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(139.—141.) 139. Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1921. — 140. Vyhláška, že se opravuje
chyba ve vyhlášce ze dne 17. prosince 1920, 6. 645 Sb. z. a n;, o povinném placení daní, poplatků
a dávek plátěnkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového. — 141. Nařízení, kterým se zvyšuje
úrok z dobrovolných splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku placených hotovými.

139.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. března 1921
o použití cukrovky ze skíizně 1921.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se jak následuje:
ČI á n e k I.
Účinnost nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 26. března 1920, č. 168 Sb. z. a n.,
o použití cukrovky ze sklizně 1920, rozšiřuje se
na cukrovku ze sklizně 1921 s následujícími změ
nami:

továrna, připlatí se dodavatelům cukrovky a cukro
varům do konce května 1922 ze státního přeplatkového fondu po V. (jedné čtvrtině) zisku, docí
leného nad uvedených Kč 1300— a připadajícího
na množství řepy, odpovídající množství vyveze
ného cukru. Podíl na zisku ve stejné výměře při
znává se dodavatelům cukrovky a cukrovarům
též pro cukr vyvezený v dalších měsících až do
konce srpna 1922, jestliže při vývozech v tomto
období uskutečněných bude docílena průměrná
prodejní cena přesahující Kč 1300-— za 1- q cukru,
jak nahoře naznačeno.
B.

A.

Pokud se v nařízení ze dne 26. března 1920,
č. 168 Sb. z. a n.. užívá časových označení 1920,
případně 1920/21, po případě 1921/22. mění se tato
označení na 1921, případně 1921/22, no případě
1922/23.

Mezi odstavce 1. a 2. §u 5 posléze uvedeného
vládního nařízení vsunují se tato další ustanovení:

Č 1 á n c k H.

Kdyby při cukru exportním nedostoupila cena
prodejní ceny přejímací, rozvrhl by se rozdíl mezi
prodejní a přejímací cenou exportního cukru na
cukrovary a dodavatele cukrovky, a to pokud
se týká dodavatelů cukrovky dle toho poměru,
jak participuje cena cukrovky na přejímací ceně
cukru, v nejvyšší však částce Kč 4-— určené na
(Strojená hnojivá za zaplacený 1 q cukrovky, po
kud se tkne cukrovarů dle poměru, v jakém jsou
tyto zúčastněny na přejímací ceně cukru po ode
čtení ceny cukrovky. Výše uvedenou prodejní
cenou exportního cukru rozumí se průměrná cena
cukru docílená v době od 1. října 1921 do konce
ledna 1922 institucí vládou It tomu pověřenou.
Kdyby průměrná cena docílená z vývozů
cukru z kampaně 1921—1922, uskutečněných
v době do konce března 1922, překročila částku
Kč 1300 — za 1 q cukru (základ velké homole) loco

Prováděním tohoto nařízení, které nabude
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se ministr
zemědělství, zásobování, financí, spravedlnosti,
veřejných prací, železnic, vnitra, obchodu a pro
zahraniční obchod!
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