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§ 13.

Kontrola poukažovacího práva v oboru pů
sobnosti nejvyššího účetního kontrolního uřadu 
přísluší Národnímu shromáždění. Nej vyšší účetní 
kontrolní úřad předloží do šesti měsíců účty celo
ročního hospodaření tohoto úřadu.

§ 14.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení a zároveň pozbývá platnosti cis, naří
zení ze dne 21. listopadu 1866, z. ř. č. 140, pokud 
jedná o nejvyšším účetním dvoru.

válcovaných, výrobků všech druhů (válcovaného 
železa, nosičů, u-železa, kolejnic,, hrubých a 
jemných plechů) a polotovarů.

Huti železářské a válcovny prodávali nesmějí 
velkospotřebitelům a velkoobchodníkům dráže, 
než-li za ceny, které byly podle ustanovení před
chozího odstavce ministerstvu obchodu ozná
meny nebo ministerstvem obchodu upraveny. 
Prodá-li výrobce menšímu odběrateli, jest opráv
něn žádati k cenám čítaným velkospotřebitelům 
nebo velkoobchodníkům přirážky, stanovené pro 
velkoobchodníky (§ 2 a 4).

§ 15.

Vládě se ukládá, aby tento zákon provedla.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„

v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.

. F. Staněk v. r.,
jako ministr veřejných prací a v zastoupení 

' ministra železnic.

Stříbrný v. r„
jako ministr pošt a v zastoupení ministra pro 
zásobování lidu a ministra veř. zdravotnictví 

a tělesné výchovy.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Stránský v. r 
Dr. Soukup v. r. 

Dr. fíruban v. r.

Prášek v. r. 
Dr. Ra'šín v, r. 
liabrman v. r. 

Klofáč v. r.

Čís. 176.

Nařízení vlády republiky československé
za dne 2, dubna 1919,

kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských huti.

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

. § 1.
Hutím železářským a válcovnám se ukládá, 

aby posledním dnem každého měsíce oznámily, 
po případě odůvodnily ministerstvu obchodu, 
které nejvyšší základní ceny, a nej vyšší přirážky 
rozměrové, kvalitativní a kvantitativní po celý 
příští měsíc účtovati hodlají velkospotřebitelům 
a velkoobchodníkům za dodávky v tomto měsíci 
provedené. Ministerstvu obchodu přísluší ozná
mené základní ceny schvalovati. Za velkospotře- 
bitele a velkoobchodníky považovány jsou ony 
firmy, které v roce 1913 odebraly .v přímých 
hutních dodávkách nejméně 30.000 metr. centů

§2.

Velkoobchodníci nesmějí k cenám, které 
účtují výrobci (§ l), připočítávati větších přirá
žek než tyto:

a) pro surové* železo všech druhů a všech ja
kostí při dodávce přímo z hutí spotřebiteli za 
100 kg.............................................. K 2-—,

b) pro válcované-polotovary plávkové obchodní 
jakosti, pro tyčové i údobné železo, včetně 
kolejnic, plávkové neb svářkové obchodní 
jakosti pro válcované nosiče a u-železa 
plávkové obchodní jakosti, pro páskové železo 
za tepla válené plávkové neb svářkové ob
chodní jakosti,
pro válcovaný drát plávkové obchodní ja- 

1 kosti,
pro hrubé plechy (nádržkové plechy), 
při dodávkách z hutí bezprostředně malo
obchodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 5’—, 
při dodávkách ze skladu velkoobchodníka 
maloobchodníkovi za 100 kg . . . K 15’—, 
při dodávkách spotřebiteli při odebírce nej
méně 500 kg za 100 kg.................. K 20'—>
na průměrnou hutní cenu nákupní;

c) pro páskové železo za studená válené pláv
kové obchodhí jakosti, .
pro jemné plechy (obyčejné černé, nemořené), 
při dodávkách z hutí bezprostředně maio- 
obthodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 6'—, 
při dodávkách ze .skladu velkoobchodníka
maloobchodníku za 100 kg . . . . K 20'—, 
při dodávkách spotřebiteli při odebírce nej
méně 500 kg za 100 kg.................. K 25'—,
na průměrnou hutní cenu nákupní;

d) pro pozinkované plechy, v žáru i elektro
lyticky zinkované,
pro pocínované plechy (bílé plechy), 
při dodávkách z hutí bezprostředně malo
obchodníku neb spotřebiteli za 100 kg K 8'—, 
Při dodávkách ze skladu velkoobchodníka 
maloobchodníku za 100 kg . . . K 20'—,



228

při dodávce spotřebiteli při odebírcc nejméně 
500 kg za 100 kg ....... K 25’—,
na průměrnou hutní cenu nákupní.

