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Sbírka zákonů a nařízení ,
sl€kÉu če sRo sloven šité t^o. '

Částka XXXVIII. Vydána dne 1. dubna 1920.

Obsah: Cis. 178. Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. března 1920, č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění
nebo doplňují některá ustanovení o dani z piva.

Cis. 178.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 30. března 1920

ku provedení zákona ze dne 11. března 1920, 
č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění nebo doplňují 

některá ustanovení o dani z piva.

Na základě článku IV. zákona ze dne 
11. března 1920, č. 160. Sb. z. a n., nařizuje se toto:

A.
Poukazování slevy pivní daně dle § 1 zákona.

Slevu pivní daně pivovarům příslušející po
ukáží finanční úřady I. stolice z moci úřední po 
uplynutí výrobního období těm, již byli koncem 
dotyčného výrobního období podnikateli pivo
varu, a to slevu daně, ve výrobním období ho- 
t0vrě zaplacené, nejdéle do konce října, a slevu 
daně, ve výrobním období uvěřené a teprve po 
jeho uplynutí splatné a včas skutečně zaplacené, 
nejdéle do konce prosince toho kterého roku.

Data ku vyměření daňové slevy potřebná 
Povedou v patrnosti příslušné finanční úřady 
I. stolice dle těchto pokynů:

1. Ku vyšetření celkového množství mla- 
dinky, v jednom výrobním období vyrobené, 
slouží finančním úřadům I. stolice seznamy vý
roby, které jim měsíčně o každém jednotlivém 
Pivovaru zasílají důchodkové kontrolní úřady 
dle § 10 prováděcího nařízení o dani z piva.

2. Ku zjištění úhrnné částky pivní daně, za- 
Pravené v jednom výrobním období, povedou 
výběrčí úřady o každém pivovaru, ku vybírání 
daně jim přikázaném, záznam o částkách, jež 
v jednotlivém výrobním období zaplaceny byly 
na dani z piva, v dotyčném výrobním období 
vyrobeného.

Tento záznam uzavrou výběrčí úřady kon
cem každého výrobního období a doplní jej ještě 
Platbou dodatečné pivní daně za měsíc srpen, 
koncem dotyčného výrobního období úředním

nálezem'předepsané, avšak teprve počátkem ná
sledujícího období, nejdéle však do 8. září toho 

^ kterého roku zapravené.
Úhrn každým jednotlivým pivovarem ho

tově zapravené daně z piva vyrobeného v do
tyčném výrobním období, oznámí výběrčí úřady 
příslušnému finančnímu úřadu I. stolice nejdéle 
do 15. září téhož roku.

Částky uvěřené pivní daně, splatné a zapla
cené až v září a říjnu toho kterého roku, oznámí 
výběrčí úřady na základě úvěrních záznamů 
(§ 11, č. 4, prov. předp.) finančním úřadům I. sto
lice o každém jednotlivém v úvahu přicházejí- 

• cím pivovaru nejdéle do 15. listopadu téhož roku.
3. O částkách pivní daně, nahrazených jed

notlivým pivovarům za pivo vyvezené přes 
hranice, povedou finanční úřady 1. stolice — od
děleně dle pivovarů — záznam na podkladě po
ukazů, vydaných jimi dle. oddílu 6. připojené 
doložky A. ku § 12 prov. předp., a uzavrou jej 
koncem každého období výrobního.

4. O částkách pivní daně, jež byly jednotli
vým pivovarům vráceny za várky nekonané, 
nedokončené nebo nezdařené, nebo za pivo pro? 
kázaně zkažené, povedou rovněž finanční úřady
I. stolice odděleně dle pivovarů záznam a 
uzavrou týž koncem každého výrobního období.

Za účelem poukázání slevy pivní daně za 
dobu od 1. dubna do 31. srpna 1920 povedou 
finanční úřady I. stolice a výběrčí úřady zá
znamy výše uvedené počínaje dnem 1. dubna 
1920 a uzavrou je koncem měsíce srpna 1920.

V čele seznamu výroby za měsíc duben 1920 
vyznačí dozorčí orgánové pivovarů na podkladě 
dotyčných dosavadních zápisů u každého jed
notlivého pivovaru vyrobené jím množství daňo
vých stupňů za dobu od ť. září 1919 až včetně 
do 31. března 1920.

Úhrn zaplacené daně z piva, v době od
1. dubna do 31. .srpna 1920 každým jednotlivým 
pivovarem vyrobeného, oznámí výběrčí úřady 
nejdéle do 15. září 1920 příslušným finančním 
úřadům I. stolice, které poukáží slevy, za zmíně
nou' dobu připadající, podnikatelům pivovarů nej
déle do 31. října 1920.
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B.

Změny prováděcího nařízení o daní z piva ze dne
21. července 1899, č. 129 ř. z.

Všude, kde v I. díle výnosu býv. rak. mini
sterstva financí ze dne 21. července 1899, č. 129 
ř. z., obsahujícího prováděcí předpisy ku I. dílu 
císařského nařízení ze dne 17. července 1899, 
č. 120 ř. z., o dani z piva, a v příslušných do
datečných předpisech, aí v textu, nebo ve vzor
cích, přílohách a doložkách přichází označení 
„hektolitrový stupeň" („hektolitrový stupeň vý
tažku"), budiž nahraženo výrazem „daňový 
stupeň".

Ve zmíněných předpisech používané pojme
nování „oddělení finanční stráže" nebo „správa 
dozorčího okresu", po př. „správa dozorčího 
okresu finanční stráže" budiž zaměněno v po
jmenování „duchodkový kontrolní úřad",

V příslušných tiskopisech, pokud nebudou 
nahrazeny novými, lze hořejší změny provést! 
rukopisem.

K § 5.

Vzor Opovědí várek upraveny budíe dle připo- 
• "čzr jeného vzoru č. 1, a rejstřík pivní daně bud' za-

Vzo' řízen dle přiloženého vzoru č. 2.
e. 2.

Odstavec 8. a 9. se zrušují.

K §§ 9 a 10.

Ustanovení těchto paragrafů se zrušují a na- 
hražují se těmito:

§ 9.

Dřední zjištění množství a stupňo
vitosti mladinky. Projednávání pře

kážek výrobních. P i v o ,zk až ep é.

I. Vyrobená mladinka budiž ku zdanění 
zjišťována dle množství a hutnoty (daňové 
stupně) buď na stoku chladícím, nebo kontrolním 
měřidlem.

Na stoku chladícím budiž úřední vyšetřeni 
vykonáno zpravidla tehdy, když mladinka 
schladla přibližně na teplotu normální (+14° R).

Spílá-li se mladinka již při vyšší teplotě, 
poslouží k redukci zjištěného množství na objem, 
normální teplotě odpovídající, přiložená tabulka 

Přuoha redukční (příloha A.), kteréž jest také připojen 
návod ku použití. Je-li stok/ chladící opatřen 
cejchovními skobami stupnicovými, budiž dbáno 
při odečtení stupnicového údaje pochodu, naříze
ného při cejchování v § 1, odstavci III., č. 4 
prov. předp.

Za noci, nebo páří-Ii mladinka, budiž užito 
k odečtení údaje stupnicového svícnu, který má

jediné kotouč plechový jako podstavec pro 
svíčku. Rovněž usnadní podstatně odečtení čočka 
zvětšovací, jež však musí býti před užitím po
nořena do horké tekutiny.

Aby se zjistilo, zda vyrobené množství mla
dinky odpovídá množství ohlášenému, porovná 
se součet stupnicových údajů, zjištěných při 
úředním vyšetření vyrobeného množství mla
dinky na čtyřech cejchovních skobách každého 
chladícího stoku, se součtem stupnicových údajů, 
zjištěných pří cejchování stoku chladícího.

Je-li součet první větší součtu posledního, 
tedy jest vyrobeno více; o co pak vyrobeno 
více, možno vyšetřiti lehce čísly poměrnými, dle 
§ 1, III., č. 5 prov. předp., při cejchování zji
štěnými.

Po zjištění množství následuje bezprostředně 
také zjištění hutnoty vyrobené mladinky na 
stoku.

Součin zjištěného množství (v hektolitrech a 
litrech) a hutnoty při + 14° RéaUmurových dá 
počet vyrobených daňových stupňů, jejž jest 
porovnati s ohlášenými daňovými stupni.

Je-li vyrobená mladinka rozdělena na více 
stoků chladících, budiž množství daňových 
stupňů zjištěno na každém jednotlivém chladícím 
stoku zvláště; součet takto odděleně zjištěných 
dílčích množství dá celkový počet daňových 
stupňů, jejž jest porovnati s ohlášeným množ
stvím.

Pochod, jehož jest dbáti, zjišfuje-li se vy
robené množství mladinky kontrolním měřidlem, 
upraven jest zvláštními předpisy.

V § 20, I. dílu cis. nařízení ze dne 17. čer
vence 1899, č. 120 ř. z., jest ustanoveno, jak jest 
jednati, odchyluje-li se zjištěné množství vyro
bené mladinky od množství ohlášeného.

Zjistí-li se při úředním vyšetření vyrobených 
daňových stupňů překročení daněprosté vý
měry, poznamená to dozorčí orgán nejen narubu 
berní bolely v sloupcích k tomu určených, nýbrž 
také v příslušných sloupcích zvláštního výkazu
0 dodatečné dani, který povedou dozorčí orgá
nové dle přiloženého vzorce č. 3. VX

Zápisy do tohoto výkazu mají se díti od pří
padu k případu pro každou várku zvláště, a ke 
každému jednotlivému zápisu připojí svůj podpis
1 finanční dozorčí orgán i správce závodu, nebo, 
není-li tento přítomen, jeho zástupce.

Posledního dne každého měsíce uzavře 
finanční orgán tento výkaz, zjistí celkovou 
částku dodatečné daně, a předepíše ji ihned 
straně úředním nálezem, na druhé straně vý
kazu předtištěným, jejž podepíšc strana i do
zorčí orgán. V nálezu tom budiž vyjádřeno, že
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předepsanou platbu jest vykonati nejdéle do 
8 dnů po sepsání nálezu, a budiž uveden výběrěí 
úřad, u kterého platba díti se má. Dozorčí orgán 
zašle výkaz s úředním nálezem ihned výběrčímu 
úřadu v nálezu jmenovanému.

Výběrčí úřad súčtuje zaplacenou dodateč
nou pivní daň v rejstříku stvrzenek pro doda- 

Vzor tečnou pivní daň, kterýž jest vésti dle přilože- 
i.4. něho vzorce č. 4, vydá z něho straně vyplněnou 

stvrzenku, a výkaz opatřený úředním nálezem 
Připojí jako doklad dotyčné položce rejstříku 
stvrzenek.

Výběrčímu úřadu náleží dbát! o to, aby do
datečná pivní daň včas byla zaplacena; ne- 
stane-li se tak, učiní o tom výběrčí úřad ozná
mení příslušnému finančnímu úřadu I. sblice, 
jenž zavede nucené vymáhání nedoplatku.

II. Oznámení q tom, že nastala nepředví
daná událost, kterou byla ohlášená várka zne
možněna, pozdržena nebo přerušena, budiž před
loženo dvojmo dozorčímu úřadu, v jehož okrsku 
pivovar leží.

Fento úřad jest povinen slovně vyznaěiti a 
podepsati na obou stejnopisech oznámení den, a1 
bociinu jeho přijetí. Jeden stejnopis potvrzeného 
oznámení vrátí dožorčí úřad straně, druhý stej- 
1:0.P>s si ponechá a opis oznámení zašle nadříze
nému finančnímu úřadu I. stolice.

.Finanční dozorčí úřad vyšetří ihned na místě 
a zjistí protokolárně ohlášenou poruchu.

Je-li várka zdržena jen dočasně na několik 
hodin, zjistí dozorčí úředník přesně dobu zdržení 
nz do odstranění překážky a oznámí straně v do
tyčném protokole dobu, do které smí se po od
stranění překážky v poplatné činnosti po
kračovat!.

, Nezdaří-li se várka, učiní se získaný vý
robek pod "úředním dozorem nepotřebným. 
Veškeré spisy zjišťovací buďtež dozorčím úřa
dem předloženy finančnímu úřadu I. stolice ku 
Přezkoušení a ku případnému dalšímu opatření.

Za vrácení nebo odepsání daně za várky 
neprovedené, nebo nepodařené, jest neprodleně 
zažádati u finančního úřadu I. stolice. Vyřídí-li 
se žádost ta až po uplynutí výrobního období, 
v němž se dotyčná várka konala, nebo konat! 
Wela, a byla-li již snad za tofo období pouká
zaná podnikateli dotyčného pivovaru sleva pivní 
daně, odečte se již poskytnutá sleva od daně, jež 

má vrátiti.
b i- ?a p‘vo’ které v množství nejméně dvou 
hektolitrů v pivovaře se zkazí, nebo zkažené do 
Pivovaru zpět dojde, vrátí se daň, není-li pivo 
způsobilým lidskému požívání, a bylo-li po 
znštění množství a jakosti zničeno nebo za úřed
ního dozoru k jinému účelu, než k lidskému po

žívání upotřebeno. Jedná-li se o pivo, které 
zkažené do pivovaru zpět došlo, vrátí se daň 
jen tehdy, byío-Ii v původních nádobách do pivo
varu zpět zasláno. Za pivo, v němž obsaženy 
jsou pivní zbytky (slevky, štočky), nebo které 
bylo patrně rozředěno přidáním vody a pod., 
nebude daň nahrazena.

Podnikatelé pivovarů, kteří činí nárok na 
vrácení daně za zkažené pivo, jsou povinni po- 
dati ihned, jakmile o zkažení zvědí, písemní 
nebo protokolární oznámení příslušnému dozor
čímu orgánu.

Na toto oznámení zjistí finanční úředník co 
nejdříve množství zkaženého piva a bližší okol
nosti zkažení, u piva pak ve spilce pivovaru 
zkaženého, pokud možno várku, z níž pochází, 
a ostatní podmínky dle odstavce 1. tohoto od
dílu pro vrácení daně rozhodné. Je-li zkažené 
pivo v lahvích, zjistí se jeho množství dle počtu 
a obsahu jednotlivých lahví. Obsah všech lahví • 
vleje se pod úředním dozorem do přiměřené ná
doby, ^promíchá se a přezkouší v tom směru, 
zda jde, dle výše uvedených podmínek, o pivo 
k lidskému požívání nezpůsobilé, a ukazuje-li 

'toto aspoň 2 stupně cukroměrné při J- H1 h). 
Vyhovuje-li výsledek tohoto- šetření a není-li 
jiných pochybností, buď celé množství zkaže
ného piva za úředního dozoru zničeno neb jinak 
upotřebeno za podmínek, stanovených v povo
lení finančního úřadu I. stolice, -které si k tomu 
účelu nutno vyžádat!. O provedeném úředním 
šetření a jednání sepíše finanční orgán protokol, 
opatří jej podpisem svým i strany a předloží 
finančnímu úřadu I. stolice.

Náhrada daně poskytne se, pokud jde o pivo 
Po^31. březnu 1920 vyrobené, částkou 12 K za 
každý hektolitr prokázané zkaženého piva. Od 
náhrady odpočtou se případné útraty vzetí 
vzorku a úředního rozboru. Poplatek za rozbor 
každého vzorku zkaženého piva stanoví se 30 K.

§ 10.

S e z n a m výroby. Odebrání berních 
bolet a stvrzenek.

O výrobě piva vedou dozorčí orgánové 
v každém pivovaře seznam výroby dle připoje
ného vzoru č. 5 průpisem trojmo a uzavírají jej yz°* 
koncem každého měsíce. Zápis do seznamu se C 
činí ihned po' úředním vyšetření každé várky, a 
dozorčí orgán, jenž vyšetření vykonal, připojí 
svůj podpis.

Ve sloupci 5. seznamu výroby uvésti jest 
množství piva v hektolitrech a litrech, při nor
mální teplotě + 14° P,

Y Pivovarech stokových uvede se tudíž ve 
zmíněném sloupci objemové množství mladinky 
v hektolitrech a litrech, zjištěné při úředním vy
šetření na stoku.
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V pivovarech měřidlových třeba k úředně 
zjištěné stupňovitosti mladinky přičíst! přísluš
nou odpářkovou přirážku z níže uvedené ta
bulky a získaným součtem děliti úředně zjištěné 
množství daňových stupňů. Podíl na dvě dese
tinná místa obmezený jest hledaným množstvím 
piva v hektolitrech a litrech.

Odpářková tabulka:

Vyšetřená hutnota Přirážka v cukro-
V cukrocněrných stupních: měrných stupních:

do 8 50 .... .... 06

8-51 až 950 .... .... 0-7

9-51 >> 10-50 .... .... 0-8

10-51 »> 11-50 .... .... 0-9

11-51 » 12-50 .... .... i-o

12-51 13-50 .... . ... 11

13-51 14-50 ....

14-51 »> 15-50 . . . . . . . . 1-2

15-51 16-50 . . . . .... F3

16-51 17-50 . . . . .... 1-4

17-51 18-50 . . '. . .... 1’5

18-51 >» 19-50 . .. . . .... 1-5

19-51 » 20-50 . . . * .... 1-6

20-51 21-50 . . . . .... 1-7

21-51 a nad to . . • .... 1-8

Výrobci piva jsou povinni odevzdali finanč
nímu orgánu, jemuž pivovar k dozoru jest při
dělen, do 10 dnů po ukončení každého‘měsíce 
berní bolety a stvrzenky na dodatečnou daň 
týkající se várek, v právě uplynulém měsíci 
vyrobených.

Dozorčí orgán potvrdí převzetí těchto do
kladů na jednom stejnopisu výše uvedeného^ se
znamu výroby a vydá jej straně jako průkaz 
vyrobeného a zdaněného piva.

Zbývající dva stejnopisy seznamu výroby 
předloží dozorčí úřad nejdéle do 15. dotyčného 
měsíce spolu s odevzdanými, chronologicky se- 
řaděnými boletami a stvrzenkami o zaplacení 
dodatečné daně finančnímu úřadu I. stolice. 
Tento přezkouší všechny mu předložené, se
znamy výroby s přílohami a ponechá st po 
jednom stejnopisu těchto seznamů jako pomůcku 
ku poukazování slevy pivní daně dle oddílu A. 
tohoto nařízení, kdežto o druhých stejnopisech 
seznamů výroby a náležejících k nim boletách a 
stvrzenkách o zaplacení dodatečné daně pořídí 

j[*6,r soupis dle připojeného vzoru č. 6 dvojmo. Obě 
vyhotovení soupisu se všemi sepsanými seznamy 
výroby, boletami a stvrzenkami zašle finanční

úřad I. stolice do 25. téhož měsíce účtárně IV a) 
ministerstva financí, která si jedno vyhotovení 
soupisu s přílohami ponechá, kdežto- druhé vyho
tovení po případných opravách vrátí finančním 
úřadům I. stolice.

K § 11.

Poslední dva odstavce, přidané k oddílu č. 1 
tohoto paragrafu výnosem býv. rak. ministerstva 
financí ze dne 28. června 1902, č. 135 ř. z., tý
kající se uvěřo-vání pivní daně na tři nebo šest 
měsíců, a první tři odstavce oddílu č. 4 tohoto 
paragrafu, týkající se diskonta, se zrušují.

ii
K § 12.

Vývoz piva za náhradu daně.
Do-

„ . ložka

Doložka A. k tomuto paragrafu se zrušuje a a 
zavádí se nová dle přílohy.

C.

Vybírání dodatečné daně.

I. Osoby povinné k dodatečné dani; 
o p o v ě ď.

Každý, kdo má 1. dubna 1920 v zásobě více 
než 2 hl mladinky nebo piva, jest povinen nej
později 3. dubna 1920 opovědět! příslušnému dft- \z°l 
chodkovému kontrolnímu úřadu písemně trojmo 
dle přiloženého vzoru č. 7 jich množství v hekto
litrech, jakož i místo a místnosti, kde jsou uloženy.

Tiskopisy této opovědí vydávají se bez
platně u příslušného dúchodkového kontrolního 
úřadu, pro Prahu a policejní obvod a pro Brno 
u hospodářských úřadů ^ zemských finančních 
ředitelství.

Dojde-li někoho po 1. dubnu 1920 zásilka 
piva, před 1. dubnem 1920 odeslaná, jež sama 
o sobě, nebo v souhrnu s jinými takovými zásil
kami pro něho určenými, převyšuje množství 2 hl, 
jest příjemce rovněž povinen učiniti neprodleně 
výše uvedenou opověď.

II. Úřední projednání opovědí.

Finanční orgánové, u nichž opovědí zásob se 
podávají, prozkoumají ihned úplnost opovědí a 
přikročí ku zjištění zásob.

V pivovarech budiž správnost ohlášených, 
ve spilkách se nalézajících zásob, zjištěna po
rovnáním s rejstříky, jež pivovary majf v®51 
o příjmu a vydání ve spilce, po případě se živ
nostenskými záznamy. Od zásob, tímto způso
bem ve spilkách zjištěných, dlužno při vypočítá
vání dodatečné daně odečísti 5 procent.
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Obsah plných ležáckých sudů budiž stano
ven dle případného jich označení, pokud není 
pochybnosti o jeho správnosti; schází-li takové 
označení, nebo není-li ležácký sud zcela plný, 
budiž obsah zjištěn početním nebo jiným vhod
ným způsobem.

Množství piva v sudech dopravních zjišfuje 
se dle jich cejchovní známky. Při tom lze čítati 
sudy s obsahem ne menším než 24 1 a ne vět
ším než 26 1 za ^ hl, s obsahem ne menším než 
48 1 a ne větším než 52 1 za 34 hl, s obsahem 
ne menším než 97 1 a ne větším než 103 1 za 1 hl, 
s obsahem ne menším než 194 1 a ne větším 
než 206 1 zá.2 hl.

