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Zákon ze dne 7. listopadu 1930 
o povinném semílání domácí pšenice a žita a 

uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(1) Mlýny, které semílají cizozemskou pše

nici a žito, jsou povinny semlíti měsíčně takové 
množství domácí pšenice a žita, které činí 
alespoň 75% celkového semletého množství 
pšenice a 95% celkového semletého množství 
žita. Přijímajíce pšenici a žito ke zpracování 
ve mzdě, jsou mlýny povinny dáti si prokázati 
původ tohoto obilí.

(2) Pšeničná a žitná mouka vyrobená z cizo
zemského obilí smí býti uváděna do tuzem
ského oběhu jen smíšená alespoň s 75% mouky 
z domácí pšenice, pokud se týče s 95% mouky 
z domácího žita.

§ 2.
Dovezená pšeničná a žitná mouka smí býti 

uváděna do tuzemského oběhu jen smíšená 
alespoň s 75% mouky z domácí pšenice, pokud 
se týče s 95% mouky z domácího žita.

§3.
Vládním nařízením lze všeobecně měniti 

poměr semílání a míšení stanovený v §§ 1 a 2.

§ 4.
Mlýny jsou povinny vésti přesné zápisy

0 množství nasypané pšenice a žita, odděleně 
podle původu (domácí, cizí), a uschovati je
1 s příslušnými doklady po dobu jednoho roku.

§5.
(1) Dovozci pšeničné a žitné mouky jsou po

vinni oznámiti při vyclívání místo míšení 
mouky; toto místo sdělí celní úřad místně 
příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřa
du. Toto míšení nesmí se provádět! v závodech 
zpracujících mouku.

(2) Den a dobu, kdy bude započato s míše
ním, jakož i místo míšení a množství k míšení 
určené mouky podle původu jest oznámiti 
3 dny předem místně příslušnému důchodko
vému kontrolnímu úřadu; množství cizozem
ské mouky ohlášené k míšení nesmí býti menší 
než 10 q. Nedostaví-li se v ohlášenou dobu do
zorčí orgán, může býti bez ohledu na to s mí
šením započato.

154. (3) O míšení buďtež vedeny a po dobu jed
noho roku i s příslušnými doklady uschovány 
zápisy, vyznačující množství míšené mouky 
podle původu.

§6.

(!) Dodávkové smlouvy, sjednané před 
účinností tohoto zákona o dodávkách pšeničné 
a žitné mouky, jimiž se tato mouka uvádí do 
tuzemského oběhu (§2), jest splniti výhradně 
v mouce, vyhovující předpisům tohoto zákona. 
Každá smluvní strana může ustoupiti od 
smlouvy, musí však to nej později do 14 dnů 
ode dne počátku účinnosti tohoto zákona ozná
miti druhé smluvní straně. Stane-li se tak, má 
poškozená strana nárok na přiměřené odškod
nění. Neužije-li žádná strana tohoto práva, 
mohou se dohodnouti strany o případném ce
novém rozdílu, způsobeném změnou předmětů 
dodávky.

(2) Nedohodnou-li se strany o náhradě 
škody, pokud se týče o cenovém rozdílu (odst.
1), rozhodne o tom rozhodčí soud plodinové 
bursy. Příslušnost tohoto soudu řídí se, pokud 
se strany jinak nedohodnou, bydlištěm (sí
dlem) kupujícího, při čemž rozhodčí soud plo
dinové bursy v Praze jest příslušný pro zemi 
českou, plodinové bursy v Brně pro obvod ob
chodní a živnostenské komory v Brně, plodi
nové bursy v Olomouci pro obvod obchodní a 
živnostenské komory v Olomouci a Opavě a 
plodinové bursy v Bratislavě pro zemi Sloven
skou a Podkarpatoruskou.

