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Článek 7. ?o.

Použití fondu k jiným účelům nebo jiným 
způsobem, než v stanovách je určeno, jest nepří- 
pustno. K souhlasnému návrhu pozemkového úřa
du a ministerstva národní obrany může však vlá
da převésti jmění tohoto fondu zcela nebo z čá
sti do všeobecného fondu pro podporu vnitřní ko- 
lonisace (§ 18 zákona úvěrového), nebude-li dosti 
oprávněných uchazečů.

Článek 8.

Jednací řád kuratoria.

Nařízeni vlády republiky československé 
ze dne 9. úuora 1921,

jimž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření 

strojených hnojiv v roce 1921.

Na základě §§ 10, 12 a 18 zákona ze dne 
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., nařizuje se 
toto:

Schůze kuratoria svolává předseda dle po
třeby. Pozvání doručiti jest státnímu pozemko
vému úřadu, který má právo do schůzí kuratoria 
vysílat! své referenty s hlasem poradním.

Kuratorium jest schopno usnášení, je-li příto
men předseda a jeden jeho člen. O schůzích ku
ratoria budiž veden stručný zápis, jehož obsah 
budiž včas oznámen státnímu pozemkovému 
úřadu.

Předseda státního pozemkového úřadu:

Dr. Viškovský v. r.

69.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 18. února 1921, 
kterým se zrušují nejvyšši ceny droždí, stano
vené nařízením ze dne 1. července 1920, č. 419 

Sb. z. a n.

šení

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Nejvyšši ceny droždí, které byly stanoveny 

nařízením shora uvedeným, se zrušují. Předpisy 
o stíhání lichvy zůstávají tím nedotčeny.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 

§3.
Provedeni tohoto nařízení ukládá se ministru 

Pro zásobováni lidu.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Patka v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Gruber v. r. Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fajnor v. r.

Článek I.

O) Starosta obce, v jejímž území pěstoval 
aspoň jeden pěstitel v roce 1920 více než 25 kop 
chmele sadby starší než z roku 1920, jest povi
nen do 14 dnů ode dne účinnosti tohoto nařízení 
sestavili trojmo dle vzorce k tomuto nařízení při. 
pojeného seznam všech těchto pěstitelů s udáním, 
kolik celých kop chmele v r. 1920 každý z nich 
celkem, nehledí-li se k sazenicím z r. 1920, v úze
mí obce pěstoval a kolik činí jeho příspěvek do 
fondu pro opatření strojených hnojiv, počítá-li se 
■30 Kč na každou shora uvedenou kppu chmele. 
Pěstitelé chmele, kteří pěstovali v r. 1920 chmel 
ve 2 nebo více obcích, tak že v žádné z nich ne
měli chmele více, než 25 kop sadby starší než 
z r. 1920, jsou povinni do 8 dnů ode dne. kdy na
řízení toto nabude účinnosti, ohlásit? starostovi 
obce, ve které pěstovali v r. 1920 nejvíce chmele 
řečeného druhu, jména všech ostatních obcí. ve 
kterých v r. 1920 pěstovali chmel sadby -starší 
než z r. 1920 i počet kop tohoto chmele, by dle 
toho seznam doplnil. Do téže lhůty jsou povinni 
též pěstitelé chmele, kteří aspoň v jedné obci pě
stovali v r. 1920 více než 25 kop chmele, ohlá
sili k témuž účriu starostovi obce. ve které 
v r. 1920 pěstovali nejvíce chmele, iména všech 
obcí, ve kterých v témže roce pěstovali méně než 
25 kop chmele sadby starší než z r. 1920 í počet 
kop tohoto chmele.

(2) Každý pěstitel chmele v obci jest povinen 
obecnímu starostovi sděliti k jeho vyzvání ne
prodleně veškeré skutečnosti, mající význam pro 
sestavení seznamů v předešlém odstavci uvede
ných. V obcích, na jichž území se vztahuje čin
nost spolků nebo jiných organisací pěstitelů 
chmele, jsou tyto spolky a organisace povinny 
poskytnouti obecnímu starostovi, požádá-li za to, 
neprodleně veškerá Jim známá, k sestavení řeče
ných seznamů potřebná data, zejména soupisy 
jednotlivých pěstitelů chmele s počtem kop chmele 
jimi v obci v r. 1920 pěstovaných.

