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IV. V obvodu okresního finančního ředitelství 
v Olomouci.

16. Olomouc, hlavní celní úřad I. tř. ve 
městě s odbočkou na nádraží s pravomocí hlav
ního celního úřadu I. tř., oprávněný poukazovat! 
zásilky zboží stručným oppvědním řízením v do
pravě železniční, odbavovatí zásilky pálených 1L 
hovin a piva ve výstupu, denaturovaný olivový, 
podzemnicový a ricinový olej, poštovní zásilky 
Čerstvých rostlin, vlněnou přízi saz. pol. 223 a 
224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 250 a) a 
256 a).

17. Nový Jičín, hlavní celní úřad I. tř.
, Tento- celní úřad jest oprávněn poukazovat! 
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do. 
pravě železniční, odbavovali zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati denaturovaný 
•olivový, podzemnicový a ricinový olej, poštovní 
zásilky živých rostlin, vlněnou přízi saz. pol. 223 
a '224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 250 a) 
a 256 a).

18. Mor. Š u m p e r k, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad lest oprávněn poukazovat! 

zásilky zboží stručným opovědním řízením y do
pravě železniční, odbavovali zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati olivový pod
zemnicový a ricinový olei po cřenaturování, po
štovní zásilky živých rostlin, vlněnou přízi saz. 
Pol. 223 a 224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 
250 a) a 256 a).

19. Prostějov, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat! 

zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční.

' Tím se doplňují a pozměňují seznamy celních 
úřadů z 1. července 1909, č. 116 ř.. z., a zc dne
30. června 1919, č. 371 Sb. z. a n., ohledně celních 
úřadů v obvodu zemského finančního ředitelství 
v Brně.

Ministr finand: 

Sotsniáy v. r.

Cis. 150.
Hařízejsí vlády rejaraMiky (5esls®slovenské 

zo dno 24. úií».ra 1820

o opatřeni strojených Iinojiv.
Podle zákona zc dne 24. července 1917, 

Č. 307 ř. z„ a uherská zák. Čt. LXIII. z r. 1912 
a či. L. z r. 1914, se nařizuje:

S i. '
Ministerstvu financí republiky Českosloven

ské se ukládá;

1. aby za účelem zásobení zemědělství stro
jenými hnojivý v podzimu r. 1920 a na jaře r. 1921 
sdružením továren na superfosfáty neb jednotli
vým majitelům takovýchto továren poskytlo va
lutu, potřebnou k nákupu surovin k výrobě super- 
fosfátu (surových fosfátů, sirných kyzů, dusič
nanu sodnatého a pod.) až do množství potřeb
ného k výrobě 200.000 tun superfosfátu a až do 
výše nákladu 260,412.500 Kč,

2. aby za tímže účelem poskytlo sdružením 
neb osobám ledek dovážejícím valutu až do výše 
nákladu 275,000.000 Kč k nákupu ledku chilského' 
neb jiného hnojivá dusíkatého až do množství
50.000 tun,

jestliže se sdružení a osoby ad 1. a 2. 
uvedené závaží řečené suroviny a hnojivá po 
dohodě se zúčastněnými ministerstvy oio doby 
s nimi smluvené do území republiky Česko
slovenské dopraviíi, pokud se týká na superfosfát 
zpracovat! a vládě prodat! za cenu v § 2 stano
venou.

§2.

Ministerstvo zemědělství převezme od sdru
žení majitelů továren neb osob v §u 1, aá 1. a 2^ 
uvedených umělá hnojivá od nich dle 1 opa
třená neb vyrobená za cenu, jež odpovídá zapla
cenému obnosu za zboží samo, dopravu, úroky a 
přiměřené výrobní náklady s připočtením 4%ního 
zisku podnikatelského. Způsob přezkoumání 
těchto položek upraví se nařízením ministerstva 
zemědělství.

Ministerstvo zemědělství přidělí takío zí
skaná umělá hnojivá (superfosfát i hnojivá dusí
katá) zemědělcům ve smyslu nařízení vládního ze 
dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., za ceny, 
stanovené jím v dohodě s ministerstvem financí.

Ceny. ty stanoveny buďtež tak, aby vzhle
dem k; cenám zemědělských výrobků rostlinných 
bylo umožněno zemědělcům použiti hnsjiv těch 
bez hmotných ztrát.

Rozdíl mast cenou, stanovenou dle § 2 
včetně případných kursových ztrát, a cenou pro
dejní, dle tohoto paragrafu stanovenou, nese stát.

§4.

Provedením tohoto nařízení, které nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuji se ministři 
zemědělství, financí, obchodu a věcí zahraničních.

Dr. Ve&eíý v. r., v zastoupení min. předsedy.
SonntáK v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
ilabrnism v. r. 
Prášek v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Winter v, r. 
Dr. íieidler v. r 
Dr. Franke v. r. 
Híímpl v. r.
Dr. Hodža v. r. 

Houdek v. r.

/

Státní tiskárna v Praze.


