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193.
Vládní nařízení 

ze dne 29. srpna 1924 
o okrskových pojmenováních francouzských 

produktů z vinné révy.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 5, 6 a 10 zákona ze dne 20. prosince 
1923, č. 5 Sb. z. a n. z r. 1924, o označování 
původu zboží:

§1.
Okrskových pojmenování: Champagne

(šampaňské) ; Cognac (koňak), eau-de-vie 
de Cognac, eau-de-vie des Charentes; Armag- 
hac, eau-de-vie ďArmagnac, Ténarěze, Bas- 
Armagnac, Haut-Armagnac; Banyuls; Clai- 
1'ette de Die; Bordeaux; Champagne deuxi- 
ěme zone (šampaňské druhého pásma), lze 
napříště v obchodním styku používali jen pro 
Produkty z vinné révy, vypěstěné a úplně 
zpracované v oblastech (okrscích) v příloze 
blíže označených.

§ 2.
Produkty z vinné révy, jež jsou označeny 

některým z okrskových pojmenování uvede
ných v § 1, dlužno při dovozu provodili 
osvědčením, které bude vydáno úřadem podle 
francouzských zákonů k tomu oprávněným a 
legalisováno generálním konsulátem repu
bliky československé v Paříži. V osvědčení 
budiž uvedeno množství zboží, kde zboží bylo 
yyrobeno, a že má právo na příslušné ozna
čení podle francouzského zákonodárství. Jest 
^fbázáno dovážeti a v tuzemsku ukládali 
zboží označené některým z okrskových pojme
nování v § l uvedených, pokud není opatřeno 
tnuto osvědčením.

§3.
Cognac a arrnagnac dovezený v sudech lze 

prodávat! jen jako zboží výčepní, nikoliv tedy 
v uzavřených, etiketovaných lahvích. Řezání, 
zřeďování, plnění na láhve a pod. manipulace 
s těmito lihovinami se v tuzemském obchodu 
zakazují.

§4.
Kdo obchoduje ve velkém s produkty z vin

né révy, jež jsou označeny některým z okrsko
vých pojmenování uvedených v § 1, jest po
vinen každý jednotlivý nákup a odbyt vyzna
čili ve svých obchodních knihách anebo 
zápisech tak, aby z nich byly patrnými ná
kupní pramen, den nákupu (příp. dovozu), 
den odbytu, druh a množství zboží, jméno a 
bydliště odběratelovo. Kontrolu budou pro
vádět! státní sklepní revisní orgánové.

§ 5.
Označení, pod kterým se šumivá vína a pá

lenky z vína v tuzemsku chovají na prodej 
nebo jinak uvádějí v oběh, musí zřetelně vy
jadřovali, ve kterém státním území toto zboží 
bylo vyrobeno.

§ 6.
Přestupky tohoto nařízení trestají se — bez 

újmy případného trestně důchodkového stí
hání __politickým úřadem (administrativní
policejní vrchností) prvé stolice vězením 
(uzamčením) od jednoho do 14 dnů neb poku
tou od 500 Kč do 10.000 Kč, pokud čin není 
trestný soudem podle § 7 nebo § 8 zák. č. o 
z r. 1924 Sb. z. a n.

§7.
Toto nařízení, jež provésti přísluší mini

strům průmyslu, obchodu a živností, země-
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dělství, spravedlnosti, financí a vnitra, na
bývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou 
ustanovení § 2, jež vejde v účinnost za 2 mě
síce po vyhlášení.

švehla v. r.
Malypetr v. r. Stříbrný v. r 
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r. 
Bečka v. r.,

též za ministra Nováka.

Příloha,

Okrsková pojmenování francouzských pro
duktů z vinné révy.

1. Champagne (šampaňské) pro vína, jež 
byla vypěstěna a úplně zpracována v těchto 
oblastech:

Département de la Marné.
Arrondissement de Chálons-sur-Mame: 

všechny obce;
Arrondissement de Reims: všechny obce; 
Arrondissement ďÉpernay: všechny obce; 
Arrondissement de Vitry-le-Francois:

Canton de Vitry: všechny obce;
Canton de Heiltz-le Maurupt: tyto obce: 

Bassů, Bassuet, Changy, Doucey, Outrepont, 
Rosay, Vanault-le-Chátel, Vanault-les-Dames, 
Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.

