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Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, se nařizuje:

Čís. 94.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 19. února 1919

§ 1.

Pro surové kůže hovězí, telecí a koňské a pro
o cenách a úpravě obchodu surovými kožemi a vyrobené z nich usně spodkové, svrškové, řeme
usněmi hovězími, telecími a koňskými a výtažky nové, jakož i pro hnací řemeny, šicí, vázací a bicí
í řemínky platí následující nejvyšší ceny:
třísiovin.
I. Nejvyšší ceny pro kůže surové:
A. Hovězí kůže surové:
I třída
K
3-20,
o.
0—,
2-40,

1. Jalovice, kraviny, volovíce, bez rozdílu
váhy...............................................................
2. Býkovice......................................................
3. Bůvolovice.............................. ...................

Cena za 1 kg:
ií. třída
III. třída
K
K
.2-80.
3-—,
* 2-60.
2-80,
2-—.
2-20,

4-30,
4-10,
B. 1. T e 1 e t i n y krátkonohé s hlavami, vysolené
Na teletiny bez hlav jest přirážka 8%, na
teletiny, dlouhonohé s ocasní kostí srážka
5 procent.
3'85,
3'60,
2. Odstávčata.........................................
Za kusy, které vysolené váží více než 9 kg, platí cena jako za hověziny.

3-90.

3-30.

C. 1. Za sušené h o v ě z i n y jest nejvyšší cena 2-4 násobná kůží surových, za sušené teletiny
2násobná kůží vysolených. Cena za surové kůže z uherského dobytka jest o 15 h a z bosen
ského dobytka o 40 h za 1 kg nižší, než za kůže českého původu.
2. Třídění. Do prvé třídy zařazeny jsou kůže družstevně zpracované; do druhé třídy ná
leží kůže obchodnické; do třetí třídy náleží kůže poškozené.
Silně poškozené kůže podléhají poměrně nižším cenám.
3. Vy rohování koží je dovoleno pouze řeznickým družstvům pod podmínkou, žc kůže bude
vážena před solením bez rohů.
4. Přirážky. Přirážky na solné při hovězích a telecích kůžích a odsfávčatech obnáší 10 h
za 1 kg, za vyrohování je přirážka 4% k určené ceně. Režijní přirážka činí 1%. Za dovoz
a nakládání platí se K 2-— za 100 kg.
5. S r á ž k y: Za uhry 3 K na kůži, za díru nebo řez v jádře 2 K na kůži, mimo jádro 1 K na kůži.
D. Koniny:
za kus
1. Ceny konin solených jsou............................. při délce
od 175—199 cm’ K 26'—,
„
„
„ 200‘—219 „
K 31—,
■ „ „
„ 2201-240 „
K 37-—,
„ „
přes 240
„
K 45'—.■
Délka koží měří se od ucha k ohonu a jest směrodatná dle surového stavu.
2. Za sušené koniny obnáší cena K 4'50 za 1 kg.
3. Solné obnáší K 2-— za jeden kus.
4. Srážky: Za řez nebo díru v jádře K 2-— za kus, mimo jádro 1 K za kus.
■ 5. Režijní přirážka obnáší 7.%. Za dovoz a nakládání platí se K 2"— za 100 kg.
E.

Veškeré ceny platí ze skladu a jest v nich zahrnuto obvyklé balení.
ÍI. Nejvyšší ceny pro usně:
A. Spodkové usně:

činěné v sudech
(vache)

...................... celé neb půlky
krupony . .
. vazy ....
krajiny . . .
.. ■ *' ■

......................K
...................... K
......................K
......................K

15’80za
18-10„
1440 „
12-80 „

1
„
„
„

kg
„
.,
„
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kladené v jámách

................................................

stélkovice

. K
. . K
. . K
K
K
. K
.

hřbety nebo krupony .
vazy...............................
krajiny...........................
........................................................................

.

.

vazy a krajiny

....

.

17'- „
20'— ..
14'80
13'30
18'80
15-80 „

,,

„

„

J*

koniny....................................
vazy a štítky ....
K 17býčiny a bůvolovice na 1 kg o 1 K levněji.
Uvedené ceny platí pro I. druh, II. druh o 3% méně a III. druh o 7% méně.
.

