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136.
Vládní nařízení 

ze dne 16. července 1926 
o zajištění domácí spotřeby řepového cukru 

ve výrobním období 1925/1926,

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

ČI. I.
Kontingenty rafinovaného 

cukr u.

§ 1 vládního nařízení ze dne 18. června 
1925, č. 151 Sb. z. a n., o zajištění domácí 
spotřeby řepového cukru ve výrobním období 
1925/1926, doplňuje se tímto odstavcem:

( í7) Jestliže by množství cukru uvedené 
v prvé větě odstavce prvého pro domácí spo
třebu nepostačovalo, jest Výbor pro rozdělo
vání cukru (§3) oprávněn povolit! rafineriím 
zdanění většího množství rafinády a rafinerie 
jsou povinny též toto množství cukru ve,vý
robním období 1925/26 zdaniti. Jestliže by ně
která rafinerie toto množství cukru přes pří
kaz Výboru nezdanila, jest Výbor oprávněn 
toto množství cukru na volném trhu koupiti 
nebo jinak opatřiti a předepsati rafinerii, 
která cukr nezdanila, zaplacení cenového roz
dílu a náhrady případné další škody. Výbor 
jest také oprávněn přiměřené množství rafi
nády ze zásob dotyčné rafinerie dáti pod zá
věru s tím účinkem, že se s tímto cukrem 
smí nakládati pouze dle pokynů Výboru, a

tento cukr prodati nebo jinak zpeněžiti a po
nechat! si z výtěžku peníz, jehož zaplacení 
rafinerii předepsal. Rafinerie v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku jsou povinny z každých 
100 kg rafinády zdaňovací váhy, j ež ve smyslu 
tohoto ustanovení zdaní, odvésti Výboru pro 
rozdělování cukru 57 Kč 50 h a Výbor pro 
rozdělování cukru rozdělí tyto odvedené ob
nosy na surovárny (smíšené továrny) v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku poměrně podle 
jejich kontingentů surového cukru (§ 2, 
odst. 1.). Při rozvrhu a placení nákladů Vý
boru pro rozdělování cukru a náhrad, uvede
ných v předposledním a posledním odstavci 
§u 3, se množství rafinády, které každá rafi
nerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ve 
smyslu tohoto ustanovení nad svůj kontingent 
rafinády zdaní, připočítá k jejímu kontingentu 
rafinády (§4).

Či. II.
Účinnost a provedení nařízení.

í1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Provedení jeho ukládá se ministrům pro 
zásobování lidu, financí, průmyslu, obchodu 
a živností a vnitra.

černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Říha v. r. Syrový v. r.
Roubík v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Schieszl v. r.,
též za ministra Dra Haussmanna.

Dr. Peroutka v. r.,
též za ministra Dra Engliše.
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