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100.
Vládní nařízení 

ze dne 8. května 1924 
o zajištění domácí spotřeby řepového cukru 

ve výrobním období 1924/1925.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. 
z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů způso
bených válkou:

§ 1.

Kontingenty a cena rafinova
ného cukru.

(J) úhrnné množství rafinovaného cukru 
(písku), které jest pro domácí spotřebu ve vý
robním období 1924/25, t. j. od 1. října 1924 
do 30. září 1925 zajisti ti, stanoví se množ
stvím 3,136.000 q. K úhradě této potřeby jsou 
povinny zdaniti dle níže uvedených zásad 
z cukru ve výrobním období 1924/1925 vyro
beného rafinerie cukru (smíšené továrny) 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku úhrnem
2,816.000 q, rafinerie cukru (smíšené to
várny) na Slovensku pak úhrnem 320.000 q 
rafinovaného cukru (písku). Na jednotlivé 
rafinerie (smíšené továrny) v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku rozvrhuje se množství
2.816.000 q podle přílohy tohoto nařízení 
lit. A. Na jednotlivé rafinerie cukru (smíšené 
továrny) na Slovensku rozvrhne ministerstvo 
Pro zásobování lidu výše uvedené množství
320.000 q poměrně dle množství rafinovaného 
cukru vyrobeného každou jednotlivou továr
nou ve výrobním období 1923/24, při čemž 
k množství vyrobeného rafinovaného cukru 
připočte se vyrobený surový cukr přepočítaný 
na rafinádu v poměru 100:114. Pro rafinerii 
v Uherské Vsi vezme se za základ výpočtu vý
roba 80.000 q.

(2) Pro rafinerii v Bratislavě, jež se zři- 
^nje,^ ustanoví kontingent rafináfiy doda
tečně ministerstvo pro zásobování lidu po 
slyšení Spolku československých rafinerií 
cukru v Praze.

(3) Množství cukru, které dle 'předchozího 
odstavce každá rafinerie jest povinna ve vý
robním období 1924/25 zdaniti, tvoří její kon
tingent rafinády. Do zdaněného množství 
bude se započítávat! též surový cukr, který 
rafinerie za souhlasu Výboru pro rozdělování 
cukru (§ 3) pro tuzemskou spotřebu zdaní.

(4) Převod povinností ku zdanění kontin
gentu rafinády z jedné továrny na jinou do
hodou zúčastněných rafinerií jest za souhlasu 
Výboru pro rozdělování cukru přípustným. 
Kromě rafinerií (smíšených továren), kterým 
kontingent rafinády přísluší nebo na které byl 
převeden, nesmí ve výrobním období 1924/25 
nikdo ani cukr rafinovaný (písek), ani cukr 
surový zdaniti. žádná rafinerie (smíšená to
várna) nesmí zdaniti větší množství cukru, 
než činí její kontingent rafinády zvětšený 
j eště případným převodem kontingentu cizího.

(5) Jestliže by množství cukru uvedené 
v prvé větě odstavce prvého pro domácí spo
třebu plně zapotřebí nebylo, jest ministerstvo 
pro zásobování lidu již v průběhu výrobního 
období 1924/25 oprávněno toto množství a po
měrně též kontingenty rafinády snížiti.

(«) Rafinerie jsou oprávněny prodávati 
cukr ve výrobním období 1924/25 za cenu 
Kč 440- —za 100 kg základ křišťál, a ostatní 
druhy za cenu odpovídající rozpětí dle při
pojené tabulky příloha lit. B a nesmějí ceny 
tyto, pokud ministerstvo pro zásobování lidu 
neustanoví výjimku pro Slovensko, překročiti. 
Případné zvýšení daně z obratu nebo daně spo
třební smí býti k ceně této připočteno.

§ 2.

Kontingent a cena surového 
cukr u.