„

»»
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B. Svrškové usně.
1. Třísločinné svrškovice dle váhy.
Teletiny.................................... činěné tříslem K 35’30 za 1 kg,
rychločinné . K 32'— za 1 kg.
Žluté a černé za stejnou cenu.
Kraviny....................................

do 6 kg
K 30'— za 1 kg,
od 6—9 kg K 28'80 za 1 kg,
přes 9 kg
K 25'— za 1 kg.
Žluté i černé za stejnou cenu.

Koniny černé v celku nebo vazy K 26'50 za 1 kg.
Žluté řemenové usně výzbrojní K 30'-— za 1 kg.
Uvedené ceny platí pro I. druh, II. druh o 3% levněji, III. druh o 7% levněji.
2. Třísločinné svrškovice (dle míry).
Teletiny třísločinné na míru za stejné ceny jako chromočinné teletiny. Hověziny a koniny
třísločinné na míru s přirážkou 50 hal na cenu stopy chromočinných kůží odpovídajících druhů.
3. Chromočinné svrškovice.
I. druh. II. druh,
K
K
Teletiny (Boxcalf)...........................
5-25,
5-50,
Kůže pod 63A stopy o 50 h levnéji.
Kůže barevné o 50 h dráže.
Hověziny černé........................
4-75,
5'-,
Hověziny barevné o 50 h dráže.
Koniny............................
3-75
4--,
Barevné o 50 h dráže.

III. druh.
K
4'85 za 1 stopu.
4-35 za 1 stopu.
3-25 za 1 stopu.

C. Kůže řemenové.
Hlazenice: černé tříslové (celé kůže neb v žž).........................................................................K 2T—,
vazy černé............................................................................................... ....
19'50,
kraje . . -............................................................... .... ......................................................„ 18'50,
přírodní: celé neb %.......................................................
23'50,
vazy.............................................................................'.......................................................... 20'50,
kraje..............................................................
19'50,
řemenové krupony tříslové:
volské............................................................................................................................... ..... 24‘—,
býčí....................................................................................................................................... 22'50,
bůvolí .................................................................................................................................... . 21'50,
řemenové vazy.......................................................................................................................... ..... 16'—.
Kemenové kruponychromové . ..................................................................................................... 28'50.
(rovněž krupony na automobilové ochranné pláště).
20
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D. Hnací řemeny.
Tříslové: volské...................................................................................... '
býčí........................................................................................................’ ‘
bůvolí.......................................................................................
vazové ....................................................................
Chromové
..................................................................................
’’
Přirážka na řemeny dvojité, dynamové, poloskřížené a řemeny ze hřbetových
délek 10%.
Kru pony na manžety řemenového činění, vyprané a na vzduchu sušené, čisté
na líci a bez řezu.............................................
E. Kůže na šicí, vázací a bicí řemeny.
chromové štiky . . . ...................................................... .
masínočinné................................................................
kamencové v celku neb \ V* ............................
Šicí a vázací řemínky krájené:
chromové ...............................................................
mastnočinne......................................... ....

§2.
Uvedené nejvyšší ceny zahrnují také výlohy
obvyklého balení a platí pro prodej výrobců usní.
Za dovoz do nakládací stanice smí býti počí
táno nejvýše K 2— za 100 kg.
Velkoobchodníci smí k uvedeným cenám při
počíst! 6% přirážky a byly-li kůže baleny v py
tlích nebo V bednách, 8% přirážky.
Obchodníci v malém smí připočísti k uvede
ným cenám 20% přirážky, v níž jest již přirážka
velkoobchodníků zahrnuta.
§ 3.
Při výkroji koží nesmí býti žádány vyšší
ceny, než ty, které podle dosavadního způsobu
určování cen jednotlivých výkrojků jsou na zá
kladě uvedených nejvyšších cen vypočítány, při
čemž cena nejlepšího výkrojků nesmí přesahovati
příslušnou nejvyšší cenu o více než 29%. Za
méněcenné výkrojky musí býti počítána přimě
řeně menší cena.
Při prodeji musí býti vystaven kupujícímu
účet. z něhož musí býti patrna základní cena a
jednotlivé přirážky.
§4.
Československá komise pro kůže a usně jest
oprávněna čítati k cenám syrových koží i usní re
žijní přirážku, jejíž výše podléhá schválení mini
sterstva obchodu.
§ 5.
Veškeré zásoby v § 1 uvedených surových
koží, mimo zásoby u výrobců usní. musí býti hlá
šeny jich držitelem každou sobotu doporučeně na
vydaných tiskopisech československé komisi pro
kůže a usně v Praze II., Václavské nám., palác
Koruna.
Do obchodu lze uvésti tyto kůže pouze podle
poukazu Československé komise pro kůže a usně,
jež jest výhradně oprávněna jimi disponovati.

