
Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 30. března 1920,

kterým se měni a doplňuje nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 5. listopadu 1919,
C. 580 Sb. z. a n., pokud se týče nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 17. července 
1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spo

třeby obilí a mlýnských výrobků.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z., a uher. zák. článku LXIII. z r. 1912 a čl. L. 
z r. 1914, se nařizuje:

Článek I.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 5. listopadu 1919, č. 580 Sb. z. a n., pokud se 
týče nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 17. července 1919, č. 394 Sb. z. a n., o vše
obecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských vý
robků, se mění a doplňuje a to v § 1, odstavec 1., 
v § 2, odstavec 1., a v § 7, odstavec 4., takto:

§ 1.

Pro držitele zemědělských podniků k vlastní 
jich výživě, dále k výživě rodinných příslušníků, 
bydlících s nimi ve společné domácnosti, jakož 
i k výživě příslušníků jich domácnosti (hospo
dářství), pokud tyto osoby jsou činný při obdělá
vání půdy, jakožto zemědělští dělníci nebo stálí 
dozorčí orgánové, včetně dělníků i osob k vý
měnku oprávněných a zřízenců, jimž za výměnek 
neb mzdu přísluší volná strava, mlýnské výrob
ky, neb chleboviny, stanoví se bez rozdílu po
čínajíc 1. dubnem 1920 spotřební dávka 16 kg 
obilí z vlastní sklizně měsíčně.

§ 2, odst. 1.
Pro ostatní obyvatele (nesamozásobitele) 

včetně horníků stanoví ministerstvo pro zásobo
vání lidu, po případě s jeho zmocněním zemská 
správa politická, dle pohotových zásob spotřební 
dávku mlýnských výrobků, která se má jednotně 
vydávati na osobu a týden, a to bez rozdílu, zda 
se jedná o těžce pracující, nebo jiné osoby.

Pro horníky, po případě i hutníky, může sta
novití ministerstvo dávku vyšší, než pro ostatní 
nesamozásobitele. Stanovená dávka budiž vždy 
předem publikována v úředním listě „Českoslo
venská Republika". Vyhlášení to jest závazné 
pro veškery aprovisační úřady a i prodejny.

Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje, aby pro správní obvody, v nichž zvláštní 
poměry by to vyžadovaly, stanovilo jinou spo
třební dávku, než jest dávka všeobecná (odstavec
1, a 2.).

Cis. 201.

Taktéž jest zakázáno prodavačům mlýnských 
výrobků, chleba, případně i pečivá (pokud by vý
roba i prodej jeho byl povolen) převésti na sebe 
výkazní lístek nebo ústřižky, nevydají-li sou
časně příslušné množství dotyčného zboží.

Vydává-li se tedy dle ustanovení §u 2 na tý
den a osobu menší dávka, než jak je uvedeno na 
výkazním listu, smí prodavač odděliti a k účelům 
kontrolním si ponechati pouze takový ústřižek, 
resp. tolik ústřižků, kolik připadá na skutečně vy
dané množství zboží.

Článek 11.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením nařízení toho se pověřuje mi
nistr pro zásobování lidu.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Hamp! v. r.
Houdek v. r.

§ 7, odst. 4.

Čís. 202.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. března 1920

o doplňku celní sazby ze dne 12. května 1919, 
čís. 379 Sb. z. a n.

Na základě § 2 zákona o celním území 
z 20. února 1919, čís. 97 Sb. z. a n,, a čl. II. zákona 
o celní sazbě ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., 
nařizuje se toto:

§ 1.

Ustanovení položky 625 celní sazby ze dne
12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n., doplňuje se 
takto:

„Poznámka: Deriváty suché destilace kame- 
nouhelného dehtu k výrobě dehtových barev na 
dovolovací list pod dozorem a za podmínek na
řízením stanovených ..............  bez cla".

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Somitág v. r. 
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrnian v. r. 
Staněk v. r. 
Ktofáč v. r.
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§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nisterstvo financí a obchodu.

Tusar v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.

Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.

Čís. 203.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 26. března 1920, 

čís. 18-M—2854, čís. z. sp. p. 85962,

jímž doplňuje se jeho nařízeni ze dne 8. března 
1920, č. 139 Sb. z. a n., o. nejvyšší ceně chleba 

v drobném prodeji v Čechách.

Článek I.

§ 2 nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 24. listopadu 1919, čís. 622 
Sb. z. a n., v odstavci 1. nařízením téhož presi
denta ze dne 8. března 1920, č. 139 Sb. z. a n., 
změněný, se doplňuje a mějž celkové znění toto:

Prodejní cena za bochník chleba ve váze 
1 kg 75 dkg z 1 kg 25 dkg mouky nesmí v drob
ném prodeji přesahovat! K 2'— bez rozdílu, jde-li 
o místa s potravní daní čili nic.

Okresní obilní úřad může však, přihlížeje 
k skutečným výrobním nákladům i s přiměřeným 
ziskem výrobcovým, pro svůj obvod ustanovit! 
přiměřenou prodejní cenu chleba v drobném nižší 
než K 2'—.

Skrojky chleba, jež se prodávat! smějí hostům 
v jídelnách, musí vážiti 70 g a prodejní cena jejich 
nesmí převyšovati 10 h.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Na základě § 22 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 17. července 1919, čís. 394 
Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a 
mlýnských výrobků, nařizuje se pro Čechy toto:

President zemské správy politické:

Kosina v. r.

Stittní tísk.irna v Praze.


