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167.
Vládní nařízení 

ze dne 17. července 1925 
o opatřeních proti rakovině bramborů (Syn

chytrium endobioticum).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 11, 13, 17 a 19 zákona ze dne 2. čer
vence 1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochraně vý
roby rostlinné:

§ 1.
O) Pěstitel neb držitel bramborů jest po

vinen hlásiti každý případ rakoviny bram
borů (Synchytrium endobioticum) nebo je
jího podezření příslušnému obecnímu úřadu, 
v jehož obvodu byly brambory vypěstovány, 
případně uloženy; ohlášení budiž učiněno do 
24 hodin po zjištění příznaků rakoviny.

(2) Obecní úřad jest povinen neprodleně 
ohlásiti každý případ rakoviny bramborů 
nebo jejího podezření příslušnému výzkum
nému ústavu (§ 2, odst. 1.); v ohlášce nutno 
přesně udati adresu pěstitele nebo držitele 
bramborů, katastrální číslo a výměru pozem
ku, případně místo uložení bramborů.

(3) Výzkumný ústav, případně kontrolní 
orgán (§ 2, odst. 1. a 2.) dodá obecnímu 
úřadu návod k braní vzorku, potřebný obal 
k jeho zaslání a pokyn k vypravení zásilky.

(4) Pěstitel nebo držitel bramborů nakaže
ných nebo podezřelých rakovinou jest povinen 
dodati obecnímu úřadu na jeho vyzvání ihned 
vzorek, vzatý dle návodu výzkumného ústavu 
nebo kontrolního orgánu; obecní úřad uloží 
vzorek do obalu a odešle ihned k bezplatnému 
přezkoušení.

(5) Nakažené nebo podezřelé brambory ne
smějí býti až do dalšího rozhodnutí (§ 4) pře
místěny; obecní úřad jest povinen přísně do- 
zírati na dodržování tohoto ustanovení.

(6) Rakovinou jest v dalších paragrafech 
míněna rakovina bramborů.

§2.

(!) Odborným dozorem na zachovávání 
předpisů zákona č. 165/1924 Sb. z. a n., po
kud jde o opatření proti rakovině, jsou pově
řeny tyto výzkumné ústavy:

a) pro Čechy: ústav fytopathologický Stát
ních výzkumných ústavů pro výrobu rostlin
nou v Praze;

b) pro Moravu: Fytopathologická sekce 
Moravského zemského výzkumného ústavu ze
mědělského v Brně;

c) pro Slezsko: Fytopathologická sekce 
Moravského zemského výzkumného ústavu 
zemědělského v Brně prostřednictvím Státní 
výzkumné stanice zemědělské v Opavě;

d) pro Slovensko mimo župu košickou: 
Ústav fytopathologický Státních výzkumných 
ústavů zemědělských v Bratislavě;

e) pro župu košickou a pro Podkarpatskou 
Rus: Ústav fytopathologický Státních vý
zkumných ústavů zemědělských v Košicích.

(2) Kontrolními orgány výzkumných ústa
vů (odst. 1.) mohou býti pro jednotlivé oblasti 
výzkumné stanice zemědělské a důvěryhodné 
osoby, pokud možno veřejní zaméstnanci, 
které pověří ministerstvo zemědělství výko
nem kontroly. Kontrolní orgány při výkonu 
kontroly musí se prokázali legitimací opatře
nou fotografií.

(3) Informační a zpravodajskou službu 
o rakovině v jednotlivých oblastech vykoná
vají pro kontrolní orgány (odst. 2.) fyto- 
pathologičtí zpravodajové, které jmenuje mi
nisterstvo zemědělství po slyšení výzkumných 
ústavů. Fytopathologickým zpravodajům jest 
jmenovací dekret současně legitimací při vý
konu kontroly.

(4) Výzkumnými ústavy jsou v dalších
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ustanoveních míněny výzkumné ústavy vy
jmenované v očist. 1.

§ 3.
(r) V případech důvodného podezření, že 

předpisy tohoto nařízení nejsou zachovávány 
nebo že hrozí nebezpečí rakoviny, jsou orgány 
výzkumných ústavů a jejich kontrolní orgány 
oprávněny konati prohlídky pozemků, skla
dišť a prodejen bramborů nebo i bramborů 
v přepravě a bráti podle potřeby vzorky 
k dalšímu vyšetřování; v železniční přepravě 
může se tak státi po dohodě se železniční sta
nicí. Výkon prohlídky, vzetí vzorku a rozhod
nutí kontrolního orgánu o tom, jak má býti 
dále naloženo se zásilkou, musí býti tímto po
znamenáno v nákladním listě.