Při pivě v lahvích zjistí se počet lahví stejné 
velikosti, vyšetří se obsalflahví pro každý druh 
velikosti dle prázdné láhve vzorkové, kterou 
povinna jest strana dodati, a z těchto dat vy
počte se množství piva.

V živnostech hostinských a výčepnických 
sloužiž jako pomůcka ku posouzení- správnosti 
podaných opovědí odběrná knížka na pivo.

Od skutečného zjištění zásob, v hořejších 
odstavcích třetím a čtvrtém blíže označených, se 
upustí v podnicích, jež vedou obchodní zápisky 
o zásobách pivních, jestliže finanční orgán zkouš
kami namátkou zjistí souhlas s údaji v opovědi, 
a když podnikatel projeví souhlas s tím, že v pří
padě potřeby může správnost učiněných údajů 
nahlédnutím do obchodních knih býti přezkou
šena. Vzniknou-li při přezkoušení pochybnosti 
o správnosti údajů strany, buď přikročeno ke 
skutečnému vyšetření veškerých zásob.

Dodatečná daň činí 10 I( z každého hektolitru 
mladinky nebo piva.

Nález (vyšetřená zásoba piva), částka doda
tečné daně ze zjištěných zásob piva, a výběrčí 
úřad, u něhož má býti zapravcna, buďtež uve
deny ve všech třech stejnopisech opovědi, z nichž 
jeden vrátí se straně, druhý zašle se výběrčímu 
úřadu a třetí pořadem finančního úřadu 1. stolice 
účetnímu oddělení IV a) ministerstva financi. 
Strana jest povinna předepsanou dodatečnou 
daň zapraviti do 8 dnů po vyšetření zásob u vý- 
běřčího úřadu ve vyřízení opovědi uvedeného.

Úřady výběrčí majf bdíti nad zapravením 
dodatečné daně.

Nebyla-li daň zaplacena ve stanovené osmi
denní lhůtě, budiž to neprodleně oznámeno finanč
nímu úřadu I. stolice k exekučnímu vymáhání.

Dodatečnou daň súětují výběrčí úřady ve 
zvláštním pomocném deníku příjmovém, k tomu 
účelu výhradně určeném, jehož měsíční úhrn pře
nesou do podřadného deníku daní spotřebních.

Přechodná ustanovení.

Z várek, před 1. dubnem 1920 opověděných 
a teprve po 31. březnu 1920 vykonaných, přede
píší finanční dozorčí úřady podnikatelům pivo
varu úředním nálezem rozdíl mezi částkou daně 
za opověděné množství mladinky podle sazeb 
dosaváde platných zaplacenou, nebo uvěřenou, 
a částkou vypadající na. totéž množství dle zvý
šené sazby, zákonem stanovené. Sepsaný úřední 
nález, jejž podepíše podnikatel pivovaru nebo 
jeho náměstek, bude dozorčím úřadem ihned 
odeslán příslušnému výběrčímu úřadu, u kte
réhož jest straně předepsanou částku dodatečné 
pivní daně zapraviti bucf do 8 dnů, nebo, byla-ll 
původní daň uvěřena, zároveň s touto daní. Tato 
daň jest následkem ustanovení § 22 cis. nař., zá
konem změněného, splatná ve lhůtě, oproti lhůtě 
na boletě vyznačené, o jeden nebo čtyři měsíce 
kratší, podle toho, byla-li původní daň dle do
savadních předpisů uvěřena na tři nebo šest 
měsíců.

Sepsání' úředního nálezu, jakož i případné 
zkrácení úvěrové lhůty, poznamená dozorčí orgán 
na rubu boletý. Zkrácení úvěrové lhůty vyznačí 
též výběrčí úřad v záznamu o uvěřených část
kách pivní daně a o Ihůtách její splatnosti (§ 11, 
č. 4, prov. nař.).

Pro uvěřenou pivní daň za várky konané až 
včetně do 31. března 1920, jakož i pro směnky 
za tuto daň vystavené, zůstávají v platnosti 
úvěrové lhůty dH dosavadních předpisů platné 
(tří- nebo šestiměsíční).

E.

Počátek platnosti a provedení.

Nařízení toto nabývá účinností pro celé území 
Československé republiky dnem 1. dubna 1920, a 
provedení j.eho přísluší ministru financí.

Současně zfušují se nařízení býv. rak. mini
sterstva financí ze dne 8.' června 1901, č. 71 ř. z., 
ze dne 9. prosince 1902, ě. 227 ř. z., ze dne
13. dubna 1905, č. 70 ř. z., ze dne 28. srpna 1916, 
č. 271 ř. z., a ze dne 18. dubna 1918, č. 143 ř. z., 
jakož i všechna jiná odchylná nařízení.

Tusar v. r.
Sonntág v. r. 
Svebla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Klofáč v. r.

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Beidler v. r. 
Dr Franke v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v., r.



Příloha A.
(k § 9 prov. nařízení)
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Návod

& Vyšetření změny objemu mladinky, bylo-li množství její zjištěno při teplotě vyšší, než při teplotě normální 
(+14° Réaumurových).

Zjišťuje-li se množství mladinky při teplotě vyšší než +14° R (teplota normální), zjistí se změna objemu, 
která odpovídá rozdílu mezi teplotou mladinky, při které se koná zjištěni množství, a teplotou normální takto 
dle přiložené tabulky redukční:

Nejdříve zjistí se dle údajů cejchovních skob bez zřetele na teplotu zdánlivý objem, to jest množství 
mladinky, a zároveň zjistí se u každé skoby cejchovní teplota mladinky obyčejným teploměrem Réaumurovým.

Při zjištění teploty, ku kterému nesmí býti použito teploměru zataveného v sacharometru normálním, 
buďte zaokrouhleny zlomky stupňové na nejbližší stupně vyšší. Vyskytla-li by se u některé skoby cejchovní 
teplota vyšší o jeden celý stupeň, než u cejchovních skob druhých, založí se další výpočet na této teplotě vyšší.

Z takto daného zdánlivého objemu mladinky v hektolitrech a ze zjištěné teploty mladinky v celých 
stupních Réaumurových najde se pravý objem mladinky násobením zdánlivého objemu mladinky redukčním 
činitelem z tabulky redukční, vyšetřené teplotě odpovídajícím. Součin dá počet litrů, jež od zdánlivého objemu 
mladinky v hektolitrech vyjádřeného odečíst! dlužno.

Na zlomky litrů součinem vzniklé nebude vzat zřetel. Dejme tomu, že bylo zjištěno na chladícím 
stoku 87‘5 hektolitrů napuštěné mladinky o teplotě +34'5°, okrouhle +35°, tedy bude dle přiložené redukční 
tabulky pro hektolitr mladinky redukční činitel 075 litru.

Násobíme-li tímto redukčním činitelem per 075 zdánlivé množství mladinky per 87 5, tedy bude 
součin 65’625, okrouhle 65 litrů množství, které odečísti dlužno od zdánlivého množství per 87'5 hektolitrů. 
Skutečné množství mladinky bylo by tedy v daném případě: 87'5—0 65 = 86 85 hektolitrů.

Látka, ze které je chladící stok zdělán, nerozhoduje při tomto výpočtu.

Provádí-li se redukce objemová způsobem takto nařízeným, musí se připojit! bezpodmínečně zjištění 
hutnoty mladinky přímo na zjištění množství, ježto však u mladinek o teplotě vyšší než 24 Réaumurových 
není možno ihned určiti hutnotu, budiž vzorek v okamžiku zjištění množství na stoku chladícím, k určení 
extraktu vzatý, uchráněn před vypařením uschováním v nádobě uzavřené anebo aspoň přikryté.
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1

Redukční tabulka
k určení pravého objemu mladinky, měřené při íeplotě vyšší

teploty normální.

Teplota měřené 
mladinky 

ve stupních 
Réaumurových

Změna objemu 
pro jeden hektolitr 
mladinky v litrech 

vyjádřená

Teplota měřené 
mladinky 

ve stupních 
Réaumurových

Změna objemu 
pro jeden hektolitr 
mladinky v litrech 

vyjádřená

i

Teplota měřené 
mladinky 

ve stupních 
Réaumurových

Změna objemu 
pro jeden hektolitr 
mladinky v litrech 

vyjádřená

.14 36 58

2'2515 37

1 *00

59

16

17

0 38 60

39
1 uu

61

2'50
18 40 62

19

0'25

41 63

20 42

1'25

64

21

22

43 65
275

44 66

23 45 67

3'00
24 46 68

25

0'50

47

1'50

69

26 48 70

27 49 71
3'25

28 50

175

72

29 51 73

3'50
30 52 74

31 53

2'Ó0

75

32

075

54 76

33

34

55 77
375

56 78

35 57 79
4‘00

80I .
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Vzor 2
k § 5 prov. nař.

Země:......................... Rok: 19

Finanční okres:........ -.................................. Měsíc:......................£

úřad v

Rejstřík pivní daně — obalový arch č.
pivovaru ..čís. pop.

s---------- rejstříkovými archy a —.........přílohami.

Uzávěrka.

Částka Částka
o éá >o hotové za

placené uvěřené
o -S3

x;
hotově za

placené
| uvěřené j

u,*5* C3 pivní daně 2 2 
o ^ pivní daně

&
K h K h K h Ctí K h K h i K h

1 Přeneseno

2 10

3 ll

4 12

5 13

6 14

7 15
8 1

Llirnem

____ 9_
rřenřseno
z předešl. 
reistríku

SlSSMO | V

Správné přenesení hořejší částky

-............. K......... h do__ _________________

dei*ku (čl................... ) bylo zjištěno.

Účetní oddělení

ředitelství

19

Částka pivní daně hotově zapla

cená byla do...........—................. deníku

pod čl...................přenesena.

Dne............................................19..........

...dne přednosta úřadu. kontrolor.
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Poučení. 1

1. Bolety o dani z piva budtež na přísně súčtovatelných rejstříkových arších a dobře či

telným písmem propisová-ny.

2. Rejstříkové archy budtež výbšrčími úřady v levém hořejším rohu první strany, počínaje 
každým kalendářním měsícem, bolety pak a juxty od počátku do konce správoílio roku běžnými 
čísly postupně číslovány.

3. Použité rejstříkové archy budtež do obalových archů volně uloženy a částky súčtované 
v jednotlivých arších budtež ihned po vyhotovení každé druhé bolety jednotlivého rejstříkového 

archu do uzávěrky-obalového archu postupně dle položek zapsány. Uzávěrky mohou býti v pří
padě potřeby také na 3. a 4. straně obalového archu zapisovány.

4. Přílohy budtež opatřeny číslem juxty, k níž náleží a ve zvláštním obalu s rejstříkem 
pivní daně (obalový arch i archy rejstříkové) předepsaným způsobem odeslány.

