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186.
Vládní nařízení 

ze dne 8. října 1926 
o celním osvobození cukrovky pro cukrovary 

slezského pohraničního pásma.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla:

§ I-
Cukrovarům ve Skrochovicích, Kateřinkách 

a Vávrovi cích, ležícím v pohraničním pásmu, 
povoluje se v zájmu hospodárného provozu 
k účelu zpracování ve vlastním podniku pro 
výrobní období 1926/27 bezcelný dovoz cu
krovky z pozemků vlastních a z pozemků, 
s jichž držiteli byly ujednány dodávkové 
smlouvy.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provésti je ukládá se ministru financí.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Kíha v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Slavik v. r. Roubík v. r.
Dr. Schieszl v. r. Syrový v. r.

Dr. Kállay v. r.

187.
Vládní nařízení 

ze dne 8 října 1926
o vysvědčeních vyšších státních průmyslových 
škol v ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze- 

Smíchově a v Šumperku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 23 zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 
ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský 
řád:

§ I-
(J) Vyšší státní průmyslové školy v Ústí 

n. L., v Karvinné, v Praze-Smíchově a v Šum
perku zařazují se do seznamu škol uvedených 
v článku L, odst. 8. a 9., ministerského naří
zení ze dne 6. srpna 1907, č. 196 ř. z., o prů
kazu zvláštní způsobilosti potřebné k nastou
pení koncesovaných živností, j ež bylo částečně 
pozměněno ministerským nařízením ze dne
4. ledna 1918, č. 14 ř. z.

(2) Výhody tam stanovené platí i pro 
absolventy těchto škol ročníku 1924/25.

§ 2.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

černý v. r.
Dr. Peroutka v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

188.
Vyhláška ministra spravedlnosti 

zo dna 25. septembra 1926, 
ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresných 

súdov v Piešťanech a želiezovciach.

Počiatok činnosti okresných súdov v Pie
šťanech a želiezovciach, sriadených vládnym 
nariadením zo dňa 23. apríla 1926, č. 55 Sb. 
z. a n., stanoví sa na deň 1. novembra 1926.

Dr. Haussmann v. r.

189.
Vládní nařízení 

ze dne 8. října 1926
o semílání žita.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ I-
(1) Počínajíc dnem účinnosti tohoto naří

zení musí býti žito semíláno na jednotný typ 
mouky (jednomletou mouku).

(2) Jiné výrobky mimo jednomletou mou
ku, krmnou mouku a otruby nesmějí bytí 
semíláním žita získávány. Výroba jiných 
druhů žitné mouky je zakázána.

(3) Ze žita nutno vyráhěti nejméně tolik 
jednomleté mouky, kolik činí jeho hekto
litrová váha.

§ 2.
Ustanovení §u 1 platí též pro ten případ, 

dají-li si pěstitelé obilí nebo jiní spotřebitelé 
žitnou mouku pro sebe vyráběti nebo vyrá
běj í-li ji sami pro sebe.

§ 3.
(!) Uváděti do oběhu žitnou mouku jiné
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jakosti, než odpovídá předpisům tohoto naří
zení, jest zakázáno.

(2) Ministerstvo pro zásobování lidu může 
po slyšení plodinových burs vydati oficielní 
typy jednomleté mouky.

(s) žitná mouka má býti do oběhu dávána 
jen v plombovaných pytlích s označením 
mlýna a typů mouky a nesmí býti smíchá- 
vána s moukou jiného druhu.

(4) Dovoz mouky žitné, nevyhovující těmto 
předpisům, z ciziny jest zakázán, nebyla-li 
nejpozději 8 dní po účinnosti tohoto nařízení 
odevzdána k dopravě.

§ 4.
(!) K výrobě chleba a k jiné živnostenské 

a průmyslové výrobě, pokud zpracovává žit
nou mouku, lze používati pouze žitné mouky 
odpovídající předpisům tohoto nařízení. Jest 
však dovoleno, při výrobě chleba přimíchávati 
pšeničnou mouku do mouky žitné.

