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vyšších stupňů platových aneb do platů vyšších ! 
hodnostních tříd.

Článek XIII.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září 

1919.
Č 1 á n e k XIV.

Provedením zákona pověřují se veškerá mi
nisterstva.

Vláda se zmocňuje, aby opatřila úvěr po
třebný ku krytí nákladu, vyplývajícího z tohoto 
zákona do konce roku 1919.

T. G. Masaryk v. r. 
Tusar v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Habnnan v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r.

Hampl v. r. 
Prášek v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Šrobár v. r 
Houdek v. r. 
Staněk v. r.

Čís. 542.

Čís. 543.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 10. října 1919 

o obchodu s brambory k sázení.

Podle § 4 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 15. září 1919, čís. 504 Sb. z. a n., 
nařizuje se:

§ 1.
Při sadbových bramborech rozeznávají se 

3 skupiny, a to:
a) původní ušlechtěná sadba (originální sadba),
b) přesázená sadba z původní ušlechtěné a osvěd

čené, odrůdově čisté krajové odrůdy,
c) obyčejná sadba.

§ 2.
Hospodaření s bramborovou sadbou přísluší 

zásadně ministerstvu zemědělství. Uznaná pů
vodní, ušlechtěná sadba může býti prodávána 
z volné ruky, avšak vždy jen jménem státního obil
ního ústavu a těmi šlechtiteli, jimž takováto sadba 
příslušnými uznávacími komisemi byla uznána. 
Každý prodej uznané původní ušlechtěné sadby 
musí býti ohlášen nejdéle .do 3 dnů příslušnému

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 10. října 1919,

kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 
11). června 1919, č. 314 Sb. z. a n., o požadování 
a soupisu pohonných prostředků automobilních.

obilnímu ústavu.
Výkup a prodej sadby skupin b), c) § 1 pro

vádí státní obilní ústav dle zásad ministerstvem 
zemědělství stanovených. Přidělováním ^ sadby 
skupiny b) může pověřiti ministerstvo zemědělství 
hlaviní zemědělské korporace.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r. 1912 
a L z r. 1914, nařizuje se takto:

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 10. června 1919, čís. 314 Sb. z. a n., o po
žadováni a soupisu pohonných prostředků auto
mobilních, se zrušuje.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
§ 3.

Provésti toto nařízení ukládá se ministru Ná
rodní obrany v dohodě s ministrem veřejných 
prací.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.

Klofáč v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
lir. Franke v. r. 
Houdek v. r.

§ 3.
Železnice nebo paroplavební podniky smějí 

přijímali zásilky sadby bramborové pouze tehdy, 
je-li připojeno k dopravním listinám pro každou 
zásilku dopravní osvědčení. Též doprava sadby 
bramborové po nápravě (povozem) jest přípustná 
jen tehdy, je-li každý jednotlivý povoz kryt do
pravním osvědčením.

Vyhotovovati dopravní osvědčení může jen 
státní obilní ústav.

§ 4.
Pod a), b) § 1 uvedené skupiny bramborové 

sadby podléhají uznávacímu řízení, zavedenému 
i nařízením vlády republiky Československé ze dne

27. června 1919, č. 360 Sb. z. a n„ dle zásad zvlášť 
vyhlášených.

§ 5.
Za uznanou sadbu bramborovou může pě

stitel požadovat! ku přejímacím cenám stanove
ným příslušnými nařízeními vlády republiky Če
skoslovenské ještě následující příplatky za 100 kg, 
při čemž se podotýká, že u rohlíčků a raných 
bramborů, které dle věrohodného potvrzení při
cházejí do konsumu pravidelně do 20. července, 
platí za přejímací cenu obnos K 150-— za 100 kg:


