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Čís. 576.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. října 1319

o lněném semínku. v

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
Č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LX111 z r, 1912 a čl. L 
z r. 19-L4 nařizuje se toto:

.Vládní nařízení ze dne 19. února 1919, č. 93 
Sb. z. a n., se zrušuje a nahražuje těmito usta
noveními:

.§ 2.

Veškeré zásoby lněného semene, jež jsou 
v oblasti Československé republiky pohotově a jež 
nyní přibudou, jsou. zabaveny. Zabavení má úči
nek. že zabavené lněné semeno nesmí býti ani 
spotřebováno nebo zpracováno a zkrmeno, ani 
dobrovolně nebo nucené zcizeno, ani pakoupeno, 
pokud nejsou v tomto nařízení nebo zvláštními 
pokyny ministra zemědělství ve shodě s mini- 
strem průmyslu, obchodu a živností učiněna jiná 
opatření.

Smlouvy o koupi a dodávce lněného semene, 
jež nejsou ještě splněny dříve n^ž toto nařízení 
počne působiti. nemaií účinku, pokud se příčí před
pisům tohoto nařízení.

Nárok na splnění nebo náhradu škody pro ne
splnění těchto smluv nelze uplatňovali.

Nároky pro nesplnění, jež vznikly před počát
kem působnosti tohoto nařízení, zůstávají ne
dotčeny; kupec však nemůže žádati splnění, nýbrž 
pouze náhradu škody.

' §3.

Nehledíc k zabavení jsou majitelé zeměděl
ských podniků oprávněni ponechat! si pro vlastní 
podnik z množství lněných semínek v roce 1919 
v podniku sklizených k výsevu na plochu jednoho 
hektaru 200 až 220 ks:; zbytek podléhá zabavení.

Pěstitel, jenž odevzdal více než 200 ks lně
ného semene, má nárok na vrácení 40% zadního 
semene lněného, čištěním povstalého.

§ 4.
Ze zabavených zásob buď nejprve hrazena 

osevní potřeba pro pěstění roku 1920. Zbytek, 
jenž tu po této úhradě zůstane, buď především 
rozdělen dle jakosti na osiva a semena ná olej 
a množství k setbě se nehodícího buď použito ke 
zpracování na lněný olej. Jak jest upotřebiti 
množství k setbě se hodícího, určí ministerstvo 
zemědělství ve shodě s ministerstvem průmyslu, 
obchodu a živností.

Převzíti zabavené lněné semeno jsou usta
noveny „Zemědělské podniky pro pěstění a zhod

nocení lnu v Jindřichově Hradci". Tyto podniky 
jsou povinny zabavené lněné semeno zakoupiti 
a převzíti. Mimo to jsou pověřeny sepisováním 
zásob, případným čištěním lněných semínek v či
stírnách a přímým jich přidělováním zemědělcům 
lněná semínka k setí potřebujícím, při čemž mohou 
použiti spolupůsobeni zemědělských korporací (ze
mědělských rad, 'zemědělských společností), a to 
zejména takových, jež se zabývají obzvláště zve
lebováním pěstěni lnu.

V těchto případech dohodnou se „Zemědělské 
podniky pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci" s těmito korporacemi za příčinou 
přídělu vhodného osevu; tyto korporace pře
vezmou však s osevem též záruku, že předaného 
lněného semene bude upotřebeno správně dle na
řízení, jakož i dozor na. skutečné provedení zásevu 
účastnými zemědělci.

V takovýchto případech provede se také vše
liké súčtování zboží a'zajišfovacího poplatku za 
pytle jen mezi ,-,Zemědělskými podniky pro pě
stění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci" a do
tyčnou zemědělskou korporací.

Ve všech jiných případech použijí zmíněné 
zemědělské podniky, když volí vhodné osivo, od- 
bornické rady zemědělských rad, vztažmo, kde 
jich není, zemědělských společností.

Když jde o zjištění příslušné jakosti lněného 
osiva, jež má býti odevzdáno zemědělcům k za
setí, jsou „Zemědělské podniky pro pěstování 
a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci" povinny 
opatřiti si potřebnou jistotu; k tomu jsou povolány 
tyto ústavy:

1. kontrolní stanice semenářská zemědělské 
rady v Praze,

2. moravský výzkumný zemědělský ústav 
v Brně a

3. kontrolní stanice semenářská v Košici.

§5.

Zemědělským podnikům, jež nejsou s to, aby 
svou potřebu osevu uhradily z vlastní sklizně 
(§ 3), nebo které pro změnu semene chtějí po
užiti osevu cizí sklizně, buď množství lněného se
mene podle jejich osevní plochy, dle míry jejich 
požadavků v dotaznících „Zemědělských podniků 
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci" přiděleno za ceny, .ustanovené v § 8.

