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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
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označí na obale; při prodeji jest prodávající po
vinen blásitj kupujícímu původ semene dle označení
;aa obale.
J,
§ 4.
Úřad pro zahraniční obchod vybírá při po
volování vývozu jetelových semen a vojtěšky kromě
obvyklého vývozního poplatku ještě zvláštní po
platek, jehož výše bude určena způsobem přede
psaným v § 12 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 13. července 1920, č. 442 Sb.
z. a m 1'ento zvláštní poplatek odvede se ministru
zemědělství k použití pro zásobení zemědělství
strojenými hnojivý.
Ustanovení toto má zpětnou platnost na veškerá
vývozní povolení udělená od 1. listopadu 1920,
§ 5.
Prodej odpadů, podsevků a pod, semene všech
jetelů a yojtěšek jako osiva ve vnitrozemí a při
míchávání jich do prodejného osiva jsou zakázány.
Vyvoz těchto odpadů, podsevků a pod. za
hranice Československé republiky povoluje po sly
šení ministerstva zemědělství úřad pro zahraniční
obchid v Praze, a to jen na potvrzení příslušného
ústavu (§ 1), že se jedná skutečně o odpady, podsevky a pod
Výstupní celní úřady vezmou při zásilkách
do ciziny průměrné vzorky a zašlou je přísluš
nému ústavu (§ 1) k dodatečné kontrole.
§ f)
_ Za plombování, atestování, známkování a zkou
šení semene jetele červeného, vojtěšky a odpadů,
podsevků a pod. mají ústavy (§ 1) právo vybírá ti
náhradní poplatek dle příslušných tarifů, které
budou uveřejněny v Úředním listě Československé
republiky.
Poplatek za vystavovaní dopravního osvědčení
jest 40 hal. za každých 100 kg zásilky.
§ 7.
^ Železnice, pošty a paroplavební podniky smějí
prijimati zásilky semene červeného jetele, vojtěšky,
odpadů, podsevků a pod. všech jetelů a vojtěšek
k dopravě ve vnitrozemí jen tehdy, je-li k zasílacím listinám připojeno dopravní osvědčení vy/. dané příslušným ústavem (§ 1) dle vzorce č. 3.
Tež pro dopravu po nápravě musí býti vyžádáno
dopravní osvědčení.
Jakmile dojde zásilka do stanice určení, od
dělí staniční úřad k zasílací listině přiložené do
pravní osvědčení a odešle jo ihned příslušnému
ústavu (§ 1).

§ S.
Přestupky tohoto nařízení a předpisů podle
něho vydaných, jakož i každé spolupůsobení při
zmaru povinností v tomto nařízení stanovených,
pokud nepodléhají přísnějším trestám, trestá poli
tický okresní úřad, na Slovensku a na území Podkaipatske Rusi administrativní policejní vrchnost
peněžitou pokutou do 20.000 Kč nebo tresty vě
zením až do 6 měsíců.
uvedené v § 1 jsou povinny hlásiti
zpšt<mé přestupky proti tomuto nařízení politickým
úřadům, na Slovensku, a na území Podkarpatské
Rusi administrativním policejním vrchnostem by
dliště osoby, jež. přestupkem se provinila.
Zásilky semene červeného jetele, vojtěšky,
odjoadů, podsevků a pod. všech jetelů a vojtěšek
neodpovídající povolení, mohou kromě toho býti
zabaveny a za propadlé prohlášeny.
Spáchá-li přestupek živnostník, lze zároveň
nařídí ti odnětí živnostenského oprávnění.
v, Zkrácení poplatků vybíraných dle § 4 tohoto
nařízeni trestá- se dle ustanovení § 3 zákona ze
dne 24. června 1920, č. 418 Sb. z. a n.
§ 9.
N řízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr země
dělství v dohodě s ministrem pověřeným správou
úřadu pro zahraniční obchod, ministrem financí,
vnitra a železnic.
Tímto nařízením zrušuje se nařízení ze dne
25. listopadu 1919, č. 628 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu semenem jetele červeného a vojtěšky,
a zároveň pozměňuje se § 15 nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 11. června 1920,
č. 390 Sb. z. an., o úpravě obchodu obilím, luště
ninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich,
dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem.

Černý v. r.

Popelka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Hotowetz v. r. Husák v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr.
Dr.
Dr.

1559
-v

Vzorec č. 1.

Záruční (garanční) list.
.níže uvedené

Poděpsaný dodal (jméno kupujícího) ----

množství plombovaného a atestovaného semene jetele červeného a vojtěšky. Přezkoušení provede

Číslo

Druh semen

Prodané množ
ství

Cena 1 kg
Kč

h

Zaručená hodnota
semene červeného
jetele a vojtěšky*)

Poznámky

Pod;-is prodávajícího:

Místo a datum:

Tento list svědky podepsaný budiž kupujícím zaslán se správně vzatým
vzorkem

ústavu (§ 1) —-- --------------------------------;-------------—.... .........................

Ověřeni.
Podepsaní svědkové přítomní při braní vzorků doznávají, že )
zásilka před vzetím vzorku byla nepoškozená,
znamení (_________) a čísla plombovaných pytlů (------- --) byla správná
(a) vzorek ku rozboru zaslaný byl správně vzat dle předpisů minister
stvem zemědělství vydaných.
Místo

a datum:

*) Nehodící škrtni.

i

svědků:

Záruční listiny zasílají za režijní poplatek příslušné
ústavy (§ 1)

Záruční listiny zasílají za režijní poplatek příslušné
ústavy (§1)

příslušný ústav (§ 1) na účet: ............... .............-...... ...... .......... -.................... -......... -.....................