(2) Fytopathologičtí zpravodajové jsou 
oprávněni konati prohlídky pozemků a hospo
dářských budov a bráti při tom podle důvod
né potřeby přiměřené vzorky bramborů neb 
jiných podezřelých plodin k dalšímu vyšetřo
vání.

(3) Prohlídky budov mohou se díti pouze 
v mezích ústavního zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 293 Sb. z. a n., o ochraně svobody 
osobní, domovní a tajemství listovního.

(4) K prohlídce budiž v každém případě 
přizván vlastník pozemku, skladiště nebo pro
dejny, případně dopravovatel nebo jeho zá
stupce. Prohlídka omezí se na okolnosti, jichž 
znalost vzhledem k účelům jejím je nezbytná.

§ 4.
(1) Nezjistí-li výzkumný ústav, případně 

kontrolní orgán prozkoumáním vzorku rako
vinu, sdělí to do 24 hodin po obdržení vzorku 
obecnímu úřadu, který uvědomí ihned zájem- 
níka s upozorněním, že může s brambory 
volně nakládati.

(2) Zjistí-li výzkumný ústav, případně kon
trolní orgán prozkoumáním vzorku rakovinu 
a jde-li o první případ rakoviny v katastru 
obce, sdělí to do 24 hodin po obdržení vzorku 
ministerstvu zemědělství, politickému úřadu 
I. stolice, obecnímu úřadu, fytopathologické- 
mu zpravodaji a dle potřeby kontrolnímu 
orgánu nebo výzkumnému ústavu.

§ 5-
C1) Obecní úřad vyhlásí do 24 hodin způ

sobem v místě obvyklým zjištění rakoviny 
v obci a označí též jméno pěstitele rakovinou 
nakažených bramborů, dále katastrální číslo 
a případně bližší v místě obvyklé označení za
mořeného pozemku.

(2) Obecní úřad předvolá současně pěsti
tele bramborů rakovinou nakažených a pro

tokolárně zjistí původ použité sadby nebo 
předvolá držitele a zjistí pěstitele; je-li 
v tomto případě pěstitel z téže obce, ihned ho 
předvolá a zjistí původ sadby. Získal-li drži
tel brambory od pěstitele nebo držitele z jiné 
obce, uvede to obecní úřad jen v protokole.

(3) Protokol zašle obecní úřad neprodleně 
výzkumnému ústavu, který uloží ihned pří
slušnému kontrolnímu orgánu nebo fytopa- 
thologickému zpravodaji další nutné šetření, 
pocházela-li sadba z katastru obce dosud ra
kovinou nezamořené nebo bude-li nutno zji- 
stiti prvního držitele, aby mohl býti zjištěn 
pěstitel a původ sadby. Pocházela-li sadba 
z území rakovinou zamořeného (§ 6, odst. 1.), 
avšak z pozemku, o kterém nebylo dosud 
známo, že je rakovinou zamořen, oznámí to 
ihned obecnímu úřadu, aby provedl opatření 
podle odst. 1.

(4) Při řízení podle odst. 2. uloží obecní 
úřad protokolárně pěstiteli bramborů rakovi
nou nakažených, aby na svůj náklad na za
mořený pozemek umístil výstražnou tabulku 
s tímto textem: „Pozemek jest zamořen ra
kovinou bramborů a proto jest přístup neza
městnaným zakázán podle zákona č. 165/1924 
Sb. z. a n.“ Tabulka musí býti kovová nebo 
dřevěná o rozměrech nejméně 50 X 40 cm a 
umístěna na zamořeném pozemku u cesty neb 
na jiném nápadném místě na kůlu vyčnívají
cím nejméně 2 m nad povrch pozemku. Text 
musí býti proveden čitelným písmem červe
nou olejovou barvou na bílém olejovém pod
kladě a dle potřeby obnovován. Nebude-li pě
stitelem vyhověno povinnosti mu uložené do 
14 dnů, musí býti provedeno potřebné opa
tření podle odst. 2. §u 10 zákona č. 165/1924 
Sb. z. a n.

