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při prodeji množství méně než H litru . K 13’50 
vždy za 1 prostorový litr.

§ 8.
Cena kořalky výčepní s obsahem alkoholu 

25% při dodávce množství 25 litrů převyšujxiho
stanoví se.............................................K 5'—,
při dodávce od % litru včetně do 25 litrů, 
dále při dodávce v uzavřených nádo
bách v obchodě obvyklých menšího 
obsahu než % litru, avšak v celkovém
množství 5 litrů....................................K 6'20,
při prodeji množství méně než ^ litru . K 7'60 
vždy za 1 prostorový litr.

§ 9.

Ceny za surový líh ze stanic výrobních 
stanoví se takto:

a) Surový líh vyrobený v hospodářských liho
varech:
1. surový kontingentovaný líh vyrobený 

z melasy neb z řepy K 420-— za hl abs.,
2. surový kontingentovaný líh vyrobený

z bramborů . . . K 470-— za hl abs.,
3. líh exkontingentovaný o 20 K levněji.

b) Líh vyrobený v průmyslových lihovarech:
1. líh z melasy vyrobený, exkontin

gentovaný . . . . K 290'— za hl abs.,
2. líh z řepy vyrobený K 240'— „ „ „

§ 10.
Toto nařízení nabývá platnosti 1. lednem 1919.

Dr. Karel Kramář v. 
Fr. Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Fr. Soukup v. r. 
Václav KloSáě v. r.

r. Dr. AI. Rašín v. r. 
Dr. B. Vrbenský v. ř. 

Gustav Habermann v. r.
A. Švehla v. r. 

Dr, Winter v. r.

Cis. 2.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu 
- a živností a ministra zemědělství 

za dne 2. ledna 1M9 
o úpravě obchodu lnem. *

§ 1.
Každý jest povinen stonkový len. který má 

v držbě, dáti močiti a vypracovat!.
Aby byl tento len vypracován, možno též 

dožadovat! se sprostředkování Zemědělských 
podniků pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci, jež provedou příděl přihlášeného 
jim močeného lnu tírnám v československém 
státě, počítajíce jako mzdu za tření za každých 
100 kg vypracovaného lnu obnos K 100'— a 
koudele K 80'—; tato mzda za tření srazí se pak 
z kupní ceny (§ 6) vypracovaného materiálu. 
Dovozné a poplatky za dopravu po dráze zapravl

ohlašovatel. Ohlášeny buďte lny na podzim 
močené nejdéle do 15. ledna 1919, lny na jaře 
močené nejdéle do 15. června 1919.

Lny, jež k těmto termínům nebyly ani dány 
k vypracování, ani k tomuto účelu ohlášeny 
Zemědělským podnikům pro pěstění a zhodnoceni 
lnu v Jindřichově Hradci, mohou tyto Zemědělské 
podniky požadovati a dáti je vypracovat! (po pří
padě močiti) na náklady držitelovy. V tomto pří
padě srazí se 5% z kupní ceny, připadající za 
vypracované množství (§ 6) ve prospěch fondu 
pro zvelebení pěstování lnu určeného a daného 
úřadu pro správu zemědělství k volné po
hotovosti.

Tírny jsou povinny stonkový len od Země
dělských podniků pro pěstění a zhodnocení lnu 
v Jindřichově Hradci přikázaný co nejdříve 
zpracovali.

§2,
Surový stonkový len a močený len z pod

zimního močení smějí se prodávati až do 31. pro
since 1918, močený len z jarního močení až do 
31. května 1919, avšak pouze tírnám v českoslo
venském státě, jež nejsou spojeny s přádelnou.

Prodej' jiným tírnám lnu připouští se jen 
prostřednictvím Zemědělských podniků pro 
pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci a 
nakupovačům lnu smí se prodávati toliko tehdy, 
když se vykáží nákupním povolením vydaným 
Lnářským odborem československé textilní ko
mise v Praze a opatřeným potvrzením minister
stva průmyslu, obchodu a živností.

Prodej stonkového lnu tírnami je dovolen 
jen s výslovným schválením Zemědělských pod
niků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci.

§3.
Všechny tírny jsou povinny 30. každého 

měsíce výkazy o množství odebraného stonko
vého' lnu a o hotovém z něho vyrobeném mate
riálu (lnu a koudeli) Lnářskému odboru českoslo
venské textilní komise v Praze, jenž jest zmocněn 
tyto výkazy přijímati á dále zasílat! místu, jež 
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností určí.

První oznámka bude zahrnovati všechny 
zásoby, následující výkazy budou se však vzta- 
hcvati jen na množství odebrané nebo zpraco
vané od přímo předchozí oznámky a na botový 
materiál z něho vyrobený.

