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do oběhu.

164.
Vládní nařízení 

ze dne 18. listopadu 1930 
o povinném semílání domácí pšenice a žita 
a uváděni pšeničné a žitné mouky do oběhu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 7. listopadu 1930, 
č. 154 Sb. z. a n., o povinném semílání domácí 
pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné 
mouky'ďó oběhu:

§ 1.
(1) Každý mlýn jest povinen věsti odděleně 

pro pšenici a žito zásobník a mlecí výkaz po
dle připojených vzorců (vzorec A/l, A/2, 
B/l. B/2). Mlecí výkaz nutno věsti dvojmo 
průpisem. Zásobník i mlecí výkaz jest list za 
listem číslovati a běžné položky v nich po
stupně zapisovati. K poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce uzavře mlýn tyto zá
znamy a zašle propis mlecího výkazu nejpo- 
2 děj i do 10. dne nejblíže příštího měsíce 
místně příslušnému důchodkovému kontrol
nímu úřadu. Prvopis mlecího výkazu jest mlýn 
povinen spolu s doklady o původu pšenice a 
žita uschovati po dobu jednoho roku.

(2) Mlýn, přijímající pšenici a žito ke zpra
cování ve mzdě, jest povinen vyžádati si od 
toho, kdo dává si pšenici nebo žito ve mzdě se- 
nilíti, doklad o původu tohoto obilí a po dobu 
jednoho roku jej uschovati.

^ ('?) Poklady o původu pšénice a žita jsou 
všechny listiny, které jsou s to nesporně pro
kázat/ je-li zboží původu domácího či cizo
zemského (nákladní a lodní list, celní přehlás
ka, faktura, osvědčení od producenta atd.). 
Pro mletí ve mzdě .pro zemědělce jest tímto 
dokladem prohlášení podle odst. 12. vyhlášky

ministerstva financí ze dne 14. července 1927, 
č. 123 Sb. z. a n.

§ 2.
( i ) Mlýny jsou povinny ukládali cizozem

skou pšenici nebo žito odděleně od pšenice a 
žita domácího.

(2) Každý mlýn jest povinen oznámiti do 
3 dnů po vyhlášení tohoto vládního nařízení 
místně příslušnému důchodkovému kontrol
nímu úřadu zásoby domácí a cizozemské pše
nice a žita podle připojeného vzorce (vzorec 
C), které má v den vyhlášení tohoto nařízení. 
Tyto zásoby zapíše mlýn jako první položku 
do zásobníků pšenice a žita (§ 1, odst. 1.).

§ 3.

(!) Uvedením do tuzemského oběhu podle 
zákona rozumí se u dovezené cizozemské 
mouky první převod této mouky v českosloven
ském celním území na jinou osobu (obchod
níka, zpracovatele, přímého spotřebitele a 
pod.), který nastane po jejím vyčlení.

(2) Je-li dovozcem podnik, který po živno
stenská mouku zpracovává, jest uvedením do
vezené mouky do tuzemského oběhu rozuměti 
také její zpracování v tomto podniku.

(3) Pod pojem převodu na jiné osoby ne
spadá převod mouky ve skladišti s kupce na 
kupce, pokud mouka zůstává ve skladišti. 
Každý takový převod musí však býti do tří 
dnů oznámen důchodkovému kontrolnímu 
úřadu, v jehož obvodě jest mouka uložena a, 
byla-li po vyčlení uložena v obvodě jiného dů- 
chcdkového kontrolního úřadu, než který by 
byl příslušný podle místa míšení, oznámeného 
celnímu úřadu při vyelívání mouky, také to
muto úřadu. Mouka zůstává pod důchodkovou 
kontrolou a smí býti ze skladiště odvezena jen' 
za účelem smíšení (§ 5, odst. 2., zák.).
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§ 4.
(' ) Dovozce pšeničné nebo žitné mouky jest 

povinen předložití při vyclívání tohoto zboží 
celnímu úřadu dvojmo propisem ohlášku po
dle připojeného vzorce (vzqgec D). Bez před
ložení této ohlášky nelze zboží celně projednati.

