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Ústavu přísluší osvobození od kolkovních a
jiných přímých poplatku a. rovněž i od poštov
ného.
§ 11.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šeni. Den, kdy Zemědělský ústav účetnickospravovčdný vstoupí v činnost, bude oznámen
vyhláškou ministerstva zemědělství v „Pražských
Novinách11.
§ 12.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři zemědělství a financí.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
Kloíáč v. r.
Dr. Horáček v. r,
Dr. Winter v. r.
Habrntah v. r.
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r,
Prášek v. r.
Stříbrný v. r.

§2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřujé se ministr
financí.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampí v r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Cis. 402.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. července 1919
o obchodu s osivem obilí.

Podle § 4 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. a n.„
nařizuje se:
§ L
Ustanovení tohoto nařízení vztahují, se
pouze na tyto druhy obilí: pšenici, špáldu, žito,
ječmen, oves a kukuřici.
§ 2.
Při
sefovém
obilí
rozeznávají se 4 sku
Cis. 401.
piny, a to:
a) původní ušlechtěné osivo (originální osivo),
Nařízení vlády republiky Československé
b) prv® přesetí původních ušlechtěných osiv,
ze dne 17. července 1919
c) další přesetí původních ušlechtěných osiv a
osvědčené krajové odrůdy,
o výměně kolků vzatých z oběhu.
d) obyčejné osivo.
§ 3.
§ IHospodaření s osivem přísluší zásadně mini
Na základě § 2 nařízení ministra financí ze sterstvu zemědělství.
dne 7. ledna 1919, č. 13 Sb z. a n., budou z oběhu
Uznané původní ušlechtěné osivo může býti
Vzaté všeobecné kolky, zavedené nařízením mi
prodáváno,
z volné ruky, avšak vždy jen jmé
nisterstva financí ze dne 20. října 1909, č. 163
nem
obilního
ústavu a pouze těmi ušlechtiteli,
ř. z., iichž nebylo použito a jež nejsou poško
jimž takovéto osivo příslušnými uznávacímP ko
zeny, skladními a prodejními úřady kolkovními
zdarma vyměňovány postupně, jak budou zá misemi bylo uznáno. Každý prodej uznaného pů
soby, za kolky republiky Československé. Vý vodního ušlechtěného osiva musí býti ohlášen
měnu. povolí finanční- správa jen tehdy, ' před- nejdéle do 3 dnů příslušnému obilnímu ústavu.
Výkup a prodej osiva skupin b), c), d), § 2,
ioží-li strana skladnímu neb prodejnímu úřadu
kolkovnímu nejdéle do. 15. září 1919 staré provádí obilní ústav dle zásad ministerstvem ze
kolky z r. 1910, jež vyměniti se mají, se sezna mědělství stanovených. Přidělováním uznaného
mem dvojmo vyhotoveným, obsahujícím počet osiva skupin b), c) může pověřiti ministerstvo
a cenu těchto kolků dle druhu, úhrnnou cenu zemědělství hlavní zemědělské korporace.
všech kolků, podpis a adresu strany, a není-li
§ 4.
pochybnosti, že nabyla kolků způsobem dovole
Železnice nebo paroplavební podhiký smějí
ným (§ 15 nařízení ministra financí ze dne přijímaťi zásilky osiva pouze tehdy, je-li při
28. března 1854, č. 70 ř. z.).
pojeno k dopravním dokladům pro každou zá
Kolky z oběhu vzaté, jež předloženy budou silku dopravní osvědčení.
Vyhotovovat!
dopravní
osvědčení
jest
po této Ihutě, nebudou ani vyměněny ani naoprávněn
státní
obilníústav.
hraženy.
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