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312. Vyhláška o výrobě a obhospodařování lihu ve výrobním období 1922

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 3. listopadu 1922,

jímž se pro území Podkarpatské Rusi pro
dlužují ihůty, stanovené zákonem ze dne
13. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., kterým 
se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 
12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově 

drobných zemědělských pachtů.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
ě. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

článek I.
(1) Lhůta, stanovená v článku I. zákona ze 

dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., pro 
oznámení pachtýře (podpachtýře), prodlu
žuje se v případech, kdy končí pacht (pod- 
pacht) zemědělského pozemku v průběhu 
roku 1922, do konce tohoto roku.

(2) V této lhůtě mohou znovu činiti ozná
mení též pachtýři (podpachtýři), jichž ozná
mení bylo před účinností tohoto nařízení 
k námitkám propachtovatele (vlastníka, 
pachtýře) soudem zamítnuto proto, že nebylo 
podáno včas.

(3) Oznámení, podaná před účinností 
tohoto nařízení, proti nimž byly^ podány ná
mitky posud pravoplatně nevyřízené, nelze 
již zamítnouti proto, že nebyla podána včas.

(4) Proti oznámením, podaným po 30. září 
1922, ale před účinností tohoto nařízení, 
může podati propachtovatel (vlastník, pach- 
týř) námitky ve 14 dnech od účinnosti 
tohoto nařízení.

článek II.
Dojde-li k obnově pachtu podle tohoto na

řízení, budiž pro pachtovní rok 1922—1923

podán návrh, naznačený ve třetím odstavci 
článku IV. zákona ze dne 13. července 1922, 
čís. 213 Sb. z. a n., nejdéle do 28. února 1923.

článek III.

(1) Pachtýř (podpachtýř) ve smyslu 
článku I. tohoto nařízení, který po 30. září 
1922 učinil nebo do 31. prosince 1922 učiní 
oznámení naznačené v témže článku, jest 
oprávněn na pozemcích, jichž se jeho ozná
mení týče, po sklizňových pracích v r. 1922 
do dne pravoplatného rozhodnutí o námit
kách, ke všem pracím, nákladům a užívání 
pozemků v mezích řádného hospodaření.

(2) Jestliže bylo nebo bude námitkám pro
pachtovatele (vlastníka, pachtýře) vyhověno, 
nahradí pachtýři (podpachtýři) za práce 
podle předpisu předcházejícího odstavce vy- 
konanou do 30 dnů po pravoplatném rozhod- 
nutí o námitkách za pouhé zorání po 75 Kč, 
za zasetí a všeliké ostatní se zasetím sou
visející práce, včetně zorání, po 150 Kč z jed
noho katastrálního jitra po 1600 čtver. sáhů 
a nahradí mu, jestliže dal vlastní osivo 
(sadbu), do 30 dnů po skončení hlavní sklizně 
roku 1923 stejné množství osiva (sadby) téže 
jakosti.

(3) Jestliže propachtovatel (vlastník, pach
týř) přede dnem, kdy mu bylo doručeno ozná
mení dle článku I. tohoto nářízení, na pozemku 
vykonal nebo vykoná práce způsobu v před
cházejícím odstavci naznačeného nebo jej 
takto ošije (zasází), jest nachtýř (ped- 
pachtýř) povinen dáti mu náhradu penezm 
nebo osivo (sadbu) obdobně podle předpisu 
předcházejícího odstavce, vznikne-li mezi mm 
a propachtovatelem (vlastníkem, pachtýrem) 
na základě onoho oznámení poměr pachtovní 
(podpachtovní).
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(4) Vzejde-li podle čl. I. tohoto nařízení 
poměr pachtovní (podpachtovní) mezi pro- 
pachtovatelem (vlastníkem, pachtýřem) a do
savadním pachtýřem (podpachtýřem), ruší 
se současně pro obě strany smlouva ujednaná 
mezi řečeným propachtovatelem (vlastníkem, 
pachtýřem) a třetí Osobou, které ona přede 
dnem, kdy jí bylo doručeno oznámení dle 
článku I. tohoto nařízení, dala pozemek do 
pachtu (podpachtu) nebo jiného užívání. 
V případě tom má třetí osoba vůči pachtýři 
(podpachtýři) nárok na náhradu obdobně 
podle předpisu druhého odstavce tohoto §u, 
pokud ty které práce vykonávala nebo osivo 
(sadbu) vynaložila přede dnem, kdy bylo 
zmíněné oznámení doručeno propachtovateli 
(vlastníku, pachtýři). Za tím účelem jest 
propachtovatel (vlastník, pachtýř) povinen 
vyrozuměti třetí osobu (nového pachtýře, 
podpachtýře nebo jiného uživatele), a to ne
prodleně o doručeném mu oznámení. Neučiní-li 
tak, ručí jí za škodu, jež jí z tohoto opomenutí 
vzejde.

