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Doprava raných bramborů po železnici nebo / 
paroplavebními podniky, jakož i po nápravě vá
zána jest na dopravní osvědčení, jež vystavuje 
Zemský obilní ústav, resp. pokud se jedná o do
pravu v témž politickém okrese, okresní obilní 
úřad.

S 7-

Vývoz raných bramboru za hranice státu : 
jest zakázán. Kdo proti tomu jedná, bude trestán j 
soudem podle zákona ze dne 18. března 1020, | 
č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu-, 
předmětů potřeby d-0 ciziny, po případě dle § 11 
vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, 
c. 645, Sb. z. a n.; o úpravě dovozu a vývozu.

§ 8.

Všecka předchozí nařízeni, týkající se úpravy 
obchodu ranými brambory, zejména nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 18. čer
vna 1919, č. 337 Sb. z. a n„ a ze dne 23. července 
1919, č. 428 Sb. z. a n., pozbývají platnosti.

§■ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy- 

hlášení.
§ 10. v ,

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mini- j 
sterstvo pro zásobování lidu.

§ 6.

Tiisar
Švehla v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Meissner v. r.

Dr. Dér

v. r.
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Sonntág v. r. 
Johanls v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 

r v. r.

legrainího ústavu — vrchní poštmistři, poštmistři, 
poštovní oíicianti (poštovní pomocní úřednici), 
poštovní expedienti bez rozdílu, mají-Ii zkoušku 
oficiantskou či ne, poštovní (telegrafní) expedi- 
toři, manipulační dhirnisté, poštovní a telegrafní 
manipulantky, manipulantky a telegrafistky, tele
grafní adjunkti (mechanikové,) — a jich pozůstalí, 
pokud jich řádné odpočivné neb zaopatřovací po
žitky se jim poskytují, neb budou přiznány na zá
kladě nařízení bývalého ministerstva obchodu ze 
dne 21. května 1903. č. 108 ř. z., ze dne 21. května 
1903, č. 109 ř. z. (čl. IV. a XXXVII.—XLÍ.) a ze 
dne 5. srpna 1911, č. 155 ř. z.

Na zaměstnance, po případě jich pozůstalé, 
uvedené v § 1, vztahují se též ustanoveni člán
ku I., © 8, odstavce 1., číslo 2., a odstavce 3. zá
kona ze dne 17. prosince 1919, č. 2. Sb. z. á n. 
z roku 1920.

§ 3.

Pozůstalým po zaměstnancích uvedených 
v § 1 vyměřuje se úmrtné dle obdoby ustano
vení článku IV. a Xí. zákona ze dne 17. prosince 
1919, č. 2. Sb. z. a n. z roku 1920, dle skutečně 
požívaného výslúžného. V rozporu s tím stojící 
dosavadní ustanovení se zrušují.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 

1919 a provésti je přísluší ministru pošt a te
legrafů.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. EngHš v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.

Staněk v. ^
Stříbrný v. r. 
Dr. Vrbenský 
Sonntág v. r. 
Johanis v. r.

v. r.

Dr. Meissner v. r. Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Čís 372.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 31. května 1920,

iímž se upravuji odpočivné a zaopatřovací požitky 
příslušníků bývalého úřednictva poštovního a te
legrafního ústavu, po případě jich pozůstalých.

Na základě § 11 zákona ze dne 17. prosince 
1919, č. 3. Sb. z. a n. z r. 1920. se nařizuje:

§ 1.
Za osoby, na něž se vztahují ustanoveni zá- | 

koná ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. ; 
z r. 1920, pokládají se ve smyslu tohoto nařízení | 
i.příslušníci bývalého úřednictva poštovního a te- í

Čís. 373.
Nařízení vlády republiky Československa 

ze dne 21. května 192:0

o obchodu rybami sladko vodními.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., zrušuje se nařízeni vlády re
publiky Československé ze dne 15. července 1919, 
č. 388 Sb. z. a n., o obchodu rybami sladko
vodními, a nařizuje se ve shodě s ministerstvem: 
zemědělství toto:

§ 1.
Rybníky obsahující vážnou rybu (t. j. rybu 

. tříletou) musí být i sloveny dle obvyklého odlovo
94*
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vacího' poradu během letošního podzimního ob
dobí.

§ 2.

