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Obsah: (Čís. 414.—416.) 414. Nařízení, jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády že dne 24. října 1919,
5. 564 Sb. z, a n.. o obmezent výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky, 
a ze dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nej vyšších cenách piva. — 415. Nařízení, kterým sc 
stanoví nejvj šší ceny jatečného skotu včetně telat a upravuji se nejvyšší ceny hovězího a telecího 
masa. — 416. Nařízení o vymezení působnosti československého plavebního úřadu.

Čís. 414. Článek lil.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 25. června 1920,

jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády 

ze dne 24, října 1919, čís. 564 Sb. z. a u., 
o obmezení výroby piva a o přípustné nejnižší 

stupňovitosti pivní mladinky, a ze dne 26. dubna 

1920, č. 301 Sb. z. an., o nejvyšších cenách piva.

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

Článek I.

Paragraf 6 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 24. října 1919, č. 564 Sb. z. a n., 
o omezení výroby piva a o přípustné nejnižší 
stupňovitosti pivní mladinky, se zrušuje a na 
místě jeho nastupuje tento:

§ 6.

Výroba pivní mladinky slabší než 5 cukro- 
měrných stupňů jest zakázána.

Tomuto zákazu jest vyhověno, zjistí-li se 
při úředním vyšetření mladinky na chladiči, že 
má alespoň 5 cukroměmých stupňů výtažku, 
a při úředním zjištění kontrolním měřidlem ikeho 
v pánvi, že mladinka má aspoň 4'5 cukroměmých 
stupňů výtažku.

Č1 á n e k II.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nejvyšších 
cenách piva, se mění potud, že nejvyšší ceny sta
novené pro pivo nejméně 6stupňovč (výčepní) 
platí pro pivo aspoň Sstupňové, .nejvyšší ceny 
'stanovené pro pivo nejméně Sstupňové (ležák) platí 
pro pivo nejméně Tstupňové (ležák) a nejvyšší 
ceny stanovené pro pivo plzeňské nejméně Sstup- 
Itevé platí pro pivo plzeňské nejméně 7stupňové.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřují se ministři 
financí a pro zásobování lidu.

Tusar

Habrman v. r.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

r.

Johanis v. r. 
Dr. Šrobár v. 
Sonntág v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

Čís. 415.
*

Nařízení vlády republiky Československé
ze .íne 25. června 7,920,

kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu 
včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího 

a telecího masa.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., doplňují sc a částečně mění 
předpisy vládního nařízení ze dne 2. ledna 1920, 
čís. 22 Sb. z. a n. (uvolnění obchodu hovězím 
dobytkem, úprava spotřeby hovězího a telecího 
masa, jakož i určení nejvyšších cen hovězího 
masa a zabitých telat), takto:

§ 1.

Při prodeji jatečného skotu (čítajíc v to te
lata) nesmí býti požadovány nebo nabízeny 
vyšší ceny než tuto uvedené:

za‘jatečný skot všeho druhu

a) III. jakosti........................... až Kč 7‘40,
b) II. „ ........................... až Kč 8'90,
c) I. .................................... až Kč 10 50,
za jaječná telata dle kvality . . až Kč ll-50.
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Rozhodnou jest živá váha 1 kg po srážce 
5% za obyčejného nakrmení a napojení; u jateč- 
ných telat nesráží se na vázě.

Odvážení děje se na nejbližší veřejné váze 
nebo v místě, na němž se shodnou prodavač a 
kupec.

§ 2.

Pro drobný prodej masa a loje stanoví se 
tyto nejvyšší ceny:

a) za hovězí maso..............................17 Rč —
b) za telecí maso..............................16 Kč 80 h
c) za syrový lůj................................. 20 Kč —

Ceny tyto rozumějí se za 1 kg.

Ď O.

Maso z nutných porážek hovězího dobytka, 
pokud je úřední znalec' (zvěrolékař nebo lékař) 
uzná plně cenným (maso krámské), jest vyhra
zeno pro zásobování vojska; přejímací cena sta
noví se na 14 Kč 'za kg mrtvé váhy v místě po
rážky.

Maso dobytčat z nouze poražených, které 
znalec uzná sice za způsobilé k požívání, ne 
však za maso krámské, ponechává se, pokud 
zemská správa politická (Hospodářský úřad pro 
Slovensko v Bratislavě, Zemský hospodářský 
úřad pro Podkarpatskou Rus v Úžhorodě) jinak 
neustanoví, pro zásobování okresu, v jehož ob
vodě se stala nucená porážka; přejímací cena 
stanoví se na 12 Kč za kg mrtvě váhy v místě 
porážky.

Povinnost ddváděti kůži zůstává nedotčena. 
V případech zmíhených v prvém odstavci zašle 
se .tudíž kůže vojenské správě současně s ma
sem, v případech uvedených v druhém odstavci 
odvede se příslušné sběrně.

§ 4.

Překročování shora uvedených nejvyšších 
cen jest trestným dle zákona o stíhání lichvy.

Pokud se jedná o překročení předpisů v pří
čině použití masa z nutných porážek a odvádění 
kolí (§ 3), trestají' se přestupky dle nařízení ze 
dne 2. ledna 1920, čís. 22 Sb. z. a n., pokud se 
týče dle nařízení ze dne 7. dubna 1920, č. 212 Sb. 
z, a n.

§ 5.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Smlouvy již uzavřené, avšak příčící se ce
nám v § 1 tohoto nařízení uvedeným, se ruší, 
nepřizpůsobí-li se těmto cenám.

§ 6.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lidu v dohodě se zúčastně
nými ministry.

Tusar v.

Habrman v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

,?ohanis v. r. 
Dr. Šrobár v. 
Sormtág v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Vrbenskv v. r.

Cis. 416.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. července 1920 

o vymezení působnosti československého plaveb
ního úřadu.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 315 Sb. z. a n., nařizuje se:

\
;§ 1.

V soubor věcí technických, technicko-adrninD'^ 
strativních a jich se týkajících právních náleží ve 
smyslu § 2, sub a), a § 4 zmíněného zákona ze
jména:

1. Připravovat! osnovy zákonu a nařízení 
v oboru vodní dopravy ve věcech technických, 
teclmicko-administrativních a jich se týkajících 
věcech právních.

2. Podporovat! v oboru sub 1. vyznačeném zá
stupce Československé republiky v komisích 
mezinárodních, stanovených pro řeky mezi
národní a námořní přístavy.

3. Vydávati řády a předpisy k účinnému a 
bezpečnému provozu plavby vnitrozemní i ná
mořní plavby vorů, dohlédati k jich zachování, 
vyšetřovat! nehody a trestné činy.

4. Zjišfovati občas stav splavnosti vodních 
cest vnitrozemských a u cest námořních a stav 
všech umělých zařízení na všech béstách vodních, 
organisovati včasné hlášení stavů vodních, 
též služby varovné, pečovati o zřízení i obsluhu 
plavebního telegrafu, telefonu a zařízení signál
ního, o zabezpečování dráhy plavební, o službu 
lodivodní, jakož i o přesnou obsluhu i pohon všech 
zařízení plavbě sloužících.

5. Opatřovati správu plavební na řekách 
splavných pro lodi aneb vory i na průplavech, 
obzvláště správu všech státních plavadel i zaří
zení plavebních, doplňovat! a zdokonalovat! je-