5. Súčtování rejstříkových archů děje se po jednotlivých arších. Obalové archy nejsou tisko
pisy přísně súčtovatelnými.

6. Pro každý pivovar vede se zvláštní rejstřík.
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Čís.

K

Republika Československá.

Země

\

V.
Ofédní
pačet

Dne.. 19.. o___ hod-

.X

do
od!poledne.

CíS..

.............................................. v........................ ..._..................cis. pop................... přihlásil dle opovědí

ze dne.................................19............výrobu..................'hektolitrů mladinky o™..............cukro-

měrných stupních, tedy .......................  daňových stupňů. _________ __________ ________

Za ohlášenou mladinku vypadající daň pivní . .....................................K ........... h

hotově zaplacena*) uvěřena.*')
• Tato částka, která povolením ........................................ -....v................................................

ze (jne.......................č......... byla uvěřena, budiž nejpozději dne....................... 19.......zaplacena.

Várečný výkon počíná dne..................................  19...........  o

končí dne...............

eWadícílio stoku

.hod. ^poledne,

19.........o.......... hod. ^poledne, užito bude varního kotle

......................  8 kontrolního měřidla pivní mladinky 018.......................

Vyrobená mladinka bude přenesena do místnosti.........do kvasných kádí čís............
Studeného nálevu na mláto použije se ..................................................................

*) Nehodící se budiž přeškrtnuto.

Republika Československá.

Země:..... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
x,

•s
\ Dne......................19.......

Úřední J
pečeť :

,/
^poledne.

ČiS.......

. hod.

y ;.......................Čís. pop.................přihlásil dle opovědi
ze dne............. ......... 19............... výrobu.............. hektolitrů mladinky o.............. cukro-
měrných stupních, tedy ..................  daňových stupňů. ____________ __________

Za ohlášenou mladinku vypadající daň pivní . ....... .............................^............^

slovy A korun - ^ . haléřů byla

19...... .... o ...i........ hod, ^poledne,

hotově zaplacena') uvěřena.*)
Tato částka, která povolením ...... ..............................  v.....................................-

ze dne..................č........ byla uvěřena, budiž"nejpozději dne...................19 zaplacena.

Várečný výkon počíná dne

končí dne.... 

čís.............

od1

19........ o..........hod. —poledne, užito bude varního kotle

chladícího stoku________________ —
^ kontroin.ho měřidla pivní mladinky Cl 9..... .

Vyrobená mladinka bude přenesena do místnosti...—do kvasných kádí čís.
Studeného nálevu na mláto použije se ............................ ....... i...................

*) Nehodící se budiž přeškrtnuto.
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Republika československá.

Země:.
Úřední
pečef

Dne.. .19.. o ...... bod.

^poledne.

Bolela na daň pivní čís..

..... 7............................. Y:- -......... ........................ čís- P°P...............přihlásil dle opovědí
zev t*n,e........................... 19.........výrobu..............hektolitru mladinky o... cukno-
mernych stupních, tedy..................daňových stupňů.

Za ohlášenou mladinku vypadající daň pivní , . ^

hotově zaplacena*) uvěřena.*) * ^

Tato částka, která povolením.............................. . y
ze ^ne............. .....č........byla uvěřena, budiž nejpozději dne....... ........... 19.... zaplacena.

Várečný výkon počíná dne........ .................. . 19

končí dne.......................19
a chladícího Btokn*)

^ o .........hod. ^poledne,

0 —.... bod. —.poledne, užito bude varního kotle

čís..kontrolního měřidla pivní mladinky*)
Vyrobená mladinka bude přenesena do místnosti čís.....„do kvasných kádí čís.
Studeného nálevu na mláto použije se.... ..............

.................. .....úřad v... ..................................

přednosta úřadu.
*) Nehodící se budiž přeíkrtnuto. kontrolor.
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Republika československá.

Země:......... .... m
V

Úřední
pečef

Dne. 19. .hod.
do
odpoledne

Bolela na daň pivní čís.

.......................-.............v.....................................čís. pop...............přihlásil dle opovědí
20 dno........................... 19..........výrobu........... „.hektolitrů mladinky o............„cukro-
měrných stupních, tedy ...................daňových stupňů.

Za ohlášenou mladinku vypadající daň pivní . . ...........................K......... h

hotově zaplacena*) uvěřena.*)
Tato částka, která povolením....................................  v.....................................

ze dne.................. č....... byla uvěřena, budiž nejpozději dne................... 19.... zaplacena.
Várečný výkon počíná dne............................19..........  o .........hod. ^poledne,

končí dne.. ..19.. doo —....hod. —.poledne, užito bude varního kotle
čís...................a “falho^oku^____r__________č{s_

kontrolního měřidla pivní mladinky*)
Vyrobená mladinka bude přenesena do místnosti čís......do kvasných kádí čís.......
Studeného nálevu na mláto použije se............. ..... .... ........... .... ..........................

-.......... ............................úřad v.......................... ..............

přednosta úřadu.
*) Nehodící sc budiž přeškrtnuto.

kontrolor,
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Úřední uzávěra 
e topeniště 

(parního ventilu) 
sňata

"Várka vykázala

dne hodina

hekto
litrů

stupňů
cukro-

měrných

tedy 
daňových 
stupňů

Na ví00 vyrobených, daně 
prosté množství přestoupivších

daňových 
stupa ů

předepíše se 
nálezem 

dodatečná daň

K

Topeniště 
(parní ventil) 

opět . 
zapečetěno

dne I hodina

Podpis orgánu 
finančního

úřední uzávěra 
s topeniště

Várka vykázala Na více vyrobených, daně 
prostá množství přestoupivších Topeniště 

(parní ventil) 
opět

zapečetěno
Podpis orgánu 

finančního
(parního ventilu) 

sňata i hekto- 
1 litrů

stupňů
cukro-

měrných

tedy
daňových
stupňů

daňových
stupňů

předepíše se 
nálezem 

dodatečná daň
dne hodina 1

K h dne hodina

,

'



409

V •
č á s t k a

^ *
částka

O >o'l—(
ÍÍ3 ^3

hotově
zaplacená uvěřené

o .2 hotově
zaplacené uvěřené -

CO O
K 8 pivní daně CO O * '“S ř-<<D c3

Ph
pivní daně

K I h 1 K h K 1 t ! K h K h K 1 h

Přeneseno Přeneseno
16 37

17 38

18 39

19 40

20 41

21 42

22 43

23 44

24 45

25 46

2tí 47 •

27 48

28 49

29 50

_30 51

31 52

32 53

33 54

34 55
í

...

35 Úiirnem

36
Přentseno
z přede

šlého rejs ř. I

Siiessno -
i í

_____------------ j

Správný přenesení hořejší částky

.............K .........h do..........................

deníku (čl----- -- i.... _.) bylo zjištěno.

Účetní oddělení

částka pivní daně hotově zaplacená byla

do......... ................................. ............. ............

deníku pod ěl.... ................-....- přenesena.

Dne....................................................... 19........

ředitelství

dne.. ..19 přednosta úřadu. kontrolor.

44
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v!>>
Č á s t k a č á s t k a

R
ej

 st
ři

k 
o1

 
ar

ch
 čís

.
hotově

zaplacené
uvěřené

S .2
M >o 
>2 ^

hotově
zaplacené uvěřené

pivní daně ln O

Pí
pivní daně

K h * h K h K h K h K h

Přeneseno Přeneseno
56 77 :

i

57 78

58 79

59 80

60 81

61 82

62 83

63 84

64 85

65 86

66 87

67 88

68 89

69 90
y

70 91

71 92

72 93

73 94 í
i

74

O
 
.

|

7o Úhnem 1

76
Přeneseno
z přede

šlého rejstř.

Sneseno

Správné přenesení hořejší částky

....................K ............h do........... .............................

deníku (čl......... ..............) bylo zjištěno.

Účetní oddělení

......................-........................... ředitelství

......................... dne............. ................19.......

Částka pivní daně hotově zaplacená byla

do.................................................................... .

deníku pod čl............................. přenesena.

Dne........................................................19........

přednosta úřadu. kontrolor.



Vzor ě. 3

k § 9 prov. nař.
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Země: Výběrčí ťiřad:

Finanční okres: Dozorčí orgán:

Výkaz č.

daňových stupňů, které pivovar pana
firmy

--------™č. p............—........ v době od.................................do

má dodatečně zdaniti a připadající z nich daně.

Hlášeno a zdaněno Vyrobeno Tudíž větší výroba
3 Podpis

N dle bolety
daňo-

dle
po srážce 
5°|0 daně dodateč- dodatečná správce pivo-

daňo- úhrnem varu neboúředního prostých ně má se daň
ze dne vých zjištění vých z hlášeného 

množství zdaniti jeho zástupce;
'O číslo stupňů ze dne stupňů

a dozorčího 1
>ts5>o
CQ

(datum) (datum)
daňových stupňů K h orgánu

i 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 10 11

11

____
•

__

1
...

Snáška . . ! 1 i

44«
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| B
ěž

né
 čí

sl
o z

áp
is

u
Hlášeno a zdaněno Vyrobeno Tudíž větší výroba

Připadající

dodatečná

daň

Podpis 
správce pivo

varu nebo 
jeho zástupce 
a dozorčího 

orgánu

dle bolety
daňo
vých

stupňů

dle
úředního 
zjištění 
ze dne 

(datum)

daňo

vých
stupňů

úhrnem

po srážce 
5% daně 
prostých 

z hlášeného 
množství

dodateč
ně má se 
zdaniti

I
ze dne

číslo |
i (datum)
i daňových stupňů K

10

h

í 1 2 I 3 ! 4 5 6 7 i 8 1 9 11

Přenáška . .

1------ • '
1

.

j

;------

Úhrnem . . v;h' i

Úřední nález.
Poněvadž vyrobené daňové stupně po odečtení 5u/o daně prostých převyšují při várkách

výše vykázaných hlášené daňové stupně o (kolik)................................................................................
nutno z této dani podléhající větší výroby zaplatili příslušnou

daň z piva

v. úhrnné částce (dle sloupce 10.) ............................................................... ....................K  .......h
a po připočtení přirážky z piva vyrobeného
v uzavřeném městě............................................................  z.............. • ............................ K.............h
a po připočtení obecní přirážky města............................ z.................................................K............. h

tudíž celkem . . .  ..............  K.............h

slovy.......-...................................... -............................................ do osmi dnů dnešním dnem počínaje,
od jmenován........ u (výběrčího úřadu)................................................... , jinak bude tato daň nucené
vymáhána.

(Datum).................... ........... ............................. .

Podpis strany:

Pečeť
úřední

Podpis finančního orgánu:



Vzor 6. 4
k § 9 prov. nař.
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“ ' Rok 19
Finanční okres;........................................... ------------------------------------------------------

................................  úřad v............................ Měsíc..............

Eežslřik stvrzeneK - olieW arch - čís..............
pro dodatečnou daň pivní, pro příjem směnek složených ku krytí uvěřené daně 

a pro daň po předchozím uvěření zaplacenou a směnkami nekrytou

pivovaru....... ........................... v.------------- ----------- - čís. pop.—

s................  rejstříkovými archy a .......... .......přílohami.

