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Čís. 556.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 5. října 1320
o výpomoci při škodách válečných.
Na základě zákonů ze dne 15. dubna 1920)
č. 333 Sb. z. a n., a ze dne 15. dubna 1920)
č. 337 Sb. z. a n., se ustanovuje toto:
§ 1.
Osobám, jež podaly přihlášku válečné škody
ve smyslu vládního nařízení z 21. května 1920,
č. 360 Sb. z. a ti., může bytí ze státních peněz
zálohou poskytnuta nezbytně nutná výpomoc, když
a) škoda tato jest dostatečně prokázána,
b) škodou touto byl žadatel vážně poškozen na
své existenci,
c) nebyl žadatel již jiným způsobem odškodněn,
.d) podpory dosud nezbytně potřebuje.
Existenci žadatele lze za vážně poškozenou
považovat! pouze tehdy, když bez udělení výpo
moci byla by vážně ohrožena.
Při posuzování otázky, zda žadatel pod
pory pro svou osobu dosud nezbytně potře
buje, dlužno přihlížeti k veškerým jeho osobním,
majetkovým a výdélkovým poměrům.
Jsou-li všechny předpoklady tyto splněny,
může býti výpomoc zálohou poskytnuta též po
zůstalým po poškozeném, jestliže tento byl po
vinen podle zákona o ně pečovati, avšak jen
tehdy, když jich výživa byla podstatně závislá na
příjmu osoby poškozené.

Výpomoc tato může býti poskytnuta do jedné
čtvrtiny oné hodnoty, kolik způsobená škoda činí
(při škodách na životě, zdraví a cti) podle zjištění
nabo (při škodách věcných) podle přezkoumání
smíšené komise zřízené podle §8, bodu 2., vlád
ního nařízení z 21. května 1920, c. 366 Sb. z.
a n,, nanejvýše však částkou 10.000 Kč.
§ 3.
O výpomoc budiž žádáno u toho úřadu (po
litického úřadu I. stolice nebo zahraničního za
stupitelstva), u kterého byla podána přihláška
válečné škody.
Jde-li o škody, k jichž zjištění podle § 8
vládního nařízení ze dne 21. května 1920, č. 366
Sb. z. a n.. jsou příslušný komise na území re
publiky Československé, předloží úřad, u kterého
žádost za výpomoc byla podána, žádost tuto,
přezkoumav ji, po případě pox-ovnav ji s úředními
záznamy o přihlášce škody a připojiv odůvodněný
návrh, komisi zmíněné v § 2 tohoto nařízení.
Tato komise rozhodne o žádosti s konečnou
platností podle svého volného uvážení. Výpomoc
vyšší nežli 1000 Kč lze povoliti pouze se sou
hlasem zágtppcě finančního úřadu.
§4.
Jde-li o škodu, jejíž zjištění není možno provésti
na území republiky Československé, může komise
zmíněná v § 2 tohoto nařízení nebo zahraniční
zastupitelstva československé republiky povoliti
státnímu příslušníku bydlícímu v jejím obvodu
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vý^omrvc vmezíeh §§ 1 a 2 tohoto nařízení, i kdvž
š,: i neíii in.vdué zj.štóna, ale jinak ho láověrúé
prokizána.
* 5. Povolením vypomoci nevznik:i' straně’ nárok
na náhradu přihlášené škody. Nabudo-Ii přihláše::;l škoda najirazěha. jest st-.-ina poví .ha k vyzv.;n příslušného politického úřadu I. stonce zá
lohu yrátiti.
§ 6.
Poj;ud se v tomto nařízení mluví o politic
kých úřadech. I. stolice, rozumějí se tím na
uz -mí druhdy uherském administrativní vrchnosti
L stolice.
§ 7.
Obce jsou povinny spolupůsobiti při prová
dění tohoto nařízení.
§8.
Nařízení toto stává se ihned účinným a pro
vedení jeho přísluší ministru vnitra v dohodě se
zúčastněnými ministry.
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Cis. 557.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1920
o obchodu bramborovou sadbouDle zákona ze dne 15. dubna 1920, č 337
Sb. z. a n., upravuje se obchod bramborovou
sadbou takto:
Hospodaření bramborovou sadbou přísluší zá
sadně ministerstvu zemědělství.
Vykup a prodej bramborové sadby skupin b),
cb d) §u _2 provádí zemské obilní ústavy dle
zasad ministerstvem zemědělství stanovených.
Přidělováním^ bramborové sadby skupin b),
y; d), §u 2 může pověřiti ministerstvo zemědějství hlavní zemědělské korporace. Ku krytí
režie spojené s rozdělováním smí býti počítán

popi.! tele, který u-tanoví ministerstvo zemědělství,
iento p jphitek rozdaiovací hradí kupec sadby.
§ 2Při bratub >rové sadbě rozeznávají se 4 sku
piny, a to:
a) původní (originální) sadba,
b) první přesazení původní sadby,
c) další přesazení původní sadby a osvědčená
krajová sadba,
'
d) obyčejná sadba.
Mimo to rozlišuje se bramborová sadba na;
1. stolní brambory, zejména žliitodužinné,
2. ostatní brambory, ze ména průmyslové.
§ 3Pod a), b), c) §u 2 uvedené skupiny bram
borové sadby podléhají uznávacímu řízení, za
vedenému nařízením vlády republiky Českoslo
venské ze dne 27. června 1919, é. 360 Sb. z.
a n., a dle z tsad uvedených ve vyhlášce mini
sterstva zeměd dství republiky československé ze
dne 27. června .1919, č. 361 Sb. z. a n.
§ 4
Brambory, které jsou zabrány do uznávacího
řízení, nepodléhají, dokud o nich nebude roz
hodnuto, záboru pro spotřební účely. Toto roz
hodnutí musí se však stíti do 15. dubna 1921.
§ 5.
Za uznanou sadbu bramborovou může pěstitel •
požadovat! mimo nejvyšší přejímací cenu. ostatní
příplatky a výhody stanovené pro brambory konsumní nařízením vlády republiky českodov.enskó
ze^ dne 13. září 1920, č 520 Sb. z. a n.. ještě
příplatek za sadbu. Tento příplatek stanovuje se
na každých dodaných luO kg sadby takto:
1. při původní sadbě ušlechtěné indiviiluelním
výběrem :
a) u stolních brambórů . . . . až do 65 Kč,
b) u ostatních bramborů . . . . „ „ 60 Kč;
' 2. při původní sadbě ušlechtěné hromadným
výběrem:
a! u stolních bramborů . , . . až do 45 Kč,
b) u ostatních bramborů . . . . „ „ 40 Kč;
3. při prvním přesazení půvo lni sadby:
a) u stolních, bramborů: . . . . až,do 35 Kč,
b) u ostatních bramborů .
„ „30 líc;
4. při dalším přesazení původní sadby a osvěd
čené krajové sadbě:
a) u stolních bramborů . . . . až do 25 Kč,
b) u ostatních bramborů. ... „ „ 20 Kč.

