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§ 37.

Zvětšení n e b o z ra e n š e n í prací a do
dávek.

1. Při zvětšení prací nebo dodávek nad pří
pustné meze (§ 11, odst. 1.) jest nutno nové ujed
nání cen, ačli stavebník nezadá zvětšené práce 
nebo dodávky jinému.

2. Za zmenšení'prací nebo dodávek přes pří
pustné meze (§ 11, odst. 1.) bude podnilcaleli hra
zena prokázaná škoda až do výše 10% ze smluvní 
hodnoty takového zmenšení — s vylouděním ná
hrady za ušlý zisk — a mimo to bude mu poskyt
nuto odškodnění za připravené, avšak pro zmen
šení dodávky nebo práce neupotřebené, jinak ne- 
zhodnotilné hmoty a předměty.

Š 38.

Cis. 668.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické na Moravě 

ze dne 13. prosince 1920

o vyznačování důležitých okolností směrodatných 
pro určení ceny zboží ošacovacího.

Na základě § 12, odst. 4., zákona ze -dne 3. záři 
1920, čís. 516 Sb. z. a n„ nařizuje se toto:

§ 1.

Veškeré tkaniny způsobilé pro ošacení buď- 
tež výrobcem při nabídce i při účtování přesně 
označeny, z jakého materiálu jsou zhotoveny (na 
př. přezné, polopřezné, bavlněné, smíšené atd.).

Toto označení je povinen i obchodník vhod
ným způsobem na každém, kusu umístiti.

Zajištění závaznosti tohoto na
řízení.

Pokud ustanovení tohoto nařízení mají býti 
závazná pro dodavatele neb podnikatele, buďtež 
pojata do podmínek rozepsáni.

V. Ustanovení Přechodná a konečná.

§ 39.

Dodávky a práce již rozepsané, ale dosud ne
vyřízené, provedou se podle dosavadních před
pisů.

§ 40.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vstupuje s výjimkou uvedenou v § 39 na 
místo všech jiných předpisů týž předmět upra
vujících.

§ 41.

Provedením tohoto nařízení pověřují se ve
škerá ministerstva, kterým se zřením ku zvláštní 
povaze dodávek a prací jimi projednávaných 
přísluší vydati případné prováděcí předpisy.

Černý v. r.,
jako ministerský předseda a ministr vnitra 

a v zastoupení nepřítomného ministra zahraničních 
věcí.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Průša v. r.
Dr. Palba v. r. 
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.

Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Falnor v. r.

§ 2.

Zakazuje se používati u látek šatových a 
oblekových označení „vlněné11, neobsahuje-!i lát
ka nejméně 80% čisté vlny.

U látek smíšených budiž označeno v pro
centech, kolik čisté vlny, odpadků neb jiné ná
hražkové suroviny obsahují.

Ustanovení toto platí jak pro výrobce, tak 
pro obchodníky.

§ 3.

Přestupky tohoto nařízení trestá okresní po
litická správa dle § 12, posl. odst., nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 3. září 1920, 
čís. 516 Sb. z. a n., peněžitou pokutou do 5000 KČ 
nebo vězením do 3.měsíců. Tresty ty mohou býti 
uloženy najednou.

5 4.
Nařízení to nabývá účinnosti dnem vyhlášeni.

Za presidenta zemské správy politické:

Remeš v. r.

Čís. 669.

VyhláSka ministra sociální péSe 
ze dne 27. prosince 1920,

jíž se Částečně mění ustanovení vyhlášky zé 3nS
23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. a n., o mzdách za šití 

; v konfekci textilního zboží, objednaného pro vo
jenskou správu.

Komise pro krejčovské práce, zřízená podle 
ministerského nařízen: ze dne 16. listopadu 1917, 
č. 448 ř. z., pokud se týče ministerského nařízení 

í ze dne 9. března 1918, č. 91 ř. z., usnesla se zrně-



niti minimální sazby mzdové, stanovené vyhláškou 
ministra sociální péče ze dne 23. dubna 1920, 
č. 255 Sb. z. a n., ve příčině dvou součástek síejno- 
krojových, blůzy vlněné a pláště, v tom směru, 
že na místo sazeb uvedených pod záhlavím 
„Oděvy pro mužstvo b) nové vzory (dle stejno
krojových předpisů A-28, schválených výnosem 
M. N. O. 7961/25 ze dne 1. srpna 1919)“ pro 
bluzu vlněnou a plášf stanoví se tyto nové snížená 
minimální mzdy za šiti v konfekci:

blůza
vlněná

plášť
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Velké Praze, 
Velkém Brně, 

Prostějově, 
Boskovicích 

a ve všech místech, 
v nichž sídlí ob
chodní a živnosten

ská komora.
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Tyto mzdové sazby platí pro všechny pláště 
a blůzy nového vzoru, při jichž šití byla původně 
předepsaná ruční práce nahrazena prací stro
jovou.

Zároveň pozbývají účinností, avšak pouze ve 
příčině shora uvedených dvou součástek stejno
krojových, sazby uvedené ve vyhlášce ministra’' 
sociální péče ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb.
z. a n.

Všechna ostatní ustanovení právě uvedené 
vyhlášky ministra sociální péče podržují i nadám 
neztenčenou právní platnost.

Ministr sociální péče: 

ijtr. Gruber v. r.

Čís. 670.

Zákon ze dne 15. prosince 1920,
jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 
moravskébe z. z., kterým upravena jest zdravotní 

služba v obcích.
Národní shromáždění republiky Českosloven

ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
§ 27, odst. 5., zák. ze dne 27. prosince 1909, 

č. 98 z. z„ jenž se týče upravení zdravotní služby 
v obcích, pokud se týče článek 1. a 2. zák. ze dne
31. července 1914, č. 60 mor. z. z., se ve svém 
nynějším znění zrušují, a § 27, odst. 5., zák. ze dne
27. prosince 1909, c. 98 z. z., bude zníti příště 
takto:

„Jako částečnou náhradu tohoto nákladu zem
ského fondu mají všechny obce spojené ve zdra
votní obvody, pak ony zdravotní obce, v nichž 
přísluší právo jmenovat! lékaře zemskému vý
boru (§ 8), každoročně platiti příspěvek ve výši 
4-5% veškerých v dotčené obci předepsaných pří
mých daní přirážkám podléhajících.11\

§ 2.
Ustanovení toto nabude plafnosti dnem vy

hlášení, a to se zpětnou platností od 1. ledna 1920.

' § 3.
Provedením tohoto zákona pověřují se .5- 

nistr vnitra, ministr veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy a ministr financí.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. EngHš v. r. Dr. Procházka v. r-
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Čís. 671.

Nařízení ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska

ze dne 23.prosince 1920,5. 4355 adm. rev.,
kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920, 
č. 548 Sb. z. a n„ o výkonu policie v městě Ko

šicích.
Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince 

1918, č. 64 Sb. z. a n., zrušuji své nařízení ze dne
9. září 1920, Č. 54S Sb. z. a n., o výkonu policie 
v městě Košicích.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 25. pro
since 1920.

Ministr s plnou mocí pro “správu Slovenska: 

Dr. Mičura v. r. .