(3) Seznamy ty vyloží obecní starosta v kaž. 
dé obcí, o niž se jedná, v měsíci únoru r. 1921 
k veřejnému nahlédnutí po 8 dnů a současně vydá 
o vyložení tom způsobem v obci obvyklým ve-
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řeinou vyhlášku s doložením, že každý může 
v uvedené době do seznamů nahlédnouti a po- 
dati připomínky proti správnosti neb úplnosti jich 
a příspěvků v nich vyměřených a žádati za opra
vu a doplnění seznamů těch. Ve vyhlášce řečené 
budiž výslovně upozorněno na následky spojené 
dle tohoto nařízení s vyložením a uzavřením 
těchto seznamů.

(4) Do 6 dnů po řečené lhůtě obecní starosta 
po případném vyšetření věci, zejména vysvět
lení podaných snad připomínek a žádostí za opra
vy a doplnění, rozhodne o připomínkách a žá
dostech těch, vyrozumí co nejrychleji o rozhod
nutí tom osoby, jichž povinnosti platiti příspěvek 
se týkají tyto připomínky nebo žádosti za opra
vu a doplnění seznamu podané dle odstavce tře
tího upraví dle toho po případě seznamy, opatří 
je datem a uzavře a stvrdí je ve všech stejno
pisech svým podpisem a obecní pečetí. Je-li 
v obci více než 10 příspěvkem povinných pěsti
telů chmele, mohou si určití 2 důvěrníky a ozná- 
miti jejich jména v době vyložení seznamů obec
nímu starostovi, jenž jest povinen před Uzavře
ním seznamů a případným rozhodnutím o poda
ných připomínkách tyto důvěrníky vyslechnout!, 
v seznamech uvésti, že se tak stalo, a připojit! 
k seznamům jejich případné poznámky. Neurčí-li 
sí pěstitelé chmele v řečených obcích v nazna
čené době důvěrníků, určí si obecní starosta tyto 
důvěrníky sám z pěstitelů chmele v obci.

(B) Po uzavření seznamů zašle obední sta
rosta neprodleně jeden stejnopis jich s případ- 
nými"svými poznámkami fondu pro opatření stro
jených hnojiv v Praze druhý stejnopis předloží 
příslušné okresní správě politické a třetí uschová 
u obecního úřadu.

(8) Příspěvky jsou splatný u fondu do 8 dnů 
po dni, kdy skončila Ihůta veřejného vyložení se
znamu v obci, pokud však dle odstavce čtvrtého 
je třeba zvláštního vyrozumění strany, je pří
spěvek splatný do 8 dnů ode dne tohoto vyroz- 
umění.

I;7) Námitky proti příspěvkům v uzavřeném 
seznamu stanoveným možno podati do 14 dnů ode 
dne, kdy skončila lhůta vyložení seznamu, po pří
padě do 14 dnů ode dne vyrozumění v odstavci 
čtvrtém předepsaného, u okresní politické sprá
vy, která rozhodne o nich s konečnou platnosti. 
Námitky ty nemají účinku odkládacího, fond vrátí 
však straně přeplacenou částku, pokud jim bude 
vyhověno.

(s) Pěstitel chmele, který činí nárok na stro
jená hnojivá z fondu pro opatření strojených hno- 
iiv dle druhého odstavce § 6 zákona v nákupní 
ceně po 40 Kč za každých jím včas jako příspě
vek splacených 30 Kč, musí nejdéle do Hnity pro 
zaplacení příspěvku určené (odstavec šestý) za-

slati fondu současně s příspěvkem též příplatek 
po 5 Kč na každých jako příspěvek včas splace
ných 30 Kč, jinak pozbývá tohoto nároku a může 
býti vůbec fondem vyloučen i z přídělu všelikých 
dalších hnojiv fondem opatřených.

(9) Dva nebo více spolupěstitelů chmele jsou 
zavázáni k placení příspěvku rukou společnou a 
nerozdílnou.

