného dělnictva.

Nepodá-li podnik žádost dle předem uvede
ných předpisů, neb odepřelo-li mu ministerstvo 
financí žádané povolení nebo odvolalo-li minister
stvo financí udělené povolení, musí býti výroba 
v dotyčném podniku ve lhůtě, kterou minister
stvo financí určí, zastavena.

Vedle těchto všeobecných podmínek budou 
stanoveny další podmínky, za kterých se právo 
k výrobě předmětů monopolu na toho kterého 
soukromého podnikatele přenáší, na př. doba po
volení, rozsah výroby, přejímací ceny hotových 
výrobků, kontrolní předpisy atd., od případu 
k případu v dotyčném povolení. Zejména může 
býti podroben podnik stálému dozoru finančních 
úřadů a jest podnikatel v tomto případě povinen 
poskytnouti dozorčím zřízencům vhodné úřední 
a bytové místnosti.

Mimo to jest podnikatel povinen podrobit! 
se veškerým předpisům, jež co do výroby z dů
vodů vojenských stanoví ministerstvo národní 
obrany.

Právo výroby může býti kdykoliv minister
stvem financí bez udání důvodů odvoláno; na 
odškodné nemá podnikatel' nároku, zneužije-li 
daného povolení, neb nejsou-li splněny podmínky, 
za kterých povolení bylo dáno.

Počátek a zastavení výroby.
Zahájení výroby vůbec dlužno 48 hodin pře

dem ohlásiti finančnímu úřadu I. stolice.
Zastaví-li podnik práci, dlužno to ihned 

písemně ohlásiti témuž úřadu.
Opětné zahájení výroby dlužno ohlásiti zpra

vidla 48 hodin předem; nelze-li lhůtu tuto do- 
držeti, nutno učiniti ohlášení ihned, jakmile jest 
možno zjistiti, kdy, výrobu bude možno opět 
zahájiti.

Po dobu zastavení výroby mohou býti uči
něna vhodná opatření za účelem zamezení ne
kontrolované výroby.

Ustanovení toto platí také pro podniky do
savadní, pokud nenabyly práva k další výrobě 
monopolních předmětů.

§ 4.

Odbyt a zápisy tovární.
Odbyt tovarů, jež jsou předmětem monopolu, 

ze skladiště podniku nebo přímo z výrobny pod
léhá předběžnému ohlášení a úřednímu dozoru.

Hotové tovary vydávají se z výrobny dle 
pokynů vydaných monopolní správou jen skla
dištím, velkoprodavačům a podnikům, které to
várně jsou monopolní správou přikázány k pří
mému odběru.

Podnikatel jest povinen věsti knihu skladní, 
do které dlužno zanášeti denní výrobu a denní 
odbyt předmětů tohoto monopolu, a to bez roz
dílu, jde-li o spotřebu tuzemskou neb o vývoz 
přes celní čáru.

Shledá-li se při pravidelné nebo nahodilé 
prohlídce schodek mezi knihovní a skutečnou 
zásobou, jest podnikatel povinen zapraviti mono
polní spotřební dávku ze schodku, pokud tento 
převyšuje přípustnou výtratu, jejíž výše pro 
jednotlivé výrobny a druhy monopolních předmětů 
bude zvláště stanovena.

§ 5.

Prodej výbušných látek.

I. Oprávnění k prodeji.
Prodávati předměty monopolu v tuzemsku 

jsou oprávněni pouze ti, kdož obdrželi povolení 
od finančního úřadu.

Oprávnění k prodeji zahrnuje v sobě pouze 
právo monopolní předměty v oprávnění výslovně 
uvedené v úpravě monopolní uschovávati a je za 
monopolní ceny prodávati.

Prodavači výbušných látek mohou býti opráv
něni bud k velkoprodeji nebo k maloprodeji, po 
případě též k obojímu zároveň.

Velkoprodavači jsou povinni odebírati před
měty monopolu jen z oprávněné výrobny nebo 
z určeného skladiště a dodávati je maloprodejnám 
finančním úřadem jim přikázaným.

Maloprodavači smějí odebírati předměty to
hoto monopolu jen od velkoprodavaóe, jemuž 
jsou finančním úřadem přikázáni, a vydati je jen 
osobám dle platných předpisů k odběru oprávněným.

