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předpisům,
změněny,

pokud

nejsou

tímto

nařízením

§ 2.
Při prodeji benzolu ve množství nejméně
jednoho vagonu nesmí býti překročena základní
cena 75 K za 100 kg čisté váhy prodaného zboží
ve stanici Svinov-Vítkovice, bez nádrže za ho
tové beze srážky.
§ 3.
Nedodává-li se na místě výroby prodávají
cího, může tento si započítali skutečné výlohy
dopravní.
§

4.

Mimo cenu prodejní (§ 2) a výlohy dopravní
(■; 3) smějí pouze tyto přirážky jakožto odškod
nění za plnění nádob, po př. za jejich propůjčení
byti započítány:
Při dodávce v kotlových vozech prodává,
jícího jako odškodnění za propůjčení vozu
K 3
za 100 kg čisté váhy prodaného zboži.
Kotlový vůz musí však, jakmile přijímací- sta
nice dala jej příjemci k disposici, nejdéle do
48 hodin býti vyprázdněn. Zdrží-li se vyprázdněni
neb vrácení vozů do přijímací stanice přes dobu
48 hodin, smí prodávající za každé další začaté
24 hodiny požadovali částku 15 I(. Za plnění
kotlového vozu prodávajícímu přirážka nenáleží.
2. Za prohlídku a opravení dřevěných sudů
kupujícího má prodávající právo na přirážku
K 4-— za 100 kg benzolu, za plnění těchto sudů
náleží mu přirážka K 1'50 za 100 kg.
Na tytéž přirážky má prodávající nárok,
doda-h zboží ve^ vlastních sudech. V tomto pří
padě musí kupující sudy do jednoho měsíce vy
placeně a v dobrém stavu do nakládací stanice
vrátili. Po uplynutí této lhůty má prodávající
narok na půjčovné ve výši K '8— za sud a
začatý měsíc.
, 3. Za propůjčení železných sudů náleží proQávajícímu přirážka K 4wza 100 kg prodaného
zboží. . Kupující musí sudy do jednoho měsíce
stejnejako v bodě 2. vrátiti, jinak, jest povinen
/a každý den a sud platiti K 1‘— odškodného.
4.Pří dodání vlastních sudů má prodávající
nárok na jistotu ve výši 150% trhové ceny sudů.
V případě, že sudy do 6 měsíců nebyly vráceny,
ztrácí kupující nárok na vrácení jistoty, prodá
vající nemá však v tomto případě nároku na
placení půjčovného dle odstavce 2.
§ 5.
Překupníci smějí při prodeji benzolu zvýšiti
cenu v 2 udanou při 100 kg čisté váhy proda
ného /boží o 3 K za nájemné kotlového vozu
a o 12 K za výlohy a zisk, dále o výlohy do
vozného z rafinerie do skladu překupníkova.

Příplatky stanovené v § 4 pro výrobce platí
obdobně též pro překupníky.
Při obchodu detailním siní býti přirážka za
vylohy a zisk pouze jednou započtena a další
zdražení ceny zboží jest nepřipustilo.
§ 6.
n. ^záY,™ky na benzol zůstávají v platnosti,
1 i obávajícímu ^se však povoluje cenu uzávěrkou
stanovenou zvýšiti o rozdíl mezi cenou uzávěrky
a cenou tímto nařízením stanovenou.
§ 7.
Přestupky tohoto nařízení, pokud nepodlé
hají trestům přísnějším, trestají politické úřady
první stolice pokutou do K 5000"— nebo vězením
do 6 měsíců, případně odnětím živnostenského
oprávnění. Trestu podléhá prodavač i kupující.
§ 8.
Nařízení to-to nabýva účinnosti dnem vy
hlášení. Po dobu účinnosti nařízení ze dne
10. června 1919, č. 314 Sb. z. a h., platí ustano
vení jeho, týkající se hospodaření benzolem pouze
pro zásoby benzolu, ministerstvem Národní
obrany ministerstvu veřejných prací uvolněné
jakožto pro válečné účely nepotřebné.
§ 9.
Ministru veřejných prací sc ukládá, aby
toto nařízení provedl.
Tusar v. r. \
Švehla, v. r.
KloJáč v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. říeidler v. r.
Hahnnan v. r.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Prášek v. r.
flámpl v. r.

Cis. 385.

Nařízení vlády republiky deskoslovenské
ze dne 14. července 1S19
o uvolnění obchodu dehtem a jeho deriváty,
vyjímaje benzol a stanovení cen.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII z roklí
1912 a L z roku 1914, nařizuje se:
§ 1.
.Obchod veškerými druhy dehtu a jeho deri
vátů, vyjímaje benzol, jest volný.

r.23
§ 2.

