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Cis. 1.
Kaříscni mimstarstva financí ve shodě
s ministerstvem pro sásabováaí lidu
ae ane 30. prosince 1918
o stanovení nejvyšších cen raSinovaného a denaturovanélio lihu, tuzemského rumu, výčepní
kořalky, jakož i surového lihu.
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
z. ř. č. 307, nařizuje se loto:
§ 1.
Nejvyšší ceny čistého liim ve velkém usta
novují se takto:
Za čistý líh zdaněný, pitný za 1hl abs. K 1.250-—
„ „ „ nezdaněný
„ „ „ K 870-—
„ „ „ daně prostý
„ „ „ K 670 —
„ „ „ k výrobě octa
„ „ „ K 550'—
Tyto základní ceny zvyšují se při dodávce
v sudech od 301—500 litrů o K 1’50, v sudech od
201—300 litrů o K 3'—, od 101—200 litrů o K 5'—,
v sudech od 10) a méně o K 8'—.
§ 2.
Nejvyšší ceny lihu k pálení ve velkém:
Za líh k pálení při odebírání nad 500 litrů
v jedné zásilce..................K 180-— za hl abs.,
při odebírání menšího množ
ství než 500 litrů.................. K 185'— „ „ „
včetně poplatku za denaturační prostředek a
kontrolu.
§ 3.
Ceny rozumějí se za 10.000 litr. % dle úřed
ního zjištění při výpravě zboží za hotové bez
případných městských neb zemských dávek,
z rafinerie neb skladiště, s bezplatným dodáním
do podací stanice rafinerie neb skladiště při do
dávkách po dráze.
§ 4.
Cefy denaturovaného lihu v malém, t. j. při
prodeji do 25 litrů mohou býti zvýšeny, o 10%,
při čemž cena platí za 1 litr 90% lihu bez obalu.
Při prodeji výše stupňovitého denaturovaného
lihu zvýší se poměrně cena.

§ 5.
Nejvyšší ceny zdaněného rafinovaného lihu
stanoví se následovně:
a) při prodeji v množství přes 25 litrů za 1 litr
abs. alkoholu............................... K 13'20,
b) za 1 prostorový litr o 94 obsaho
vých % alkoholu:
při prodeji v množství přes 1 litr
až včetně 25 litrů...................... K 14'—,
při prodeji v množství 1 litru a méně
než 1 litr i.................., . , . K 15'—.
§ 6.
Nejvyšší ceny lihu k pálení se stanoví
následovně:
při dodávce v sudech od 201 až do 500 litrů
za hl abs. ............................................. K 185'—
při dodávce v sudech od 101 až do
200 litrů za hl abs..................................K 190'—
při dodávce v sudech od 25 až do
100 litrů za hl abs. . .
..................K 195'—
při dodávce pod 25 litrů:
•g
Uvnitř čáry daně
Mimo čáru daně
g'c
potravní:
potravní:
11 7s 74 7a 1 litr 7s 7i 7a 1 litr
c/í £Oo
haléřů
haléřů
29 55 106 207
90% 30 56 103 212
30 56 107 210
91% 31 57 110 215
30 56 108 212
92% 31 58 111 217
30 57 109 214
93% 31 58 112 219
31 57 110 216
94% 32 59 113 222
31 58 112 219
95% 32 59 114 224
§ 7.
Ceny za rum tuzemský s obsahem alkoholu
40% a při dodávce v sudech přes 25 litrů sta
noví se .
...................... .... * v • j K 9' ,
při dodávce přes % litru až včetně
25 litrů jakož i při prodeji v uzavřených
nádobách v obchodě obvyklých o méně
než % litru, avšak v celkovém množ
ství nejméně 5 litrů . =
K 11'50,
1

, t ,vo

I
2

při prodeji množství méně než H litru . K 13’50
vždy za 1 prostorový litr.

