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Cis. 388,

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 15. července 1919
o obchodu rybami sladkovodními.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
5. 307 ř. z., a uherského zákona čl. LXIII z 1912
a L z r. 1914 zrušují se: Nařízení úřadu pro výze dne 4. září 1918, č. 326 ř. z., naří
zení úřadu pro zásobování lidu ze dne 22. lisíopadu 1918, č. 41 Sb. z. a n., a nařízení vlády republl,{y Československé ze dne 27. března 1919,
č. 164 Sb. z. a n., a nařizuje se ve shodě s mini
sterstvem zemědělství toto:'
§ 1.
Každý rybník obsahující vážnou rybu (t. j.
rybu tříletou) musí býti sloven, dle obvyklého
odlovovacího pořadu, během letošního podzim
ního období.
v
§v2.
... Každý rybniční hospodář jest povinen ohlásitr ministerstvu pro zásobování lidu prostředni
ctvím příslušné okresní politické správy celý očekavaný výlov rybníků v § 1 zmíněných a to nejdele do 31. července 1919.
§ 3. .
. Každý rybniční hospodář, mající rybník slov
ný (viz s 1) jest povinen zaprodati, a to nejdéle
do 15. srpna 1919, celý očekávaný výlovek ryb,
Písemnou smlouvou. Smlouva ve znění tímto na.
řízením pí edepsaném — příloha A _ musí bvti
nejdéle do 18. srpna 1919 přímo (ne cestou
okresní politické správy) ministerstvu pro zá
sobování lidu k schválení předložena. Smlouvy
tyto nabudou platnosti teprve opatřením schvalo
vací doložky ministerstva pro zásobování lidu a
nesmi býti plněny dříve, než, opatřeny schvalo
vací doložkou, navráceny budou.
. Kyby mohou býti zaprodány jedině oprávněneimi živnostníku, t. j. obchodníku rybami a musí
tento živnostenským listem prokázati, že obchouoval rybami již před li červnem 1919.
§ 4.
Pro drobný prodej na sádkách, kde prodává
producent ryby přímo spotřebiteli, povoluje se
producentu, aby týž sobě ponechal nejvýše 10%
celeho vylovku ryby vážné a musí býti nákup této
tiby umožněn nejširšímu kruhu konsumentů.
Rybami, které 'nebudou do 15. srpna 1919 za
prodaný smlouvou dle ustanoveni § 3 předepsa
nou, nesmí majitel více disponovati,1 a přecházejí
disposicm práva na tyto ryby na ministerstvo
pro zásobování lidu, které cestou požaclovaciho
nzem učiní další opatření.

§ 6.
A. Prodává-li majitel neb držitel ' rybníka
z hráze rybniční sladkovodní ryby dále jmeno
vané, nesmí překročiti tuto nejvyšší cenu:
za kapry, štiky a líny z a 100 kg K 450'—.
B. Prodává-li se ze sádek. nesmí býti v čase
od 1. srpna do 31. prosince 1919 překročena tato
nejvyssi cena:
za kapry, štiky a I í n y z a 100 kg K 480'—.
C. Prodává-li se » množství do 50 kg ze
sadek producentem přímo spotřebiteli (§ 4) nesmí
překročiti tuto nejvyšší cenu:
za kapry, štiky a líny za 1 kg K 5’10.
lfy,rD- 0dye dne 1. ledna 1920 do konce dubna
, T. zvysuil se nejVyšší Ceny ryb při proirTn iZe sddek a sice obnosem K 10-— za každých
100 kg ryb za každý další plný měsíc co přirážky
k původní ceně ze sádek, tak, že od 1. dubna 1920
stati ryba t. j. kapr, štika a lín K 520'— za
100 kg, kterážto cena zůstane v platnosti až do
mesiee července 1920.
E. Za bílé ryby původu rybničního, jež lze
pokládali za odpadek rybničního hospodářství,
nesmí býti producentem požadována vyšší cena,
nez K 150'— za 100 kg ryb a obchodníkem v drob
ném prodeji K 3'— za 1 kg.
„ F. Za bílé ryby původu říčního, jež vyloveny
v řekách, nesmí býti požadována od osoby k lovu
oprávněné vyšší cena jak K 280'— za 100 kg ryb,
y drobném prodeji pak obchodníkem, na spotřebi
tele K 4-20 za 1 kg.
§ 7.'