(10) Zjistí-li se o^ pěstiteli chmele, že nezapra- 
vil včas příspěvku, řterý by naň připadl dle sku
tečného množství kop chmele příspěvku podro
beného a jím v obci pěstovaného ač byl příslušný 
seznam v obci po 8 dnů vyložen (odstavec 3.), 
budiž mu bez újmy následků stíhajících jej dle 
odstavce osmého po jeho vyslechnutí výměrem 
okresní správy politické uloženo, by do 8 dnů do 
fondu zaplatil nebo po případě doplatil částku,
0 niž se jedná. Výměr ten má platnost konečnou 
a příslušné částky se vymáhají způsobem v ná
sledujícím odstavci uvedeným.

(n) Nezaplatí-li pěstitel chmele včas do fon
du příspěvek ve výši v uzavřeném seznamu 
určené, vymůže se příspěvek k žádosti fondu na 
základě vykázaného nedoplatku částkou o 10% 
zvýšenou politickou exekucí.

(12) Strana, která v řízení v tomto článku 
upraveném odepře sděliti k úřednímu vyzvání 
skutečnosti, mající význam pro vyměření pří
spěvku, nebo která učiní nesprávná udání a ne
prokáže, že jednala v omluvitelném omylu, budiž 
potrestána příslušným úřadem politickým na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi administrativní 
vrchnosti policejní dle § 17 zákona.

(J3) O promlčení povinnosti platiti příspěvek 
platí předpisy o promlčení přímých daní.

(14) Pěstitelům chmele, kteří utrpěli v roce 
1920 živelními pohromami na sklizni chmele 
škodu takovou, že byl povolen' dle platných před
pisů majiteli pozemku pohromou stiženého pro 
rok 1920 odpis na dani pozemkové z důvodů ži
velních škod a že poškození naturálního výnosu 
pozemku, na němž byl chmel pěstován, bylo 
zjištěno pro odpis daně pozemkové aspoň 50%, 
může fond pro opatření strojených hnojiv vzhle
dem k stísněným jich poměrům majetkovým 
vrátili zcela nebo z části příspěvek dle § 6 do 
fondu zaplacený, požádají-li za to u správy fondu 
do konce roku 1921 a náležitě přiznání odpisu
1 zmíněný nepříznivý svůj stav majetkový pro
káží.

(15) Pro výrobní obvod chmele okres 2ate- 
cký a kraj Žatecký ve smyslu odstavce III., číslo
1. a 2., přídavku k ministerskému nařízeni ze 
dne 24. ledna 1910, č. 17 ř. z., platí předcházející 
ustanovení s těmito změnami:
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a) český i německý odbor Jednoty žate- 
ckých obcí chmel pěstujících v Žatci jsou po
vinny sestavit! pro jednotlivé obce do oboru je
jich působnosti náležející seznam v prvním od
stavci uvedený a zaslat! jeho opis trojmo obec
nímu starostovi;

b) důvěrníky při řízení dle odstavce čtvrtého 
jsou: delegát příslušného odboru Jednoty v obci 
a důvěrník Spojené žatecké známkovny chmele 
v obci. Je-li obecní starosta současně delegátem 
Jednoty a důvěrníkem známkovny, jmenuje si 
Jednota dva důvěrníky z pěstitelů chmele v obci;

c) starosta obecní zašle druhý stejnopis se
znamu dle odstavce pátého příslušné níže v od
dílu d) tohoto odstavce uvedené České, po pří
padě Německé společnosti;

d) příspěvky dle odstavce šestého i příplatky 
dle odstavce osmého platí se pro fond pro opatření 
strojených hnojiv u České společnosti pro nákup 
a prodej chmele, z. sp. s r. o. v Žatci, po pří
padě u Německé společnosti pro obchod s chme
lem, z. sp. s o. r. v Žatci, dle obvodu příslušnosti 
těchto společností; disposice s příspěvky těmi 
přísluší však v každém případě výhradně jen 
fondu pro opatření strojených hnojiv;

e) funkcionáři Jednoty i jmenovaných spo
lečností jsou při výkonu funkcí jim tímto na
řízením uložených pomocnými orgány veřejné 
správy státní se všemi právy a povinnostmi slu
žebního postavení veřejných orgánů;

f) vláda může vyhláškou v úředním listě uve
řejněnou ve všech nebo některých obcích shora 
uvedeného výrobního obvodu chmelařského zcela 
nebo z části zrušiti platnost ustanovení tohoto 
odstavce patnáctého a uvésti v nich v platnost 
předpisy prvního až čtrnáctého odstavce tohoto 
článku.

