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237.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. července 1921, 
kterým se doplňuje nařízení vlády republiky 

československé ze dne 30. června 1921, č. 224 

Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní 

z roku 1921.

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

I.

Způsob dodání povinné dávky.

(K §u 2 vlád. nařízení ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z a n., první tři věty.)

§ 1.

Předpis povinné dávky pro každého země
dělce zní na ušlechtilé obilí (pšenici neb žito) 
a jest ponecháno volnému uvážení jednotliv
covu, v jakém poměru chce tyto plodiny do- 
dati.

§2.

Ječmen lze jen výjimečně dodati na povin
nou dávku, a to 125 kg ječmene =100 kg pše
nice nebo žita. K tomu jest třeba zvláštního 
písemného povolení okresní správy politické 
(županského úřadu). Zemědělci jest dokázati, 
že u něho jsou zvláštní důvody, které vyžadují 
tohoto výjimečného povolení.

Toto přeměňovací právo okresních správ po
litických (županských úřadů) jest omezeno 
tím, že nelze více než zemskou správou poli
tickou (zemským hospodářským úřadem) sta
novenou část povinné dávky celému okresu 
předepsané přemění ti na dodávku ječmene.

Zemská správa politická může okresům po- 
voliti přeměňovací právo až do jedné pětiny 
celé zemské povinné dávky.

§ s.

Směska, vyjímaje přirozenou směs pšenice 
a žita, jakož i oves a kukuřice nesmí býti za
počítány do povinné dávky.

II.

Výměra povinné dávky u jednot
livce.

(K §u 2, odst. 1., vlád. nařízení ze dne 
30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n.)

§4.

Celková dodávka všech držitelů zeměděl
ských dodávkou povinných podniků v celém 
státě činí 40.000 vagonů po 100 q. Dávku tu 
rozvrhne ministerstvo pro zásobování lidu 
v dohodě s ministerstvem zemědělství po sly
šení zemědělských rad na jednotlivé země tak, 
by součet všech na země připadajících dodá
vek činil 40.000 vagonů.

Dodávku na každou zemi připadající roz
vrhne zemská1' správa politická (zemský ho
spodářský úřad) po slyšení zemědělských rad, 
resp. zájmových organisací zemědělských na 
jednotlivé okresy, při čemž jednotlivým okre
sům může dle hospodářských poměrů určití 
přirážky až do 30% nebo srážky, avšak tak, 
aby celková dodávka ve všech okresích země 
nebyla tím ani zvýšena ani zmenšena.

V okresu (župě) rozvrhne se dodávka na 
okres rozvržená s případnou přirážkou nebo 
srážkou, na okres připadnuvší, na obce tak, 
aby dodávka všech obcí rovnala se dodávce 
celého okresu. Zemský politický úřad může
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dle hospodářsých poměrů ve shodě se země
dělskými organisacemi v okresu povolili jed
notlivým obcím přirážky až do 30% nebo 
srážky, ale tak, aby celková dodávka okresu 
uložená nebyla změněna.

Dodávka takto na obce připadnuvší s pří
padnou přirážkou nebo srážkou rozvrhne se 
na držitele zemědělských podniků v obci do
dávkou povinné dle sazeb §u 2 vlád. nařízení 
z 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., při čemž 
však možno jednotlivcům povolí ti přirážky až 
do 30% nebo srážky, avšak tak, že dodávka 
obci celkem uložená nesmí býti překročena.

§ 5.

Jednotlivému držiteli zemědělského pod
niku nemůže býti uložena vyšší povinná dáv
ka, než jaká vyplývá z normálních sazeb, uve
dených v § 2 vlád. nařízení ze dne 4. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n., s přirážkou nejvýše 
30%.

Jde-íi o přesné stanovení normálních sazeb, 
zaokrouhlí se zlomky hektaru nahoru, a to ve 
skupině nad 3—5 ha na nejbližší desetinu 
hektaru, ve skupině nad 5—20 ha na nejbližší 
pětinu hektaru, ve skupině nad 20—50 ha na 
nejbližší polovinu hektaru a nad 50 ha na 
nejbližší celý hektar.

§ 6.
Na výše položené oblasti může býti při sta

novení dávky vzat zvláštní zřetel.

Zemědělci, postižení krupobitím nebo živel
ními pohromami, budou od dodávky osvobo
zeni a mají nárok na osivo za svéstojné ceny.

§ 7.
Povinná dávka určuje se vzhledem k usta

novení §u 2 vlád. nařízení ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n., zásadně podle orné 
půdy jak vlastní, tak najaté a držiteli ob
hospodařované.

III.

Postup při rozvrhupbvinné 

dávky.
(K §u 2 vlád. nařízení ze dne 30. června 

1921, č. 224 Sb. z. a n., odst. 1. a 2.)

§ 8.

Zemské správy politické (zemské hospodář
ské úřady) určí při rozvrhu povinné dávky 
na jednotlivé okresy zároveň procenta, podle 
nichž se celková okresní dávka rozdělí na 
určené tři dodací Ihůty.

Okresní (župní) repartiční komise rozvrh
ne povinnou dávku okresu (župy) na obce.

§10.

Okresní (župní) repartiční komise skládá 
se v každém okresu (župě) z přednosty okres
ní správy politické (županského úřadu) nebo 
jeho zástupce jako předsedy, po jednom členu 
z každé skupiny zemědělců dávkou povinných, 
kteréžto skupiny uvedeny jsou v §u 2 vlád. 
nařízení ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. 
a n., pokud se v okrese vyskytují, ar z dalšího 
zástupce spotřebitelů jakožto člena. Předseda 
repartiční komise jmenuje zástupce jednotli
vých skupin zemědělců k návrhu zájmových 
zemědělských organisácí v okresu z kruhů 
zemědělců a zástupce konsumentů k návrhu 
organisací konsumentů v okresu z kruhů spo
třebitelů.

§ 11.
Okresní (župní) repartiční komise jsou po

vinny při rozvrhu postupovati tak,, aby cel
kové okresní povinné dávky, stanovené zem
skou správou politickou (zemským hospodář
ským úřadem), bylo dosaženo.

§ 12.

Okresní (župní) repartiční komise při roz
vrhu povinné dávky určí také, jakým procen
tem nutno dodati povinnou dávku ve třech 
dodacích lhůtách stanovených vlád. naří
zením ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. 

a n.
§ 13.

Repartiční komise usnáší se většinou hlasů 
přítomných; při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy.

Rozvrh okresní povinné dávky se veřejně 
vyhlásí.

§ 14.

Neprovede-li okresní (župní) repartiční ko
mise rozvrh povinné dávky do určité lhůty, 
přechází její funkce na okresní správu poli
tickou (županský úřad).

§ 15.

Obecní repartiční komise rozvrhne povin
nou dávku uloženou obci na jednotlivce.

§ 16.

Tato komise jest složena ze starosty obce 
nebo jeho náměstka jako předsedy a z 1 čle

§ 9.
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na z každé skupiny zemědělců dávkou povin
ných, kteréžto skupiny uvedeny jsou v §u 2 
vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, č. 224 
Sb. z. a n., pokud se v obci vyskytují, a z 1 zá
stupce konsumentů. Jsou-li v obci nejvýše tři 
skupiny zemědělců dávkou povinných, musí 
každá býti zastoupena dvěma členy. Předno
sta okresní správy politické jmenuje členy 
k návrhu obecního úřadu, po případě zájmo
vých organisací v obci.

Mimo to účastní se porady obecní repar- 
tiční komise zástupce okresní správy politické 
(županského úřadu), který dohlíží nad do
držením vydaných předpisů a nad spravedli
vým rozvrhem povinné dávky a má právo 
veta proti usnesení obecní reparticní komise.

§ 17.

Obecní komise při rozvrhování povinné 
dávky musí postupovali tak, aby celé povinné 
dávky obci předepsané bylo dosaženo.

Při vyměřování dávek dlužno přihlížeti 
k orné půdě, obhospodařované v jiných ob
cích týmž zemědělcem, který má sídlo svého 
podniku v obci povinno,u dávku rozvrhující.

Obecní reparticní komise stanoví, jaké 
množství obilí (vyjádřené v procentech celé 
povinné dávky) musí jednotliví zemědělci od- 
vésti ve stanovených třech dodacích lhůtách.

§ 18.

Obecní komise se usnáší většinou hlasů pří
tomných; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy.

§ 19.

Rozvrh povinné dávky nutno ihned po 
schůzi reparticní komise uveřejnili obvyk
lým způsobem na obecní desce a také země
dělcům zvlášť písemně oznámili, při čemž 
nutno zemědělce upozornili, že do tří dnů ode 
dne písemného vyrozumění mohou činiti ná
mitky proti výši povinné dávky buď u obec
ního úřadu nebo přímo u okresní správy 
politické (županského úřadu). Po uplynutí 
třídenní lhůty předloží obecní úřad veřejnou 
vyhlášku o rozvrhu povinné dávky okresní 
správě politické (županskému úřadu) a při
pojí případné námitky zemědělců.

§20.

Okresní správa politická (županský úřad) 
rozhodne o rozvrhu povinné dávky na jed
notlivce, při čemž není vázána rozdélovacím

ÍSbirka zákonů a nařízení, č. 237.

plánem, na kterém se usnesla obecní repar- 
tiční komise.

Proti rozhodnutí okresní správy politické 
(županského úřadu) lze se odvolat! ve lhůtě 
Sdenní k zemské správě politické (zemskému 
hospodářskému úřadu), která rozhodne s ko
nečnou platností. Odvolání nemá odkladného 
účinku.

§ 21.

Neprovede-li obecní repartiční komise roz
vrh povinné dávky v obci do určené lhůty, 
provede rozvrh okresní správa politická (žu
panský úřad) sama.

§22.

Okresní správa politická (županský úřad) 
vydá pokud možno do konce měsíce srpna 
1921 každému zemědělci písemný nález o po
vinné dodávce, jímž nutno ustanoviti, kolik 
ušlechtilého obilí má dodati v celku a kolik 
připadá z celkového množství na jednotlivé tři 
dodací lhůty (do 15. září, do 1. prosince 1921 
a do konce ledna 1922).

Zároveň nutno zemědělce upozorniti na to, 
že nedodrží-li stanovených lhůt, zaplatí podle 
§u 3 vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, 
č. 224 Sb. z. a n., náhradu Kč 1000-— za 
každý nedodaný metrický cent obilí a že není 
žádného opravného prostředku proti dodáva- 
címu rozkazu.

§23.

Funkce členů okresních i obecních komisí 
jest úřadem čestným a nepokytuje nároků na 
odměnu.

IV.

Jakost obilí, které se započítá 
na povinnou dávku.

(K §u 2 vlád. nařízení ze dne 30. červnď
1921, č. 224 Sb. z. a n., předposl. odst.)

§24.

Přejímací cena platí se jen za obilí, které 
jest zdravé, suché a čisté, k mletí způsobilé, 
tak zv. merkantilní zboží, a neobsahuje podle 
váhy více než 3% přimísenin a znečištění, jež 
nepocházejí z obilí samého.

§ 25.

O použití otrub z vykoupeného obilí roz
hodne ministerstvo pro zásobování lidu ve 
shodě s ministerstvem zemědělství.
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§ 26.

Spory .' kostní mezi pěstiteli obilí a mezi 
zemědělskými organisacemi, ustanovenými po
dle §u 5 vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, 
č. 224 Sb. z. a n., nebo jejich zmocněnci, pak 
spory jakostní mezi zmíněnými organisacemi, 
jejich orgány a příjemci zboží podléhají roz
hodnutí rozhodčího soudu plodinové bursy, 
nalézá-li se zboží v zemi, ve které jest plodi
nová bursa, jinak rozhodčímu soudu ob
chodní a živnostenské komory, v jejímž ob
vodu zboží se nalézá.

