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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.

§ 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 súčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r. ■
Prášek v. r.

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

§ 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.

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
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třeba též výslovného povolení ministerstva pro
zásobování lidu ve smyslu ustanovení S 4 vlád
ního nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 245 Sb.
z. a n., o úpravě obchodu ovocem a, zeleninou
a jich výrobky.
Vyráběti se smí toliko:.
I. Marmeláda jemná, pojmenovaná dle druhu
ovoce, z něhož dužina jako hlavní součástka po
chází, k jejíž přípravě se použije nejméně 70%
dužiny z jednoho a téhož druhu ovoce s vylou
čením švestek (slív) a hrušek, nejvýše 30% du
žiny jablkové, angreštové nebo kdoulové a ko
nečně 80 dílů rafinovaného cukru na 100 dílů
celkové směsi dužinové. Při úhrnné váze 180 kg
všech přípravkových součástek smí hotový vý
robek vážiti nejvýše 130 kg a musí se dáti krájeti.
II. Marmeláda konsumní, připravená buď vý
hradně z dužiny jablkové nebo z dužiny různých
druhů ovoce a 50 dílů rafinovaného cukru na
100 dílů celkové směsi dužinové. Při úhrnné váze
150 kg všech přípravkových součástek smí ho
tový výrobek vážiti nejvýše 100 kg a musí býti
tuhý.
III. Slazená povidla, dvakrát pasírovaná musí
býti zdravé jakosti, nepřipálená, ze zdravých bud
čerstvých nebo sušených švestek vyrobená,
dobře a hustě vařená a musí obsahovati ve
100 dílech hotového výrobku 25% cukru.
Ku výrobě marmelád a povidel smí se po
užívat! jen zdravého, čistého ovoce. Zpracovati
•ovoce nahnilé na marmeládu a povidla sé za
kazuje.
Jako přísady konservaění smí býti u mar
melád kteréhokoliv druhu použito nejvýše 10 g
kyseliny siřičité nebo 60 g sodíkové soli kyse
liny benzoové na 100 kg hotového výrobku.
Marmeláda smí býti barvena. červeně dle
předpisů zákona o potravinách.

§2.
Používali dužiny zeleninové všeho druhu
aneb cukrovky jako přísady při výrobě marme
lády není dovoleno. Československá komise pro
hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu
pro zásobování lidu jest oprávněna vyžádat! si
od každého výrobce vzorky jeho výrobků a dáti
Je na útraty výrobce odborně prozkoumati.
Cukr přidělený Československou cukerní ko
misí k výrobě ovocných výrobků musí býti po
užit výhradně toliko k této výrobě, dle receptury
v § 1 tohoto nařízení předepsané; jakékoliv zne
užití přiděleného cukru pro jiné účely bude stí
háno.
§ 3.
Na obalu marmelády, který může býti dře
věný nebo plechový, musí býti vyznačen její druh
a pojmenování, poměr součástek, z nichž se
marmeláda skládá, a firma výrobce.

Přísady konservačních látek, jakož i barvy
musí býti na obalu deklarovány.
§ 4.
Každý výrobce marmelád jest povinen dáti
ministerstvu pro zásobování lidu a Českoslo
venské komisi pro hospodaření ovocem v Praze
nebo jejich zmocněncům na požádám zprávy
o surovinách, jich zpracování, o zásobách suro
vých a hotových výrobků a odbytu jejich a před
ložití výkazy jimi žádané.
Uvedená místa jsou oprávněna nahlédnouti
svými zmocněnci do obchodních a továrních zá
znamů výrobců marmelády. Jmenovaní zmoc
něnci mají přístup do všech místností výrobních
a mohou kdykoliv nahlédnouti do způsobu výroby.
§ 5.
Za účelem umožnění evidence spotřeby při
děleného cukru jest každý výrobce marmelády
povinen l. a 15. každého měsíce oznámit! a k pro
deji nabídnouti veškeré své hotové výrobky bez
ohledu na množství Československé komisi pro
hospodaření ovocem a zeleninou v Praze II.,
Jindřišská ulice 13, a to doporučeným dopisem.
Komise jest povinna vyříditi nabídku odpovědí
danou na poštu hned, nejpozději však do 7 dnů.

§6.
Přijme-li komise nabídku k prodeji, oznámí
výrobci hned neb až při disposici místo, pro které
nabídku přijala. Jen toto místo má proti výrobci
práva a povinnosti kupujícího. V případě sporu
nemá ani výrobce ani dotyčné místo nižádného
nároku vůči komisi. Jakmile nabídka k prodeji
byla přijata, jest výrobce povinen uschovati zboží
s péčí řádného kupce až do převzetí komisí nebo
místem jemu označeným.
§ 7.
Označené místo jest povinno dáti výrobci
zasílací příkaz ihned, nejpozději však do 7 dnů.
Nesíane-li se tak, jest výrobce oprávněn zaslali
zboží na adresu označeného místa, nebo jinak
s ním naložiti v dorozumění s komisí. Svémocné
měnění příkazů komise není dovoleno. .

