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uvedeného zboží nárok na vrácení daně podle 
§ 22, odst. 1., zák. č. 268/1923 Sb. z. a n.

(12) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
vení zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. a vl. nař. 
č. 156/1924 Sb. z. a n.

(13) úplaty došlé po 31. prosinci 1925 za 
dodávky (výkony), týkající se shora uvede
ného zboží a nT’ovp4oné před 1. lednem 1926, 
zdaní se pravidelným způsobem.

(14) Ministr financí si vyhrazuje paušál 
tento kdykoliv zrušiti; zásoby shora uvede
ného zboží, které v době zrušení paušálu bu
dou u podnikatelů na skladě, budou při dodáv
kách podléhati pravidelné dani z obratu, a to 
i tehdy, když už bylo zboží to u výrobce nebo 
při dovozu zdaněno paušálem.

(15) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1926.

Dr. Engliš v. r.

284.
Vládní nařízení 

ze dne 22. prosince 1925,
kterým se prodlužují přechodná ustanovení 

poiieejně-právní o cestovních pasech.

265.
Vyhláška ministra financí v dohodě 

s ministry obchodu, zemědělství a pro 
zásobováni lidu 

ze dne 23. prosince 1925 

o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve vý
robním období 1925/26.

Až do zákonné úpravy výroby lihu ustano
vuji podle § 4, poslední odstavec, vládního na
řízení ze 7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n., 
o prozatímní úpravě poměrů průmyslu liho
varského a hospodaření lihem, v dohodě s mi
nistry obchodu, zemědělství a pro zásobování 
lidu, že ve výrobním období 1925/26 smí býti 
v konsumních lihovarech vyrobeno 520.000 
hektolitrů alkoholu.

A.
Z této celkové roční výroby 520.000 hekto

litrů alkoholu připadá na lihovary zemědělské 
65 26%, t. j. 339.352 hektolitrů, na lihovary 
průmyslové, s výrobou droždí nespojené, 
29 52%, t. j. 153.504 hektolitrů, a na lihovary 
průmyslové, s výrobou droždí spojené, 5-22%, 
t. j. 27.144 hektolitrů alkoholu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. 3. císařského nařízení ze dne 6. listo
padu 1865, č. 116 ř. z., ohledně zrušení paso
vých revisí na říšských hranicích, a podle § 2 

zák. čl. VI/1903 o pasovních předpisech:

čl. I.
Platnost vládního nařízení ze dne 9. června 

1921, č. 215 Sb. z. a n., kterým se vydávají 
přechodná ustanovení policejně-právní o ce
stovních pasech, jež bylo doplněno a prodlou
ženo vládním nařízením ze dne 25. října 1923, 
č. 207 Sb. z. a n., prodlužuje se až do konce 
roku 1927.

čl. II.
Nařízení toto stává se účinným dne 1. ledna 

1926 a provede je ministr vnitra v dohodě se 
súčastněnými ministry.

švehJa v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Viškovský v. 
Mlčoch v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dvořáček v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

Celkové roční výrobní množství alkoholu 
konsumních lihovarů může ministr financí 
v dohodě s ministry obchodu, zemědělství a 
pro zásobování lidu, kdyby toho výrobní a od
bytové poměry vyžadovaly, během výrobního 
období 1925/26 podle potřeby zvýšiti.

Podíl, jímž jednotlivé konsumní lihovary 
účastní se na celkovém ročním výrobním alko
holovém množství, činí „výrobní oprávnění" 
každého jednotlivého lihovaru.

Pokud nebude výrobní oprávnění jednotli
vého lihovaru pro výrobní období 1925/26 po
měřeno a témuž úředně sděleno, smí dotyčný 
lihovar v případně zahájené výrobě lihu po- 
kračovati jen potud, pokud nebude dosaženo 
alkoholového množství, odpovídajícího u liho
varů zemědělských, které se stávají v roce 
1925 předmětem přidělovacího řízení Státního 
pozemkového úřadu nebo které se dohodou 
združstevní, 50 procentům, u ostatních země
dělských lihovarů 80 procentům a u lihovarů 
průmyslových, s výrobou droždí nespojených, 
jakož i u lihovarů průmyslových, s výrobou 
droždí spojených, 80 procentům základního 
výrobního alkoholového oprávnění, jež bylo 
jednotlivému lihovaru na výrobní období 
1924/25 přiznáno.