§ 8.
Cena kořalky výčepní s obsahem alkoholu
25% při dodávce množství 25 litrů převyšujxiho
stanoví se.............................................K 5'—,
při dodávce od % litru včetně do 25 litrů,
dále při dodávce v uzavřených nádo
bách v obchodě obvyklých menšího
obsahu než % litru, avšak v celkovém
množství 5 litrů....................................K 6'20,
při prodeji množství méně než ^ litru . K 7'60
vždy za 1 prostorový litr.
§ 9.
Ceny za surový líh ze stanic výrobních
stanoví se takto:
a) Surový líh vyrobený v hospodářských liho
varech:
1. surový kontingentovaný líh vyrobený
z melasy neb z řepy K 420-— za hl abs.,
2. surový kontingentovaný líh vyrobený
z bramborů
. . . K 470-— za hl abs.,
3. líh exkontingentovaný o 20 K levněji.
b) Líh vyrobený v průmyslových lihovarech:
1. líh z melasy vyrobený, exkontin
gentovaný . . . . K 290'— za hl abs.,
2. líh z řepy vyrobený K 240'— „ „ „
§ 10.
Toto nařízení nabývá platnosti 1. lednem 1919.
Dr. AI. Rašín v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. B. Vrbenský v. ř.
Fr. Staněk v. r.
Gustav Habermann v. r.
Dr. Zahradník v. r.
A. Švehla v. r.
Dr. Fr. Soukup v. r.
Dr,
Winter v. r.
Václav KloSáě v. r.

Cis. 2.
Nařízení ministra obchodu, průmyslu
- a živností a ministra zemědělství
za dne 2. ledna 1M9
o úpravě obchodu lnem.
*
§ 1.
Každý jest povinen stonkový len. který má
v držbě, dáti močiti a vypracovat!.
Aby byl tento len vypracován, možno též
dožadovat! se sprostředkování Zemědělských
podniků pro zpracování a zhodnocení lnu v Jindři
chově Hradci, jež provedou příděl přihlášeného
jim močeného lnu tírnám v československém
státě, počítajíce jako mzdu za tření za každých
100 kg vypracovaného lnu obnos K 100'— a
koudele K 80'—; tato mzda za tření srazí se pak
z kupní ceny (§ 6) vypracovaného materiálu.
Dovozné a poplatky za dopravu po dráze zapravl

ohlašovatel. Ohlášeny buďte lny na podzim
močené nejdéle do 15. ledna 1919, lny na jaře
močené nejdéle do 15. června 1919.
Lny, jež k těmto termínům nebyly ani dány
k vypracování, ani k tomuto účelu ohlášeny
Zemědělským podnikům pro pěstění a zhodnoceni
lnu v Jindřichově Hradci, mohou tyto Zemědělské
podniky požadovati a dáti je vypracovat! (po pří
padě močiti) na náklady držitelovy. V tomto pří
padě srazí se 5% z kupní ceny, připadající za
vypracované množství (§ 6) ve prospěch fondu
pro zvelebení pěstování lnu určeného a daného
úřadu pro správu zemědělství k volné po
hotovosti.
Tírny jsou povinny stonkový len od Země
dělských podniků pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci přikázaný co nejdříve
zpracovali.
§2,
Surový stonkový len a močený len z pod
zimního močení smějí se prodávati až do 31. pro
since 1918, močený len z jarního močení až do
31. května 1919, avšak pouze tírnám v českoslo
venském státě, jež nejsou spojeny s přádelnou.
Prodej' jiným tírnám lnu připouští se jen
prostřednictvím Zemědělských podniků pro
pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci a
nakupovačům lnu smí se prodávati toliko tehdy,
když se vykáží nákupním povolením vydaným
Lnářským odborem československé textilní ko
mise v Praze a opatřeným potvrzením minister
stva průmyslu, obchodu a živností.
Prodej stonkového lnu tírnami je dovolen
jen s výslovným schválením Zemědělských pod
niků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově
Hradci.
§3.
Všechny tírny jsou povinny 30. každého
měsíce výkazy o množství odebraného stonko
vého' lnu a o hotovém z něho vyrobeném mate
riálu (lnu a koudeli) Lnářskému odboru českoslo
venské textilní komise v Praze, jenž jest zmocněn
tyto výkazy přijímati á dále zasílat! místu, jež
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností určí.
První oznámka bude zahrnovati všechny
zásoby, následující výkazy budou se však vztahcvati jen na množství odebrané nebo zpraco
vané od přímo předchozí oznámky a na botový
materiál z něho vyrobený.
Všechny tírny jsou povinny plně využitkovati provozovacích pohotových prostředků. Nevyhovi-li některá tírna této povinnosti, nebo nejsou-li v poměru k její výkonnosti lny, jichž k vy
pracování nabyla nebo jež za odměnu k zpraco
vání převzala, může ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností pořadem politického úřadu první
instance odejmouti přiměřené množství stonko
vých lnů a přiděliti je na její náklady jiné tírně,
aby je zpracovala.

