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§ 13.
Komise zkoumá, dříve než začne projedná
vali stížnost, svoji příslušnost a způsobilost
Stěžovatel, pokud bude předvolán k jed
usnášet! se.
nání, může býti zastoupen zmocněncem.
Je-li komise nepříslušná rozhodovati, od
§ 14.
mítne stížnost.
Stížnosti k rozhodčí komisi jsou prosty kol
Státní pozemkový úřad vysílej ž ke schů
zím rozhodčí komise svého zástupce. Hlásí-li ků a jednání komise je bez poplatků, útraty
se o slovo, je povinen předseda mu je uděliti. stěžovatelovy jdou na jeho vrub.
Totéž platí o kuratoriu fondu, má-li býti jed
náno o stížnosti proti rozhodnutí kuratoria.
§ 15.
Stejně budiž uděleno slovo stěžovateli k odů
Nařízení toto působí dnem vyhlášení.
vodnění jeho stížnosti. Státní pozemkový
Provedou je všichni ministři.
úřad, pokud se týče kuratorium fondu pro za
opatření zaměstnanců velkostatků buďtež
švehla v. r.
k jednání rozhodčí komise včas pozvány.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
Komise rozhoduje většinou hlasů, v přípa
Srba v. r.
dě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedají
Dr. Beneš v. r.
cího. Komise nesmí měniti rozhodnutí neb
Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r.
opatření státního pozemkového úřadu nebo
Udržal v. r.
Dr. Rašín v. r.
kuratoria fondu pro zaopatření zaměstnanců
Šrámek
v. r.
Bechyně v. r.
velkostatků, pokud změna nebyla ve stížnosti
Tučný v. r.,
žádána. Komise není omezena ani tvrzením
též za ministra Dra Frankeho.
ve stížnosti obsaženým a důkazy tam nabíd
Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
nutými, ani navrhovaným způsobem změny
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r.
opatření nebo rozhodnutí státního pozemko
vého úřadu nebo rozhodnutí kuratoria fondu
pro zaopatření zaměstnanců velkostatků.
§ 10.
Komise může se dovolati soudní pomoci,
aby příslušný okresní soud vyslechl stěžo
vatele a svědky o označených okolnostech.
Komise může žádati, aby bývalí zaměstna
vatelé stěžujícího si zaměstnance předložili jí
potřebné doklady týkající se jeho služebního
poměru. Neuposlechnou-li, může předseda ko
mise (jeho náměstek) učiniti návrh na jejich
potrestání dle § 18 c) záborového zákona.
§ 11.
O každém jednání komise budiž sepsán zá
pis. Zápis obsahuj ž zejména označení ko
mise, její složení, jméno stěžovatele, jmé
no zástupce státního pozemkového úřadu
nebo kuratoria fondu pro zaopatření zaměst
nanců velkostatků, předmět stížnosti, obsah
jednání před komisí a rozhodnutí komise. Zá
pis podpisuje předsedající a zapisovatel, kte
rým jest jeden ze členů komise.
§ 12.
Rozhodnutí komise doručuje se stranám
písemně. Vyhotovení obsahuj ž výrok komise
a jeho odůvodnění a budiž podepsáno před
sedou (náměstkem).
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Vyhláška státního pozemkového úřadu
ze dne 30. října 1922
o stanovách Všeobecného fondu pro podpora
vnitřní kolonisace při státním pozemkovém
úřadě v Praze.
Po rozumu odst. 2. §u 18 zákona ze dne
11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., vydávají
se za souhlasu správního výboru a se schvále
ním vlády republiky československé tyto

Stanovy
Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolo
nisace při státním pozemkovém úřadě v Praze.
Jméno a sídlo fondu.
§ IZákonem ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb.
z. a n. (§ 18), založen byl při státním pozem
kovém úřadě pro podporu vnitřní kolonisace
všeobecný fond čtyřmi ročními splátkami po
5 mil. Kč, zařazovanými do státního rozpočtu
počínajíc rokem 1920.
Tento fond nazývá se „Všeobecný fond pro
podporu vnitřní kolonisace při státním po219'
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zemkovém úřadě v Praze", jest státním fon
dem státního pozemkového úřadu a označuje
se nadále v těchto stanovách slovem fond.

b) konati povinnosti a platy uložené mu
§em 73, odst. 10., a §em 75, odst. 4., zákona
náhradového.

