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Cis. 380.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 27. května 1920

o výrobě a prodeji mýdla, mýdlového prášku, 
Pracích a čisticích prostředků.

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

§ 1.
Výroba a prodej mýdla válečného,a váleč

ného mýdla toiletniho se zrušuje.

Na místě druhů v § 1 uvedených budou vy
ráběny následující druhy mýdel a pracích 
prášků:

a) Jádrové mýdlo s obsahem 62—64% mast- 
ných kyselin v jednotných kouscích, z nichž 
každý musí nésti jméno výrobce. Každý jed
notný kousek musí obsahovat! nejméně 77^ g 
zinydlitelných mastných kyselin. Jest přípustno 
též dva jednotné kousky sloučeně vyrábět!.

b) Plněné mýdlo obsahující 45% mastných 
kyselin ve množství 20% jádrového mýdla. 
Mýdlo foto ponechává se volnému obchodu, pokud 
Státní ústav pro tuky, oleje a mléko na část nebo 
veškeré množství nebude čmiti nároku. Poža
dovat! toto mýdlo může Státní ústav pro tuky, 
°-eje a mléko do 8 dnů po rozdělení surovin. 
Každý jednotný kousek musí obsahovat! 56 g 
zrnycilifelných mastných kyselin a označen býtl 
buď jménem výrobce- neb nějakou chráněnou 
známkou, kterou musí výrobce předem oznámit! 
Státnímu ústavu pro tuky, oleje a mléko v Praze.

x,) Toiletní mýdlo. Výroba a prodej tohoto 
mýdla sc rovněž uvolňuje.

d) Prací prášek v balíčcích po 125, 250 a 
500 g čisté váhy. Každý balíček musí býti ozna
čen jménem výrobce neb nějakou značkou jím 
dosud užívanou, která musí býti předem, ohlá
šena Státnímu ústavu pro tuky, oleje a mléko, 

■ kromě toho značkou V. S. (Válečný svaz)i a cenou 
detailní. Prací prášek musí v čerstvém stavu 
obsahovati 4—5% mastných kyselin a nejméně 
40% čisté sody.

Výrobá specielních mýdel všeho druhu, na př. 
textilních mýdel pevných a mazlavých, holicích 
mýdel, medicinálních mýdel atd. s výjimkou mýd
lových preparátů vyráběných v lékárnách na 
zvláštní předpisy, vázána jest na svolení Státního 
ústavu pro tuky, oleje a mléko, jež tento uděluje 
od případu k případu.

§ 3.

Prací a čisticí prostředky, pokud přicházejí 
do obchodu nebalené v pevné formě, musí každý 
jednotlivý kus — v případě, že opatřeny jsou oba. 
lem, tedy též na zevním obalu — býti opa
třeny zřetelným označením, schváleným mini
sterstvem pro zásobování lidu v dohodě s mini
sterstvem obchodu. Mimo to musí býti na obalu 
ještě tato udání:

1. číslo a datum uděleného povolení ku vý
robě ministerstvem pro zásobování lidu po do
hodě s ministerstvem obchodu,

2. firma neb chráněná známka výrobce,
3. čistá váha,
4. označeni, odpovídající složení dle obsahu, 

v němž však nesmí býti uvedeno slovo „mýdlo1*,
5. prodejní cena v drobném.
Jinaké označení, jmenovitě vychvalování to

hoto zboží jest zakázáno.
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§ 4.

Ceny jádrového mýdla schvaluje po slyšení 
Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v Praze 
ministerstvo pro zásobování lidu po dohodě s mi
nisterstvem obchodu. , i

Ceny všech ostatních výrobku podléhají 
schválení Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko 
v Praze po předchozím vyrozumění ministerstva 
obchodu.

§ 5.

Odběr jádrového mýdla a mýdlového prášku 
od spotřebitelů smí se díti jenom na předložení 
platných výkazních lístků (mýdlenek).

Dávky, které smí býti v určité době vydány 
spotřebitelům, stanoví po slyšení Státního -ústavu 
Pr° luky, oleje a mléko ministerstvo pro zásobo- 
vám lidu. Dávky stanoví se nyní takto:

na 1 osobu a 1 měsíc:

1 kus jádrového mýdla b 77'5 g zmydlitel- 
ných mastných kyselin, což odpovídá výrobní 
váze 125 g,

4. Prací prášek na 125 g čisté váhy, pokud 
výroba jeho bude umožněna.

Ministerstvo pro zásobování lidu může pro 
jednotlivé skupiny spotřebitelů stanovití vyšší 
dávky.