(2) Třídenní lhůta, stanovená v § 5, odst.
2., zákona, pro oznámení míšení, počítá se ode 
dne, kdy došlo oznámení místně příslušnému 
důchodkovému kontrolnímu úřadu. Oznámení 
nutno učiniti písemně podle přiloženého vzor
ce (vzorec E). Rozhodne-li se dovozce provést! 
míšení v obvodu jiného důchodkového kontrol
ního úřadu, než který byl by příslušný podle 
místa míšení oznámeného celnímu úřadu při 
vyclívání mouky, nebo místa uložení mouky 
podle § .3, odst. 3., tohoto vládního nařízení, 
nutno to oznámiti také tomuto úřadu zaslá
ním opíšu oznámení podle vzorce E.

(3) Dovozce pšeničné nebo žitné mouky jest 
povinen vésti zásobník dovezené cizozemské 
mouky podle připojeného vzorce (vzorec F/l a 
F/2).

(4) Kdo provádí míšení mouky, jest povi
nen vésti odděleně pro mouku pšeničnou a žit
nou záznam o míšení mouky cizozemské s mou
kou vyrobenou z domácího obilí podle připo
jeného vzorce (vzorec G/l a G/2).

(5) Zásobník (odst. 3.) a záznam o míšení 
mouky (odst. 4.) jest list za listem číslovali a 
běžné položky v nich postupně zapisovali dle 
toho, jak zboží došlo na sklad nebo bylo mí
šeno, Tyto záznamy nutno i s příslušnými do
klady uschovali po dobu jednoho roku. Do
klady rozumějí se listiny, které jsou s to ne
sporně prokázali, že mouka použitá ke smíšení 
s moukou cizozemskou byla vyrobena z domá
cího obilí (potvrzení mlýna, v němž mouka 
byla vyrobena, faktura o nákupu a pod.). Kdo 
provádí míšení mouky pro jiné osoby, vyžádá 
si tento doklad od toho, kdo si dal mouku mí
sili. Jemu přísluší také povinnost tento do
klad uschovati.

CO U podniků, které vedle závodu na zpra
cování mouky mají též závod mlynářský, smí 
se mouka mísili jedině v závodě mlynářském, 
a to odděleně od místností pekárenských.

§ 5.
Kdo s dovezenou pšeničnou nebo žitnou mou

kou obchoduje, nebo ji zpracovává a má ji dne 
26. listopadu 1930 v zásobě více než 10 q, jest 
povinen ohlásili tuto zásobu podle připojeného 
vzorce (vzorec H) do 3 dnů příslušnému dů
chodkovému kontrolnímu úřadu. Osoby po

vinné vésti zásobník dovezené cizozemské 
mouky (§ 4, odst. 3.), zapíší tuto zásobu ja'ko 
první položku do tohoto zásobníku.

§ 6.

Smíšenou mouku v množství od 50 kg výše 
lze dodávat! jen v obalech uzavřených pevnou 
uzávěrkou a opatřených údajem, že jde o mou
ku smíšenou podle předpisů zák. č. 154/1930 
Sb. z. a n.

§ 7.

Dozorem na správné plnění předpisů zákona 
a tohoto vládního nařízení pověřují se důchod- 
kové kontrolní úřady, které provádějí dozor 
ten buď svými orgány, nebo orgány zemským 
finančním úřadem k tomu zvláště určenými.

§ 8.

Záznamy a oznámení podle tohoto nařízení 
jsou kolku prosty.

§ 9.

Lhůta čtrnáctidenní, příslušející každé 
smluvní straně k odstoupení od dodávkové 
smlouvy, sjednané před účinností zákona 
(§ (i, odst. 1., zák.), počítá se ode dne 11. listo
padu 1930 a jest při písemném oznámení za
chována, bylo-li toto oznámení nějpozději 24. 
listopadu 1930 podáno u poštovního nebo te
legrafního úřadu.

§ 10.

