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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. r-
Staněk 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.

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

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

Ze státní tiskárny v Praze.


