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podnikům ovoce zpracujícím určitý kontingent
ovoce, jež smí zpracovati.
Zpracování třešní jest zakázáno.
§ 8.
Zpracování ovoce sklizně roku 1920 na mar
melády a ovocné šťávy, jakož i hospodařeni ovoc
nými výrobky upraveno bude zvláštním na
řízením.
§ 9.
Legitimním obchodníkům ovocem nesmí býti
činěny žádné překážky při nákupu a vývozu ovoce
z okresů produkčních do okresů pasivních, aneb
do konsumních středisk.
<

I 10.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 12. května 1919, č. 245 Sb. z. a n., a ze dne
28. května 1919, č. 270 Sb. z. a n., se zrušují.
§ 11.
Přestupky tohoto nařízení trestají, pokud se
nejedná o trestní činy příslušející k potrestání
trestním soudům, politické okresní správy, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní
policejní vrchnosti, pokutou až do Kč 2000-—, nebo
vězením, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
uzamčením, do 3 měsíců a za okolností přitěžujících pokutou až do Kč 5000-—, nebo vězením, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi uzamčením, až
do 6 měsíců.
Předřazování ovoce jak při prodeji na stro
mech, tak i při dalším uvádění do obchodu stíháno
bude ve smyslu zákonů ze dne 17. října’1919,
č. 567 a 568 Sb. z. a n„ o lidových Soudech lichevních a trestání válečné lichvy.
§ 12.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři pro zásobování lidu, zemědělství a vnitra.
§ 13.
Nařízení toto vztahující se na celé státní
území republiky Československé nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Švehla v, r.
Sonntág v. r„
jako ministr financí a správce, ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Veselý v- rPrášek v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidíer v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Cis. 35Í.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. května 1920,
kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne
4. března 1920, č. 157 Sb. z. a n., o reorganisací
finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb,
z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohra
niční finanční stráže.
Na základě §u 8 a.13 zákona ze dne 12. pro
since. 1919, č. 28 Sb. z. a n. z r. 1920, nařizuje se
toto:
Článek I.
Odstavec druhý a třetí (bod 1., 2. a 3.) §u 9
vládního nařízení ze dne 4. března 1920, č. 157.
Sb. z. a n., nahrazuje se tímto zněním:
Současně s přijetím do stavu důchodkové
kontroly provede se též zařádění převzatých za
městnanců do platových stupnic příslušných hod
nostních tříd, jakož i jich jmenování.
Úředníci dosavadní finanční stráže budtež
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků důchod
kové kontroly ('§ 6X do které budou, podle ustano
vení §u 9, bod 1., zákona platově zařáděni.
šáhli-li tito úředníci při kratší celkové služební
době, než předpisuje právě zmíněné ustanoveni
zákona, té které hodnostní třídy, budtež jmeno
váni do té' hodnostní třídy, kterou dobosud měli.
Zařádění a jmenování do Vílí. a VII. hodu. tr.
je však závislé na tem, že ti kteří úředníci budou
komisí v §u 9 zákona uvedenou uznáni za způso
bilé, aby diichodkoyý_kontrolní úřad Samostatně
úspěšně vedli.
Zřízenci posavadní finanční stráže budtež
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků důchod
kové kontroly. (§ 6), do jejíž platů budou P0^8
ustanovení §u 9, bod 2„ zákona zařáděni.
Zřízenci, kteří po 1. září 1919 dosáhli v po
savadní finanční stráži vyšší hodnostní třídy, nez
do které by měli býti při převzetí do důchodkové
kontroly platově zařáděni, budou jmenováni ůřccníky této vyšší třídy.
Článek II.
Poslední o*dstavce oddílu í. a II. §u 9 nařízení
vlády ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a
zuíti takto:
Odstavec oddílu I.:
Současně se zařáděním budtež tito úředníci
jmenováni do té hodnostní třídy úředníků Po
hraniční fihanční stráže (§ 3, bod 2.), do které die
předchozích odstavců 'byli platově -zařáděni.
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Odstavec oddílu II.:
Tito zřízenci budou současně se zařáděním
jmenováni úředníky pohraniční finanční stráže
(§ 3. bod 2.) v té hodnostní třídě, jejíž platová
stupnice jim dle předcházejícího odstavce pTísíuší,
mejniéně však úředníky v X. hodu. tř.
Vrchní respicienti, respicienti a naddozorci,
u nichž nejsou splněny podmínky shora vytčené,
budou' jmenováni sc služebními požitky jim pří
slušejícími dle nové úpravy (zákon ze dne 7. října
1919, č. 541 Sb. z. a n.) vrchními strážmistry,
nebo, pokud neslouží celkem 10 let, strážmistry
pohraniční finanční' stráže, a zůstanou ve stavu
podúřednickcm tak dlouho, dokud podmínky ře
čené nesplní.

Článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září
1919 a provedením jeho pověřuje se ministr
financí.

Tusar v. r.
Kloiáč v. r.
Švelsía v. r.
Dr. Šrobár v. t.
Dr. Veselý v. r.
Dr.
Winter v. r,
Sonntág v. r.
Dr. HeidSer v. r.
Mabrnian v. r.
Dr. Hodža v. r.
StaněSi v. r.
Hampl y. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 352,
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. května 1920
o obvodě a sídle zvěroiékařských komor.
Na základě § 2. zákona zc dne 20. února 1920,
čís. 133 Sb. z. a ti., o zřízení zvěroiékařských ko
mor, nařizuje se takto:
§ 1.
Pro území republiky československé kromě
území Slovenska a Podkarpatské Rusi zřizuje se
jedna komora ■ zvěrolékařská se sídlem v Praze.
§ 2.
Obvod a sídlo zvěroiékařských komor Prp
Slovensko a Podkarpatskou Rus určí se později.

Prováděti toto nařízení, které nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, náleží ministru zeměděl
ství, ministru vnitra a ministru spravedlnosti.

Tusar y. r.
Švehla v. r.
Kiofáě v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
■ Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v! r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Dr. Fra nke v. r.

Čís. 353. *
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. května 1920,
jímž se provádí zákon ze dne 31. března 1920,.
čís. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranic příslušnosti
mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem ná
rodní obrany.
§ 1.
Ministerstvo národní obrany rozhoduje samo
statně ve všech věcech povahy vojensko-administrativní.
Pro příslušnost ministerstva vnitra v polilicko-admďnistrativních věcech, týkajících se
branné povinnosti, platí ustanoveni branného zá
kona ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb. z. a^n.
(§ 10, posí. odsi, §§ 16, 31); prováděcí předpisy
k'brannému zákonu upraví blíže působnost, pokud
se týče spolupůsobnost ministerstva vnitra ve
věcech odvodních, jakož i v jiných případech,
na př. §š 8, 11, 24, 40, 41. 42, 52, 56 a 65 branného
zákona, pokud j.est v nich dotčen obor působnosti
ministerstva vnitra.
O stížnosti proti rozhodnutí politických úřadů
druhé stolice, jímž byla zamítnuta žádost za_ udě
lení povolení k sňatku podle § 36, první odstavec,
branného zákona, rozhoduje ministerstvo národní
obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.
;§ 3.
V politicko- administrativních věcech zákonů
o válečných úkonech, o náhradě za plnění pro
vojenské účely, jakož i zákonů o ubytování voj
ska, odvodu koní a vozů a poskytování vojenské
přípřeže v míru rozhoduje v nej vyšší stolici mi
nisterstvo národní obrany v dohodě s minister
stvem vnitra.
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