Oprávnění k velkoprodeji uděluje dle volného 
uvážení ministerstvo financí v souhlase s mini
sterstvem vnitra, k maloprodeji finanční úřad 
I. stolice v souhlase s okresní politickou správou 
(administrativní vrchností I. stolice), a to jak 
k velkoprodeji tak i k maloprodeji do odvolání 
a jen svéprávným československým státním obča
nům, mají-li místnosti hodící se pro ukládání, po* 
kud se týče prodej předmětů monopolu.

Jde-li o společenský útvar obchodní, musí 
býti osobně ručící členové, představenstvo nebo 
jednatelé českoslovenští státní občané.

S postupem závodu nepřechází právo ani 
k velkoprodeji ani k maloprodeji.

Vyloučeny jsou osoby, jež upadly v konkurs 
nebo byly pravoplatně odsouzeny pro zločin nebo
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přestupek ze ziskuchtivosti nebo pro podlom] - I 
uictví nebo těžký důchodkový přestupek.

Žádosti obsahujtež:
1. průkazy svrchu uvedených náležitostí a 

označení místností skladních a prodejních, jichž 
náčrtek dlužno připojiti,

2. prohlášení, že se žadatel podrobuje všem 
předpisům příslušných úřadů,

3. závazek, že budou přesně zachovávány 
předepsané ceny prodejní,

4. udání druhů monopolních předmětů, jimiž 
má bytí obchodováuo.

Při udílení oprávnění budiž vzat zvláštní 
zřetel na válečné poškozence.

Oprávnění (vzorec A a B) a výkaz přede
psaných prodejních cen budtež vyvěšeny v prodejně.

Prodávati a uschovávati předmětů monopolu 
dovoleno jest jen v místnostech v oprávnění 
uvedených.

Prodavačům jest dbáti o účelné a neporu
šené uschování předmětů, při čemž dlužno za
chovávat! všecka předepsaná bezpečnostní opa
tření.

II. Prodejní ceny.
Předměty monopolu smějí býti v tuzemsk" 

prodávány jen ža monopolní ceny a v obchodu1 
úpravě přesně dle ustanovení vydaných minister
stvem financí. Prodejní monopolní ceny budou 
zvlášť vyhlášeny.

Velkoprodavači odebírají monopolní předměty 
z továrny neb ze státních skladišť, maloprodavači 
od velkoprodavačů > za ceny v sazbě pro ně sta
novené.

Tuzemským podnikům průmyslovým a živno
stenským (dolům, lomům a podobným podnikům) 
může býti povolen finančním úřadem I. stolice 
odběr předmětů monopolu přímo z výrobny nebo 
ze státních skladišť za ceny stanovené pro velko- 
prodavače.

III. Odběr a prodej.
Skladiště a velkoprodavači povinni jsou vésti 

rejstřík o odběru a odbytu, z něhož musí býti 
zřejmě patrno, kdy, odkud a jaké množství před
mětů monopolu odebrali, jakož i komu a jaké 
množství předali. Při každé položce odbytové 
nutno uvésti odpovídající položku knihy pokladní.

Odběr maloprodavačů zapisuje se do odběrní 
knížky.

IV. Ady končí oprávnění k prodeji.

Oprávnění k prodeji končí:

1. úmrtím prodavače;
2. nastane-li okolnost, pro kterou by^ pro

davač byl vyloučen z udělení oprávnění (§ ó. L);

3. jednal-li prodavač proti zákonu o mono 
pólu výbušných látek a tomuto nařízení, jakož 
i proti některému z platných předpisů o mono
polu výbušných látek, odnětím oprávnění přísluš
ným finančním úřadem, který toto oprávnění 
uděld ;

4. kromě toho může jak prodavač tak i mo
nopolní správa oprávnění vypovědět! se lhůtou 
nejméně tříměsíční bez Udání důvodů.

§ fi.

Důchodkový dozor.

Výrobny, skladiště, velko- a maloprodavači 
monopolních předmětů podléhají důchodkovému 
dozoru, který vykonávají finanční úřady dle své 
působnosti a příslušnosti.. Dozorčí orgánové jsou 
oprávněni do místností k výrobně (skladišti, pro
dejně) náležejících a s nimi spojených ve dne 
kdykoliv a v noci, když jsou v provozu, vstupo
vat!, v nich za úředním jednáním prodlévati, 
zjišťovati zásoby monopolních předmětů, jiahlížeti 
ďo předepsaných zápisů a tyto případně . na 
stvrzenku odebrat!.

Orgánové, kteří se vykáží zvláštním povolením 
finančního úřadu, I. stolice neb úřadu nadřízených, 
mají právo nahlížeti do veškerých obchodních 
knih a zápisů podnikatelem vedených, pokud je 
to k ochraně důchodu ze státního monopolu nutno.