(5) O provedeném opatření v předchozích 
odstavcích zmíněných podá obecní úřad do 24 
hodin politickému úřadu I. stolice a výzkum
nému ústavu podrobnou zprávu.

(6) Obecní úřad jest povinen vésti o za
mořených pozemcích přesný seznam dle čísel 
katastrálních i s případným místním označe
ním pozemku; zájemci mohou do něho nahlí- 
žeti.

(7) Výzkumný ústav a kontrolní orgán 
vede seznam zamořených pozemků ve své 
oblasti. Výzkumný ústav zašle ministerstvům 
zemědělství a obchodu každoročně v měsíci 
lednu seznam nově zamořených obcí i pozem
ků v uplynulém roce.

§ 6.
(!) Politický úřad I. stolice prohlásí za

tímně území rakovinou zamořené obce za
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„území zamořené'1, území sousedních obcí za 
„území podezřelé" a další území v okruhu asi 
15 km od zamořeného pozemku za „území 
ochranné"; hranice tohoto území budiž vo
lena tak, aby šla po hranicích obcí. Pokud by 
některé z výše uvedených území mělo přesa
hovat! hranici politického okresu, vyrozumí 
politický úřad I. stolice, v jehož obvodu jest 
území zamořené, politický úřad I. stolice, do 
jehož obvodu má podezřelé nebo ochranné 
území zasahovat!, a dodá mu nutná data pro 
další opatření.

(2) Politický úřad I. stolice zakáže zatímně 
z území zamořeného a podezřelého do území 
ochranného a z území zamořeného do pode
zřelého vývoz bramborů k jakémukoliv účelu 
a případně též vývoz odpadků bramborů, ja
kož i pytlů, košů a jiných obalů nebo před
mětů, které byly v přímém styku s nakaže
nými nebo podezřelými pozemky nebo bram
bory.

(3) Provedené opatření budiž politickým 
úřadem I. stolice neprodleně vyhlášeno a sdě
leno jednak příslušným železničním stanicím, 
poštovním úřadům, případně celním úřadům 
a oddělením finanční pohraniční stráže, jed
nak sousedním politickým úřadům I. stolice 
k vyhlášení; o provedeném opatření budiž po
dána zpráva politickému úřadu II. stolice a 
ministerstvům zemědělství a obchodu.

§ 7.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s mini

sterstvem obchodu přezkouší opatření prove
dená podle odst. 1. a 2. §u 6, a schválí-li je, 
prohlásí na přiměřenou dobu území zamo
řené, podezřelé a ochranné za „oblast uzavře
nou" a zakáže z této oblasti vývoz bramborů' 
k jakémukoliv účelu, případně též vývoz od
padků bramborů, jakož i pytlů, kosů a jiných 
obalů nebo předmětů, které byly v přímém 
styku s nakaženými nebo podezřelými pozem
ky nebo brambory, do neuzavřené oblasti. 
Provedené opatření bude oznámeno zúčastně
ným ministerstvům a vyhlášeno v „úředním 
listě republiky československé".

§ 8.

í1) Zjistí-li výzkumný ústav nový případ 
rakoviny v území již zamořeném, sdělí to 
obecnímu úřadu k provedení opatření podle 
§ 5.

(2) Zjistí-li výzkumný ústav rakovinu 
v uzavřené oblasti mimo území zamořené, 
sdělí to do 24 hodin po obdržení vzorku mini
sterstvu zemědělství (§ 7), příslušnému po- 
litickému úřadu I. stolice k provedení opa

tření podle § 6 a příslušnému obecnímu úřadu 
k provedení opatření podle § 5.

§ 9.
(1) Sklizně bramborů ze zamořeného po

zemku nesmí býti použito k sadbě ani ve vlast
ním, ani v cizím hospodářství a nesmí býti 
zcizeno ani pro jiné použití. Bramborů vzdo
rujících rakovině sklizených ze zamořeného 
pozemku smí býti použito k sázení, avšak jen 
na pozemcích rakovinou zamořených. Bram
borů ze zamořeného pozemku smí býti použito 
ke krmení jen tehdy, jsou-li dobře uvařené.

