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16.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 14. ledna 1921,

Jímž se provádějí 3, 4 a 5 zákona ze dne
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření 

strojených hnojiv v roce 1921.

Na základě §§ 3 a 18 zákona :« dne 22. pro
since 1920, č. 683 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

Článek I.
Úměrností dle prvního odstavce § 3 zákona 

ze dne 22. prosince 1920, ě. 683 Sb. z. a n., roz
umí se při dodávkách strojených hnojiv fondem 
pro opatření strojených hnojiv na jaře roku 1921 
poměr mezi tuzemskou cenou strojených hnojiv 
a obilí před válkou se zřetelem k současnému po
měru cen obilí a strojených hnojiv na světovém 
trhu.

Článek II.
Pěstitelé řepy a bramborů jsou povinni| za

platit! fondu pro opatření strojených hnojiv pří
platky po" 2 Kč za každý dodaný 1 q cukrovky, 
po případě po 3 Kč na každý dodaný 1 q bram
borů (druhý odstavec § 4, po případě § 5 uvede
ného zákona) do Ihflty a způsobem, jež budou 
určeny vyhláškou, kterou po předchozím schvá
lení ministrem zemědělství uveřejni správá fondu 
v /úředním listě.

Článek III.
Nařízení toto, které nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení, provedou ministři zemědělství a 
financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r, 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Hotowetz v 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
DpTKovařík v. r.
Dr. Fatka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Miěíťra v. r.

Í7.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 14. ledna 1921 .

o náhradních dávkách z věci obsahujících Přísadu 

cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených.

Na základě článku II. a V. rak. zákona ze 
dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., o celním .sazeb
níku a uher. zák. článku LIII. z iv 1907, o celním 
sazebníku, nařizuje se toto:

Článek I.

Ustanovení § 3 prováděcího předpisu ze dne 
21. února 1906, 5. 22 ř. z„ k rak. zákonu o celním 
sazebníku a § 4 prováděcího předpisu ze dne 
28. června 1906, ě. 47.998, k uher. zákonu o celním 
sazebníku se zrušuje se všemi pozdějšími dodat
ky a změnami a nahrazují tímto zněním:

*

§ 3 (uh. § 4).

Náhradní dávky.

Podle odstavce 3. Článku 11. jest vybřrati 
z předmětů, uvedených níže v tabulkách A. a B., 
náhradní dávku:

a) Z věcí s přísadou cukru nebo z cukru vy
robených 54 K za 100 kg čisté váhy/použitého 
cukru;

b) z věcí s přísadou alkoholu nebo z alko
holu vyrobených 12 K 20 li za daňový stupeň po
užitého alkoholu;

c) nežádá-li strana, odevzdávajíc celní pro- 
hlášku výslovně, aby se náhradní dávka vymě
řila dle skutečného obsahu cukru nebo alkoholu 
podle a) a b), vyměří se stálá náhradní dávka 
v následujících tabulkách vyznačená:
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