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Tato taxa rozdělí se rovným dílem mezi
členy komise zkušební.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Prováděti toto nařízení náleží ve smyslu
nařízení vlády republiky Československé ze dne
6. března 1919, č. 115 Sb. z. a n., ministerstvu
zemědělství.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Houdek v. r.
liabrman v. r.
Sonntag v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Wínter v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 586.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. listopadu 1919
o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým
syrobem a umělým ovocným krémem.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uhersk. zák. čl. LXIH z r. 1912
a L z r. 1914, se ustanovuje:
§ 1.
Prodává-li umělý med, cukrový syrob a
umělý o ovocný krém výrobce, stanoví se nejvyšší cena za 100 kg čisté váhy na stanici vý
robny takto:

při
při
při

při
při

při

při prodeji ve skleněných nádobách
(bez balení).....................................K 527-78
při prodeji v papírových obalech (včet
ně obalu)......................................... K 552-78.
Jiná balení se nepřipouštějí.
Prodává-li se umělý med, cukrový syrub a
umělý ovocný krém v drobném, t. j. v množství
pod 5 kg, není dovoleno překročili tyto ceny za
1 kg čisté váhy:
Umělý med:
při volném prodeji (výpich) ze sudů,
kbelíků nebo věder (bez balení) . K
při prodeji ve skleněných nádobách
(bez balení).................................... k;
při prodeji v papírových obalech (včet
ně obalu)..........................................K

5-25
5‘34
5-63.

Cukrový syrob:

při volném prodeji ze sudů, kbelíků nebo
věder (bez obalu)........................... K
při prodeji ve skleněných nádobách
(bez obalu).................................... K

5T7
5-26.

Umělý ovocný krém:
při prodeji v sudecíh, kbelících nebo
vědrech (bez balení) .................... K
při prodeji ve skleněných nádobách
(bez balení).......................................{(
při prodeji v papírových obalech (včet
ně obalu)......................
K
§3.

6-28
6-33
6-63.

^Prodává-li se umělý med, cukrový syrob a
umělý ovocný krém prostřednictvím velkoob
chodu, je dovoleno při prodeji ze skladiště velko
Umělý med:
obchodníkova maloobchodníku překročili nejprodeji v sudech, kbelících nebo
vyšší ceny v § 1 stanovené nejvýše o 8%. Výrobce
vědrech (bez balení)...................................X419-82
sám nesmí provozovali velkoobchod umělým
prodeji ve skleněných nádobách
medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným
(bez balení)...................................... k 444-82 krémem.
prodeji v papírových obalech (včet
§4.
ně balení) ........................................... K 469'82.
Na obalu zboží musí býti označena cena ná
Cukrový syrob:
padně, zřetelnými číslicemi. Smí-li obchodník
účtovati obal (§ 5), musí jeho cena býti uvedena
prodeji v sudech, kbelících nebo
zvlášť.
vědrech (bez balení) .................. K 4H-82
§ 5.
prodeji ve skleněných nádobách
(bez balení)........................... . . K 436-82.
Při prodeji umělého medu, cukrového syrobu
a umělých ovocných krémů smějí výrobci, velko
Umělý ovocný krém:
obchodníci a maloobchodníci — tito pouze tehdy,
prodávalí-li
v celých kbelících, vědrech nebo
prodeji v sudech, kbelících nebo
sklenicích
—
účtovati obal jen za prokazatelnou
vědrech (bez balení) <..... K 502'78
cenu, za niž obal si sami opatřili.
I
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Je-li umělý med nebo umělý ovocný krém
balen v papíru nebo kartonu, nesmí býti obal
účtován.
Obchodníci a továrny jsou povinni, převzít!
za tuito cenu obal, který jim kupec vyplaceně do
45 dnů od obdržení zboží nepoškozený vrátí, při
čemž si,mohou srazili u sudů nebo dřevěných ná
dob 10%, u kbelíků a věder 15%.
§ 6.
Umělý med a umělý ovocný krém musí býti
tuhý, aby se dal krájeti, po rozhnětení mazlavý,
jemnozrný.
Cukrový syrob nesmí krystalisovati.
Umělý med a cukrový syrob musí vykazovati 80 stupňů Ballinga, umělý krém 82 stupně
Ballinga. Nejvyšší přípustná odchylka může ob
nášeli jeden stupeň Ballinga.
§ 7.
Umělý med a cukrový syrob smí býli uváděn
do obchodu výlučně pod označením „umělý med“,
po případě „cukrový syrub“. Jakékoliv označení,
které by vzbuzovalo zdání pravého včelího medu,
jest zakázáno.
§ 8.
Umělého medu a cukrového syrobu smí se
používali k výrobě jiných potravin pouze se svo
lením ministerstva pro zásobování lidu.
§ 9.
Při prodeji umělého medu, cukrového syrobu
a umělého ovocného krému jsou živnostníci po
vinni, označili ceny zboží dle váhy zřetelnými
písmenami a na místě, kde mohou býti snadno
spatřeny.
§ 10.
Zásilky umělého medu, cukrového syrobu a
umělého ovocného krému smějí býti převzaty
k dopravě železničními a paroplavebními pod
niky pouze tehdy, je-li k dopravní listině připo
jeno pro každou zásilku dopravní osvědčení, vy
stavené zasílateli politickým úřadem I. instance
dle připojeného vzoru.
§ 11.
Zasílání umělého medu, cukrového syrobu a
umělého ovocného krému poštou jest dovoleno
pouze se svolením politického úřadu I. instance.

Toto povolení jest vykázati úřední poznámkou
na poštovní průvodní listině.
§ 12.
Výrobci i obchodníci umělým medem jsou po
vinni podrobili se všem předpisům, stanoveným
ministerstvem pro zásobování lidu.
Toto může všem výrobcům umělého medu,
cukrového syrobu a umělého ovocného krému
uložiti dodávku.
§ 13.
Přestupky tohoto nařízení trestají se okres
ním politickým úřadem pokutou do K 20.000 nebo
vězením do 6 měsíců, nepodléhají-li přísnějšímu
trestu.
Stejnému trestu podléhá také kupec, překročující nejvyšší ceny a každý, kdo jedná tak, aby
ustanovení tohoto nařízení a ustanovení o kon
trole výroby a obchodu byla porušena.
V těžších případech může býti vyslovena
odsuzujícím nálezem i ztráta živnostenského
oprávnění na vždy nebo na čas.
Rovněž může býti trestním nálezem uznáno
na propadnutí předmětů, na něž se vztahuje
trestný čin, ve prospěch státu.
§ 14.
Nařízení úřadu pro výživu lidu ze dne 16.
února 1918, č. 62 ř. z., nařízení vlády republiky
Československé ze dne 7. března 1919, č. 120 Sb.
z. a n., a ze dne 10. dubna 1919, č. 193 Sb. z. a n.,
se ruší.
§ 15.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 16.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru pro
zásobování lidi!.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. řieidler v. r.
Kloíáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
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Vzorec k čís. 586 Sb. z. a n.

Dopratviaí osvětíčei^S
na umělý med, cukrový syrob a umělý ovocný krém.

Jméno zasílatelovo: _____________ __ _____________________ ___________________ _
v, --------- -— ;—-------- ---- ----- -- ---------- jest oprávněn zaslati v době od _____________ _
----------- ---—......—... do.---------------------------------------- ----------------- drahou nebo parolodí na
adresu (jméno a bydliště příjemcovo)_____ ________________________________________ a to
ze stanice.... .....—!_----- -----------------------------

do stanice______________________________ _

--------------------- sudů,
....-------------------kbelíků,
-............. —.......kusů,
obsahujících------------- --- kg netto zboží a to-------- ...------- ,__sklenic____________ balíků.

V......

dne

...19

Toto osvědčení bud' připevněno k dopravní listině.
Připojení dopravního osvědčení buď poznamenáno v dopravní listině.
Toto osvědčení buď stanicí určení odňato.

