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132.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 24. září 1929 

o výpovědi československo-turecké obchodní 
úmluvy ze dne 31. května 1927.

Turecko vypovědělo ke dni 25. září 1929 ob
chodní úmluvu mezi republikou českosloven
skou a republikou Tureckou, podepsanou dne 
31. '-větná 1927 a uveřejněnou ve Sbírce zá
konů a nařízení pod číslem 40 z roku 1928, 
takže tato úmluva pozbude platnosti dnem
24. září 1929.

Udržal v. r. 
za ministra Dra Beneše.

133.

Vládní nařízení 
ze dne 18. září 1929 

o obchodu s přízemi a nitěmi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 41 zákona ze dne 15. července 1927, 
č. 111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži:

§ I-

Příze a nitě v tomto nařízení uvedené smějí 
býti, pokud není v dalším jinak stanoveno, 
v tuzemsku po živnostensku prodávány neb 
na prodej chovány jen

a) v předepsaných jednotkách podle počtu 
kusů, váhy nebo míry (§§ 3—7),

b) jsou-li opatřeny buď samy nebo na své 
úpravě (obalech) údajem o předepsaných jed
notkách podle počtu, váhy nebo míry, jakož 
i údajem o původu (§§ 11 a 14), a

c) jsou-li opatřeny původním (anglickým) 
číslem síly (s udáním násobku skaní), ze 
které je příze nebo niť vyrobena (§§ 12 a 14).

§ 2.

(!) Přízemi rozumějí se podle tohoto na
řízení pro drobný prodej upravená a v drob
ném.k prodeji nabízené bavlněné příze ku ple
tení, vyšívání, háčkování a látání (zasteho- 
vání), dále vlněné příze pro drobný prodej 
určené, byť i pro drobný prodej neupravené; 
vlněnou přízí podle tohoto nařízení rozumí se 
také příze smíšená z vlny a umělého hedvábí 
(bez ohledu na poměr směsi) pro drobný pro
dej určená, byť i pro drobný prodej neupra
vená.

(2) Nitěmi rozumějí se nitě bavlněné, lněné, 
konopné, nitě z ramie a jiných rostlinných 
přediv, vyjímajíc umělé hedvábí.

(3) Nespadají sem podle váhy prodávané 
konopné a lněné příze a nitě obuvnické, jakož 
i nitě sedlářské a řeznické; dále sem nespa
dají motouzy, šňůry a šňůrky.

§ 3.
Jako jednotky podle počtu kusů (balení) 

jsou přípustný:
a) u bavlněné příze a bavlněných nití ši

cích: 4, 5, 6, 10 a 12 kusů nebo násobek 
těchto jednotek;

b) u nití lněných, konopných a z ramie: 
přadena v baleních, balíčkách, krabicích po 
10, 100 nebo 120 kusech, klubka a cívky po 
10, 48 nebo 60 kusech.

§ 4.
(i) Jako jednotky podle váhy jsou pří

pustný u bavlněných přízí a nití toliko tyto
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jednotky: 1—10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 g a ná
sobky 50 g.

(2) Pro nitě lněné, konopné a z ramie pří
pustný jsou toliko jednotky: 50 g a násobky 
50 g.

§ 5-

Jako jednotky podle míry jsou přípustný:

a) u přízí bavlněných 5—10, 15, 18, 20, 25,. 
30, 40, 50 m a násobky 50 m;

b) u nití bavlněných (šicích), které jsou na 
cívkách, potáčích (kopsech), kuželech, bobi- 
nech, kartičkách a v klubkách: každý me
trický rozměr;

c) u nití lněných, konopných a z ramie: 
10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 450, 500, 
900, 1000, 1800 a 2000 m.

u vlněných přízí mykaných 17% a u vlně
ných přízí česaných 18'25% suché váhy.

(2) Skutečná váha nesmí býti menší než 
váha udaná o více než o -

3% při množství přes 50 g,
5% „ „ od 10 g do 50 g,

10% „ „ pod 10 g.

§ 9-
(!) Vedle míry metrové jest volno použiti 

označení délky v yardech.

(2) Skutečná délka nesmí býti menší než 
délka udaná o více než o

3% při délce nad 100 m,
5% „ „ od 10 do 100 m,

10% „ „ pod 10 m.

§ 6.