Každý rybniční hospodář jest povinen ohlá- 
siti ministerstvu pro zásobování lidu prostřed- 
nicťvím příslušného politického úřadu první in
stance celý očekávaný výlov rybníků v § 1 zmí
něných, a to nejdéle do 31. července 1920.

§ 3.
Každý rybniční hospodář mající rybník slov

ný (viz § 1) jest povinen zaprodali, a to nejdéle do 
■15. srpna 1920, celý očekávaný výlovek ryb pí
semnou smlouvou. Smlouva ve znění tímto naří
zením předepsaném — příloha A ve dvou exem
plářích — musí býti nejdéle do 18. srpna 1920 
přímo (ne cestou politického úřadu první instance) 
ministerstvu pro zásobování lidu k schválení před
ložena. Smlouva tato nabude platnosti teprve 
opatřením schvalovací doložky ministerstva pro 
zásobování lidu a nesmí býti plněna dříve, než 
bude opatřena schvalovací doložkou a navrácena 
prodávajícímu i kupujícímu. Ryby mohou býti za
prodány jedině oprávněnému živnostníku t. j. ob
chodníku rybami a musí tento živnostenským li
stem prokázat!, že obchodoval rybami již před
1. červnem 1919.

§ 4.

Pro drobný prodej na sádkách, kde prodává 
producent ryby přímo spotřebiteli, povoluje se 
producentu, aby týž sobě ponechal nejvýše 10% 
celého výlovku ryby vážné, a musí býti nákup 
této ryby umožněn nej širšímu kruhu konsumentů 
za cenu stanovenou § 6, odst. C.

§ 5. '

Rybou, která nebude dp 15. srpna 1920 za
prodána smlouvou, dle ustanovení § 3 předepsa
nou, nesmí majitel více disponovati a přecházejí 
diisposiční práva na tuto rybu na ministerstvo pro 
zásobování lidu, které cestou požadovacího. ří
zení učiní další opatření.

Š 6.

A. Prodává-li majitel neb držitel rybníka 
z hráze ryby dále jmenované, nesmi překročit! 
v době od 1. srpna 1920 až ďo' 31. prosince 1920 
tuto nej vyšší cenu:

za kapry, štiky a líny za 100 kg . Kč 820'—.
B. Prodává-li majitel nebo držitel rybníka ze : 

sédek, nesmi v. čase od 1. srpna až do 31. prosince 
1920 překročit! tuto nejvyšší cenu:

za kapry, štiky a líny za 100 kg Kč 870*—. I

C. Prodává-li producent y drobném prodeji ; 
ze sádek přímo spotřebiteli (viz § 4), nesmí pře
kročit! tuto nejvyšší cenu:

za kapry, štiky a líny za 1 kg .

D. Ode dne 1. ledna 1921 do konce dubna 
1921 zvyšují se nejvyšší ceny ryb, a sice obno
sem KČ 15'— za každých 100 kg ryb za každý 
další plný měsíc co přirážky k původním výše 
uvedeným cenám, takže od 1. dubna 1921 bude 
stati ryba zaprodaná s převzetím z hráze (viz A) 
Kč 880'—, s převzetím ze sádek (viz B) Kč 930'— 
za 100 kg, kterážto cena zůstane v platnosti až 

| do konce měsíce'července 1921.
* E. Za bílé ryby původu rybničního, jež lze 

pokládat! za odpadek rybničního hospodářství, 
nesmí býti požadována producentem vyšší cena, 
jak Kč 200'— za 100 kg, obchodníkem pak y drob
ném prodeji Kč 5*— za 1 kg.

F. Za bílé ryby původu říčního, jež vyloveny 
v řekách, nesmí býti požadována od osoby k lovu 
oprávněné vyšší cena, jak Kč 500'— za 
100 kg, obchodníkem pak v drobném prodeji 
Kč 7'— za 1 kg. Za bílé ryby nutno pokládat! ve
škeré ryby (neuvedené v tomto;nařízení).

Nejvyšší ceny ryb vzácných stanoví se takto: 
Pstruhoví okouni, márériy, 

úhoři u producenta . .
u obchodníka v drobném 

prodeji...........................
Ryby pstruhovitč, lososovité, 

candáti...........................
u obchodníka v drobném 

prodeji ............................

§ S.

