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1. záležitosti veřejné bezpečnosti, vnitřního 
klidu, veřejného pořádku;

2. záležitosti evidence osob bydlících nebo 
se zdržujících v obvodu policejního řiditelství ;

3. záležitosti pasové a pohraničních styků ;
4. záležitosti zbrojní, provádění předpisů 

o zbraních, nábojích, jakož i bezpečnostně poli
cejních předpisů o třaskavinách ;

5. záležitosti policie spolkové a shromaž- 
dovací;

6. záležitosti policie tiskové;
7. záležitosti policie divadelní, veřejných 

zábav, radovánek a podívaných ;
8. záležitosti místního dopravnictví a dovozu 

při provozování vozby, železniční dopravy a pa- 
roplavby;

9. záležitosti ztrát a nálezů ;
10. záležitosti policie mravnostní, dohledu 

na výčepy, hostince, kavárny, noclehárny, ve
řejné shromaždovaeí a zábavní místa a podobné, 
dále dohledu na hry na veřejných místech ;

11. záležitosti čelední;
12. záležitosti trestního soudnictví o přestup

cích dle zákona trestního policii přikázaných 
a záležitosti trestního soudnictví o věcech přiká
zaných administrativním policejním vrchnostem, 
pokud instanční pořad upraven bude tak, že^ ve 
druhé instanci rozhodovat! bude úřad státní 
(župan) ;

13. policejní úřední jednání dle ustanovení 
trestního řádu v mezích kompetence policejního 
řiditelství;

14. redakce policejního oznamovatele.

§ 4.

Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
I. září 1920.

Švehla v. r.

Čís. 539.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. září 1920,

jímž upravuje se obchod zvěří.

Podíle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., se nařizuje toto:

§1.

Obchod veškerými druhy zvěře se uvolňuje 
za podmínek v následujících odstavcích tohoto 
uařízenf uvedených.

Ministerstvo pro zásobování lidu po dohodě 
s ministerstvem zemědělství určí revíry, ze kte
rých bude majitel neb držitel takového revíru 
povinen dle dole uvedených směrnic zvěř od
váděli oněm vě'ším, veřejným dobročinným a hu
mánním ústavům, které budou ministerstvem pro 
zásobování lidu po dohodě s ministerstvy vnitra, 
školství a národní osvěty, sociální péče a veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy určeny.

§' 2.

Množství zvěře, které jest povinen majitel 
neb držitel revíru dle disposic ministerstva pro 
zásobování lidu odváděli, stanoví se, následovně:

Z celkového odstřelu:

a) vysoké zvěře, do 10 kusů polovinu.
b) srnčí zvěře, do 10 kusů polovinu,
c) černé zvěře, do 10 kusů polovinu.
d) zajíců, do 100 kusů čtvrtinu, ~
e) bažantů, do 100 kusů třetinu.

Při odstřelu větším než:

a) 10 kusů vysoké zvěře, dvě třetiny.
b) srnčí dvě třetiny,
c) 10 kusů černé zvěře, dvě třetiny.
d) zajíců,'od 100 do 200 kusů, jednu třetinu.

přes 200 kusů polovinu,
e) bažantů; přes 100 kusů polovinu.

§4.

Majitelé neb držitelé zajištěných honebních N 
revírů jsou povinni,za tím účelem předložití nej
déle do 20. října t. r. prelimínář odstřelu dle 
jednotlivých druhů zvěře ku schválení. Pakli tak 
neučiní, budou na útraty jejich nařízeny minister
stvem pro zásobování lidu nucené odstřely za 
současného zůstavení - každého jiného odstřelu 
zvěře v těchto revírech. ■ Prelimínář odstřelu musí 
odpovíďati chovanému stavu zvěře, nebude-li od- 
povídati, bude proveden na útraty majitele revíru ■ 
rovněž nucený odstřel.

§ 5.

Určené ministerstvem ústavy k odběru zvěře 
jest povinen majitel neb držitel revíru zavčas vy- 
rozuměti o času a místě, kdy a kde zvěř od
střelená převzala býti má.

O pořádaných větších odstřelech zvěře jest 
vyrozumět!, majitelem neb držitelem revíru mini
sterstvo pro zásobování lidu. aby mohla býti uči-
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něna zavčas případná potřebná opatření za uče' 
lem kontroly nad prováděním tohoto odstřelu 
zvěře.

