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Čís. 353.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. května 1920
0 prozatímní úpravě poměrů průmyslu likovarskéko a hospodaření Esena.
Na základě , zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 33/ Sb. z. a n., nařizuje se toto:

A. Oprava výroby lihové.
§ 1.

Zřizování nových závodů.
Nové závody na výrobu lihu surového (suro.
várny) nebo na přímou výrobu čištěného lihu ze
suroviny pomocí kombinovaného přístroje, jakož
1 nové lihočistny (rafinerie lihu) smějí býti zři
zovány jen v případech zvláštního zřetele hod
ných s povolením mnisterstva financí, jež vy
slechne prve Československou komisi lihovou a
dohodne se s ministerstvem obchodu, případně,
jde-li o lihovar hospodářský, s ministerstvem
zemědělství.
Novými jsou ve smyslu tohoto nařízeni ony
závody,' jež nebyly ve výrobním období 1919/20
ve stavu způsobilém k zahájení řádného provozu,
nebo jejichž zřízení nebylo před vydáním tohoto
nařízení povoleno.
§ 2.

. f

Rozšiřování výkonnosti závodů.
Již v činnosti jsoucí lihovary a lihočistny ne
smějí technickou výrobní výkonnost změnou po
užívaných nebo zavedením nových zařízení tech
nických zvyšovat! nad nejvyšší výrobní techni
ckou výkonnost, kterou měly v některém výrob
ním období 1910/11 až 1919/20.
Provésti dle uvedeného přípustné změny jest
Jednotlivým závodům dovoleno pouze na žádost
se svolením ministerstva financí, obchodu a země
dělství. žádost taková budiž podána u příslušného
finančního úřadu I. stolice, který o ní provede

příslušná šetření (vyžádaje si vyjádřeni Česko
slovenské komise lihové) a předloží podanou žá
dost ministerstvu financí k rozhodnutí.
.? 3.
Pojem lihočistny.
Za lihočistny, případně závody na výrobu či
stého lihu přímo ze zkvašené zápary lze pova
žovali ony závody, jež před počátkem působnosti
tohoto nařízení vyráběly čistý líh -alespoň o 96
objemových stupních stodílného lihomeru, á to ve
množství odpovídajícím nejméně 60% onoho cel
kového množství lihu, jež bylo v jednom výrob
ním období rafmaci podrobeno, nebo přímo ze
zkvašené zápary vyrobeno.
Lihočistny nebo závody na výrobu čistého
lihu, jež by nevyhovovaly výše uvedeným pod
mínkám, buďte zařazeny mezi surovárny a líh,
Jimi vyrobený nebo čištěný, budiž prohlášen za líh
surový.

§

4.

Omezení výroby lihu.

Jednotlivé y předcházejících paragrafech
uvedené podniky nesmějí v jednotlivém • výrob
ním období vyrobiti, případně rafinovat! větší
množství lihu, než jaké nejvýše vyrobily, pří
padně na účet vlastní účasti rafinační rafinovaly
v jednom z výrobních období 1910/1 i až 1919/20.
Nárok již v činnosti jsoucích závodů na při
znání nejvyšší roční výroby bndiž ohlášen do
konce července 1920 u příslušného finánčního
úřadu I. stolice, jemuž předložití jest současně po
třebné doklady. Tento úřad provede nutná šetření
a předloží žádost ministerstvu financí, jež o ní
rozhodne, vyžádajíc si dobré zdání lihové komise.
Nejvyšší přípustnou výrobu pro nově povstavší lihovary, případně lihočistny stanoví mi
nisterstvo financí, vyžádajíc si dobré zdáni komi
se lihové, ve shodě s ministerstvy obchodu a prd
zásobování lidu, jedná-li se o hospodářský lihovar,
po dohodě s ministerstvem zemědělství.
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Ministerstvo financí se zmocňuje, aby vý
slechu oue návrh Československé komise liliové a
v dohodě s ministerstvy obchodu, pro zásobování
lidu a zemědělství nařídilo povšechné omezení
výroby lihu, když by toho vyžadovaly zájmy
státní, nebo zájmy průmyslu lihovarského.