§ 27.

Přejímací ceny jsou splatný, jakmile se obilí 
skutečně dodá do nakládací stanice, do pod
niku je zpracujícího nebo do skladiště urče
ného zmocněncem výkupní organisace. V pře
jímací ceně jsou zahrnuty výlohy nakládací a 
dopravní až do nejbližší železniční stanice 
neb přístavu zpracujícího podniku nebo skla
diště.

Dodávka budiž prokázána duplikátem na
kládacího listu nebo potvrzením dopravního 
podniku, podniku zpracujícího neb skladiště.

V.

Předpisování a vymáhání 
náhrady.

(K §u 3 vlád. nařízení ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n.)

§28.

Nesplnil-li zemědělec svoji dodávkovou po
vinnost v určené lhůtě, předepíše ihned okresní 
správa politická (županský úřad) náhradu po 
výslechu dotyčného zemědělce, odvolajíc se na 
dodací rozkaz svého času vydaný, a ustanoví 
náhradu ve výši, která připadá na ono množ
ství, j ! mělo býti dodáno v určité lhůtě a ne
bylo odevzdáno.

Proti předepsané náhradě zemědělec ne
může namítati, že není s to, aby dodal po
vinnou dávku řádně stanovenou podle usta
novení čl. III.

§ 29.

Okresní správy politické (županské úřady) 
rozhodují s konečnou platností o náhradě.

§ 30.

Stanovenou náhradu nutno do 14 dnů po 
doručení platebního příkazu zaplatili u pří

slušného berního úřadu. Nezaplatí-li se ná
hrada do Mdenní lhůty, vymohou berní úřa
dy, které bdí nad zaplacením náhrad, náhra
du politickou exekucí.

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus pro
vádí se politická exekuce podle ustanovení 
oddílu VIL zák. čl. XI:1909.

VI.

Obchodní provedení výkupu, 
převzetí, zaplacení a uscho

vání dodaného obilí.

(K § 5 vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, 
č. 224 Sb. z. a n.)

§ 31.

Obchodním provedením výkupu, převze
tím, zaplacením a uschováním dodaného 
obilí jest pověřen Centrokooperativ, zapsané 
spol. s r. ob. pro republiku československou 
za těchto hlavních podmínek:

Centrokooperativ bude prováděti nákup, 
převzetí a zaplacení, uschování a dodání po
vinného obilí na svůj účet a nebezpečí, a ten
to úkol bude prováděti v jednotlivých zemích 
prostřednictvím generálních komisionářů a 
komisionářů, které si sám bude jmenovati a 
za které ručí. Ministerstvu pro zásobování 
lidu přísluší právo dáti nezpůsobilé komisio- 
náře odstraniti. Komisionáři, jakož i naku- 
povači obdrží od Centrokooperativu legiti
maci, potvrzenou okresními politickými úřa
dy. Pro Centrokooperativ, jakož i pro jed
notlivé generální komisionáře stanoví mini
sterstvo pro zásobování lidu vládní komisa
ře, aby bděli nad správným plněním úkolu, 
přeneseného na Centrokooperativ a jeho 
orgány, a sjednali v případě nutnosti ná

pravu.

VII.

Převzetí správní agendy okres- 
n í c h (ž u p n í c h) obilních úřadů 
okresními správami politický

mi (ž u p a n s k ý m i úřady).

(K §u 6 vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, 
č. 224 Sb. z. a n.)

§ 32.

Okresní správy politické (županské úřa
dy) přejímají správní agendu okresních 
(župních) obilních úřadů. K tomu účelu 
musí okresním správám politickým (župan- 
ským úřadům) býti dán k disposici potřebný
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pomocný personál. Zejména v okresech, kde 
toho agenda svým rozsahem vyžaduje, při
dělí se jim vždy náležitě kvalifikovaní úřed
níci (obilní inspektoři). Ministerstvo pro zá
sobování lidu hradí veškeré věcné náklady a 
dále též osobní náklady pomocného perso

nálu.
VIII.