§ 3.
Maloobchodník nesmí připočítati na průměr

nou nákupní cenu v stanici přijímací za 100 kg 
více, než:
a) při válcovaných výrobcích, v § 2, pod lit. b)

uvedených,
při prodeji přímo ze skladu velkoobchod
níka .................................................. K 5-—,
při prodeji z vlastního skladu při odebírcc 
nejméně 500 kg.................................K 20-—;

b) při válcovaných výrobcích v § 2, pod lit. c) 
uvedených
při prodeji přímo ze skladu velkoobchod
níka ................... ............................... K fr—,
při prodeji z vlastního skladu při odebírce
nejméně 500 kg..................................K 25-—.

§ 4.
Při odebírce menších než v § 2 a 3 uvede

ných množství válcovaných výrobků ze skladu 
obchodníka přímo spotřebiteli mohou býti ještě 
následující přirážky účtovány:

při odebírce pod 500 kg až včetně do 
100 kg...................................................... K 5—,

při odebírce pod 100 kg.................. K 10—.

§5.
Průměrnou hutní nákupní cenu jest velko

obchodníku vypočítati za každý běžný měsíc 
z píůměru prodejních cen výrobců ze všech 
množství, došlých do jeho skladu v předcházejí
cím měsíci. I< této průměrné ceně může býti při
počítáno průměrné dovozné až do nádraží neb 
lodní stanice skladu. Ostatní výlohy (jako do
pravné neb podobné) nesmí býti zvláště zaúčto
vány.

Stejným způsobem vypočítává i malo
obchodník průměrnou' nákupní cenu, při čemž 
jest oprávněn účtovati při odebírce ze skladu 
velkoobchodníkova případné výlohy za odvezení 
až k podací stanici.

§ 6.
Veškeré přirážky platí pro souhrnné množ

ství najednou odebrané a nikoliv pro množství 
jednotlivých druhů a rozměrů.

Za obchody ze skladu jsou považovány pouze 
ony, při nichž zboží bylo vydáno ze skladových 
zásob obchodníka.

- ' \ § 7.

Prodejní ceny obchodníků vypočítané podle 
ustanovení tohoto nařízení jsou konečnými nej- 
vyššími cenami prodejními. Zahrnují v sobě zisk 
veškerého obchodu.

§ 8.
Přirážky obchodníků nesmějí býti překročeny 

ani při prodeji výrobků dovezených z ciziny.
! § 9.

Přestupky proti ustanovením tohoto nařízení 
trestají se politickými úřady dle § 2 zák. ze dne
24. Července 1917, z. ř. č. 307.

§10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; jeho prováděním jest pověřen ministr pro 
správa průmyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Dr. Wiítter v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Matmnan v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hriiban v. r.

Čís. 177.

Naříaení vlády republiky Československé 
ae dne 2. dubna 1319 

o hospodaření zlomkovou litinou.

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

§ 1.
Hospodařením zlomkovou litinou ve státě če

skoslovenském se pověřuje pro dobu přechodní 
československá komise pro hospodaření zlom
kovou litinou.

§2.
Československá < komise pro hospodaření 

zlomkovou, litinou se skládá ze čtyř členů, jme
novaných miništrem obchodu, a to:

ze zástupce ministerstva obchodu,
ze zástupce komise pro železo,
zc zástupce Sdružení kovodělného průmyslu 

československého a
ze zástupce obchodníků starým železem.

§ 3_.
československé komisi pro hospodaření zlom

kovou litinou přísluší:
1. činiti potřebná opatření k zásobení slévá

ren zlomkovou litinou, zejména zabezpečiti sbí
rám a správné rozdělování této suroviny, a spohi- 
působiti při úpravě cen;

2. zjédnati si přehled o výrobních a provozo- 
vacích poměrech sléváren, zjistit! pohotové zásoby 
zlomkové litiny v závodech i u obchodníků;

3. vykonávat! i jiné úkoly, které jí budou 
ministerstvem obchodu přikázány.


