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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.
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B.

Výrobní oprávnění jednotlivých zeměděl
ských lihovarů určí se takto:

1. Na každý 1 ha plochy pozemkové, pro do
tyčný lihovar ve výrobním období 1924/25 
při přiznání hospodářské povahy jako započi- 
tatelné úředně uznané a podle dalších odstavců 
tohoto oddílu upravené, připadá základní jed
notka v hektolitrech alkoholu (odstavec č. 6. 
tohoto oddílu B).

U zemědělských lihovarů před výrobním ob
dobím 1925/26 právně existovavších, jimž ne
byla v bezprostředně předcházejícím výrobním 
období hospodářská povaha přiznána, použije 
se k stanovení výrobního oprávnění plocha po
zemková, jež byla dotyčnému lihovaru při po
sledním, výrobnímu období 1924/25 předcháze
jícím přiznání hospodářské povahy úředně 
uznána.

II lihovarů družstevních smí pro stanovení 
základní plochy pozemkové, rozhodné pro po
měření výrobního oprávnění, býti započteno 
z uznané plochy pozemkové j ednotně obhospo
dařovaného zemědělského celku nejvýše 150 ha 
pozemků (rolí, luk a pastvin). Toto omezení 
neplatí pro zbytkové a kmenové statky při 
provádění pozemkové reformy vzniklé.

2. Převyšuje-li úhrnná výměra luk a past
vin, s jedním zemědělským lihovarem spoje
ných, 15% celkové, pro poměření výrobního 
oprávnění podle bodu č. 1. započitatelné plo
chy pozemkové, čítají se luka a pastviny až 
do zmíněných 15% za role, kdežto za každý 
1 ha výměry luk a pastvin, 15% započitatelné 
plochy převyšující, počítá se do započitatelné 
plochy pouze 0 3 ha.

3. Zemědělským lihovarům, jež zpracují 
v celém výrobním období 1925/26 výhradně 
brambory, zvýší se započitatelná plocha, podle 
bodů č. 1. a č. 2. stanovená, o jednu čtvrtinu. 
Předpokladem pro toto zvýšení výrobního 
oprávnění jest, že dotyčný lihovar od zahájení 
výroby zpracuje výhradně brambory.

4. Družstevní lihovary, jež zpracují vý
hradně brambory neb výhradně kukuřici 
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb 
převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří
sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
řadně, a přihlásily při uplatnění nároku na. 
přiznání hospodářské povahy pro výrobní ob
dobí 1925/26

a) až 15 členů, dostanou přirážku 20%ní,

b) 16—40 členů, dostanou přirážku 30%ní,

c) nad 40 členů, dostanou přirážku 40% ní 
k započitatelné ploše podle bodu č. 1. a 2. sta
novené, a to vedle zvýšení v předcházejícím 
bodu č. 3. uvedeného, pokud toto zvýšení tomu 
kterému lihovaru přísluší.

Melasu jako přísadu nebo cizí kukuřici pod
řadně jest přípustné zpracovávat! jen do té 
míry, aby alkoholový výtěžek z těchto surovin 
v celém výrobním období docílený byl menší 
než alkoholový výtěžek docílený z použitých 
surovin vlastních. Postup výroby musí se ubí- 
rati tak, že v každém okamžiku kampaně musí 
celkové alkoholové množství, vyrobené ze su
rovin vlastní sklizně, býti větší než celkové 
alkoholové množství, vyrobené ze surovin 
cizích.

Melasa jako přísada musí se jeviti při jed
notlivé zapářce ze surovin vlastní sklizně zí
skané, k níž byla přičiněna, toliko v množství 
v předcházejícím odstavci vymezeném. Přiči- 
ňovati melasu k surovinám cizím jest zaká
záno.

