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Sbírka zákonů a nařízení
síÁtu českoslovensKét&o.

Obsah: (148.—150.) 148. Nařízení o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů, a jejím potírání. — 
149. Nařízení, jímž se částečně mění, po případě doplňují nařízení vládní ze dne 28.'listopadu 1919, 
6.634 Sb. z. a n., a ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsoíu jednání 
Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní). — 150. Nařízení, jímž zrašuje se nařízení 
presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 638 Sb. z. a n., o vyzna
čování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovaciho.

148.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. dubna 1921

o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a 
jejím potírání.

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

§ 1.

Dovoz bramborů rakovinou nakažených nebo 
z rakoviny podezřelých do území republiky Če
skoslovenské, jakouž i průvoz takovýchto bram
borů územím republiky Československé se za
kazuje.

Veškeré brambory do republiky Čcskoslo- 
verfšké dovážené neb územím republiky Česko
slovenské provážené podléhají při vstupu do re
publiky Československé povinné fytopathologickč 
í(rostlinno-lékařské) prohlídce, kterbu provádějí 
fytopathologické komise uvedené v § 2.

§ 2.

n. provádění prohlídek bramborů zřizuje mi
nisterstvo zemědělství fytopathologické komise:

pro Čechy s Vitorazskem: při Státním vý
zkumném ústavu pro produkci rostlinnou (oddě
lení fytopathologické) Praha, Král. Vinohrady, 
Havlíčkovy sady; .

pro Moravu s Valčickem a Slezsko s Hlučín- 
skem: při Zemském výzkumném ústavu zeměděl
ském (oddělení fytopathologické) v Brně, Černá 
pole;

pro Slovensko a Podkarpatskou Rus: při 
Státním výzkumném ústavu hospodářském 
v Bratislavě, Palisádová tř. 5. 34.

Fytopathologické komise jsou složeny:

1. z odborných (fytopathologických) úřed
níků příslušného výzkumného ústavu,

2. z jiných fytopathologických odborníků,

3. ze zástupců příslušné hlavní zemědělské 
korporace zájmové a

4. zě zástupců odborových hospodářských 
organisací.

Členy jednotlivých komisí jmenuje minister
stvo zemědělství k návrhu příslušného výzkum
ného ústavu na dobu 3 let; v návrhu dlužno fyto- 
pathologické odborníky jako takové zvlášt 
označiti.

Prohlídku bramborů provádějí nejméně 2 čle
nové komise, z nichž aspoň jeden budiž fyto- 
path o 1 ogi ckým odborníkem.

■ § 3.

Ministerstvo zemědělství zřídí k účelům po
radním ústřední fytopathologickop komisi ze zá
stupců ministerstva zemědělství a ze členů fyto
pathologických komisí. Každá fytopathologická 
komise navrhuje do ústředí fytopathologické ko
mise 2 členy a 2 náhradníky na dobu 3 let.

§- 4.

Každá zásilka cizozemských bramborů (§■ 1, 
odst. 2.) budiž provázena opisem osvědčení stát
ního, po případě jiného veřejného výzkumného 
(fytopathologického) ústavu (stanice) příslušného 
cizího státu.
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Osvědčení obsahuj:

1. prohlášení, že se rakovina bramborů, ja
kož i případy podezření z rakoviny nevyskytly 
ani na místě, ve kterém brambory vyrostly, ani 
do vzdálenosti 10 km od tohoto místa;

2. prohlášení, že byly brambory uvedeným 
ústavem (stanicí) při odesílání prohlédnuty a že 
při této prohlídce nebyla zjištěna rakovina bram
borů nebo jiná stejně nebezpečná choroba;

3. datum prohlídky, jakož i údaje, z nichž jest 
zřejmě patrna totožnost bramborů prohlížených 
s brambory zasílanými.

§ 5. ♦

Před dojitím zásilky budiž dovozcem přísluš
nému výzkumnému ústavu (o1 2) podána předběž
ná zpráva o počin zásilek (vagonů), množství 
(váze) bramborů, vstupní celní stanici, jakož 
i pravděpodobném datu příchodu.

