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Cis. 544.

Nařízení vlády rej.uhlíky Československé 
ze dne 3. září XD20

i o zřízení Československé pivovarské komise 
se s'd!em v Praze.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920. 
ě. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Na místo dosavadní Pivovarské komise pro 
přechod do mírového hospodářství se sídlem 
v Praze zřizuje se jako pomocný orgán státní 
Československá pivovarská komise v Praze.

Komise tato má za účel stejnoměrné opatření 
pivovarů československých surovinami a potře
bami pivovarskými, jakož i provedení průmyslu 
Pivovarského se týkajících opatření.

Komisi přísluší zejména:
a) rozdělovat! ječmen, slad a jiné suroviny při

kázané jí na výrobu piva;
b) opatřovat! v mezích platných předpisů jiné 

suroviny a potřeby pivovarské a rozdělo
vat! je pivovarům;

c) spolupůsobit! při úpravě výroby a výstavu 
Piva a‘ při stanovení cen, jakož i upravovati 
podmínky prodejní, zejména pokud se týče 
nádobí a dovozu;

<0 opatřovati pivo pro zvláštní účely k po
ukazu ministerstva pro zásobování lidu;

e) zjišfovati stav zásob piya, surovin a potřeb 
Pivovarských v pivovarech;

f) spolupúsobiti při úpravě vývozu piva;
s) spolupúsobiti při sociální péči o zaměstnance 

průmyslu pivovarského a při péči o odborné 
školství a výzkunmictví pivovarské;

h) spolupůsobit! při všech jiných otázkách tý
kajících se průmyslu pivovarského a podá
vat! za tím účelem úřadům návrhy a dobro- 
zdání, jakož i prováděti opatření jí uložená.

. §2.

Orgány komise jsou:
1. plná schůze komise,
2. výkonný výbor,
3. pracovní výbor,
4. odbočky.-

Š 3.

Plná schůze komise sestává:
1. z 12 zástupců velkopivovarů,
2. z 6 zástupců malopivovarú,
3. z 12 zástupců spotřebovatelů a zaměst

nanců pivovarských a konečně
4. ze 3 zástupců vlády.
Pod malopivovary rozumí se 0113' pivovary, 

které ve výrobních obdobích 1911/12 a 1912/13 
nevyrobilý průměrně vice než 15.000 hl pivní 
mladinky.

Cleny uvedené pcd č. 1.—3. jmenuje k ná
vrhu komise ministerstvo pro zásobování lidu 
v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem 
obchodu. Jeden zástupce vlády jest jmenován 

Nministrem pro zásobování lidu, druhý pak mi
nistrem financí, třetí ministrem obchodu.

Plná 'schůze volí ze sýého středu předsedu, 
2 náměstky a 12 členů výkoíinéhó výboru.

Předseda řídí veškerá jednáni komise, svo
lává plnou schůzi a předsedá téže. Zašlo-li by jej 
něco, převezme vedení komise, některý z jeho 
náměstků.

Plné schůze biultež odbývány s udaným po
řadem jednání v pravidelných, nejdéle čtvrtlet
ních obdobích. Požádá-li o to některý z vlád-
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nich zástupců nebo třetina členů komise s ozna
čením předmětu jednání, musí býti plná schůze 
komise svolána do 14 dnů. O jednání jest vésti 
protokol.

Ku platnému usnesení plné schůze jest nutná 
přítomnost aspoň třetiny členů komise, nečítaje 
v to vládní zástupce, a nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů. Předsedající hlasuje jako každý 
jiný člen, vládní zástupci nehlasují.

§ 4.

Plné schůzi přísluší:
1. voliti ze svého středu předsedu, 2 jeho ná

městky a 12 členů výkonného výboru;
2. raditi a usnášeti se o směrnicích pro čin

nost výkonného výboru;
3. usnášeti se o rozpočtu komise a jeho 

úhradě;
4. schval ováti účetní závěrky a usnášeti se 

o použití přebytků;
5. voliti ředitele kanceláře komise;

6. zřizovat! odbočky komise, ustanoyovati 
jejich správu a jejich poradní sbory;

7. stanovití případy, v nichž výkonný výbor 
jest oprávněn uložiti podnikům komisi přičleně
ným pořádkovou pokutu do výše 10.000 Kč.

