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149. Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1927/28.

14©.
Vyhláška ministra financí v dohodě
s ministry obchodu, zemědělství a pro
zásobování lidu
ze dne 22. září 1927
o výrobě lihu v konsumních lihovarech
ve výrobním období 1927/28.
Až do zákonné úpravy výroby lihu ustano
vuji podle §u 4, poslední odstavec, vládního
nařízení 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 1927/28 smí býti
v konsumních lihovarech vyrobeno 600.000
hektolitrů alkoholu. V toto množství zahrnuto
jest 25.000 hektolitrů, které ve výrobních ob
dobích 1923/24 až 1925/26 zemědělské a prů
myslové lihovary nevypracovaly a které, jak
dále v oddílu A jest provedeno, se na jednot
livé skupiny zvlášť vyúčtují.
Celkové roční výrobní množství může mi
nistr financí v dohodě s ministry obchodu,
zemědělství a pro zásobování lidu, když by
toho mimořádné výrobní i odbytové poměry
nutně vyžadovaly, během výrobního období
1927/28 podle potřeby zvýšiti.
A.
Celková roční výroba 600.000 hektolitrů
rozštěpuje se na dvě složky, a to na 575.000
hektolitrů a na 25.000 hektolitrů.
Na množství 575.000 hektolitrů berou účast
zemědělské lihovary 6o'26%, t. j. 375.245
hektolitry, průmyslové lihovary, s výrobou
prodejného droždí nespojené, 29’52%, t. j.
169.740 hektolitry, a průmyslové lihovary,
s výrobou prodejného droždí spojené, 5'22%,
t. j. 30.015 hektolitry.

Z množství 25.000 hektolitrů připadá na
účet ve výrobních obdobích 1928/24 až
1925/26 nevypracovaných výrobních opráv
nění na zemědělské lihovary 24.300 hekto
litrů, na průmyslové lihovary, s výrobou pro
dejného droždí nespojené, 538 hektolitrů a na
průmyslové lihovary, s výrobou prodejného
droždí spojené, 162 hektolitry.
Připadá tudíž z celkového ročního výrob
ního množství 600.000 hektolitrů na zeměděl
ské lihovary 8S9.545 hektolitrů, na průmy
slové lihovary, s výrobou prodejného droždí
nespojené, 170.278 hektolitrů a na průmy
slové lihovary, s výrobou prodejného droždí
spojené, 30.177 hektolitrů.
Podíl, jímž jednotlivé konsumní lihovary
se účastní na ročním výrobním alkoholovém
množství, činí „výrobní oprávnění" každého
jednotlivého lihovaru.
Pokud nebude výrobní oprávnění jednotli
vého lihovaru pro výrobní období 1927/28
poměřeno a témuž úředně sděleno, smí do
tyčný lihovar v případně zahájené výrobě lihu
pokračovat! jen potud, pokud nebude dosa
ženo alkoholového množství, odpovídajícího
u zemědělských lihovarů, které se stávají
v roce 1927 předmětem přidělovacího řízení
státního pozemkového úřadu, nebo které se
dohodou sdružstevní, 50 procentům, u ostat
ních zemědělských lihovarů 80 procentům a
u průmyslových lihovarů, s výrobou prodej
ného droždí nespojených, jakož i u průmyslo
vých lihovarů, s výrobou prodejného droždí
spojených, 80 procentům základního výrob
ního oprávnění, jež bylo jednotlivému liho
varu podle vyhlášky č. 182/26 Sb. z. a n. na
výrobní období 1926/27 přiznáno.
B.
Výrobní oprávnění jednotlivých zeměděl
ských lihovarů určí se takto:
168
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1. Na každý 1 ha plochy pozemkové, pro míry, aby alkoholový výtěžek z těchto surovin
dotyčný lihovar ve výrobním období 1926/27 v celém výrobním období docílený byl menší
při přiznání hospodářské povahy jako zapo- než alkoholový výtěžek docílený z použitých
čitatelné úředně uznané a podle dalších od surovin vlastních. Postup výroby musí se ubí
stavců tohoto oddílu upravené, připadá zá rat! tak, že v každém okamžiku kampaně musí
kladní jednotka v hektolitrech alkoholu (odst. celkové alkoholové množství, vyrobené ze
surovin vlastní sklizně, býti větší než celkové
č. 6 tohoto oddílu B).