§ 5.
Zásobování lihovarů a lihočištěn
uhlím.
Poněvadž k zajištění nerušené výroby lihu
je nutné řádné zásobování dotyčných podniků
uhlím, přísluší ministerstvům veřejných prací a
železnic péče o to, aby zavčas uhradila, případně
doplnila potřebné množství uhlí pro výrobu liha.

B. Hospodaření lihem.
S

6,

Československá komise lihová.
Organisace a působnost československé ko
mise lihové, zřízené nařízením Národního výboru
československého ze dne 8. listopadu 1918, ě. 29
Sb. z. a n., upravuje se takto:
Československá komise lihová zřízena jest
iako pomocný státní orgán pro přechodní dobu do
poměrů mírových pro veškerou péci o výrobu,
nerušené zásobování ^ řádné hospodaření lihem, a
to jak v republice Československé vjmobeným,
tak z celní ciziny dovezeným.
řlospodařerp lihem musí komise obstárávati
ýtby byla tuzemská potřeba Jihu die jednot
livých druhů upotřebení nejúčelněji kryta, aby pro
přebývající množství Mm byl získán výhodný od
byt v cizině a aby docíleno bylo za odbytý líh
možně nejvyšších výtěžků pro státní pokladnu.
Československá komise lihová jest právni
ckou osobou a provozuje veškeré do oboru její
působnosti spadající obchody na vlastní účet, za
ručení svých fondů a důchodků plynoucích z jeiího hospodaření. Jiných obchodů mimo ony, které
vyplývají z její působnosti, Československá ko
mise lihová provozovali nesmí.
. Československá komise lihová jest, pokud jde
o iejí finanční hospodaření, osvobozena ode všech
daní a daňových přirážek. Veškerá právní jed
nání, pokud se dotýkají řádné působnosti komise,
jakož -i listiny o těchto jednáních Zhotovené Jsou
osvobozeny všech kolků a poplatků.
Bidlem Československé komise lihové jest
raha.
Orgány lihové komise.
Orgány československé komise lihové jsou:
aj plná schůze komise,
b) předsednictvo komis#.

§ 8.

Plná schůze komise lihové.
Plná schůze československé komise lihové
skládá se:
a; z, 8 zástupců hospodářských lihovarů,
b) ze 4 zástupců průmyslových lihovarů a rafi
nerií,
,c) z 8 zástupců spotřebitelů,