5. Ze započitatelné plochy pozemkové, po
dle předchozích zásad stanovené, nesmí pro 
vypočtení výrobního oprávnění jednotlivého 
nedružstevního lihovaru býti vzato v počet 
více než 1000 ha a u jednotlivého družstevního 
lihovaru ne více než 1750 ha; nedružstevním 
zemědělským lihovarům, zpracujícím vý
hradně brambory neb výhradně kukuřici 
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb 
převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří
sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
řadně, při nichž započitatelná plocha, podle 
předchozích směrnic stanovená, dosahuje nej
výše 100 ha, zvyšuje se plocha pro poměření 
výrobního oprávnění na 250 ha a u nedruž- 
stevních zemědělských lihovarů, zpracujících 
výhradně brambory neb výhradně kukuřici 
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb 
převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří
sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
řadně, při nichž zmíněná započitatelná plocha 
přesahuje 100 ha, zvyšuje se tato na 350 ha, 
pokud nevyplyne z výpočtu plocha větší.

Pokud se rozsahu a způsobu zpracování me
lasy a cizí kukuřice týče, platí pro lihovary ne- 
družstevní stejné ustanovení, jak uvedeno 
v předchozím bodu č. 4. v posledních dvou od
stavcích pro družstevní lihovary.

6. Základní jednotka pod č. 1. zmíněná, určí 
se zvlášť pro družstevní a zvlášť pro nedruž- 
stevní zemědělské lihovary podle těchto zásad:

a) Celkové množství alkoholu, které při
padá podle oddílu A na výrobu lihu pro celou 
skupinu zemědělských lihovarů, dělí se celko
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vou započitatelnou plochou, zjištěnou podle 
směrnic uvedených pod Č. 1. až 5., při čemž 
se u bodu č. 5. béře zřetel na ustanovení o nej- 
vyšší výměře 1000 ha u lihovarů nedružstev- 
ních a 1750 ha u lihovarů družstevních a rov
něž na ustanovení o nej menší výměře 250 a 
350 ha pro lihovary nedružstevní. Podle prů
měrné základní jednotky, takto zjištěné, roz
dělí se celkové množství alkoholu na úhrn, 
připadající lihovarům družstevním, a na úhrn, 
připadající lihovarům nedružstevním.

b) úhrn alkoholového množství, připadající 
na skupinu lihovarů družstevních, rozdělí se 
mezi jednotlivé podniky podle zjištěné prů
měrné základní j ednotky [bod č. 6. a) ].

c) Úhrn alkoholového množství, připadající 
na skupinu nedružstevních lihovarů, rozdělí se 
mezi jednotlivé podniky podle zvláštní zá
kladní jednotky, která se zjistí tím způsobem, 
že zmíněný úhrn se dělí aritmetickým průmě
rem dvojnásobné započitatelné plochy, zji
štěné podle směrnic uvedených pod č. 1. až
3. a 5., a nejvyšší výroby jednoho výrobního 
období, docílené ve výrobních obdobích 1911/ 
12 až 1920/21, jak byla u lihovarů, jimž bylo 
ve výrobním období 1923/24 výrobní opráv
nění poměřeno, v počet vzata, případně jak 
u lihovarů, jimž ve výrobním období 1923/24 
neb 1924/25 výrobní oprávnění poměřeno ne
bylo, bude zjištěna na podkladě výkazu zod
povědným zástupcem lihovaru předloženého 
a finančním úřadem I. stolice za správný 
úředně uznaného.

7. Přemění-li se během, výrobního období 
1925/26 nedružstevní zemědělský lihovar, je
muž bylo výrobní oprávnění přiznáno, na 
družstevní, přidělí se mu pro toto výrobní ob
dobí výrobní oprávnění tím způsobem, že pře
jde naň nevyužité výrobní oprávnění dotyč
ného lihovaru, který byl na družstevní pře
měněn.

Neuplatnil-li ve výrobním období 1925/26 
ve lhůtě, v bodě č. 8. stanovené, bývalý podni
katel združstevnivšího se lihovaru nárok na 
přiznání výrobního oprávnění, smí za něho 
jako jednotlivce tak učiniti družstvo lihovar 
převzavší tehdy, když by výrobní oprávnění, 
poměřené družstvu podle směrnic, platících 
pro družstevní lihovary, bylo menší než vý
robní oprávnění, jež by náleželo dřívějšímu 
podnikateli. Stejným způsobem smí býti po
stupováno, když se lihovar ve výrobním období 
předcházejícím sice združstevnil, neměl však 
v uvedeném předcházejícím výrobním období 
jako družstevní přiznánu hospodářskou po
vahu.

