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6.

Vládní nařízení

ze dne 25. ledna 1949

o zemědělské výrobě podle smlouvy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2 zákona ze dne 27. října 1948 č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském
plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

§ 1
K zajištění rozvoje zemědělství a splnění plánu zemědělské výroby, jakož i ke zvýšení životní úrovně lidu uzavře stát každoročně s
jednotlivými zemědělci smlouvy o výrobě zemědělských výrobků, s výjimkou výrobků lesních. Smlouvy s nimi uzavřou místní národní
výbory nebo jiné orgány, které tím ministerstvo zemědělství pověří. Tyto smlouvy tvoří podklad pro smlouvy o výkupu a dodávce podle §
2 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky.

§ 2
(1) Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem výživy podle jednotného hospodářského plánu výrobní úkoly pro jednotlivé
kraje. Krajské národní výbory rozvrhnou tyto úkoly na jednotlivé okresy a okresní národní výbory je rozvrhnou dále na jednotlivé obce.
Rozvrh se provede podle směrnic vydaných ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy.

(2) Místní národní výbor připraví v součinnosti s mimořádnou vyživovací komisí a místním sdružením Jednotného svazu zemědělců
návrh, jak mají být výrobní úkoly, které byly pro obec stanoveny, rozvrženy na jednotlivé zemědělce. Tento návrh projednává místní
národní výbor za účasti zástupce okresního národního výboru a v součinnosti s mimořádnou vyživovací komisí a místním sdružením
Jednotného svazu zemědělců. Při přípravě i projednání návrhu přihlédne místní národní výbor podle směrnic ministerstva zemědělství,
vydaných v dohodě s ministerstvem výživy, k výrobním podmínkám jednotlivých zemědělců a k výkupnímu plánu. Podle rozvrhu uzavře
ve lhůtě stanovené ministerstvem zemědělství s jednotlivými zemědělci smlouvy o výrobě zemědělských výrobků. Smlouvy schvaluje
okresní národní výbor za součinnosti okresní vyživovací komise.

(3) Neuzavře-li zemědělec smlouvu, předloží místní národní výbor věc neprodleně okresnímu národnímu výboru k rozhodnutí se svým
návrhem, při čemž uvede důvody, pro které k uzavření smlouvy nedošlo. Okresní národní výbor rozhodne s konečnou platností o věci
tak, aby zemědělský výrobní plán byl zajištěn. Jeho rozhodnutí nahrazuje smlouvu.

§ 3
Orgány, zúčastněné na rozvrhu výrobních úkolů podle tohoto nařízení, jsou odpovědny za jejich včasné rozvržení a za včasné uzavření
smluv, dozírají na plnění těchto úkolů a jsou povinny učinit v oboru své působnosti vše, aby splnění úkolů bylo zajištěno; pečují v rámci
jednotného hospodářského plánu též o opatření strojených hnojiv, mechanisačních prostředků, osiva a sadby, vhodných plemenných
zvířat, úvěrů a jiných prostředků.

§ 4
(1) Krajské národní výbory, po případě okresní národní výbory, mohou na základě celkového a místního vývoje zemědělské výroby v
mimořádných případech podle směrnic, vydaných ministerstvem zemědělství v dohodě s ministerstvem výživy, nově upravit výrobní úkoly
okresů, po případě obcí a jednotlivých zemědělských podniků. Podle toho pak upraví místní národní výbory výrobní úkoly a změní
smlouvy s jednotlivými zemědělci.

(2) Neplní-li zemědělec smluvní úkoly, postará se místní národní výbor o provedení příslušných prací ke splnění těchto úkolů na účet
zemědělce.

§ 5
(1) Pro Československé státní statky, národní podnik, a pro velkovýkrmny stanoví zemědělské výrobní úkoly ministerstvo zemědělství v
dohodě s ministerstvem výživy přímo, a to s ohledem na jejich vyšší výrobní úkoly.

(2) Výrobní úkoly statků ve vojenské správě stanoví přímo ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy výživy a národní obrany.

§ 6
Výrobní úkoly, k jejichž splnění v hospodářském roce 1948/1949 se zemědělci smluvně zavázali před účinností tohoto nařízení, zůstávají
nedotčeny a budou převzaty do smluv uzavřených podle tohoto nařízení. Totéž platí i o šlechtitelských a množitelských úkolech,
uložených zemědělcům-šlechtitelům (množitelům).
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§ 7
Při uzavírání smluv lze užíti jen tiskopisu, který určí ministerstvo zemědělství a vyhlásí v Úředním listě. Smlouva má býti uzavřena pokud
možno zároveň o všech zemědělských výrobcích, které má zemědělec vyráběti.

§ 8
Ve sporech, vzniklých z plnění smluv podle tohoto nařízení, rozhoduje okresní národní výbor.

§ 9
Úřady a orgány veřejné správy jsou povinny v mezích své působnosti spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.

§ 10
Pro řízení u místních národních výborů na Slovensku platí přiměřeně ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o
řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.
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