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Vyhláška ministra financi v dohodě 
s ministry obchodu, zemědělství a pro 

zásobování lidu 
ze dne 27. března 1929

o dodatečném zvýšení celkového ročního vý
robního alkoholového množství v konsnmních 

lihovarech na výrobní období 1928/29.

Používaje výhrady, stanovené ve druhém 
odstavci vyhlášky ze dne 9. srpna 1928, č. 134 
Sb. z. a n., zvyšuji v dohodě s ministry ob
chodu, zemědělství a pro zásobování lidu cel
kové roční alkoholové množství 600.000 hekto
litrů, uvedenou vyhláškou k výrobě v konsum- 
ních lihovarech na výrobní období 1928/29 
připuštěné, o dalších 30.000 hektolitrů.

Z těchto 30.000 hektolitrů připadá podle 
percentuálních účastí v prvním odstavci od
dílu A vyhlášky č. 134/1928 Sb. z. a n. stano
vených na skupinu zemědělských lihovarů 
21.600 hektolitrů, na skupinu průmyslových 
lihovarů, s výrobou prodejného droždí nespo
jených, 6.900 hektolitrů a na skupinu prů
myslových lihovarů, s výrobou prodejného 
droždí spojených, 1500 hektolitrů.

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

A.
!• Jednotlivým zemědělským lihovarům 

zvýší se na výrobní období 1928/29 přiznané 
základní výrobní oprávnění o 5 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 nejvyšší 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 5 procent zvýšeno. Pokud zpraco
vává zemědělský lihovar brambory, smí k této 
zvýšené výrobě použiti jedlých brambor jen 
namrzlých, k lidskému požívání a k sadbě ne
způsobilých.

2. Jednotlivým zemědělským lihovarům do- 
suc^, Povolené dodatečné příděly výrobního 
oprávnění z uvolněných, do disposice minister
stva financí přešedších alkoholových množ- 
stvíj, se k základnímu výrobnímu oprávnění, 
sloužícímu za podklad- pro přiznání Sprocent- 
ního zvýšení nepřičítají.

49. 3. U zemědělských lihovarů, které výrobu 
lihu do 1. ledna 1929, případně do povoleného 
pozdějšího termínu nezahájily, přechází 5pro- 
centní zvýšení do disposice ministerstva 
financí.

4. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1928/29 výrobu lihu již ukončily a 
provedly poslední odpočet na kontrolním mě
řidle lihovém, mohou k využití 5procentního 
zvýšení výrobního oprávnění při zachování 
zásad pro zemědělské lihovary stanovených 
výrobu lihu opětně zahájiti, ale musí se tak 
státi do 1. května 1929.

5. Zemědělské lihovary, které ve výrobním 
období 1928/29 vyrobily líh nad přináležející 
jim výrobní oprávnění a výrobu lihu již ukon
čily a nehodlají ji více zahájiti, mohou vy- 
skladniti nadvýrobně získaný líh nejvýše 
v rozsahu přiznaného jim Sprocentního zvý
šení výrobního oprávnění.

6. Zemědělské lihovary, které nečiní nároku 
na náležející jim Sprocentní zvýšení- výrob
ního oprávnění, jsou povinny učiniti o tom 
nejdéle do 1. května 1929 závazné písemné 
prohlášení příslušnému finančnímu úřadu I. 
stolice, který dotyčná prohlášení bezodkladně 
předloží ministerstvu financí.

7. Pokud by z celkového skupině zeměděl
ských lihovarů náležícího alkoholového množ
ství 21.600 hektolitrů v důsledku změn zá
kladních výrobních oprávnění jednotlivých 
lihovarů neb z jiných důvodů jistá část zů
stala nerozdělena, zahrne se táž do nevyuži
tých nebo pozbytých výrobních oprávnění.

B.
Průmyslovým lihovarům, s výrobou pro

dejného droždí nespojeným, jakož i průmys
lovým lihovarům, s výrobou prodejného 
droždí spojeným, rozdělí se z dodatečně po
voleného výrobního alkoholového množství na 
ně připadající části v poměru základních vý
robních oprávnění jednotlivému lihovaru na 
výrobní období 1928/29 přiznaných.

