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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
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obyvatelé okresu (Podkarpatská Rus), jmeno
vaní předsedou okresní pomocné komise, ja
kož i delegát zemědělské rady. Předseda jest 
oprávněn dle potřeby přizvati jako členy ko
mise zástupce příslušných zájmových organi- 
sací (zemědělských, živnostenských a pod.).

^ (3) Při župních (županských) úřadech se
staví se obdobně župní pomocná komise se 
změnou, že místo zástupců okresního výboru 
nastupují dva členové župního výboru, v Pod
karpatské Rusi dva obyvatelé župy, jmeno
vaní županem jako předsedou župní komise.

P) Zemské pomocné komisi při zemské 
správě politické předsedá president zemské 
správy politické neb jeho zástupce a členy 
jsou příslušní referenti zemské správy poli
tické, dále zástupci zemského (správního) vý
boru, resp. zemské správní komise, těmito 
korporacemi vyslaní, jakož i zástupci země
dělské rady. Mimo to jest přednosta zemského 
politického úřadu oprávněn do komise povo- 
lati jako členy dle potřeby též zástupce ob
chodních a živnostenských komor a zemských 
organisací zájmových (zemědělských, živno
stenských a pod.).

(5) O každém jednání pomocných komisí 
vyhotoví se podrobný zápis.

§ 5. .
Zemské správy politické, úřad ministra 

s plnou mocí pro správu Slovenska a civilní 
správa Podkarpatské Rusi přezkouší operáty 
okresních a župních (županských) úřadů a 
předloží je ministerstvu vnitra s odůvodně
ným návrhem.

Oddíl II.

Podpory na opravu poškozených 
' silnic, cest a mostů.

§ 6.
(x) Ministerstvo veřejných prací může po- 

věřiti vyšetřením škod na veřejných silnicích, 
cestách a mostech, zjištěním rozsahu i ná
kladu nutných opravných prací zemský 
(správní) výbor, resp. zemskou správní ko
misi, po případě příslušnou zemskou správu 
politickou, na Slovensku župní úřady a v Pod
karpatské Rusi civilní správu.

v(2) žádosti za poskytnutí státní subvence 
předloží jmenované úřady ministerstvu ve
řejných prací a třeba je doložiti operátem 
o rozsahu zjištěné škody, rozpočtem nákladu

a po případě projektem zamýšlené úpravy a 
dále pak výkazem o majetkových poměrech 
žadatele.

Oddíl III.

Podpory na provedení oprav
ných prací na vodních tocích a 
na rekultivaci zpustošených pó

ze m k ů.

§ 7.
(x) Ministerstvo zemědělství pověří vyše

třením škod způsobených na rybnících, bystři
nách a jiných vodních tocích náležejících do 
oboru jeho působnosti, dále na pozemcích 
zpustošených povodněmi, jakož i zjištěním 
rozsahu a nákladu nutných opravných prací, 
orgány veřejné služby zemědělsko-technické, 
jimiž jsou:

Pokud jde^ o zahrazovací práce na bystři
nách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pří
slušná lesnicko-technická oddělení pro hrazení 
bystřin.

Při ostatních pracích:
V Čechách technická kancelář zemědělské 

rady a technické oddělení pro vodní stavby a 
využití vodních sil zemského správního vý
boru.

Na Moravě a ve Slezsku zemský stavební 
úřad.

Na Slovensku zemědělsko-technický referát 
při exposituře ministerstva zemědělství 
v Bratislavě.
^ ^V Podkarpatské Rusi zemědělsko-technický 
úřad v Užhorodě.

_(2_) Tyto úřady předloží odůvodněné návrhy 
ministerstvu zemědělství, které sestaví na 
jich podkladě program nutných opravných 
prací, jakož i program rekultivačních prací na 
zpustošených pozemcích.

§8.
0) Pokud jde o opravné práce na vodních 

tocích, náležejících do oboru působnosti mini
sterstva veřejných prací, pověří toto mini
sterstvo provedením potřebných šetření o ško
dách, jakož i zjištěním rozsahu a nákladu nut
ných opravných prací, příslušné státní, po 
případě zemské úřady.

(2)^ Příslušné odůvodněné návrhy předloží 
zmíněné úřady ministerstvu veřejných prací.
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Oddíl IV.

Příslušnost úřadů při povol o-- 
vání podpor.

§9.
Příslušným ministerstvem jest :
a) ministerstvo vnitra, jde-li o podpory, 

které se poskytují osobám fysickým neb práv
nickým na opatření potravin, šatstva, osiva, 
krmivá i hnojivá, dále zařízení domácího, ho
spodářského neb živnostenského a na opravu 
neb znovuzřízení budov, jakož i ve všech pří
padech, ve kterých není příslušným jiné mini
sterstvo ;

b) ministerstvo veřejných prací, jde-li
0 opravu veřejných silnic, cest a mostů, jakož
1 o úpravu vodních toků, které nespadají do 
působnosti ministerstva zemědělství;

c) ministerstvo zemědělství, jde-li o opravu 
polních cest, opravné práce na rybnících, by
střinách a jiných vodních tocích a o rekulti
vaci pozemků.

§ 10.
(:1) O tom, zda, v jaké výši a jakým způ

sobem má býti poskytnuta podpora neb bez
úročná zápůjčka, rozhoduje na podkladě refe
rátu příslušného ministerstva meziminister- 
ská komise, které předsedá zástupce minister
stva vnitra a jejíž dalšími členy jsou zástup
cové ministerstva financí, zemědělství, veřej
ných prací a obchodu.

(2) Neshodnou-li se zástupci příslušných 
ministerstev, předloží se věc k rozhodnutí 
vládě.

§11.
Rozdělení podpor přiznaných dle oddílu I. 

provede okresní politický úřad za součinnosti 
okresních a místních pomocných komisí.

stvo zemědělství sestaví dle dohody o rozdě
lení působnosti ve věcech vodohospodářských 
stavební program pro provádění soustavné 
úpravy vodních toků k zamezení povodňo
vých škod a k hospodářskému využití vod
stva, jenž bude uskutečněn z prostředků, zí
skaných podle § 6 prováděného zákona.

§13.
(L) Jako poradní sbor, který jest povolán, 

aby podával ministerstvu veřejných prací a 
ministerstvu zemědělství návrhy a dobrozdání 
při sestavování a provádění v předešlém para
grafu uvedeného stavebního programu sou-, 
stavné úpravy vodních toků, zřizuje se pro 
oblast republiky československé se sídlem 
v hlavním městě Praze státní vodohospodář
ská rada.

(2) Státní vodohospodářská rada skládá se 
ze třiceti členů, kteří budou vzati ze zástupců 
súčastněných ústředních úřadů státních a 
zemských (úřadů župních), ze zástupců zá
jmových korporací a odborníků.

(3) Podrobné předpisy o složení a působ
nosti státní vodohospodářské rady vydají mi
nistři veřejných prací a zemědělství.

HLAVA III.

§ 14.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení ; provedou j e ministři vnitra, financí, ze
mědělství, veřejných prací a obchodu.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Mlčoch v. r.

Dr. Nosek v. r. Dr. Hodža v. r.

HLAVA II.

Opatření k zamezení škod při živelních po
hromách.

§ 12.
Ministerstvo veřejných prací a minister-

Dr. Engliš v. r.

Dr. Viškovský v. r. 
Dvořáček v. r. 

Bechyně v. r.

Stříbrný v. r. 

Dr. Winter v. 
Tučný v. r. 
Šrámek v. r.

r.

Státní tiskárna v Praze.