(2) Odpadky bramborů (slupky, nahnilé 
hlízy, nať, hlína a pod.) sklizených z pozemku 
rakovinou zamořeného musí býti zničeny spá
lením neb zakopáním na témže pozemku do 
takové hloubky, aby nad odpadky bramborů 
byla vrstva půdy nejméně m silná. Bram
borové natě nesmí býti použito k hnojení luk 
a pod.

(3) Vlastníci, pachtýři nebo jiní uživatelé 
pozemků rakovinou zamořených, po případě 
osoby za správu odpovědné nesmějí zcizovati 
pro potřebu jiného hospodářství chlévskou 
mrvu a močůvku.

(4) Sklepy i jiné místnosti a místa, jichž 
bylo použito k uschování bramborů rakovinou 
nakažených, nářadí, jehož bylo použito k ob
dělání zamořených pozemků, a všechny před
měty, které byly v přímém styku se zamoře
ným pozemkem nebo nakaženými brambory, 
musí býti před dalším použitím desinfikovány 
řádným omytím 10%ním roztokem 40%ního 
formalinu, případně jiným desinfekčním pro
středkem, který bude vyhláškou ministerstva 
zemědělství určen.

(s) V území zamořeném smějí býti sázeny 
jen odrůdy bramborů vzdorující rakovině; kde 
by opatření dostatečného množství vzdorné 
sadby působilo nepřekonatelné obtíže,- může 
politický úřad I. stolice připustiti postupné 
sázení vzdorných odrůd v době do 3 let; kdyby 
ani po této lhůtě nebylo vyhověno povinnosti 
sázeti vzdorné odrůdy, učiní potřebná opa
tření starosta obce, případně politický úřad 
I. stolice podle odst. 2. §u 10 zákona a proti 
liknavému bude zakročeno podle odst. 2. §u 
24 zákona.

(c) Pro ostatní uzavřenou oblast nebo pro 
jiné území ohrožené rakovinou může minister
stvo zemědělství předepsali, že po určitou 
dobu nesmějí býti pěstovány odrůdy bramborů 
nevzdorující rakovině nebo že musí býti pě
stovány po určitou dobu jen odrůdy rakovině 
vzdorné, jejichž seznam bude každoročně vy-
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hlášen v „Úředním listě republiky českoslo
venské".

(7) Ministerstvo zemědělství v dohodě s mi
nisterstvem obchodu může zakázali dovoz 
bramborů nevzdorujících rakovině pro sadbu 
neb jiné použití do uzavřené oblasti nebo její 
části, na kterou se vztahuje ustanovení odst.
5. nebo ve které bylo provedeno opatření po
dle odst. 6.

(8) železniční vozy musí býti na náklad 
oprávněného příkazce desinfikovány 10°/oním 
roztokem 40%ního formalinu po každé pře
pravě bramborů, vypěstovaných v uzavřené 
oblasti.

§ 10.
t1) Dovoz bramborů rakovinou nakažených 

nebo z rakoviny podezřelých, dále dovoz částí 
a odpadků takovýchto bramborů, jakož 
i pytlů, košů a beden a jiných obalů nebo 
předmětů, které byly v přímém styku s na
kaženými nebo podezřelými pozemky nebo 
brambory, ze zahraničí se zakazuje; tento zá
kaz vztahuje se také na pohraniční styk.

(2) Mimo to zakazuje se dovoz bramborů 
ze států, ve kterých byla rakovina zjištěna. 
Z těchto států zakazuje se též dovoz bramborů 
v pohraničním styku a výjimky může povoliti 
v odůvodněných případech ministerstvo ze
mědělství v dohodě s ministerstvem obchodu.

(3) Výjimky ze zákazu dovozu stanoveného 
v odst. 2. může v jednotlivých odůvodněných 
případech povoliti pro brambory určitých od
růd a určité jakosti ministerstvo zemědělství 
v dohodě s ministerstvem obchodu z těch 
států, jichž vláda se zaváže dozírati na to, 
aby předpisy o fytopathologických osvědče
ních (odst. 6.) při dovozu do republiky česko
slovenské byly přesně plněny, a za podmínek 
uvedených v odst. 4., při čemž nepřichází 
v úvahu ustanovení jeho bodu a).

