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pokyn vládních zástupců nebo usnesením prosté
většiny hlasujících prohlášena za důvěrná.
§ 11.
Kancelář Poradního sboru a jeho výboru ob
starává ministerstvo obchodu.
§ 12.
Poradní sbor usnese v rámci ustanovení
stanov podrobný jednací řád pro jednání plena a
výboru.
Cis. 633.
Nařízení vlády republiky Československá
ze dne 2. prosince 191 i,
kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských hutí.
Na zákiadě zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LX1II z roku 1912 a L
z roku 1914, se nařizuje:
Hutím železářským a válcovnám se ukládá,
aby nejposléze čtrnáctým dnem před uplynutím
každého kalendářního čtvrtletí oznámily, po pří
padě odůvodnily ministerstvu obchodu prostřed
nictvím Odborového sdružení cenového pro kovo
průmysl V Praze II., Vodičkova ul. 41, které nejvyšší základní ceny a nejvyšší přirážky rozmě
rové, kvalitativní a kvantitativní hodlají po celé
příští . čtvrtletí účtovati velkospotřebitelúm á
velkoobchodníkům za dodávky v tomto čtvrtletí
provedené. Ministerstvu obchodu přísluší ozná
mené základní ceny a nejvyšší přirážky zkou
mat! a schvalovat!. Ceny 'takto stanovené mají
platnost pro celé čtvrtletí, pokud nenastane pro
nikavá změna výrobních nákladů; v případě ta
kovém může ministerstvo obchodu po, slyšení
Odborového sdružení cenového pro kovoprů
mysl stanovití příslušné změny cen. Stanovené
ceny i jejich změny budou uveřejňovány ve Věst
níku ministerstva průmyslu^ obchodu a živností
a ve Zprávách veřejné služby technické.
•Za veiko,spotřebitele považovány jsou ony
firmy, které odebírají v přímých hutních do
dávkách za účelem dalšího zpracování ročně nej
méně 20.000 metrických centů válcovaných vý
robků všech druhů (válcovaného železa, nosičů,
U-žeíeza, kolejnic, hrubých a jemných plechů) a
polotovarů; za velkoobchodníky považovány
jsou ony firmy, které v roce 1913 odebíraly
v přímých hutních dodávkách nejméně 30.000
metrických centů těchže válcovaných výrobků
a polotovarů.
Hutě železářské a válcovny nesmějí prodávati velkospotřebitelúm a velkoobchodníkům
dráže nežli za ceny, které byly podle ustanovení
odstavce 1. ministérstvem obchodu stanoveny,

případně, pokud rozhodnutí ministerstva obchodu
nedojde, za ceny dosud stanovené. Prodávají-Ii
hutě a válcovny menším odběratelům, jsou opráv
něny žádat! k cenám čítaným velkospotřebitelúm
nebo velkoobchodníkům přirážky, stanovené pro
velkoobchodníky (§§ 2 a 4).
§2.
Velkoobchodiníci nesmějí k cenám, které účtují
výrobci (§ l), připočítávat! větších přirážek než
tyto:
a) pro surové železo všech druhů a
všech jakostí při dodávce přímo
z hutí spotřebiteli za 100 kg . . .Kč 2'—,
b) pro válcované polotovary plávko
vé obchodní jakosti, pro tyčové
i údobné železo, včetně kolejnic,
plávkové nebo svářkové obchodní
jakosti, pro válcované nosiče a Uželeza plávkové •obchodní jakosti,
pro páskové železo za tepla válené
plávkově neb svářkové'obchodní
jakosti,
>
pro Válcovaný drát plávkové ob
chodní jakosti, pro hrubé plechy
(nádržkové plechy) při dodávkách
z hutí bezprostředně maloobchod
níku neb spotřebiteli za 100 kg . Kč 6’—,
při dodávkách ze skladu velkoob
chodníka maloobchodníkovi za
100 kg..............................................Kč 17'—,
při dodávkách spotřebiteli při odebírce nejméně 500 kg za 100 kg . Kč 22’—,
na průměrnou hutní cenu nákupní;
c) pro páskové železo za studená vá
lené plávkové obchodní jakosti,
pro jemné plechy (obyčejné černé,
nemořené), při dodávkách z hutí
bezprostředně maloobchodníku neb
spotřebiteli za 100 kg.................. Kč 8'—,
při dodávkách, ze skladu velko
obchodníka maloobchodníku za'
100 kg . . .....................................Kč 25'—,
při dodávkách spotřebiteli při
odebírce neiméně 500 kg za 100
kg .................................................. Kč 30-—,
na průměrnou hutní cenu nákupní; d)pro pozinkované plechy, v žáru
i elektrolyticky zinkované, pro po
cínované plechy (bílé plechy), při
dodávkách z hutí bezprostředně
maloobchodníku neb spotřebiteli
za 100 kg....................................... Kč 10'—,
při dodávkách ze skladu velko
obchodníka maloobchodníku za
100 kg..........................................Kč 25'—,
při dodávce spotřebiteli při odebírce nejméně 500 kg za 100 kg . . Kč 30'—,
na průměrnou hutní cenu nákupní.