d) z 1 zástupce velkoobchodu lihem,
e) z 1 zástupce průmyslu likérnického,
í/ z

1 zástupce octárenského průmyslu a

g..- ze 4 zástupců vlády, jež po jednom jmenují
ministerstvo’ financi, obchodu, zemědělství a
pro zásobování lidu.
Zástupce pod a/ až f) uvedené jmenuje mi
nistr Jinancí v dohodě s ministry obchodu, záso
bovaní a zemědělství.
Zástupci pod a) až f) nesmějí býti člen v
správy obchodní společnosti, zřízené die ustano
vení §u 20.
, 1 Ijá^schuze v°b ze svého středu předsedu,
dva náměstky a čtyři jednatele. Volka těchto či
novniků potřebuje potvrzení ministra financí.
1 ředseda řídí veškeré práce komise, svolává
phiou schůzi a předsedá téže. ZaŠfo-li by jej něco,
převezme řízení komise i plné schůze něktérý
z jeho náměstků.
^ Nhié scimze odbývány bucftež s udaným poradém jednání v pravidelných,’ nejdéle čtvrtletních
om.obích. Požádá-li o to některý z vládních zá
stupem nebo třetina členů komise, s označením
předmětu jednání, musí býti plná schůze komise
svolena do 14 dnů. O předmětech jednání věsti
jest protokol.
Ku platnému usnesení plné schůze nutná jest
Přítomnost aspoň třetiny členů komise, nečítaje
vJo vládní zástupce, a nadpoloviční většina hfasŮ
přítomných členů. Předsedající hlasuje jako
každý jiný čleň, vládní zástupci nehlasují.
členům plně schůze komise přísluší za jejich
činnost náhmdtt výloh a stravného.
§ 9.
Působnost plné schůze.
Do oboru působnosti plné gchůze Českoslo
venské komise lihové náleží:
a) voliti předsedu komise, jeho dva náměstky
a čtyři jednatele;
b) voliti ze svého středu tři revisory k pře
zkoušení účtů jak komise lihové, tak i ob
chodní společnosti zřízené dle ustanovení
§u 20;
c) stanovití výši odměny pro předsedu, jeho dvá
náměstky, jednatele, jakož i pro revisory
účtů;
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d) rozhodovat} o otázkách zásadního řázu, a to
jak po stránce výrobní, tak i po stránce ob
chodní a administrativní, jakož i o záležito
stech, jež si plná schůze k rozhodnutí vy
hradila, nebo pro něž si některý ze zástupců
vlády vyžádal rozhodnutí plné schůze;.
e) vyřizovati zprávy předsednictva o činnosti
komise, jakož ; o docílených výsledcích;
i) stanovit! předpisy pro interní a vnější službu
revisní;
g) vyřizovati účetní závěrku po prozkoumání
revisory;
h) vyřizovati stížnosti vznesené proti předsed
nictvu komise, a to s konečnou platnosti;
ch) stanovití zásady pro tuzemský příděl lihu a
uvolňovali po návrhu předsednictva úhrnné
množství lihu pro vývoz.
§ 10.
Předšed ni c t v o komise lihové.
Předsednictvo Československé komise lihové
skládá se;
a) z předsedy komise,
b) ze dvou náměstků předsedy komise a
c) ze čtyř jednatelů.
Volba těchto činovníků přísluší plné schůzi
a potřebuje potvrzení ministerstva financí.
Předsednictvo komise může se usnášeli za
přítomnosti nejméně čtyř členů předsednictva, z
nichž jednírn musí býti předseda nebo jeho ná
městek.
Předsednictvo rozhoduje prostou většinou
hlasů. Předsedající hlasuje spolu. Při rovnosti
hlasů platí usnesení, pro něž hlasuje předseda.
Schůze předsednictva konány budou dle po
třeby a o předmětech jednání vésti jest protokol.
Předsedovi, jeho náměstkům a jednatelům
komise přishiší za vedení jejich úřadů odměny,
•jež stanoví plná schůze komise a schvaluje mini
sterstvo financí.
§ 11.
Působnost předsednictva komise
lihové.
Předsednictvo komise, pověřeno jest vedením
všech běžných záležitostí Československé komise
lihové. Zejména spadá v obor jeho působnosti:
a)opatřovati záležitostí personální;
■b). rozdčliti činnost předsednictvu vyhrazenou
mezi jednotlivé členy předsednictva;
c)rozvrhová ti surový lih k přečisto vání a líh
ik denaturaci, jakož' i uzavírati rafinační
úmluvy s rafineriemi;

d) Stanovití zásady í>ro úhradu spotřeby lihu
dle jednotlivých odvětví všeobecného použití
líhu v tuzemsku a předkládat! návrhy tyto
plné schůzi ke schválení;
e) stanovití indMduelní příděly lihu pro spo
třebu všeobecnou i průmyslovou;
f) dozírafi na použití lihu pro spotřebu tuzem
skou ;