Département de 1’Aisne.
• Arrondissement de Cháteau-Thierry:

Canton de Condé-en-Brie: tyto obce: Condé- 
en-Bxie, Saint-Agnan, Barzy-sur-Marne, 
Baulne, Celles-lěs-Condé, La Chapelle-Mont- 
hodon, Chartěves, Connigis, Courboin, Cour- 
tement-Varennes, Crézancy, Saint-Eugěne, 
Jaulgonne, Mézy-Moulins, Monthurel, Mon- 
tigny-lěs-Condé, Montlevon, Pargny-la-Dhuys, 
Passy-sur-Marne, Reuilly-Sauvigny, Tréloup;

Canton de Cháteau-Thierry: tyto obce: 
Cháteau-Thierry, Azy, Blesmes, Bonneil Bras- 
les, Chierry, Essommes, Étampes, Fossoy, 
Gland, Mont-Saint-Pěre, Nesles, Nogeňtel, 
Verdilly;

Canton de Charly: tyto obce: Charly,. Bé- 
zule-Guéry, Chézy-sur-Marne, Crouttes, 
Domptin, Montreuil-aux-Lions, Nogent-FAr- 
taud, Pavant, Romeny, Saulchery, Villiers- 
sur-Marne.

Arrondissement de Soissons:
Canton de Braisne: tyto obce: Braisne, 

Acy, Augy, Barbonval, Blanzy-lěs-Fismes, 
Brenelle, Chassemy, Ciry-Salsogne, Courcel- 
les, Couvrelles, Cys-la-Commune, Dhuizel, 
Glennes, Longueval, Merval, Saint-Mard, 
Paars, Perles, Presles-et-Boves, Sévillon, Ser- 
moise, Sei-val, Vasseny, Vauxcéré, Vauxtin, 
Viel-Arcy, Villers-en-Prayěres.

Canton de Vailly: tyto obce: Vailly, Bucy- 
le-Long, Celles-sur-Aisne, Chavonne, Chivres, 
Condé-sur-Aisne, Missy-sur-Aisne, Sancy, 
Soupir.

2. Cognac (koňak) eau-de-vie de C o g n a c, 
eau-de-vie des Charentes pro lihoviny, 
vyrobené jediné z vín, která byla vypěstěna 
a destilována v těchto oblastech:

Département de la Charente- 
Inférieure:

Arrondissement de Rochefort: všechny obce; 
Arrondissement de Marennes: všechny obce; 
Arrondissement de Saintes: všechny obce;
Arrondissement de Saint-Jean-ď Angely:

všechny obce;
Arrondissement de Jonzac: všechny obce; 
Arrondissement de La Rochelle:

Canton ďArs: všechny obce;
Canton de La Jarrie: všechny obce; 
Canton de La Rochelle (Est) : všechny 

obce;
Canton de La Rochelle (Ouest): všechny 

obce;
Canton de Saint-Martin: všechny obce; 
Canton de Courcon: tyto obce: Angiiers, 

Benon, Courgon, Cramchaban, Feriěres, Le 
Gué-ďAlleré, La Laigne, Nuaillé, Saint-Cyr- 
du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Mai- 
tin-de-Villeneuve, Saint-Sauveur-de Nuaille;
, Canton de Marrans: obce: Longěves, Saint- 
Ouen, Villedoux.

Département de la Charentc. 