Z uvolněných neb pozbytých výrobních 
oprávnění jiných zemědělských lihovarů bude 
výrobní oprávnění združstevněného lihovaru 
podle ustanovení dalšího bodu č. 10., pokud 
o to požádá, postupně zvýšeno, nejméně však 
do té míry, jež by v důsledku pozemkové re
formy združstevněnému lihovaru na základě 
plochy pozemkové pro výrobní období 1925/26 
při přiznání hospodářské povahy úředně 
uznané podle zásad pro družstevní lihovary 
z předu vytčených příslušela, s vyloučením 
však alkoholového množství, jež dotyčný liho
var před svým združstevněním jako nedruž
stevní v běžícím výrobním období již vyrobil.

8. Nárok na přiznání výrobního oprávnění 
má toliko ten zemědělský lihovar, který do
10. prosince 1925 u finančního úřadu I. sto
lice uplatnil nárok na přiznání hospodářské 
povahy, a pokud činí nárok na výhody z bodu 
č. 3., 4. a 5. tohoto oddílu B vyplývající, dal 
do zmíněného dne u uvedeného úřadu závazné 
prohlášení, že bude výhradně brambory neb 
výhradně kukuřici vlastní sklizně, nebo pře
vážně brambory neb převážně kukuřici, obojí 
vlastní sklizně s. přísadou melasy, nebo cizí 
kukuřici podřadně zpracovávat!, a který, po
kud již výrobu zahájil,, současně prokázal, že 
přihlášené suroviny již od počátku výrobního 
období 1925/26 skutečně zprávovává, a pokud 
dosud výrobu nezahájil, se zavázal, že do 
1. ledna 1926 s výrobou lihu započne. Země
dělské lihovary nedružstevní, které pro vý
robní období 1923/24 nebo pozdější neměly 
poměřeno výrobní oprávnění, jsou vedle toho 
povinny zároveň předložit! zodpovědným zá
stupcem lihovaru podepsaný a finančním úřa
dem I. stolice za správný uznaný výkaz, 
v němž vyznačena jest nejvyšší výroba lihu, 
docílená v jednom z výrobních období 1911/12 
až 1920/21. K obdobím, o nichž výše žádaný 
průkaz podán nebyl, nebude přihlíženo.

Přidělí-li Státní pozemkový úřad při prová
dění pozemkové reformy zemědělský lihovar, 
případně zbytkový statek, neb ponechá-li kme
nový statek nebo půdu jednotlivým právnic
kým nebo fysickým osobám a vydá jim o tom 
úřední potvrzení, nahrazují tato potvrzení vý
tah z knih pozemkových, nebyl-li zápis o takto 
nabytém vlastnictví v pozemkových knihách 
ještě proveden.

Nezahájí-li zemědělský lihovar výrobu lihu 
do 1. ledna 1926, ztrácí poměřené mu výrobní 
oprávnění.

Pro družstevní lihovary v roce 1925 v dů
sledku pozemkové refonny vzniklé může mini
sterstvo financí povoliti prodloužení stanové-
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ných terminů, vyjímaje onen, stanovený
10. prosincem 1925.

9. Během výrobního období 1925/26, a sice 
do 10. prosince 1925 nově povoleným zeměděl
ským lihovarům poměří se výrobní oprávnění 
podle směrnic této vyhlášky na podkladě pro 
výrobní období 1925/26 uznané plochy po
zemkové, nejvýše však 300 hektolitry alko
holu. Po 10. prosinci 1925 nově povoleným ze
mědělským lihovarům bude přiznáno výrobní 
oprávnění podle stejných zásad, jak v před
chozí větě uvedeno, a to z uvolněných, do dis
posice ministerstva financí přešedších výrob
ních oprávnění.

10. Nevyužitá a pozbytá výrobní oprávnění 
přecházejí do disposice ministerstva financí, 
které rozvrhnuvši je v poměru celkových vý
robních množství, náležejících skupině druž
stevních a nedružstevních lihovarů ve výrob
ním období 1925/26, použije jich, přihlédnouc 
ke skupinovému příslušenství lihovaru, v do
hodě s ministerstvem zemědělství k postup
nému podělení nově vzniklých zemědělských 
lihovarů a k případnému postupnému zvýšení 
výrobních oprávnění během výrobního období 
se združstevnivších zemědělských lihovarů. 
Z případného zbytku uvolněných výrobních 
oprávnění budou ministerstvem financí v do
hodě s ministerstvem zemědělství poděleny 
v případech zvláštního zřetele hodných ostatní 
zemědělské lihovary v činnosti jsoucí, jež o to 
požádají a prokáží potvrzením obecního úřadu 
přebytek surovin, jež by jinak podlehly zkáze.