g) podávati mdnisterstYu financí návrhy na
úpravu cen lihu dle jednotlivých účelů po
užití, případně stanovití tyto ceny, pokud
nejsou nařízením určeny;
h) bdíti nad dodržováním cen určených pro jed
notlivé účely použití;
ch) sledováti konjunkturu světového trhu lilio
vého a udržovat} styky potřebné k z^' ' í
správných informací;
i) uzavírati smlouvy o vývozu lihu k tomu účeht
plnou schůzí a ministerstvem financí uv ■!nčného;
.
.
j) vésti činnost komise po stránce obcu Jm.
administrativní, účetní a finanční, dle zásad
vytčených plnou schůzí, spravovat! finanč'"hospodářství dle pokynů ministerstva financi
a jednati s tímto ministerstvem o použití pře
bytků docílených;
k) provádětí trestní ustanovení tohoto nařízení,
pokud se týkají zastavení dalších přídělů lihu
odběratelům, provinivším se proti ustanovení
tohoto nařízení;
l) připravovati a podávati návrhy i dobrozdání
tímto nařízením komisi uložená, neb vládou.,
či plnou schůzí vyžádaná o otázkách, týka
jících se lihového průmyslu;
m) provádět! jisnesení plné schůže komise a rozhodovatí o všech otázkách, jež nejsou plné
schůzi vyhrazeny;
n) obstarávali statistiku, ‘zpravodajskou činnost
asčinitl o tom v pravidelných obdobích sdě
lení plné schůzi;
o) sestavovat! účetní uzávěrku a předkládati
tuto plné schůzi komise k’schválení;
p) podávati plné schůzi pravidelné zprávy o své
činnosti;
r) podávati měsíčně ministerstvu financí vý
kazy o pohybu lihu jak v tuzemsku, tak i na
vývoz, spolu se soupisem všech v tom kterém
měsíci uskutečněných vývozních prodejů,
§ 12.

Práva a p o vinno s t i členů a úředníků
Československé komise lihové.
členové a úředníci komise lihové jsou při vý
konu povinností jim uložených československou
komisí lihovou pomocnými orgány státní správy
90*
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se všemi právy a povinnostmi orgánů veřejné
správy. Jako takoví budou členové komise vzati
do slibu zástupcem ministerstva financí.
Za vykonávání svých úkolů v komisi jsou čle
nové i úředníci kanceláře komise odpovědni
stejně jako státní úředníci dle platných ustanovení
zákonných.
§ 13.

Pokud jde o rozdělování lihu pro tuzemskou
spotřebu, podřízena jest Československá komise
liliová ministerstvu pro zásobování lidu.
§ 17.