Nejvyšší ceny ryb vzácných stanoví se takto:
Marény za 100 kg . . . , . . , _
_
caudáti, ryby pstruhové za 100 kg
! K 1300'—
Při prodeji vzácných ryb, marén, candátň a
ryb ^pstruhových jest obchodník , oprávněn k nej
vyšší ceně těchto ryl) pripočítati si přirážku 3 K
na 1 kg ryb.
§ 8*
„ Prodávají-Ii obchodníci v místě spotřeby ryby
přímo konsumentům, nesmí překročiti tuto ncivyšsí cenu:
za kapry, štiky a líny za 1 kg . . . . x 6'80,
k čemuž v čase od 1. ledna 1920 až do konce měSice^ dubna 1920, vztažmo července, připočtou si
ještě přirážku v § 6, odstavec D, upravenou.
§ 9.
Producenti jsou povinni dodat! rybu na dráhu,
díe dosavadních obchodních zvyklostí se započte
ním nejvyšších výloh K 20'- za každých 100 kg
ryb,
<
„v,-.
i. ... •
*
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§ 10.
Není dovoleno ryby určené k násadě uváděli
do konsumu (u kaprů kusy pod 1 kg), nejedná-li
se ovšem o rybu degenerovanou.
§ 11.
Ministerstvo pro zásobování lidu může oso
bám k obchodu rybami oprávněným předepsat!
dodávku přiměřené části jejich nákupu ryb, po
kud jde o kapry, štiky a líny určitým výslovně
označeným odběratelům.
§ 12.
Zasílají-li se sladkovodní ryby do místa určení
mimo správní obvod politického úřadu ležícího,
železnicemi nebo paroplavebními podniky, připojí
odesilatel k dopravním dokladům pro každou zá
silku dopravní osvědčení vyhotovené okresním
politickým úřadem dle vzoru dosavadc obvyk
lého.
§ 13.
Vývoz ryb za hranice' republiky Českoslo
venské zůstává přísně zakázán. Výjimky může
povoliti pouze ministerstvo pro zásobování lidu
jen v případech obzvláště zřetele hodných.
§ R
Konservování ryb sladkovodních pod jakým
koliv názvem neb způsobem se přísně zakazuje.
§ 15.
Opomene-li. osoba k rybářství oprávněná vy
lovili ryby včas dle předpisů, může ministerstvo
pro zásobování lidu bez újmy dalších trestních
následků dáti ryby vylovit! na útraty držitele a
tyto dále disponovat!.
§ 16.
Kdo za ryby v§§6,7,8 jmenované žádá nebo
dává sobě platiti neb poskytovati úhradu vyšší
než předepsáno, af óod názvem jakýmkoliv, bude
trestán okr. polit, úřadem zabavením ryb, pěněžitou pokutou až do K 20.000'— nebo vězením do

'VI.

6 měsíců, nepodléhá-íi přestupek vyšším trestám
dle cis. nařízení ze dne 24. března 1917, č. 131 ř. z.
Odvolání pokud se -týče peněžitého trestu nemá
odkladného účinku. Kdo jiným způsobem jedná
proti ustanovením tohoto nařízení, bude potre
stán okresním politickým úřadem peněžitým trestem až do K 20.000'— nebo vězením až do 6 mě
síců, pokud čin není podroben přísnějšímu trestu.
Tyto tresty lze za přitěžujících okolností položití
vedle sebe. Byl-li přestupek spáchán u výkonu
živnosti, může býti vytčena zároveň ztráta živno
stenského oprávnění na vždy nebo na určitý čas
a nařízeno trvalé nebo( dočasné uzavření živno
stenských provozoven.
Rovněž lze za příčinou trestního řízení vyslo
vili, že zabavené ryby propadají bez náhrady ve
prospěch státu.
§ 17
Politické okresní správy, zeměpanské poli
cejní úřady, mohou vydati ku zajištění propadnutí
potřebná zajišťovací opatření a není proti těmto
odvoláni připustilo. Zajištěné ryby může úřad 'ku
zajištění oprávněný, vzniknou-li jich uschováním
•náklady, nebo je-li nebezpečí, že se uschováním
zkazí, zcizití dříve, než-li je prohlásí za propadlé.
§ 18.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.

§ 19.
Prováděním tohoto nařízeni
ministerstvo pro zásobování lidu,

pověřuje se

Ttssar v. r.
j
Švehla
v.
r.
Staněk v. r.
j
Klofáč
v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr.
Winter
v. r.
Habrman v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr, Heidler v. r.
! Frášek v. r.
i
Stříbrný v. r.
I
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Příloha A. fc čís. 388.
Smlouva zhotovena bude ve dvou exemplářích a musí býti tyto do 18. srpna 1919 ministerstvu
pro zásobování lidu k schválení zaslány (prodávajícím), jež prodej zaznamená a opatří smlouvu

schvalovací doložkou a navrátí jeden exemplář prodávajícímu, jeden kupujícímu.
P. T.

(přesná adresa).

Na základě provedené obsádky rybníků a odhadu přírůstku zaprodáváme Vám z očekávaného
letošního podzimního výlovku ryb přibližně:
Q........................ .......................kaprů,
<5................................v............. štik,
Q.................... -........................ línů.
Případy vyšší moci (jako- živelní pohromy a jiné neodvratné překážky), dále zákonná neb
úřední opatření příčící se našim uzávěrkám, sprořfují nás povinnosti dodací.
Také si vyhražujeme přidělené množství ryb poměrně u všech pánů odběratelů snížiti nebo
zvýšiti (za kontroly ministerstva pro zásobování lidu), dopadne-li výsledek lovu méně příznivě
nebo lépe než očekáváme.
Jakožto ceny platí maximální ceny vládou stanovené, a sice:
za kapry, štiky a líny za 100 kg
loco sádky ...................... K .........h,
loco hráz rybníka ........................K ........ h.
Při odebírce ryb ze sádek zvyšuje se cena v měsíci lednu o K lO—, v únoru o K 20-—,
v březnu o K 30'—, v dubnu o K 40'—oproti ceně původní.
Ridry dodáme Vám dle stávajících obchodních zvyklostí na naše nádraží, zacež zaplatíte
nám, zvláštní příplatek K 20'- za každých 100 kg ryb.
Jako kauci složíte nejdéle do 31. července 1919 10% kupní ceny, jakož i ryby vždy před
odebráním botově zaplatíte.
Ryby pak převezmete dle dohody se správou rybářství nejdéle do 30. dubna 1920.
Smlouva tato nabývá platnosti teprve opatřením schvalovací doložky ministerstva pro zá
sobování lidu.
............................. ......................, dne........... ................................ 1919.

pravoplaíný podpis prodávajícího.

Ze štábní tiskárny v Prnze.