U^áL-věrRsiL

Rejstříkový
arch
čís.

Doiiaiečni daň pivní Složené směnky 
ku krytí uvčřené 

daně

Daň po předchozím 
uvěření zaplacená 

a směnkami 
nekrytáz daňo

vých 
stuphO

v částce

K h K | h K h K | h

1

2

3

4

5

6

7

8

Úhrnem . . 1

Měsíční úhrn přenesen do podřadného deníku Správné přenesení celkové měsíční
daní spotřebních pod pol........ -......... platby.................. K....... h do podíadného deníku

daní spotřebních pod
Dne..... ..... ..............—........ 19........- pol......—.............. .......... zjištěno.

Účtárna................ .... ........finančního
ředitelství

přednosta úřadu kontrolor V dne...... —.................... 19
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E*on<čei&L,

1. Stvrzenky budtež na přísně súčtovatelných rejstříkovýcli arších zřetelně a dobře 
čitelným písmem propisovány.

2 Rejstříkové archy budtež výběrčími ťiřady v levém hořejším rohu první stránky, 
počínaje každým kalendářním měsícem, stvrzenky pak a juxty od počátku do 
konce správního roku b žnými čísly postupně číslovány.

3. Použité rejstříkové archy budtež do obalových archů volně uloženy a částky 
súčtované v jednotlivých arších budtež ihned po vyhotovení každé druhé stvrzenky 
jednotlivého rejstříkového archu do uzávěrky obalového archu postupně dle po
ložek zapsány.

4. Přílohy bodře opatřeny číslem juxty, k níž náleží a ve zvláštním obalu s rejstříkem 
stvrzenek (obalový arch i archy rejstříkové) předepsaným způsobem odeslány.

5. Súčtování rejstříkových archů děje se po jednotlivých arších. Obalové archy 
nejsou tiskopisy přísně súčtovatelnými.

6. Pro každý pivovar vede se zvláštní rejstřík.



Republika Československá, Dne

Země:

19.....
Úřední \
pečeť 1 Placeno prostřednictvím pošt. šekového 

/ úřadu dne....... —............................. 19—

Juxta čís.

Pivovar

a) zapravil na základě nálezu dozorčího 
orgánu dodatečnou daň pivní
z daňových stupňů —.......................
mladinky v měsíci..... ................19----
více uvařené částkou

Dodatečná daň Složené
pivní

z daňo
vých _ 

st.ipňú

v částce

K h

směnky ku 
Uryti uvě
řené daně

K I h

ÍDaň po před
chozím uvěřeni 

zaplacená 
i sm nkami 

nekrytá

K h K h

b) složil směnku za uvěřenou daň
v měsíci.......................19  splatnou
.......................  ........._..19...... v částce

c) zapravil uvěřenou a směnkou ne
krytou daň z měsíce........................ ■—
.......................19......

d)

V

Republika Československá.

Země:......................................

Juxía čís.

Pivovar

a) zapravil na záUladš nálezu dozorěího 
orgánu dodatečnou daň pivní
z daňových stupňů....... ...................-
mladinky v měsíci ...........—- 19----
více uvařené částkou

b) složil směnku za uvěřenou daň
v měsíci........................19  splatnou
..................................... 19...... v ěástoe

c) zapravil uvěřenou a směnkou ne
krytou daň z měsíce.............................
—.................. 19......

Součet archů čís.

Dodatečná daň 
pivní

Složené 
směnky ku 
krytí uvě
řené daně

Daň po před
chozím uvěřeni 

zaplacená 
a směnkami 

nekrytáz daňo
vých 

stupňů

v částce

K h K | h K | h | K h

■

i i M
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Republika

Země:

československá.

Stvrzenka čís.

Dne_ 19.....

®

Ní
U
>
u
V)

03

a
o
N

■p
(«

Pivovar...... .........

8. ) zapravil na základě nálezu dozorčího 
orgánu dodatečnou daň pivní
z daňových stupňů___.....................
mladinky v měsíci-............... ......19.__
více uvařené částkou

b) složil směnku za uvěřenou daň
v měsíci........ -............19  splatnou
..................................... 19 v vástce

c) zapravil uvěřenou a směnkou ne
krytou daň z měsíce..................... .......
...................... 19 

cl) ...................................... ............

přednosta úřadu.

Dodatečná daň
pivní

Složené 
směnky ku 
krytí uvě
řené daně

Dan po před
chozím uvěření 

zaplacená 
a směnkami 

nekrytáz daňo
vých 

stupňů

v částce

K h K | h K | h K 1 h

%

úřad v—

kontrolor.

Republika Československá.

Země:......

Dne....................................... 19......
•' Úřední \
\ pečef j
\

Stvrzenka čís.

Pivovar

a) zapravil na základě nálezu dozorčího 
orgánu dodatečnou daň pivní
z daňových stupňů........................... .
mladinky v měsíci......................19__
více uvařené částkou

h) složil směnku za měřenou daň
v měsíci......................19..... splatnou
....................-..............v19 .... y částce

o) zapravil uvěřenou a směnkou ne
krytou daň z měsíce............................
.......................19 —

přednosta úřadu.

Dodatečná daň 
pivní

Složené 
směnky ku 

| krytí uvě- 
| iené daně

Daň po před
chozím uvěření 

zaplacená 
a směnkami 

ne rytáz dafto- 
I vých 
stupňů

v částce

K h í K | h K | h K h

úřad v
kontrolor.



Vzor č. 5
k § 10 prov. nař.

419

Země:

Finanční okres: Dfichodkový kontrolní úřad:

Seznam,výroby číslo.___
. kontrolním měřidlem*)

píro varu S chladícím stokem*) P------------ ------ ------------------------- '

pro měsíc_____________________________ 19.

čí
sl

o 
po

lo
žk

y

číslo holoty 
na

daň z piva

Dlo úředního 
zjištění vyrobené 

množství 
daňových stupňů

! i 2 3

Úhrnem

I :I :

i š i

i ! I

: i
i !

Zjištěná
hodnota

Výpočtem zjištžnč 
množství 

(při měřidle*)
Zjištěný objem ip__ 
chladícím stoku*)

hektolitry litry

! i Úhrner

Podpis
finančního orgánu

y

Poznámka

6 7

*) Nehodící se jest škrtnouti.
• : i i

Podpis strany:



Vaor č. 8

k § 10 prov. nař.
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Země: Finanční okres:

Soupis
pivních bolet, stvrzenek na dodatečnou daň a seznamů 

výroby, jakož i vyrobených množství pivní mladinky 

za měsíc_________ __________ 19

Finanční

/



<122

P 0 čet Dle seznamů

zasílaných I

ís
lo

 po
lo

žk
y

Pivovar

seznamů
výroby

bolet stvr
zenek

ko
naných
várek

daňových
stupňů

Množství
mladinky

O hl | 1

i

i

-—

I

' !

%

>

Souhrn . . .

Poznámka: Výsledky u pivovarň v uzavřených městech budtež Červeným inkoustem zapsáný a pojaty 
Rovněž v měsíčním součtu budtež červeným inkoustem s celkovým výsledkem v jednot-



423

výroby za měsíc________________ _______ __ 19......... úředně zjištěno.

vedlejší množství mladinky rozděleno dle hodnoty

do 8 cukro- 0 i

měrných 9 10 í 11 •12 13 1 14
stupňů cukroměrných stupních cukroměrných stupňů
hl 1 hl 1 hl 1 ! hl 1 hl 1 hl 1 hl 1 hl i hl 1

!

1
{

/

J

1

_
do postranních součtů a do jejich rekapitulace, 
iivých sloupcích vykázány.



Vzor č. 7
k oddílu ť, I. prov. nař.

425

ZemS Finanřní okres:

Berní okres:

Opověď
zásob dodatečné dani podrobeného piva (též neprokvašeného, 

mladinky), které podepsaný má.

Jméno, zaměstnaní 

a bydliště držitelovo

Označení místností, Počet Druh
a označení

Množství zásob 
v hektolitrech

v nichž zásoby v jiných Poznámka
piva jsou uloženy

nádob uschovacích
ve spilce*) uschovacích

místnostech

*) Z opnvSzených a zjištěných, ve spilkách pivovarů se nacházejících (nevykvašených) množství, bud pro vý
počet dodatečná dauč finančním orgánem 5°/0 odečteno.

45
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Vyřízení.

1. Odevzdáno dne...... .............................................1920.

2. Výsledek úředního vyšetření, provedeného dne................................................. 1920.

3. Z vyšetřeného úhrnného množství piva ..........................hektolitrů vypadá do

datečná daň částkou ..................K ........ h, slovy.........................................................

korun ........ h, kteroužto částku dlužno zapraviti u...............................................-

úřadu v.....................................................  nejdéle do osmi dnů.

.1920.

Podpis strany:

)
Podpis úředníka důchodkové kontroly:
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Doložka A.
(k § 12 prov. nař.)

O vývozu piva pres celní čáru za náhradu daně.

1. Povolení k vývozu.

K vývozu piva za celní čáru s nárokem na 
náhradu daně jest potřebí zvláštního povolení pří
slušného finančního úřadu í. stolice.

Toto povolení udělí se na požádání výrob
cům piva na dobu jednoho roku. Z povolení vy
loučeny jsou osoby, které ve třech letech, před
cházejících dnu, ve který o zmíněné povolení za
žádaly, byly pravoplatně odsouzeny k trestu pro 
podloudnictví, nebo pro těžký důchodkový pře
stupek předpisů o zdanění piva, nebo pro těžký 
důchodkový přestupek předpisů o celní dopravě. 
Výjimky povoluje v případech zřetele hodných 
ministerstvo financí.

Zneužije-H kdo povolení, odejme se mu ihned, 
neodvisle od následků dle trestního práva dů- 
chodkového.

Povolení může býti také odňato, nedostojí-li 
zasilatel povinným závazkům, nebo odpadne-li ně
který z předpokladů, za kterých bylo povolení 
uděleno.

V žádosti o povolení vývozu piva za náhra
du daně budiž udáno, dle kterého ze způsobů 
uvedených v § 23, I. dílu, cis. nařízení ze dne 
17. července 1899, č. 120 ř. z., ve znění stanove
ném zákonem ze dne 11. března 1920, č. 160 Sb. 
z. a n., má mu daň býti nahražena.

Zvoliti možno toliko jediný z těchto způsobů; 
zvolený způsob náhrady daně může býti zaměněn 
Po předchozím včasném oznámení u finančního 
úřadu I. stolice za jiný, zákonem dovolený.

Volí-tí výrobce piva způsob náhrady daně 
uvedený pod čís. 3 cit. § 23, jest povinen připra- 
viti potřebné láhve na vzorky piva i s oalením, 
jakož i nésti náklady spojené se zasláním vzor
ků piva ke zkoušení a se zkoušením těchto 
vzorků.