§6. ,

Majitel neb držitel zajištěného revíru jest po
vinen dodati přejimateli zvěř ve stavu zdravém 
a požívání schopném, dle její povahy nakládati 
s ní pečlivě a šetřiti při tom všech obvyklých 
opatrností, aby se zvěř nezkazila. Braková zvěř 
nesmí býti odváděna, případně zasílána; bažanti 
musí býti ihned vyháčkováni, vysoká a černá zvěř 
vyvrhnuta.

/ §7-

, Po provedených odstřelech jest povinen 
každý majitel neb držitel revíru podati ministerstvu 
pro zásobování kdu nejdéle do 31. prosince t. r. 
zprávu o tom, jaké množství zvěře dle prelimináře 
ministerstvem pro zásobování lidu k odvedení 
schváleného, dle druhu na ustanovené místo sku
tečně odvedl.

§8.

Ostatní zvěř zůstává ve volném obchodě za 
stanovení nejvyšších cen, jež upravují se takto:

A. Zvěř prodávaná držitelem honitby na 
místě odstřelu s dodáním na nejbllžší stanici:

1. červené zvěře za 1 kg . . . . Kč 4--,
2. daňčí za 1 kg........................... JJ 4-—,
3. srnčí za 1 kg........................... »» 3-50,
4. kamzičí za 1 kg....................... 5'50,
5. černé zvěře za 5 kg , . . . . J> 2-50,
6. zajíce za 1.. kg....................... 3 80,
7. králíka za 1 kus.................. , 3-80,
8. bažanta 1 kus stříleného . . . >> ' 9-60,
9. bažanta 1 kus chytaného . . . *5 15'—,

10. kachny divoké 1 kus .... »> 7-—,
11. koroptve 1 kus....................... »•—,
11. a) koroptve od 1. října 1 kus . . »■ 6'—.
Ceny tyto vztahují se na zvěř v nerozlože- 

- ném stavu i s kůži, za červenou, daňčí, srnčí, kam
zicí a černou vyvrženou bez parohů, rohů neb 
kelců.

B. Nerozrušená zvěř prodávaná obchodníky 
v celku. Ceny tyto rozumí se mimo daň potravní.

1. Červené zvěře 1 kg .... Kč 6—,

2. daňčí zvěře 1 kg.................. „ (ý—,

3. srnčí zvěře 1 kg....................... ....... 5-5(1,

4. kamzičí 1 kg...................................7-50,
' (

5. černé zvěře 1 kg ....................... Kč 4'50,

6. zajíců 1 kg.................. .... „ 5'30,

7. divokých králíků 1 kus ... „ 5'30,

8. bažantů střílených 1 kus ... „ 1160,

9. bažantů chytaných 1 kus ... „ 174—,

10. kachna divoká 1 kus.................... . 9"—,
11. koroptev 1 kus ...... „ 650,

11. a) koroptve’od 1. října 1920 . „ 7-50.

C, Rozrušená zvěř bez kůže neb pokožky bez
přívažku:

1. Zvěř červená, daňčí a kamzicí:,

kýta neb hřbet 1 kg.................. Kč SoO,

plece 1 kg..........................................  5-50,

žebra, krk a hlava 1 kg ... . „ 3-50,

2. srnčí zvěř: kýta neb hřbet 1 kg . „ 6-50,

plece i kg...........................................,4 50,

žebra, krk a hlava 1 kg..................... J-50,

3. černá zvěř: kýta neb hřbet 1 kg . „ 6’—,

plece 1 kg..........................................  3-—,

žebra, krk 1 kg.................................  1-59,

4. zajíci: stažený zadek 1 kg................ 8-—,

stažený předek s plecemi 1 kg . , „ 3’—,

V místech, kde se platí potravní daň, zvyšují 
se ceny uvedené v odst. B. a C. o poplatek této 
daně.

§ 9.
i

Kdo jakkoliv jedná proti ustanovení tohoto 
nařízeni, bude, pokud čin trestný nespadá pod 
přísnější ustanovení trestní, potrestán okresním 
politickým úřadem, na území dříve uherském ad
ministrativními policejními vrchnostmi, peněžitým 
trestem do 20.000 Kč neb vězením do 6 měsíců. 
Odvolání, pokud se týče trestu peněžitého, nemá 
odkladného účinku. Byl-li přestupek spáchán při 
provozování živnosti, možno rozhodnouti i na 
ztrátu živnostenského oprávnění navždy nebo na 
určitý čas. Zajištěnou zvěř z přestupků tohoto na
řízení může příslušný úřad zciziti ještě dříve, než 
propadnutí vyřkne, jestliže by uschováním zvěře 
vznikly náklady nebo hylo-li by tu nebezpečí, že 
se zkazí. Propadlá zvěř případné vc prospěch státu 
bez náhrady.
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§ 10.
, \

Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení. Zároveň pozbývá moci nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 2. září 1919, 
č. 497 Sb. z. a n., jímž upraven byl obchod někte
rými druhy zvěře.

