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§ 10.
\

,

Toto nařízeni nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení. Zároveň pozbývá moci nařízení vlády
republiky Československé ze dne 2. září 1919,
č. 497 Sb. z. a n., jímž upraven byl obchod někte
rými druhy zvěře.
§ 11.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr pro zásobování lidu.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Pr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Pr. Ffotoweťz v. r.
Dr. Procházka v.
Pr. Burger v. r.
Dr. Mičura v. r.
Pr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r.

ných, pokud nelze jich mpoířebiti ani k lidskému
požívání ani k sušení ani k výrobě marmelády, a
z vinného kalu, posléze z jalovce a jeřabinových
plodů, jest třeba povolení ministerstva pro záso
bování lidu ve shodě s ministerstvem financí,
a pokud se vinného kalu a vína týče, též ve shodě
s ministerstvem zemědělství. Tyto ústřední úřady
mohou jiné úřady zraocnití, aby povolení udělily.
Žádosti o toto povolení buďtež podávány po
řadem finančních úřadů L instance (finanční okresní
ředitelství, finanční inspektoráty, na Slovenska a
v Podkarpatské Rusi finanční ředitelství). Povo
lení bude uděleno jen tehdy, když úředním
potvrzením bude prokázáno, že se jedná o ovoce
zkažené, ovocný a vinný mošt a víno rovněž v to
čítaje, a že jeho zkažení nebylo výrobcem úmy
slně vyvoláno. O povolení nutno žádati zavčas,
aby zjištění, zda jedná se o ovoce zkažené, mohlo
se státi dříve, než ovoce vejde ve stav břečlty.
Povolení ke zpracování ovoce na líh (ko
řalku) pro vlastní potřebu ve smyslu II. odstavce
§u 1 uděluje příslušný finanční úřad I. instance.
§ 3.

Nařízení vlády republiky Československé

Dohotovený výrobek Se uzavírá. Uzavření
má ten účinek, že uzavřené zboží je dovoleno
zpracovati, spotřebovat! a zciziti jen dle pokynů'
Československé komise lihové.

ze dne 23. záři 1920

§ 4.

o úpravě zpracování ovoce na líh a o výrobě
jemné kořalky.

Kdo jedná proti ustanovením tohoto nařízení,
bude potrestán, bez újmy případného použití důchodkových trestních předpisů, politickým úřadem
první stolice, na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi administrativní policejní vrchností, pokutou
až do 20.060. Kč nebo vězením, na Slovensku a
Podkarpatské Rusi uzamčením, až do šesti mě
síců, pokud se nejedná o trestné činy příslušející
k potrestání trestním soudům. Jsou-li tu přitěžující okolnosti, lze tyto tresty také udělit!
vedle sebe.

Čís. 540.

Na základě zákona ze dne 15. díibna 1920,
Č. 337 Sb. z. a n.t se nařizuje:
§ 1.
Používati švestek, třešní, višní, meruněk,
broskví, hrušek, jablek a vinných hroznů, rovněž
zbytků ovoce těchto druhů a posléze výrobků
ovocných všeho druhu, ovocný a vinný mošt
a víno v to počítaje, k výrobě lihu (kořalky) se
zakazuje.
v
Výjimky z tohoto zákazu povoluje ve zvlášt
ních odůvodněných případech ministerstvo pro
zásobování lidu ve shodě s ministerstvem financi.

Stejným trestám jako pachatel jest podroben,
kdo podněcuje někoho jiného- k některému
z těchto činů nebo spolupůsobí při jeho spáchání.
§ 5.

Výroba lihu z durancii, švestek a sliv vlastní
sklizně pro domácí potřebu a to až do úhrnného
množství 50 litrů hotového výrobku není tímto
nařízením dotčena.

Když se ukládá trest, lze dále, byl-li pře
stupek spáchán při provozováni živnosti, rozhodnouti, že nastává ztráta živnostenského opráv
nění na vždy neb na určitý čas, nebo zaříditi, aby
živnostenské provozovny byly dočasně nebo
trvale uzaVřeny.

§ 2.
K výrobě lihu (kořalky) z ovoce, ovocných
zbytků a z ovocných výrobků druhů v § 1 zmíně

■ ^ Rovněž^ lze k podnětu trestního řízení’
vyřknouíi, že propadají výrobky nebo suroviny,
k nimž se trestný čin vztahuje, nebo vý těžek za
ně ve prospěch státu.
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§ 6.

