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O zřízení tohoto fondu, 3 :ho správě, použití a pří
padném doplnění budiž uzavřena mezi podporují
cími činiteli a zájemníky zvláštní úmluva.

článek III.

Zemské výbory (správní výbory, komise) 
zmocňují se ku povolování a výplatě zemských 
příspěvků podle melioračních zákonů i v těch pří
padech, jež by byly vyhraženy schválení zem
ských sněmů.

Článek IV.

Ustanovení § 62 českého, pokud se týče § 61 
moravského a slezského, jakož i § 121 uherského 
zákona vodního o přednosti závazků (příspěvků) 
vzešlých z družstevních poměrů platí i tenkráte, 
podnikají-li meliorační nebo úpravní práce jiné 
veřejnoprávní korporace nežli vodní družstva, af 
již samostatně nebo tím, že se na jich provádění 
spolusúčastní. Platnost ustanovení § 121 uherského 
zákona vodního rozšiřuje se zároveň, pokud se 
týče Slovenska a Podkarpatské Rusi, i na druž
stva pro účely zavodňovací.

čl á n e k V.

Ustanovení takto pozměněného, pokud se týče 
doplněného zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř. z., 
vztahují se též na Slovensko a Podkarpatskou Rus 
s tou změnou, že ze státního melioračního fondu 
hradí se prozatím až do případného zavedení zem
ské správy také příspěvky podle ustanovení §§ 6 
až 9 na země vypadající, čímž přecházejí veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z tohoto důvodu 
na stát.

Článek VI.

Zákon tento. nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Článek VII.

Provedení zákona ukládá se ministru země
dělství a financí.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r„
v zastoupení nepřítomného ministra zemědělství. 

Sonntág v. r.

Čís, 22.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 2 ledna 1920,

kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, 
upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož 
i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a 

zabitých telat.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,

č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LX1II z r. 1912 a čl. L’ 
z r. 1914, se nařizuje:

§ 1.

Obchod hovězím dobytkem všeho druhu jest 
volný, pokud v tomto nařízení není úchylek.

Výhradní právo nákupní, které bylo svého 
času státní správou propůjčeno zvláštním orga- 
nisacím, se zrušuje; rovněž zrušují se Správní ko
mise pro obchodování dobytkem, masem a zvěři
nou, zřízené v jednotlivých zemích.

§ 2.
Porážky hovězího dobytka omezují se na ono 

množství kusů, které cíle pokynů ministerstva pro 
zásobování lidu a ministerstva zemědělství určo
vat! budou pro svou správní oblast zemské po
litické úřady (pokud se týče Hospodářský úřad 
pro Slovensko v Bratislavě a Zásobovací úřad 
v Užhorode), t. zv. spotřební kontingenty.

Politické okresní správy, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi úřady slůžnovské, budou re
gulovat! v rámci přiznaného spotřebního kontin
gentu masnou spotřebu ve svém obvodě, určujíce 
zejména místo a počet porážek, jakož i živnostní
ky (po případě zvláštní zásobovací organisace) 
k odporážení dobytka a k výseku masa opráv
něné. Úřady tyto jsou povinny zavěsti zvláštní 
porážkové listy jakožto legitimace, na jichž prů
kaz toliko jest porážka dobytka přípustnou.

Dodavatelé dobytka, resp. masa pro spotřebu 
vojska nakupují a porážejí v rámci vyměřené spo
třeby masa pro vojenskou správu dle stejných 
zásad.

§ 3.

Při vydávání průvodních listů dobytčích 
nutno v rubrice „Místo určeni11 stručně vyznačiti, 
zda dobytče určeno k chovu nebo na porážku, ji
nak jest průvodní list dobytčí neplatným.

Zvláštní ohledači jatečného dobytka a masa 
a, nenkli těchto, starostové obce smějí odporážení 
dovoliti teprve, zjistí-Ii, že strana je k porážce 
určitého kusu oprávněna a že dobytče vzhledem 
k obsahu průvodního listu dobytčího skutečně se 
hodí k porážce.

§4.

Domácí porážky hovězího dobytka se vůbec 
zakazují.

Pokud se jedná o zvířata, jež nutno odporaziti 
(porážky z nouze), čítá se maso, takto získané a 
znalecky požívatelným prohlášené, vždy do okres
ního spotřebního kontingentu.

§5.