(ie) Přímý dozor nad prováděním předpisů 
tohoto článku přísluší vykonávat! okresním poli
tickým správám, které se též postarají o to, by 
ve všech obcích byly předpisy tyto provedeny 
sbučasně a co nejdříve, a jsou, jakož i vůbec 
veškeré ostatní úřady státní i obecní povinny 
v mezích své kompetence příslušným dožádáním 
správy fondu, týkajícím se provádění předpisu 
tohoto článku, vyhovět!. Fond může však usta- 
noviti pro provádění kontroly při výkonu usta
novení tohoto článku vhodné osoby, kterým, vy- 
káží-li se legitimací fondem vydanou, jsou jme
nované společnosti i odbory a vůbec obecní 
úřady, spolky, organisace i jiná zařízení pěstitelů 
chmele, jakož i tito pěstitelé povinni podati ve
škerá jimi žádaná vysvětlení.

O7) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
okresní správou politickou rozumí se administra
tivní vrchnost I. instance.

Článek II.

(*) Příspěvek dle § 10 zákona z lesů, vinic 
a zahrad, které byly dne 1. ledna 1921 majetkem 
státu, nebo byly toho dne spravovány (obhospo
dařovány) Státní správou statků a lesů, vypo
čtou příslušné orgány této správy z každé jed
notlivé parcely tak, aby se rovnal pro rok 1921 
a 1922 úhrnem čtyřnásobnému ročnímu katastrál. 
nímu čistému výnosu těchto parcel, aby při tom 
však činil za obě tato dvě léta úhrnem aspoň 
30 Kč z každého ha; toliko z oněch lesních parcel 
hospodářských (pododdělení), které byly dne
1. ledna 1921 majetkem státu a v nichž se od 1. ledna
1920 do dne 31. prosince 1920 v mýtné těžbě ne- 
kácelo, rovná se příspěvek v každém případě 
pouze čtyřnásobnému ročnímu katastrálnímu či
stému výnosu těchto parcel. Příspěvek takto vy
počtený splatí řečené státní orgány přímo fondů 
pro opatření strojených hnojiv, jemuž současně 
zašlou opis výpočtu. V případech sporných a 
pochsdmých rozhodne ministerstvo zemědělství 
po případném vyslechnuti správy fondu pro opa
třeni strojených hnojiv. O přednostním právu 
zástavním a o úrocích z prodlení platí pro pří
spěvek tento obdobně předpisy, platné pro daň 
pozemkovou. Bližší upraveno bude interním 
předpisem ministerstva' zemědělství.

(2) O příspěvku dle § 10 zákona z jiných po
zemků lesních, vinic a zahrad, než které jsou 
uvedeny v předcházejícím odstavci, platí tato 
pravidla:

a) Příspěvek dle § 10 zákona platí se v roce
1921 a 1922 ze všech pozemku, ležících v území 
patřícím pod svrchovanost republiky Českoslo
venské, které v katastru daně zapsány jsou jako 
lesy, vinice a zahrady.

b) Příspěvek zaplatili povinen jest vlastník 
půdy.' Vlastník půdy jest však oprávněn poža- 
dovati od skutečných uživatelů půdy (pachtýřů 
atd.) plnou náhradu příspěvku zaplaceného z po
zemků jimi užívaných. Při lesích rozumějí se 
skutečnými uživateli i ti, jimž bylo prodáno před
1. lednem 1920 dříví na stojatě aneb jimž byla 
před tímto dnem těžba dříví prodána (pro
najata); pozemky jimi užívanými rozuměli jest 
celou plochu pozemkovou, na kterou se příslušná 
smlouva o koupi dřeva (pronájmu těžby dříví) 
vztahuje.