2. Prohláška o vývozu piva.
Kdo obdržel povolení k vývozu piva s ná

rokem na náhradu daně, podejž, kdykoliv zamýšlí 
takový vývoz, včas prohlášku o vývozu piva dle 

Vzor připojeného vzoru č. I. trojmo u příslušného kon- 
u *' trolního úřadu (důchodkový kontrolní úřad, nebo 

technická finanční kontrola), a zevrubně vyplniž 
sloupce pro prohlášku předepsané.

Dovoleno jest udati výměru každé nádoby 
též ve čtvrt-, půl- a celých hektolitrech, dosahu- 
íe-li prostorový obsah jednotlivých nádob nej
méně takovouto výměru.

Opakují-li se pro více nádob přímo za sebou 
stejné číselné údaje váhy, nebo míry, uvedou se 
tyto údaje jen jednou.

Údaje pro vyměření náhrady daně rozhodné, 
týkající se nejnižší, v posledních třech měsících 
přede dnem vývozu úředně zjištěné stupňovitosti 
mladinky, jakož i částku náhrady daně, buďtež 
vyznačeny v písmenách i číslicích.

V jednotlivostech jest dbáti tohoto:
a) Ohláška musí zníti aspoň na 100 litrů piva.
b) Děje-li se zasílání v sudech, musí každý 

sud obsahovati aspoň 25 litrů, býti řádně cejcho
ván a k přiložení úřední závěry způsobilým.

c) Vyváží-li se pivo v lahvích, musí býti 
láhve pivem naplněné složeny do beden, košů 
neb sudů, které jsou k úplně zabezpečující závěře 
kusové způsobily a to tak, aby každý nákladový 
kus obsahoval počet 10, nebo 25 dělitelný.

V témž nákladovém kusu smějí býti složeny 
jen láhve stejného tvaru a velikosti (typu). V pro- 
hlášce buď uveden pro každý nákladový kus po
čet lahví a započítatelný obsah dotyčného lahvo
vého typu.

Jakožto započítatelný obsah počítá se pro 
každý lahvový typ 95% průměrného obsahu 
lahví jednoho a téhož typu.

Tento průměrný obsah stanoví se v místno
stech podniku za účasti podnikatele nebo jeho 
zástupce takto:

Z každého typu lahví, pro vývoz piva urče
ných, vybéře zasílací úřad dle své vůle pět lahví 
a vyměří je tím způsobem, že je naplní po samý 
okraj hrdla vodou a to skleněným, odměrným 
válcem, děleným aspoň až na 5 crnJ. Měření buď 
provedeno s přesností až na 10 cm3; ke zlomkům 
o 5 cm3 a menším nebudiž přihlíženo, naproti to
mu zlomky větší než 5 cm3 buďte zaokrouhleny 
na 10 cm3. Průměr z krychlového obsahu těchto 
pěti lahví, dle týchž zásad vypočtený, jest po- 
kládati za průměrný obsah dotyčného lahvového . 
typu. U pivovarů, které pravidelně vyvážejí pivo 
v lahvích, buď průměrný obsah lahví takto usta
noven každého roku jědnou, u jiných pivovarů 
v každém případě zvláště.

O výsledku stanovení lahvového obsahu buď 
sepsán protokol, a týž buď uložen u odesílacího 
úřadu i s lahvemi, k tomu upotřebenými, které 
nutno k průkazu totožnosti opatřiti úřední pečetí.

Kromě toho buď každá z těchto 5 lahví opa
třena štítkem, jenž se připevní na láhev úřední 
pečetí; na štítku jest zřetelně udati jméno pod
nikatele pivovaru, obsah lahví a datum, kdy byl 
průměrný obsah posledně stanoven.

Při úředním projednání zásilky k vývozu 
určené buď zjištěna totožnost upotřebených lahví 
a to tak, že se láhve svým zevnějškem srovnají 
s úředně uloženými lahvemi.
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d) Žádá-li se o náhradu daně dle §u 23, č. 3., 
smí býti zasláno na tutéž prohlášku jediné pivo, 
za něž požaduje se náhrada daně dle stejné stup
ňovitosti.

e) Je-li pivovar spojen se stanicí dráhy želez
niční kolejí, užije se na požádání při dopravách 
železní místo závěry kusové, závěry prosto
rové.

Tato může býti dovolena finančním úřadem 
I. stolice také tehdy, je-li v stanovišti dotyčného 
pivovaru stanice železniční, nebo paroplavební. 
V tun případě jest strana povinna hraditi výlohy 
důchodkového doprovodu zásilky ke stanici.

3. Úřední projednání vývozní zá
silky úřadem odesílacím.

I. Při vývozu piva s nárokem na náhradu 
daně dlužno finančním orgánům úřadu odesílacího 
dbáti těchto ustanovení:

a) Úřední projednání vývozní zásilky budiž 
provedeno dvěma finančními orgány.

b) Orgánové tito zjistí počet a stav nádob, 
v nichž má býti pivo vyvezeno, vyšetří množství 
a jakost, piva, zvláště, zdali je dle svých vlast
ností co do barvy, chuti a vůně pitné a k lidskému 
požívání způsobilé a pak, zdali neukazuje, byvši 
třepáním v lahvi zbaveno kyseliny uhličité, při 
teplotě + 14° Réaumurových méně než 2 cukro- 
měrné stupně. Při tom jest se spokojiti, není-li 
známek nějakého důchodek poškozujícího jed
nání u každé zásilky, tedy i při větším počtu va
gónových nákladů na téhož adresáta, a lhostejno, 
jde-li o pivo v dopravních sudech nebo lahvích, 
zkouškou namátkovou, na niž nesmí míti strana 
vlivu.

Láhve, k vyšetření otevřené, mohou v zá
silce vývozní býti nahraženy lahvemi jinými, 
stejného tvaru a stejné velikosti.

c) Dále zkouší finanční orgánové, byla-h žá
daná náJirada daně správně vypočtena.

d) Na to porovnají finanční orgánové stav 
zásilky s údaji prohlášky. Shledají-li při tom ne
souhlas, nebo nejsou-li všechny tři stejnopisy pro
hlášky shodný, a nebo scházejí-h vůbec podmínky 
pro vývoz piva předepsané, budiž strana — po
kud není důvodů pro sepsání důchodkové závady 
— upozorněna na shledané vady, a vyzvána, aby 
je odstranila.

e/)i Jsou-li všechny předepsané podmínky vy
plněny, a není-li i jinak závady, přiloží finanční 
orgánové úřední závěru, vyznačí na všech třech 
stejnopisech prohlášky výsledek úředního pro
jednání dle nadpisů jednotlivých sloupců nálezu 
ohledacího, a připojí, vyslechnouce stranu, a uvá- 
žíce všechny okolnosti, na prvé straně všech tří 
stejnopisů ohlášky přiměřenou lhůtu dostavovacl.

f) Výlohy za potřeby závěrové (olůvka, zá
věrové šňůry) budtež uhrazeny z důchodu daně 
potravní.

g) O úředním projednání vývozních zásilek 
budiž finančním dozorčím orgánem veden zá
znam, v němž vyznačili jest data souhlasně s pro
ti láskou.

Tento záznam budiž čtvrtletně uzavřen a za
slán prostřednictvím finančního úřadu I. stolice 
účtárně IV a) ministerstva financí.

Nebylo-li v uplynulém čtvrtletí žádného vý
vozu, učiní se oznámení záporné.

Finanční úřad 1. stolice oznámí současně s vy
dáním povolení k vývozu piva s nárokem na ná
hradu daně jmenované účtárně onen kontrolní 
úřad, jenž má zmíněný záznam předkládán.

h) Jeden stejnopis prohlášky (unikát), který 
má zásilku doprovázcti k 'úřadu výstupnímu, do
ručí se straně, druhé dva stejnopisy (duplikát a 
triplikát) zašlou se doporučeně přimo celnímu 
úřadu, u kterého má zásilka vystoupiti.

II. Zvolí-ii výrobce piva náhradu daně dle 
nejnižší, v posledních třech měsících přede dnem 
vývozu úředně zjištěné stupňovitosti mladinky 
(š 23, č. 2), musí také tuto nejnižší stupňovitost 
v prohlášce udati. Posledními třemi měsíci roz
umějí se tu tři měsíce kalendářní, přímo předchá
zející měsíci, ve kterém vývoz se děje.

K snažšímu zjištění této nejnižší stupňovitosti 
budiž y každém pivovaru, vyvážejícím pivo přes 
celní čáru, dozorčími orgány veden vhodně upra
vený záznam o úředně zjištěné stupňovitosti 
mladinky.

Nahlédnutím do tohoto záznamu zjistí finanční 
orgánové správnost dotyčného údaje prohlášky.

III. Zvoli-li výrobce piva, náhradu daně za 
každý, úředním vyšetřením vyváženého piva pro
kázaný daňový stupeň mladinky, z níž vyvážené 
pivo pochází (§ 23, č. 3), budiž dbáno mimo usta
novení, svrchu v oddílu I. uvedených, zvláště 
ještě tohoto:

a) Pivo k vývozu určené musí býti bez pod
mínky projednáno v závodě výrobce piva. Vyšší 
náklady, jež tím snad finanční správě vzejdou, 
jest povinen zasilatel nahraditi.

b) Vyšetření, zda vyvážené pivo kyseliny 
uhličité zbavené vykazuje aspoň 2 stupně cukro- 
měrné, může býti vykonáno při příležitosti, když 
se béře níže pod písm. c) předepsaný vzorek ku 
zjištění stupňovitosti mladinky, z níž vyvážené 
pivo pochází.

c) Za účelem zjištění stupňovitosti mladinky, 
z níž vyvážené pivo pochází, buďtež vzaty vzor
ky a to takto:

aa) při zásilkách y Sudech mohou se vzorky 
vžiti:

a) ze sudu ležáckčho,
$) ze sudů dopravních, pivem naplněných a 

k zaslání již uchystaných.
V případě “) buďtež vybrány z rozličných 

vrstev ležáckčho sudu čtyři vzorky po jednom 
litru.
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První vzorek budiž vzat na počátku stáčení, 
poslední ku konci a zbývající dva průběhem 
stáčení. ^

Jednotlivé vzorky, z různých vrstev vybrané, 
buďtež potom slity do pečlivě vyčištěné nádoby, 
dříve vypláchnuté pivem, určeným pro vzetí 
vzorku; v nádobě té buďtež vzorky dobře promí
chány, a jimi naplněny tři, stranou dodané, úplně 
čisté a dříve pivem, k vývozu určeným, vyplách
nuté láhve, každá o jednom Utru obsahu.

