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Cis. 247.

Nařízení vlády Vspubliky Československé 

ze ^iie 15. k/ětna 1319 

o úpravě obchodu s kostmi.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č.- 307, a uh. zák. čl. LXIII. z r. 19.12 a L z 
r. 1914, nařizuje se ku provedení nařízení ze dne
11. února 1919, č. 70 Sb. z. a n., kterým byla po
věřena pro dobu přechodní hospodařením kostmi 
a kostní moučkou Československá komise pro ho
spodaření kostmi, takto:

§ I.

Ustanovení tohoto' nařízení týkají se kostí 
všeho druhu, vařených nebo nevařených, t. j. ku
chyňských, řeznických a uzenářských kostí, po- 
hodniCkých kostí, zemních kostí, ovcích a kozích 
noh, hnojních (smetišEových) kostí, pomejových 
kostí, trubkovitých kostí, kostěných odpadku sou- 
stružiiických, duší z rohu. plných a prázdných ko
pyt a paznehtú, rohových odpadku, kosti tuku 
zbavených.

V místech, v nichž jsou dostatečná a zdra
votně vyhovující opatření pro sbírání odpadků, 
není dovoleno kosti ani spalovati, ani zahrabati, 
ani jiným způsobem ničiti.

Zdali nějaké zařízení pro odpadky jest do
statečné a vyhovující ve smyslu předcházejícího 
odstavce, určí zemský politický úřad, který jest 
též oprávněn naríditi obcím, aby zavedly zaří
zení pro sbírání kostí nebo podporovaly snahy 
Československé komise pro hospodaření kostmi, 
směřující k zavedení takových zařízení.

§ 2.
Zcizení kostí podnikům a živnostem kosti 

zpracovávajícím, jakož i odběr kostí těmito pod
niky a živnostmi jsou dovoleny toliko prostřed
nictvím Československé komise pro hospodaření 
kostmi.

§■ 3.
Kdo má dne 20. května 1919 na skladě nebo v 

uschování kosti v množstvích, jež převyšuji do

hromady ve všech skladištích nebo provozovnách 
100 kg„ jest povinen, je oznámiti Československé 
komisi pro hospodaření kostmi, uveda přesně 
množství, druh a místo uschování jakož i vlast
níka jejich.

Stejné oznámení buď později podáváno dle 
stavu prvního dne každého ^měsíce.

Oznámení buďte podávána pro každou pro
vozovnu nebo skladiště odděleně, nejpozději pá
tého dne po označených termínech přímo Če
skoslovenské komisi pro hospodaření kostmi, a 
zasílají-ii se poštou, buďte podána nejpozději po
sledního dne Hnity.

s 4.
Kdo má zásoby kostí, které jest dle § 3. povi

nen oznámiti, má povinnost zároveň, když po
dává oznámení, nabídnout! je Česloslovenské ko
misi pro hospodaření kostmi ke koupi. Nabídky 
buďtež odesílány poštou.

O nabídkách nechř učiní Československá ko
mise pro hospodaření kostmi opatření ihned, nei- 
pozdcii však do 14 dnů ode dne, kterého nabídka 
byla poště podána.

Zásob kostí nelze až do doby, kdy dojde opa^ 
tření Československé komise pro hospodaření 
kostmi, zciziti, zpracovat! nebo jinak s nimi na
kládat!; buďtež až do té doby řádně uschovány.

Nedojde-li do Hnity 14 dnů ode dne, kdy na
bídka byla poštou odeslána, rozhodnutí Česko
slovenské komise pro hospodaření kostmi, může 
držitel s nabídnutými zásobami volně nakládali.

Nabízející jest povinen, jakmile dojde opa
třeni Československé komise pro hospodaření 
kostmi, odeslat! zboží neprodleně na místo, jež 
československá komise pro hospodařeni kostmi 
označila.

§■ 5.

Povinnost nabídky a s ní spojené obmezení 
se zbožím nakládati (§ 4) vztahuje se u podni
ků. které sice zbavují kosti tuků. nikoliv však 
klihu. toliko na zásoby kostí tuku zbavených.

Z povinné nabídky a s ní spojeného obrnezehí 
se zbožím nakládati jsou vyňaty:
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1. Zásoby kostí podniká, které ve svém závodě 
zbavují kosti tuku i klihu,

2. zásoby kostí v soustružnických živnostech, 
jež mají býti skutečné spracovány, kromě 
odpadku soustružnických kostí, a

3. zásoby kostí, jež Československá komise pro 
liospodaření kostmi sama již závodům při
dělila.