C.
V oddílu F vyhlášky č. 134/28 Sb. z. a n. sta

novený rozsah přípustné nadvýroby 5 procent 
zvyšuje se o dalších 5 procent, tudíž celkem na 
10 procent. Výroba lihu nad přiznané výrobní 
oprávnění smí se díti v uvedeném rozsahu jen 
z technických důvodů naprosto nezbytných a 
přiznané výrobní oprávnění, dodatečné pří
děly v to počítaje, nesmí v žádném případě 
býti překročeno o více než 10 procent. Líh, 
který by byl ve výrobním období 1928/29
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v konsumních lihovarech nad přiznané vý
robní oprávnění vyroben, neb který z jakékoli 
příčiny pozbyl povahy lihu v rámci výrobního 
oprávnění získaného, zůstane pod státní závo
rou a nesmí býti za výrobní' 10 období 1928/29 
z lihovaru vyskladněn, případně zrafinován. 
Bude-Ii ve výrobním období 1929/80 výroba 
lihu opětně upravena na podkladě výrobních 
oprávnění, bude líh ve výrobním období 1928/ 
29 pod závěru daný převeden ve výrobním ob
dobí 1929/30 na účet výrobního oprávnění, jež 
bude dotyčnému lihovaru přiznáno.

D.
Ostatní ustanovení vyhlášky č. 134/1928 

Sb. z. a n., pokud v předcházejícím nedozná- 
vají změny, zůstávají v platnosti.

Dr. Vlasák v. r.

50.

Vyhláška ministra zemědělstva 
zo dňa 20. marca 1929 

o poplatkoch za užíváme niekíorých pastvin 
v zemi Slovenskej a Podkarpatskoruskej 

v pastevnom období 1929.

Podl’a § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. apríla 
1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje 
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a 
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných 
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister 
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pastevné 
obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3., právě 
uvedeného zákona, platia, pokial’ nedojde 
k inej dohodě, i pre pastevné obdobie 1929.

Dr. Srdínko v. r.

51.

Vyhláška ministra financí v dohodě 
s ministrem zemědělství 
ze dne 13. března 1929 

o paušalování daně z obratu u drobných země
dělců v zemi české a Moravskoslezské.

_ Podle §u 19, odst. 8., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona 
ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n„ 
o dani z ^obratu a dani přepychové, ustanovuji 
v dohodě s ministrem zemědělství:

í1) Ustanovení vyhlášky ministra financí 
v dohodě s ministrem zemědělství ze dne
17. června 1925, č. 153 Sb. z. a n., o paušalo
vání daně z obratu u drobných zemědělců 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za rok 
1924, platí obdobně i pro rok 1928 s těmito 
úchylkami:

Místo lhůt 15. července, 31. července a
15. srpna 1925 platí v témže pořadu lhůty
15. dubna, 1. května a 15. května 1929.

Místo údajů, které jsou povinni učiniti k vy
měření paušálu zemědělci, pro něž platí paušál, 
musí zemědělci ti přesně vyplniti přiznání, za
vedené výhradně k vyměření paušálu daně 
z obratu zemědělcům. Přiznání to nahrazuje 
řádné daňové přiznání.

Místo tabulky, která je součástí vyhlášky 
č. 153/1925 Sb. z. a n. a v níž jest vyznačena 
daň z 1 ha, připadající na průměrné čisté ka
tastrální výnosy obecní z 1 ha, platí tabulka, 
která jest součástí této vyhlášky.

Zemědělcům, kteří živelními pohromami 
v r. 1928 byli prokazatelně značně poškozeni, 
může berní , správa po slyšení delegáta země
dělské rady z příslušného soudního okresu a 
za podmínek, uvedených ve vyhlášce č. 153/
1925 Sb. z. a n., paušál přiměřeně snížiti, jest
liže o to sami zažádají u příslušné berní sprá
vy do 1. května 1929.

Paušál za rok 1928 jsou zemědělci povinni 
zaplatiti do 31. května 1929; zemědělci, kteří 
do této lhůty paušál nezaplatí, jsou povinni 
vedle paušálu zaplatiti zákonné 5% ní daňové 
zvýšení z celého paušálu a mimo to zákonné 
úroky z prodlení ze čtvrtletních splátek (t. j. 
z paušálu, rozvrženého stejnoměrně na jed
notlivá čtvrtletí).

U zemědělců, kteří jsou povinni plniti ze své 
usedlosti naturální výměnek, nesmí částka 
(rovnající se l%ní dani z obratu z hodnoty 
naturálního výměnku), na jejíž odečtení od 
paušálu mají nárok, přesahovati u jednoho 
výměnku % a u více výměnků Vá celkového 
zemědělcova paušálu.

Tuzemští podnikatelé, kteří nakoupili zboží 
od zemědělců, jimž daň z obratu pro r. 1928 
byla vyměřena paušálem, mají při vývozu 
zmíněného zboží podle §u 22, odst. 1., zák. 
č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/
1926 Sb. z. a n. jen nárok na vrácení částky 
ve výši 14% z nákupní ceny zboží.

(2) Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění.

Dr. Vlasák v. r.


