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§ 3. ,
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo pro zásobování lidu.

Černý v. r.
Dr. Faíka v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Šusta v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr.
Procházka v. r.
Průša v. r.
Dr.
Mičura
v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Husák
v.
r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Brcllík v. r.
Cis. 623.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. listopadu 1920,

kterým prodlužuje se pravomoc Pozemkového
úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona
ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a u., na rok
1921, pokud jde o legionáře.
Na základě § 63, odst. 7., zákona ze dne
30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona pří
dělového) se nařizuje:

Čís. 624.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. listopadu 1920

o úpravě obchodu semenem jetele červeného,
vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, ě. 337
Sb. z. a n., a zákona ze dne 24. června 1920,
č. 418 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ IObchod semenem jetele červeného, vojtěšky
a odpady, podsevky a pod. všech jetelů a vojtěšek
jest podroben státnímu dozoru, jehož prováděním
jsou pověřeny výzkumné a kontrolní ústavy, a to
pro Čechy s Vitoi azskem: Kontrolní stanice semenářskó rady zemědělské pro Cechy v Praze; pro
Moravu s Valčickem a Slezsko s Hlučíuskem:
Moravský zemský výzkumný ústav zemědělský
v Brně; pro Slovensko a Podkarpatskou Rus:
Výzkumný ústav zemědělský v Bratislavě.

•

Ústavy tyto pověřeny jsou prováděním roz
borů, plombováním, známkováním, vystavováním
dopravních osvědčení a kontrolou obchodu dle
zásad tohoto nařízení.

§ 2.
Pravomoc Pozemkového ’ úřadu podle pře
chodných ustanovení § 63 přídělového zákona
prodlužuje se na rok 1921, pokud jde o příděl
půdy do prozatímního vnuceného pachtu legio
nářům nebo sdružením legionářů.
§ 2.
Které osoby dlužno považovat! za legionáře^
ustanovuje § 17, odst. 4., al. 1., odst. 2., pří
dělového zákona.
§ 3.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení.
Provésti je ukládá se všem ministrům.

Černý v. r.,
jako ministerský předseda a ministr vnitra
a v zastoupení nepřítomného ministra za
hraničních věcí,
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
_ ,
jako ministr obchodu a ministr pověřeny
správou úřadu pro zahraniční obchod a v za
stoupení nepřítomného ministra financí
Dr. Procházka v. r.
Průša v. r.
Dr.
Mičura v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák
v. r.
Dr. Gruber v. r
Dr.
Fainor
v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr.
Brdfik
v.
r.
Dr. Šusta v. r.

Obchodníci a hospodářská družstva neb jiné
družstevní korporace jsou povinni prodávati pěsti
telům k účelu domácí výroby semeno jetele červe
ného a vojtěšky jen plombované a zaručené (Zá
ruční — garanční — list dle vzorce č. 1.). Tatáž /•
povinnost ukládá se výrobci při prodeji množství
nad 50 kg.
Plombování provádí se dle zásad Svazu pro
zemědělské a zemědělsko průmyslové výzkumnictyí
v Praze schválených ministerstvem zemědělství.

§ 3.
Vývoz a dovoz semene jetele červeného a voj
těšky povoluje úřad pro zahraniční obchod po sly
šení ministerstva zemědělství.
Vyvážené semeno těchto plodin musí býti
plombováno neb známkováno dle vzorce 6. 2.
V.
Výstupní celní úřady vezmou od zásilek do
ciziny průměrné vzorky a zašlou je příslušnému
ústavu (§ 1) k dodatečné kontrole.
Při dovozu těchto semen musí býti každá
zásilka hlášena vstupním celním 'ýřadem přísluš
nému ústavu (§ 1) a současně zaslán průměrný
vzorek.
Prováděcí předpisy pro celní úřady vydá
ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství.
Dovezená semena jetele červeného a vojtěšky
vyzkouší ústavy (§ 1) na provenienci a původ