Není závady, aby pivo, k vývozu určené, 
bylo smícháno z několika ležáckých sudů v jedné 

, společné nádobě (na př. v některém sudě ležá- 
ckém), z níž se pak vezme vzorek. Děje-li se 
plnění dopravních sudů přímo z více sudů ležá
ckých, musí býti vybrány dotčené vzorkjr z kaž
dého ležáckého sudu zvlášf, a musí býti zjištěna 
množství piva, ku vývozu určená, k nimž tyto 
oddělené vzorky přísluší. Finančními orgány bu
diž plnění dopravních sudů ze sudu ležáckého 
bedlivě střeženo, a když by sudy dopravní nebyly 
ihned dány pod úřední závěru, mají se finanční 
orgánové jinak o to postarat!, aby zaslány byly 
tytéž dopravní nádoby bez jakékoli změny svého 
obsahu.

V případu P) buďtež vzaty vzorky namátkou 
ze sudů dopravních, na jichž výběr nesmí míti 
strana vlivu, na to slity a po důkladném zamí
chání dle způsobu právě uvedeného rovněž do 
tří vzorkových lahví po jednom litru obsahu ra- 
plněný.

Při zásilkách do 20 sudů včetně, buďtež 
vzorky vzaty ze dvou sudů, při zásilkách o více 
než 20 sudech, z každých počatých 20 sudů po 
jednom vzorku.

bb) Při zásilkách piva v lahvích buďtež z jed
notlivých, namátkou bez jakéhokoliv vlivu strany 
vybraných kusů nákladových vyjmuty jednotlivé 
láhve s celkovým obsahem nejméně 4 litrů, a jich 
obsahem po důkladném smíchání naplněny 3 
vzorkové láhve po jednom litru.

Láhve vzorkové jest ve všech případech ne
prodyšně uzavřití a opatřiti pečetí jak úřední, tak 
i pečetí strany.

Ku kontrole totožnosti budiž každá vzorková 
láhev opatřena papírovým šFtkem. na němž vy- 
značiti jest údaje potřebné k vyplnění rozboro
vého nálezu (odst. I., bod. 1 až 6., vzorku II.), 
jakož i stupňovitost niva, kyseliny uhličité zba
veného. K zamezení výměny vzorků, buďfež pa
pírové štítky na vzorkových lahvích připečefěny.

d) Z každých tří, k jedné zásilce patřících 
vzorků budiž jeden zaslán v pečlivém obalu pří
slušné zkušebně technické finanční kontroly, a 
táž o zaslání vzorku zvlášf bezprostředně pí
semně zpravena.

Zbývající vzorky buďtež odevzdány jako 
vzorky záložní na stvrzenku pivovaru k bedli
vému uschovám po dobu tří měsíců.

e) Rozbor pivních vzorků provede dle připo
jené přílohy a) určená k tomu zkušebna technické Prl1, 
finanční kontroly, jenž omezí se zpravidla na 
body 1. až 6. návodu.

Poplatek za tento rozbor vzorku činí 30 K.

Prokáže-li se zkouškou, že pivo obsahuje ne
přípustné příměsky, budiž proveden rozbor piva 
úplný (na alkohol, výtažek, cukr. uhlohydráty m- 
vertace schopné, glycerin, úhrnnou aciditu, ky
seliny těkavé, látky minerální a zkouška mikro
skopická).

Za tento úplný rozbor určuje se poplatek 
200 K, který však strana nahradí jen tenkráte, 
jestliže vyšetřením odůvodní se vzešlé podezřeni.

Poplatky za rozbory předepíše podmkatelům 
pivovarů dotyčná zkušebna technické finanční 
kontroly na nálezu o rozboru a jest je zaplatit! do 
8 ďnů po obdržení nálezu témuž přiloženou slo
ženkou poštovního úřadu šekového, znějící na 
účet zemského finančního ředitelství v Praze.

Podnikatelům pivovarů, které mají pravi
delně větší počet rozborů za měsíc, zašle zkušeb
na po ukončení každého měsíce výkaz rozborů 
v uplynulém měsíci provedených spolu s před
pisem poplatků za ně a složenku poštovního úřadu 
šekového, kteréž jest použiti ku zaplacení měsíč
ního úhrnu poplatků nejdéle do osmi dnů po ob
držení výkazu.

Účtárně zemského finančního ředitelství 
v Praze, kteréž zasílati bude zkušebna měsíčně 
seznam předepsaných poplatků za rozbory, ná
leží míti péči o včasné jich zaplacení, případně 
oz námi ti nedoplatky finančnímu úřadu I. stolice 
pro pivovar příslušnému k nucenému jich vy
máhání.

Nutno-li použiti ke zkoušce vzorku záložního, 
zařídí příslušný odesílací úřad, aby byl vzorek 
záložní zaslán dle daných předpisů zkušebně
technické finanční kontroly.#

Ústavem nebo výzkumnou stanicí, rozborem 
pivních vzorků pověřenými, budiž zaslán o pro
vedeném vyšetření ihned rozborový nález dle při- 
loženého vzoru čís. II. ve dvojím vyhotovení \?0£c 
úřadu výstupnímu k úřednímu řízeni dle ustano
vení pod čís. 5, odst. 6., této doložky.

4. Ustanovení o dopravě zásilky 
k úřadu výstupnímu.

Při dopravě zásilky k úřadu výstupnímu 
budiž šetřeno ustanovení platných pro dopravu 
nevycleného poukázaného zboží dovozného, která 
obsažena jsou zejména v §§ 155 až 164 řádu cel
ního a státních monopolů.
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Dle tohoto jest dopravci uloženo, uschovati 
pečlivě unikát prohlášky, zachovat! úřední zá
věru neporušenu, neuchýlit! se z cesty v přehlás
ce označené a dodržeti dobu k dopravě určenou.

Nejbližšímu důchodkovému kontrolnímu úřa
du musí býti neprodleně oznámeny veškery pří
hody, jimiž
a) stalo se nezbytným, uchýliti se z cesty vy

kázané, složiti, nebo přeložiti zásilku mimo 
skladiště úřední, nebo překročit! lhůtu, pro 
dojití ku celnímu úřadu v prohlášce vymě
řenou,

b) byl změněn stav zásilky, nebo byla změněna 
udaná váha, či byl poškozen vnější obal 
schraň, byla porušena, nebo neznatelnou uči
něna závěra, bylo smazáno nebo zničeno 
označení schraň.

Dúchodkový kontrolní úřad vyšetří na každé 
takové oznámení na místě samém skutkovou po
vahu a provede vhodné řízení úřední. O výkonu 
zjišťovacím a o provedeném úředním řízení se
píše se dvojmo protokol, jehož jeden stejnopis 
připojí se listu nákladnímu, druhý pak stejnopisu 
prohlášky (unikátu) zásilku provázejícímu.

O případném prodloužení lhůty, stanovené 
v průvodních listinách, pro dostavení zásilky 
k úřadu výstupnímu, budiž vyrozuměn úřad zasí
lací po rozumu § 126 úředního návodu pro vý
konné úřady řádu celního a státních monopolů.

Kdyby zásilka zůstala zcela nebo částečně 
ve vnitrozemí, jest dopravce povinen oznámili to 
nejbližšímu důchodkovému kontrolnímu úřadu za 
účelem odnětí úředních závěr, po případě ode
psání nevyvezeného dílu zásilky na unikátu pro
hlášky. Zůstala-li zásilka zcela ' ve vnitrozemí, 
sdělí to projednávající dúchodkový kontrolní 
úřad jak úřadu odesílacímu, přípoje unikát pro
hlášky, tak i úřadu výstupnímu, kterýž na toto 
sdělení vrátí duplikát i triplikát prohlášky úřadu 
odesílacímu.

5. Úřední projednání zásilky úřadem 
výstupním.

K výstupnímu úřednímu projednání zásilek 
piva, vyváženého s nárokem na náhradu daně, 
jsou zmocněny hlavní celní úřady pohraniční a ty 
pohraniční vedlejší úřady celní I. třídy, které 
byly touto úřední pravomocí zvláštní vyhláškou 
výslovně nadány.

Úřední vyšetření zásilky piva při úřadu vý
stupním budiž vykonáno jedním celním úřední
kem a jedním orgánem pohraniční finanční stráže, 
a omezuje se zpravidla na zjištění, zda zásilka 
v čase uvedeném ve vývozním prohlášení došla

k úřadu výstupnímu, dbalo-li se za dopravy 
k témuž platných předpisů, a zda závěry af ku
sové nebo prostorové jsou neporušeny. Pouze 
v případě, kdyby nádoby nebo dopravní prostře
dek byly poškozeny, nebo úřední závěry poru
šeny, či zjištěno, že zásilka v jiném směru ne
srovnává se s průvodními papíry, přikročí vý
stupní úřad ku vnitřnímu ohledání celé zásilky, při 
čemž šetřit! jest postupu předepsaného pro úřad 
odesílací. Při rozdílech, které by se objevily ve 
stupňovitosti piva, zbaveného kyseliny uhličité, 
mezi nálezem úřadu odesílacího a nálezem úřadu 
výstupního, budiž učiněna důchodková pozastáv- 
ka — není-li jinak pochybnosti o totožnosti piva 
— jen tenkráte, jestliže cukroměrný údaj piva, 
kyseliny uhličité zbaveného, nedosahuje 2 stupňů.

Po skončeném projednání zásilky a vypo
čtení částky daně, jež má se nahraditi, propustí 
výstupní úřad zásilku a zjistí skutečný její výstup 
do ciziny.

Po výstupu zásilky, pokud nejde o případ 
projednaný v odstavci následujícím, opatří vý
stupní úřad tři stejnopisy prohlášky potvrze
ním o výstupu, které podepíší oba orgány výstup 
projednavší, a zašle unikát prohlášky doporu
čeně finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu 
dotyčný pivovar leží, ku poukázání náhrady daně 
dle odstavce 6. této doložky, duplikát připojí 
rejstříku o vývozu piva, který jest vésti dle 
připojeného vzorce č. llí„ a triplikát zašle úřadu v or'° 
odesílacímu, aby jej tento, poznamenaje si data c'1 * 
výstupní, předal straně. Rejstřík o vývozu piva 
jest koncem každého měsíce uzavřití a po vyzna
čení úhrnných údajů v čele rejstříku; zaslati nej
déle do 10. nejblíže následujícího měsíce účtárně 
IVa) ministerstva financí v Praze.

Požaduje-li strana vyvážející náhradu daně 
dle skutečně zjištěné stupňovitosti mladinky, 
z níž vyvážené pivo pochází (§ 23, č. 3), a není-li 
důvodu ku vnitřnímu ohledání zásilky, propustí 
výstupní úřad zásilku a dbá o její řádný výstup. 
Jakmile dojde rozborový nález zkušebny o vzor
cích vyváženého piva, vzatých u úřadu odesíla
cího, vyznačí výstupní úřad zjištěnou v něm 
stupňovitost na všech třech stejnopisech prohláš
ky, a není-li jiné závady, vypočte částku daně, 
jež má se nahraditi, připojí jeden stejnopis ná
lezu o rozboru unikátu, druhý triplikátu prohláš
ky, a naloží s třemi stejnopisy prohlášky způso
bem uvedeným v předcházejícím odstavci.

