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Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. října 1921,

kterým se pozměňují nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 
Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 
Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní 

z r. 1921.

360. 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 povoliti přirážky až 
do 60%, nebo srážky, avšak tak, že dodávka 
obci celkem uložená nesmí býti překročena."

Článek 3.

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

článek 1.

§ 2 (odstavec 1., předposlední věta) naří
zení vlády republiky československé ze dne 
30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., má zníti 
takto:

„Zemský politický úřad (zemský hospodář
ský úřad) ve shodě s hospodářskými organi- 
sacemi může při tom dle hospodářských po
měrů povoliti okresům neb obcím srážky, 
které musí býti vyváženy v lepších okresích 
přirážkami nejvýše do 60% tak, aby zemské 
dodávky plně bylo dosaženo."

článek 2.

§ 4 (odstavec 2., 3. a 4.) nařízení vlády 
republiky československé ze dne 21. července 
1921, č. 237 Sb. z. a n., má zníti takto:

„Dodávku na každou zemi připadající roz
vrhne zemská 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 60%, 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 (zem
ský hospodářský úřad) může dle hospodář
ských poměrů ve shodě se zemědělskými orga- 
nisacemi v okresu povoliti jednotlivým obcím 
přirážky až do 60%, nebo srážky, ale tak, aby 
celková dodávka, okresu uložená, nebyla změ
něna.

§ 5 (odstavec 1.) nařízení vlády republiky 
československé ze dne 21. července 1921, 
č. 237 Sb. z. a n., má zníti takto:

„Jednotlivému držiteli zemědělského pod
niku nemůže býti uložena vyšší povinná dáv
ka, než jaká vyplývá z normálních sazeb, uve
dených v §u 2 vlád. nařízení ze dne 30. června
1921, č. 224 Sb. z. a n„ s přirážkou nejvýše 
60%.“

Článek 4.

§ 22 (odstavec 2.) nařízení vlády republiky 
československé ze dne 21. července 1921, 
ě. 237 Sb. z. a n., má zníti takto:

„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."

Článek 5.

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

Ministři pro zásobování lidu, zemědělství, 
financí, vnitra, spravedlnosti, sociální péče, 
obchodu a pro zahraniční obchod se pověřují, 
aby toto nařízení provedli.
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Státní tiskárna v Praze.