Zrušení předpisů s ustanove
ními vlád. nařízení ze dne 
30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., s e ne

srovnávajících.

(K §u 7 cit. nař.)

§ 33.

K předpisům, jež byly nařízením svrchu 
citovaným zrušeny, patří mimo jiné všechny 
předpisy, které omezovaly držitele zeměděl
ských podniků v používání obilí a mlýnských 

výrobků.

Též pozbývají platnosti všechna ustano
vení o úpravě námezdního mletí, šrotování 
a čištění obilí, zejména o nutnosti opatřiti si 
mlecí neb šrotovací výkazy.

Dále též neplatí předpis, podle něhož že
leznice nebo plavební podniky nesmějí při- 
jmouti zásilky obilí nebo mlýnských výrobků 
bez dopravních osvědčení. Naproti tomu ne
vztahuje se §1 nařízení vlády ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n., na výrobky zhotove
né ze zemědělských plodin již vykoupených ze 
sklizně 1920, pro jichž obhospodařování zří
zeny jsou zvláštní korporace, a to:

1. Hospodářský svaz průmyslu škrobo
vého,

2. Hospodářský svaz sušáren bramborů,

3. československá komise lihová,

4. československá komise sladová-,

5. československá komise pivovarská,

6. československá komise Inářská.

Působnost těchto korporací, vymezená 
příslušnými nařízeními, zůstává v platnosti 
do konce srpna 1921 a vstoupí uvedené kor
porace v likýidaci dnem 1. září 1921.

IX.

Kontingent chlebovin ze 
sklizně 1920.

§ 34.

Řízení o dlužné dodávce kontingentu chle
bovin předepsaného platně jednotlivým země
dělcům k dodání ze sklizně 1920 ve smyslu 

§u 1 vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, J

č. 224 Sb. z. a n., za ceny v dodávkovém roce 
1920—21 platné spadá v působnost pětičlen- 
ných komisí zřízených u každé okresní správy 
politické (županského úřadu), skládajících se 
z politického úředníka příslušné politické 
správy okresní (županského úřadu) jako 
předsedy, dvou zástupců zemědělců a dvou 
zástupců spotřebitelů, které o dodávkové po
vinnosti rozhodnou tak, že ji buď stvrdí nebo 
sníží nebo zruší. Zástupce zemědělců a spo
třebitelů jmenuje po návrhu zájmových orga- 
nisací v okresu (v župě) okresní správa po
litická (županský úřad). Komise rozhoduje 
většinou hlasů přítomných. Funkce členů 
komise jest čestná. Z nálezu této komise lze 
se odvolati ve lhůtě Sdenní k zemské správě 
politické (zemskému hospodářskému úřadu), 
která rozhoduje s konečnou platností.

Nedodané předepsané kontingenty obilní 
za léta roku 1920 předcházející se zrušují.

X.

Výjimky, r e s p. úlevy pro Sloven
sko a Podkarpatskou Rus.

(K §u 10 vlád. nařízení ze dne 30. června 
1921, č. 224 Sb. z. a n.)

§ 35.

Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje, aby pro Slovensko a Podkarpatskou Rus 
povolovalo výjimky, po případě úlevy z usta
novení vlád. nařízení ze dne 30. června 1921, 
č. 224 Sb. z. a n., a tohoto nařízení.

XI.

Závěrečné ustanovení.

§ 36.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a pozbývá platnosti dnem 30. čer
vna 1922.

Ministři pro zásobování lidu, zeměděl
ství, financí, vnitra, spravedlnosti, sociální 
péče, obchodu a pro zahraniční obchod se 
pověřují, aby toto nařízení provedli.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Gruber v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r. Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Kovařík v. r.,
íéž za ministra Dra Hoto-vtze.

Husák v. r.