A. Prodávají-li obchodníci v místě spotřeby 
ryby přímo konsumentům, nesmí překročiti tuto 
nejvyšší cenu:

za kapry, štiky a líny . . Kč 12'50 za 1 kg.
B. Prodává-li obchodník rybu maloobchodní

kovi pro prodej v drobném, s podmínkou dodání 
na přejímací nádraží maloobchodníkem určené 
ve svých sudech, nesmí překročiti tuto nejvyšší 
cenu:

za kapry, štiky a líny Kč 1150'— za 100 kg.
C. Prodává-li obchodník ve velkých konsum- 

ních střediscích rybu maloobchodníkovi-na svých 
sádkách (tedy v místě drobného prodeje), nesmí 
překročiti tuto nejvyšší cenu:

za kapry, štiky a líny Kč 1200'— za 100 kg.
D. Prodá-li obchodník rybu maloobchodní

kovi s odebráním přímo u producenta, nesmí pře
kročiti tuto nejvyšší cenu:

za kapry, štiky a líny Kč 1000'— za 100 kg-

K cenám těmto v časp od 20. prosince 1920 
až do konce měsíce dubna 1921, případně čer
vence 1921, připočtou si ještě přirážku v Š 6, od-

Kč 15'— za 1 kg

Kč 20'— za 1 kg

Kč 20'— za 1 kg

Kč 25'— za 1 kg.

. Kč 9 —
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stávec D., upravenou, a sice tak, že příplatek 
prvých Kč 15’— za 100 kg -nabude platnosti již 
dnem 20. prosince 1920 a potrvá do 31. ledna 1921.

V případě, že nastala by během platnosti to
hoto nařízení změna dopravních sazeb mající na 
stanovené ceny ryb podstatného vlivu, iest mini
sterstvo pro zásobování lidu zmocněno samo na
řízením ceny ryb v § 8, odstavec A.—D„ vytčené 
znovu upraviti.

S 9.

Producenti jsou povinnu dodati rybu na dráhu 
dle dosavadních obchodních zvyklostí' se zapo
čtením nejvyšších výloh Kč 30-— za každých 
100 kg ryb.

§ 10. .

Není dovoleno ryby k násadě určené (u kapra 
kusy pod 1 kg) uvádčíi do kpnsumu, nejedná-li se 
ovšem o rybu degenerován.' '!.

pro zásobování lidu bez újmy dalších trestních 
následků dáti ryby vylo vití- na útraty držitele a 
tyto dále disponovat!.

§ 15.

Přestupky §§ 6, 7 a'8 trestají se die iichev- 
ního zákona ze dne 17. října 1919, č.'568 Sb. z, a n.

Kdo jiným způsobem jedná proti ustanovením 
tohoto nařízení, bude potrestán politickým úřadem 
první instance peněžitým trestem až do Kč 20.000 
nebo vězením, na Slovensku a. v Podkarpatské 
Rusi uzamčením, až do 6 měsíců, pokud čin ne
podléhá přísnějšímu trestu. Tyto tresty lze za 
přitěžujících okolností uložit! též vedle sebe.

Byl-li přestupek spáchán u výkonu živnosti,
; může býti vyslovena zároveň ztráta živnosten

ského oprávněni na vždy nebo- na určitý čas a 
nařízeno trvalé nebo dočasné uzavření živno
stenských provozoven. Vedle těchto trestu mohou 
býti ryby zabaveny a prohlášeny za propadlé ve 
prospěch státu.

§ 11.

Osoby k obchodu rybami oprávněné jsou po
vinny určité procento jejich nákupu ryb předati 
dle'disposic ministerstva pro zásobování lidu (úřa
dům, politickým úřadům první instance, aprovi- 
sačnim úřadům atd ) za účelem přidělení místním 
prodavačem v drobném, za dodržení cen v S 8 
stanovených.

Množství, ryb, jež bude.obchodník nucen pře
dali. stanoveno bude současně se schválením 
smluv kupních.

§ 12.

Zasilají-Ii se sladkovodní ryby do místa'urče
ní, mimo správní obvod politického úřadu ležícího, 
železnicemi nebo paroplavebními podniky, pří
pon odesílatel k dopravním dokladům pro každou 
zásilku dopravní osvědčení vyhotovené politickým 
•úřadem první instance dle vzoru dosaváde ob
vyklého. Vývoz ryb za hranice republiky Česko
slovenské zůstává přísně zakázán. Výjimky může 
povolili pouze ministerstvo Pro zásobování lidu 
jen v případech obzvláště zřetele hodných.