Arrondissement de Cognac: všechny obce; 
Arrondissement de Barbezieux: všechny obce,
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Arrondissement ďAngouléme:

Canton ďAngouléme (1" canton) : všechny 
obce;

Canton ďAngouléme (2C canton) : všechny 
obce;

Canton de Blanzac: všechny obce;'
Canton de Hiersac: všechny obce;
Canton de Rouillac: všechny obce;
Canton de Saint-Amant-de-Boixe: všechny 

obce;
Canton de Villebois-la-Valette: všechny

obce;
Canton de La Rouchefoucault: obce: Agris, 

Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, 
Pranzac, Rancogne, Riviěres, La Rochette, 
Saint-Pro j et-Saint-Constant;

Canton de Montbron: obce: Charras, Feuil- 
lade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Ger- 
inain, Souffrignac;

Arrondissement de Ruffec:

Canton ďAigre: všechny obce;
Canton de Ruffec: obce: Villegats a Ver- 

teuil;

Canton de Mansle: obce: Aunac, Bayers, 
Celettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, 
Juillé, Lichěres, Lonnes, Mansle, Mouton, 
Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amant-de- 
Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers, 
Sainte-Colombe, Saint-Front, Saint-Goux, Va
lence, Villognon;

Canton de Villefagnan: obce: Brettes, 
Courcome, Longré, Raix, Souvigné, Tuzie, 
Villefagnan.

■Departement d e 1 a D o r d o g n e. 

Arrondissement de Ribérac:
Canton de Saint-Aulaye: obce: Chenaud, 

Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, 
Saint-Aulaye, Saint-Michel-de-Riviěre.

Departement des Deux-Sěvres. 
Arrondissement de Niort:

Canton de Mauzé: obce: Le Bourdet, Prin- 
eyrangon, Petit-Breuil-Deyrancon, . Mauzé- 

sur-ie-Mignon, Priaires, La Rochénard, 
usseau;

Canton de Beauvoir-sur-Niort: obce: Beau- 
etr-sur Niort, Belleville, La Charriěre, Le 
ornienier, La Foye-Mon j ault, Granzay, 

j Prissé, La Revétizon, Saint-Étienne- 
a Cigogne, Saint-Martin ďAugé, Thorigny;

Arrondissement de Melle:
Canton de Brioux-sur-Boutonne: obec: Le

Vert.

3. Armagnac, eau-de-vie ďArmagna c, 
Ténarěze, Bas-Armagnac, Haut- 
Armagnac pro lihoviny vyrobené jediné 
z vín, která byla vypěstěna a destilována 
v těchto oblastech:

I. Region clu Bas-Armagnac. 
Departement d u G e r s.

Arrondissement de Condom:
Canton de Cazaubon: všechny obce; 
Canton de Nogaro: všechny obce;
Canton ďEauze: všechny obce;

Arrondissement de Mirande:
Canton ďAignan: obce: Avéron-Bergelle, 

Fustérouan, Margouet-Meymes, Sarragachies, 
Thermes-ďArmagnac;

Canton de Riscle: obce: Arblade-le-Bas, 
Barcelonne-du-Gers, Caumont, Gée-Riviěre, 
Lelin-Lapujolie, Maulichěres, Saint-Germé, 
Tarsac, Vergoignan.

Département des Landes.
Arrondissement de Mont-de-Marsan:

Canton de Gabarret: obce: Betbezer, Créon, 
Escalans, Gabarret, Lagrange, Mauvezin, 
Parleboscq, Saint-Julien-ďArmagnac;

Canton de Grenade: obce: Castandet, Ca- 
zěres-sur-rAdour, Lussagnet, Le Vignan;

Canton de Roquefort: obce: Arouille, La- 
bastide-ďArmagnac, Saint-Justin;

Canton de Villeneuve-de-Marsan: obec:
Saint-Gein a část tohoto okresu na východ 
od silnice z Bordeaux do Peau;

Arrondissement de Saint-Sever:
Canton ďAire: část obce Aire na pravém 

břehu Adour.
Zvláštní označení „Bas-Armagnae“ je vy

hrazeno armagnakům pocházejícím z oblastí 
výše uvedených.