(i) Továrny na surový cukr (surovárny) 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, počítajíc 
v to i rafinerie, které vyrábějí také surový 
cukr nebo které vyrábějí rafinovaný cukr pří
mo z cukrovky (smíšené továrny), jsou po
vinny dle zásad níže uvedených prodati a do- 
dati ze své výroby v období 1924/25 rafineriím
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v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které jim 
Výbor pro rozdělování cukru (§ 3) označí, 
úhrnem 3,210.240 q surového cukni prvého 
výrobku tel-quel. Množství surového cukru, 
které jest povinna prodati a dodati jednotlivá 
surovárna (kontingent surového cukru), usta
noví Výbor pro rozdělování cukru (§3) po
měrně dle množství surového cukru vyrobe
ného surovárnou z tuzemské řepy ve výrob
ním období 1923/24, při čemž se při výpočtu 
surového cukru vyrobeného v továrnách smí
šených rafináda vyrobená přímo z cukrovky 
přepočítá ná cukr surový dle poměru 100:114. 
Jestliže by některá ze surováren, které ve vý
robním období 1923/24 cukr vyráběly, v ob
dobí 1924/25 cukru vůbec nevyráběla, roz
vrhne Výbor pro rozdělování cukru kontin
gent na ni připadající dle volného uvážení na 
surovárny, kterým řepa ze zastavené továrny 
přibyla. Jestliže by surovárna během kam
paně požárem, poruchou nebo jinou překážkou 
toho druhu byla nucena výrobu předčasně za- 
staviti, může Výbor k její žádosti učiniti opa
tření obdobné dle svého volného uvážení. 
Surovárny jsou povinny stanovený kontingent 
surového cukru rafineriím (smíšeným továr
nám), které jim Výbor pro rozdělování cukru 
označí, za cenu předního výrobku Kč 260 za 
100 kg prodati a ve třech stejných položkách 
v měsících říjnu až prosinci 1924 dodati. Za 
souhlasu Výboru pro rozdělování cukru jest 
však surovárna oprávněna dodati kontingent 
surového cukru již dříve nebo později. Cena 
rozumí se na základě 88% rendementu za 
100 kg čisté váhy bez pytle ze železniční sta
nice dodávající továrny za hotové beze srážky. 
Rendement vyšší nebo nižší než 88% odpočítá 
se podle zvyklostí Pražské bursy pro zboží a 
cenné papíry za cenu surového cukru Ústí loco, 
průměr mezi záznamem zboží a peníze, platící 
na Pražské burse pro zboží a cenné papíry 
v den převzetí cukru z továrny nebo, jestliže 
v tento den bursovní záznam nebyl, čile nej
blíže příštího záznamu kursovního.

(-') V ostatním platí pro tyto dodávky suro
vého cukru zvyklosti Pražské bursy pro zboží 
a cenné papíry.

§ 3.
Výbor pro rozdělování cukru.
t1) Ministerstvo pro zásobování lidu jme

nuje na návrh Spolku československých rafi
nerií cukru sedmičlenný Výbor pro rozdělo
vání cukru, který si ze svého středu zvolí 
předsedu a místopředsedu. Výbor jest pově
řen, aby dle zásad §u 2 stanovil kontingent 
surového cukru surováren v §u 2 uvedených 
a aby jednotlivým rafineriím uvedeným v §u 2

přidělil ze surováren množství surového cukru 
odpovídající jejich kontingentu rafinády. 
Surovárny jsou povinny množství suroviny 
takto Výborem stanovené oněm rafineriím, 
které Výbor označí, za podmínek v §u 2 uvede
ných dodati a rafinerie jsou povinny toto 
množství suroviny za týchž podmínek odebrati 
a zaplatiti.

(2) Surovárna a rafinerie, která tento před
pis poruší, ručí za veškerou škodu z toho 
vzniklou. Jestliže by rafinerie předepsané 
množství surového cukru neodebrala, jest Vý
bor oprávněn snížiti její kontingent rafinády 
poměrně o neodebrané množství suroviny a 
může dále dle své volby buď přiděliti tento su
rový cukr za podmínek, které určí, jiným rafi
neriím, kterým jejich kontingent rafinády po
měrně zvýší, nebo neodebrané množství suro
vého cukru sám převzíti a prodati. V obou pří
padech může Výbor požadovati na rafinerii, 
která suroviny nepřevzala, cenový rozdíl a ná
hradu případné další škody.

(3) Jestliže by surovárna předepsané množ
ství surového cukru rafinerii nedodala, jest 
Výbor oprávněn množství nedodaného suro
vého cukru koupiti neb jinak opatřiti a poža
dovati na surovárně, která surový cukr ne
dodala, cenový rozdíl a náhradu případné 
další škody.

(4) Výbor jest povinen bráti při přidělo
vání surového cukru zřetel na výrobní poměry 
jednotlivých rafinerií a dbáti toho, aby postup 
výroby v rafineriích pokud možno nebyl rušen.