§ 6.
Za všechny druhy kostí v § 1. tohoto naří

zení uvedené buď zaplacena přiměřená, nejvýše 
však tato kupní cena:

Za každých 100 kg ve vagónových nákladech 
(aspoň 10.000 kg);

1, za kuchyňské, řeznické a uzenář
ské kosti suché, čisté, prosté cizích 
součástek, při čemž dovoluje se, 
aby z jiných druhů kostí nebo ci
zích součástí v jednotlivě dodávce . 
beze srážky bylo přimíšeno nej
výše: 2% hadrů, kamení, skla,
hlíny, dále 1 % ovčích a kozích noh
a suchých, hlíny prostých zem
ních kostí, 10% koňských kostí ma
sa prostých z koňských jatek, 2% 
suchých, rozsekaných, masa a 
hlíny zbavených kostí pohodni- 
ckých.............................................Kč 30.—,

2. za koňské kosti z koňských jatek
masa prosté :............................... ' • >, 28.—,

3.. za pohodnické kosti, zemní kosti,
ovčí a kozí nohy...........................„ 20.—,

4. za čisté hnojní (smetišfoVé) kosti „ 26.—,
5. za pcmejové kosti...................... ..... 19.—,
6. za trubkovité kosti (jádrové kosti), 

jež se hodí a jsou určeny k sou- 
stružnickýni. pracím,* a to:
a) za ořezané, kůtků prosté ho

vězí, nožní á stehenní . „ 55.—,
b) za obdělané, aspoň 220 mm dlou

hé, k ozdobnému soustružnictví
vhodné a určené...................... ..... 80.—,

c) za trubkovité ulomkové (stře-
pinové) kosti...........................„ 35.—,

d) za kostěné odpadky soustruž- 
nické a to:
za jádrové brejlovité kosti . . „ 35.—, 
za jádrové kostěné odpadky . , 32.—, 
za kloubky a měkké odpadky

kostí....................................„ 23-—,
za soustružnickou moučku (drř) „ 22.—,

7. za duše z rohů. plná kopyta a pa-
znehty bez kování..........................   27.--,

8. za prázdná kopyta a prázdné pa- 
znelity (suché bez kování), jakož i
čisté odpadky rohů..........................   32.—,

Hřebenářské pili n y n e- 
podléhají tomuto naří
zení.

9. za kosti tuku zbavené benzinem, 
benzolem, trichlorem a pod. (kost- . 
ní šrot):
a) nehlazené ........ „ 40.—„
b) hlazené........................................ . 42.—,
Jakožto pevná nákupní cena za kuchyňské

kosti, kterou nakupovači kostí jsou povinni do
mácnostem platiti, .ustanovuje se 15 h za 1 kg.

Ceny rozumějí se z nakládací stanice za 100 
kg bez obalu netto za hotové, při čemž buď váha 
v místě určení a to' pokud možno drahou na 
útraty příjemce zjištěna. Není-li možno ji určití 
drahou, vyšetří se váha u příjemce přede dvěma 
svědky. .. - '

Ceny zahrnují útraty nákladu, dopravy a na
ložení do vagonu v nakládací stanici. Pokud je 
v místě neb obchodě obvyklé, dopravován kosti 
k přejímacímu místu vozem, buď za to dána při
měřená přirážka ku- prodejní ceně.

Dodává-li se v polovičních vagónových ná
kladech (5000 kg), zmenšují se nej vyšší ceny o 
Kč 1.— na 100 kg, a dodává-li šc v kusových 
zásilkách (potí 5000 kg), snižují se tyto ceny o 
Kč 4,— na 100 kg.

Stanovené ceny nevztahují se na kosti, jež byly 
prokázatelně odebrány z celního cizozemska.

Převzaté kosti zaplatí Československá ko
mise pro hospodaření kostmi neprodleně po pře
vzetí.

§ 7.

Nedohodnou-li se strany o- cenách, kvalitě 
kostí, o přirážce za dovoz povozem nebo o určení 
váhy (§ 6, odst. 2. a 3.), buď tato cena stanovena 
okresním scWem, v jehož obvodu, jest. zboží, v 
nesporném řízení za přibrání stran a Po vyslech
nutí znalců.

V tomto případě zaplatí československá ko
mise pro hospodaření kostmi při převzetí proza
tím hotově kupní cenu, kterou nabízí.

Rozhodnutí okresního soudu, kterým nesmí 
býti určena vyšší přejímací cena než v § 6 sta
novená. lze do 8 dnů odpírati rckursem. Proti 
rozhodnutí druhé instance nepřipouští se další 
opravný prostředek.

Zda náklady řízení jest povinna nahradfti 
jedna ze stran, nebo zda jest dlužno je rozvrh- 
nouti mezi strany obě, rozhodne soud dle vol
ného uvážení.

Soudním řízením se povinnost k dodávce ne- 
odkládá.

§ S.
Československá komise pro hospodaření 

kostmi prodá nakoupené kosti podnikům kosti 
zpracujícím. Prodejní cena nesmí býti vyšší než 
prodejní cena dle § 6 zaplacená; Československá
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komiíjcjji-Q hospodaření kostmi jest však opráv
něna připočítat! k této ceně za režijní výlohy při
rážku Kč 2.50 za 100 kg.

