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359.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 5. října 1921,
kterým se zakazuje zpračovati zdravé bram
bory v průmyslových závodech.

Staly-li se vinou obviněného nezpůsobilými
pro lidské požívání brambory v hodnotě vyšší
500 Kč, budiž obviněný potrestán vězením
(uzamčením) od jednoho měsíce do šesti mě
síců. Kromě trestu vězení (uzamčení) lze ulo
žili pokutu od 500 Kč do 20.000 Kč.
Pokuty tyto plynou do státní pokladny.

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

Držiteli živnostenského oprávnění může
býti mimo to odňato trvale nebo dočasně toto
oprávnění.

§ 1.

§ 4.

Průmyslové podniky smějí z domácí sklizně
r. 1921 zpracovali brambory pouze vadné, jež
se nehodí k lidskému požívání, t. j. brambory
nahnilé, namrzlé, přeorané, jakož i hlízy drob
né pod 3 cm v průměru.

Tresty uvedenými v předchozím paragrafu
jest trestali i přestupky proti ustanovením
§§ 1 a 2 tohoto nařízení, ač-li není tu skut
kové povahy trestného činu náležejícího před
soud.
§ 5.

Brambory původu zahraničního mohou býlí
v průmyslových podnicích zpracovány pouze
tehdy, prokáže-li dotyčný závod politickému
úřadu (administrativní vrchnosti) první sto
lice jejich cizozemský původ.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Provedením jeho pověřují se ministři pro
zásobování lidu, financí, obchodu a zeměděl
ství.
Dr. Beneš v. r.

§ 3.
Kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní, že
brambory stanou se nezpůsobilými, pro lidské
požívání, tresce se, ač-li není tu skutkové pod
staty přečinu nebo zločinu podle § 11 zákona
ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o tre
stání válečné lichvy, politickým úřadem (ad
ministrativní policejní vrchností) vězením
(uzamčením) od jednoho týdne až do tří měsiců. Mimo trest vězení (uzamčení) lze uložiti peněžitou pokutu od 50 Kč do 2000 Kč.

Udržal v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.

Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
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