(c) Výbor jest oprávněn udělovati rafine
riím závazné příkazy za tím účelem, aby 
obyvatelstvo po celé výrobní období 1924/25 
bylo v rámci kontingentů rafinády (§ 1) cu" 
krém zásobováno.

(c) Ministerstvo pro zásobování lidu vydá 
jednací řád Výboru pro rozdělování cukru, 
v němž bude jeho působnost přesně vymezena. 
Veškeré písemnosti od Výboru pocházející 
podpisují pod označením „Výbor pro rozdělo
vání cukru“ buď dva členové Výboru nebo 
kterýkoli člen Výboru s úředníkem, kterého 
Výbor k tomu oprávnil.

(7) Proti všem ustanovením, opatřením a 
rozhodnutím Výboru pro rozdělování cukru 
přísluší účastníkům stížnost k ministerstvu 
pro zásobování lidu během výluční lhůty jeo- 
noho týdne po době, kdy rozhodnutí bylo ozná
meno. Stížnost nemá účinku odkladného, y.v- 
hoví-li ministerstvo pro zásobování lidu stíž
nosti, jest Výbor pro rozdělování cukru povi
nen dle okolností případu buď své rozhodnu i 
změniti nebo poskytnouti stěžovateli přiměře
nou peněžitou náhradu, která jest společným 
břemenem rafinerií (§ 4).
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^(s) Náklady, jež by snad vzešly následkem 
šetření o stížnostech podaných ministerstvu 
pro zásobování lidu, uhradí Výbor pro rozdě
lování cukru. Byla-li stížnost pravoplatně 
uznána neodůvodněnou, může výbor žádati ná
hradu nákladů těch na stěžovateli.

§ 4,

Náklady spojené s provedením 
nařízení.

Veškeré dopravné spojené se železniční do
pravou surového cukru v §u 2 uvedeného do 
rafinerií v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
dále železniční dopravné spojené s dopravou 
příslušných pytlů z těchto rafinerií do suro- 
váren, agentská provise zprostředkovatelská 
na tento cukr připadající, náklady Výboru pro 
rozdělování cukru a náhrady uvedené v před
posledním a posledním odstavci §u 8 jsou spo
lečným břemenem českých, moravských a 
slezských rafinerií, které je nesou poměrně dle 
svých kontingentů rafinády (§1). Smíšeným 
továrnám se na vlastní kontingent surového 
cukru započtený jim do přidělené suroviny po
čítá při výpočtu dopravného k dobru ideální 
dopravné v obnosu Kč 2 70 za 100 kg. Výbor 
pro rozdělování cukru jest oprávněn stanovití 
a provésti závazně pro všecky tyto rafinerie 
způsob rozvrhu, placení a vyúčtování tohoto 
společného břemene a vybírati zálohy na tyto 
náklady.

§ 5.
Ujednání smluvní a zvyklosti.

U) Ustanovení smluv, pokud předchozím 
předpisům odporují, jsou po dobu platnosti 
tohoto nařízení bezúčinnými. Ujednání smluv 
komisionářských a agentských o proviši zů
stávají nedotčena.

(2) Pro dodání, odběr a zaplacení surového 
cukru (§§ 2, 3) platí zvyklosti Pražské bursy 
pro zboží a cenné papíry, pokud toto nařízení 
neobsahuje ustanovení odchylných.

§ 6.

Tresty.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají 
pod ustanovení zákona o trestání válečné 
lichvy, trestají se dle §u 2 zákona ze dne 15. 
dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda 
zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořád
ných poměrů způsobených válkou.

§ 7.
Účinnost a provedení nařízení.

V) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Provedení jeho ukládá se ministrům zá
sobování, financí, obchodu a vnitra.

