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(3) Opatření podle tohoto paragrafu jest pří- 
pustno jedině v řízení před řádnými sborovými 
soudy první stolice a jest vyloučeno zejména u li
dových soudů pro potrestání válečné lichvy.

§ 7.

(x) Samosoudce projedná věc podle ustano
vení, platných pro řízení před sborovými soudy 
první stolice. Při tom má práva i povinnosti před
sedy i senátu.

C) Jako hlavní trest smí uložiti jen trest 
zmíněný v § 6. Překročení tohoto ustanovení je 
důvodem, zmatečnosti podle § 281, č. 11., řádu 
trestního ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a 
podle §385, č. 2., řádu trestního, zák. čl. XXXIII. 
z r. 1896.

(3) Dojde-li při hlavním líčení k rozšíření ob
žaloby, prohlásí veřejný žalobce, zda trvá na 
svéni návrhu co do výše trestu.

(4) Obdobně platí i zde ustanovení § 5 tohoto 
neodkladného opatření.

§ 8.

0) Ustanovení o sazbách trestních, uvede- 
.ných v §§ 1 a 2, platí' také, soudí-li jmenované tam 
trestné činy soud vojenský.

(■) Užijc-li soud této sazby, ťná také právo 
trest zmírniti podle první věty § 125 voj. tr. z. a 
nevylučuje se tím jeho povinnost trest zkrátí ti 
podle § 92 voj. tr. z.

(“) Věc, která náleží k příslušnosti soudu di- 
visního, může za obdobných podmínek, Jak jsou 
uvedeny v ©§ 6 a 7, projednati jéďéh důstojník 
jus'iční jako samosoudce.

Platnost čl. I., č. 3., 4. a 11. zákona ze dne
18. prosince 1919. č. 1 Sb. z. an. z roku 1920, pro
dlužuje šfe do dne 31. prosince 1921.

J
■ § 10.

(’) Neodkladné opatření nabude účinnosti 
tísmého dne po vyhlášení a pozbude jí uplynutím 
31. prosince 1921.

(2) Třes tni věci, v nichž do dne účinnosti to
hoto neodkladného opatření nebylo zahájeno 
hlavní přelíčení, nebo v nichž je nutno hlavní pře
líčení opakovali, budtež projednány podle tohoto 
neodkladného opatření, učíní-li žalobce dodatečně 
návrh podle §§ 4 a 6 a nepodá-ii v případě § 6 ně
který z obžalovaných aneb obhájců odporu ve 
lhůtě třídenní, počítané od sdělení tohoto návrhu 
obhájci. Opravný prostředek jest tu vyloučen. \

Výkon tohoto neodkladného opatření ukládá 
se ministrům spravedlnosti a národní obrany.,

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

jako náměstek ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.

Dr. Winter v. r.. .
jako ministr sociální péče a v Zastoupení nepří

tomného ministra spravedlnosti.
Jolianis v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Markovič y. r. Habrman v. r. 

Staněk v. r.,
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení ne
přítomného ministra veř. zdravotnictví a těl. vý
chovy a spiávce ministerstva pro sjednocení zá
konodárství a organisace správy v Ceskosloven- 

ské republice. .

Dr. Hotowetz v. r.,
jako ministr, jenž řídí úřad fmo zahraniční obchod, 
a v zastoupení nepřítomného ministra obchodu.

§ 11.

Cis. 481.
Nařízení vlády republiky Československá 

ze dne 15 července 192D

o upotřebení obijí a mlýnských výrobků 
ke krmení. 1

Na základě zákona, ze dne 15. dubna 1920, 
cis. 337 Sb. z. a n„ nařizuje se takto:

§ 1.

Zeměděišfívjliodnikatelé směji podle § 5, lit. b), 
nařízení vlády republiky Československé ze dne 
11. června 1920, čís. 390 Sb". z. a n., dle násle
dujícího ustanovení používat! ké krmení pouze 
tyto druhy obilí a luštěnin:

; 1. zadinti, . y ‘ y
2. oves, ,
3. 'kukuřici,
4. vylušíěné kukuřičné palice, (
o. ječmen,
6. vilce v, / /
7. ' pelušku,
8. bob,
9. proso,

10. směskp přirozenou.

Uvedené druhy obilí a luštěnin Smějí k tomu 
účelu býti i sešrotovány dle platných předpisů 
o šrotování.
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§ 2.

‘ 3a zadinu pokládají se yeškeré k mletí se 
nehodíc! obilí a veškeré luštěniny, k'eré od
padnou při mlácení a čištěni jich. Náleží tudíž 
k zadínč i plevelové semeno.

Zadinu smějí zemědělci zkrmití ve vlastním 
hospodářství až do výměry 5% úhrnného 
množství vymláceného obilí a luštěnin.

Část zadiny tuto výměru přesahující bud 
dodána Státnímu obilnímu ústavu.

§ 3.

Oves vlastní sklizně se ponechává zeměděl
cům ke krmení pro koně a po dobu těžkých pol
ních prací též pro ostatní tažný dobytek, pokud 
zbude po dodávce uloženého kontingentu ovsa.

Ministerstvo pro zásobování lidu může po
dle potřeby omezili používání ovsa ke krmení 
i na určité nejnižší denní dávky.

§ 4.