v

Zástupcovévlády.
Zástupcové vlády v komisi obstarávají státní
dozor. Tito musejí býti zváni ke všem plným
Zastupování Československé
schůzím komise, jakož i ke schůzím předsednictva
komise lihové.
a jsou oprávněni zasahovat! do jednání, žádati
Československou komisi lihovou zastupuje vysvětlivky a činiti návrhy, o nichž jest nepropravoplatně na venek předseda nebo jeho ná i dleuě učiniti usnesení.
městkové a dva jednatelé.
Zástupcové vlády jsou oprávněni odložiti
Listiny komisi zavazující podepisují se pravo provedení usnesení plné schůze nebo předsedni
platně tím způsobem, že pod název komise lihové ctva do té doby, až ministerstvo financí, případně,
jakýmkoliv způsobem vyznačený připojí své pod pokud jde o zásobování tuzemska, ministerstvo
pisy předseda komise, nebo některý 'jeho námě pro zásobování lidu rozhodne. Rozhodnuti mini
stek s jedním jednatelem nebo úředníkem komise sterstva jest pro komisi závazné.
zmocněným k podpisu plnou schůzí. Běžné listi
ny podepisují kterýkoliv člen předsednictva nebo
§ 18.
úředníci komise pověření znamenáním Českoslo
Rozdělení činnosti Československé
venské komise lihové.
komise lihové.
K výkonu vnější služby může Českosloven
Činnost Československé komise lihové dělí
ská komise lihová použiti své kanceláře.
se:
§ 14.
1. v agendu správní,
Poradní sbor lihové komise.
2. v agendu obchodní.
Československá komise lihová jest oprávněna,
V agendu správní spadá činnost státně-hoby při dané potřebě svolala, poradní sbor zájem- soodářská, veřejnoprávní, v agendu obchodní pak
níků k poradám o otázkách jejich oboru se vlastní provádění činnosti obchodní a s ní spo
jená administrativa obchodní, účetní a finanční.
týkajících.
Rozdělení obou zmíněných agend, z nichž
§ 15.
každá
bude tvořili samostatný vzájemně se do
Právo stížnosti.
plňující celek, provede plná schůze komise liliové.
Proti opatřením předsednictva Českosloven
ské komise liliové přísluší postiženému právo
§ 19.
stížnosti k plné schůzi komise. Stížnost nutno podati do 14 dnů od doby, kdy postižený zvěděl
Správní agenda komise lihové.
o dotyčném opatření. O stížnosti rozhoduje plná
Do oboru státně-hospodářské a veřejno
schůze komise, do jejíhož rozhodnutí lze si
během 14 dnů po doručení téhož stěžovali mini právní činnosti Československé komise lihové
spadá zejména:
sterstvu financí. Podané stížností nemají odkládacího účinku.
1. všeobecné poslání Českosloveflské komise
lihové,
jako pomocného* státního orgánu;
§ 16.
2. hospodaření veškerým v republice vyro
Státní dozor.
beným, případně z celní ciziny dovezeným lihem;
československá komise lihová podléhá ve
3. správa, běžné súčtování a vyúčtování vý
své působnosti ministerstvu financí, jež nad ní těžku z hospodaření liliem se státní pokladnou;
vykonává dohled jednak zástupci v samotné ko
4. opatření plynoucí ze závěry lihu upravené
misi, jednak svými orgány revisními.
5
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z nuceného odebrání (§ 24) a ze závazků ra
Hospodaření československé komise lihové
finerii,
svobodných skladišť a denaínroven (§ 25).
podléhá vedle revise ministerstva financí i revisi
Hospodaření
lihem zahrnuje v sobě tyto čin
Nejvyššího účetního kontrolního úřadu.
nosti:
Rádně legitimovaní orgánové státní jsou
a) přejímat! k zpeněžení veškerý v území če
oprávněni při výkonu tohoto dozoru nahlížeti do
skoslovenské republiky vyrobený surový a
všech záznamů a obchodních zápisů komise a po
žadovat! objasnění, jež považují za potřebná.
získaný rafinovaný líh;
i

b) přejímati k zpeněžení veškerý v území Če
skoslovenské republiky přímo ze zápory vy
těžený čistý líh;
c) přejímati k zpeněžení veškerý líh, jenž do
Československé republiky z celní ciziny
dojde;
d) přikazovat'! surový líh k čištění a jiné druhy
lihu k denaturaci za smluvenou mzdu;
t, rozdělo váti Jih čištěný a denaturovaný pro
všeobecnou potřebu za ceny stanovené dle
jednotlivých druhů použití;
f) činili vládě návrhy o cenách lihu;
g> činit! veškerá opatření kontrolní a prováděcí
v oboru své působnosti, zvláště organisovati
vnější a vnitřní službu revisní;
h) uvolňovat! veškerý lih pro vývoz a dovoz;
cli) vypracovali státní správě návrhy na pře
vedení průmyslu lihovarského do poměrů mí
rových se zvláštním zřením ke konečné úpra
vě poměru mezi státem a průmyslem lihovar
ským;
i) stanovit! d!e posudku ankety odborníků typ
pro čistý pitný líh.
§ 20.
Agenda obchodní a obchodněfinanční.
činností obchodní a obchodně-finanční, již po.
sud obstarávalo prodejní oddělení Československé
komise lihové, zvané „Lihová prodejna", pověří
Československá komisí lihová obchodní společ
nost, utvořenou výrobci lihu, jež bude vybavena
potřebným kapitálem provozovacím a zapsána
do obchodního rejstříku.
Se zmíněnou společností uzavře Českoslo
venská komise lihová smlouvu, podléhající schvá
lení mittisterstva financí a obchodu, v níž musí
býti mezi jiným dbáno těchto náležitostí:
1. Správě státní a Československé komisi li
hové zůstane vyhrazena možnost stálé a úplné
kontroly nad veškerým hospodařením společ
nosti;
2. ve smluvní době nesmí společnost provo
ze váti bez výslovného svolení ministerstva fi
nancí a obchodu jiných než komisí lihovou jí svě
řených obchodů;
3. obchodní společnost převezme veškeré
úřednictvo a zřízenectvo prodejního oddělení Če
skoslovenské komise lihové za podmínek platícíčh
v době převzetí;
4. obchodní společnost převezme výslovně
závazek, že ponese veškeré běžné výlohy če
skoslovenské kónuse lihové.
Týmž dnem, kdy výše zmíněná obchodní
společnost převezme úkoly jí smluvně uložené,
ukončí svou činnost dosavadní prodejní oddělení
!
československé komise Mhové.

