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§ 19-
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr financí a ministr pro zásobování lidu.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Bnrger v. r.

Dr. liotowetz v. r.,
jako ministr obchodu a ministr pověřený vedením 

‘ úřadu pro zahraniční obchod a v zastoupení ne
přítomného ministra financí.

Průša v. r. Dr. Šusta v. r.
Dr. Fatka v. r. Dr. Fainor v. r.
Dr. Kovařík v. r. Hiisák v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Procházka v. r.

Čís. 621.
Vyhláška ministra vnitra v dohodě

s ministrem financí a ministrem 
spravedlnosti 

ze dne 15. listopadu 1920

o tom, které obce jsou pověřeny vyměřováním 
a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku 

hodnoty nemovitostí.
Dle ustanovení § 15 nařízení vlády re

publiky Československé ze dne 23. září 1920, 
č. 545 Sb. z. a n., se vyhlašuje:

1. Zemský výbor moravský přenesl s vý
hradou svého dozoru do odvolání na tyto obce 
vyměřování a vybírání zemské a obecní dávky 
z přírůstku hodnoty nemovitostí: Brno, Jihlavu, 
Olomouc, Mor. Ostravu, Prostějov, Přerov, Pří
voz n. 0., Svitavy, Vítkovice a Znojmo.

_ 2. Zemský správní výbor v Čechách přenesl 
s výhradou svého dozoru do odvolání vyměřování 
a vybírání zemské a obecní dávky z přírůstku 
hodnoty nemovitostí až do konce roku 1920 
na ony obce, jež až dosud samy ve smyslu § 16 
dřívějšího řádu o dávce z přírůstku hodnoty 
nemovitostí (příloha 2. cis. patentu ze dne 29.

, prosince 1915, č. 83 z. z.) dávku vyměřovaly 
a vybíraly.

3. Obce zmíněné v odst. 1. a 2. vyměřují 
a vybírají dávku z přírůstku hodnoty nemovitostí

.ohledně všech nemovitostí, které leží úplně v ob
vodu obce.

4. Ve všech ostatních případech vybírají 
,a vyměřují dávku z přírůstku hodnoty nemovi- 
\tosti v Cechách, na Moravě a ve Slezsku , úřady 
jtivedené v odst. 1. §u 15 nařízení vlády republiky 
(československé ze dne 23. září 1920, č. 545
Sb. z. a n.

Černý v. r.

Čís. 622.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 19. listopadu 1920

o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/1921.

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

§ 1.

Při prodeji marmelády a povidel z kampaně 
roku 1920/21 pro tuzemský konsum nesmějí býti 
překročeny tyto ceny:

Výrobní cena
marmelády jemné (meruňkové, ryn-

glové, rybízové atd.) . . , . Kč 15’—
marmelády jemné (borůvkové a šíp-

kove) ................................ n 14-50
marmelády konsumní . . . . 9'60
slazených povidel.................... v 10-60
neslazených povidel................ r> 9-40

franko stanice nakládací.

Velkoobchodní c e n a
marmelády jemné (meruňkové, ryn-

glové, rybízové atd.) . . . . Kč 15-80
marmelády jemné (borůvkové, šíp-

kove)................................ 15’30
marmelády konsumní . . . . 10-10
slazených povidel.................... Jí 11-10
neslazených povidel................ 9-90

franko skladiště velkoobchodníka

Maloobchodní c c n a
marmelády jemné (meruňkové, ryn-

glové, rybízové atd.) . . Kč 18"—
marmelády jemné (borůvkové, šíp-

kové)................................ 17-50
marmelády konsumní . . . . 11-60
slazených povidel.................... J) 12-60
neslazených povidel . . • . . n 11-40

Ceny platí ve všech případech za 1 kg čisté 
váhy včetné obalu a včetně daně z obratu.

Výrobcům je dovoleno při prodeji až do 
500 kg v/rohkň přímo z továrny účtovati cenu 
velkoobchodní.

§ 2.
Nařízení toto vztahující se na celé státní 

území republiky nabývá účinnosti, pokud se cen 
výrobních týče, dnem vyhlášení, pokud se cen 
velkoobchodních a maloobchodních týče, dnem 
15. prosince 1920. Zároveň pozbývá platnosti 
§ 10 vládního nařízení ze dne 6. července 1920, 
Č. 425 Sb. z. a n., o zpracování ovoce a hospo
daření ovocnými výrobky v zásobovacím období 
1920/1921.