švehla v.
Dr. Beneš v. i 
Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.

r.
Malypetr v. r. 
Dr. Dolanský v. i 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

Příloha lit. A.
Kontingent rafinády v q 

Rafinerie : zdaňovací váhy :

Bousov Dolní .... 
Brod český ..... 
Březno Krásné ....
Cerekvice ...................
Cerhenice ...................
Čakovice-Vrdy ....
Dobrovice ...................
Hora Kutná...................
Klobuky........................
Kostelec n. L...................
Libňoves ........................
Louny .............................
Meziříčí........................
Mělník ........................
Modřany........................
Neštěmice...................
Pečky .......
Podzámčí ...................
Přelouč........................
Radboř ........................
Rosice.............................
Skřivany........................
Slatiňany-žleby . . •
Ústí n. L...........................
Vršovice........................
Břeclava-Kuffner . . .
Břeclava-Lipník a Všetuly
Hej čin ........................
Hodonín I. a II.................
Holice ........................
Hradiště Uherské . . .
Hrušovany u Znojma . .
Hrušovany u Brna . . ■
Chropyně ........................
Koj etín........................
Litovel.............................
Němčíce na Hané .
Oslavany........................
Přerov ........................
Slavkov........................
Spolek mor. cukrovarů .
Unčov.............................
Háj .............................
Opava .............................
Vávrovice...................

14.505 
24.815 
90.057 
16.245; 
46.414 

165.348 
98.401 
77.760 

6.000 
87.027 
16.550 
53.087 
52.216 
92.829 
72.060 
90.057 
98.148 
23.207 
10.000 
54.811 
79.659 

103.475 
72.523 
81.614 
13.972 
46.737 

130.005 
59.099 

126.354 
24.600 

101.124 
61.351 

102.926 
67.218 
99.677 
24.600 
40.613 
16.825 
94.379 
65.236 
88.792 
19.726 
25.867 
62.407 
17.684

Celkem 2,816.000
86*
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Tabulka rozpětí
Příloha lit. B.

pro jednotlivé tuzemské druhy cukru zdaněného oproti ceně základ krystal v jutových
pytlích á 100 kg.

Čís. Druh Způsob balen í

Přirážka Srážka

oproti ceně za 
krystal v jutových 

pytlích á 100 kg

1. Krystal, typy normální v jutových pytlích
po 100 kg hrubá za čistou —

2. Krystal, typy normální v jutových pytlích
po 50 kg » » 1'50 -

3. Prima velké homole balené v papíru hrubá za čistou S — —

4. Prima malé homole á 5 kg balené v papíru hrubá za čistou 10-— —
5. detto á 3 kg » » n » » n 12'— —
6. „ á 2 kg » » » V » n 13'—

7. Lámané homole jemnozrné v jutových pytlích
a hrubozrné a rafinád. pilé po 100 kg hrubá za čistou 12'—

8. Rafinádní pilé v pytlích textilitových
po 100 kg W » w 7'—

9. Centrifugální pilé a seg- v jutových pytlích
menty po 100 kg hrubá za čistou 4*—

10. Centrifugální pilé a seg- v textilitových pytlích
menly po 100 kg » W 1‘—

11. Lisované kostky v bednách po 50 kg čistá 30'— —

12. v krabicích po 5 kg hrubá za čistou 15'— ---

13. „ „a kostk. v jutových pytlích po
tyčinky i 00 kg » n n 18'—

14. Lisované kostky a kostk. v jutových pytlích po
tyčinky 50 kg v » 1) 13'—

15. Lisované kostky v textilitových pytlích
po 100 kg » »

5'—

16. Písek v jutových pytlích po
100 kg hrubá za čistou — 10*—

17. v pytlích textilitových
neb textilosových » » n

13

18. Prima rafinád. moučka a v jutových pytlích tka-
krupice ných po 100 kg hrubá za čistou 8'—

19. detto v bednách po 50 kg čistá 25'—

20. v krabicích po 5 kg hrubá za čistou 15'—

21. v textilitových pytlích
po 100 kg » » n 5*—

22. v pytlích kalikových po
25 kg i jutových V » 1) 17'—

23. » po 50 kg i jutových n »» » 15'—

Přirážka pro dodávky cukru pod 100 q:
a) Předpisuje-li kupec továrně k dodávce menší 

množství cukru než 50 q pro jednoho příjemce, jest 
továrna oprávněna účtovati si za způsobenou jí mimo
řádnou práci přirážku K.Č 2— za 100 kg účetní váhy.

b) Při zásilkách hromadných, dosahujících 50 q 
aneb je převyšujících, jsou továrny oprávněny účto

vati si přirážku Kč 1— za 100 kg účetní váhy z oněch 
částečných množství, jež jsou menší než 50 q.

c) Zásilky vypravené povozem, pokud jsou menši 
než 50 q, podléhají přirážce Kč 2— za 100 kg, 
pokud dosahují 50 q aneb většího množství, nepo 
léhají zvláštní přirážce.

Státní tiskárna v Praze.