Výměna osiva vlastní sklizně mezi pěstiteli 
jest dovolena. Aby však byl umožněn dozor na 
rozdělování osma „Zemědělskými podniky pro pě
stění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci" 
i v těchto případech, buď vyznačena v nahoře' 
zmíněných dotaznících a uvedena vyměněná 
množství a přesná adresa osoby, s níž byla vý
měna pro\edena.

§6.
Kdo obdržel lněné osivo k pěstění, buď že mu 

bylo ponecháno z vlastních zásob, nebo že mu

y

v
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bylo přiděleno, je povinen je pěsíovati; vadila-Ii 
by_mu překážka, je povinen to ohlásiti „Zeměděl- 
ským podnikům pro pěstění a zhodnocení lnu 
v Jindřichově Hradci11 neprodleně po tom, kdy 
nastala překážka, a dotyčné množství osiva míti 
pohotově, aby s ním mohlo býti jinak naloženo. 
Postoupili je za plat neb i bezplatně jiným osobám 
je zakázáno.

Na řádné upotřebení osiva dozírá sklizňová 
komise. Kromě toho mají „Zemědělské podniky 
Pro pěstění a zhodnoceni lnu v Jindřichově 
Hradci1' právo, vlastními orgány nebo orgány ve
řejnými, jež jsou jim dány k ruce (§ 4), přesvěd
čit! se o tom, zda bylo vyhověno pěstovací po
vinnosti.

§ 7.
Držitel lněného semene jest zavázán, přihlásiti 

je zápisem do dotazníku, jež vydají „Zemědělské 
podniky pro pěstění a zhodnoceni Inu v Jindři
chově Hradci , a není-li vyňato ze zabavení (§ 3), 
prodali je těmto podnikům za přejímací cenu 
(8 8). ^Povinen jest dále „Zemědělským podnikům 
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci11 k žádosti zaslati jedná nebo několik prů
měrných ukázek ku zkoumání zboží. Posléze jest 
Povinen zboží až do' převzetí nebo výsevu od
borné uschovati a pečlivě udržovali.

§ 8.

Přejímací cena činí 250 K za 100 kg čisté 
vány zdravého, suchého, co nejlépe vyčištěného, 
prima lněného semínka, které by se bez přečištění 
hodilo k osevu a které vykazuje alespoň 90% 
čistoty a 80% klíčivosti, tedy užitnou hodnotu 
aspoň 80-5%, na místě, železniční stanice místu 
uschování zásob nejblíže ležící.

Při nižší užitné hodnotě dle rozboru na kon
trolní stanici jemenářské »zemědělské rady 
^.fraze, nebo při moravském výzkumném, země- 
deHkem usf.avu v Brně, nebo kontrolní stanici 
v Kosici učiněný budou „Zemědělskými podniky 
pro Pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově 
Hradci přiměřené propočítané srážky.

Za osivo uznané uznávacími'komisemi i(§ ( 
poskytuje se další přirážka 30 K za 100 kg.

„ Lněné semeno k lisování zaplatí se ihned p 
preyzetř rúž při seťovém semínku platí se zá 
kladní prejnnací cena ihned po převzetí do užitu 
hodnoty,^přirážky však po provedeném zkoumán 
Jedne pn malých množstvích do 100 kg čisté váb 
muže odpadnou ti placení dle rozboru a platí se dl 
odhadu vzhledem ke shora uvedeným požadova 
nym vlastnostem, při čemž se přejímací cena bm 
dodržuje nebo při nižší jakosti poměrně snižuje

. Nedojde-limezi stranami k dohodě o výši ceny 
f.0Z!, nevyhovuje výše uvedeným požadav
kům, ustanoví cenu okresní soud, v jehož obvodu

jest zboží, přibera strany v nesporném řízení po 
vyslechnutí znalců v mezích přejímací ceny, při 
čemž v případech, v nichž se jedná o množství nad 

kg, slusí vždy vyžádati si znalecký posudek 
bud kontrolní stamee semenářské zemědělské rady 
L, , MZe’ >nebc} moraVského výzkumného země
dělského ústavu v Brně, nebo kontrolní stanice 
semenářské y Kosici. V tomto případě „Země- 
delske podniky pro pěstění a zhodnocení Irm 
v Jindřichově Hradci11, přejímajíce zboží, zaplatí 
prozatím hotově cenu, kterou nabídly. Návrh na 
soudní ustanovení přejímací ceny muší býti po- 
d;'fl u okresního soudu do 30 dnů ode dne, kte
réhož byla strana o výši přejímací cenv „Zeměděl- 
skymy podniky pro pěstění a zhodnocení lnu 
y Jindřichově Hradci" vyrozuměna, iinak jest vy
loučen. Rozhodnutí okresního soudu lze do 8 dnů 
v odpor brati rekursem. Proti rozhodnutí TI. m- 
Stance nepřipouští se další opravní prostředek,

O tom, pokud náklady řízení je povinna na- 
hraditi jedna ze stran, nebo pokud jest dlužno roz
dělili je, mezi strany, rozhodne soud dle volného 
uvážení. Povinnost k dodávce se neodkládá soud
ním řízením.