Jmění fondu.

Pojem vnitřní k o 1 o n i s a c e.

§ 2.
Jmění fondu tvoří peníz 20 mil. Kč, věno
vaný fondu dle § 18 zákona ze dne 11. března
1920, č. 166 Sb. z. a n., a splatný ve čtyřech
ročních splátkách, počínajíc rokem 1920.

§ 5.
Vnitřní kolonisaci vyrozumívá se:
a) usazení uchazečů o půdu na rozděleném
dosavadním zemědělském velkopodniku neb
na oddělených od něho částech,
b) příděl půdy k rozšíření stávajících pod
niků zemědělských na podniky soběstačné,
c) převod dosavadního zemědělského velko
podniku neb jeho částí do pachtu neb vlast
nictví družstva osob jmenovaných v § 1, č. 1.,
neb sdružení jmenovaných v § 1, č. 2., zákona
přídělového.

Příjmy fondu.
§ 3.
Do fondu plynou a jmění jeho rozmnožují:
1. 10% ní poplatky vybírané státním po
zemkovým úřadem při udělování souhlasu ke
zcizení a dělení nemovitostí podle § 7 záborového zákona (§ 61, odst. 1., zákona přídě
lového) ,
2. 1/4%ní poplatky vybírané státním pozem
kovým úřadem při udělování souhlasu k pro
nájmu (propachtování) hospodářských celků
a podniků hospodářského a lesnického prů
myslu podle § 7 záborového zákona (§ 61,
odst. 2., zákona přídělového),
3. tresty peněžité a pokuty uložené podle
zákona záborového nebo podle zákonů a na
řízení jej provádějících [§ 18d) zákona zábo
rového ve znění novely ze dne 21. března
1921, č. 108 Sb. z. a n.],
4. peníz srážek z přejímací ceny při sou
borech zabraného majetku přes 1000 ha cel
kové .výměry [§§ 42, 42a) a 42b) zákona ze
dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona
náhradového), ve znění novely ze dne 13. čer
vence 1922, č. 220 Sb. z. a n.],
5. přirážka 15 ze sta podle § 75, odst. 4.,
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a
n. (zákona náhradového), ve znění novely ze
dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.,. vy
počtená z úhrnu všech výloh a nákladů jme
novaných v § 77, odst. 1., téhož zákona.
úkoly fondu.
§ 4.
Úkoly fondu jsou:
a) podporovati vnitřní kolonisaci (§ 5)^ po
skytováním levného úvěru k zaplacení přídě
lové ceny půdy a budov a jiného zařízení na
přidělené půdě (§ 7) a úvěru provozovacího
dle zákona úvěrového,

Podmínky poskytování úvěru.
.§ 6.
Podmínky poskytování úvěru stanoveny
jsou zákonem ze dne 11. března 1920, č. 166
Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům
půdy, řádem pro uchazeče o úvěr (nařízení ze
dne 30. března 1921, č. 134 Sb. z. a n.) a jed
nacím řádem fondu.
úvěr držebnostní.
§ 7.
Úvěr držebnostní dle § 2 zákona úvěrového
může býti zcela výjimečně poskytnut z fondu
kolonisačního.
Úvěr provozov a.c í.
§ 3.
úvěr provozovaeí podle § 13 zákona úvěro
vého může býti poskytnut do 75% potřebné
ho provozovacího kapitálu a nejdéle na dobu
pěti let. Zároveň buďtež rozvrženy jeho splát
ky. úrok (bez správního příspěvku) nesmí
přesahovat! sazbu bankovního úřadu.
Plnění dle § 73, odst. 10., a § 75,
odst. 4., zákona náhradového.
Obsah plnění.
§ 9.
Fondu náleží dále:
1. uhrazovati případné schodky fondu^pro
zaopatření zaměstnanců velkostatků zříze
ného dle §u 73 náhradového zákona, nejsou-li
a pokud nejsou tyto schodky uhrazeny případ-
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nými přebytky z fondu náhradového (druhá
věta odst. 10. §u 73 náhradového zákona),
2. uhrazovali povinnosti a platy vznikající
státu zaopatřováním zaměstnanců podle
odst. 1. č. 1. až 3. §u 75 zákona náhradového
(§ 75, odst. 4., náhradového zákona).
Jakým způsobem a za jakých podmínek
budou konány povinnosti a platy uložené fondu
§em 75, odst. 4., zákona náhradového, stanoví
nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305
Sb. z. a n.
§ io.
Jmění a příjmů fondu může býti použito:
a) jmění a příjmů jmenovaných v §u 2
a v §u 3, č. 1., 2., 3., k zlevnění půdy posky
továním levného úvěru držebnostního na za
placení ceny přídělové a na stavby a jiná za
řízení na půdě (§ 7),
b) poloviny příjmů jmenovaných v §u 3,
č. 4., k poskytování úvěru provozovacího,
c) poloviny příjmů jmenovaných v §u 3,
č. 4., a veškerých příjmů jmenovaných v §u 3,
č. 5., k plnění úkolů dle §§ 73 a 75 náhrado
vého zákona.
Správa fondu.
§ 11.
Fond spravuje a zastupuje státní pozem
kový úřad. Služba účetní, pokladní a správa
pohledávek může býti od ostatní správy fondu
oddělena a svěřena buď veřejnoprávnímu
ústavu úvěrnímu neb ústavu (úřadu) stát
nímu.
Meze této služby, způsob úplaty za její vy
konávání i výše této úplaty, jež jde na vrub
fondu, budou stanoveny v tom případě smlou
vou uzavřenou mezi ústavem (úřadem) tuto
službu přejímajícím a státním pozemkovým
úřadem v zastoupení fondu po dohodě s mini
sterstvem financí.
Poradní sbor pro poskytování
úvěrů z fondu.
§ 12.
Při poskytování úvěrů z fondu jest státní
pozemkový úřad podporován poradním
sborem.
Poradní sbor činí státnímu pozemkovému
úřadu návrhy na povolení zápůjček z fondu
a na jejich podmínky.
Státní pozemkový úřad, nesouhlasí-li s ná
vrhem, má právo vyžádati si návrh jiný, ne
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může, však povoliti zápůjčku z fondu osobě
poradním sborem nenavržené nebo za jiných
podmínek, než byly poradním sborem na
vrženy.
Konečné rozhodnutí podpisuje předseda
státního pozemkového úřadu neb úředník jím
k tomu zmocněný, dovolávaje se výslovně ná
vrhu poradního sboru, na základě kterého
byla zápůjčka povolena.
Poradnímu sboru fondu přísluší podávat!
dobrá zdání, běží-li o
1. vydání nebo změnu jednacího řádu
fondu,
2. stanovení a změnu zásad pro poskyto
vání úvěrů, lhůt platebních a způsobu jistoty,
3. zavedení, výši, jakož i zrušení správních
příspěvků ze zápůjček fondem poskytovaných.
§ 13.
Poradní sbor skládá se z osmi členů, t. j.
z předsedy a jeho náměstka a ze šesti příse
dících.
Předseda státního pozemkového úřadu jme
nuje předsedu poradního sboru a jeho ná
městka z úřednictva tohoto úřadu, maje právo
kdykoliv je zaměniti jinými úředníky, mluví-li
pro to vážné důvody.
Předseda státního pozemkového úřadu jme
nuje přísedící po slyšení správního výboru na
dobu čtyř let z osob znalých poměrů vyplýva
jících z provádění pozemkové reformy ve státě
československém, a to zejména jednoho z le
gionářů a jednoho z organisace dělníků země
dělských.
Vedle přísedících jmenuje předseda stát