Nejvyšší ceny jatečného, jakož i chovného a 
i užitkového dobytka se zrušují. Rovněž odpadá
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placení tak zv. státní válečné přirážky k cenám 
jatečného skotu.

§ 6.
Nejvyšší cena hovězího masa v drobném pro

deji nesmí činiti více než 15 K za 1 kg.
Zemské politické úřady (Hospodářský úřad 

pro Slovensko v Bratislavě a Zásobovací úřad 
v Užhorodě) mohou, hledíce k místním poměrům, 
cenu tuto přiměřeně snížiti. Dále mohou určití pří
pustnou výši přívažku, nejvýše však do 20%, po 
případě zakázati vůbec prodej masa bez přívažku. 
Přivažovati cizí kosti k masu hovězímu je zaká
záno. Úřady tyto se současně zmocňují stanovití 
nejvyšší ceny drobů.

§ 7.

Výsek, jakož i požívání telecího masa v do
mácnostech, hostincích a vůbec ve veřejných ústa
vech stravovatelských se zakazuje. Telata pora
žená na základě povolení dosaženého ve smyslu 
nařízení ze dne 21. ledna 1919, č. 36 Sb. zák. a nař., 
smějí býti spotřebena jen v ústavech zdravotni
ckých, při čemž cena zabitých telat nesmí činiti 
více než 2/s ceny masa hovězího.

§ 8.
Vývoz dobytka ze země do země uvnitř repu

bliky Československé podléhá povolení zemského 
politického úřadu (Hospodářského úřadu pro Slo
vensko v Bratislavě a Zásobovacího úřadu 
v Užhorodě).

Na pokyn ústředního úřadu a to ministerstva 
pro zásobování lidu, pokud jde o dobytek jatečný, 
a ministerstva zemědělství, pokud se jedná o do
bytek chovný, musí vývozní povolení býti udě
leno.

§9.

Obce jsou povinny spolupiisobiti při prová
dění tohoto nařízení.

§ 10.
Přestupky tohoto nařízení, jakož i přestupky 

Předpisů v základě tohoto nařízení vydaných tre
stá, pokud jednání nepodléhá trestu přísnějšímu, 
Politický úřad I. instance, pokutou až do 10.000 K 
nebo vězením až do 3 měsíců, při přitěžujících 
okolnostech pokutou do 20.000 K nebo vězením 
do 6 měsíců. Při odsouzení možno uznati na ztrátu 
živnostenského oprávnění. Podnikům, které se do
pustily přestupků, bude na čas nebo trvale zasta
ven příděl dobytka i výsek masa.

Zvířata, proti předpisům tohoto nařízení na 
Porážku přivedená nebo již poražená, jakož i maso 
z takových kusů získané, propadají ve prospěch 
státu bez náhrady.

O pbužití dobytka rozhodne politický úřad 
k instance.

§ 11.

Nařízení toto vstupuje dnem 1. února 1920 
v platnost.

Předpisy o zrušení maximálních cen dobytka, 
jakož i ustanovení o nejvyšších cenách masa (§ 5 
až 7) vstupují ihned v platnost.

Nařízení toto zrušuje předpisy ministerského 
nařízení ze dne 27. srpna 1917, čís. 367 ř. z., o ob
chodování hovězím dobytkem, jakož i všechna 
nařízení zemských správ politických a bývalé 
uherské vlády, pokud jsou v odporu s předpisy 
tohoto nařízení. Dále zrušují se též ustanovení 
vládního nařízení ze dne 26. srpna 1919, čís. 491 
Sb. zák. a nař., kterými se omezovala porážka 
telat přes 6 měsíců, jakož i porážka mladého do
bytka do 2. resp. do ží3. roku.

§ 12.

Státní správa vyhražuje si pro případ pováž
livého váznutí zásobování masem použiti práva 
požadovacího ve smyslu nařízení ze dne 24. břez
na 1917, č. 131 ř. z., a uher. zák. čl. L z r. 1914.

§ 13.

Ustanovení tohoto nařízení nevztahují se na 
dobytek a maso původu cizozemského.

§ 14.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lidu v dohodě se súčastně- 
nými ministry.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. ■ 
Prášek v. r.

Dr. Winter v. r. 
Klofáč v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Čís. 23.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 2. ledna 1920

o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobo
vacím období 1919/1920.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z r. 1912 a 
čl. L z r. 1914, se nařizuje:

§ 1.
K výrobě marmelád jest kromě zachování 

příslušných předpisů živnostensko-právníeh po