K platnosti usnesení č. 4., 5. a 6. jest třeba 
schválení ministerstva pro zásobování lidu.

Výkonný výbor sestává z 12 členů volených 
plnou schůzí, a to ze 6 zástupců velkopivovaru, 
2 zástupců malopivovarii, 2 zástupců zaměst
nanců pivovarských a 2 zástupců spotřebitelů.

Výkonný výbor usnáší se za přítomnosti nej
méně polovice členů prostou většinou hlasů. Při 
rovnosti hlasů platí usnesení, pro něž hlasoval 
předseda komise.

O jednání jest vésti protokol.
Schůze výkonného výboru konají sc nejméně 

iědnou měsíčně.
§ b.

Výkonný výbor zastupuje komisi na venek, 
vede povšechnou správu komise a rozhoduje 
o všech otázkách, jež nejsou vyhrazeny plné 
schůzi nebo pracovnímu výboru.

Výkonný výbor skládá účty a předkládá 
účetní závěrku plné schůzi a podává jí zprávy 
o své činnosti.

§ 7.
K bezprostřednímu vedení správy' komise 

zřizuje, se 7člcnný pracovní výbor, jehož 
členy |sou:

1. předseda komice,

2. vládní zástupce jmenovaný ministrem pro 
zásobování lidu,

3. vládní zástupce jmenovaný ministrem 
financí,

1 V
4. vládní zástupce jmenovaný ministrem 

obchodu,
5. ředitel kanceláře komise,

6. a 7. dvá členové výkonného výboru jmeno
vaní ministrem pro zásobování lidu.

Každému z uvedených ustanoví se náhradník.

Pracovní výbor rozhoduje o záležitostech 
jemu přikázaných ve schůzích, které dle potřeby, 
ale nejméně jednou týdně svolává předseda.

K platnosti usnesení lest třeba přítomnosti 
aspoň 4 členu a prosté- většiny hlasů.

Nedojde-li k platnému usnesení, rozhodne 
výkonný výbor, po případě příslušné ministerstvo;

§ 8.

Pracovnímu výboru přísluší:
1. rozbodovati o běžných záležitostech v me

zích tohoto nařízení a platných usneseni plné 
schůze a výkonného výboru;

2. svolávati odborné komise;
3. činiti návrhy odborným komisím, výkon

nému výboru a plné schůzi;
4. provádět! usnesení výkonného výboru a 

plné schůze;
5. usnášeti se v neodkladných případech 

o nákupu a rozdělováni pivovarských surovin a 
potřeb, o požadování záloh od členů, o opatřo
vání piva pro zvláštní účely dle poukazu mini
sterstva pro zásobování lidu s výhradou doda
tečného schválení výkonným výborem;

6. podávati zprávy, dobrozdáni a návrhy za 
pivovarskou komisí příslušným úřadům; konečně

7. vésti stálý dozor nad pokladnou a účty 
komise a její odboček přímo nebo delesovanými 
účetními znalci.

Odbočky zřízené usnesením píríé'schůze pro 
pivovary určitého území spravovány jsou zodpo
vědnými správci, které ustanovuje plná schůze a 
podřízeny jsou výkonnému výboru.

Rozsah činnosti těchto odboček určuje vý
konný výbor. Vfcliní dozor had vedením kance
láří odboček vykonává ředitel komise.

U každé odbočky zřídí se k návrhu odbočky 
poradní sbor. Členy zvolí plná schůze.
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§ 10.

K provedení svých úkolů používá komise 
kanceláře. Kancelář komise vede její ředitel, 
kanceláře odboček jejich správcové.

Potřebné úřednictvo a zřízenectvo ustano
vuje a platy určuje výkonný výbor.

§ 11.
Všichni členové, funkcionáři a úředníci ko

mise jsou povinni zachovávali o všech záleži
tostech úředních, zejména též o obchodních po
měrech pivovarů, na venek úplnou mlčenlivost.