ního pozemkového úřadu po slyšení správního
výboru na stejnou dobu a z téhož okruhu osob
šest náhradníků, kteří budou povoláni, když
některý z přísedících nemůže se zúčastniti
schůzí poradního sboru.
Odpadne-li v mezidobí člen nebo náhradník,
bude zaň jmenován nový člen nebo náhradník
na zbytek funkčního období.
člen a náhradník může býti opět jme
nován.
Veřejnoprávní ústav úvěrní neb ústav
(úřad) státní, jemuž bude případně svěřena
služba účetní, pokladní a správa pohledávek
fondu, má právo do schůzí poradního sboru
vysílati svého zástupce s hlasem poradním. Do
schůzí poradního sboru mohou býti připuštěni
s hlasem poradním zástupci družstevních
ústředí, v nichž jsou organisována družstva
o úvěr z fondu žádající a jež určí předseda
státního pozemkového úřadu.
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Výše odměn členům poradního sboru, jež
jdou na vrub fondu, bude stanovena státním
pozemkovým úřadem v dohodě s minister
stvem financí.
Jednání poradního sboru.
§ 14.
Schůze poradního sboru svolává předseda.
Aby bylo platné usnesení poradního sboru,
jest třeba přítomnosti předsedy nebo ná
městka jeho a čtyř členů, jsou-li přítomni
předseda i náměstek, tří členů poradního
sboru, pokud se týče náhradníků. Usnesení
děje se prostou většinou hlasů přítomných.
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda (ná
městek předsedy).
Podrobnější předpisy stanoví jednací řád
fondu, jejž vydá předseda státního pozem
kového úřadu po slyšení poradního sboru.
Až do té doby platí prozatímní jednací řád,
jejž vydá předseda státního pozemkového
úřadu.
Vyhlášky fondu.
§ 15.
Všechna veřejná oznámení fondu dějí se
jich uveřejněním v „Pozemkové Reformě",
úředním věstníku státního pozemkového
úřadu.
Účetní rok.
§16.
Účetní rok fondu shoduje se s rokem kalen
dářním.
Pivní účetní rok končí dnem 31. prosince
1922.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. prosince 1922
o úpravě uhelného hospodářství.
Podle §§ 1 a 7 zákona ze dne 9. dubna 1920,
č. 260 Sb. z. a n., upravuje se uhelné hospo
dářství až na další takto:
§ 1.
Uhlím rozumí se ve smyslu zákona ve
škeré druhy uhlí kamenného, hnědého a ve
škeré druhy pevného paliva z něho vyrobe
ného (koks, kaumacit, brikety, bulety atd.).
§ 2.
Uhelný obchod ve vnitrozemí ^republiky če
skoslovenské se v mezích tohoto nařízení
uvolňuje, t. j. každý spotřebitel uhlí, a to jak
průmyslového, tak i pro domácí otop a jiné
účely, může si opatřiti uhlí volným nákupem.
Rovněž se uvolňuje tuzemský obchod dovo
ženým uhlím cizozemským, pokud dovoz jeho
byl úředně povolen.
Dosavadní povinnost těchto spotřebitelů
hlásiti nákup, po případě uzávěrku, jakož
i povinnost podnikatelů dolů předkládati vý
kazy o zaprodaném uhlí ministerstvu veřej
ných prací, po případě uhelným inspektorá
tům přestává.
Ministerstvu veřejných prací vyhrazuje se
však právo žádati potřebné výkazy na zá
kladě § 25 shora uvedeného zákona, kdykoli
by uznalo toho potřebu.

. § 3.
Ministerstvu veřejných prací přísluší prá
vo zajistiti dodávky uhelné státním institucím
a podnikům státním, veřejně prospěšným a
humanitním a v případě veřejného zájmu
Ukládání prostředků fondu.
i podnikům soukromým, kdyby se jejich po
§ 17.
třebu nepodařilo zajistiti cestou volného ob
Prostředky fondu buďtež uloženy způsobem chodu.
§ 4.
zaručujícím sirotčí jistotu i mobilitu ulože
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem vy
ných peněz.
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru
veřejných prácí v dohodě s ministrem prů
Zrušení fondu.
myslu, obchodu a živností.
§18.
švehla v. r.
Fond může býti zrušen toliko zákonem.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Zákon také rozhodne o tom, jak se naloží
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
se jměním fondu, jež zbude po uhrazení všech
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
jeho závazků.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Předseda státního pozemkového úřadu:
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Viškovský v. r.