Nastala-li však v případě, kdy žádá strana 
náhradu daně dle skutečné stupňovitosti mladin
ky, z níž vyvážené pivo pochází, při výstupním 
úřadě nutnost vnitřního ohledání zásilky, jest 
tento úřad povinen před propuštěním zásilky 
vžiti z ní, za šetření v předu dotčených předpisů, 
vzorek dvojmo a odeslati jeden zkušebně techni
cké finanční kontroly ku vyšetření, druhý uscho-
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váti po dobu tří měsíců pod úřední závěnou. Ne- 
shledala-li zkušebna při rozboru tohoto vzorku, 
s náležitým zřetelem na rozbor téže zásilky se 
týkajícího vzorku, vzatého úřadem odesílacím, 
závady, náhradu daně vylučující, vyznačí vý
stupní úřad stupňovitost mladinky, zj.stěnou roz
borem vzorku vzatého úřadem výstupním, na 
třech stejnopisech prohlášky, a vezme ji také za 
základ pro výpočet náhrady daně. Po jednom 
stejnopise obou nálezů, t. i. jak o rozboru vzorku 
vzatého úřadem odesílacím, tak i o rozboru vzor
ku vzatého úřadem výstupním, připojí výstupní 
úřad unikátu a triplikátu prohlášky a postupuje 
pak dále jako v případě, kdy vnitřního ohledání 
zásilky nebylo třeba. Za rozbor vzorku vzatého 
úřadem výstupním se od strany poplatek nevy
bírá.

Částka náhrady daně dle nejnižší za posled
ních tří měsíců před vývozem úředně zjištěné, 
nebo dle skutečné stupňovitosti mladinky vypo
čítá se tak, že zjištěné množství vyvezeného piva 
v hektolitrech násobí se zmíněnou nejnižší, nebo 
vyšetřenou skutečnou stupňovitosti mladinky. 
Výsledek násobí se sazbou stanovenou v § 23, a 
k součinu připočte se 5% náhrady jako výtrata, 
v posledním odstavci téhož paragraiu přiznaná.

6. Výplata náhrady daně.

Na základě došlých unikátů prohlášek o vý
vozu piva poukazují finanční úřady 1. stolice, še
tříce ustanovení §u 23, podnikatelům pivovaru 
náhradu daně za vyvezené pivo měsíčně pro
střednictvím poštovního úřadu šekového.

«
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Republika Československá. Finanční okres:...... ................

Země:..................................... ......-   Důchodkový kontrolní úřad:....

Vzor 5. I
k doložce A k § 12 prov. naF.

1. Odevzdáno dne....................... ............................. ........ 19.....

2. Zapsáno do záznamu č. pol...........................................

3. Prohláška zkoušena a její tři stejnopisy (unikát, duplikát i triplikát) navzájem 

porovnány.

Prohláška o vývozu piva.
(Unikát, duplikát, triplikát.)

Podepsaný N. N........................................ ............... ., sládek v... .......................................

č. p................... , přihlašuje u důchodkového kontrolního úřadu v.................. .......... ..................

na základě povolení.................................................... . v.................................—...... ...........ze dne

................................... _ 19...... , č..................., zásilku piva uvnitř uvedenou s nárokem na ná

hradu daně k vývozu za celní čáru u................................ celního úřadu v_................................. .

(Místo, datum)

N. N.,
sládek.

Tato zásilka, dle předpisů úředně 

projednaná, byla propuštěna s tím zá

vazkem, aby dostavena byla u...................

úřadu v...................... .............................. do

.......................19......k výstupnímu řízení

Cčctiodkcvf kontrolní úřad v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dne................................ —19.......

N. N. N. N.
(podpisy dvou finančních orgánů).
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Poznámky
o nahodilých příhodách za dopravy.

Vyřízení.

1. Odevzdáno dne.......................................... ....... ............. .......................................................... .

2. Zapsáno v rejstříku o vývozu piva pod pol............................................ ,................... .

S. Výsledek vyšetření celního úřadu:

a) u zásilek s prostorovou závěrou o neporušenosti závěry a dopravovadla,

b) u zásilek s kusovou závěrou o neporušenosti závěr a počtu schraň,

c) byly-li závěry nebo dopravovadio porušeny, o vnitřní i vnější prohlídce po stránce:

a) schraň,

(3) závěr,

y) množství piva,

d) cukrbměrného údaje piva kyseliny uhličité zbaveného při 4-14° R.

4. Požaduje-li se náhrada daně dle §u 23, č. 3 prov. před., datum a číslo dotyčného 

nálezu o rozboru, a zjištěná v něm stupňovitost mladinky, z níž vyvážené pivo 

pochází.

5. Náhrada daně za celou zásilku včetně 5% výtraty činí ................K ____h.

6. Průkaz výstupu:

Zásilka piva

a) má vystoupili za doprovodu dne............................................................................ .

přes stanici opovědnou........... ... ................................ ....................... ........................

b) vystoupila dne ................................................................ .............................................

do........................................ .. ...... ........ ..................... ...............................................

..... ..................celní úřad v.................................................

(Podpisá

N. N.

Vystoupilo dne................................................

N. N.

(podpis cizozemského úředníka).



Vzor č. II
k doložce A k § 12 prov. naf.
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Cis.

Nález o rozboru
vzorku piva, jenž byl vzat ze zásilky určené k vývozu do ciziny.

Údaje k průkazu totožnosti.

1. Podnikatel a stanoviště pivovaru:

2. Jméno a sídlo odesílacího úřadu: ,

3 Číslo vývozního záznamu:

4. Označení druhu plvá:

5. Úřad výstupní, jemuž jest nález zaslat!:

6. Nápis pečetí a potvrzení o jejich neporušenosti:

Výsledek rozboru.

1. Vzhled, vůně a chul!:

2. Zdánlivý výtažek piva, zbaveného kyse
liny uhličité při + 14° R (m):

3. ^ Obsah alkoholu v pivě (A):

4. Skutečný výtažek piva (n):

m, A, n jsou udány ve váhových pro
centech.

5. Výtažek v původní mladince, ze která pivo 
bylo vyrobeno, vypočtený dle vzorce

_ 100 (n+ 2,0665 A) __
V 100+ 1.0665 A

6. Zdánlivý a skutečný stupeň prokvašení:

7. Shledané cizí příměsky a metoda k jich určení použitá:

Závěr.

Z uvedeného rozboru vychází, že pivo, z něhož byl vzat zaslaný vzorek, bylo vyrobeno 
z mladinky, jež obsahovala.........% výtažku.

Poplatek za rozbor činí 30 K.

19...

*

dne



Vzor 5. III
k doložce A k § 12 proy. uaK
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Zem5: Celní ú:adt

Rejstřík o vývozu piva
přes celní čáru s nárokem na náhradu pivní daně 

s ............... přílohami

pro měsíc. 19

Závěrka.

Y tomto měsíci bylo skutečně vyvezeno 
přes celní čáru

Úhrn částek pbní daně, 
jež mají býu nahrazeny 
za vedlejší množství piva Poznámka

z (země) hl piva K h

Úhrn . . • |

v dne .19

(Podpis.)

NB. Projednává-li celní úřad zásilky piva z i-ůznýck zemí, může pro každou vésti zvláštní rejstřík, jest však v tom 
případě povinen závěrku všech rejstříků provésti na záhlaví jediného z nich, a k tomuto ostatní rejstříky připojiti.
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iež zásilku k vývozu ohlásila

Země,
z níž pivo bylo 

odesláno

Množství piva 
přes celní čáru 
propuštěného
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i

Xáhrada dané 

byla žádána dle*)

částka daně, 

jež má býti nahrazena Poznámka

K h

i
!

*) Stačí udati: § 28, é. 1, nebo 2, nebo 3,

46
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Příloha a)
k doložce A k § 12 prov. nař.

W á v o d
ku zkoušení úředních vzorků pivních.

1. Vzhled, vůně a c h u £. Tato zkouška 
děje se smysly, aby sc zjistilo, je-li pivo, o něž 
jde, vůbec poživatelno.

2. C u k r o ni ě r n ý údaj (zdánlivý 
extrakt) piva kyseliny uhličité zba
veného. Pivo zbaví se silným třepáním a 
zcela slabým zahřátím kyseliny uhličité, potom 
přivede se na teplotu + 14° R (= 17’5° C\ a 
určí se jeho hodnota, resp. extrakt tak, jak jest 
sub 4 udáno.

3. Množství alkoholu. Množství alko
holu určí se destilací 100 cm3 piva, kyseliny uhli
čité zbaveného, a měřeného při + 12° R. Z toho 
předestilují se dvě třetiny, destilát se promíchá 
a doplní vodou destilovanou na 100 cm5, a váha 
specifická určí se potom při + 12° R přímo v ba- 
ničce jako pyknometru, nebo případně Westphal- 
Rumanovou vážkou. Množství alkoholu vypočítá 
se v gramech na 100 g piva podle alkoholových 
tabulek ftaasových při -+-12° R.

4. Extrakt (skutečný). Zbytek po de
stilaci vpraví se beze ztráty do baničky 100 cms, 
doplní se vodou destilovanou na 100 cm3, a extrakt 
určí buď v baničce jako pyknometru, nebo West- 
phal-Rumanovou vážkou při + Iď3 R s použitím 
tabulek bývalé c. k. normální komise cejchovní 
ve Vídni.

5. Extrakt původní mladinky. Vý
počet extraktu původní mladinky děje se dle to
hoto vzorce:

_ 100 n + 2.0665 A)
P ~ 100+ 1.0665 A

kde značí:

p extrakt mladinky původní
n extrakt 1 piva v procentech
A množství alkoholu J dle váhy.

6. Zdánlivý stupeň prokvašení 
vypočítá se ze vzorce:

y_ 100(p —m)
. _ P

a sku.tečný stupeň prokvašení ze 
vzorce:

yj _ 100 (p — n)

P
kde značí:

p extrakt mladinkový původní

m cukroměrný údaj piva kyseliny uhličité 
zbaveného a

n skutečný extrakt piva.

Tato zkouška děje se proto, že ze stupně pro
kvašení často se dá na to souditi, jde-li o pivo 
normální čili nic.

7. Cizí přísady. Cizí přísady budtež 
určeny dle okolností vhodnými, vědecky odůvod
něnými metodami. Metoda vyšetřovací buď 
udána v nálezu.

Určení glycerinu staniž se metodou E. Borg- 
mannovou.

Ku zkoušce na přísady cizí, respektive k úplnému 
rozboru piva (na alkohol, extrakt, cukr, invertace 
schopné uhloihydráty, glycerin, úhrnnou aciditu, kyseli
ny těkavé, látky minerální a zkouška mikroskopická) 
budiž jen tehdy přikročeno, jestliže vyšetření předchozí 
(bod 1. a 6.) poskytla výsledky nápadné, nebo okol
nosti podezřelé, z nichž souditi se dá na přidání přísad, 
které mají způsobiti, aby zkouška,, směřující k vy
šetření mladinky původní, dala výsledek větší, než který 
odpovídá mladince původní.

StAfnf tiskárna v Praze.