§ 8.
Nepřijme-li komise v ustanovené lhůtě na
bídku k prodeji, může výrobce dotyčné množství
marmelády legitimním obchodníkům prodali a tito
jsou oprávněni s marmeládou zcela volně obcho
dovali, šetříce při tom ustanovení § 10 tohoto
nařízení.
§ 9.
Vývoz marmelády do ciziny bude povolován
až po úplném kryti tuzemské potřeby.
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Povolení k vývozu uděluje ministerstvo pro
zásobování lidu a s jeho zmocněním Českoslo
venská komise pro hospodaření ovocem a zele
ninou. K vývozu jest kromě toho potřeba zvlášt
ního povolení, jež vydává Československá ko
mise vývozní a dovozní.
K vyrovnání diference mezi cenou cukru
určeného pro výrobu marmelády a ovocných
šfav v tuzemsku a cenou cukru obsaženého
v marmeládě, která se povoluje k vývozu, bude
se vybírati zvláštní poplatek, stanovený Česko
slovenskou cukerní komisí a odstupňovaný dle
obsahu cukru jednotlivých produktů k vývozu
určených.
Průkaz o zaplacení tohoto poplatku dlužno
předložití při žádosti o povolení k vývozu.

§ 10.
Při prodeji marmelád pro tuzemský konsum
nesmějí býti překročeny tyto ceny:
Výrobní cena při marmeládě
jemné ................................
K S—
konsuniní ....................................................... ]<; 5-__
slazená povidla..........................................K 5-80
franko stanice nakládací.
Velkoobchodní cena při marmeládě
iemné............................................................K 8-45
kcnsumní...........................
K 5-45
slazená povidla................................ . K 6-25
franko skladiště velkoobchodníka.
Maloobchodní cena při marmeládě
jemné . ........................................................K 9'60
konsumní........................................................K 6’30
slazená povidla................................ . K 7’10
Ceny platí ve všech případech za 1 kg čisté
váhy včetně obalu.
§ M.
Přestupky tohoto nařízení trestají politické
úřady I. stolice pokutami až do 20.000 Kč neb vě
zením až do 6 měsíců, pokud trestní čin podle
Platných zákonů nepodléhá přísnějším trestům.
V případě přestupků dle § 2 tolioto nařízení
může vedle trestu peněžitého neb na svobodě býti
nařízena i ztráta živnostenského oprávnění na
vždy nebo dočasně a zařízeno, aby živnostenské
Provozovny byly dočasně nebo trvale uzavřeny.
Výrobky nebo suroviny, k nimž se trestný čin
vztahuje, nebo výtěžek z nich propadají ve pro
spěch státu.
Mimo to jest výrobce povinen za scházející
množství přiděleného cukru, zjištěné kontrolními
orgány, nahraditi ve prospěch přepiatkového fon
du Při Československé komisi cukerní škodu
vzniklou zneužitím přiděleného cukru a sice rozdíl
mezi placenou cenou cukru a nejvyšší cenou vý
vozní.
Pifferenční obnosy předpisovat! bude se zpět
nou platností od počátku běžícího hospodářského 1

období po návrhu Československé komise pro ho
spodaření ovocem a zeleninou Československá
komise cukerní.
§ 12.

Toto nařízení, vztahující se na celé státní
území republiky Československé, nabývá platno
sti dnem vyhlášení. Současně pozbývá platnosti
nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne
3. prosince 1918, č. 73 Sb. zák. a nař., o výrobě
marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím ob
dobí 1918/1919.
§ 13.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Kloíáč v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. rStaněk v. r.
Dr. Šrobár v! r.
Dr. Hodža v. r.
Čís. 24.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 2. ledna 1920
o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů
k soupisu nepřihlášených.
Na základě zmocňovacího zákona ze dne
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
článek 10 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 4. března 1919, č. 110
Sb. z. a n., mění se potud, že peněžní vklady
nepřesahující 50 K, jakož i členské a závodní po
díly u společností, společenstev, spolků, družstev
a pod., jež pro jednoho člena u téhož ústavu ne
převyšují úhrnem 50 I(, mohou býti po srážce
/4%ního evidenčního poplatku vyplaceny, i když
k soupisu přihlášeny nebyly.
§ 2.
Nařízení toto nabývá platnosti dnem . vyhlá
šení a výkon jeho ukládá se ministru financí.

Dr. Beneš v. r.
Sonntájí v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r
Klofáě v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hodža v. r.

