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Cis. 628.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1919

o úpravě obchodu semenem jetele červeného 
a vojtěšky.

Dle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r. 1912 a čl. L 
z r. 1914 nařizuje se:

§ 1.
Obchod semenem jetele červeného a vojtěšky 

jest podroben státnímu dozoru, jehož prováděním 
jsou pověřeny semenářské stanice, a to pro Ce
chy: Kontrolní stanice semenářská rady zeměděl
ské pro Čechy v Praze; pro Moravu, Slezsko a 
Slovensko: Moravský zemský výzkumný ústav 
zemědělský v Brně.

Tyto stanice jsou povinny hlásit! zjištěné pře
stupky politickým úřadům sídla obchodníka, pří
padně výrobce.

§ 2. |

Semeny jetele červeného a vojtěšky obchod
níky jako osiva pěstitelům prodávaná musí býti 
plombována, včetně atestována příslušnou seme- 
nářskou stanicí-(§ 1) dle zásad svazu pro země
dělské a zemědělsko-průmyslové výzkumnictví 
v Praze, schválených ministerstvem zemědělství.

Semena jetele červeného a vojtěšky, která 
mají býti plombována, musí vykazovati nad 96% 
čistoty a nad 83% klíčivosti.

Obchodníci semenem jetele červeného a voj
těšky ručí za atestovanou jakost dodávaného se
mene a pěstitele mají právo dáti si tuto jakost se
mene bezplatně přezkoušet! u oné semenářské 
stanice (§ 1), která plombování a atestování pro
vedla, zašlou-li s ověřeným vzorkem současně 
číslo atestovaného pytle.

§3.

Při prodeji výrobcem pěstiteli musí býti pro
dávaná semena jetele červeného a vojtěšky zkou
šena příslušnou semenářskou stanicí ($i 1) na ko
ko tici, jde-li o množství nad 50 kg, na základě za
slaného vzorku o čisté váze nejméně 100 g.

Výrobce při tom béře na sebe odpovědnost, 
že prodávahé semeno odpovídá vzorku na koko- 
tici zkoušenému.

§ 4.

Vývoz -semen jetele červeného a vojtěšky 
z území republiky československé, jakož i dovoz 
těchto semen jest vázán na souhlas ministerstva 
zemědělství.

Při vývozu těchto semen a jich odpadů, pod- 
sevků a pod. vezmou výstupní celní úřady prů
měrně vzorky,, které zašlou příslušné semenářské 
stanici (§ 1) k dodatečné kontrole. „

Při dovozu musí býti každá zásilka červe
ného jetele a vojtěšky při vstupu na území Česko
slovenské republiky hlášena pohraničním celním 
úřadem se současně zaslaným vzorkem příslušné 
semenářské stanici (§ 1).

Příslušné prováděcí předpisy pro celní úřady 
vydá ministerstvo financí ve shodě s minister
stvem zemědělství.

Semenářská stanice {§ 1) přezkouší prove
nienci dovezených semen a jich původ označí na 
obalu.

Při prodeji dovezených semen musí prodáva
jící hlásiti kupujícímu původ semene dle označení 
na obalu.

§ 5.
/

Prodej odpadů, podsevků a pod. semene 
jetele a vojtěšky jako osiva ve vnitrozemí a při
míchávání jich do prodejného osiva jsou zaká
zány.

Vývoz odpadů, podsevků a pod. těchto semen 
za hranice Československé republiky povoluje za 
souhlasu ministerstva zemědělství Českosloven
ská vývozní a dovozní komise v Praze a sice jen 
na základě potvrzení příslušné, semenářské sta
nice (§ 1), že se jedná skutečně o odpady, pod- 
sevky a pod.

§ 6.

Za plombování, atestování, zkoušeiiLsemene 
jetele červeného a vojtěšky a jich odpadů, pod
sevků a pod. mají semenářské stanice (§ 1) právo 
vybírati poplatek dle schválených tarifů.

§ 7.
Železnice a paroplavební podniky smějí při- 

jímati zásilky červeného jetele a vojtěšky a jich 
odpadů, podsevků a pod. k dopravě ve vnitrozemí 
jen tehdy, je-li k zasílacím listinám pro každou 
zásilku připojeno dopravní osvědčení dle připo
jeného vzorce. Též pro dopravu po nápravě musí 
býti vyžádáno dopravní osvědčení.

Vydáváním dopravních osvědčení pověřují 
se, pro Čechy: Kontrolní stanice semenářská ze
mědělské rady pro Čechy v Praze; pro Moravu a 
Slezsko: Moravský zemský výzkumný ústav ze
mědělský v Brně; pro Slovensko: Zemědělský re
ferát ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 
v Bratislavě.

Poplatek za vystavení dopravního osvědčení 
za každých 100 kg stanoví ministerstvo země
dělství.
*
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Jakmile dojde zásilka do stanice určení, od
dělí staniční úřad k zasílací listině přiložené do
pravní osvědčení a odešle je ihned příslušné se- 
menářské stánici (§ 1>.

® 8.

Přestupky tohoto nařízeni a předpisů podle 
něho vydaných, jakož i každé spolupůsobení při 
zmaru povinností v tomto nařízení stanovených, 
trestá politický okresní úřad peněžitou pokutou 
do 20.000 K, nebo tresty vězením až do 6 měsíců.

Zásilky semene červeného jetele a vojtěšky, 
jich odpadů, podsevků a pod. neodpovídající po
volení mohou býti kromě toho zabaveny a za pro
padlé prohlášeny.

Spáchá-li přestupek živnostník, lze kromě 
toho, pokud jsou tu předpoklady § 133 b), odst. 1, 
lit. a) živnostenského řádu, naříditi odnětí živno
stenského oprávnění.

§ 9.

Nařízení toto, vztahující se na celé území re
publiky Československé,'* nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem 
obchodu, financí a železnic.

Zároveň zrušují se nařízení ze dne 19. února 
1919, i. 91 Sb. z. a n., o dopravě semene, pod
sevků a odpadů červeného jetele ve vnitrozemí, 
a nařízení ze dne 24. července 1919, č. 425 Sb. z. 
a n., jímž doplňuje se nařízení ze dne 19. února 
1919, č. 91 Sb. z. a n.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.
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Dopravní osvědčení o
pro semena jetele červeného a vojtěšky a jich odpadů, podsevků a pod. o*

Těmto útržkem ggriilfepž se ďop^awni osvědčeni mmitr*

k náteladŠBiimu listu.
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Státní tiskárna v P#aze.
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