U bramborů, určených pro republiku Česko
slovenskou, jest dovozce povinen předložili ko
misi také originál osvědčení uvedeného v § 4. Ori
ginál budiž pokud možno přiložen k předběžné 
zprávě dle odst. 1.; jinak dlužno jej komisi před- 
ložiti buď při prohlídce nebo dodatečně do určité 
lhůty stanovené komisí.

§ 6. '

Celní úřady hlásí došlé zásilky cizozemských 
bramborů ihned telegraficky příslušnému vý
zkumnému ústavu uvedenému v § 2, který zařídí 
neprodleně, nejpqzději do 48 hodin po obdržení 
zprávy, komisionelní prohlídku bramborů; dokud 
nebyla prohlídka bramborů provedena, nesmí 
býti zásilka do republiky Československé 
vpuštěna.

K soustředění prohlídek mohou býti pro 
vstup cizozemských bramborů stanoveny určité 
pohraniční stanice.

Š 7.

Úkolem komise jest zjistili, zda zásilky jsou 
doloženy osvědčením dle § 4. po případě 5, a zda 
jsou nezávadné po stránce fytopathologické.

Shledá-li komise zásilku bramborů osvědče
ním dle § 4 náležitě doloženou a po stránce fyto
pathologické nezávadnou, potvrdí to na doprav
ních dokladech, načež smějí býti brambory do re
publiky Československé vpuštěny.

Zásilky nesmějí býti do republiky Českoslo
venské vpuštěny:

1. nejsou-li doloženy ani originálem, ani opi
sem osvědčení, nebo /

2. nevyhovuje-li osvědčení nebo Jeho opis 
plně ustanovením § 4, nebo

3. zjistí-íi komise rakovinu bramborů, po pří
padě jinou stejně nebezpečnou chorobu.

O provedených prohlídkách předloží komise
ministerstvu zemědělství zprávu (protokol), 

v

§ 8.
Ve sporných případech rozhoduje minister

stvo zemědělství event. po slyšení ústřední fyto
pathologické komise (§ 3) s konečnou platností.

Dovozce nemá žádných nároků na náhradu 
škody státem, jež by mu snad z rozhodnutí ko
mise neb ministerstva zemědělství vzešla; náklad 
s komisí spojený hradí dovozce.

§ 9.

Každý pěstitel neb držitel bramborů jest po
vinen hlásiti každý případ rakoviny bramborů, 
jakož i každý případ podezření z rakoviny bram
borů neprodleně příslušnému obecnímu úřadu. 
Obecní úřad jest povinen — nehledě k výjimce 
uvedené v § 15, odst. 4. — ohlásili případ ihned, 
dle možnosti telegraficky, příslušnému výzkumné
mu " ústavu uvedenému v § 2 s udáním přesné 
adresy pěstitele neb držitele bramborů.

§ 10.

Pěstitel neb držitel bramborů jest povinen 
zaslati příslušnému výzkumnému ústavu (§ 2) 
k přezkoušení vzorek bramborů.

Výzkumný ústav dodá na ohlášení obécního 
úřadu (§ 9) potřebný obal k. zaslání vzorku s ná
vodem, .za jakých bezpečnostních opatření má 
býti zásilka odeslána.

Před rozhodnutím výzkumného ústavu nesmi 
býti brambory, na něž se vzorek vztahuje, z do
savadního. místa svého uložení přemístěny. »

Výsledek přezkoušení sdělí výzkumný ústav 
pěstiteli neb držiteli do 24 hodin po obdržení 
vzorku, pokud možno telegraficky. Přezkoušeni 
zaslaných vzorků provádějí výzkumné ústavy 
zdarma.

§ 11.

Zjistí-li výzkumný ústav při přezkoušeni 
vzorků rakovinu bramborů, zařídí neprodlené 
šetření na místě Samém fytopathologickou ko
misí (§ 2) a podá současně ministerstvu země
dělství zprávu, aby se po případě mohlo komise 
svým zástupcem zúčastniti.

Při šetření zabaví fytopathologická komisy
veškeré brambory, jež shledá rakovinou nakažené
neb z rakoviny důvodně podezřelé, a podá o vý
sledku ministerstvu zemědělství obšírnou zprávu.
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Výlohy komisionelní prohlídky bramborů nachá
zejících se v území státním hradí ministerstvo 
zemědělství.