Všechny tírny jsou povinny plně využitko- 
vati provozovacích pohotových prostředků. Ne- 
vyhovi-li některá tírna této povinnosti, nebo ne- 
jsou-li v poměru k její výkonnosti lny, jichž k vy
pracování nabyla nebo jež za odměnu k zpraco
vání převzala, může ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností pořadem politického úřadu první 
instance odejmouti přiměřené množství stonko
vých lnů a přiděliti je na její náklady jiné tírně, 
aby je zpracovala.
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Lnářský odbor československé textilní ko
mise v Praze podá ministerstvu průmyslu, ob
chodu a živností zprávu o tom, co seznal v příčině 
promeškání povinností v §3 stanovených. Jevila-li 
by se potřeba, aby prohlédnuta byla skladiště 
nebo jinaká zařízení nebo, aby nahlédnuto bylo 
do knih a korespondencí, zařídí ministerstvo prů
myslu,“"obchodu a živností čeho třeba a ustanoví 
dozorčí orgán.

§ 5.
Každý jest povinen veškeré ze svého lnu 

získané výrobky (len a koudel) neprodleně na- 
bídnouti ke koupi Zemědělským podnikům pro 
zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci, po případě jimi určeným přejimatelnám, 
které zřízeny budou v severních Čechách a se
verní Moravě, při čemž budiž šetřeno nejvyšších 
cen níže uvedených. Zemědělským podnikům pro 
zpracování a zhodnocení inu v Jindřichově 
Hradci přísluší kromě toho právo požadovat! len 
a koudel na základě po ruce jsoucích oznámení 
zásob (§ 3) za nejvyšší ceny, dříve než bude 
nabídka učiněna.

Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu jsou povinny o nabídce — možno-li 
též na základě předložených spolehlivých vzorků 

i— v 21 dnech rozhodnouti a koupený materiál 
ihned převzíti a hotově zaplatiti.

Neobdíží-li nabízející dio 21 dnů rozhodnutí 
Zemědělských podniků pro zpracování a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci, může s touto zá
sobou volně nakládali.
' Nepřevezmou-li Zemědělské podniky pro 
zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci nabídnutého lnu, nesou veškeré výldhy 
dopravy tam a zpět, včetně pojišfovacích výloh.

§ 4.

§ 6.
Jako nejvyšší ceny vypracovaného, na 

vzduchu sušeného skladového zboží stanoví se: 
Pro třený len, ve vodě močený za 100 kg

I. jakosti 565 K, avšak nejméně ... 515 K, 
H. „ 485 K, „ „ ... 435 K,

III. „ 385 K, „ „ ... 335 K,
pro vochlovaný len I. jakosti, jejž ne
třeba dodatečně vochlovati v přá
delně . 650 K, avšak nejméně . . . 580 K,

I.
II.

m.
i.

n. 
m.

pro drhnutý len
jakosti 515 K, avšak nejméně . . . 

» 455 K, „ „ . . . .
„ 385 K, „ „ . . .

pro drhnutou koudel a koudelný len 
jakosti 300 K, avšak nejméně . . . 

„ 220 K, ,, „ , . .
>. 150 K, „ „ . . .

pro háčky oklepané a čištěné . . .

475 K, 
385 K, 
315 K,

250 K, 
160 K, 
100 K. 
65 K.

Ceny rozumějí se bez obalu, franko přejima- 
Stlna Zemědělských podniků pro zpracování a

zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci, při přímém 
zasílání přádelnám franko stanice přádelny.

Jako vaziva smí se upotřebili toliko rovno
cenného lnu.

Dodávané zboží vlhčiti jest zakázáno.
Při špatném čištění snižuje se cena v poměru 

k váze nečistoty.
§ 7.

Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci, po případě místa, 
která jsou v § 5 určena, budou len přejímali.

V případě sporu, pokud se týče jakosti lnu, 
jsou povinny strany učinili pokus o smír tím 
způsobem, že strany, které dle povahy sporu 
jsou súčastněny, zvolí si po jednom důvěrníku, 
který se vynasnaží rozpory po dobrém urovnali.

Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci jsou oprávněny 
pro vyhledávání a přejímání lnu zřídit! v místě 
skladu sběratele, jimž Lnářský odbor českoslo
venské textilní komise v Praze vydá legitimace, 
ministerstvem průmyslu, obchodu a živností 
stvrzené. Tyto orgány jsou bez újmy svého ručení 
dle práva soukromého oproti Zemědělským pod
nikům pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci zodpovědný za svědomité šetření 
ustanovení tohoto nařízení a podléhají v té pří
čině trestním ustanovením § 11. Při výkonu své -v 
činnosti jsou povinny říditi se dle návodu 
Zemědělských podniků pro zpracování a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci schváleného mini
sterstvem průmyslu obchodu a živností a mini
sterstvem orby a jim vydávali účet o hospo
daření penězi. Ministerstvo průmyslu obchodu 
a živností může též kdykoliv ustanoveným sbě
ratelům odejmouti legitimaci.

Při přejímání lnu dá sběratel prodavači při
měřenou splátku. Zbytek se zaplatí po srážce 
nákladů přívozu a dopravy až ku přejímacímu 
místu, připadajících dle nařízení na vrub strany, 
jakmile bude len právoplatně oceněn pře- 
jimatelnou.

Sběratel je však také oprávněn převzíti len 
na pevný účet tehdy, když kupec dá tomuto 
postupu přednost.

