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Čís. 368.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. května 1920,

jímž se zakazuje používání cukru k živnostenské 
výrobě některých drulní zboží.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

š J.

K živnostenské výrobě
]. umělých ovocných šíav, limonád, sodové i 

vody a lihuprostých občerstvujících nápojů všeho I

druhu,
2. punčových a podobných třeští všeho druhu j 

jakožto základních látek pro takové a podobné 
nápoje,

3. sladkých pitných kořalek všeho druhu, a to 
i jejich základních látek,

4. kosmetických věcí
nesmí se již upotřebovati cukru, dokud není usta
noveno jinak.

Vydávali poukázky na měsíční odběr průmy
slového cukru, jakož i dodávat! cukr podnikům, 
jež vyrábějí takové zboží, je nepřipustilo; poukáz
ky na měsíční odběr průmyslového cukru tako
výmto podnikům přede dnem vyhlášení tohoto 
nařízení pro odběr cukru vyhotovené jsou ne
platný.

§ 2.
Živnosti postižené zákazem používání cukru 

mohou ve své živnosti poilžívati* umělých sladidel 
a nepotřebují k Jich odběru zvláštního povolení ve | 
smyslu §u .7 ministerského nařízeni ze dne
12. února 19í7, čís. 57 ř. z., pokud nedávají do ob
chodu kromě věcí v § 1 tohoto nařízení uvedených 
ještě jiné potraviny a poživatiny s použitím umě
lých sladidel.

Živnostníci tito mohou odebírat! umělá sla
didla buď u oprávněných drogistů nebo v lékár
nách za ceny stanovené pro prodej v drobném, 
aneb u oprávněných velkoprodhvačů, kteří jim 
budou na předchozí přihlášku určeni finančním 
úřadem první siolice.

§ 3.
Od označení zboží, v §u 1 jmenovaného a po

moci sacharimi vyrobeného, jako zboží „sacbarin 
obsahující11 se zatím upouští.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení trestá, pokud čin 
němí podroben přísnějšímu trestu. politický 
okresní úřad, na Slovensku a v území Podkarpat
ské Rusi administrativní policejní vrchnost pe
něžitou pokutou až do 2000 K. nebo vězením až 
do tří měsíců, za přitěžujících okolností však pe
něžitou pokutou až do 5000 K. nebo vězením do 
šesti měsíců. Při nedobytnoSti peněžité pokuty 
budiž uloženo vězení trvající nejvíce 6 měsíců.

N § 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, Provedením jeho pověřuje se ministerstvo 
pro zásobování Hdu a ministerstvo financí.

T«sar v. r.
Švehla v. r.
Dr. EngHš v. r. 
Habrinan v. r. 
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r.

Johanis v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Sonntág v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Dérer v. r.
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