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121.
Vládní nařízení 

ze dne 20. srpna 1929,
jímž se mění a doplňují podmínky, za nichž 
může býti zproštěn od spotřební daně z lihu 

líh určený k výrobě octa.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 6 zákona ze dne 2. prosince 1919, č. 
643 Sb. z. a n., jímž se ruší anebo mění ně
která ustanovení zákona o dani z lihu:

(!) V jednom povolovacím období, t. j. 
v době od 1. září jednoho roku včetně do 31. 
srpna následujícího roku, smí býti k výrobě 
octa zproštěno od spotřební daně z lihu podle 
ustanovení odst. 1., č. 3, §u 6 zákona č. 643/ 
1919 Sb. z. a n., nejvýše 20.000 hektolitrů al
koholu.

(2) Nej vyšší množství alkoholu, uvedené 
v předchozím odstavci, rozdělí pro povolovací 
období 1929/30 ministerstvo financí na jedno
tlivé octárny, o nichž byl do dne účinnosti to
hoto nařízení úředně sepsán nálezní protokol 
a j ež o příděl daněprostého lihu k výrobě octa 
požádají do 15. září 1929, podle těchto zásad: 
Octárny, jež ve všech posledních pěti povolo
vacích obdobích, předcházejících dni účinno
sti tohoto nařízení, byly oprávněny k odběru 
daněprostého lihu a takový líh k výrobě octa 
skutečně odebíraly a používaly, obdrží příděl 
podle průměru množství lihu v těchto pěti po
volovacích obdobích od spotřební daně zproště
ného a těmito octárnami na základě udělených 
povolení k výrobě octa skutečně použitého. 
Octárny, jež v některém nebo v žádném ze

zmíněných pěti posledních povolovacích období 
k odběru lihu zproštěného od spotřební daně 
nebyly oprávněny, anebo jež sice byly opráv
něny, avšak líh takový k naznačenému účelu 
neodebíraly nebo nepoužívaly, budou lihem po
děleny podle odbytových poměrů na trhu 
octem a přiměřeně těmto poměrům, jakož i se 
zřetelem ku případné jejich potřebě dosa
vadní.

(3) Octárnám, o nichž nebyl do dne účin
nosti tohoto nařízení nálezní protokol úředně 
sepsán, může přiděliti líh zproštěný od spo
třební daně k výrobě octa ministerstvo fi
nancí, přihlížejíc k odbytovým poměrům na 
trhu octem a přiměřeně těmto poměrům, avšak 
jen v mezích nevyčerpané, případně uvolněné 
Ičásti nej vyššího alkoholového množství, sta
noveného v odst. 1.

(4) Příděly podle předchozích odstavců sta
novené nesmějí býti větší, než vyžaduje řádně 
prokázaná spotřeba octárny, a zůstávají —• 
bez újmy ustanovení odst. 5. a 6. — pro opráv
něné octárny v platnosti též pro všechna násle
dující výrobní období.

(5) Alkoholová množství jednotlivým pod
nikům přidělená mohou býti ministerstvem fi
nancí v mezích vytčených v odst. 3. zvýšena 
k žádosti podnikatele, vyžadují-li toho nutně 
odbytové poměry na trhu octem, anebo sní
žena, vyžadují-li toho zájmy veřejné nebo zá
jmy výroby kvasného octa, anebo zjistí-li se, 
že povolený příděl neodpovídá skutečným po
měrům octárny.

(g) Zanikne-li octárna, které byl k výrobě 
octa přidělen líh zproštěný od spotřební daně, 
může býti její příděl přenesen na octárnu ji
nou jen se svolením ministerstva financí a 
za podmínek jím stanovených. Za jiných okol
ností není přenesení přídělu přípustno.
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§2.

(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. 
září 1929 a provede je ministr financí.

(2) Tím se mění a doplňují podmínky pro 
zproštění lihu od spotřební daně z lihu k vý
robě octa, stanovené přílohou B k §u 2. II. vy
nesení býv. rak. min. fin. ze dne 21. července 
1899, č. 130 ř. z. (přílohou B k §u 1. II. naří
zení býv. uh. min. fin. č. 66630/1899 P. M., 
vydanou nařízením býv. uh. min. fin. č. 69210/ 
1899 P. M., P. K. č. 22/1899).

Udržal v. r.
Dr. Vlasák v. r.Černý v. r.

Dr. štefánek v. r. 
Na j man v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Nosek v. r.

Novák v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Labaj v. r.

122.

laborciach, sriadeného vládnym nariadením 
zo dňa 23. apríla 1926, č. 55 Sb. z. a n., sta
noví sa na deň 1. októbra 1929.

Dr. Mayr-Harting v. r.

123.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
zo dňa 25. júla 1929

o sriadení poručenského úřadu I. stolice 
v Medzilaborciacii.

Podl’a zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 246 
Sb. z. a n., a prevádzajúceho vládneho na- 
riadenia zo dňa 9. novembra 1922, č. 326 Sb. 
z. a n., sriaďujem poručenský úřad I. stolice 
pri okresnmn súde v Medzilaborciach pre ob
vod okresného sádu v Medzilaborciach s po- 
čiatkom činnosti od 1. októbra 1929.

Vyhláška ministra spravedlnosti 
zo dňa 25. júla 1929, 

ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného 
súdu v Medzilaborciach.

Poručenský úřad. I. stolice v, Medzilabor- 
• ciach patří do obvodu poručenského úřadu 
II. stolice v Košiciach.

Dr. Mayr-Harting v. r.

Počiatok činnosti okresného súdu v Medzi-

/

Státní tiskárna v Praze.