K
„
„
„

36—,
33-50,
32-—,
25-50,
45-—,

24-50.

K 3) •—,
„ 30-—.
„ 24-—,
„ 40-50.
„ 39-50,

Výrobcům usní se zakazuje tyto druhy suro
vých koží přímo nakupovati.

§6.
Každý výrobce usní jest povinen veškeré
týdně vyrobené zásoby usní, uvedených v § 1,
hlásiti na vydaných tiskopisech každou sobotu
Československé komisi pro kůže a usně v Praze
II., Václavské nám., palác Koruna.
Do obchodu mohou býti tyto usně uvedeny
pouze způsobem, který Československá komise
pro kůže a usně určí.
§ 7.
Výrobci výtažků tříslovin jsou povinni hlásiti
zásoby hotových těchto výrobků vždy 1. a 15. dne
každého měsíce Československé komisi pro kůže
a usně, jež jest oprávněna určití jich rozdělení na
výrobce usní.

§8 .
Prodej surových koží a usní za vyšší ceny
než jsou předepsané nejvyšší ceny v připojeném
seznamu jest zakázán. Každá přestoupení neb ob
cházení těchto cen trestají politické úřady prvé
instance pokutou od 2000 K do 20.000 K nebo vě
zením o-d 2 do 6 měsíců.
Nezachování ostatmch předpisů trestají po
litické úřady prvé instance pokutou do 10.000 K
nebo vězením do 4 měsíců.
§ 9.
Nebyly-li uvedené surové kůže a usně hlášeny
komisi nebo byly-li bez jejího poukazu uvedeny
do obchodu, může ministerstvo obchodu naříditi
proti pachatelům nucené odnětí těchto zásob, jež
provede politický úřad prvé stolice v dohodě
s Československou komisí pro kůže a usně. Od
ňaté zásoby propadají ve prospěch státu.
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Československá komise pro kůže a usně může f vům). všem spořitelnám a záložnám, všem ostat
učinit! předem příslušná opatření, aby tyto zásoby ním peněžním ústavům, pokud nejsou členy pří
byly zajištěny a nemohly býti zmenšeny.
slušných peněžních ústředí, jakož i těmto peněž
•
§ 10.
ním ústředím se ukládá, aby patnáctého a posled
Všechna nařízení, vydaná pro obchod suro ního každého měsíce předkládaly ministerstvu
vými kožemi a usněmi před 28. říjnem 1918, se financí výkazy o tom, kolik jejich pokladní hoto
vosti onoho dne činí. První výkaz budiž zaslán
tímto nařízením zrušují.
o pokladní hotovosti, kterou měl ústav dne 31.
§ 11.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá ledna 1919. Ve výkazech k poslednímu každého
měsíce budiž zároveň ud^no, mnoho-li činí vklady
šení.
ústavu koncem onoho měsíce a to jak vklady
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
úsporné, tak i vklady na běžný účet a na poklad
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.
niční poukázky.
Staněk v. r.
Dr. Soukup v. r.
§ 2.
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Winter v. r.
Nařízená toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Habrman v. r.
Dr. Hruban v. r.
Kloíáč v. r.
Švehía v. r., v zast. min. předsedy.
Čís. 95.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 3. února 1919
o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.
§ L
Všem bankám v území' československé repu
bliky tu i cizozemským (hlavním i pobočním ústa-

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Di. Soukup v. r.
Dr. Hruban v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Ze státní knihtiskárny v Praze.

