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Sbírka zákonů a nařízení
sí&íii ae&.a&©$lo^rei*sl£.él*©.

Částka CM. Vydána dne 5. září 1919,

Obsah: (Čís. 496. a 497.) 496. Nařízení, kterým se mění nařízení vlády ze dne 7. července 1919, 8. 370 Sb. z.
a n., o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo’ na nich váznoucích a pohledávek 
hypotekárních. — 497. Nařízení, jímž upravuje se obchod některými druhy zvěře. _____

Cis. 49&f Cis. 497,

Nařízení vlády repsbliSsy Československé 

ze dne 2, aáří 1©19,

kterým se mění nařízení vlády ze dne 7, červen-
ce 1919, č. 370 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí, 
práv s movitostmi spojených nebo na nich váz-

noucích a pohledávek hypotekárních.

Na základě zákona ze dne 27. června 1919, 
č. 369 Sb. z. a n.. nařizuje se toto:

§ 1.
Článek 4., č. 2, odst. 2., nařízení vláčty-ze dne

7. července 1919, č. 370 Sb. z. a. n., o soupisu ne-
movitostí, práv s movitostmi spojených nebo na 
nich váznoucích a pohledávek hypotekárních se 
mění a má zníti takto:

„Kapitálová hodnota takto zjištěného ročního 
požitku stanoví se pro účely soupisové při opě-
tovných plněních trvalých (na věčné časy) 20ná- 
sobnou, při opětovných plněních omezených na 
dobu života jedné osoby lOnásobnovi, při opětov-
ných plněních omezených na dobu života dvou 
nebo více osob 15násbbnou hodnotou ročního po-
žitku".

§ 2.
Výkonem tohoto nařízení pověřuie sc-niinistr 

financí.
§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy-
hlášení.

Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r. Dr. Winter v. r.
Habrman v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r. Houdek v. r.
Klofáč v. r. Hampl v. r.

Stříbrný v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 2. září 1919,

jímž upravuje se obchod některými druhy zvěře.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917. 
č. 307 ř. z., a uher. zák. či. LXI1I z r. 1912 a L 
z r. 1914, nařizuje se takto:

§ 1.
Prodávaji-li se dole uvedené druhy zvěře do-

mácího původu majitelem honitby, není dovoleno 
překročiti tyto nejvyšší ceny:

1. Červené zvěře za i kg . . . K, 3-50
2. Dančí za 1 kg....................... . K 3-50
3. Kamzicí za 1 kg . . , . . . . K o'--
4. Srnčí za 1 kg........................... ♦ K b‘—-

. K 3*—
6. Divokých králíků za 1 kus . . K 3--
7. černé zvěře za 1 kg . . . . . K 2’—
8. Koroptví za 1 kus.................. . K 3'—-
9a. Paž autu za 1 kus střílených . , K 7'--
9b. Bažantu za 1 kus chytaných . . K i 2- -
Ceny tyto platí o zvěři v nerozloženém stavu, 

i s kůží, za červenou, dančí, srnčí a kamzicí vy-
vrženou, bez parohů s povinností sběratele dodat: 
zvěř na účet sběrny na nejbližší poštu, neb stanici 
do vagonu.

§ 2.
Prodává-li se nezabavená zvěřina spotřebite-

lům, není dovoleno překročiti tyto nejvyšší ceny:

A.
Celé kusy ucrozrušené s kůží neb s kcžkou,

vyvržené:
1. Červená 1 kg........................... K 4 40
2. Dančí 1 kg.................. .... . . . K 4 40

. 3; Kamzicí 1 kg.................. .... . K 3'80
4. Srnčí 1 kg ... ....................... K (»'30
3. Zaiíc 1 kg ^
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6. Divoký králík 1 kuš"'. . ,..., . K 3-80
7. Koroptve 1 kus....................... . K 3-80
8a Bažant střílený 1 kus . . , . K S-70
Sb, Bažant chytaný 1 kus . , . K 12-70
9. Černá 1 kg................................ 3-—

B.

Rozrušená zvěř bez kůže, neb kožky. bez
přívažku:

1. Zvěř červená a dančí:
kýta neb hřbet 1 kg .... . . K 640
Plece 1 kg........................... . . K
žebra, krk s hlavou 1 kg , . . „ . X 4 —

2. Srnčí zvěř:
kýta nebo hřbet 1 kg . . , , . K 3-30
plece 1 kg ................................ .... . K (i 40
žebra, krk s hlavou 1 kg „ . „ . K 4-70

3. Zajíci:
stavený zadek 1 kg , . K 780
stažený předek s plecemi 1 kg . . K 3-—

4. Černá zvěř:
kýta nebo hřbet 1 kg . , , . . K 5-50
plece 1 kg........................... .... . 4 50
žebra a krk 1 kg ....................... * K 3W

§ 3. .

Povinnost odváděti zvěř pro ministerstvo pro
zásobováHÍ lidu za účelem zásobování velkých 
ko-nsumních střcdisk zvěřinou vztahuje se na drži-
tele oněch revírů, jichž roční odstřel dle průměrů 
statistických o odstřelu zvěře v létech 1910--1Q14 
činil více nežli 100 kusů bažantů, případně 200 
kusů zajíců, při čemž dlužno čítati ža jednotku re-
víru i taková teritoria souvislá náležející jedinému 
držiteli, ve více revírů rozdělena. V revírech těch. 
to bude kontingent k odvedení povinné zvěře 
určen ministerstvem pro zásobování lidu, a zvěř 
odstřelená bude cestou přejímatelen disponována. 
Na Moravě a ve Slezsku zmocňují se k této tíis- 
posici zemské poltocké správy, na Slovensku 
k!F?d splnomoeněného ministra pro Slovensko 
v Bratislavě.

§ 4.

Okresní politické správy se zmocňují, aby 
pro úhradu potřeby svého okresu v revírech mi-
nisterstvem pro zásobování lidu nezajištěnich, 
v nichž dle statistických výkazů o odstřelu zvěře 
v letech 1910—1914 roční odstřel převyšoval 50 
bažantů, případně 100 zajíců, zajistily samy kon-
tingent k odvedení určené zvěře, který však ne-
smí přesahovati 50% výše uvedeného průměru 
odstřelu v letech 1910—1914. Revíry se zvěří vy-
sokou zajíš tují sp bez výhrady pro disposici mini-
sterstva pro_ zásobování lidu. Které revíry mimo 
tyto zůstanou pro ministerstvo pro zásobování 
lidu vyhrazeny, bude zvláštním seznámeni okres-
ním politickým správám sděleno.

Majitelé zajištěných honebních revírů jsou 
povinni z úhrnného úlovu svých revírů, dosaže-
ného v honehním období 1919—1920, prodat! a do-
dat! v'určených lhůtách ustanoveným prejímatei- 
nám zvěře-ona množství zvěře, jež jim ; Udcký- 
mi okresními úřady, jakožto zabavená budou 
předepsána. Ostatní'zvěř zůstává ve volném ob-
chodě za přesného šetření maximálních cen v s 1 
a 2 a za šetření náležitostí v § 9 tohoto naří-
zení uvedených. Koroptve povinnosti odváděči 
nepodléhají.

§ 6.

'Nevyhoví-Ii majitel neb nájemce hoiiebního 
revíru příkazů vůbec neb náležitým způsobem, 
muže ministerstvo pro zásobováni lidu dáti pro- 

,věsti v dohodě s minisferstvem zemědělství nu-
cený odstřel zvěře na útraty majitele honehniho 
revíru.

§ 7.

Za přejímatelny zvěře se ustanovují;

1. Pro Čechy: dle obvodu působnosti:
a) česká zemědělská společnost pro zpeně-

žení dobytka v Praze;
b) Německá společnost pro obchod dobytk un 

v Piaze.
2. Pro Moravu: Všeobecný moravský nákupní 

a prodejní ústav v Brně, případně jeho ná-
stupce.

3. Pro Slezsko: Aprovjsační společnost v Opavě 
neb její nástupce.

4. Pro Slovensko: Slovenské dobytkářské druž-
stvo V Bratislavě.

§ 8.

Zvěř přcjímatelnami převzatá rozdělovat! se 
bude těmito přejímaíehiami dle disposicí: v Če-
chách ministerstva pro zásobování lidu, na Mo-
ravě a ve Slezsku zemských hospodářských úřadů 
v Brně a Opavě a na Slovensku úřadu splnomoc- 
něnčho ministra pro Slovensko v Bratislavě za 
dozoru zemských politických správ, případně zá-
sobovacího ústavu v Bratislavě, za součinnosti 
Správních komisí pro obchod dobytkem, masem 
a zvěřinou.

§ 9.

Přejímatelna převezme zvěř za ceny stano-
vené v ’§ 1 a předávati ji bude za ceny v § 2 A 
uvedené, při čemž ceny tyto rozumějí se v místě 
sběrny, bez potravní daně. Veškeré výlohy spo-
jené s dopravou i uložením zvěře nese sběrna. Po. 
kud se týče dopravy zvěře ze Slovenska, platí 
ceny v >ši 2 odst.,A uvedené s připočtením skuteč-
ných dopravních výloh ze sběrny slovenské na 
místo určení.
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§ 10.
Majitel honitby je povinen, se zvěří, kterou 

má dodati přejimatelně ve stavu zdravém a poží-
vání schopném, dle její povahy nakládat! pečlivě 
a šetřiti při tom všech obvyklých opatrností, aby 
zboží se nezkazilo.

Braková zvěř nesmí býti odváděna, případně 
zasílána; bažanti musí býti vyháěkováni, vysoká 
a černá zvěř vyvrhnuta.

§ 11. ~

Zasílá-li se zvěř, v tomto nařízení zmíněná, 
povozem, poštou, drahou netio paroplavebním 
podnikem, může se tak tííti jen na dopravní osvěd-
čení, vyhotovené okresním politickým úřadem dle 
vzorce, v dodatku připojeného-. Vývoz nezaba- 
venó zvěře ze Slovenska do jiných zemí republiky 
Československé smí se tííti pouze na základě do-
pravního osvědčení vydaného Správní komisí pro 
'obchod dpbytkem, masem a zvěřinou v Brati-
slavě, dle připojeného vzoru. Osvědčení dopravní 
mohou býti vydávána jen tehdy, bude-li žadatelem 
předloženo potvrzei í sběrny, že předepsaný kon-
tingent zvěře z revíru 'kontingentem zajištěného 
byl této odveden.

§ 12.
Kontrolou nad stavem zvěře, prováděním ho-

nů, případně odstřelem zvěře, pověřuje se Česko-
slovenský. lovecko-kynologický svaz Se sídlem 
v P:-aze, jakož i Spolek pro ochranu honby a chov 
psů v Praze.

Těmto korporacím bude dána zvláštní in-
strukce prováděcí. Veškeré intervence těchto, kor-
porací budou, prováděny v dohodě s okresním les-
ním technikem.

§ 13.
Každý majitel, držitel revíru nebo pachtýř od-

střelu zvěře je povinen, jak příslušné okresní po-
litické správě, tak Československému svazu lo- 
vecko-kynologickému v Praze, oznámili nejméně 
8 dní napřed písemně a doporučeně přesný termín 
provádění honu neb odstřelu zvěře s udáním dne, 
hodiny, místa schůzky a neibiižší železniční sta-
nice od tohoto.

Zanedbání této povinnosti hlášení jest trestné.

§ 14.
Kdo jakkoliv jedná proti ustandvení tohoto 

nařízení, bude potrestán okresním politickým úřa-
dem peněžitým trestem až do 20 000 K nebo vě-
zením do šesti měsíců. Odvolání, pokud se týče 
peněžitého trestu nemá odkladného účinku.

Byl-li přestupek spáchán při provozování živ-
nosti, možno rozhodnouti, že nastává ztráta živ-
nostenského oprávněni na vždy neb na určitý čas.

Z podnětu trestního řízení lze též-vyřknout!, 
že propadá zvěř, k níž se trestný čiti vzfahuic, neb 
výtěžek z ní, ve prospěch státu. Politické okresní 
a státní úřady policejní mohou k zajištění pro-
padnutí vydati potřebná zajišfovací opatření a 
není proti nim odvolání přípustné.

Zajištěnou zvěř může úřad k zajištění opráv-
něný zciziti ještě dříve, než propadnutí vyřkne, 
jestliže by uschováním zvěře vznikly náklady, 
nebo bylo-li by tu nebezpečí, že se zkazí.

§ 15.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnění svého 

vyhlášení. Tímto dnem pozbývají moci nařízení 
úřadu pro vyživování obyvatelstva ze dne 7. čer-
vence 1918. č. 252 ř. z., a" příslušná zemská na-
řízení pro Čechy, Moravu a Slezsko, pro Sloven-
sko nařízení bývalé uherské vlády o této věci.

§ 16.

Provedením nařízení tohoto pověřuje se mi-
nisterstvo pro zásobování lidu. .

Houdek v. r.
Dr. řforáček v. r. 
Kloíáč v. r. 
ííalnnaíi v. r.

Stříbrný

Tusar v. r.

Dr. Winter v. r. 
Hanini v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. IlekSler v. r, 

v. r.

V
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Vzor.

Dopravní osvědčení pro zvěř.

(Jméno odesilatelovo).................................. ............................................................. .............

K-—     ......... ......... ..... ■••••...................... ............ jest oprávněn dopravit!:

.............................................. kúsů červené zvěře,

................................................ „ ■ danči

•.... .......................................... srnčí „

.......................... ......... ............ „ zajíců

►......... -—....... i...................... >» králíků

.................................... ........ „ bažantu

v době od ............... -.. .5.)........................................ do .............. *... ........ .................... ......... .......19

ze (stanice odesílací) ........... ..... ............................................................... ............. ........................ ....

do (stanice určení) ............................................. ........... :.... !............ ...................:.............................

(železnicí, parolodí, povozem, poštou).,..... '•.............:......... ...................... :.......... ...................... ........

na adresu (jméno a bydliště příjemcovo) ... ............................... ........... .... ....... :.L....... ....... ...,.. ......

(místo a den vydání).

Razítko úřední:
(podpis).

Toto osvědčení buď k nákladnímu listu pevně připojeno.
V nákladních listech buď poznamenáno, že osvědčení připojeno. 
Osvědčení buď ve stanici určení odebráno.

Ze státní tiskárny v Praze.