§21.

Pokladniční přebytky komise.
Veškeré přebytky Československé komise li
hové, zbývající po splnění všech závazků* a po
úhradě veškerých výloh komise, připadají státu
a plynou do ústřední státní pokladny.
Odvádění těchto přebytků díti se bude dle
stavu hospodářských výsledků komise čas od
času, v kterémžto směru učiní ministerstvo financí
příslušná opatření, dohodnouc se s komisí lihovou.
Definitivní súčtování přebytků ’ s pokladnou
státní stane se po účetní uzávěrce, kterou sestaví
Československá komise lihová pro každé správní
období, t. j. pro dobu počínající í. září jednoho
a končící 31. srpnem nejblíže příštího roku. Zmí
něná účetní závěrka budiž nejdéle do 31. ledna
nejblíže následujícího roku předložena minister
stvu financí.
§22.
Jednacířá dkomisel i hové a obchodní
společnosti.
Československá komise lihová vyhotoví pro
sebe i pro obchodní společnost, pověřenou služ
bou obchodní a obchodně-finanční, jednací řád
a předloží oba ministerstvu financí ke schválení.
§ 23.
Závěra a licenční poplatek.
Veškerý líh podléhající výrobní nebo spotřeb
ní dávce, který v době, kdy toto nařízení nabude
platnosti, je k disposici, či bude po dobu účinnosti
tohoto nařízení ještě vyroben anebo z celní ciziny
dovezen, jest: dán pod závěru.
Závěra má fen účinek, že pod závěru daný
líh smí býti jen dle pokynů Československé ko
mise lihové zpracován, spotřebován, dobrovolně
neb nucené vyklizen a že jím nemůže býti dispono
váno bez předchozích pokynů československé ko
mise lihové.
♦
Závěra předává, když jsou provedeny pří
kazy Československé komise lihové, vydané dle
ustanovení tohoto nařízení.
Jakmile pomine nebo jest odvoláno povolení
k nezdaněnému zužitkování lihu, nastává opět
závěra tohoto lihu, pokud ho nebylo dle předpisů
použito.
Československá komise lihová jest se svo
lením ministerstva pro zásobování lidu oprávněna
disponovat! také lihem, který nepodléhá již zá
větě, a udělovali pokyny ohledně jeho dalšího
prodeje a dodání.
Z destilátu vyrobeného z vlna, z vinných matolin. vinných zbytků, pak z ovoce, ovocného
moštu a konečně z bobuli v lihovarech podléhajících dávce výrobní neb spotřební, který Česko-
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slovenská komise lihová majiteli uvolní, zaplatí J
tento dle předpisů daných ministerstvem financí
licenční poplatek za každý vyrobený a uvolněný
litr alkoholu.
§ 24. _
Nucené odnětí 1 i h u.
Zdřáhá-U se majitel, výrobce nebo přechovavatel lihu podrobiti se nařízení nebo příkazu Če
skoslovenské komise lihové, af jedná se o líh uza-.
vřený nebo neuzavřený, aneb je-li osoba či místo
pobytu toho, jemuž přísluší dispošiční právo na
tento líh, neb na jehož účet jest složen, neznámo,
může ministerstvo pro zásobování lidu na návrh
československé komise lihové zaříditi prostřed
nictvím správního úřadu první stolice nucené
odebrání lihových zásob. Nucené odebrané zásoby
musí poslední držitel (přechovávač) až do odve
zení zdarma pečlivě opatrovat!.
§ 25.
Závazky lihovarů, rafinerií, svobod
ných s k 1 a d i š f ýa d e n a t u r o v e n.
Podnikatelé hospodářských a průmyslových
lihovarů, dále rafinerií, svobodných skladišf liho
vých a denaturoven lihu jsou povinni dbáti a pro
vádět! všechny příkazy dané Československou
komisí lihovou v oboru její působnosti.
Podnikatelům hospodářských a průmyslových
lihovarů, jakož i rafinerií lihu se ukládá, aby po
čas výroby prvního každého měsíce ohlásili Če
skoslovenské komisi lihové množsíví surového
lihu, případně čištěného, získaného v měsíci před
cházejícím, jakož i pravděpodobné množství lihu,
které bude vyrobeno néb rafinováno v měsíci ná
sledujícím, jakož i aby na žádost Československé
komise lihové zaslali této veškeré výkazy, jichž
potřebuje 1c provedení svých úkolů. Přikáže-li
tak výslovně československá komise lihová, biuftež zmíněné ohlášky, případně výkazy dodávány
obchodní společnosti, povolané k obstarávání ob
chodní Činnosti Československé komise lihové. .
§ 2r4
Dohled Československé komise li
hové na výrobu, zpracování a spo
tře bu 1 i Iru.
Veškeré podniky, které líh vyrábějí, rafinují,
denatunijí, zpracují neb do oběhu uvádějí, pod
léhají dohledu Československé komise lihové a
dsou povinny dohlédacírn , orgánům řádně legiti
movaným vstup do místností závodních nebo ob
chodních dovóliti a jim na požádání potřebné do
klady a průkazy předložití.
§ 27.
Trestní ustanovení.

