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564. Nařízení o omezení výroby piva a o přípustné nejnižši stupňovitosti pivní

Čís. 564.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 24. října 1813

o omezení výroby piva a o přípustné nejnižší 
stupňovitosti pivní mladinky.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z ř. 
1912 a L z r. 1914, nařizuje se toto:

§ 1.
Počínaje 1. listopadem 1919 smějí pivovary 

v jednom kalendářním měsíci vyrobiti nejvýše 
24% onoho množství pivní mladinky, které od
povídá průměru úředně zjištěné výroby toho 
kterého kalendářního měsíce ve výrobních ob
dobích 1911/12 a 1912/13.

Pro pivovary, které v měsících pro zjištění 
zmíněného průměru v úvahu přicházejících aspoň 
10 po sobě jdoucích dnů nebyly v činnosti, jest 
pro stanovení průměrného množsťí výroby 
směrodatnou výroba v příslušném měsíci vý
robního období 1910/11, mebo 1913/14.

§ 2.
Podkladem k výpočtu nejvyšší přípustné vý

roby (várečného oprávnění) jest základ pro vy
měřování pivní daně, t. j. hektolitrový stupeň vý
tažku.

Na jednotlivý měsíc dle § 1 vypadající množ
ství hektolitrových stupňů mladinky (s event. za
počtením hektolitrových stupňů z předešlého mě
síce přenesených) budiž zaokrouhleno na nejblíže 
vyšší, deseti beze'zbytku dělitelné celé číslo.

§ 3.
Zastavil-li podnikatel více pivovarů v jednom 

z těchto podniků po 1. září 1911 výrobu piva, 
muže k jeho žádosti ministerstvo financí várečné 
Právo, příslušející pivovaru mimo činnost jsou
címu, převésti na pivovary v činnosti ponechané.

Rovněž může ministerstvo financí pivovaru, 
jenž smluvně převezme od jiného pivovaru tomuto

přidělené suroviny se závazkem, že opatří pivem 
odběratalstvo posledně zmíněného, přikázati zcela 
nebo z 'ásti várečné oprávnění pivovaru suro
viny odstoupí "šího.

Finanční úřady I. stolice jsou oprávněny, vá- 
rečná práva do tč míry zvýšiti, aby každému 
pivovaru umožněny byly měsíčně aspoň dvě 
várky o nejnižším obvyklém varu a stupňovitosti 
6'5 stupňů cukroměrných.

§ 4.
Podnikatelé pivovarů, kteří várečného práva 

jim pro jednotlivé měsíce přiznaného buď zcela 
nebo z části nevyužiji, mohou nevyužité množ
ství přenésti na měsíc nejblíže následující.

Každý takový přenos várečného práva nutno 
však nejpozději posledního dne měsíce, z něhož 
se várečné oprávnění přenáší, písemně ohlásiti 
u příslušného finančního úřadu I. stolice.

§5.
Jakmile pivovar vyčerpal várečné právo 

jemu dle předchozích ustanovení přiznané, nesmí 
býti přijata jeho další ohláška poplatného řízení 
výroby piva a spadá každé překročení přípustné 
výroby pod ustanovení trestního zákona důchod- 
kového.

§ 6.
Výroba pivní mladinky slabší než 6 cukro

měrných stupňů výtažku jest zakázána.
Tomuto zákazu jest vyhověno, zjistí-li se 

při úředním vyšetření mladinky na chladiči, že 
má alespoň 6 cukroměrných stupňů výtažku, a 
při úředním zjištěni kontrolním měřidlem nebo 
v pánvi, že mladinka má aspoň 5-5 cukroměrných 
stupňů výtažku.

§ 7.
Vyrobené pivo musí odpovídati připuštěné 

liejnižší stupňovitosti mladinky.
Nad zachováním tohoto předpisu mají bdíti 

finanční orgány dozorčí, jimž přísluší při stáčení 
hotového piva vžiti namátkou úřední vzorky a 
podrobiti je chemickému rozboru k tomu cíli,
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aby zjištěna byla stupňovitost mladinky, z níž 
hotové pivo pochází.

Náklady s tím spojené nese podnikatel pivo
varu, pokud rozborem vzorku bude prokázáno, 
že přípustná nejnižší stupňovitost mladinky ne- 

( byla dodržena.
§ 8.

Přestupky § 6 a 7 tohoto nařízení trestají po
litické úřady I. stolice peněžitými pokutami až do
20.000 Kč neb vězením až do 6 měsíců, pokud 
trestní čin podle platných zákonů nepodléhá pří
snějšímu trestu.

V trestním nálezu může býti vyřčena i ztráta 
živnostenského oprávnění na vždy nebo dočasně,

§ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti pro Cechy, 

Moravu a Slezsko dnem 1. listopadu 1919 a po
zbývají týmž dnem platnosti nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 26. února 1919, čís.

103 Sb. ž. a n., o přípustných hranicích stupňo
vitosti pivní mladinky, a ze dne 27. března 1919, 
čís. 159 Sb. z. a n., o omezení výroby piva.

Na Slovensku nabývají dnem 1., listopadu 
1919 účinnosti pouze ustanovení obsažená v § 6 
až 8 tohoto nařízení, kdežto v ostatním zůstávají 
v platnosti dosavadní předpisy.

§ 10.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr financí.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
liabrman v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.

Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r 
Dr. Winter v. r. 
Mampl v. r. 
Houdek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