členům plné schůze, výkonného výboru a 
poradních sborů odboček přísluší jen náhrada 
cestovného a hotových výloh ve výši určené 
výkonným výborem. Členům pracovního vý
boru přísluší měsíční odměna, kterou stanoví na 
návrh výkonného výboru ministerstvo pro záso
bování lidu ve shodě s ministerstvem financí. 
Řediteli kanceláře komise a. správcům odboček 
přísluší plat určený výkonným výborem.

i 1911/12 a 1912/13. Pro pivovary, které teprve 
! později počaly vařrti, ustanoví výkonný výbor 
j přiměřený základ pro příděl.

Prokázal-li některý pivovar, že následkem 
; mimořádných poměrů v některém výrobním roce 
1 1911/12 nebo 1912/13 vyrobil podstatně méně 
j než v předchozích letech výrobních, může vý- 
j kopný výbor stanovití rozdělovači základ se zře- 
í telem k předchozím rokům výrobním.

Jestliže některý pivovar s jiným pivovarem 
koupí nebo nájmem se sloučil, nebo veškeré edbě- 
ratelstvo jiného pivovaru smluvně převzal, při
počte se na dobu, pro kterou onen pivovar jest 

| zastaven, k rozdělovacímn základu tohoto pivo
varu rozdělovači základ pivovaru zastaveného.

Byl-li zastavený pivovar, jehož odběratelstvo 
bylo jiným pivovarem smluvně převzato, zrušen, 

j muže výkonný výbor se schválením ministerstva 
, financí pivovaru, který odběratelstvo zrušeného 

pivováru smluvně převzal, rozdělovači základ 
jeho přiměřeně zvýšiti.

§ 12.
Komise jest právnickou osobou. Na venek ji 

zastupuje výkonný výbor. Jménem jeho podpi
suje pravoplatně předseda komise nebo některý 
jeho náměstek společně s ředitelem kanceláře 
komise nebo jeho zástupcem k podpisu opráv
něným.

Pravomoc komise vztahuje se na všechny 
pivovarské podniky v republice Československé.

§ 13.
Pivovary jsou povinny plniti opatření komise 

v 'mezích její kompetehce jim uložené a hradili 
výlohy vzešlé z působnosti komise.

Pro zjišťování zásob a jiných 'okolností v pi
vovarech jest pracovní výbor oprávněn žádali 
u příslušných finančních úřadů, aby dotyčné 
okolnosti byly finančními orgány přezkoumány.

§ 14.
Právo k odběru pivovarských surovin a 

potřeb omezeno jest jen ha ony pivovary, které 
ve výrobním období 1911/12 anebo v některém 
následujícím výrobním roce, nejpozději však ve 
výrobním roce 1919/20, byly v činnosti a v době 
odběru k provozování živnosti pivovarské jsou 
ještě oprávněny.'*

Výjimky v případech zřetele hodných povo
luje k návrhu výkonného výboru ministerstvo 
financí v dohodě s ministerstvem pro zásobo
vání Mu.

§ 15.
Pivovarské suroviny a potřeby rozděluji se 

podle průměru daňových stupňů vyrobených 
řv oprávněných pivovarech ve výrobních letech

§ 16.

Pokud pro malé pivovary budou minister
stvem financí poskytnuty výhody ohledně dovo
leného množství výroby, může usnesením vý
konného výboru býti těmto pivovarům i příděl 
surovin zvýšen nad míru. příslušici jim dle vše
obecného klíče rozdělovacího.

§ 17.
Pivovarských surovin a jiných potřeb ko

misí pivovarům přidělených smí býti pivovary 
použito pouze k výrobě piva ve vlastním závodě.

Přidělený ječmen smí pivovar dáti seslado- 
vati i v cizích pivovarech nebo sladovnách, jest. 
však povinen komisi to olilásiti. Přidělené suro
viny a potřeby smějí býti přenechány jinému 
pivovaru k výrobě piva jen za souhlasu komise.

Nemoiily-li býti suroviny rozděleny mezi 
oprávněné pivovary přesně dle klíče, může vý
konný výbor se usnésti,' že pivovary, které 
obdržely více, mají odvésti surovinu in natura 
pivovarům, které obdržely méně, anebo že pivo
vary, které obdržely více. mají obdrželi při 
příštím rozdělování méně, anebo že pivovary, 
které obdržely více, mají póskýtnouti pivovarům, 
které obdržely méně, odškodnění v penězích.