Politické okresní a zeměpanské policejní
úřady, na Slovensku, a v Podkarpatské Rusi ad
ministrativní policejní vrchnosti, mohou k zaji
štění propadnutí vydati potřebná zajišfovací
opatření, proti nimž není odvolání přípustno.
Zajištěné předměty tnohon, vzniknou-li jejich
uschováním náklady, nebo je-li tu nebezpečí, že
se zkazí, zcizeny býti úřadem k zajištění opráv
něným ještě dříve, než jsou prohlášeny za pro
padlé.
§ 7.
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
nistři pro zásobování lidu a financí.
§ 8.
Nařízení toto, vztahující se na celé státní
území republiky Československé, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení. Současně pozbývá platnosti
nařízení úřadu pro vyživování obyvatelstva ve
shodě s ministerstvem financí ze dne 5. září 1918,
č. 328 ř. z., o výrobě jemné .kořalky, jakož i na
řízení uherského ministerského předsednictva ze
dne 22. srpna 1917, č. 3060 ai 1917, se všemi
dodatky.

Černý v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Patka v. r.
Husák v. ř.
Průša v. r.
Dr. Kovařík.

Čís. 541.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 23. září 1920
k provedení § 6 opatření Stálého výboru Národ
ního shromáždění republiky Československé,
podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920,
čís. 494 Sb. z. a n„ o úpravě a úhradě cen mlýn
ských výrobků.
Článek l.
Na základě § 6 opatření Stálého výboru^-Národního shromáždění ze dne 25. srpna 1920,
čís. 494 Sb. z. a n., se nařizuje:

1. Dávce z katastrálního výnosu půdy pod
léhá veškerá plodná půda celého území patří
cího pod svrchovanost republiky Československé.
2. Dávka plyne do pokladny státní.
3. Dávku zaplatit! povinen iest vlastník půdy.
Vlastník půdy jest však oprávněn požadovat} od
skutečných uživatelů půdy (pachtýřů atd.) plnou
náhradu dávky zaplacené z pozemků jimi uží
vaných.
4. Výšé dávky činí při vinicích, zahradách a
při půdě lesní dvojnásobný katastrální čistý
výnos, při ostatní půdě poloviční katastrální
čistý výnos. Pro povinnost platiti dávku a pro
stanovení její výše jest rozhodným stav ka
tastru daně pozemkové dnem 1. září 1920; po
zději nastalé změny nemají na předpis ' dávky
vlivu.
'
5. Dávka se předepisuje v berních obcích dle
jednotlivých pozemkových archů v obnosech na
celé koruny zaokrouhlených tím způsobem,, že
obnosy dávky do 50 haléřů zůstanou nepovšim
nuty, kdežto obnosy přes 50 haléřů se zvýší na
celou korunu, a jest splatna ve dvou stejných
lhůtách, a to 1. října 1920 a 1. dubna 1921.
6. Dávku předepíše úřad, kterému přísbjší
roční repartice daně pozemkové (v Čechách, na '
Moravě a ve Slezsku berní úřady, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi berní úřady, případně
notáři).
7. Předpis dávky provede se repartičnífni
výkazy (tabelami) dle jednotlivých obcí berních,
které se dodají obecním představenstvům ku
vyhlášení a ku vyložení u' obecního úřadu PTO
nahlédnutí osobám dávkou povinným.
8. Proti vyměření dávky přísluší poplatníku
právo odvolání jedině co do povinnosti a výpočtu
dávky do 30 dnů po doručení repartiční tabely
obecnímu představenstvu za účelem vyhlášení.
O odvoláních rozhodují příslušné finanční úřady
státní, bezprostředně nadřízené úřadu, který
dávku předepsal (v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku berní správy, na Slovensku a v P°d“
karpatské Rusi finanční ředitelství), s konečnou
platností.
9. O vybírání a vymáhání dávky, o ručení
spoluvlastníků pozemků, o přednostním právu
zástavním a o úrocích z prodlení platí pro dávku
z katastrálního výnosu půdy obdobně předpisy
platné pro daň pozemkovou.