(4) Dovoz bramborů ze států, kterých se 
netýká omezení v odst. 2., povoluje se jen 
tehdy, když sadbové brambory budou dopra
vovány jen v nových obalech a ostatní bram
bory (konsumní a průmyslové), pokud budou 
dopravovány v obalech, rovněž jen v obalech 
nových a když vláda příslušného státu: a) 
každoročně nejpozději do konce roku prohlásí 
vládě republiky československé, že jí není 
známo vyskytnutí se rakoviny v jejím stát
ním území; b) zašle 5 seznamů oficielních 
fytopathologických ústavů (stanic) a jich 
úředníků, kteří budou zmocněni k vyhotovo
vání fytopathologických osvědčení (odst. 6.) 
pro dovážené brambory do republiky česko
slovenské, dále stejný počet otisků razítek a

podpisů, kterých bude používáno fytopatho- 
logickým ústavem (stanicí) nebo jeho úřed
níky pro tato osvědčení, jakož i vzorů uza
víracích plomb fytopathologického ústavu.

(5) Seznam států, z kterých smějí býti 
brambory dováženy, bude každoročně sdělen 
příslušným ministerstvům a uveřejněn v mě
síci lednu v „úředním listě republiky česko
slovenské".

(°) Každá vozová nebo kusová zásilka do
vezených zahraničních bramborů (odst. 2., 3. 
a 4.) musí býti provázena fytopathologickým 
osvědčením vyhotoveným na jediném tisko
pisu v jazyku vývozního státu a souběžně 
v státním (oficielním) jazyku republiky 
Československé. Toto osvědčení musí přesně 
vyhovovat! vzoru (viz přílohu) a obsahovat!:

A. oficielní název fytopathologického ústa
vu v záhlaví osvědčení á úřední jednací číslo;

B. místním úřadem potvrzené prohlášení 
pěstitele bramborů o místě, kde byly bram
bory vypěstovány;

C. prohlášení oficielního fytopathologického 
ústavu (stanice), že místo pěstování bram
borů není v území rakovinou zamořeném nebo 
rakovinou podezřelém a že v katastru obce, 
kde brambory byly vypěstovány, a v obvodu 
15 km od tohoto místa nebylo dosud zjištěno 
rakoviny bramborů a že není též podepření, 
že by se vyskytovala;

D. prohlášení úředníka oficielního fyto
pathologického ústavu (stanice), které musí 
obsahovati:

a) pokud jde o brambory určené pro kon- 
sum a průmyslové zpracování v republice 
československé, potvrzení o tom, že je prohlédl 
ve stanici nakládací a nezjistil rakoviny bram
borů neb podezření z této choroby a že tyto 
brambory byly v jeho přítomnosti buď nalo
ženy do krytého vozu, který opatřil uzavírací 
plombou svého ústavu, nebo podány k želez
niční nebo poštovní přepravě jako nákladové 
kusy v nových obalech a obaly jich opatřil 
uzavírací plombou svého ústavu, dále že vlast
noručně zapsal do osvědčení číslo vozu a číslo 
plomby vozu nebo čísla nákladních listů, pří
padně poštovních průvodek a plomb jednotli
vých obalů;

b) pokud jde o brambory určené pro sadbu 
v republice československé, potvrzení o tom, 
že je prohlédl v místě vypěstování před ulo
žením do obalu a nezjistil rakoviny bramborů 
nebo podezření z rakoviny ani na vyvážené 
sadbě, ani na ostatní sklizni bramborů téhož
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hospodářství a že bylo použito pro vyvážené 
brambory nových obalů, které uzavřel a opa
třil plombou svého ústavu, a že dále vlastno
ručně zapsal do osvědčení čísla nákladních 
listů, případně poštovních průvodek a plomb 
jednotlivých obalů;

E. v příslušné rubrice zřetelné úřední datu
mové razítko odesílací stanice, které musí sou- 
hlasiti s datumovým razítkem v nákladním 
listě.

(7) Odesilatel musí v nákladním listě, pří
padně v průvodce poznamenati: a) číslo fyto- 
pathologického osvědčení a název fytopatho- 
logického ústavu (stanice), kteiý osvědčení 
vyhotovil; b) že fytopathologické osvědčení 
je připojeno k nákladnímu listu, případně 
k průvodce.

(8) Brambory dovážené do republiky česko
slovenské po železnici musí býti podány pří
mým mezinárodním nákladním listem ze sta
nice místa původu do stanice určení v republi
ce československé. Dovoz bramborů ze zá
moří nebo po vodních tocích povoluje v jed
notlivých případech za určitých podmínek 
ministerstvo zemědělství v dohodě s minister
stvem obchodu.

(9) Celní úřad odmítne zásilky zahranič
ních bramborů nedoložené fytopathologickým 
osvědčením nebo zásilky vyloučené podle 
odst. 1., a pokud nebyl výjimečně povolen 
dovoz podle odst. 3., také ze států uvedených 
v odst. 2.; odmítnutí poznamená na náklad
ním listě.

(10) Zásilky zahraničních bramborů opa
třené předepsaným fytopathologickým osvěd
čením hlásí staniční nebo poštovní úřad ihned 
telegraficky příslušnému výzkumnému ústavu 
a příjemci na jeho útraty.

C11) Zásilky bramborů o váze nad 50 kg 
smějí býti odbaveny jen pohraničními celními 
úřady stanovenými v § 16, zásilky o váze 
50 kg a menší též vnitrozemskými celními 
úřady zřízenými v sídle výzkumných ústavů.

(12) Výzkumný ústav vyšle neprodleně, 
nejdéle do 24 hodin po obdržení zprávy svůj 
orgán k celnímu úřadu, který zjistí v pří
tomnosti celního úředníka a železničního nebo 
poštovního orgánu, případně též příjemce, 
zda plomba fytopathologického ústavu (sta
nice) u vozu nebo nákladových kusů je pravá 
a neporušená a zda fytopathologické osvěd
čení vyhovuje obsahem a úpravou přesně 
ustanovením odst. 6.

(*3) Zásilky zahraničních bramborů dolo
žené nevyhovujícím fytopathologickým osvěd

čením nebo osvědčením, o němž jest důvodné 
podezření, že některá z požadovaných náleži
tostí neodpovídá skutečnosti, jest povinen 
celní úřad odmítnouti na základě protokolár
ního dobrozdání orgánu výzkumného ústavu; 
odmítnutí poznamená v nákladním listě.

(14) Vyhovuje-li fytopathologické osvědčení 
ustanovením předešlých odstavců, dá kon
trolní orgán vyjmouti v přítomnosti železnič
ního nebo poštovního orgánu na útraty opráv
něného příkazce při nákladových kusech na
mátkou nejméně 10% kusů, při čemž zjistí, 
zda bylo použito nových obalů, při brambo
rech volně naložených z různých míst nej
méně 10 vzorků a provede podrobnou pro
hlídku a šetření bramborů, zda nejsou naka
ženy nebo podezřelé rakovinou. Kontrolní 
orgán je oprávněn pro další zjišťování v labo
ratoři odebrati bezplatně přiměřený počet hlíz 
a případně též vzorek hlíny:; odebrání vzorku 
poznamená kontrolní orgán v nákladním listě.

(15) Zjistí-li se prohlídkou bramborů rako
vina nebo že bylo použito starých obalů, od
mítne celní úřad na základě protokolárního 
prohlášení kontrolního orgánu odbavení zá
silky a poznamená to v nákladním listě, pří
padně v průvodce.

(1G) Jeví-li se kontrolnímu orgánu důvodné 
podezření rakoviny, odmítne celní úřad odba
vení zásilky na tak dlouho, než kontrolní 
orgán dalším šetřením zjistí bezzávadnost 
zásilky a dá prostřednictvím výzkumného 
ústavu souhlas k odbavení.

(17) o výsledku prohlídky sepíše kontrolní 
orgán protokol, který spolupodepíše orgán 
celního úřadu, případně též příjemce.

(18) Kontrolní orgán poznamená na celních 
dokladech a v nákladním listě výsledek kon
troly, a to: „Není námitek proti celnímu od
bavení “ nebo „Nesmí býti odbaveno, ježto ..
a uvede důvod, podepíše a dá razítko ústavu.

(u)) Protokol a fytopathologické osvědčení 
odešle ihned celní úřad ministerstvu země
dělství; propis protokolu předloží kontrolní 
orgán výzkumnému ústavu.

§ 11-

V pohraničním styku jest dovoleno dovézti 
bez fytopathologického osvědčení a prohlídky 
ze států uvedených v odst. 4. §u 10 osobám 
trvale usedlým v republice československé 
sklizeň bramborů z vlastních pozemků (též 
pachtovaných) a osobám trvale usedlým v za
hraničí brambory k sázení na vlastních po
zemcích (též pachtovaných) na českosloven
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ském území v době, kterou stanoví jednotlivé 
celní úřady pro obce, přicházející podle míst
ních poměrů v úvahu, českoslovenští zájem
nící musí však celnímu úřadu předložití prů
kaz o osázené ploše brambory a zahraniční 
zájemníci průkaz o ploše určené k osázení.

§ 12.

Průvoz zahraničních bramborů povoluje se 
s podmínkou, že zásilka bude přepravována 
přímým mezinárodním nákladním listem, z ci
zozemské odesílací stanice až do stanice určení 
cizího státu v plombovaném, dobře uzavřeném 
a nepoškozeném voze nebo v plombovaných a 
nepoškozených obalech.

§ 13.
(] ) Vývoz bramborů z uzavřené oblasti do 

zahraničí je zakázán.
(2) Pokud zahraniční státy při dovozu 

bramborů z republiky československé poža
dují fytopathologické osvědčení nebo prove
dení fytopathologické prohlídky vyvážených 
bramborů, pověřují se výzkumné ústavy uve
dené v § 2, odst. 1., aby jménem ministerstva 
zemědělství osvědčení vyhotovily a prohlídku 
provedly; opis osvědčení a záznam o prove
dené prohlídce musí býti neprodleně zaslán 
ministerstvu zemědělství.

(3) O vyhotovených osvědčeních a provede
ných prohlídkách vede každý ústav přesné 
záznamy v samostatné knize.

§ 14.
Zpětný dovoz bramborů vyvezených z repu

bliky československé nepovažuje se za dovoz 
podle tohoto nařízení jen tehdy, zůstane-li pří
padná úřední plomba vozu nebo nákladových 
kusů neporušená.

§ 15.
,(i) Fytopathologická kontrola provede se 

na náklad příjemce zahraničních bramborů; 
výše náhrady může býti ministerstvem země
dělství podle dovezeného množství bramborů 
paušalována; příslušné sazby budou vyhlá
šeny v „úředním listě republiky českoslo
venské".

(2) Celní úřad smí propustit! zásilku bram
borů do volného oběhu teprve tehdy, když 
oprávněný příkazce mu prokáže, že zapravil

výzkumnému ústavu náhradu za fytopatho- 
logickou kontrolu a železniční nebo poštovní 
správě hotové výdaje spojené s fytopatho- 
logickou kontrolou.

§ 16.
Pro dovoz bramborů stanoví se tyto pohra

niční celní stanice:
Břeclav, šato v, české Velenice, Horní Dvo

řiště, železná Ruda, Brod n. L., Cheb, Reizen- 
hain, Podmokly, Děčín, Georgsvalde-Ebers- 
bach, žitava, Seidenberg, Meziměstí, Hlucho- 
lazy, Krnov, Opava, Bohumín, Petrovice ve 
Slezsku, Skalité, Suchá Hora, Orlov, Medzila- 
borce, Užok, Volovec, Jasina, Valea Yisaului, 
Campolung la Tisa, Kiralyhaza, Čop, Sloven
ské Nové Město, Hidásnémety, Turňa p. M., 
Tornala, Siač, Filakovo, Šáhy, Parkáň-Nána, 
Komárno, Bratislava-Petržalka a Marchegg.

§ 17.
Oblasti, které byly podle dřívějších před

pisů prohlášeny za oblasti uzavřené, zůstávají 
uzavřenými i nadále, poiuid nebude podle to
hoto nařízení učiněno jiné opatření.

§ 18.
(1) Nařízení toto, které nabývá účinnosti, 

pokud odst. 2. tohoto paragrafu nestanoví 
jinak, dnem 24. července 1925, provede mi
nistr zemědělství ve shodě se zúčastněnými 
ministry.

(2) Ustanovení § 10, odst. 3., 4., 6. až 19., 
§ 11 a §§ 14 až 16 nabývají účinnosti dnem 
1 ledna 1926; do této doby smějí býti celně 
odbaveny zahraniční brambory jen tehdy, 
budou-li splněny podmínky, které pro dovoz 
bramborů ze zahraničí stanovilo vládní naří
zení ze dne 7. dubna 1921, č. 148 Sb, z. a n., 
o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů 
a jejím potírání.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Srba v. r.
Bečka v. r. Šrámek v. r.