§ 6. '

Státním ústavem pro tuky, oleje a mléko po
ukazuje se mýdlo přímo těmto spotřebitelům:

a) nemocnicím, ústavům humanitním, klášte
rům. vyučovacím a vzdělávacím ústavům, věz
nicím a trestnicím, donticovacím pracovnám, útul
nám, asylům a p.

b) organisacím zásobovacím a spotřebitel
ským,

ý) průmyslovým a živnostenským podnikům 
k účelům technickým,

d) holičům a kadeřníkům,
e) živnostenským prádelnám a chemickým ' 

čistírnám.

§ 7.

Výkazní lístky (mýdlenky) vydávají se k po
ukazu ministerstva pro zásobování lidu. Minister
stvo toto také stanoví bližší ustanovení o způsobu 
Jich vydávání; jsou to listiny veřejné, nepřenosné.

Prodavači jádrového mýdla a mýdlového 
prášku smějí toto zboží cdbírati pouze na odběrné 
listy vystavené příslušným politickým úřadem

okresním, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
příslušnou administrativní vrchností. Při vysta
vení odběrných listu mají tyto úřady bráti zřetel 
na zásoby a skutečnou potřebu prodavačů.

Odběrné listy musí se při odběru odvésti 
prodavači.

§ 9.

Každý prodavač jádrového mýdla a mýdlo
vého prášku jest povinen vésti záznamní knihu.
Z této záznamní knihy musí býti patrno, jaké jsou 
zásoby mýdla a pracího prášku na počátku kaž
dého kalendářního měsíce, mnoho-li přibylo bě
hem měsíce, odkud mýdlo bylo odebráno a stav,' 
na konci měsíce. Záznamní kniha musí obsaho- 
vati běžnými čísly označené stránky, musí býti 
opatřena úřední pečetí obecní a musí býti vždy 
pohotově k nahlédnutí úřadů neb jich Zmocněnců 
a kontrolních orgánů.

Při odevzdání zbjoží odebrané ústřižky vý
kazních lístků musí býti prodavačem, uchovány a 
jako doklady připojeny k záznamní knize.

š 10.

Obce. jsou povinny při prováděni tohoto na
řízení spolupúsobiti.

■m
§ ti.

Válečné mýdlo a válečné toiletní mýdlo může 
býti doprodáváno až do konce června 1920.

Pro přechodnou dobu do 30. června 1920 
může býti též na místě mýdla jádrového vydá
váno mýdlo válečné, v kterémžto případe připa
dají 2 kousky tohoto na 1 ústřižek vvkazního 
lístku. *'

§ 12.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nepodléhají 
přísnějšímu trestu, trestají politické úřady, na 
území dříve uherském administrativní policejní 
vrchnosti, a to peněžitou pokutou až do 20.000 Kč 
— při nedobytnosti budiž uloženo vězení, trvající 

však nejvýše 6 měsíců — nebo trésty na svobodě 

do 6 měsíců, dále propadnutím irředmětů, na něž 
se trestní čin vztahuje, a konečně ztrátou živno
stenských oprávnění. Tyto tresty mohou býti ulo
ženy též současně; trest na svobodě spolu s ná
hradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí čí- 
niti více než jeden rok.

§ 13.

Ministru pro. zásobování lidu se ukládá, aby 
toto nařízení provedl ve srozumění s ministrem 
obchodu a ministrem vnitra.
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Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tímto dnem přestává platnost nařízení bý
valého ministerstva obchodu ze dne 25. srpna 
1917,’č. 359 ř. z., a vyhlášky téhož ministerstva 
ze dne 25. srpna 1917, č. 360 ř. z.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Dr. Hotoweíz v. r.
Dr. Engliš v. r. Johanis v. r.
Habrnian v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r. Soumtág v. r.
Staněk v. r. 'Stříbrný v. r.
Prášek r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Dérer v. r.

§ 14.