§7.
Kdo s dovezenou pšeničnou a žitnou moukou 

obchoduje a má jí 15. dne ode dne počátku 
účinnosti tohoto zákona více než 10 q, jest po
vinen svou zásobu do 3 dnů ohlásiti důchodko
vému kontrolnímu úřadu, v jehož obvodě jest 
mouka uložena. Tato mouka musí býti před 
uvedením do tuzemského oběhu nebo před 
zpracováním smíšena v poměru uvedeném 
v § 2 tohoto zákona, při čemž platí ustanovení 
§ 5, odst. 2. a 3.

§ 8.

(1) Dozor, aby ustanovení tohoto zákona 
byla zachovávána, provádí finanční správa 
orgány, které k tomu určí.

(2) Těmto dozorčím orgánům, řádně legiti
movaným, jest každý povinen dáti vysvětlení 
o předmětech upravených tímto zákonem. Do
zorčím orgánům budiž kdykoliv umožněno 
vstoupiti do obchodů a provozovacích místno
stí a skladů a nahlédnouti do povinných zápisů 
a obchodních záznamů.
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(3) Dozorčí orgány jsou povinny zachová- 
vati nejpřísnější tajemství o výrobě a obchodu.

§ 9.
j1) V jednotlivých odůvodněných případech 

mohou býti povoleny výjimky z ustanovení 
§§ 1 a 2.

(2) O žádostech rozhodne ministerstvo ze
mědělství v dohodě s ministerstvy financí, 
průmyslu, obchodu a živností a pro zásobování 
lidu.

§ 10.
Přestupky tohoto zákona, pokud nezakládají 

skutkové povahy trestných činů, náležejících 
do příslušnosti soudní, trestají politické úřady 
peněžitou pokutou až do 20.000 Kč, při nedo- 
bytnosti vězením až do 6 měsíců, nebo tresty 
na svobodě do 6 měsíců, dále propadnutím 
předmětů, na něž se trestný čin vztahuje, a 
konečně, byly-li spáchány vědomě, ztrátou živ
nostenských oprávnění. Tyto tresty mohou 
býti uloženy též současně; trest na svobodě 
spolu s náhradním trestem za nedobytnou po
kutu nesmí činiti více než 6 měsíců.

§ 11.
O) Ustanovení § 1, odst. 2. a § 2 nabudou 

účinnosti 15. dnem po vyhlášení tohoto zá
kona, ostatní ustanovení dnem jeho vyhlášení. 
Zákon pozbude účinnosti dnem 31. srpna 1931, 
avšak bez újmy lhůt stanovených v § 4 a § 5, 
odst. 3.

(2) Provedením zákona se pověřuje ministr 
zemědělství v dohodě s ministry financí, prů
myslu, obchodu a živností a pro zásobování 
lidu.

T. G. Masaryk v. r. 
Udržal v. r. 
Bradáč v. r.

155.
Vládní nařízení 

ze dne 7. listopadu 1930,
jímž se upravuje tárový sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 93 celního zákona ze dne 14. července 
1927, č. 114 Sb. z. a n.:

§ 1.
Tára pro zboží saz. čís. 113 stanoví se takto:

Saz.
čís. Zboží

Tárové sazby 
v procentech hrubé 

váhy

j113 Chléb obyčejný, 
černý i bílý; 
lodní suchary

13 v bednách nebo 
v sudech,

4 v bednění nebo 
v koších,

2 v balíkových 
obalech nebo 
v pytlích.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne 
po vyhlášení; provede je ministr financí.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

156.

Vládní nařízení 
ze dne 7. listopadu 1930,

kterým se stanoví celní přirážky k celním 
sazbám na některé druhy obilí, na mouku a 

mlýnské výrobky.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1 zákona ze dne 5. června 1930, č. 72 
Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla 
celní přirážky k celním sazbám u některých 
druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a 
jímž se zakazuje chemická úprava mouky:

§ I-
K celním sazbám s. č. 23, 24, 25, 26 a 33 

československého celního sazebníku, uvede
ným ve čl. I. a II. zákona ze dne 22. června 
1926, č. 109 Sb. z. a n., zavádějí se až na další 
tyto celní přirážky:


