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Čís. 589.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 5. listopadu 1919
o obchodu se surovou gumou.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z r. 1912 a L
z r. 1914, nařizuje se takto:
§ 1.
Obchod se surovou gumou v území republiky
Československé jest volný.
@■2.
Veškerá obmezení obchodu se surovou gu
mou, zejména nařízení správce ministerstva Ob
chodu v dohodě se súčastněnými ministry a v do
rozumění s ministrem války z 31. července 1917,
č. 326 ř. z., o zřízení válečného svazu průmyslu
surové gumy a nařízení správce ministerstva ob
chodu v dohodě se súčastněnými ministry a
v dorozumění s ministrem války z 31. července
1917, č. 325 ř. z., o obchodu se surovou gumou,
gutaperčou, balatou, směsí gumy, roztoky gumy,
faktisém, gumovými odpadky a z nich vyrobe
nými regeneráty, jakož i nařízení Národního vý
boru československého ze dne 9. listopadu 1918,
Sb. z. a n. č. 34, pokud se vztahuje na surovou
gumu (kaučuk), se zrušují.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provedením pověřuje se ministr obchodu
v dohodě se súčastněnými ministry.
Tusar v. r.
Habrtttan v. r.
Dr. Heidler v. r.
Staněk v. r.
Sonntag v. r.
Dr. Winter v. r.
Kiofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
Cis. 590.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. listopadu 1919,
kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží
uzenářského a zrušují se nejvyšší ceny
tohoto zboží.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., ustanovuje se toto :

§ 1.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 18.
června 1919, č. 336 Sb. z. a n., kterým byla vý
roba sekaného zboží uzenářského omezena na
určité druhy, a kterým stanoveny byly nejvyšší
ceny tohoto zboží, se zrušují.
Předpisy o stíhání lichvy zůstávají tímto
opatřením nedotčeny.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šeni. Provedením jeho se pověřuje ministr pro
zásobování lidu.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr; Franke v. r.
Sonntag v. r.

Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v. r.
Habnnan v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Čís. 591.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 7. listapadu 1919
o úpravě obchodu se lnem.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII a z roku 1912
a L z roku 1914, nařizuje se:
§ 1.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živ
ností a ministra zemědělství ze dne 2. ledna 1919,
č. 2 Sb. z. a n., a ze dne 11. února 1919, č. 69 Sb.
z. a n., o úpravě obchodu se lnem se zrušují a ob
chod se lnem upravuje se takto:
§ 2.
Každý jest povinen stonkový len, který má
v držbě, dáti močiti a vypracovati.
Aby byl tento len vypracován, možno též dožadovati se sprostředkování Zemědělských pod
niků pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci, jež provedou příděl přihlášeného
jim močeného lnu tírnám V československém
státě počítajíce jako mzdu za tření za každých
100 kg vypracovaného lnu obnos Kč lOO— a
koudele Kč 80'—; tato mzda za tření srazí se pak
z kupní ceny (§ 7) vypracovaného materiálu. Do
vozné a poplatky za dopravu po dráze zapraví
ohlašovatel. Ohlášeny buďte lny na podzim mo
čené nejdéle do 15. ledna 1920, lny na jaře mo
čené nejdéle do 15. června 1920.
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Lny, jež k těmto termínům nebyly ani dány
k vypracování, ani k tomuto účelu ohlášeny
Zemědělským podnikům pro pěstění a zhodnocení
lnu v Jindřichově Hradci, mohou Zemědělské
podniky požadovati a dáti je vypracovat! (po pří
padě močit!) na náklady držitelovy. V tomto pří
padě srazí se 5% z kupní ceny, připadající za vy
pracované množství (§ 7) ve prospěch fondu pro
zvelebení pěstování lnu určeného a daného mini
sterstvu zemědělství k volné pohotovosti.
Tírny jsou povinny stonkový len od Země
dělských podniků pro pěstění a zhodnocení Jnu
V Jindřichově Hradci přikázaný co nejdříve
zpracovat!.
§ 3.
Surový stonkový len a močený len z podzim
ního močení smějí se prodávat! až do 31. pro
since 1919, močený len z jarního močení až do 31.
května 1920, avšak pouze tírnám v Českosloven
ském státě, jež nejsou spojeny s přádelnou.
Prodej jiným tírnám lnu připouští se jen pro
střednictvím Zemědělských podniků pro pěstění
a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci a nakupovačům lnu smí se prodávat! toliko tehdy, když
se vykáží nákupním povolením vydaným Lnářským odborem Československé textilní komise
v Praze a opatřeným potvrzením ministerstva
průmyslu, obchodu a živností.