§ 16.

Politické úřady prvé instance mohou vydafci 
ku zajištění propadnutí potřebná zajišfovací opa
třeni a není proti těmto odvolání prípustno. Za
jištěné ryby může úřad ku zajištění oprávněný, 
vzniknou-li jich uschováním náklady, nebo je-li 
nebezpečí, že 'sp uschováním zkazí, zcizili dříve, 
nežli je prohlásí za propadlé.

■ § 1.7.

Pokud mluví toto nařízeni o politických úřa
dech, rozumí se um na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi adi ; 'strativní vrchnosti, a tam, kde 
jde; o výkon pravomoci trestní, administrativní 
policejní vrchnosti.

Š. 18.

Nařízen' toto nabývá platnost .duem vy
hlášení,

5 19.

Prováděním tohoto nařízení pověřuji, se mi
nistr pro, zásobování lidu.

Tusar v. r.
§ 13.

Ronservováni ryb sladkovodních zdejšího 
původu, pod jakýmkoliv názvem neb způsobem 
se přísně zakazuje. Konscrvovám ryb. sladkovod
ních cizího, původu vázáno jest naschválem mi
nisterstva pro zásobováni lidu.

§14,

Opomene-li osoba k -rybářství oprávněná .vy
lovili. ryby- vSas die předpisů,-může ministerstvo

' Sonntág v. sv,
jako ministr financí a správce ministerstva pro 

1 zásobováni lidu.
Dr. Veselý v. r. 
fiíibrsnan v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Stastěk v. r. 
Prášek v r.

K.iofáě y. r.
Dr. WInter- v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampi v. r.
Dr. Franke v. r.

9!>
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Příioha i- uařlzsni ze dne 2L května 1920, č, 373 Sb. z. a c.

Smlouva zhotovena bude ve dvou exemplářích a musí býti tyto do 18. srpna 1920 ministerstvu 
pro zásobování lidu k schválení zaslány (prodávajícím), jež prodej zaznamená a opatří smlouvií 

schvalovací doložkou a navrátí jeden exemplář prodávajícímu, jeden kupujícímu.

P. T.

(přesná adresa).

Na základě provedené obsádky rybníků a odhadu přírůstku zaprodá várně Váni z očekáva- 
nélio letošního* podzimního výlovku ryb přibližně:

q ..................       kaprů,
q .... ............ ..................  štik,
q ...___ _________ _ línů.

Případy vyšší moci (jak^i^elní pohromy a jiné neodvratné překážky), dále zákona;
úřední opatření příčící se našim uzávěrkám, sprošfují nás povinnosti dodací.

Také si vyhražujenie přidělené množství ryb poměrně u všech pánů odběratelů snížit! nebo
zvýšili (za kontroly ministerstva pro Zásobováni lidu), dopadne-!! výsledek lovu ručně příznivě, 

nebo lépe, než očekáváme.
, Jakožto ceny platí maximální ceny vládou stanovené a sice:

, za kapry, štiky a líny za* 100 ky

locó sádky ................. K ........ h, loco hráz rybníka ------ :......... K .........h.

Při odebířce ryb zc~sádek zvyšuje semčena v měsíci lednu o K 15-—, v únoru o K 30’—,
v březnu o K 45—, v dubnu o K 60— oproti ceně-původní.

Ryby dodáme Vám dle stávajících obchodních zvyklostí na našg nádraží, začež zaplatíte 
nám zvláštní příplatek K 30-— za každých 100 kg ryb.

•Jitko kauci složíte nejdéle do 15. srpna 1920 5% kupní ceny, jakož i ryby vždy před ode

bráním hotově zaplatíte.
Ryby pak převezmete dle dohody sc správou rybářství nejdéle do'30. dubna 1921.
Smlouva tato nabývá platnosti teprve opatřením schvalovací doložky ministerstva pro záso

bování lidu.

............................ ........... ................ .. , dne......... .............. .............. -.. 1920.

pravoplatný podpis prodávajícího.

ŠtMní flsk/imfl v Pr.rz.e.
v