Jako jednotky podle počtu kusů (balení) 
a váhy jsou u vlněné příze přípustný:

a) u přadenového balení: 50gramová přa
dena v hlavičkách po 50, 100 neb 250 g v ba
líčkách po 1, 1%, 2, 2*4 nebo 5 kg. Jsou-li 
přadena podvázána, jest počet podvazů ome- 
ziti na 5, aby každé pásmo vážilo 10 g;

b) u vrstveného balení: 10, 20 nebo 50 gra
mové vrstvy v balíčkách po 1, iy2 nebo 2 kg. 
Jsou-li vrstvy podvázány, jest počet podvazů 
omeziti na 5, aby jednotlivá pásma obsaho
vala :

2 g při 10 gramových vrstvách,
4 g „ 20 

10 g „ 50

c) u klubíčkového balení: klubka po 5, 10, 
20 nebo 50 g;

d) u úpravy kartičkové: kartičky po 5 g 
nebo násobku 5 g.

§ 7.

Jako jednotky podle míry jsou u vlněné 
příze přípustná: přadena, klubka a kartičky 
no 10 metrech nebo s násobkem 10 metrů.

§ 8.

(!) Váhou podle tohoto nařízení rozumí se 
váha suché příze bez obalu, vložky atd. (čistá 
váha) a bez obtěžkání, pokud toto není vý
robním postupem podmíněno, s normální při
rážkou vlhkosti, která činí u bavlněné příze 
8'5%, u lněných a konopných přízí 12%, 
u polovlněných t. zv. smíšených přízí 10%,

§ 10.

Procenta v §§ 8 a 9 uvedená značí hranici 
přípustné úchylky. Zkoumání úchylky, jak 
pokud jde o délku tak i pokud jde o váhu, 
nemá se vztahovati jen na jednotlivou jed
notku množství, nýbrž vždy nejméně na ori
ginální balení, tedy na celý tucet, balík nebo 
krabici a má se týkati vždy alespoň i/10 do
dávky.

§ 11.

Údajem o původu [§ 1, písm. b)] podle 
tohoto nařízení rozumí se označení zboží fir
mou výrobce nebo zanesenou ochrannou to
vární známkou továrny, ve které zboží (§ 1) 
bylo vyrobeno.

§ 12.

(!) Pro číslování [§ 1, písm. c)] jest smě
rodatným anglický standard, od něhož se při
pouští nejvýše úchylka 5%.

(2) Označení čísla a násobku skaní může 
se státi na kterémkoli zjevném místě.

(3) Vedle půvódního (anglického) číslo
vání připouští, se označení továrním číslem 
výrobce, při čemž musí býti číslo výslovně 
označeno jako číslo tovární.

§ 13.

(i) Ustanovení § 1, písm. c), a § 12 nevzta
hují se na:

a) vlněné příze,

b) bavlněné nitě, jichž používá se k šití a 
jež jsou navinuty na dřevěných, křížových 
nebo papírových cívkách, kartkách a klub
kách, a na
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c) t. zv. „francouzské bavlnky" tuzem
ského i cizozemského původu, jimiž se _ roz
umějí bavlněné příze'vyšívací, pletací, háčko- 
vací, perlové, příze k látání (zastehování) a 
jiné bavlněné příze.

(2) Tyto mohou býti označeny jen konvenč
ním nebo jen továrním číslováním.

§ 14.
(1) údaji v § 1 uvedenými jest zpravidla 

opatřiti zboží samo nebo každý balíček, kra
bici a dále nedělitelnou prodejní jednotku 
(přadénka, klubka, kartičky, hvězdice, cívky 
atd.).

(2) U lněných a konopných nití, nepřesahu
jících v jednotlivých přadenech délku 100 m, 
stačí, označí-li se délka a číslo na společném 
obalu.

(3) U klubek bavlněných nití ve váhových 
jednotkách až do 21/% g stačí, označí-li se 
délka a číslo při spojení více klubek v jedné 
krabici na společném obalu, pokud délku a 
číslo nelzas v důsledku příliš malého tvaru 
klubka uvésti na klubku samém.

(4) Veškeré údaje musí býti zřetelné a 
snadno zpozorovatelné.

§ 15.
Přestupky tohoto nařízení trestají se podle 

ustanovení § 45 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.

§ 16.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti 6 mě

síců po vyhlášení.
(2) Na zboží pocházející prokazatelně ze 

starých zásob, t. j. na zboží vyrobené přede 
dnem, kdy nařízení nabylo účinnosti, se usta
novení tohoto nařízení nevztahují. Výjimka 
tato však platí jen do 2 let po té, co nařízení 
nabylo účinnosti?

(s) Nařízení toto provedou ministři prů
myslu, obchodu a živností, zemědělství, spra
vedlnosti, financí, vnitra a sociální péče v do
hodě se zúčastněnými ministry.

Udržai v. r.
Novák v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Vlasák v. r. Dr. štefánek v. r.
Černý v. r. Dr. Labaj v. r.

Dr. Tiso v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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