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Jí náležející a obstarávání své kancelářské agen
dy osobě třetí nebo odborné'firmě, která tuto
činnost bude vykonávati pod dozorem komise a
které v této vlastnosti příslušejí práva a náležejí
povinnosti veřejného orgánu.
§ 16.
Komisionářské poplatky aprovise.
Smlouvy stávající mezi cukrovary a jejich
komisionáři a agenty zůstávají, pokud jde o ko
misionářské poplatky á provise, jež dlužno pla
tit!,. nedotčeny.
§ 17.
Přestupky, trestání politickými
úřady.
Přestupky tohoto nařízení, rovněž i každé
spolupůsobení při zmaru závazků stanovených
v tomto nařízení, pokud nemají býti potrestány
trestním soudem, trestají politické úřady I. sto
lice pokutou do 20.000 Kč nebo dle svého uvážení
vězením do šesti měsíců.
§ 18.
Počátek působnosti.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Zároveň pozbývá účinnosti nařízení mini
stra pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919,
č. 40 Sb. z. a n.
§ 19.
Provedení.
Provésti toto nařízení ukládá se ministrům
pro zásobování lidu, financí a zemědělství.
Sonntag v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.
Koudele v. r.
Cis. 611.

Nařízení vlády republiky Československé

ze dne 18. listopadu 1819,
Jímž se území Československé republiky rozdě
luje na tři dozorčí okresy cejcliovní.
§ 1.
Dle § 3 rak. zákona ze dne 31. března 1875,
ě. 43 ř. z., dále § 19, V. článku uher. zákona
z roku 1907 a článku 2. zákona státu českoslo
venského ze dne 28. října 1918, č. 11 Sb. z. a n„
rozděluje se území Československé republiky na
tři dozorčí okresy cejcbovní (inspektoráty) a
určuje se obvod jednotlivých okresů, následovně:

První dozorčí okres cejchovní: Čechy.
Druhý dozorčí okres cejchovní: Morava a
Slezsko.
Třetí dozorčí okres cejchovní: Slovensko.
§ 2.
V čele každého dozorčího okresu cejchovního stojí cejchovní inspektor, který má v prvém
dozorčím okresu cejchovním svo<e sídlo v Praze,
v druhém v Brně a ve třetím v Bratislavě.
§ 3.
Až do nové úpravy organisace cejchovní
služby platí pro působnost celchovního inspek
tora na Slovensku ustanoveni §§ 18 až včetně 25
nařízení ministerstva obchodu ze dne 3. dubna
1875, č. 45 ř. z., jednající o činnosti cejchovních
inspektorů, pokud dle platných uherských zá
konů a nařízení nepatří část této činnosti do pů
sobnosti cejchovních úřadů nebo ústředního úřa
du pro míry a váhy.
Ministr veřejných prací se zmocňuje, aby
obor působnosti cejchovního inspektora na Slo
vensku podle toho vymezil.
§ 4.
Vzhledem ku § 76 cejchovního řádu ze dne
19. prosince 1872, č. 171 ř. z., pozměněného naří
zením ministerstva veřejných prací ze dne 11,
února 1919, č. 73 Sb. z. a n., ustanovuje se, že
má každý dozorčí okres cejchovní míti zvláštní
jemu příslušející číslo řadové dle pořadu uvede
ného v § 1 tohoto nařízení.
Nařízení ministerstva veřeiných prací ze dné
11. února 19!9, č. 73 Sb. z. a n„ o značkách cej
chovních a sice článek 1 až včetně 3, platí zá
roveň i pro službu cejchovní na Slovensku.
§ 5.
Tímto ustanovením ruší se nařízení mini
sterstva vnitra, obchodu a ministerstva financí
ze dne 15. září 1875, č. 125 ř. z., pak §§ 1 a 20 na
řízení uherského ministra obchodu ě. 107.277
z roku 1908 o osobní značce cejchovní, jakož i ve
škerá nařízení ministra obchodu, pokud se s tím
to ustanovením nesrovnávali.
§ 6.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a
výkon ukládá se ministru veřejných prací.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Sonntag v. r,
Dr. VeseSý v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v, r.
Houdek v. r.
Hampl v, n

Státní tiskárna irPraze.
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