Za trvalé ukončení činnosti zemědělského 
lihovaru ve výrobním období 1925/26 se zře
telem na přiznání dodatečného přídělu výrob
ního oprávnění jest považovat! den, v němž 
byl proveden poslední odpočet na kontrolním 
měřidle lihovém.

Nevyužité výrobní oprávnění jest povinen 
dotyčný zemědělský lihovar ohlásiti nejdéle 
do 3 dnů po skončení výroby příslušnému 
finančnímu úřadu I. stolice, který dotyčné 
ohlášení předloží ministerstvu financí.

Z množství, které po ukončení kampaně jed
notlivými zemědělskými lihovary jako nevy
čerpatelné výrobní oprávnění zůstává zpra
vidla nevyužito, vezme ministerstvo financí 
předběžně, a to již 1. ledna 1926, 1500 hekto
litrů do disposice a připojí je ke kvótě, jíž se 
dostane na uvolněných výrobních oprávněních 
podle první věty tohoto bodu 10. skupině ze
mědělských lihovarů družstevních, aby jich 
bylo použito k dalšímu případnému postup
nému zvýšení výrobního oprávnění během vý

robního období 1925/26 se združstevnivších 
zemědělských lihovarů.

11. Zneužil-li by zemědělský lihovar vý
robního oprávnění, přiznaného mu na pod
kladě prohlášení, že bude výhradně brambory 
neb výhradně kukuřici vlastní sklizně, nebo 
převážně brambory neb převážně kukuřici, 
obojí vlastní sklizně s přísadou melasy, nebo 
konečně cizí kukuřici podřadně zpracovávat!, 
použitím jiných, ať ohlášených, ať neohláše
ných surovin, ztrácí výhody pod body č. 3.,^ 4. 
a 5. uvedené a podléhá mimo to všeobecným 
ustanovením důchodkověho trestního zákona.

C.

Výrobní oprávnění jednotlivých průmyslo
vých lihovarů, s výrobou droždí nespojených, 
stanoví se podle zásad, na nichž se tyto liho
vary dohodnou. Jestliže by k takovéto dohodě 
do 30. prosince 1925 nedošlo, přikáže jednotli
vým podnikům příslušné výrobní oprávnění 
ministr financí, a to poměrně podle výrobních 
alkoholových množství jednotlivým podnikům 
ve výrobním období 1922/23 jako výrobní 
oprávnění přiznaných.

D.

Výrobní oprávnění jednotlivých průmyslo
vých lihovarů, s výrobou droždí spojených, 
určí se, nedohodnou-li se veškeré lihovary této 
skupiny do 30. prosince 1925 na rozdělení ji
ném, tím způsobem, že se celkové alkoholové 
množství, na skupinu těchto lihovarů připa
dající, rozdělí mezi jednotlivé podniky podle 
množství droždí vlastní výroby, které jednot
livý podnik ve výrobním období 1924/25 do 
tuzemské spotřeby uvedl. Při tomto z úřední 
povinnosti provedeném rozdělení bude postu
pováno tak, že průmyslové lihovary, s výro
bou droždí spojené, v Bruntálu a v Olomouci- 
Pavlovicích postoupí lihovaru v Popradu na 
ně z tohoto lihovaru v období 1924/25 převede
ným částkám alkoholového výrobního opráv
nění poměrně odpovídající alkoholové množ
ství. Na stejném podkladu postoupí průmy
slový lihovar, s výrobou droždí spoj ený, v Olo- 
mouci-Pavlovicích lihovaru v Litovli část své
ho výrobního oprávnění. Odstoupená alkoho
lová množství nesmí býti v obou případech 
menší než ona, jimiž lihovary v Popradu a 
v Litovli byly na celkovém, skupině průmy
slových lihovarů, s výrobou droždí spojených, 
pro období 1924/25 přiznaném alkoholovém 
množství percentuálně účastny, při čemž u po
sléze jmenovaného lihovaru bude v úvahu a
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v počet vzata i část jeho alkoholového výrob
ního oprávnění, již týž v tomto období 
(1924/25) samostatně využil.