Cis. 381.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 4. června 1920

Jí provádění zákona ze dne 30. března 1920, 
cis. 2!9 Sb. z. a n., o podpoře soukromého sta

vebního podnikání.

Státní subvence dle § 1 -zákona ze dne
30. března 1920, čís. 219 Sb. z. a n., povoluje se 
na žádost stavebníkovu doloženou:

1. stavebními plány ve dvou exemplářích, 
provedenými dle předpisů stavebních řadů a 
složenými do formátu 21/34 cm;

2. _ podrobným výpočtem plošné výměry 
obytných místností (pokojů a kuchyní) domu, 
o jehož stavbu jde, po případě místností obchod- 
nídijt živnostenských, dále průkazem, že plošná 
výměra těchto není větší nežli 30% celkové 
Podlahové plochy, totiž součtu plošných výměr 
obytných a obchodních, resp. živnostenských 
místností;

3. podrobným iozpočtem stavebního ná- ; 
kladu s detailním výpočtem výměr, kubatur atd. ! 
icdnotlivých prací; výměry uvedené v rozpočtu 
musí souhlasifi s kótami v plánu vyznačenými;

4. podrobnými rozbory (analysami) rozpoč
tových Cen. v nichž položka na režii nesmí pře- 
•sahovatí 25% ze mzdy a na zisk nesmí býti 
čítáno více než 10%, ceny hmot a mezd nesmí 
býti větší nežli ceny směrné (resp. kolektivních 
smluv) ;

5. výkazem o. směrných cenách hmo% 
mzdách a kolektivních smlouvách platných 
v dobg podání žádosti, potvrzených příslušným 
státním stavebním úřadem při okresní správě 
Politické a úřadeni obecním;

6. výpočtem obestaveného prostoru-prove
deným detailně tak, aby se dal snadno kontro
lovat!, vyšetřeným násobením zastavené pfochy 
půdorysné výškou od podlahy sklepa až k ná
běhu střechy s připočítáním kubatury případ- 
ných místností podkrovních. Zároveň jest vypo
čítat! cenu 1 krychlového metru obestaveného 
prostoru,;

7. průkazem o tom, že žadatel jest vlastní
kem stavebního místa a, jde-li o novostavbu, 
také o jeho ceně. Nelze-li cenu prokázali řádnou 
kupní smlouvou, musí býti předloženo potvrzeni 
obecního úřadu o přiměřenosti udané ceny, po
tvrzené státním stavebním úřadem při okresní 
správě politické. Cena tato se při novostavbách 
včítá do stavebního nákladu;

8. průkazem o udělení stavebního povolení.

§ 2.

Při nástavbách a při přístavbách na vlast
ním pozemku nevčítá se cena pozemku do sta
vebního nákladu vypočteného pro povolení 
státní subvence.

§ 3.

'Žádost o povolení subvence, s přílohami po- 
dati jest příslušné okresní politické správě, která 
vyšetří, zda žádost a projekt vyhovují ustano
vením zákona a tohoto nařízení, a v kladném pří
padě ji předloží do 10 dnů se zprávou příslušné 
zemské politické správě. Zemská politická správa 
přezkouší žádost i projekt, hlavně úplnou přes
nost a přiměřenost rozpočtu a rozboru cen, a 
předloží je nejdéle do 4 neděl s návrhem mini
sterstvu sociální péče, aby? připojilo prohlášení 
podle § 2 zákona a sdělilo návrh dále minister
stvu veřejných prací, které po dohodě s mini
sterstvem financí rozhodne, zda subvence a 
v jaké výši se udělí. Při stavbách v obvodu 
Velké Prahy a Brna předkládá zemská politická 
správa žádosti přímo ministerstvu veřejných 
prací.

§ 4.

Žádosti doložené rozpočty nesprávnými nebo 
přehnanými af v kubaturách, výměrách atd., neb 
v cenách a pod., odmítne okresní správa 
politická.

§ 5.

Subvence stanovená ministerstvem veřej
ných prací se nemění, ani kdyby se později 
ceny hmot neb Trací, neb kterékoliv jiné před
poklady stavebního nakladu změnily. O výši 
subvence rozhoduje ministerstvo veřejných., 
prací v dohodě s ministerstvem financí podle 
volného uvážení.
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