Náhrada za len Zemědělskými podniky pro 
zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci převzatý buď stanovena, není-ti tu smír
ného dohodnutí, s přibráním stran okresním 
soudem, v jehož obvodu jest zboží, v nesporném 
řízení, když byli vyslechnuti znalci.

Návrh, aby přejímací cena byla stanovena 
soudem, buď do 30 dnů, počítajíc ode dne, kdy 
strana byla vyrozuměna o výši přejímací ceny 
Zemědělskými podniky pro zpracování a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci, jinak je vyloučen.

V tomto případě zaplatí Zemědělské podniky 
pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci při převzetí prozatím hotově kupní cenu, 
již nabídli.

1*
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Rozhodmití okresního soudu lze do 8 dnů 
v odpor brati rekursein. Proti rozhodnutí druhé 
instance- není další, opravný prostředek připuštěn.

Pokud útraty řízení jest povinna nahradit! 
jedna strana nebo pokud jest dlužno' je mezi 
strany rozděliti, rozhodne soud dle volného 
uvážení.

Povinnost k dodávce neodkládá se soudním 
řízením.

§ 8.

Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci jsou povinny 
množství vypracovaného Inu a koudele, jež pře
vzaly. .oznamovat! každý měsíc Lnářskému 
odboru československé textilní komise v Praze.

§ 9.

Při tom počítá se, že jeden q neroseného lnu 
rovná se 0 75 q roseného lnu a jeden q neroseného 
lnu rovná se 0‘2 q třeného lnu.

Majitelé plátna mají právo nitě ve množství 
50 m na ! m plátna požadovat!.

§ 10.

Dovoz stonkového jakož i zpracovaného lnu 
nebo koudele po dráze jakož i po nápravě je 
dovoleno pouze na základě dopravních osvěd
čení, vystavených komisí pro přechodné hospo
dářství. po případě místem k tomu zmocněným,

§11.

Pěstitelé lnu mají právo podle množství od
vedeného lnu požadovat! plátno a příslušné 
množství nití anebo zboží provazové za ceny, 
určené ministerstvem průmyslu, obchodu a 
živností.

Pěstitelé lnu musí předložití při vydání zboží 
potvrzení, které od přejimatele stonkového lnu, 
po případě při vlastním zpracování od přejimatele 
třeného lnu obdrželi a potvrzení to musí býti 
opatřeno podpisem přejimatele.

Duplikát stvrzení s podpisem pěstitele lnu 
musí odeslati majitel zpracované suroviny Země
dělským podnikům pro zpracování a zhodnocení 
lnu v Jindřichově Hradci, které na základě obou 
těchto stvrzení vydají poukaz Lnářskému, po pří
padě Jutovému odboru československé textilní 
komise, aby vystavily vydací poukaz.

V případě zpracování stonkového inu ve 
mzdě může požadovati majitel stonkového lnu 
vydání plátna, po případě nití, na základě potvr
zení vystaveného Československou textilní ko
misí v Praze při odevzdání zpracované suroviny.

Dodávku plátna a nití provede Lnářský od
bor československé textilní komise v Praze, 
dodávku provazu Jutový odbor československé 
textilní komise v Praze; zboží vydá se na zá
kladě průkazu Zemědělských podniků pro zpra
cování a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci.

Vydané množství se počítá dle následující 
stupnice:

Při odevzdání nejméně:
nerosený bílené režné provazové

len plátno plátno zboží 10 mm
fl kg kg kg
2 3 nebo 3% nebo 3 A
3 4 99 4‘A ., 4A
6 5 99 6 6

12 6 99 7 7
50 7 99 8 „ 8

100 8 99 9 „ 9
200 10 99 12 „ 12
300a více 12 99 M „ 14

Prodej surovin v § 6 uvedených za cenu 
vyšší, než obnášejí stanovené nejvyšší ceny, jest 
zakázán. Kdo proti tomu jedná, bude trestán 
politickým úřadem první instance vězením od 
jednoho týdne až do šesti měsíců, pokud se ne- 

'jedná, o čin, podle přísnějších předpisů zákonných 
trestný. Vedle trestu na svobodě může býti ulo
žena peněžitá pokuta do 10.000 korun.

Kdo jiným způsobem jedná proti ustanovením 
tohoto nařízení, bude trestán politickým úřadem 
první instance peněžitou pokutou do 20,000 korun, 
neb vězením do šesti měsíců, .pokud se nejedná 
o čin, podle přísnějších předpisů trestný. Tresty 
mohou býti též uloženy vedle sebe.

Kromě toho může býti vysloveno propadnutí 
onoho množství, na které se trestné jednání 
vztahuje a když byl spáchán přestupek při pro
vozování živnosti,, může býti vyslovena též 
ztráta živnosti.

§ 12.

Kdo pohádá jiného k činům, trestným podle 
tohoto nařízení anebo spolupůsobí při provádění 
těchto činů. podléhá stejnému trestu jako pachatel.

§ 13.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Kramář v. r. 

Prášek v. r.
Švehla v. r.

V. JKIofáč v. r.

G. Habermann v. r.

Dr. Stránský v. f, 

F. Staněk v. r. 

Dr. Kašín v. r. 

Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Boh. Vrbenský v. r.