(') Ustanovení § 3, § 4, odst, 1. až 5,, a 
§ 6 nabudou účinnosti dnem 26. listopadu 
1930, ostatní ustanovení dnem vyhlášení to
hoto nařízení. Nařízení pozbude účinnosti 
dnem 31. srpna 1931.

(-) Provede je ministr zemědělství v do
hodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a 
živností a pro zásobování lidu.

Udižal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostáiek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czeeh v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně ví r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.
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Mlýn:..... ....

Majitel: 
Firma:

Vzorsc B/1.

Obec:................................. •.....................................

Polit, okres:..........................................................

Puch. kontrol, úřad:............................................

Sbírka zákonů a nařízení, č. §S4.

Příloha k odst. 1,%1 vl. miř, č. 16ÍI1930 Sb. z. a n.

Mlecí výkaz

pro kalendářní měsíc..................................... 193 .

Pšenice.

Datum
násypu

Nasypáno pšenice

Údaj, jde-li o mletí 
obchodní či ve mzdě

Pořad. čís.
domácí 

v kg
cizozemské 

v kg

Poznámka

1 2 3 4 5 •
6 1

••

i
Součet . . .

Poznámka: Pro měsíc listopad 1930 za dobu ode dne počátku účinnosti vl. nařízení č. 164/1930 Sb. z.
a n. do 30. listopadu 1930.
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Mlýn:...........

Majitel:
Firma:

Vzorec S/2.

Obec:..................................................................

Polit, okres:...........................................................

Duch. kontrol, úřad:.......

Příloha k odst. 1.§1 vl. nař. Č.16-ÍI1980 Sb. z. a n.

Mlecí výkaz

pro kalendářní měsíc......................................193

Žilo.

Pořad. čís. Datum
násypu

Na sypa

domácího 
v kg ?

no ž i ta

cizozemského 
v kg

Údaj, jde-li o mletí 
obchodní či ve mzdě

cz£ 
'

£oí—
i

1 o 3 4 6 6

-

■

Součet . . .

Poznámka: Pro měsíc listopad 1930 za dobu ode dne počátku účinnosti vl. nařízení č. 164/1930 Sb. z.

a n. do 30. listopadu 1930.
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Vzorec C. Příloha k odst. 2. % 2 vl. nař. č. 16-iil930 Sb. z. a n.

Důchodkovému kontrolnímu úřadu

Podepsaný prohlašuje, že měl v den vyhlášení vládního nařízení ze dne 18. listo
padu 1910, č. 164/1930 Sd. z. a n., v zásobě:

pšenice žita

domácí

v kg

cizozemské ! domácího cizozemského | P o z n á m k a

v kg v kg v kg

V.. ., dne.. . 1930.

Podpis majitele mlýna 
nebo jeho oprávněného zástupce:
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Vzorec D. Příloha h odst. 1. % J, vl. nař. č. 16^1930 Sb. z. a n,

Celnímu úřadu

Důchodkovému kontrolnímu úřadu

Podepsaný oznamuje podle vládního nařízení ze dne 18. listopadu 1930, č. 164/1930 Sb. 

z. a n., že dovezl:

Mouky pšeničné kg

původu .....................

značky ....................

typu .................. ;......

a že bude ji míchati v

Mouky žitné kg

původu .......................

značky

typu .......................................................

................... (přesná adresa místa míchání).

V dne 193.

Pódpp dovozce
nebo jeho oprávněného zástupce:
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Vzorec E. Příloha k odst. 2. § U vl. nař. č. 16411930 Sb. z. a n.

Důchodkovému kontrolnímu úřadu

v

Podepsaný oznamuje podle vládního nařízení ze dne 18. listopadu 1980, č. 164/1930 Sb.

z. a n., že bude dne........................................ v. hod. v obci ..................................................

ve svém skladišti č. pop.........
u pana (firmy)

i
mísit!....... .......................... kg cizozemské mouky.

Mouka tato jest ze zásilky, ohlášené podle § 4, očist. 1., tohoto vl. nařízení u celního

úřadu v dne

V dne 193

Majitel mouky
r.ebo jeho oprávněný zástupce:
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