(2) Předpisy tohoto nařízení nevztahují se 
na chléb náhražkový (kukuřičný, ovesný 
atd.) a na chléb specielní, vyráběný z celého 
zrna (či šrotový) nebo s přísadou výživných 
solí (na př. chléb Grahamův, Schlůterův, 
atd.).

§ 5.
(!) Ceny mouky musí býti v přiměřeném 

poměru k cenám obilí a ceny chleba v přimě
řeném poměru k cenám mouky.

(2) Ministerstvo pro zásobování lidu může 
tento vztah stanoviti.

§ 6.

(!) Mouka výražková posavadního způsobu 
vymílání smí býti dána do oběhu ještě do 2 
neděl a po živnostensku zpracována ještě do 
6 neděl po účinnosti tohoto nařízení.

(2) Zásoby hotové mouky žitné ve mlýnech, 
neodpovídající tomuto nařízení, buďtež při
hlášeny k příslušnému politickému úřadu I. 
stolice do 5 dnů po účinnosti tohoto nařízení.

(3) Zemská správa politická (Hospodářský 
úřad pro Slovensko, Zemský hospodářský 
úřad pro Podkarpatskou Rus) může lhůty 
uvedené v prvém odstavci přiměřeně prodlou- 
žiti majitelům zásob, kteří prokáží, že mouka 
byla vyrobena před vyhlášením tohoto naří
zení a že nemohla býti zužitkována ve stano
vených lhůtách při normálním chodu jejich 
podniku.

(4) Dodávkové smlouvy sjednané před. 
účinností tohoto nařízení na jiné druhy žitné 
mouky jest splniti výhradně v jednomleté 
mouce, neustoupí-li jedna ze stran od smlouvy.

O cenových rozdílech dohodnou se strany; 
nedujde-li k dohodě, rozhodnou soudy pořa
dem práva.

§ 7.
(!) Každý politický úřad I. stolice zřídí 

pro svůj obvod komisi složenou ze zemědělců, 
mlynářů, pekařů, spotřebitelů a z technického 
znalce, která má povinnost dbáti, aby toto 
nařízení bylo zachováváno.

(2) Každý je povinen dozorčím orgánům 
ustanoveným politickým úřadem I. stolice a 
kontrolním orgánům úřadů pro potírání lich- 
vy, řádně legitimovaným, dáti vysvětlení 
o všech předmětech upravených tímto naří
zením. Těmto dozorčím orgánům budiž kdy
koliv umožněno vstoupiti do obchodních a 
provozovacích místností a skladišť a nahléd- 
nouti do obchodních záznamů veškerých pod
niků.

(3) Výrobci mají vésti záznamy o množství 
nasypaného žita a mouky z něho vyráběné.

(4) Obce jsou povinny spolupůsobit! při 
provádění tohoto nařízení.

§ 8.

(!) Přestupky tohoto nařízení, pokud ne
zakládají skutkové povahy trestných činů 
náležejících do příslušnosti soudní, trestají 
politické lířady (administrativní policejní 
vrchnosti) peněžitou pokutou až do 20.000 
Kč — při nedobytnosti vězením (uzamčením) 
až do 6ti měsíců •—■ nebo tresty na svobodě 
do 6ti měsíců, dále propadnutím předmětů, 
na něž se trestný čin vztahuje, a konečně 
ztrátou živnostenských oprávnění. Tyto 
tresty mohou býti uloženy též současně; trest 
na svobodě spolu s náhradním trestem za ne
dobytnou pokutu nesmí činiti více než jeden 
rok.

(2) Pokuty a výtěžky z propadlých před
mětů plynou do státní pokladny.

§ 9-
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a pozbude účinnosti dnem 31. čer
vence 1927. Jeho provedením se pověřuje 
ministr pro zásobování lidu v dohodě s mi
nistry spravedlnosti, obchodu, zemědělství a 
vnitra.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r. Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Sdíieszl v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


