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§ 13.

Kdo poruší nařízení vydaná na základě
tohoto zákona, může býti politickým úřadem
I. stolice (státním úřadem bezpeěno.stním, na
území dříve uherském policejní administrativní
vrchností) trestán — nelze-li užiti přísnějších
ustanovení trestního zákona—pokutou do 10.000 Kč
nebo vězením do jednoho- měsíce nebo obojím.
§ 14.
Jakmile pomine nezbytná nutnost mimořád
ných opat em podle tohoto zákona přípustných,
budtež vládou ihned omezena neb úplně odvo
lána způsobem ustanoveným v §4.
§ 15.
Yláda jest povinna nabízení vydaná na zá
kladě tohoto zákona předložití neipozději do
14 dnů Národnímu shromáždění nebo, nezasedá-li,
stalému výboru podle § 54 ústavní listiny.
Odepře-li aspoň jedna sněmovna nebo ne
zasedá-li Národní shromáždění, stálý výbor podle
§ 54 ústavní listiny souhlas vydanému nařízení,
pomíjí jeho platnost; rovněž platnost jeho pomíjí,
neučiuí-li Národní shromáždění nebo stálý výbor
podle § 54 ústavní listiny do měsíce ode dne
vyhlášení tohoto nařízení žádného usnesení.
§ 16.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej vláda.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Hampl v. r.
Dr. Hekller v. r.
Dr, Franke v. r.
Sonníág v. r.,
Jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Dr. Veselý v. r.

§ 1.

Ceny z pivovarů
v Cechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi:
Nejvyšší cena za 1 hl piva loko pivovar při
prodeji do celého území Československé repu
bliky nesmí přesahovat!:
při pivu nejméně Gstupňovém (výčepním) K II2'—
při pivu nejméně Sstupňovém (ležáku) . K Id-k—
při pivu nejméně Sstupňovém plzeňském K Í52 —
A. Ceny při prodeji v drobném y Cec h á c h, na Moravě a v c Slezsku:
§2.
Ve sklenicích za 1 litr:
I. piva nejméně 6stupnového (výčepního-):
a,) v obvodu Velké Prahy, ve městech, v místech
lázeňských a průmyslových, v restauracích
sezónních a na nádražích ve výčepu a
b) v místech a podnicích ostatních vůbec K 1'80;
II. piva nejméně Sstupnového neplzeírského
(ležáku):
a) v obvodu Velké Prahy, ve městech, v místech
lázeňských a průmyslových, v restauracích
Sezónních a na nádražích ve výčepu a
b) v místech a podnicích ostatních vůbec K 2'20;
lil. piva plzeňského nejméně Sstupnového:
a) v obvodu Velké Prahy, ve městech, v místech
lázeňských a průmyslových, v restauracích
sezónních a na nádražích ve výčepu a
b) v místech a podnicích ostatních vůbec K 2-36.
V podnicích jmenovaných pod písmenou a)
mohou se tyto ceny zvýšiti o 20 hal. na 1 litru,
podává-li se pivo v místnosti.
K těmto cenám (I.—III.) smt si hostinský připočísti:

Cis. 31)1.

1. Skutečně placené železniční dopravné za
plné a vrácené prázdné sudy mezi nakládací sta
nicí pivovaru a vykládací stanici hostinského.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 26. dribna 1920

Výlohy spojené s dopravou po ose připo
čítány býti nesmí.

2. Při odběru piva ze skladu přirážku sklado nejvyšších cenách piva.
j níkovu do úhrnné výše 10 K za 1 hl. Dopravné po
Na základě § 17 cis. nař. ze dne 24. března j ose ani v tomto případě nesmí se připočítá váti.
1917, č. 131 ř. z., a zák. čl. LXjlI. z r. 1912 a
čl. L. z r. 1914 stanoví se tyto nejvyšší ceny piva
3. Onu část obecní nebo jiné pivní dávky.
pro tuzemskou spotřebu:
| která převyšuje 4 K a jest dělitelná dvěma.
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§ 3.
Za pivo lahvové
smí býti požadováno za 1 litr 'nanejvýše:
a) u stáčeče:
1. při pivu nejméně óstupňovém v lahvích
litrových
.................................................. K I SO
půllitrových
..............................................K 2-—
2. při pivu nejméněSstupnovém
(ležáku)
v lahvích litrových.................................. K 2‘20
půllitrových
. .
........................ ... . K 2-40,