Za kosti,^ paznehty a kopyta, dodaná sou- 
sti užnickým živnostem, jest československá ko- 
mise pro hospodaření kostmi oprávněna připočí- 
tati přirážku Kč 5.— za každých 100 kg.

§ 9.

Klíč, dle, něhož má československá komise 
pro hospodaření kostmi rozděliti prodateiné zá
soby kostí jednotlivým podnikům kosti zpracu- 
jícíjn a jejž též sama stanoví, podléhá schválení 
mmisterstvem obchodu po dohodě s ministerstvem 
zemědělství. Nárok na příděl kostí mají jen ty 
podniky kosti zpracující, jež v roce 1918 praco
valy. Ustanovení toto netýče se však živností 
soustružnických a knoflíkářských.

Podniky, které jdduají proti ustanovení § 2., 
mohou býti z odběru kostí vyloučeny.

U smluv, které jest dlužno plniti po částech, 
vztahuje se bezúčinnost toliko na částečné pl
ném, které jest dlužno plniti za platnosti nařízení.

§ 13. .
NeVyhoví-h se povinnosti ohlásí ti zásoby, 

ucimti nabídku nebo dodati kosti (§ 3 a 4) muže 
politickým úřadem I. instance, v jehož obvodu 
zásoby jsou, provedeno býti na návrh Českoslo
venské komise pro hospodaření kostmi nucené 
převzetí zásob ve prospěch její. V tomto případě
m.ci se cena dle ustanovení § 7 tohoto nařízení.

S 14.
Přestupky tohoto nařízení a každé spolupů

sobení při zmaru závazku v tomto nařízeni stano- 
vených budou trestány, pokud nepodléhají pří
snějšímu trestu, politickým úřadem í. instance 
peněžitými pokutami až do Kč 5000.— nebo vě
zením až do 6 měsíců.

§ 10.

Československá komise pro hospodaření 
kosmu muže při prodeji kostí (§ 8) předepsat!, 
ze pndelena množství kostí smějí bvti toliko zba
vena . tuku.

\ tomto případě buďte tuku zbaVené kosti 
Podle ustanovení §§ 4 až 7 nabídnuty Cesko- 
Siovenské komisi pro hospodaření kostmi ke 
koupi,

Československá komise pro hospodaření 
kostmi muže k vůli racionelnímu využitkování 
Kost1 dodavku jich učiniti závislou na tom, že 

ncie setřeno určitých předpisu pro zpracování.

§ ii.
Ceny kostních mouček, sloužících ku výrobě 

mnclych hnojiv, stanoveny budou od případu k 
případu Československou komisí pro hospodaření 
Kostmi v dohodě s Komisí pro strojená hnojivá.

Doprava kostí, bez ohledu na množství, jest 
j vázána na dopravní osvědčení, která vyhotoví 

CesKoslovenská komise pro hospodaření kostmi 
v Praze dle vzorce v příloze obsaženého.

Železniční a plavební podniky mohou tpliko 
tehdy zásilky kostí k dopravě převzíti, je-li k 
dopravním dokladům pro každou zásilku připo
jeno dopravní osvědčení.

Pro zásilky z celního cizozemska neni tře
ba dopravního osvědčení Československé komise 
pro hospodaření kostmi.

§■ 16.
Předpisy, vydané před 28. říjnem 1918 o ho

spodaření kostmi, se zrušují.

§ 17.

loto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlá
šeni. Provedením jeho pověřuje se ministr ob
chodu.

§12.

Kupní a dodávkové smlouvy 0 kostech, jež 
oyly uzavřený dříve než toto nařízení počne pň- 
sobih, pozbývají platnosti.

Nároku na splnění nebo náhradu škody pro 
nespmení nelze uplatňovat]'.

Nároky z nesplnění smlouvy, jež vzešly před 
počátkem platnosti tohoto nařízení, nejsou dotče
ny; kupec nemůže však žádali plnění, nýbrž pou
ze nahradu škody.

Švehía v. r„ v zast. min. .předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. ŠroSiár v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r

Dr. Soukup v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Vrbenský v. 
Dr. Hrnban v. r. 
řfabrman v. r.

57*
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Příloha k čís. 247 (§ 15.).

Československá komise pro hospodaření kostmi v Praze.

Dopravní osvědčení.

Jméno odesílatele...;............................................. .............. :...........................................................................

v.......................... ................................................jest oprávněn........................kg kosti, kostní moučky,

v době od......... ....... ............ ................................... do.................................................................19..........

ze stanice............................................... ......................................................................................................

na stanici............... ............................................................................................................................ ............

drahou — lodí — na adresu................................................... ......................... ...................................... .

dopraviti.

V Praze, dne

Československá komise 
pro hospodaření kostmi.

Osvědčení buď k nákladnímu listu pevně připojeno. V nákladním listu buď poznamenáno, že osvěd
čení bylo připojeno. Dopravní osvědčeni buď stanicí určeni odňato.