Malypetr v. r., 
též za ministra Dr. Hodžu.

Novák v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Kállay v. r.
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Vzor.

(Název a místo oficielního fytopathologického ústavu [stanice] jako záhlaví.) 

Číslo j ednací:............................

Fytopathologické osvědčení
o rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum).

(I. Prohlášení pěstitele bramborů).

Prohlašuji, že brambory určené pro vývoz do republiky československé byly vypě
stovány v obci ............................. . okrese ................................ . ve státě ............................

y ............................. . dne ..............................
Podpis pěstitele bramborů, případně též 

Razítko místního úřadu a podpis: razítko:

(II. Prohlášení oficielního fytopathologického ústavu [stanice]).

Za shora uvedený fytopathologický ústav (stanici) prohlašuji, že výše uvedená 
obec není v území rakovinou zamořeném, ani z rakoviny podezřelém a že v katastru této 
obce a v obvodu 15 km nebyla dosud zjištěna rakovina bramborů a že není též podezření, 
že by se rakovina bramborů vyskytovala.

V ............................. . dne .............................
Razítko ústavu (stanice') a podpis před

nosty:

(III. Prohlášení úředníka oficielního fytopathologického ústavu [stanice] o vykonané 
prohlídce bramborů.

Za . ..
nice], jehož 
prohlašuji:

U
bramborů 
konsum- 

ních a prů
myslových

....................... (uveď oficielní název a sídlo fytopathologického ústavu [sta-
orgán prohlídku bramborů provádí) .................................................................

že jsem konsumní*) — průmyslové*) brambory určené do republiky česko
slovenské v nakládací stanici........................ (uveď název nakládací stanice)
prohlédl a nezjistil rakoviny bramborů, ani podezření z této choroby,

že brambory byly v mé přítomnosti naloženy do krytého vozu
číslo ........... který jsem opatřil uzavírací plombou číslo..........
svého ústavu (stanice), a že jsem vlastnoručně zapsal do tohoto 
osvědčení číslo vozu a číslo plomby vozu,

Bram
bory

sypané*)

Nákla
dové

kusy*)

že brambory byly v mé přítomnosti podány k přepravě želez
niční nebo poštovní jako nákladové kusy v nových obalech, že 
jsem obaly uzavřel a opatřil uzavíracími plombami svého ústavu 
(stanice) a že jsem vlastnoručně zapsal do tohoto osvědčení číslo 

■ vozu a čísla uzavíracích plomb jednotlivých obalů, a to:..........

a čísla nákladních listů nebo poštovních průvodek, a to:

*) nehodící se budiž škrtnuto.
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TJ bram
borů

sadbových

že jsem brambory určené jako sadbu do republiky československé prohlédl 
v obci .......................... (uveď název obce uvedený ad I.) a nezjistil rako
viny bramborů nebo podezření z rakoviny ani na sadbě určené k vývozu, ani 
na ostatní sklizni bramborů téhož hospodářství,

že bylo použito nových obalů, které jsem uzavřel a opatřil plombami svého 
ústavu (stanice),

že jsem vlastnoručně zapsal do tohoto osvědčení následující čísla plomb 
j ednotlivých obalů: ..............................................................................................

Razítko ústavu (stanice) 
a podpis úředníka, který prohlídku provedl:

(IV. Zřetelné úřední datumové razítko odesílací stanice, které musí souhlasiti s datumo
vým razítkem v nákladním Ústě):

Razítko

Upozornění:

1.) Fytopathalogické osvědčení budiž vystaveno v jazyku vývozního státu a sou
běžně ve státním (oficielním) jazyku republiky československé.

2.) Prohlášení pěstitele (I.), oficielního ústavu (II.), úředníka (III.) a razítko na
kládací stanice (IV.) musí býti na jediném tiskopisu, nikoliv na zvláštních samostatných 

tiskopisech.
3.) Odesilatel bramborů musí v nákladním listě nebo průvodce poznamenati:

a) číslo fytopathologického osvědčení a název fytopathologického ústavu (stanice), 
který osvědčení vyhotovil;

b) že fytopathologické osvědčení je připojeno k nákladnímu listu.

Státní tiskárna v Praze.