i b) u dalšího prodavače v drobném:
za pivo nejméně bstupňové .... K 270.
za pivo nejméně Sstupňové . . . . R 310
c) při podávání s příborem smí se připočííávati nejvýše 10 hal. na 1 láhev, aí litrovou
či půllitrovou;
d) ceny tyto platí při prodeji v lahvích půllitro
vých. Při prodeji v lahvích litrových snižuje
se cena u stáčeče a následkem toho i v drob
ném nejméně o 20 hal. na 1 litru.

3. při plzeňském nejméněSstupňovém
v lahvích litrových . . . .. . . . . K 2'50
půllitrových
. . . . . .... . . K 2-7Ó1

C. Ustanovení společná.

b) u dalšího prodávače v drobném smí se při
razit! nanejvýše 30 hal. za 1 litr,
c) při.ípodavání s příborem smí se připočísti nej
výše 10 hal. ha jednu láhev, af litrovou či pul.
litrovou.

V každé místnosti, kde se pivo čepuje nebo
prodává, musí býti uvnitř i zvenčí zjevně vyvě
šena vyhláška cen, za které hostinský smi pivo
prodávati, a návěští, iaké pivo, z kterého pivo
varu a ža jakou cenit se právě prodává.

B. Ceny při prodeji v drobném na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi.

§ 4.
Ve sklenicích za 1 litr:
nejméně óstupňovč (výčepní) . . K i‘80
nejméně Sstupňové (ležák)
. . . ]< 2‘20
plzeňské nejméně Sstupňové . . . K, 2 36.
Při prodeji piva v místnosti hostinské mo
hou se tyto ceny zvýšiti nejvýše o 20 hal. na
1 litru.'
K těmto cenám smí si hostinský připočíst).:
1. Skutečně placené železniční dopravné za
plné a vrácené prázdné sudy mezi nakládací sta
nic! pivovaru a vykládací stanicí hostinského.
Výlohy spojené s dopravou po osé započítati se
nesmí.
2. Při odběru piva ze skladu přirážku skládníkovu do úhrnné výše 10 K na 1 hl. Dopravné po
ose ani v tomto případě nesmí se připočítat}.
3. Onu část obecní neb jiné pivní dávky, která
převyšuje 4 K a jest dělitelná dvěma.
§ 5.
Za pivo lahvové
smí se za 1 litr požadovati nanejvýše:
a) u stáčeče:
za pivo nejméně 6stupňové . . . . K 2’20
za pivo nejméně Sstupňové . . . . K 260

6.

