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Rat , ^ Í °,Pr 1 a VyU0t0yan£ lHmbardu 8 PoHaJmčních poukázek, vyúčtování žirových účtů
Kakousko-uherske banky a o převzetí zaměstnanců této banky.

Čís. 244.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dna 12. května 1919
o zavedení nejvyšších cen pro droždí.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. f. č. 307, a uherského čl. zákona LXIII,
z r. 1912 a L. z r. 1914 nařizuje se:
§ 1.
Pro prodej droždí z továrny stanoví se tyto
nejvyšší ceny:
A. v Čechách, ua Moravě a ve Slezsku 4 K,
B. na Slovensku...........................
4 K
za 1 kilogram droždí.
V této ceně jso<u obsaženy všechny výdaje
spojené s dopravou do železniční nebo poštovní
stanice odesílací.
§ 2.
Při prodeji droždí v množství
kilogramu
a více nesmí býfi překročena nejvyšší cena:
A. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5 K,
B. na Slovensku..................................... 5
za 1 kilogram.
§ 3.
Pn prodeji droždí na dekagramy, tedy
v množství pod K kilogramu nesmí býti překro
čena nejvyšší cena:
A. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6 K,
B. na Slovensku ....
6 K
1 kilogram.
.................................... K

Vedle trestu vězení může býti vinník po
trestán peněžitou pokutou do 10.000 K.
§ 5.
Nařízení ze dne 7. března 1919, č. 121 Sb z.
a n., pozbývá platnosti.
§ 6.
Provésti toto nařízení ukládá se ministerstvu
pro zásobování lidu.

§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Habrman v. r.

Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Stříbrný v. r.

Čís. 245.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. května l^ig
o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a Jich
výrobky.
Na zakladě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, a uherského zákona č. LXIII. z roku
1912 a č. L. z r. 1914 se nařizuje:

§ 4.
Kdo požaduje nebo dává sobě nebo někomu
Jinému poskytnout! nebo slíbiti při prodeji droždí
§ 1.
vyssi cenu, než jak stanovena jest v tomto naříObchod čerstvou a sušenou zeleninou, čer
6 trest^n Politickým úřadem vězením stvým a sušeným ovocem a ovocnými nebo zele
ímriL'*
6 měsíců> pokud ieh0 iednání ne
podléhá trestu přísnějšímu.
| ninovými výrobky uvnitř území Československé
republiky jest volným.
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§ 9.

2.

§

Ministers'vo pro zásobování lidu vyhrazuje
si právo požadovací ve smyslu nařízeni ze dne
24. března 1917, z. ř. č. 131, které uplatní na část
úrody ovoce nebo zeleniny anebo ovocné nebo
zeleďnové výrobky v případech, kde uzná toho
potřebu v zájmu veřejném.
§ 3.
Vývoz ovoce a zeleniny a jich výrobků za
hranice státu jest zakázán. Po zajištění tuzemské
potřeby zeleniny a ovoce a ovocných a zelenino
vých výrobků může ministers+vo pro zásobo
vání lidu v dohodě s ministerstvem zemědělství
uděliti povolení k vývozu za hranice. K vývozu
jest m'mo to potřeba zvláštního povolení, jež
vydává Československá komise pro vývoz a do
voz v Praze.
§ 4.
Zpracování ovoce sklizně roku 1919 po živnostensku jest dovoleno jen se svolením mini
sterstva pro zásobování lidu, které může jednot
livým podnikům, ovoce zpracujícím, stanovití
určitý kontingent ovoce, jež smí zpracovati.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo pro zásoboyání lidu.

§

10.

Nařízení toto, vztahující se na celé státni
území republiky Československé, nabývá plat
nosti dnem vyhlášení.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašíitv v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Klofáč v. r.
Habrman v. r.
Čís. 246.
Nařízení vlády republiky československé

ze dne 12. května 1919
o organisaci Bankovního úřadu ministerstva
financí, o statutu Bankovního výboru při m‘nistersívu financí, o obchodech Bankovního úřadu
ministerstva financí dále o převzetí a vyuč ování lombardu a pokladničních poukázek, vy
účtování žirových účtů Rakousko-uherské banky
a o převzetí zaměstnanců této banky.

§ 5.
Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze
dne 3. prosince 1918. č. 73 Sb. z. a n., o výrobě
marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím ob
dobí 1918'1919 zůstává v platnosti až do prove
dení rkvidace jednotlivých zemských úřadoven
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
pro zeleninu a ovoce. Ustanovení § 8 cit. narzení 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., nařízení ze dne
pozměňují se v tom směru, že zásilky marmelády 6. března 1919, č. 119 Sb. z. a n., a zmocňovacího
uvnitř území Československé republiky jsou zákona ze dne 10 dubna 1919, ě. 187 Sb. z. a n.,
volny a nepodléhají dopravnún osvědčením vybavuje se Bankovní úřad ministerstva financí
Ukončení likv;dace úřadoven bude ministerstvem následujícími k podstatě cedulové banky nále
pro zásobování lidu vyhlášeno.
žejícími oprávněními:
§ 6.
I. Organisace Bankovního úřadu ministerstva
Úřadovna pro zeleninu a ovoce státu česko
financí.
slovenského v Praze a zemské úřadovny pro ze
§ 1.
leninu a ovoce zřízené ve smyslu min. nařízeni
ze dne 11. února 1919, č. 71 Sb. zák. a nař., pro
Bankovní úřad ministerstva financí zřízený
jednotlivé země se zrušují a vstupují dnem vy nařízením ze dne 6. března 1919, č. 119 Sb. z.
hlášení tohoto nařízení v likvidaci.
a n., a zákonem ze dne 10. dubna 1919, č. 187
Sb. z. a n., k obstarávání činnosti přikázané
§ 7.
ministerstvu financí v § 8 uvedeného zákona,
Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze zejména k obstarávání funkce státní cedulové
dne 11. prosince 1918, č. 74 a 75 Sb. z a n.. zc dne banky, spravuje ministr financí buď přímo nebo
11.února 1919, č. 71 Sb. z. a n„ pozbývají plat
prostřednictvím Bankovního výboru při ■ mini
nosti. Současně zrušují se veškerá dřívější naří sterstvu financí a obchodní správy ve smyslu
zení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a jich tohoto nařízení.
výrobky doposud vydaná.
& 2.
§

8.

'

Přestupky tohoto nařízení trestají, pokud
nenastává příslušnost soudu, politické okresní
správy pokutou až do 2000 K nebo vězením do
3 měsíců a za okolností přťěžujících pokutou až
do 5000 K nebo vězením až do 6 měsíců.

I

Bankovní úřad ministerstva financí vedle
své vlastnosti úřadu státního má povahu veřej
ného, úvěrní obchody provozujícího ústavu,
Bankovní úřad jako státní úřad jest sproštěn
povinnosti dáti sebe a své pobočné úřadovny
zapsat! do obchodního rejstříku.

