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159.

Vládní nařízení 
ze dne 7. listopadu 1930, 

jímž se částečně mění a doplňuje vládní naří

zení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb. z. a n., 
o požadování dopravních prostředků pro vo

jenské účely.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 18, odst. 1., písm. m), a odst. 3. až 5., 
§§ 19, 22 a 40 zákona ze dne 13. května 1924, 
č. 117 Sb. z. a n., o požadování dopravních 
prostředků pro účely vojenské:

ČI. I.

§§ 17, 18, 22 a 28 vlád. nař. č. 220/1924 Sb. 
z. a n. se doplňují nebo mění takto:

§ 17 se doplňuje novými odstavci tohoto 
znění:

„(c) Od povinného odevzdání jsou kromě 
klisen zapsaných v (zemských) kmenových 
knihách osvobozeny v celkovém počtu nejvýše
25.000 klisen klisny zapsané do plemenných 
(spolkových a družstevních) knih [§ 13 O)
m) zák.], jichž výběr (revise) pro tyto knihy 
byl proveden podle ustanovení vládního naří
zení ze dne 14. června 1928, č. 83 Sb. z. a n., 
o plemenitbě koní.

(7) Ministerstvo zemědělství rozvrhne kaž
doročně maximální počet uvedený v předchá
zejícím odstavci v dohodě s ministerstvem ná

rodní obrany na oblasti jednotlivých zeměděl
ských rad. Je-li maximální počet přikázaný 
takto na uvedené oblasti menší než počet kli
sen zapsaných do plemenných knih, určí dotče
ná zemědělská rada, které ze zapsaných klisen 
mají býti vzhledem k své chovné hodnotě na
vrženy k osvobození. Držitelům klisen zapsa
ných do plemenných knih, a to v případě uve
deném v předcházející větě jen potud, pokud 
jejich klisny mají býti navrženy k osvobo
zení, vydají zemědělské rady výpis z plemenné 
knihy jako průkaz pro uplatnění nároku na 
osvobození od odevzdání pro vojenské účely, 
a to na každou klisnu zvláště; vzor tohoto vý
pisu vydá ministerstvo zemědělství v dohodě 
s ministerstvem národní obrany a minister
stvem vnitra. Držitelé klisen, které nebudou 
navrženy k osvobození, uvedeného výpisu z ple
menné knihy nedostanou. Klisny, které nebyly 
v posledních třech letech připuštěny nebo zů
staly jalové, nebudou vůbec k osvobození na
vrhovány. Průkazy mají platnost po dobu jed
noho kalendářního roku a třeba je každoročně 
v lednu, je-li klisna v plemenné knize zapsaná 
k osvobození navržena, znovu zemědělskou ra
dou na běžný rok potvrdili. Byla-li klisna 
z plemenné knihy během reku vyloučena, ozná
mí to příslušná zemědělská rada místně pří
slušnému okresnímu úřadu, aby výpis z ple
menné knihy držiteli klisny odebral. Není-li 
zapsaná klisna na příští rok k osvobození od 
odevzdání pro vojenské účely doporučena, ne
bude již průkaz na tento rok potvrzen. Tam, 
kde se předcházející ustanovení zmiňují o ze
mědělských radách, sluší tím v zemi Podkar- 
patoruské až do zřízení zemědělské rady roz
uměli zemský úřad.“
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§ 18, odst. 1., pí sin. k), bude zníti takto:

,,k)^ v případech § 13 í1) m) zák. výpisem 
z dotčené kmenové (plemenné) knihy.“

§ 18, odst. 2., se doplňuje touto větou:

.. tnrd° rozhodnutím třeba vrátiti doklady, 
jimiž byl osvobozovací důvod podle ustanovení 
odst. í1) prokazován, zejména pak průkazy 
uvedené tam za g) a k).“

V § 22, odst. 2., se vynechají v desátém a je
denáctém řádku slova „(bezvadnost a stáří od 
4 až 7 let)15.

vedlnosti, veřejných prací, financí a země 
dětství.

Udržal v. r.
Dr, Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Oérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dr. šrá

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r. 

sek v. r.

§ 28, odst. 3., ve třetím, čtvrtém a pátém 
řácjku a v § 28, odst. 5., v šestém a sedmém 
řádku se nahrazují slova: „prostřednictvím 
poštovního šekového úřadu, po případě poš
tovní poukázkou" slovy „prostřednictvím poš
tovní spořitelny, nebo kdyby to nebylo z" ja
kéhokoli důvodu možné, poštovní poukázkou".

160.

Vládní nařízení 
ze dne 7. listopadu 1930, 

jímž se mění a doplňuji podmínky pro 
zproštění lihu od daně z lihu.

§ 28, odst. 4., zní takto:

„Byl-li kůň převzat vojenskou správou do 
vlastnictví, ponechá se barevný průpis evi
denčního listu, vojenským zástupcem při pře
vzetí evidenčního koně doplněný a vyměněný 
[§ 27. (3)]^ a obsahující doložku, že příslušná 
peněžitá částka bude držiteli koně vyplacena 
poštovní spořitelnou do tří měsíců od převzetí 
koně, jako stvrzenka o převzetí v rukou 
držitele koně. Vojenský zástupce pořídí každo
denně a neprodleně po převzetí evidenčních 
koní seznam o částkách přináležejících za pře
vzaté evidenční koně, k seznamu přiloží druhé 
prúpisy evidenčních listů a odešle jej i s dru
hými průpisy příslušnému velitelství evidence 
koňstva, které zařídí, aby intendance zemské
ho vojenského (teritoriálního) velitelství vy
platila příslušnou částku (za koně do vlast
nictví převzatého a za krmivo) ve lhůtě sta
novené zákonem prostřednictvím poštovní spo
řitelny, nebo kdyby to nebylo z jakéhokoli dů
vodu možné, poštovní poukázkou."

§ 28, odst. 6., se zrušuje.

V § 28, odst. 7. a 8., se přečíslovávají na 
odst. (6) a (7).

čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; jeho provedení se ukládá ministru ná
rodní obrany v dohodě s ministry vnitra, spra

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

§ 1.
(!) Nej vyšší množství 20.000 hektolitrů 

alkoholu, jež smí býti v jednom povolovacím 
období zproštěno od spotřební daně z lihu 
k výrobě octa podle §u 1, cdst. 1., vládního 
nařízení ze dne 20. srpna 1929, č. 121 Sb. 
z. a n., jímž se mění a doplňují podmínky, za 
nichž může býti zproštěn od spotřební daně 
z lihu líh určený k výrobě octa, zvyšuje se na 
2Í.000 hektolitrů.^ Množství alkoholu na toto 
zvýšení připadající rozdělí ministerstvo fi
nancí mezi octárny, které o to do 1. ledna 1931 
požádají, podle jimi prokázané potřeby lihu 
k výrobě octa. O přídělech lihu, které budou 
pro jednotlivé octárny stanoveny, platí usta
novení §u 1, cdst. 4., 5. a 6., vlád. nař. 
č. 121/1929 Sb. z. a n.

(2) Za mimořádných poměrů, za nichž by 
alkoholové množství 21.000 hektolitrů, uvedené 
v odst. 1., ku krytí spotřeby kvasného octa ne
stačilo, může ministerstvo financí toto množ
ství zvýšiti, nejvýše však o 1.000 hektolitrů 
alkoholu, které rozdělí mezi octárny, jež o to 
včas požádají, podle zásady uvedené v před
chozím odstavci. Příděly lihu, stanovené 
takto pro jednotlivé octárny, zůstanou v plat
nosti jen pro to povolovací období, pro něž 
byly povoleny.