II. Région de la Ténarěze. 
Département d u G e r s.

Arrondissement de Condom:
Canton de Montreal: všechny obce; - 
Canton de Valence: všechny obce;
Canton de Condom: všechny obce;

146’
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Arrondissement ďAuch:
Canton de Vic-Fézensac: všechny obce;

Arrondissement de Mirande:

Canton ďAignan: obce: Aignan, Bouzon- 
Gellenave, Castelnavet, Loussous-Débat, Lu- 
piac, Pouydragrin, Sabazan, Saint-Pierre- 
ďAubezies.

Département de Lot-et-Garonne. 

Arrondissement de Nérac:
Canton de Mézin: všechny obce;
Canton de Nérac: obce: Andiran, Fréchou, 

Nérac;
Canton de Francescas: obce: Fieux, Fran- 

cescas, Lasserre, Moncrabeau.
Zvláštní označení „Ténarěze" je vyhrazeno 

armagnakům, jež pocházejí z oblastí pod II. 
uvedených.

III. Region du Haut-Armagnac. 

Département du Gers. 
Arrondissement ďAuch:

Canton ďAuch (Nord): všechny obce; 
Canton ďAuch (Sud): všechny obce; 
Canton de Jegun: všechny obce;

Arrondissement de Lectoure:
Canton de Lectoure: všechny obce;
Canton de Fleurancé: všechny obce;

Arrondissement de Mirande:
Canton de Marciac: všechny obce;
Canton de Masseube: všechny obce; 
Canton de Miélan :. všechny obce;
Canton de Mirande: všechny obce;
Canton de Montesquiou: všechny obce; 
Canton de Plaisance: všechny obce; 
Canton de Riscle: obce: Aurensan, Ber- 

něde, Corneillan, Labarthěte, Lannux, Pro- 
jan, Riscle, Saint-Mont, Ségos, Verlus, Viella.

DépartementdeLot-et-Garonne. 
Arrondissement de Nérac:

Canton de Francescas: obce: Lamontjoie, 
Nomdieu, Saint-Vincent de Lamontjoie; 

Canton de Lávardac: všechny obce; 
Canton de Nérac: obce: Calignac, Espiens, 

Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Saumont; 
Canton de Houeillěs: obec: Durance;

Arrondissement ďAgen:
Canton de Laplume: všechny obce.
Zvláštní označení „Haut-Armagnac“ je vy

hrazeno armagnakům, jež pocházejí z oblastí 
uvedených pod III.

4. Banyuls pro vína, jež byla v těchto 
oblastech vypěstěna a zpracována: obce Cer
bere, Port-Vendres, Banyuls a část obce Col- 
lioure, jež sousedí s obcí předcházející až 
k Ravaner.

5. Clairette de Die pro vína, jež byla 
v těchto oblastech vypěstěna a úplně zpra
cována :

Département de la D-r 6 m e. 
Arrondissement de Die:

Canton de Die: všechny obce;
Canton de Chátillon-en Diois: obce: Chá- 

tillon-en-Diois, Menglon, Saint-Roman;
Canton de Luc-en-Diois: tyto obce: Bar- 

nave, Jansac, Luc-en-Diois, Montlaur, Poyols, 
Recoubeau;

Canton de Saillans: tyto obce: Aubenasson, 
Aurel, Espenel, Rimon-et-Savel, Saillans, 
Saint-Benoit, Saint-Sauveur, Vercheny, Vé- 
ronne;

Canton de Crest (Sud): obec: Piégros-la- 
Clástre;

Canton de Crest (Nord): tyto obce: Aouste, 
Beaufort, Cobonne, Mirabel-et-Blacons, Mont- 
clar, Suze.

Část obce Crest, položená mezi Drbme a 
Créte de la Raye na východě města.

6. Bordeaux pro vína, která v těchto obla
stech byla vypěstěna:

Département de la Gi rondě.
Département de la Gironde, kromě těchto

obcí:

Arrondissement de Lesparre:
Canton de Saint-Laurent: obce: Carcans, 

Hourtin;

Arrondissement de Bordeaux:
Canton ďArcachon: všechny obce;
Canton ďAudenge: všechny obce;
Canton de Bělin: všechny obce;
Canton de la Teste: všechny obce;
Canton de Castelnau: obce: Brach, Sau- 

mos, Lacanau, Le Temple, Le Porge;
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lArrondissement de Bazas:

Canton de Grignols: obec: Lerm-et-Musset;
Canton de Villandraut: obce: Bourideys, 

Lucman, Cazalis;

Canton de Saint-Symphorien: obce: Ho- 
stens, Saint-Léger, Saint-Symphorien;

Canton de Captieux: všechny obce.

