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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-
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jených, 15% celkové započitatelné plochy po
zemkové, čítají se Inka a pastviny až do zmí
něných 15% za role, kdežto za každý 1 ha 
výměry luk a pastvin, 15% celkové započi
tatelné plochy převyšující, počítá se do za
počitatelné plochy pouze 0-3 ha.

3. Zemědělským lihovarům, jež zpracují 
výhradně brambory, zvýší se započitatelná 
plocha, dle č. 1. a 2. stanovená, až o jednu 
čtvrtinu.

4. Družstevní lihovary, jež zpracují výhrad
ně brambory a přihlásily pro přiznání hospo
dářské povahy ve výrobním období 1922/23:

a) nejméně 10 členů, dostanou přirážku až 
do 10%,

b) nejméně 50 členů, dostanou přirážku až 
do 20% a

c) nejméně 100 členů, dostanou přirážku 
až do 30% ku započitatelné ploše, dle č. 1. a 2. 
stanovené, a to vedle zvýšení, které jim při
náleží dle předchozího odstavce č. 3.

5. Ze započitatelné plochy, dle hořejších 
zásad stanovené, nesmí pro vypočtení výrob
ního oprávnění jednotlivého lihovaru vzato 
býti v počet více než 1000 ha, naproti tomu 
zemědělským lihovarům, zpracujícím výhrad
ně brambory, při nichž započitatelná plocha, 
dle hořejších směrnic stanovená, nedosahuje 
100 ha, zvyšuje se plocha pro určení výrob- 
níXm oprávnění na 200 ha a při nichž zmíněná 
započitatelná plocha přesahuje 100 ha, na 
275 ha.

6. Základní jednotka, nahoře pod č. 1. zmí
něná, určí se tím způsobem, že celkové množ
ství tuzemského lihu, které připadá dle hořej
šího oddílu A na výrobu lihu v zemědělských 
lihovarech, dělí se celkovou započitatelnou 
plochou, zjištěnou dle směrnic, v předchozích 
odstavcích uvedených.

7. Nárok na přidělení výrobního oprávnění 
má toliko takový zemědělský lihovar, který 
nejdéle 4 týdny před počátkem výrobního ob
dobí 1922—23 ohlásil nárok na přiznání ho
spodářské povahy, oznámí nejdéle do 14 dnů 
od vydání této vyhlášky u příslušného finanč
ního úřadu I. stolice pro přiznání výrobního 
oprávnění závazně, jaké suroviny hodlá ve vý
robním období 1922—23 zpracovali, a zaváže 
se, že nejdéle do 1. ledna 1923 zahájí výrobu 
lihu. V případě, že by přes to dotyčný lihovar 
nejdéle do uvedeného dne výrobu nezahájil, 
ztrácí pro výrobní období 1922—23 přiznané 
mu výrobní oprávnění.

8. Nevyužitá a pozbytá výrobní oprávnění 
přecházejí do disposice ministerstva financí, 
které jimi v dohodě s ministerstvem zeměděl
ství poděluje ostatní zemědělské lihovary 
v činnosti jsoucí, jež o to požádají, ale pouze 
v případě nedostatku lihu, nebo prokázaného 
přebytku surovin, které by jinak podlehly 
zkáze.

Nevyužité výrobní oprávnění jest povinen 
dotyčný lihovar ohlásili nejdéle do 3 dnů po 
skončení výroby příslušnému finančnímu úřa
du I. stolice.

9. Celkové výrobní množství lihu, dle před
chozího oddílu A na zemědělské lihovary vy
padající, může ministr financí v dohodě s mi
nistrem zemědělství potud zvýšiti, pokud toho 
bude zapotřebí k poměření výrobního opráv
nění dle hořejších směrnic pro nové zeměděl
ské lihovary, jichž zřízení by ve výrobním 
období 1922—23 povoleno bylo, avšak s tím 
obmezením, že výrobní oprávnění jednotlivého 
nového zemědělského lihovaru nesmí přesaho- 
vati 300 hl alkoholu.

C. Výrobní oprávnění jednotlivých průmy
slových lihovarů, s výrobou droždí nespoje
ných, stanoví se dle zásad, na nichž se tyto 
lihovary vespolek dohodnou. Jestliže by ne
došlo k takové dohodě, rozhodne o příslušných 
rozdělovačích zásadách ministr financí, při
hlížeje k všeobecným výrobním poměrům jed- 
notlivých podniků lihovarských, zejména též 
k rozsahu jich výroby ve výrobním období 
1921—22.

D. Výrobní oprávnění jednotlivých průmy
slových lihovarů, spojených s výrobou droždí, 
určí se tím způsobem, že celkové množství lihu 
pro tuzemskou spotřebu, na celou skupinu 
těchto lihovarů připadající, rozdělí se mezi 
jednotlivé podniky dle množství droždí, které 
každý jednotlivý lihovar vyrobil v období 
1921—22, ačli se tyto lihovary již nedohodly 
na rozdělení jiném.

E. Výrobní oprávnění, pod body C a D uve
dená, mohou býti na jiný závod téže skupiny 
přenesena jen výjimečně se svolením mini
sterstva financí.

F. Zemědělské a průmyslové lihovary, jakož 
i drožďárny, mohou vyráběti líh nad své vý
robní oprávnění, avšak toliko k účelům vývoz
ním, jsou však povinny vyrobené množství 
tohoto lihu nejdéle do tří dnů po jeho úředním 
zjištění ohlašovati meziministerskému komité, 
v oddílu I. této vyhlášky uvedenému, které
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jej buď za cenu obapolně smluvenou převez
me, nebo dá souhlas k jeho vývozu na účet 
podnikatele. Nad skutečným vývozem a ja
kostí lihu vyváženého přísluší zmíněnému ko
mité kontrola.

Mimo k vývozu může komité líh, nad vý
robní oprávnění vyrobený, volně od vývozců 
nakoupiti též pro potřebu tuzemskou, pokud

teto přesahuje celkovou výrobu tuzemského 
lihu dle předchozích ustanovení povolenou.

Naproti tomu může zmíněné komité pří
padné přebytky lihu, určeného pro tuzemskou 
spotřebu, použiti také pro vývoz.

Dr. Rašín v. r.

Statní tiskárna v Praze.


