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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.



§ 4.

Československá komise pro hospodaření 
zlomkovou litinou může zříditi k provádění ná
kupu a rozdělování zlomkové litiny, zejména při 
dovozu z ciziny, svépomocnou organisaci slévá
ren, která bude pracovati pod dohledem komise 
a' v mezích jejích nařízení.

§ 5.

Dodavatelé a odběratelé zlomkové litiny jsou 
povinni podporovat i činnost komise a dbáti ve
škerých nařízení jejích. Zvláště jsou povinni před
kládat} žádané výkazy, činiti i jiná sdělení a do- 
voliti zmocněncům komise vyslaným za účelem 
kontroly přístup do v šech výrobních a obchodních 
místností.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; jeho provedením pověřuje se ministr pro 
správu průmyslu, obchodu a živností.

Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašili v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. firuban v. r.

Čís. 178.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1919

o síibu prozatímních zřízenců československých 
státních drah.

Uchazeči o místa úředníka, diumisté, výpo
mocní podúředníci, výpomocní sluhové a manipu
lantky^ vykonají, vstupujíce do služeb českoslo
venských státních drah, dle § 13 služebního řádu 
pro zřízence státních drah tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Českoslo
venské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony zacho- 
vávati, všecky své úřední povinnosti dle platných 
zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědomitě 
a nestranně, poslušen budu příkazu svých před
stavených, úředního tajemství neprozradím a ve 
všem svém jednání jen prospěchu státu a zájmu 
služby budu dbáti“.
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Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášeni a výkon jeho náleží ministerstvu železnic.

Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

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

Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 179.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. dubna 1919
o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a pro

zatímních sluhů, vstupujících tío státní služby.
§ 1.

Praktikanti, prozatímní úředníci, kteří vstu
pují do státní služby, složí dle § 12, odst. 4, slu
žební pragmatiky tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Česko
slovenské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony za- 
chovávati, všecky Své úřední povinnosti dle plat
ných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědo
mitě a nestranně, úředního tajemství neprozradím 
a ve všem svém jednám jen prospěchu státu a zá
jmu služby budu dbáti.“

§2.

Prozatímní sluhové vykonají vstupujíce do 
státní služby dle §156, resp. § 12 služební pragma
tiky tento slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že Česko
slovenské republice budu vždy věren a její vlády 
poslušen, že budu veškery státní zákony za
chovávat!, všecky své úřední povinnosti dle plat
ných zákonů a nařízení vykonávati pilně, svědo
mitě a nestranně, poslušen budu příkazů svých 
představených a ve všem svém jednáni jeti pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti.11

§3.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá

šení a výkon jeho náleží veškerým ministerstvům.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

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

Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Habrman v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