§ 9.
Uzná vat i osivo jsou zmocněny komise pro 

uznávání osiva n českých a německých sekni 
zemědělských rad v Praze a v Brně, dále u země- 
de.skeho subvenčního komitétu pro Slezsko 
v Opavě.

§ 10.
Železnice a paroplavební podniky smějí zá- 

siky lněného semene k dopravě přeiímati jmi 
tehdy, je-li k zasílacím listinám pro každou zá
silku připojeno dopravní osvědčení, jež vyhotovím 
„Zemědělské podniky pro pěstění zhodnocení 
lnu v Jindřichově- Hradci11 dle připojeného vzor..

Pro zásilky vojenské správy, jakož i pro zá- 
sillcy z cizozemska není třeba dopravních osvěd
čení.

' §11.
. Z drahá-li se držitel prodali svoje zabavené 

zásoby lněného semene ..Zemědělským podnikům ' 
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově H.rar'- 
ci rozhodne politický úřad I. instance, v jehož 
obvodu jsou zásobv, o povinnosti zásoby ode
vzdat! a nařídí, hudc-li třeba, aby byly způsobem 
donucovacím odňaty na útraty držitele.

, Nález má platnost vůči každému, jemuž pří
sluší práva k zásobám.

§ 12.
Při nuceném odnětí zásob srazí se 10% z pře

jímací ceny. Není-li držitel nebo jeho pobyt znám, 
nebo ma-li cena sloužili k uspokojení nároků osob 
třetích z věcných práv, budiž cena zboží složena 
k sondu.
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Zásoby donucovacím způsobem odňaté bíidtež 
posledním držitelem až do odvezení bezplatně 
uschovány a odborně udržovány.

§ 13.

, Ku zpracováni určená lněná semínka (š 4}
■ přidělují „Zemědělské podniky pro pěstění a zhod

nocení lnu v Jindřichově Hrádek1 výrobcům oleje 
dle disposic státního ústavu pro tuky, oleje a mlé
ko v Praze.

Získaný lněný olej bude rozvržen na spoťře- 
bovatele a cena, za ktfcrou jim má býti lněný olej 
dodán, bude stanovena státním ústavem pro tuky-, 
oleje a mlčko v Praze, se schválením ministerstva 
průmyslu, obchodu a živnosti.

Qlejné pokrutiny bndtež dodány státnímu 
obilnímu ústavu za cenu, kterou stanoví minister
stvo zemědělství ve shodě s ministrem průmyslu, 
obchodu a živností.

š 14.

Přestupky tohoto nařízení a každé spolupů
sobeni při zmaru závazků ' v něm stanovených

budou, nejsou-li tyto činy podrobeny přísnějšímu 
trestu, potrestány politickým úřadem I. instance 
na penězích až do 20.000 K nebo vězením až do 
6 měsíců. Tyto tresty lze uložit! též vedle sebe. 
Kromě toho lze výřknouti, že propadají množství, 
k nimž se trestní čin vztahuje, a byl-li přestupek 
spáchán při výkonu živnosti, že nastává též ztráta 
živnostenského oprávnění.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřuje se ministr země
dělství ve shodě s ministrem průmyslu, obchodu 
a živností.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr Franke v. r. 
Hampl v. r.
Houdek v. r.

Švehía v. r.
Dr. Veselý v. r 
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Sonntag v. r. 
KloSáč v. r.

I

/
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Vzorec k nařízení č. 576 Sb. z. a n.

i ' . .

osvědčen.!
pro lisěiaé semeno.

Jméno odesilatelovo----------------- ............ .............. .......... ......... ...... ................................. ^_____

V —.— -------------------- --------- -............... ........... .. ..... .............. .............. ......... ...— jest oprávněn dopravit!

-------- v............... I........................... ........ ................. ..................... kg lněného semene,

a to v době od....................................... ..... ......do......... ............................. .................................„........ ....

ze (zasílací stanice) ...... ....................................... ...... ........... ....................... .............. .............................

do (stanice určení) ............. ................. ......... ....................................... ........ ...... .....;•............ ............ .........

železnicí nebo parolodí na adresu (jméno a bydliště příjemcovo) ... ........ ...... ............. ................ ...

V ................... , dne 19.... .

Zemědělské podniky 

pro pěstění a zhodnocení Inu 
v Jindřichově Hradci.

Toto osvědčení buď k dopravním dokladům pevně 
připojeno. V dopravním dokladu buď poznamenáno, 
že je osvědčení připojeno. Osvědčení buď stanicí 

určení odebráno.

Ze státní tiskárny v Praze.


