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Tnxy tyto odvádějí se clo fondu zemědělského, 
z kteréhož udržovali jest náklad, spojený se sdě- 
láním honehních lístků.

Od placení taxy za lístek honební jsou osvo
bozeni žáci skol lesnických a fesničtí prakti
kanti po dobu svých studií, pokud se týče po 
dobu svého učení.

*á Personálu pro ochranu honitby (§41, odst. 2.) 
vydávají se lístky honební, které nepodléhají taxe; 
tyto taxy prosté honební lístky nesmí však býti 
vydány, jde-li z okolností na jeyo, že se jedná 
o osoby, jež ustanoveny byly pro ochranu honitby 
jen z toho důvodu, aby obcházena byla povinnost 
taxovní. Obstarává-li majitel honitby ochranu ho- 
mtby sám, nemá nároku na tuto výhodu.

Za duplikáty ztracených honebních lístků 
není t.eba taxu znova platili.

článek II.

Honební lístky vydané před účinností tohoto 
nařízení zůstávají na dobu ještě zbývající v plat
nosti.

Článek III. •

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra 
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem 
financí.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.’ 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Ens;Hš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík. 
Průša v. r.
Dr. Šsista v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.

Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlik v. r.

Cis. 562.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. í^jna 1920,

kterým se mění §§ 2 a 3 zákona ze due 3. června 
1912, č. 38 z. z., ó dávce z výkonu práva honeb- 

nílio na Moravě.

Podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 
Sb. z. a n , o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:

Článek I.

§§ 2 a 3 zákona ze dne 3. června 1912, 
é. 38 z. z., o dávce z výkonu práva honebního 
na Moravě, zrušují se ve svém nynějším znění a 
nahrazují se těmito ustanoveními:

Dávku phititi jest povinen:

a) je-li honební právo'pronajato, nájemce;

b) není-1: honební právo pronajato, majitel práva 
vlastní honitby, při obecní honitbě vykoná
vané znalci obecní honební i výbor na účet 
majitelů pozemků tohoto obecního honebního 
území.

Pro povinnost platiti dávku jest rozhodujícím 
stav 1. ledna toho 'roku, na nějž se vztahuje 
vyměřovací základ .(§ 4), a ten, kdož dle toho 
k placení dávky jest povinen, platí dávku za celý 
tento kalendářní rok.

Za dávku ručí pronajimatel honitby rukou 
společnou a nerozdílnou s nájemcem.

§ 3.

Dávka obnáší ročně:

a) při obecních honitbách, které se pronajímají, 
20 procent ročního nájemného, avšak při 
honitbách až do 150 ha plochy nejméně 40 Kč, 
při honitbách do 500 ha nejméně 80 Kč a při 
větších honitbách nejméně 100 Kč;

b) _při nepronajatých vlastních honitbách, jakož 
i při obecních honitbách vykonávaných znalci 
až do 150 ha plochy 40 Kč a za každých 
dalších počatých 50 ha plochy 10 Kč ;

c) při pronajatých vlastních honitbách, jakož 
i takových vlastních honitbách, při nichž 
odstřel zvěře přenechán jest za plat třetím 
osobám, kromě dávky,uvedené v odst. b), ještě 
10 procent ročního nájemného, pokud se týče 
platu za odstřely.

§ 2.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1921. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra 
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem 
financí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlik v. r.