U zemědělských lihovarů před výrobním alkoholové množství, vyrobené ze surovin
obdobím 1927/28 právně existovavších, jimž cizích.
nebyla v bezprostředně předcházejícím vý
Melasa jako přísada musí se jeviti při díle
robním období hospodářská povaha přiznána, z jednotlivé zapářky ze surovin vlastní
použije se k stanovení výrobního oprávnění sklizně získaném, k němuž byla přičiněna,
plocha pozemková, jež byla dotyčnému liho toliko v množství v předcházejícím odstavci
varu při posledním, výrobnímu období 1926/ vymezeném. Přičiňovati melasu k surovinám
27 předcházejícím přiznání hospodářské po cizím jest zakázáno.
vahy úředně uznána.
5. Ze započitatelné plochy pozemkové, po
U lihovarů družstevních smí pro stanovení
dle
předchozích zásad stanovené, nesmí pro
základní plochy pozemkové, rozhodné pro po
vypočtení
výrobního oprávnění jednotlivého
měření výrobního oprávnění, býti započteno
nedružstevního lihovaru býti vzato v počet
z uznané plochy pozemkové jednotně spravo
vaného hospodářství nejvýše 150 ha pozemků více než 1.000 ha a u jednotlivého družstev
(rolí, luk a pastvin). Toto omezení neplatí ního lihovaru ne více než 1.750 ha; nedružpro kmenové a zbytkové statky při provádění stevním zemědělským lihovarům, zpracujícím
výhradně brambory neb výhradně kukuřici
pozemkové reformy vzniklé.
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb
2. Převyšuj e-li úhrnná výměra luk a past převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří
vin, s jedním zemědělským lihovarem spoje sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
ných, 15% celkové, pro poměření výrobního řadně, při nichž započitatelná plocha, podle
oprávnění podle bodu 1 započitatelné plochy předchozích směrnic stanovená, dosahuje nej
pozemkové, čítají se luka a pastviny až do výše 100 ha, zvyšuje se plocha pro poměření
zmíněných 15% za role, kdežto za každý 1 ha výrobního oprávnění na 250 ha a u nedružvýměry luk a pastvin, 15% započitatelné stevních zemědělských lihovarů, zpracujících
plochy převyšující, počítá se do započitatelné výhradně brambory neb výhradně kukuřici
plochy pouze 0'8 ha.
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb
převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří
8. Zemědělským lihovarům, jež zpracují
v celém výrobním období 1927/28 výhradně sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
brambory, zvýší se započitatelná plocha, po řadně, při nichž zmíněná započitatelná plocha
dle předchozích bodů 1 a 2 stanovená, o 25 přesahuje 100 ha, zvyšuje se tato na 350 ha,
pokud nevyplyne z výpočtu plocha větší.
procent.
Pokud se rozsahu a způsobu zpracování
4. Družstevní lihovary, jež zpracují vý
hradně brambory neb výhradně kukuřici melasy a cizí kukuřice týče, platí pro lihovary
vlastní sklizně, nebo převážně brambory neb nedružstevní stejné ustanovení, jak uvedeno
převážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s pří v předchozím bodu 4 v posledních dvou od
sadou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod stavcích pro lihovary družstevní.
řadně a přihlásily při uplatnění nároku na
6. Základní jednotka, pod 1 zmíněná, určí
přiznání hospodářské povahy pro výrobní se zvlášť pro družstevní a zvlášť pro nedruž
období 1927/28
stevní zemědělské lihovary podle těchto zásad:
a) až 15 členů, dostanou přirážku 20%ní,
a) Celkové množství alkoholu, které po
b) 16 až 40 členů, dostanou přirážku dle oddílu A, odstavec čtvrtý, připadá na vý
30%ní,
robu lihu pro celou skupinu zemědělských
c) nad 40 členů, dostanou přirážku 40%ní lihovarů, dělí se celkovou započitatelnou plo
k započitatelné ploše podle bodů 1 a 2 stano chou, zjištěnou podle směrnic uvedených pod
vené, a to vedle zvýšení v předcházejícím bodu 1 až 5, při čemž se u bodu 5 béře zřetel_ na
3 uvedeného, pokud toto zvýšení tomu kte ustanovení o nejvyšší výměře 1.000 hív u liho
varů nedružstevních a 1.750 ha u lihovarů
rému lihovaru přísluší.
