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(4) Jako nový paragraf 9 vkládá se toto 
ustanovení:

„§ 9.
Jednací řád.

Jednací řád pro ředitelské rady železniční 
stanoví a mění ministr železnic.”

čl. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr železnic.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. ScMeszl v. r.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.
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Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministry obchodu, zemědělství a pro 

zásobování lidu 
ze dne 8. dubna 1926

o dodatečném zvýšení celkového ročního vý
robního alkoholového množství v konsumních 

lihovarech na výrobní období 1925/26.

Používaje výhrady stanovené ve druhém 
odstavci oddílu A vyhlášky ze dne 28. • pro
since 1925, č. 265 Sb. z. a n., zvyšuji v dohodě 
s ministry obchodu, zemědělství a pro zásobo
vání lidu celkové roční alkoholové množství
520.000 hektolitrů, uvedenou vyhláškou k vý
robě v konsumních lihovarech na výrobní ob
dobí 1925/26 připuštěné, o dalších 6 procent, 
t. j. o 81.200 hektolitrů.

Z těchto 31.200 hektolitrů připadá na sku
pinu zemědělských lihovarů 20.361 hektolitrů, 
na skupinu průmyslových lihovarů, s výrobou 
droždí nespojených, 9210 hektolitrů a na sku
pinu průmyslových lihovarů, s výrobou droždí 
spojených, 1629 hektolitrů podle percentuál
ních účastí v prvním odstavci oddílu A vy
hlášky č. 265/1925 Sb. z. a n. stanovených.

Na výše uvedené skupiny připadající množ
ství rozdělí se na j ednotlivé podniky takto:

A.
1. Jednotlivým zemědělským lihovarům 

zvýší se na výrobní období 1925/26 přiznané 
základní výrobní oprávnění o 6 procent, po
kud nebylo v důsledku dodatečně ohlášené 
změny v přihlášených surovinách neb násled
kem nově upravené započitatelné plochy po
zemkové na předcházející výrobní období neb 
následkem úpravy nej vyšší výroby jednoho 
výrobního období, docílené ve výrobních obdo
bích 1911/12 až 1920/21, změněno. Bylo-li 
z kteréhokoliv z uvedených důvodů základní 
výrobní oprávnění toho onoho zemědělského 
lihovaru upraveno, bude upravené výrobní 
oprávnění o 6 procent zvýšeno.

Při soustředění výrob lihových dvou nebo 
více jednomu a témuž podnikateli náležejí
cích zemědělských lihovarů bude jedině sou
středěné, pracujícímu lihovaru na výrobní 
období 1925/26 přiznané výrobní oprávnění 
o 6 procent zvýšeno.

2. Jednotlivým zemědělským lihovarům 
dosud povolené dodatečné příděly výrobního 
oprávnění z uvolněných, do disposice mini
sterstva financí přešedších alkoholových 
množství se k základnímu výrobnímu opráv
nění, sloužícímu za podklad pro přiznání 
6procentního zvýšení nepřičítají, zůstávají 
však nadále v platnosti.

3. U zemědělských lihovarů, které výrobu 
lihu do 1. ledna 1926, případně do povoleného 
pozdějšího termínu nezahájily, přechází 
6proeentní zvýšení do disposice ministerstva 
financí.

4. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1925/26 výrobu lihu již ukončily a 
provedly poslední odpočet na kontrolním mě
řidle lihovém, mohou k využití 6procentního 
zvýšení výrobního oprávnění při zachování 
zásad, pro zemědělské lihovary stanovených, 
výrobu lihu opětně zahájiti, a pokud budou 
opětně v činnosti, mohou žádati o další doda
tečné příděly z nevyužitých nebo pozbytých, 
v disposici ministerstva financí přešedších 
výrobních oprávnění.

5. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1925/26 vyrobily líh nad přináležející 
jim výrobní oprávnění a výrobu lihu již ukon
čily a nehodlají ji více zahájiti, mohou yy- 
skladniti nadvýrobně získaný líh nejvýše 
v rozsahu přiznaného jim 6procentního zvý
šení výrobního oprávnění. Nadvýrobní líh, 
přestupující přiznané 6procentní zvýšení vý
robního oprávnění, bude nadále pojednáván 
podle ustanovení oddílu F vyhlášky č. 265/ 
1925 Sb. z. a n.
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6. Zemědělské lihovary, které nečiní nárok 
na přináležející jim 6procentní zvýšení vý
robního oprávnění, jsou povinny učiniti o tom 
nejdéle do 10. května 1926 závazné písemné 
prohlášení příslušnému finančnímu úřadu
I. stolice, který dotyčná prohlášení bezod
kladně předloží ministerstvu financí.

7. Pokud by z celkového, skupině zeměděl
ských lihovarů náležejícího alkoholového 
množství 20.361 hektolitrů v důsledku změn 
základních výrobních oprávnění jednotlivých 
lihovarů jistá část zůstala nerozdělena, zahrne 
se táž do nevyužitých nebo pozbytých výrob
ních oprávnění.

8. Z výrobních oprávnění přešedších do dis
posice ministerstva financí budou družstevní 
zemědělské lihovary poděleny teprve tehdy, 
až celkové této skupině podle oddílu B, bod

10., vyhlášky č. 265/1925 Sb. z. a n. náležející 
množství přestoupí 1500 hektolitrů alkoholu.

B.
Průmyslovým lihovarům, s výrobou droždí 

nespoj eným, a průmyslovým lihovarům, s vý
robou droždí spojeným, zvýší se na výrobní 
období 1925/26 jednotlivě přiznané základní 
výrobní oprávnění o 6 procent.

C.
Při zvýšené roční výrobě 551.200 hektolitrů 

zůstávají veškerá vyhláškou č. 265/1925 Sb. 
z. a n. vydaná ustanovení v platnosti.

Dr. Engliš v. r.

«

Státní tlsliárna v Praze,