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§ 3.
Za obchody ze skladu jsou považovány pou
Maloobchodník nesnil připočítali na průměr ze ony, při nichž zboží bylo vydáno ze sklado
nou nákupní cenu v stanici přijímací za 100 ks vých zásob obchodníka.
více než:
a) při válcovaných výrobcích, v § 2
§ 7.
pod lit. b) uvedených, při prodeji
Prodejní ceny obchodníků vypočítané podle
přímo ze skladu velkoobchodníka Kč
ustanovení tohoto nařízení jsou konečnými nejpři prodeji z vlastního skladu při
vyššími cenami prodejními. Zahrnují v sobě zisk
odebírce nejméně 500 kg . . . .Kč 22-—; veškerého obchodu.
b) při válcovaných výrobcích v '§ 2
pod lit. c) uvedených: při prodeji
§ 8.
přimo ze skladu velkoobchodníka Kč 8'—,
Přirážky obchodníku nesmějí býti překro
při prodeji z vlastního skladu při
čeny ani při prodeji výrobku dovezených z ci
odebírce nejméně 500 kg .... Kč 30’—; ziny.
c) při válcovaných výrobcích, v § 2
§ 9.
pod lit. d) uvedených při prodeji
Překročení
nejvyšších
prodejních cen trestá
přímo ze skladu velkoobchodníka . Kč 10—,
se dle § 6 zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb.
při prodeji z vlastního skladu při
odebírce nejméně 500 kg . , , . Kč 30’—. z. a n. Jinaké přestupky tohoto nařízení a každé
spolupůsobení při zmaru závazků v tomto naří
§ 4.
zení stanovených budou trestány, pokud nepodlé
Při odebírce menších než v § 2 a 3 uvedených hají přísnějšímu trestu, politickým úřadem první
množství válcovaných výrobků ze skladu ob instance peněžitými pokutami až do Kč 1O.0OO-—
chodníka přímo spotřebiteli mohou býti ještě ná nebo vězením až do 3 měsíců.
sledující přirážky účtovány:
při odebírce pod 500 kg včetně do
§ 10.
100 kg............................................. Kč 5—,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
při odebírce pod 100 kg ... . Kč 10‘—. šení; tímtéž dnem pozbývají účinnosti nařízení
' §5.
vlády republiky Československé ze dne 2. dubna
Průměrnou hutní nákupní cenu jest velko 1919, č. 176 Sb. z. a n„ a ze dne 21. července 1919,
obchodníku vypočítali za každý běžný měsíc č. 411 Sb. z. a «., s výjimkou § 1 nařízení ze dne
z průměru prodejních cen výrobců ze všech 2. dubna 1919, č. 176 Sb. z. a n., jehož předpisy
množství, došlých do jeho skladu v předcháze zůstanou účinnými ještě pro měsíc prosinec 1919.
jícím měsíci. K této průměrné ceně může býti
Výkonem nařízení jest pověřen ministr pro
připočítáno průměrné dovozné až do nádraží neb správu průmyslu, obchodu a živností.
iodní stanice skladu. Ostatní výlohy (jako do
pravné neb podobné) nesmějí býti zvláště účto
Tusar v. r.
vány.
Švehla v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Stejným způsobem vypočítává i maloobchod
Klofáč v. r.
ník průměrnou nákupní cenu, při čemž jest ílabrman v. r.
Haanp! v. r.
oprávněn účtovati při odebírce ze skladu velko Prášek v. r.
obchodníkova případné výlohy na odvezení až Dr. Heidíer v. r.
Dr. Veselý v. r.
k podací stanici.
Houdek v. r.
Dr. Wšníer v. r,
§ 6.
Sonntag v. r.
Staněk v. r.
Veškeré přirážky platí pro souhrnné množ
Dr. Franke v. r.
ství najednou odebrané a nikoliv pro množství
jednotlivých druhů a rozměrů.
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