Melasu jako přísadu nebo cizí kukuřici pod družstevních a rovněž na ustanovení o nejřadně jest přípustno zpracovávat! jen do té menší výměře 250 a 350 ha pro lihovary ne-
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družstevní. Podle průměrné základní jed
notky, takto zjištěné, rozdělí se celkové množ
ství alkoholu na úhrn připadající lihovarům
družstevním a na úhrn připadající lihovarům
nedružstevním.
b) Úhrn alkoholového množství, připadající
na skupinu družstevních lihovarů, rozdělí se
mezi jednotlivé podniky podle zjištěné prů
měrné základní jednotky (bod 6a).
c) úhrn alkoholového množ:tví, 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 1 až 3 a 5,
a nej vyšší výroby jednoho výrobního období,
docílené ve výrobních obdobích 1911/12 až
1920/21, jak byla u lihovarů, jimž bylo ve vý
robním období 1923/24 výrobní oprávnění
poměřeno, v počet vzata, případně jak u liho
varů, jimž ve výrobním období 1923/24 až
1926/27 výrobní oprávnění poměřeno nebylo,
bude zjištěna na podkladě výkazu zodpověd
ným zástupcem lihovaru předloženého a fi
nančním úřadem I. stolice za správný úředně
uznaného.
7. Přemění-li se za výrobního období
1927/28 nédružstevní zemědělský lihovar,
jemuž bylo výrobní oprávnění přiznáno, na
družstevní, přidělí se mu pro toto výrobní
období výrobní oprávnění tím způsobem, že
přejde naň nevyužité výrobní oprávnění do
tyčného lihovaru, který byl na družstevní
přeměněn.
Neuplatnil-li ve výrobním období 1927/28
ve lhůtě v bodě 8. stanovené bývalý podnika
tel združstevnivšího se lihovaru nárok na při
znání výrobního oprávnění, smí za něho jako
jednotlivce tak učiniti družstvo lihovar pře
vzavší tehdy, když by výrobní oprávnění, po
měřené družstvu podle směrnic platících pro
družstevní lihovary, bylo menší než výrobní
oprávnění, jež by náleželo dřívějšímu podni
kateli. Stejným způsobem smí býti postupo
váno, 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 10., pokud o to
požádá, postupně zvýšeno, nejméně však do té
míry, jež by v důsledku pozemkové reformy
združstevněnému lihovaru na základě plochy
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pozemkové pro výrobní období 1927/28 při
přiznání hospodářské povahy úředně uznané
podle zásad pro družstevní lihovary zpředu
vytčených příslušela, s vyloučením však
alkoholového množství, jež dotyčný lihovar
před svým združstevněním jako nedružstevní
v běžícím výrobním období již vyrobil.
8. Nárok na přiznání výrobního oprávnění
má toliko ten zemědělský lihovar, který do
15. října 1927 u finančního úřadu I. stolice
uplatní nárok na přiznání hospodářské po
vahy, a pokud činí nárok na výhody z bodů 3.,
4. a 5. tohoto oddílu B vyplývající, dá do zmí
něného dne u uvedeného úřadu závazné pro
hlášení, že bude zpracovávat! výhradně bram
bory neb výhradně kukuřici vlastní sklizně,
nebo převážně brambory neb převážně kuku
řici, obojí vlastní sklizně s přísadou melasy,
nebo cizí kukuřici podřadně, a se zaváže, že
do 1. ledna 1928 s výrobou lihu započne. Země
dělské lihovary nedružstevní, které pro vý
robní období 1923/24 nebo později neměly
poměřeno výrobní oprávnění, jsou vedle toho
povinny zároveň předložití zodpovědným zá
stupcem lihovaru podepsaný a finančním úřa
dem I. stolice za správný uznaný výkaz,
v němž vyznačena jest nej vyšší výroba lihu,
docílená v jednom z výrobních období
1911/12 až 1920/21. K obdobím, o nichž by
výše žádaný průkaz nebyl podán, nebude při
hlíženo.
Přidělí-li státní pozemkový úřad pří pro
vádění pozemkové reformy zemědělský liho
var, případně zbytkový statek, neb ponechá-li
kmenový statek nebo půdu jednotlivým práv
nickým neb fysickým osobám, a vydá-li jim
o tom úřední potvrzení, nahrazují tato po
tvrzení výtah z knih pozemkových, nebyl-li
zápis o takto nabytém vlastnictví v pozemko
vých knihách ještě proveden.
Nezahájí-li zemědělský lihovar výrobu lihu
do 1. ledna 1928, ztrácí poměřené mu výrobní
oprávnění.