Vyhlášky cen vydává na náklad hostinských
politický úřad I. instance, na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi .hlavní služný, ve městech s prá
vem municipálním a ve městech s regulovaným
magistrátem magistrát.
Nádoby s pivem (sudy, láhve, bedny afd.)
musí míti zřetelně vyznačenu stupňovitost piva
a značku pivovaru, pokud se týče stáčeče.
O přípustnosti a výši přirážek, v §§ 2 a 4
uvedených, rozhoduje příslušný politický úřad
1. stolice na žádost hostinského, po případě spo
lečenstva hostinských. Dokud přirážky ty nebyly
příslušným úřadem schváleny a na vyhlášce vy
věšené v hostinské místnosti potvrzeny, nesmí
pivo býti prodáváno za ceny vyšší než uvedené
v §§ 2 a 4.
Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje, aby v případu potřeby platnost cen piva
Sstupňového omezilo na Sstupňové pivo již vy
robené.
Ministerstvu pro zásobování lidu se po
nechává, aby po případě v dohodě s ministerstvem
financí stanovilo vyhláškou v úředních novinách
další opatření potřebná k piro/ádění tohoto na
řízení.
iQ» 7I.
♦
Prodej piva za ceny vyšší než stanovené dle
těchto předpisů jest zakázán. Prodej za ceny nižší
není však vyloučen. Na piva nejméně llstupňová,
lučená exportu, nevztahují se ceny tyto ani při
prodeji v tuzemsku.
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Překročení nejvyšších cen Jest trestno dle
§ 6 zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z.
a n., o trestání válečné lích vy, ovšem bez újmy
potrestání pro čin soudně trestný, spáchaný tímto
překročením {§ 7, odst. 3., téhož zákona).
Jinaká přestoupení tohoto nařízení, nespadají-li pod přísnější trestní ustanovení zákona o tre
stání válečné lichvy nebo předpisů jiných, trestají
úřady správní první stolice vězením do 2 měsíců
neb pokutou do 2000 Kč, které tresty mohou býti
uloženy vedle sebc.
Stejnému trestu jako pachatel podléhá, kdo
pobádá nebo jinak spolupůsobí při přestoupení
tohoto nařízení.
Překročení maximálních cen piva, spáchaná
před vydáním tohoto vládního nařízení, stávají
se beztrestná, nebyl-li dosud vydán nález, nezahrnují-li také předřazování, a jestliže do 2 měsíců
od vyhlášení toho nařízení nenastalo opakování
trestného činu.
Správními úřady, jimž dle tohoto paragrafu
přikázána trestní pravomoc, jsou v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku úřady politické, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi administrativní
policejní vrchnosti.
§ 8.
Nařízení toto a ceny jím stanovené nabývají
účinnosti dnem vyhlášení.
Tím dnem pozbýyají platnosti nejvyšší ceny
piva, stanovené nařízením vlády republiky Česko
slovenské ze dne 7. března 1919, č. 123 Sb. z. a n.,
a zrušují se všechna dřívější nařízení tomuto
nařízení odporující.
Š 9.
Výkonem tohoto nařízení pověřuje se mini
sterstvo pro zásobování lidu, ministerstvo financí,
ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Somitág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Srobár v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Reidler v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.
Prášek v. r.
Hanipl . r.

Čís. 302.

Zákon ze dne 14. dubna 1920,
kterým se upravuji právní poměry spořitelen.
Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

§ 1.
Spořitelny jsou samostatnými veřejnými pe
něžními ústavy, které provozují pod státním do
zorem úvěrní obchody a které přebytků svých
obchodů mohou užiti toliko k účelům všeužitečným.
Spořitelny zapisují se do obchodního rejstříku
jako firmy jednotlivců.
§ 2.
Účelem spořitelen jest, aby občanstvu posky
tovaly příležitost úspory bezpečně ukládat! a je
rozmnožovat!.
§ 3.

\

Název spořitelna 'přísluší jedině peněžním
ústavům, vyhovujícím předpisům tohoto zákona.
Jest nepřipustilo užívati označení spořitelna ve
spojitosti s jinými slovy ve firmě nebo ve vnějším
označení ústavu, zřízeného na jiném právním
základě.
Názvu spořitelní knížka smí býti užíváno
pouze pro knížky vydané spořitelnami, zřízenými
podle tohoto zákona.
§ 4.
Založení spořitelen povoluje státní správa
toliko obcím, okresům a župám.
K žádosti jest připojiti osnovu spořitelních
stanov, zhotovenou podle vzorcových stanov
spořitelen.
§ 5.
Zakladatel musí převzít! zvláštním prohláše
ním ručení za veškeré příští závazky spořitelny
a musí krýti náklady zřizovací bud garančním
fondem nebo zc svého.
Při zápisu do obchodního rejstříku buď při
pojen ověřený opis prohlášení o ručení.
§ 6.
Zastupitelský sbor zakladatele spořitelny
usnáší se o návrhu na zrušení spořitelny. Bez
prostřední správu vede jednak výbor volený za
stupitelským sborem zakladatele, jednak pak ře
ditelství volené zc členů výboru. Oboji volba koná
se podle zásad poměrného zastoupení.

