
Sbírka zákonů a nařízení, č. iSi. 865

Vládní nařízení 
ze dne 17, srpna 1925

o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve 
výrobním období 1924/1925.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 387 Sb. 
z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů způsobe
ných válkou:

ČI. I.

Kontingenty rafinovaného 
cukr u.

§ 1 vládního nařízení ze dne 8. května 1924, 
č. 100 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby 
řepového cukru ve výrobním období 
1924/1925, doplňuje se tímto odstavcem:

(7) Jestliže by množství cukru uvedené v 
prvé větě odstavce prvého pro domácí spotře
bu nepostačovalo, jest Výbor pro rozdělování 
cukru (§ 3) oprávněn povoliti rafineriím po
měrně dle jejich kontingentu rafinády v od
stavci prvém a druhém stanoveného zdanění 
většího množství rafinády, než činí jejich kon
tingent rafinády. Rafinerie v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku jsou povinny z každých 
100 kg rafinády zdaňovací váhy, jež ve smyslu

181. tohoto ustanovení zdaní, odvésti Výboru pro 
rozdělování cukru 48 Kč 22 li a Výbor pro roz
dělování cukru rozdělí tyto odvedené obnosy na 
surovárny (smíšené továrny) v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku poměrně podle jejich kon
tingentů surového cukru (§ 2, odst. 1.). Při 
rozvrhu a placení nákladů Výboru pro rozdělo
vání cukru a náhrad, uvedených v předposled
ním a posledním odstavci §u 3, se množství ra
finády, které každá rafinerie v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku ve smyslu tohoto ustano
vení nad svůj kontingent rafinády zdaní, při
počítá k jejímu kontigentu rafinády (§ 4).

ČI. II.

Účinnost a provedení nařízení.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Provedení jeho ukládá se ministrům pro 

zásobování lidu, financí, průmyslu, obchodu a 
živností a vnitra.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r.
Srba v. r. Dr. Kállay v. r

Novák v. r.,
též za ministra Bečku.
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