Pro družstevní lihovary, v roce 1927 v dů
sledku pozemkové reformy vzniklé, může mi
nisterstvo financí povoliti prodloužení stano
vených termínů, vyjímaje onen, stanovený
15. říjnem 1927.
9. Za výrobního období 1927/28. a sice
do 15. října 1927 nově povoleným zeměděl
ským lihovarům, poměří se výrobní oprávnění
podle směrnic této vyhlášky na podkladě pro
výrobní období 1927/28 uznané plochy pozem
kové, nejvýše 300 hektolitry alkoholu. Po
15. říjnu 1927 nově povoleným zemědělským
lihovarům bude přiznáno výrobní oprávnění
podle stejných zásad, jak v předchozí větě
163*
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uvedeno, a to z uvolněných, do disposice mi
nisterstva financí přešedších výrobních
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 1927/28, 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 alkoholových
množství budou ministerstvem financí v do
hodě s ministerstvem zemědělství poděleny
na podané žádosti v případech zvláštního
zřetele hodných v činnosti jsoucí zemědělské
lihovary, a to především ty, jichž výrobní
oprávnění nepřesahuje 300 hektolitrů, a pak
ostatní zemědělské lihovary, prokáží-li po
tvrzením obecního úřadu přebytek surovin,
jež by jinak podlehly zkáze.
Za trvalé ukončení činnosti zemědělského
lihovaru ve výrobním období 1827/28 se zře
telem na přiznání dodatečného přídělu výrob
ního oprávnění jest považovati 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 fi
nančnímu úřadu I. stolice, který dotyčné
ohlášení předloží ministerstvu financí.
11. Zneužil-li by zemědělský lihovar výrob
ního oprávnění, přiznaného mu na podkladě
prohlášení, že búde zpracovávali výhradně
brambory neb výhradně kukuřici vlastní
sklizně, nebo převážně brambory neb pře
vážně kukuřici, obojí vlastní sklizně s přísa
dou melasy, nebo konečně cizí kukuřici pod
řadně, použitím jiných ať ohlášených, ať ne
ohlášených surovin, ztrácí výhody pod body
3., 4. a 5. uvedené a podléhá mimo to vše
obecným ustanovením důchodkového trest
ního zákona.
C.
Výrobní oprávnění jednotlivých průmysloých lihovarů, s výrobou prodejného droždí
nespojených, stanoví se podle zásad, na nichž
se tyto lihovary dohodnou. Jestliže by k ta
kovéto dohodě do 15. října 1927 nedošlo, při

káže jednotlivým podnikům příslušné výrobní
oprávnění ministr financí, a to poměrně podle
výrobních alkoholových množství jednotli
vým podnikům ve výrobním období 1922/23
jako výrobní oprávnění přiznaných.
D.
Výrobní oprávnění jednotlivých průmyslo
vých lihovarů, s výrobou prodejného droždí
spojených, rozdělí se percentuálně podle do
hody z 26. března 1927 vzájemně sjednané a
jako závazné ministerstvu financí oznámené.
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.
Nad přiznané výrobní oprávnění smí se vý
roba lihu díti jen v rozsahu z technických dů
vodů naprosto nezbytném, v žádném případě
nesmí však býti přiznané výrobní oprávnění,
dodatečné příděly v to počítaje, překročeno
o více než 5 procent. Líh, který byl ve výrob
ním období 1927/28 v konsumních lihovarech
nad přiznané výrobní oprávnění vyroben, neb
který z jakékoli příčiny pozbyl povahy lihu
v rámci výrobního oprávnění získaného, zů
stane pod státní závěrou a nesmí býti za
výrobního období 1927/28 z lihovaru vyskladněn, případně zrafinován. Bude-li ve výrob
ním období 1928/29 výroba lihu opětně upra
vena na podkladě výrobních oprávnění, bude
líh ve výrobním období 1927/28 pod závěru
daný převeden ve výrobním období 1928/29
na účet výrobního oprávnění, jež bude dotyč
nému lihovaru přiznáno.
G.
Pro lihovary sloužící k účelům učebným a
výzkumným bude po smyslu odstavce 2. vy
hlášky na zvláštní žádost dotyčného ústavu
neb korporace témuž neb téže přiznáno při
měřené výrobní oprávnění, a ministr financí
ustanoví od případu k případu podmínky pro
vozu. Vyrobený líh bude podléhati státní závěře a bude po stránce přejímacích cen po
jednáván, jako by byl vyroben v lihovaru prů
myslovém, s výrobou prodejného droždí ne
spojeném.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Engliš v. r.