7. Champagne deuxiěme zone (šampaňské 
druhé oblasti) pro vína, jež

a) byla v následujících oblastech („Cham
pagne deuxiěme zone“) vypěstěna a v těchto 
oblastech nebo v oblasti „Champagne" úplně 
zpracována;

b) jež byla vyrobena řezáním vín obou 
Oblastí „Champagne" a „Champagne deuxiěme 
zone" a v některé z těchto oblastí úplně zpra
cována :

Département d e 1 a Marné.

Arrondissement de Vitry-le Frangois:

Všechny obce, vyjímajíc obce uvedené 
v této příloze pod č. 1. (Département de la 
Marné);

Arrondissement de Sainte-Menehould: všech
ny obce.

Département d e 1’ A u b e. 
Arrondissement ďArcis-sur-Aube:

Canton de Chavanges: všechny obce;

Arrondissement de Bar-sur-Aube: všechny 
obce;

Arrondissement de Bar-sur-Seine: všechny 
obce;

Arrondissement de Nogent-sur-Seine:
Canton de Villenauxe: všechny obce.

■D é p a r t e m e n t d e 1 a H a u t e - M a r n e. 

Arrondissement de Wassy: všechny obce.

é p a r t e m e n t d e S e i n e - e t - M a r n e.

Arrondissement de Meaux:

Canton de La Fertě-sous-Jouarre: obce: 
Nanteuil, Citry.

194.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministrem obchodu 
ze dne 2. září 1924 

o paušalování daně přepychové a daně 
z obratu u osvětlených kinematografických 

filmů.

Podle § 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n„ o dani z obratu 
a dani přepychové, ustanovuji v dohodě s mi
nistrem obchodu:

Místo daně, která se má podle zákona 
ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a 
n„ o dani z obratu a dani přepychové, a 
podle běž. pol. 121 a 199 seznamu přepy
chových předmětů, připojeného k vládnímu 
nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. 
z. a n„ platiti z dovozu nebo z dodávek 
osvětlených kinematografických filmů všech 
druhů, stanoví se daňový paušál ve výši 10 Kč 
z každého kilogramu z ciziny dovezených nebo 
v tuzemsku vyrobených osvětlených kinema
tografických filmů.

Paušál z dovozu osvětlených kinematogra
fických filmů jest povinen platiti, kdo filmy 
ty dováží nebo je k vyčlení prohlásí, nebo 
jejich příjemce, a to obvyklým způsobem cel
nímu úřadu hned při celním odbavení.

Paušál z dodávky osvětlených kinematogra
fických filmů, vyrobených v tuzemsku, jest 
povinen platiti tuzemský jejich výrobce, a to 
obvyklým způsobem v zákonných čtvrtletních 
lhůtách příslušnému bernímu úřadu (čl. 33 
vládního nařízení ze dne 4. července 1924, 
č. 156 Sb. z. a n.).

Paušál vyměřují úřady, uvedené v čl. 31 
vl. nař. č. Í56/1924 Sb. z. a n.; tamtéž uve
deným úřadům přísluší rozhodovati o daňové 
povinnosti a o stížnostech.

Paušál se vymáhá způsobem stanoveným 
v § 23, odst. 1„ zákona o dani z obratu a 
dani přepychové.

Paušálem j est kryta:
a) daň přepychová z dovozu osvětlených 

kinematografických filmů nebo z dodávky ta
kových filmů, provedené jejich tuzemským 
výrobcem;

b) daň z obratu z dodávky opotřebovaného 
a k předvádění již nezpůsobilého filmového 
materiálu.
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