Článek IV.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a platnost jeho jest obmezena na 
území Podkarpatské Rusi.

Jeho provedením se pověřují všichni 
ministři.

švehla v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.,

Dr. Beneš v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.

též za ministra Dra Kállaye.

312.

Vyhláška ministra financí 
v dohodě s ministry obchodu, země

dělství a pro zásobováni lidu 
ze dne 4. listopadu 1922 

o výrobě a obhospodařování lihu ve výrobním 
období 1922/23.

í.

Na základě ustanovení §u 2 nařízení vlády 
republiky československé ze dne 19. října

1922, č. 300 Sb. z. a n., pověřuji až do zákonné 
úpravy v dohodě s ministry obchodu, země
dělství a pro zásobování lidu meziministerské 
komité pro likvidaci československé komise 
lihové, zřízené dle §u 1 uvedeného vládního 
nařízení, hospodařením lihem, po 30. září 
1922 v tuzemsku vyrobeným, nebo z celní ci
ziny dovezeným, jenž dle §u 23, odstavec 
prvý, nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 7. května 1920, č. 355 Sb; z. a n., 
podléhá závěře.

Ku výkonu této obhospodařovací činnosti 
přísluší meziministerskému komité všechna 
oprávnění i povinnosti, jež přináležely česko
slovenské komisi lihové dle nařízení vlády re
publiky československé ze dne 7. května 1920, 
č. 355 Sb. z. a n., a při svém příslušném jed
nání řídí se jmenované komité předpisy, 
obsaženými v §u 1, č. 3. až 7., nařízení vlády 
ze dne 19. října 1922, č. 300 Sb. z. a n. Ve
škeré přebytky z tohoto hospodaření připa
dají státní pokladně.

II.

Dále ustanovuji až do zákonné úpravy na 
základě § 4, poslední odstavec, nařízení vlá
dy republiky československé ze dne 7. května 
1920, č. 355 Sb. z. a n., v dohodě s ministry 
obchodu, zemědělství a pro zásobování lidu, 
že ve výrobním období 1922/23 smí býti pro 
tuzemskou spotřebu v konsumních lihovarech 
vyrobeno nejvýše 400.000 hl alkoholu.

A. Z tohoto nej vyššího výrobního množství 
lihu, určeného pro tuzemskou spotřebu (tu
zemský líh), připadne na lihovary průmyslo
vé, spojené s výrobou droždí, část 16.000 hl 
alkoholu, ze zbytku připadne na lihovary ze
mědělské včetně oněch, jež spojeny jsou s vý
robou droždí, 262,000 hl a na lihovary prů
myslové, nespojené s výrobou droždí,
122.000 hl alkoholu, ačli se uvedené skupiny 
lihovarů nedohodnou na poměru jiném.

Podíl, jímž jednotlivé lihovary účastní se 
na celkovém množství alkoholu, určeného pro 
tuzemskou spotřebu, činí „výrobní oprávně
ní" jednotlivého lihovaru.

B. Výrobní oprávnění jednotlivých zeměděl
ských lihovarů včetně oněch, jež spojeny jsou 
s výrobou droždí, určí se takto:

1. Na každý 1 ha plochy pozemkové, pro 
dotyčný lihovar v bezprostředně předcházejí
cím výrobním období jako zapopitatelné úřed
ně uznané, připadá základní jednotka v hl 
alkoholu (odstavec č. 6. tohoto oddílu B).

2. Převyšuj e-li úhrnná výměra luk a past
vin, s jedním zemědělským lihovarem spo-


