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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.



Sbírka zákonů a nařízení, č. 161 a S®2. 861

§ 2.
Vedle podmínek, stanovených pro prodej 

Mhu denaturovaného obecným denaturačním 
prostředkem v příloze B k §u 2, II. vynesení 
býv. rak. min. fin. ze dne 21. července 1899, 
č. 180 ř. z. (v příloze B k §u 1, II. nařízení 
býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899 P. M., vy
dané nařízením býv. uh. min. fin. č. 69.210/ 
1899 P. M., P. K. č. 22/1899) může minister
stvo financí stanovití pro prodej tohoto lihu, 
jakož i pro jeho odběr a používání ještě další 
kontrolní podmínky za tím účelem, aby se zne
možnilo zneužívání tohoto lihu k lidskému 
požívání.

§ 3.
O) Tím se mění a doplňují podmínky pro 

zproštění lihu od daně z lihu, stanovené pří
lohou B k §u 2, II. vynesení býv. rak. min. 
fin. č. 130/1899 ř, z. (přílohou B k §u 1, II. 
nařízení býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899 
P. M., vydanou nařízením býv. uh. min. fin. 
č. 69.210/1899 P. M., P. K. č. 22/1899), jakož 
i vlád. nařízením č. 121/1929 Sb. z. a n.

(-) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a provede je ministr financí.

Udržal y. r.
Dostáiék v. r. 
Bradáč v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Siávik v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r. 
Dr. Meissner v. 
Dr. Matoušek v. 
Mlčoch v. r.

Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.

r.
r.

Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízeni 
ze dne 7. listopadu 1930, 

kterým se odkládá všeobecné sestavení no
vých seznamů vnucených správců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XLI uvozovacího zákona k exekuční
mu řádu ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.:

§ 1.
(!) Seznamy vnucených správců, jež podle 

§ 156 jednacího řádu pro soudy, minister
ského nařízení ze dne 5. května 1897, č. 116 
ř. z., a vládního nařízení ze dne 4. září 1925,

č. 188 Sb. z. a n., měly soudy sestaviti v roce 
1930, buďtež nově založeny až v roce 1935.

(2) Do té doby jest používat! dosavadních 
seznamů. Bude-li toho třeba, buďtež doplněny 
a opraveny podle § 156, odst. 3., jednacího 
řádu.

§ 2.
Toto vládní nařízení provede ministr spra

vedlnosti.
Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

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.

Dr. Šrámek v. r.

162.
Vládní nařízení 

ze dne 7. listopadu 1930 
o zkouškách učitelské způsobilosti pro nižší a
vyšší ovocnické, vinařské a zahradnické školy.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281 
Sb. z. a n,, jímž se upravuje správa zeměděl
ského školství a dozor na ně:

Zkoušky učitelské způsobilosti.

§ 1.
Učitelské způsobilosti pro nižší školy ovoc

nické, vinařské a zahradnické a učitelské způ
sobilosti pro odborné předměty z oboru ovoc- 
nictví, vinařství a zahradnictví na vyšších 
školách ovocnických, vinařských a zahradnic
kých se nabývá zkouškami před „Státní zku
šební komisí pro učitelství na školách ovoc
nických, vinařských a zahradnických^. Tato 
zkušební komise se zřizuje při státní zkušební 
komisi pro učitelství na školách zemědělských 
a lesnických, ustanovené podle vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1925, č. 287 Sb. z. 
a n., o zkouškách kandidátů učitelství nižších 
škol hospodářských.

Zkušební komise.

§ 2.
(!) Zkušební komise se skládá z předsedy, 

místopředsedy a ze zkušebních komisařů. Je
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