tohoto nařízení a předložití průkaz o tom mini- í
Cis. 200.
sterstvu zemědělství.
Nedosahoval-li by udržovací fond, zřízený Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 3J. března 1920
již před platnosti prováděného zákona, výše sta
novené v prvém odstavci §u ió, nastává povin o příplatku k Přejímacím cenám bramborů při do
nost k jeho doplnění na tuto výši, jakmile bude
dávce bramborů nad předepsaný kontingent.
k úhradě nákladu udržovacího použito podstaty
fondu. O případném jeho doplnění platí obdobně
ustanovení §u 3 tohoto nařízení.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
ě. 307 ř. z., uherského zák. článku LXIÍl!
(Q,
z roku 1912 a článku L. z roku 1914, nařizuje
!ň /.
se toto:
K §u 17.
§1.
Závazky veřejnoprávních korporací, druž
stev a pod., jež jsou zákonitě neb i jinak zavá
Za pozdní brambory sklizně roku 1919, které
zaný udržovat! podniky neb jich součásti již pro do konce dubna 1920 skutečně byly dodány nad
vedené, které nemají' udržovacího fondu, zůstá- kontingent pěstitelům předepsaný (§ 7 nařízeni
■\ají prováděným zákonem nedotčeny a ponechá ZS, dnř
1919’ č. 504 Sb. z. a n.), zaplatí
vá se těmto korporacím na vůli, chtějí-li doda příslušný Zemský obilní ústav pěstiteli příplatek
tečně zříditi pro takový podnik udržovací fond 28 korun za 1 q zdravých, přiměřeně suchých,
obdobně dle ustanovení §u 15 zákona a §§ň 3—5 země a klíčů prostých bramborů bez rozdílu
tohoto nařízení.
druhu.
Bylo-li bsr však udržování podniků těch neb j
Příplatek zaplatí se i za podzimní brambory
jich součástí zanedbáváno, jest povinností dohlé- sklizně r. 1919, jež dodány byly před platností
dacích orgánů (§ 5 tohoto nařízení) k tomu puso- tohoto nařízení.
bid, aby pro takový podnik k jeho udržování za
Tento příplatek připojuje se k ceně, jež sta
vázanými činiteli udržovací fond utvořen byl.
novena
byla nařízením ze dne 29. července 1919,
V úmluvě, již dlužno o zřízení udržovacího č. 435 Sb.
z. a n., o nejvyšších cenách bramborů
fondu uzavřití, buďtež zvláště uvedeny, po pří- j
a
tvoří
s
ní
plnou přejímací cenu. Kromě toho obpádě upraveny:
držh zemědělec příslušný příplatek vzdálenostní
1. účel, rozsah a druh podniku;
jakož i příplatek za přezimování (§§ 1 a 2 nařízení
2. činitelé povinní k udržování provedených ze dne 29. července 1919, č. 435 Sb. z. a n.).
úprav a meliorací;
Nárok ná vyplacení příplatku vzniká, jakmile
zemědělec překročí předepsaný kontingent.
3. výše udržovacího fondu;
4. úhrada nákladu spojeného ' se zřízením j
Zevrubnější ustanovení výpočtu, zda kontin
udržovacího fondu;
gent byl splněn, vydá zemská správa politická
(zemský hospodářský úřad).
5. příspěvek ze státního, melioračního fondu j
a z prostředků zemských, celkový příspěvek zá- :
. § 2.
jemníkú, jakož i podmínky pro výplatu a spláceni
těchto příspěvků;
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle
6. provádění udržovacích prací a správa §§ 41—45 nařízení ze dne 15. září 1919, č. 504
udržovacího fondu.
Sb. z. a n.
§ 8.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr
hlášení.
Provedení jeho ukládá se ministru pro
zemědělství v dohodě s ministrem financí.
zásobování lidu.
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Sountág v. r.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veseíý v. r.'
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hanini v. r.
Houdek v. r.

Sonntág v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r,
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.

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

