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Pěstitel ručí za pravost označení a jakost 
gnclby.

§ 13.

Aby mohla býti kontrolována jakost dodávané 
uznané sadby, jsou v Cechách, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi uznávaeí komise, na Moravě 
a ve Slezsku moravský zemský výzkumný ústav 
zemědělský v Brně oprávněny vyžádati si od od
běratelů ověřené kontrolní vzorky. Za tou příčinou 
jsou korporace pověřené přidělováním uznané 
sadby povinny každý příděl v propise zároveň 
hlasiti orgánu kontrolou pověřeného.

Korporace provádějící rozdělování sadby 
bramborové jsou povinny za pomoci svých okrs
kových rozdělovačů dáti odebrati úředně ověřené 
vzorky ihned po dojití zásilky uznané sadby 
bramborové v těch případech, kdy zásilka pře
vyšuje 5000 kg. Příjemce takovéto zásilky jest 
proto povinen hlásiti okrskovému rozdělovači její 
dojití, resp. udati, kdy zásilku od železničního 
úřadu, přejme. Aby okrskoví rozdělovači mohli 
kontrolovati, zda příjemci výše uvedených zásilek 
plní svoji povinnost, jsou hlavní rozdělovači po
vinni jim hlásit1 provedené příděly současně 
v opise. s

Tato povinnost týká se též okresních (žup- 
ních) obilních úřadů, pokud jako příjemci výše 
uvedeného množství bramborové sadby působí.

Neplnění těchto předpisů bude trestáno.

Orgány pověřené kontrolou dodávek bram
borové sadby musí hlásiti zjištěné odchylky 
k trestnímu řízení.

§ 14.
Železnice nebo paroplavební podniky smějí 

přijímati zásilky sadby pouze tehdy, je-li připo
jeno k přepravním dokladům pro každou zásilku 
přepravní osvědčení.

Též pro přepravu sadby po nápravě jest 
nutno vyžádati si přepravní osvědčení.

Vyhotovovatí přepravní osvědčení pro bram
borovou sadbu jsou oprávněny zemské obilní 
ústavy.

řízení vlády republiky československé ze dne
10. října 1919, č. 543 Sb. z. a n., o obchodu 
brambory k sázení, a nařízení ze dne 17. února 
1920, č. 94 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje 
vládní nařízení ze dne 10. října 1919, č. 543 
Sb. z. a n., o obchodu brambory k sázení.

§ 17.
Předpisy tohoto nařízení provede ministr 

zemědělství v dohodě s ministry pro zásobování 
lidu, železnic a vnitra.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Míčura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

Cis. 558.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. října 1920

o stanovení Ihuty dle § 9, odst. 3., zákona že dne
24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní 
půjčce republiky Československé a o účasti ma
jitelů rakouských a uherských válečných půjček 

na její upisování.

§ i-
Peněžní ústavy, které přijaly dluhopisy vá

lečných půjček v zástavu, jsou oprávněny, nepo- 
užije-li dlužník, na něhož se vztahuje ustanoveni 
§ 12 zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. 
z. a n., včetně do 15. prosince 1920 svého práva 
upisovacího, vykonati právo upisovací na vlastni 
účet dle § 9, odst. 3. a 4., shora uvedeného zákona.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení ; provésti je ukládá se správci minister
stva financí.

§• 15.
Pokud nejde o čin přísněji trestný, bude po

trestán ten, kdo proviní se proti tomuto nařízení 
podle trestních ustanovení nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 13. září 1920, 
č. 520 Sb. z. a n.

§ 16.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Zároveň pozbývají platnosti předpisy ná

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r. 
Dr. Míčura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.