Přestupky tohoto nařízení trestají ^správní
úřady I. stolice peněžitými pokutami až do

Kč 2000-— nebo vězením až do 6 měsíců, pokud
trestný čin nepodléhá přísnějšímu trestu. Stano
vené tresty lze za přitěžujících okolnosti uložit!
též yedie sebe.
Témuž trestu jako pachatel podléhá, kdo na
vádí jiného k některému z trestných činů nebo
spolupůsobí při jich spáchání.
Byl-li přestupek tohoto nařízení spáchán při
provozu živnosti, může lihová komise proviniv
šího se odběratele lihu vyloučiti trvale nebo na
určitou dobu z odběru lihu
Není-Ji stíhání nebo potrestání určité osoby
proveditelné, lze uznati na propadnutí předmětu
nebo výtěžku zaň strženého ve prospěch státu.
§ 28.

Součinnost státních a veřejných
o r g á n ů.
Státní a ostatní veřejné úřady nebo orgány
jsou povinny, by Československou komisi lihovou
podporovaly v oboru její působnosti a prováděly
opatření jí učiněná.
§ 29.
Doba působnosti
Československé komise lihové.

Konec působnosti československé komise li
hové určí nařízením ministr financí dohodná se se
zúčastněnými ministry a učiní soudobně další
nutná opatření.
§Č0.

Účinnost a provedení nařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení pro celé území republiky Československé a
tím dnem pozbývají platnbsti nařízení býv. ruk.
úřadu pro výživu lidu v dohodě s ministerstvem
financí ze dne 24. srpna 1917, č. 357 .ř. z., pak na
řízení Národního výboru 'Československého ze
dne' 8. listopadu 1918, č. 29 Sb. z. a n., jakož
i všechna odlišná ustanovení.
Provedením nařízení pověřeni Isou ministr
financí se všemi zúčastněnými ministry.
Dr. Veselý v. r., v zast. min. předsedy
Soiintág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro
zásobování lidu.
Dr. Wínter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habnnan v. r.
Hampl v. r,
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Dr.
Hodža v. r.
Prášek V. r.

