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Ustanovení toto netýká se dodávek, jež jsou
vyhrazeny drobným živnostníkům.
Rovněž lze záruky za uvěřené dovozné, ná
jemné, vlečkové a jiné smlouvy skládat! na
příště až do poloviny toliko v dluhopisech této
půjčky investiční, i učiní správa železných drah
státních nebo soukromých příslušná opatření ve
vlastním oboru působnosti.
Ustanovení tato nevztahují se na vadia a
kauce složené dle platných předpisů v hotovosti.

kterým se povoluje úvěr b částečné úhradě ne
kryté potřeby vojenské správy, způsobené váleč
nými poměry na Slovensku v roce 1919.

§9.
Dluhopisů této půjčky smí se používati pouze
jednou k účelům v §§ 4 až 7 uvedeným; správa
pošt a telegrafů a správa železnic jest oprávněna
vhodným kontrolním opatřením vyloučili opětov
né použití téhož dluhopisu.

K částečné úhradě nekryté potřeby vojenské
správy, způsobené válečnými poměry na Sloven
sku v roce 1919, povoluje se úvěr ve výši
677,308.188 Kč 48 h.

§ 10.

Ministr financí se zmocňuje, aby částku uve
denou v § 1 kryl úvěrními operacemi.

Oproti účastníkům, kteří by upisovací povin
nosti dle § 4 ve lhůtě upisovací nedostáli, bude
použito práva výpovědi vyhrazeného poštovní
správě v § 31 telefonního řádu.
^ Žadatelé za zřízení stanic účastnických, kteří
půjčky neupsali, budou ze záznamu škrtnuti.
Majitelům vleček, kteří nevyhoví upisovací
Povinnosti dle § 5 ' ve lhůtě upisovací anebo,
pokud se týče majitelů nových vleček, ve lhůtě
um zvlášf stanovené, může býti železniční státní
správou nebo správou dráhy soukromé příslušná
smlouva vypovězena s okamžitou platností.
, Nesplní-Ii odesilatel železničních zásilek pod_
minky dle § 6, odst. 1., nemá nároku na přijetí zá
silky k dopravě.

§ 11.
, Vládě se ukládá, aby tento zákon, který na
bývá účinnosti dnem vyhlášení, provedla.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Kovařík v. r.
Hanačík v. r.
Brdlik v. r.
Husák v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.,

».ko ministr pošt a telegrafů a v zastoupení nepřítom
ného ministra železnic.

Dr. Popelka v. r„
iako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítomnetio ministra pro sjednocení 'zákonodárství a organisace správy a nepií.tomného ministra s nlnou mocí
pro správu Slovenska.
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Zákon ze dne 18. března 1921,

Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

§ 3.
Zákon tento, jejž provésti se ukládá ministru
financí a ministru národní obrany, nabývá ihned
účinnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v r.
Hanačík v. r.
Husák v. r.

Zákon ze dne 17. března 1921
o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a
sadí a zkoušeni odrůd kulturních rostlin.
Národní shromážděni republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za účelem zvelebení výroby rostlinné' za
vádí se:
1. uznávání původnosti odrůd,
2. uznávání osiva a sádě kulturních rostlin a
■
3. zkoušení odrůd.
Označení „původní odrůda", „uznané osivo",
„uznaná sáď“, „do rejstříku zapsaná odrůda"
(s 9) povoluje se jen podle ustanovení toho
zákona.
Uznávání provádí na přihlášky pěstitelů
uznávací komise při hlavních zemědělských kor
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poracích zájmových, které pověří ministerstvo
zemědělství odborným řízením uznávacím. Ná
klady uznávacího řízení hradí žadatel.
Cleny uznávacích komisí jmenuje k návrhu
hlavních zemědělských korporací zájmových mi
nisterstvo zemědělství na dobu 3 let.
§ 3.
Ministerstvo zemědělství zřídí k účelům po
radním ústřední uznávací komisi ze zástupců mi
nisterstev zemědělství, obchodu a po dobu mimo
řádných poměrů také ze zástupců ministerstva
pro zásobování lidu a dále ze členů uznávacích
komisí.
Každá uznávací komise navrhuje do ústřední
uznávací komise 3 členy na dobu 3 let. Z navrže
ných členů má býti jeden ž řad šlechtitelů a jeden
zástupce kontroly (§ 4). 1
§ 4.
Oprávnění označovati odrůdy za původní
uděluje k návrhu uznávací komise ministerstvo
zemědělství dekretem.
Původní odrůdy zapisují se u ministerstva
zemědělství do knihy původních odrůd.
§ 5.
Pro uznaná osiva a sádě vydá uznávací ko
mise uznávací list.
Uznaná osiva a sádě zapisují se odděleně po
dle jednotlivých kategorií u hlavních zeměděl
ských korporací zájmových v soupisech osiv
a sádí.
Zápis ošiv a. sádi původních odrůd provede
se teprve po udělení oprávnění označovati od
růdy za původní.
Opisy zápisů do soupisů osiv a sádí zasílají
hlavní zemědělské korporace zájmové minister
stvu zemědělství.