c) Výše příspěvku činí pro každý shora uve
dený rok dvojnásobný roční katastrální čistý 
výnos pozemku, nejméně však pro každý rok 
15 Kč z každého ha půdy. Pro povinnost platili 
příspěvek a pro stanovení jeho výše jest roz
hodným stav katastru daně pozemkové tak, jak 
jest základem pro repartici daně na příslušná 

léta; později nastalé změny nemají na předpis
1 příspěvku pro běžící rok vlivu.
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d) Příspěvek se předpisuje pro každý ze shora 
uvedených roků zvlášť v berních obcích dle jednot
livých pozemkových archů v částkách na celé ko
runy zaokrouhlených tím Způsobem, že částky 
příspěvku do 50 h zůstanou nepovšimnuty, kdežto 
částky přes 50 h se zvýší na celou korunu, a jest 
splatný v každém z obou roků ve 2 stejných Ihů- 
tách a to 1. ledna a 1. července.

e) Proti vyměření příspěvku přísluší poplat
níku právo stížnosti toliko co do povinnosti a vý
počtu příspěvků do 30 dnů ode dme, kterým skon
čila Mdenní vyhlašovací lhůta v oddílu c) stano
vená. O stížnostech, jež nemají účinku odkláda
cího a jež sluší podati u úřadu, jenž příspěvek pře
depsal, rozhodují s konečnou platností příslušné 
íinanční úřady státní bezprostředně nadřízené 
úřadu, který dávku předepsal (v Cechách, na Mo
ravě a ve Slezsku berní správy, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi finanční ředitelství).

f) O vybírání a vymáhání příspěvku, o ručení 
spoluvlastníků pozemků, o přednostním právu 
zástavním a o úrocích z prodlení platí pro tento 
příspěvek obdobně předpisy, platné pro daň po
zemkovou.

| ustanovení byl přiznán majiteli pozemků z dů- 
' vodů tohoto poškození odpis daně pozemkové a 
I že poškození naturálního výnosu zahrad a vinic, 
i u lesů pak zničení dřevního porostu stanoveno 

bylo pro odpis daně pozemkové' alespoň 50%,
| může fond vrátiti poměrnou část příspěvků na 

poškozené pozemky v tom kterém roce připada
jící, požádá-li za to majitel pozemku u správy 
fondu do konce toho roku a náležitě přiznání od
pisu prokáže. Při lesích platí toto ustanovení jen 
tehdy, nepřesahuje-li výměra veškerého lesního 
majetku žadatelova v území státním 25 ha. Správa 
fondu může však i mimo to ve zvláště odůvodně
ných případech při lesích nebo vinicích, pokud 
veškerá výměra buď lesů nebo vinic téhož ma
jitele není v území státním větší než 25 ha, k žá
dost5 tohoto majitele podané do konce roku 1921 
a náležitě prokázané vrátiti mu celý příspěvek 
nebo poměrnou část jeho, připadající na -řečené 
lesní pozemky nebo vinice, a to buď na rok 1921 
neb na rok 1922 nebo na obě tato léta.

Článek III.

Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provedou ministři zemědělství a financí.

g) Příspěvek plyne do fondu pro opatření 
strojených hnojiv. Berní úřady budou účtovati vy
brané částky příspěvků a odváděti je měsíčně 
fondu.

h) Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus bude 
vybírání a účtování příspěvků upraveno interním 
předpisem.

i) Byl-li výnos lesů, vlnic a zahrad v roce 
1921 nebo 1922 poškozen živelními pohromami 
takovým způsobem, že dle platných zákonných

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Hotowetz v. r.

Dr. Fajnor v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.
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Vzorec.

Seznam osob,
které pěstovaly v roce 1920 v obci........................

vice než 25 kop chmele sadby starší než z r. 1920.

Po?et 
kop chmele 

téhož pěstitele 
Iv jiných obcích, 
| pokud tam měl 

v r. 1920 jen 
25 kop chmele 

nebo méně

Počet 
kop chmele 

v r. 1920 
po odečtení sa- 
zenic z r. 1920 

v obci 
pěstovaných

Pěstitele Pří
spěvek 
po 30 Kč 
z kopy 

činí
celkem

Poznámka
Jméno 

« příjmení
bydliště 

a čp.
zaměst

nání

Státní tiskárna v Praze.