Prodej stonkového lnu tírnami je dovolen
jen s výslovným schválením Zemědělských pod
niků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově
Hradci.
§4.
Všechny tírny jsou povinny 30. každého mě
síce zasílati výkazy o množství odebraného ston
kového lnu a o hotovém z něho vyrobeném ma
teriálu (lnu a koudeli) Lnářskému odboru Česko
slovenské textilní komise v Praze, jenž jest
zmocněn tyto výkazy přijímat! a dále zasílati
místu, jež ministerstvo průmyslu, obchodu a 'živ
ností určí.
Všechny tírny jsou povinny plně využitkovati provozovacích pohotových prostředků. Nevyhoví-li některá tírna této povinnosti nebo
nejsou-li v poměru k její výkonnosti lny, jichž
k vypracování nabyla nebo jež za odměnu
k zpracování převzala, může jí ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností pořadem politického
úřadu první instance odejmout! přiměřené množ
ství stonkových lnů a přidělit! je na její náklady
jiné ťírně, aby je zpracovala.
§ 5.
Lnářský odbor Československé textilní ko
mise v Praze podá ministerstvu průmyslu, obcho
du a živností zprávu o tom, co seznal v příčině
promeškání povinností v § 4 stanovených. Jevlla-

11 by se potřeba, aby prohlédnuta byla skladiště
nebo jinaká zařízení, nebo aby nahlédnuto bylo
do knih a korespondencí, zařídí ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností, čeho třeba a ustanoví
dozorčí orgán.
§ 6.
Každý jest povinen veškeré ze svého lnu zí-'
skané výrobky (len a koudel) neprodleně nabídnouti ke koupi Zemědělským podnikům pro zpra
cování a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci, po
případě jimi určeným přejímatelnám, při čemž
budiž šetřeno nejvyšších cen v § 7 uvedených.
Zemědělským podnikům pro zpracování a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci přísluší kromě toho
právo požadovati len a koudel na základě po ruce
jsoucích výkazů zásob (§ 4) za nejvyšší ceny,
dříve než bude nabídka učiněna.
Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci jsou povinny
o nabídce — možno-li.tčž na základě předložených
spolehlivých vzorků — v 21 dnu rozhodnouti a
koupený materiál ihned převzíti a hotově zapla
tit!.
Neobdrží-li nabízející do 21. dne rozhodntuí
Zemědělských podniků pro zpracování a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci, může s touto zá
sobou volně nakládali.
Nepřevezmou-li Zemědělské podniky pro
zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci1
nabídnutého lnu, nesou veškeré výlohy dopravy
tam i zpět, včetně pojišťovacích výloh.
§ 7.
Jako nejvyšší ceny vypracovaného, na vzdu
chu sušeného skladového zboží stanoví se:
Pro třený len ve vodě močený za 100 kg
I. jakosti Kč 565-— avšak nejméně Kč 515-—
II. jakosti Kč 485'— avšak nejméně Kč 435'—
III. jakosti Kč 385'— avšak nejméně Kč 335'—
Pro vochlovaný len I. jakosti, jejž ne
třeba dodatečně vochlovati v přádelně:
Kč 650'— avšak nejméně Kč 580'—
Pro koudel
I. jakosti Kč 300'— avšak nejméně Kč 250'—
II. jakosti Kč 220'— avšak nejméně Kč 160'—
III. jakosti Kč 150'—- avšak nejméně Kč 65'—
Pro stonkový len
a) za rosený len nejlepší I. jakosti dle stupně
rosený .......................Kč 45"— až Kč 100'—
b) za "tentýž nerosený . Kč 35'— až Kč 60'—•
za 100 kg;
,
a) za rosený len II. a III.
jakosti cíle stupně a
jakosti.......................Kč 25'— až Kč 40'—
b) za tentýž nerosený . Kč 20'— až Kč 35'—
Ceny rozumějí se při přímém zasílání přá
delnám franko stanice nakládací.
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Jako vaziva smí se uipotřebiifci toliko rovno
Pokud útraty řízení jest povinna nahraditi
cenného lnu.
jedna strana nebo pokud jest dlužno mezi strany
Dodané zboží vlhčiti jest zakázáno.
je rozdělit!, rozhodne soud dle volného uvážení.
Při špatném čištění snižuje se cena v poměru
Povinnost k dodávce soudním řízením se nek váze nečistoty.
odkládá.
§ 8.
§ 9.
Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci, po případě jimi nocení lnu v Jindřichově Hradci jsou povinny
určené přejímatelny (§ 6) budou len přejímati.
množství vypracovaného lnu a koudele, jež pře
V případě sporu o jakosti lnu jsou súčastněné vzaly, oznamovali každý měsíc Lnářskému od
strany povinny učiniti pokus o smír tím způso boru československé textilní komise v Praze.
bem, že zvolí si po jednom důvěrníku, který se
vynasnaží rozpory po dobrém urovnati.
§ 10.
Zemědělské podniky pro zpracování a zhod
Dovoz
stonkového,
jakož i zpracovaného lnu
nocení lnu v Jindřichově Hradci jsou oprávněny
neb
koudele
po
dráze
jakož
i po nápravě je do
pro vyhledávání a přejímání lnu zříditi v místě
skladu sběratele, jímž Inářský odbor českoslo volen pouze na základě dopravních osvědčení
venské textilní komise v Praze vydá legitimace vystavených komisí pro přechodné hospodářství,
ministerstvem průmyslu, obchodu a živností po případě místem k tomu zmocněným.
stvrzené. Tyto orgány jsou bez újmy svého ru
§ 11.
čení dle práva soukromého oproti Zemědělským
podnikům pro zpracování a zhodnocení lnu
Prodej surovin v § 7 uvedených za cenu
v Jindřichově Hradci zodpovědný na svědomité vyšší, než obnášejí stanovené nejvyšší ceny, jest
šetření ustanovení tohoto nařízení a podléhají v té zakázán. Kdo proti tomu jedná, bude trestán po
příčině trestním ustanovením § 11 a 12 tohoto na litickým úřadem první instance vězením od jed
řízení. Při výkonu své činnosti jsou povinny ří noho týdne až do šesti měsíců, pokud se nejedná
dili se návodem Zemědělských podniků pro zpra o čin podle přísnějších předpisů zákonných
cování a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci trestný. Vedle trestu na svobodě může býti ulo
schváleným ministerstvem průmyslu, obchodu a žena peněžitá pokuta do 20.000 korun.
živností a ministerstvem zemědělství a jim vy
Kdo jiným způsobem jedná proti ustanovením
dávali účet o hospodaření penězi. Ministerstvo tohoto nařízení, bude trestán politickým úřadem
průmyslu, obchodu a živností může ustanoveným první instance peněžitou pokutou do 20.000 korun,
sběratelům kdykoliv odejmouti legitimaci.
neb vězením do 6 měsíců, pokud se nejedná o čin,
Při přejímání lnu dá sběratel prodavači při podle přísnějších předpisů trestný. Oba tyto treměřenou splátku. Zbytek se zaplatí po srážce ná sty mohou býti též uloženy vedle sebe.
kladu přívozu a dopravy až ku přejímacímu mí
Kromě toho může býti vysloveno propadnutí
stu, připadajících dle nařízení na vrub strany, onoho zboží, na které se trestné jednání vzfahuie;
jakmile bude len pravoplatně oceněn přejíma- byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti,
telnou.
může býti vyslovena též ztráta živnosti na určitý
Sběratel jest však také oprávněn převzít! len čas nebo navždy.
na pevný účet, dá-li kupec tomuto postupu před
§ 12.
nost.
Kdo pobádá jiného k činům trestným podle
Náhrada za len Zemědělskými podniky pro
tohoto
nařízení anebo spolupůsobí při provádění
zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci
převzatý buď stanovena — není-li tu smírného těchto činů, podléhá stejnému trestu jako pa
dohodnutí — s přibráním stran okresním soudem, chatel.
§ 13.
v jehož obvodu jest zboží, v nesporném řízení,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
když byli vyslechnuiti znalci. Návrh, aby přejí
mací cena stanovena byla soudem, buď podán do šení; provedením jeho pověřuje se ministr ob
30 dnů, počítajíc ode dne, kdy strana byla vyroz chodu v dohodě s ministrem zemědělství.
uměna o výši přejímací ceny Zemědělským! pod
Tusar v. r.
niky pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci; jinak je vyloučen.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
V tomto případě zaplatí Zemědělské podniky Dr. Veselý v. r.
Dr. ffeldler v. r.
pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindřichově Dr. Wínter v. r.
Houdek v. r.
Hradci při převzetí prozatím hotově kupní cenu,
Dr.
Franke
v.
r.
Habrman
v. r.
již nabídly.
Rozhodnutí okresního soudu lze do 8 dnů Sonntag v. r.
Prášek v. r.
v odpor bráti rekursem. Proti rozhodnutí druhé
Hatnpl v. r.
Instance není další opravný prostředek připuštěn.
Ze státní tiskárny v Praze.