Při prodeji surového dehtu nesmí býti pře
kročeny tyto ceny :
Za 100 kg:
1. při dehtu koksárenském . . . 15-— K,
2. při koksárenské surové smůle . . 7'50 K,
3. při dehtu plynárenském .... 20-— K,
4. při dehtu generátorovém . . . 15^— K.
Tyto ceny rozumějí se na místě výroby pro
dávajícího bez nádoby, při hotovém placení
beze srážky.
§ 3.
Nedoáává-li se na místě výroby prodávají
cího, může tento si započítat! skutečně výlohy
dopravní.
§ 4.
Mimo cenu prodejní (§ 2) a výlohy dopravní
(§ 3) smějí pouze tyto přirážky''jakožto odškod
nění za plnění nádob, po př. za jejich zapůjčení
býti započítány:
1. Při dodávce v kotlových vozech prodá
vajícího jako odškodnění za propůjčení vozu
K 2‘— za 100 kg čisté váhy prodaného zboží.
Kotlový vůz musí však, jakmile přijímací stanice
dala jej příjemci k disposici, nejdéle do 48 hodin
býti vyprázdněn. Zdrží-li se vyprázdnění neb
vrácení vozu do přijímací stanice přes dobu
48 hodin, smí prodávající za každé další 24 ho
diny požadovat! částku 15 K.
Za plnění kotlového vozu prodávajícímu při
rážka nenáleží.
2. Za prohlídku a opravení sudů kupujícího
má prodávající právo na přirážku 2 K za 100 kg
dehtu, za plnění těchto sudů náleží mu přirážka
1 K 50 h za 100 kg.
' Na tytéž přirážky má prodávající nárok,
dodá-li zboží ve vlastních sudech. V tomto pří
padě musí kupující sudy do jednoho měsíce vy
placeně a v dobrem stavu do nákladní stanice
vrátiti. Po uplynutí této lhůty má prodávající
nárok na půjčovné ve výši K 5'— za'sud a za
čatý měsíc.
3. Při dodání vlastních sudu má prodávající
nárok na jistotu ve výši 150% trhové ceny sudů.
V případě, že sudy do 6 měsíců nebyly vráceny,
ztratí kupující nárok na vrácení jistoty, nemá
však prodávající v tomto případě nároků na pla
cení půjčovného dle odstavce 2.
Překupníci smějí při prodeji dehtové smůly
žádati tyto příplatky za 100 kg zboží:
a) při prodeji 10.000 kg zboží a více ze skladu
překupníkova
................................. K 2-—,
b) při prodeji 5001 kg až 10.000 kg zboží
a více'ze skladu překupníkova . . K 31—,

c) při prodeji 1001 kg až 5000 kg zboží
. a více ze skladu překupníkova . . K 4'—,
d) při prodeji pod 1000 kg zboží a více
ze skladu překupníkova ..... K 6—.
Ohledně dovozného platí obdobné předpisy,
§ 6.

•

Výrobci dehtu a dehtové smůly máji při
dodávkách menších než 5000 kg zboží nárok na
tyto příplatky:
a) při prodeji od 1001 kg do 5000 kg , K 2-—,
b) při prodeji do 1000 kg.................. K 4-—
za 100 kg zboží.
§ 7.

V detailním prodeji destilovaného nebo preparovaného dehtu neb dehtové smůly nesmí še
ceny zboží zvýšiti o více než dvojnásobnou při
rážku stanovenou v § 5.
§ 8.
Příplatky stanovené v § 4 oro výrobce platí
obdobně také pro překupníky.
§ 9.
Uzávěrky na dehet a jeho deriváty, vyjímaje
benzol, zůstávají v platnosti. Prodávajícímu se
však povoluje ceny, uzávěrkami stanovené,
zvýšiti o rozdíl mezi cenou uzávěrky a cenou
tímto nařízeném stanovenou.
§ 10.
Přestupky tohoto nařízení, pokud nepodlé
hají trestům přísnějším, trestají politické úřady
první stolice pokutou do 5000 I< nebo vězením
do 6 měsíců, případně odnětím živnostenského
oprávnění. Trestu podléhá prodavač i kupující.
§ 11.
Nařízení
vyhlášení.

toto

nabývá
§ 12.

účinnosti . dnem
'

Ministru veřejných prací se ukládá, aby toto
nařízení provedl.
Tusar v. r.

Švehía v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.

Kioiáč v. r.
Dr. Winteř v. r.
Dr. Heidler v. r.
Stříbrný v. r.
Houdek v. r.
Hatnpl v. r.
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