Kukuřici, vyluštěné kukuřičné paljcc, vikev, 
pelušku, vlčí i jiný bob všeho druhu, vyjímaje 
jedlý bob, a směsku smějí držitelé hospodářského' 
zvířec va zkrmili bez obmezení, avšak bez 
újmy případné povinnosti dodávkové.

Vzhledem k § 1. odst. ?., nař. vlády repu
bliky Československé ze dne 11. června 1920, 
čís. 390 Sb. z. a n., bud pokládána za směsku 
ve smyslu tohoto nařízení každá přirozená směs 
obilí s luštěninami.

Uměle připravovat! směsku mícháním obilí 
a luštěnin neb jiných plodin jest zakázáno.

§ 5.
Z ječmene ve vlastním hospodářství sklize

ného smějí zemědělci zkrmiti svým vlastním 
dobytkem nejvýše 25% toho množsfH jež zbude 
z celkové výroby po srážce osevní potřeby. Do 
tohoto množství buď započtena zadina při mlá
cení a Čištění ječmene získaná.

Zemědělským podnikům, jež pěstují ječmen 
ve větším rozsahu, může zemská správa ■ poli
tická (Hospodářský úřad pro Slovensko, Zemský 
hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus) 
množství ječmene, jež má býli ponecháno kíi 
zkrrnení. snížiti pod 25% sklizně, když by vý
měra 25%ní přestoupila potřebu hovězího do
bytka podniku, jež musí bytí bezpodmínečně 
uhrazená.

Naopak může minisíeřstvo pro zásobování 
lidu v případech zřetele hodných, kde stav do
bytka by toho vyžadoval, přiměřeně zvýšiti 
množství ječmene ke krmení nad 25% sklizně.

§ 6.

Pokud zemědělci nepoužijí oprávnění jim 
v ■§§ 2—4 přiznaných, jsou povinni zbývající 
množství plodin tam zmíněných prodali Státnímu 
obilnímu ústavu.

Právní jednání těmto předpisům odporující 
jsou neplatná.

š 7.

Otruby získané při mletí obili, jež držitelé 
zemědělských podniků smějí dle § 5, bod 1., 
lit. a), nařízení vlády republiky Československé 
ze dbe 11. června 1920, čís. 390 Sb. z. a n., spo- 
třebovati, jsou jim ponechány ke zkrmení.

§5.

Pěstitelům pšenice neb žita dodaného Stát
nímu obilnímu ústavu náleží 60% toho množství 
otrub, jež dle předpisu o mletí odpovídá množství 
dodaného obilí. ’

Nárok tento přísluší z obilí, jež dodáno bylo 
jako uznané osivo.

Při dodávce obilí Státními obilnímu ústaVu 
obdrží pěstitel od zmocněnce tohoto ústavu od- 
běrací list, ve kterém budíž příslušné množství 
otrub číselně udáno.

Nárok na povinné otruby musí býti uplatněn 
ihned při. vyhotovení odběrácího listu. Tyto 
otruby musí osoba k odběru oprávněná do 
3 týdnů ode dne přídělu odebrati, jinak opráv
nění zanikne.

§ 9.

Příděl otrub v § 8 zmíněných (otruby po
vinné) oprávněným zemědělcům obstará Státní 
obilní ústav. Ostatními otrubami, jakož i veške
rými odpadky mlýnů, podniků na loupání ovsa 
a krupáren, jakož i množstvím zadiny, ovsa, ku-_ 
kuřice, kukuřičných palic, smčsky, vikve, pe- 
liišek a vlčího bobu Státním obilním ústavem za
koupeným- (§ 6) nakládá Státní obilní ústav dle 
příkazu ministerstva pro zásobování lidu.

§ 10.
Mlýny, podniky na loupání ovsa a krupárny 

jsou povinny dodati Státnímu obilnímu ústavu 
předepsané nebo později snad nařízené výkazy 
6 své výrobě a o stavu svých zásob otrub a jina
kých obilních odpadků, dáti všechna žádaná 
vysvětlení a zaslati, kdykoliv budou vybídnuty, 
vzorky svých odpadkových výrobků.

Státní revisní kancelář (Státní obilní ústav) 
jsou oprávněny v těchto závodech během pra
covní doby revidovat! stav zásob, otrub a jhiých 
obilních odpadků'. o. PS

Majitelé zemědělských podniků ai jiní -ciio^ 
vatelé dobytka jsou povinni dáti zmocněncům

132*
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jich k jejich žádosti vysvětlení o počtu svého do
bytka a svých zásobách kfraiv.

§ 11.

Přestupky tohoto nařízení trestají se podle 
§' 16 a násl. nařízení vlády, republiky Českoslo
venské ze dne 11. června 1920, čís. 390 Sb, z. an.

§ 12.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem svého 
vyhlášení. Týmž' dnejn pozbývají platnosti naří
zení vlády republiky Československé ze dne 
15. července 1919, čís. 386 Sb. z. a n., ze dne
8. srpna 1919, č. 482 Sb. z. a n., a ze dne 14. dubna

1920, čís. 238 Sb. z. a n., jakož i všechna nařízení, 
jež jsou v rozporu s nařízením tímto.

§ 13.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lidu,

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.

Dr. Engliš v. r- Dr. Meissner v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Sonntág v. r.
Staněk v. r. Dr. Winter v. r.
Johanis v. r. Stříbrný v. r.

Ze státní tiskárny v Prazé.