§ 12.
Oblasti, v nichž byla rakovina zjištěna, nebo 

které jsou z rakoviny bramborů důvodně pode
zřelé, prohlásí ministerstvo zemědělství za „obla
sti uzavřené1' s udáním přesného ohraničení. Ve
škerý vývoz bramborů k jakémukoliv účelu z ta
kovýchto oblastí jesí'zakázán; vyjímky může po- 
voliti pouze ministerstvo zemědělství.

§ 13..

Bramborů rakovinou nakažených neb z ra
koviny podezřelých nesmí býti použito k sadbě.

Způsob, jak dlužno rakovinu potírati, po pří
padě jejímu rozšiřování čeliti, stanoví .minister
stvo zemědělství; bližší ustanovení o tom vyhlá
šena budou dle potřeby v úředním listě, v denních 
listech, jakož i vyhláškami v dotčených obcích.

Ministerstvo zemědělství jest zejména opráv
něno :

1. riaříditi zužitkování zabavených bramborů 
{§' 11) způsobem, kterým by rozšiřování rakoviny 
bylo co nejbezpečněji odvráceno;

2. stanovití, že na pozemcích rakovinou za
mořených neb z rakoviny důvodně podezřelých 
nesmí býti brambory až na další pěstovány;

3. stanovití pro pozemky sub 2. uvedené 
určitý druh kultury.

§ 14.

Případný výtěžek za brambory zabavené 
(s 11) neb za výrobky z nich docílené náleží mi
nisterstvu zemědělství.

Majiteli těchto zabavených bramborů nahradí 
ministerstvo zemědělství přejímací cenu s event. 
příplatky, po případě cenu v dotyčné krajině běž
nou. Mirrtd to může ministerstvo zemědělství uži
vatelům pozemků, iimž stanoven byl určitý druh 
kultury (§ 13, bod 3.) poskytnouti podporu k za
vedení této kultury. Nebyla-li rakovina zavině
ním pěstitele neb držitele hlášena, nepřísluší po
stiženému ani náhrada za zabavené brambory ani 
Podpora.

§ 15.

Dozorem nad potíráním rakoviny pověřuií se 
výzkumné ústavy uvedené v §u 2.

Přímým dozorem nad jednotlivými „uzavře
nými oblastmi" '(§' 12) může ministerstvo země
dělství pověřiti učitele hospodářských (zeměděl
ských) škol, po případě kde takovýchto škol 
není, jiné vhodné osoby a vydati pro ně zvláštní 
instrukci.

Orgány dozorem pověřené jsou oprávněny 
vstoupiti za účelem prohlídky bamborů jak na po
zemky,, tak i do místností, kde jsou brambory ulo
ženy.

Veškeré nové případy rakoviny, po případě 
podezření z rakoviny V „uzavřených oblastech" 
hlásí obecní úřady dle § 9 orgánům přímým do
zorem pověřeným, jež učiní veškerá další opa
tření.

§ 16.

Kdo dopraví brambory bez osvědčení (§ 4) 
proti předpisům tohoto nařízení do území repu
bliky Československé, nebo kclo brambory rako
vinou nakažené neb z rakoviny podezřelé k sad
bě použije, nebo vyskytnuvší se případy rako
viny neb případy z rakoviny podezřelé nehlásí 
neb vzorků nezašle, neb kdo jedná proti ustáno-, 
vení tohoto nařízení, po případě proti ustanove
ním na jeho základě vydaným, tresce se — pokud 
jednání neobsahuje činu dle všeobecného trest
ního zákona přísněji trestného — pro přestupek 
politickým úřadem T. stolice peněžitou pokutou 
od 200 do 20.000 Kc, v případě nedobytnosti vě
zením od 1 dne do 3 měsíců.

Těmto trestům podléhají také osoby do
zorem nad potíráním rakoviny pověřené, za- 
nedbají-li vědomě své povinnosti.

§ 17,

Kde se v tomto nařízení mluví o politických 
úřadech, dlužno na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi rozuměti administrativní vrchnosti, kde jde 
o výkon pravomoci trestní, administrativní poli
cejní vrchnosti; trestem vězení rozuměti jest na 
těchto územích trest uzamčení.

§ 18.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 19.

Jeho prováděním pověřují se ministři země
dělství školství a národní osvěty, zásobování,^ 
vnitra, železnic a financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v, r. 
Dr. Gruber v. r, 
Ifanačík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
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