§ 6.
Součástí knihy původních odrůd, jakož i rej
stříku osvědčených odrůd jest sbírka typických
vzorků zrna, klasu, resp. plodů.
Sbírky vedou a udržují stanice a ústavy (§ 14)
v dohodě s hlavními zemědělskými korporacemi
zájmovými nejméně po dobu trvání zápisu.
6' 7
/ •

Rejstřík osvědčených odrůd, kniha původních
odrůd, soupisy a sbírky osiv a sádí jsou veřejné.
§ 8.
Udělení oprávnění k označování odrůd za pů
vodní uveřejní se ve „Věstníku ministerstva
Zemědělství".

Uznání osiv a sádí vyhlásí uznávací komise
ve „Věstníku".
‘ § 9.
Odrůdy, které podle víceletých srovnávacích
pokusů provedených veřejnými stanicemi a ústa
vy (§ 14) se zvláště osvědčily v určitých obla
stech republiky Československé, budou po roz
hodnutí ústřední uznávací komise zapsány mini
sterstvem zemědělství do rejstříku osvědčených
odrůd.
Zápis do rejstříku bude vyhlášen ve „Věst
níku -ministerstva zemědělství".

§

10.
Zápis do knihy původních odrůd, soupisů osiv
a sádí a rejstříků osvědčených odrůd opravňuje
šlechtitele a pěstitele a jen se svolením uznávací
komise i další majitele osiv a sádí k uvádění jich
do obchodu jen s těmi údaji,-které tvoří obsah
provedeného zápisu.
§ 11.

Používat! ochranné známky podle zákona ze •
dne 6. Ledna 1890, č. 19 ř. z., pozměněného zákony
ze dne 30. července 1895, č. 108 ř. z., ze dne
17. března 1913, č. 65 ř. z., a zákonem ze dne
24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n., povoluje se
pro osiva a sádě jen šlechtitelům a šlechtitelským

podnikům pro původní odrůdy.
/

§ 12.
K žádosti šlechtitelů a šlechtitelských pod
niků za zápis známky musí býti přiložen úředne
ověřený opis dekretu ministerstva zemědělství
(§ 4).
Ministerstvo obchodu a obchodní a živno
stenské komory sdělí ministerstvu zemědělství
provedení zápisu známky s přesným slovním a
obrázkovým textem a event. přepis a výmaz
známky.
§ 13.
Právo k užívání známky pro původní odrůdy
zaniká se zánikem oprávnění označovati odrůdu
za původní, ale zápis trvá ještě 6 měsíců po zá
niku původnosti. Nebudc-li známka v této době
obnoveua, zaniká.
§ 14.
Kontrolu obchodu osivem a sádí a dohled na
udržování technických ustanovení tohoto zákona
a předpisů na jeho podkladě vydaných vykonáván
stanice a ústavy, které ministerstvo zemědělství
pověří prováděním rozborů při uznávání osiv a
sádí.
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Tyto stanice a ústavy jsou povinny hlásiti
k potrestání příslušným úřadům zjištěná přestou
pení tohoto zákona a předpisu na jeho podkladě
vydaných.

slovenské ze dne 27. června 1919, č. 360 Sb. z.
a n., a^ vyhláška ministerstva zemědělství repu
bliky Československé ze dne' 27. června 1919,
č. 361 Sb. z. a n.

§ 15.
Prováděcím nařízením stanoveny budou po
drobnosti provádění tohoto zákona, zvláště zá
sady pro uznávací řízení, složení uznávacích ko
misí a oblasti jich působnosti, směrnice pro vedení
knihy původních odrůd, rejstříku osvědčených
odrůd a soupisů a sbírky osiv a sádí, rozsah pů, sobnosfi orgánů pověřených kontrolou obchodu
osivem a sádí a způsob uzavření obalů zásilek
uznaných osiv a sádí.

§ 18.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr zemědělství v dohodě s ministry průmyslu,
obchodu a živností, spravedlnosti a vnitra.>.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ 16.
Trestné činy proti ustanovením tohoto zá
129
kona a nařízením na jeho podkladě vydaným tre
stají, pokud jednání nepodléhá přísnějším trestům
Zákon ze dne 18. března 1921
podle všeobecného zákona trestního, politické
úřady (administrativní policejní vrchnosti) jako o trestních pracovních oddílech, částečném vy
přestupky vězením do 6 měsíců nebo pokutou od loučeni podmíněného odsouzení a obmezeném od
200—20.000 Kč. Současně může býti trestním ná kladu a přerušení írestu při trestných činech pro
lezem prohlášeno zboží (osivo a sáď) za propadlé
válečnou lichvu a podloudný vývoz.
ve prospěch státu; peněz stržených prodejem to
hoto zboží bude použito ministerstvem zeměděl- [
Národní shromáždění republiky Českosloven
sťví na zvelebení výroby rostlinné.
ské usneslo se na tomto zákoně:
Protěžujících okolnostech, zejména však
I. O trestních oddílech pracovnic h.
Pd opakování trestného činu, bude vinnik potre
stán vězením do 6 měsíců a současně peněžitou
pokutou až do 20.0Q0 Kč.
0) Při odsouzení pro zločin podle zákona
Je-li peněžitá pokuta nedobytná, změní sě o trestáni válečné licívy ze dne 17. října 1919,
tato y trest vězení, a sice v tom poměru, že za ě. 568 Sb. z. a n., nebo podle zákona o stihání
každých 100 Kč počítá se 1 den vězení.
podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny
Šlechtitele a pěstitele, kteří přihlásili plodinu i ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., budiž
k uznávacímu řízeni, a kterým osivo, nebo sadba vedle trestů, uvedených v řečených zákonech,
byly uznány na základě nesprávných informací uznáno ve výroku o trestu též na zařádění do
udělených uznávacím komisím (§ 2) neb kontrol trestního pracovního oddílu. -Totéž platí, spáchaním orgánům (§ Id) a tím neodpovídaly tomuto la-li osoba odsouzená pro přečin podle některého
zákonu a nařízením na jeho podkladě vydaným, z obou zákonů po tomto odsouzení opětně přečin
niůže ministerstvo zemědělství k návrhu uznávací podle téhož zákona.
komise vyloučili z řízení uznávacího na dobu až
(2) Na zařádění do trestního pracovního odj dílu budiž uznáno také tehdy, jde-li o první .
oo 10 let.
; odsouzení pro přečin podle uvedených zá
Peněžité pokuty vybrané podle tohoto zá- konů, ale takového obžalovaného, jenž nehledí si
K°na plynou ve prospěch státu; peněz těchto bude i řádného zaměstnání, nebo dopustil se činu ze
Použito ministerstvem zemědělství na zvelebení j zištnosti, ač má značný důchod, anebo projevil
VJ’roby rostlinné.
; svým činem zvláštní bezcitnost k tísni nemajet
Přečiny proti zasahováni y právo známkové ných vrstev obyvatelstva.
bydle tohoto zákona trestají se podle ustanovení
i3) Zařádění do trestního pracovního oddílu
^kona ze dne 6. ledna 1890, č. 19 ř. z.
vysloví soud nejméně na dobu jednoho měsíce,
nejdéle na dobu jednoho roku. Při tom rovná se
§ 17.
jeden týden šesti pracovním dnům.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem, který
(4) Proti výrokům soudu podle předcházejí
ude určen vládním nařízením. Týmž dnem po- cích odstavců lze užiti opravného prostředku jako
zoyvá platnosti nařízeni vlády republiky Česko- proti výroku o trestu.

.