§ 11.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lidu.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Pr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Pr. Ffotoweťz v. 
Pr. Burger v. r. 
Pr. Patka v. r. 
Průša v. r.

Dr. Fajnor v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Gruber v. r. 

r. Dr. Procházka v. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Dr. Kovařík v. r.

Čís. 540.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. záři 1920

o úpravě zpracování ovoce na líh a o výrobě 
jemné kořalky.

Na základě zákona ze dne 15. díibna 1920, 
Č. 337 Sb. z. a n.t se nařizuje:

§ 1.

Používati švestek, třešní, višní, meruněk, 
broskví, hrušek, jablek a vinných hroznů, rovněž 
zbytků ovoce těchto druhů a posléze výrobků 
ovocných všeho druhu, ovocný a vinný mošt 
a víno v to počítaje, k výrobě lihu (kořalky) se 
zakazuje. v

Výjimky z tohoto zákazu povoluje ve zvlášt
ních odůvodněných případech ministerstvo pro 
zásobování lidu ve shodě s ministerstvem financi.

Výroba lihu z durancii, švestek a sliv vlastní 
sklizně pro domácí potřebu a to až do úhrnného 
množství 50 litrů hotového výrobku není tímto 
nařízením dotčena.

§ 2.

K výrobě lihu (kořalky) z ovoce, ovocných 
zbytků a z ovocných výrobků druhů v § 1 zmíně

ných, pokud nelze jich mpoířebiti ani k lidskému 
požívání ani k sušení ani k výrobě marmelády, a 
z vinného kalu, posléze z jalovce a jeřabinových 
plodů, jest třeba povolení ministerstva pro záso
bování lidu ve shodě s ministerstvem financí, 
a pokud se vinného kalu a vína týče, též ve shodě 
s ministerstvem zemědělství. Tyto ústřední úřady 
mohou jiné úřady zraocnití, aby povolení udělily.

Žádosti o toto povolení buďtež podávány po
řadem finančních úřadů L instance (finanční okresní 
ředitelství, finanční inspektoráty, na Slovenska a 
v Podkarpatské Rusi finanční ředitelství). Povo
lení bude uděleno jen tehdy, když úředním 
potvrzením bude prokázáno, že se jedná o ovoce 
zkažené, ovocný a vinný mošt a víno rovněž v to 
čítaje, a že jeho zkažení nebylo výrobcem úmy
slně vyvoláno. O povolení nutno žádati zavčas, 
aby zjištění, zda jedná se o ovoce zkažené, mohlo 
se státi dříve, než ovoce vejde ve stav břečlty.

Povolení ke zpracování ovoce na líh (ko
řalku) pro vlastní potřebu ve smyslu II. odstavce 
§u 1 uděluje příslušný finanční úřad I. instance.

§ 3.

Dohotovený výrobek Se uzavírá. Uzavření 
má ten účinek, že uzavřené zboží je dovoleno 
zpracovati, spotřebovat! a zciziti jen dle pokynů' 
Československé komise lihové.

§ 4.

Kdo jedná proti ustanovením tohoto nařízení, 
bude potrestán, bez újmy případného použití dů- 
chodkových trestních předpisů, politickým úřadem 
první stolice, na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi administrativní policejní vrchností, pokutou 
až do 20.060. Kč nebo vězením, na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi uzamčením, až do šesti mě
síců, pokud se nejedná o trestné činy příslušející 
k potrestání trestním soudům. Jsou-li tu přitěžu- 
jící okolnosti, lze tyto tresty také udělit! 
vedle sebe.

Stejným trestám jako pachatel jest podroben, 
kdo podněcuje někoho jiného- k některému 
z těchto činů nebo spolupůsobí při jeho spáchání.

§ 5.

Když se ukládá trest, lze dále, byl-li pře
stupek spáchán při provozováni živnosti, rozhod- 
nouti, že nastává ztráta živnostenského opráv
nění na vždy neb na určitý čas, nebo zaříditi, aby 
živnostenské provozovny byly dočasně nebo 
trvale uzaVřeny.

■ ^ Rovněž^ lze k podnětu trestního řízení’ 
vyřknouíi, že propadají výrobky nebo suroviny, 
k nimž se trestný čin vztahuje, nebo vý těžek za 
ně ve prospěch státu.
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