E.

Výrobní oprávnění v oddílech C a D uve
dená mohou býti na jiný závod téže skupiny 
převedena jen výjimečně, a to se svolením 
ministerstva financí.

F.

Líh, který byl ve výrobním období 1925/26 
v konsumních lihovarech nad přiznané vý
robní oprávnění vyroben, neb který z jaké
koliv příčiny pozbyl povahy lihu v rámci vý
robního oprávnění získaného, zůstane pod 
státní závěrou, bude započítán do výrobního 
oprávnění, jež dotyčnému lihovaru v příštím 
výrobním období bude přiznáno, a nesmí býti 
během výrobního období 1925/26 z lihovaru 
vyskladněn, případně zrafinován.

G.

Pro lihovary, sloužící účelům učebným a 
výzkumným, bude po smyslu odstavce dru
hého oddílu A vyhlášky na zvláštní žádost 
dotyčného ústavu neb korporace témuž neb 
téže přikázáno přiměřené výrobní oprávnění 
a ministr financí ustanoví od případu k pří
padu podmínky provozu. Vyrobený líh bude 
podléhati státní závěře a bude po stránce pře
jímacích cen pojednáván, jako by byl vyroben 
v lihovaru průmyslovém, s výrobou droždí ne
spojeném.

Dr. Engliš v. r.

266.

Vládni nařízení 
ze dne 22. prosince 1925 

o státní pomoci při živelních pohromách r. 
1925 a o opatření k zamezení škod při živel

ních pohromách v budoucnosti.

Vláda republiky československé nařizuje 
dle §§ 3 a 8 zákona ze dne 15. října 1925, č. 
227 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních 
pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod 
při živelních pohromách v budoucnosti:

HLAVA I.

Nouzové podpory při živelních pohromách 
r. 1925.

Oddíl I.

Podpory individuelní, na něž po
volen úvěr až do částky 36,000.000 Kč.

§ 1.
Podpory tyto poskytují se fysickým a práv

nickým osobám, jež vzhledem na své finanční 
a jinaké poměry nejsou s to vlastními silami 
bez státní pomoci odčiniti následky živelních 
pohrom, ohrožující normální hospodářský 
chod.

§ 2.
(1) Podporu poskytnouti lze ve způsobu ne

splatných podpor neb bezúročných zápůjček, 
dále ve způsobu dodávky osiva, krmivá i hno
jivá, a to buď bezplatně neb za ceny snížené.

(2) Bezúročné zápůjčky jsou splatný v de
síti ročních lhůtách vždy 1. ledna toho kterého 
roku, počínajíc 1. lednem 1927 a buďtež zaji
štěny buď knihovně neb jinou bezpečnou zá
rukou. Pro vymáhání dospělých ročních splá
tek platí předpisy o vymáhání nezaplacených 
daní přímých.

§ 3.
Vyšetřením škod pověřují se politické úřa

dy za spolupůsobení pomocných komisí k to
mu účelu zřízených (§ 4).

§ 4.
p) V každé z postižených obcí zřídí se 

místní pomocná komise, skládající se ze sta
rosty obce neb jeho náměstka jako předsedy, 
obecního neb obvodního notáře (Slovensko a 
Podkarpatská Rus), jakož i dvou až čtyř 
místních znalců jmenovaných okresním poli
tickým úřadem.

(2) Okresní pomocné komisi, zřízené při 
okresním politickém úřadě, předsedá před
nosta tohoto úřadu neb jeho náměstek, a čle
ny jsou mimo to referent, po případě referenti 
úřadu, pověření prováděním nouzové akce, zá
stupce berní správy, na Slovensku a Podkar
patské Rusi zástupce finančního ředitelství, 
po případě exponovaný úředník tohoto ředi
telství, dále příslušný státní zemědělský in
spektor (Slovensko a Podkarpatská Rus), dva 
zástupcové okresní správní komise (Čechy), 
okresního silničního výboru (Morava a 
Slezsko), okresního výboru (Slovensko), dva