Podnikatel jest povinen příslušné knihy a zá
pisy dozorčím orgánům předložití atpomocné práce 
vykonali.

Dále jest podnikatel povinen předepsané knihy 
a zápisy uschovali po dobu dvou let od posled
ního zápisu.

§ 7.
Monopolní spotřební dávka a licenční 

poplatek.
Spotřební dávka a licenční poplatek z před

mětů monopolu stanoví se :
I. Pro prach: za 1 kg ryzí váhy:

1. bezdýmný i.......................................25•— K
2. černý a) průmyslový............... 5 — K

b) lovecký a střelný . . 10'— K
c) pyrotechnický .... 15-— K

II. pro výbušné látky uvedené v § 1, pol. 2., 
3., 5. a ti.:
za 1 kg ryzí váhy............................... D— K

III. pro azidy a fulmiuáty
za 1 kg ryzí váhy...............................  200'— Iv

■ IV. pro výbušné látky uvedené v § 1. pol. 7.: 
za 100 kusů patron ........................... 50’— h-
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Licenční poplatek ze zboží, obsahujícího před
měty monopolu výbušných látek při dovozu, usta
noví se zvláštním nařízením.

§ 8.
Označení předmětů monopolu.

Obaly předmětů monopolu opatřeny býti 
musí před vypravením z výrobny neb jejího skla
diště uzavírací známkou dle vzorce C; známky 
tyto dodá monopolní správa.

§9.

Lovoz, vývoz a průvoz předmětů 
monopolu.

Dovoz, vyvoz a průvoz předmětů monopolu 
(§ 1) jest vázán na zvláštní povolení ministerstva 
financí.

„ vývozu předmětů monopolních nebo zboží 
předměty tyto obsahujícího do ciziny může mini
sterstvo financí za podmínek k ochraně monopolu 
potřebných povoliti osvobození od spotřební dávky 
nebo vracení dávky již zapravené,

§ 10.
Platnost dosavadních předpisů.

, Dosavadní předpisy bezpečnostní týkající se 
mek výbušných zůstávají v platnosti, pokud ne
odporují ustanovením zákona ze dne 15. července 
1919, č. 414 Sb. z. a n., a tohoto nařízení.

§ 11.

Přechodná ustanovení.
Dosavadní oprávnění prodavačská zůstávají 

v platnosti az do rozhodnuti žádosti za nové po
volení, o ktere nutno žadati do 30 dnů, počínaje 
dnem, kdy toto nařízení vejde v platnost.

§ 12.
Zákon z 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n. 

a toto nařízení nabývají účinnosti 1. lednem 1921 
s výjimkou stanovenou v § 2, odst. 2., tohoto na
řízeni o lhůtě pro žádosti za povolení další vý
roby, a to pro celé území Československá republiky.

. Provedením tohoto nařízení se pověřuje mi- 
mistr financí ve shodé se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Bnrger v. r. 
Dr. Patka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r. 

r. Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.

l



Vzorec A
k § 5, I.
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Ministerstvo financí Česko
slovenské republiky.

c. i......................................

Oprávněni
pro v o 1 Iv o p i-o cl a v a o o v ý u S n v o 11

1 á t e It.

1

Kolek

jest oprávněn _ prodávati výbušné látky za monopolní prodejní sazby, a to:

střelný prach bezdýmný i černý..............................................................................................................

v domě............................................................................... ,........... ...... ................................................... .

oprávněným osobám k odběru jemu finančními úřady přikázaným a jest povinen šetřiti při tom 

platných předpisů.

lía skladě smí míti nejvýše kg výbušných látek.

Ministerstvo financi.

V Praze, dne........................ .............. 19

Za ministra:

Úřední
racftko
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Vžorec B
k § 5, I.

Okresní finanční ředitelství 
Finanční inspektorát

■ c. i........

Oprávněni
pro m a 1 o p r* o ci a v a, o o v ý 1) n h ii ý o li

1 á t e b:.

Koiek

1 est oprávněn.... prodávati ve svých obchodních místnostech vybusne látky za cefiy mo opolní

sazbou stanovené a to:

střelný prach bezdýmný i černý. ............................

Při tom jest povinen šetřiti platných předpisů.

Qkresni finanční ředitelství.
Finanční inspektorát.

V 19

Úřední

razítko



Vzorec C
k § 8.

Uzavírací známky

Statni tiskárna v Praze.