Výši odškodnění a ostatní podmínky sta
noví výkonný výbor.

Obdržcly-Ji pivovary stejné suroviny v témže 
výrobním roce za různou cenu, může výkonný 
výbor se usnésti na proveden? vyrovnání ceno
vého tak, aby všem pivovarům byla účtována 
cena průměrná.
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§ 19.

Výlohy komise uhrazují se režijními přiráž
kami k ceně rozdělovaných surovin anebo zvlášt
ními příspěvky; takové příspěvky rozvrhují se 
na pivovary podle klíče pro rozdělování surovin.

§ 20.

Podrobnější ustanovení o činnosti komise 
v mezích tohoto nařízení .obsahovati bude jednací 
řád, na němž se usnese výkonný výbor a jenž 
podléhá schválení ministerstva pro zásobování 
lidu v dohodě s ministerstvem financí a s mini
sterstvem obchodu.

- § 21.

Zástupcové vlády v komisi obstarávají státní 
dozor nad komisí.

Tito jsou oprávněni účastniti se jednání a 
schůzí všech orgánů komise, ujímati se kdykoliv 
slova a činiti návrhy, o nichž musí se státi usne
sení, jsou dále oprávněni odložiti Provedení uči
něných usnesení až do definitivního rozhodnutí 
příslušných ministerstev, přísluší jim také právo 
nahlížeti do všech zápisů a knih komise a žádati 
potřebná vysvětlení.

§ 22.

Na základě zmocnění plné schůze může vý
konný výbor ukládati podnikatelům pivovarů 
pořádkové pokuty za jednání nebo opomenutí 
směřující proti předpisům a opatřením komise 
vydaným v mezích tohoto nařízení až do 
výše 10.000 Kč.

Proti uložení pokuty možno se odvolati 
k plné schůzi.

§ 23.

Přestupky tohoto nařízení trestají se dle 
ustanovení §-2 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n.

§24.

Zrušení komise stane se po slyšení plné 
schůze ministerstvem pro zásobování lidu v do
hodě s ministerstvem financí a s ministerstvem 
obchodu, táž ministerstva rozhodnou o použití 
případného likvidačního přebytku.

■ § 25.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
toto nařízení provedl v dohodě s ministrem 
financí a s ministrem obchodu.

> . § 26.
Nařízení toto, nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Současně pozbývá platnosti nařízení bý
valého úřadu pro výživu lidu ze dme 11. září

1917, č. 374 ř. z., a nařízení Národního výboru 
ze dne 7. listopadu 1918, č. 25 Sb. z. a n., jakož 
i předpisy,^ které vydány byly na základě ^ve
dených nařízení a tomuto nařízení odporují.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Meíssner v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Johanfs v. r.

Dr. Markovič v. r.

Čís. 545.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. září 1923,
kterým se vydává nový řád o zemské> a obecní 
dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku.

Podíle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:

•§ 1.

Při převodu nemovitosti nebo podílu na . ne
movitosti, ležící v území platnosti tohoto řádu, 
vybírá se dávka z přírůstku hodnoty podle těchto 
ustanovení:

Nemovitostem jsou • na roven postavena 
práva, která podle § 298 ob. zák. obč. platí za 
věci nemovité.

Převod ve smyslu tohoto řádu nastává 
dnem, kdy právní jednání byť jen ústní, převod 
uskutečňující, bylo pravoplatně ukončeno, pokud 
se týče, kdy vyvlastňovací nález nebo rozsudek 
nabyl'rtioci práva.

U písemne smlouvy rozhoduje datum po
sledního na ní připojeného podpisu. Ppdléhá-li 
smlouva úřednímu schválení (souhlasu), platí den 
schválení (souhlasu) za den převodu.

Převodu nemovitosti (podílu na nemovitosti) 
rovná se její přínos do majetku společnosti spo
lečníkem, jakož i převod z- majetku společnosti 
do majetku společníkova.

Změnu v osobách veřejné obchodní společ
nosti nebo společnosti s omezeným ručením, 
nebo společnosti dle práva občanského a změnu 
v osobách osobně ručících společníků komanditní 
společnosti nebo .komanditní společnosti na akcie, 
které mají nemovitosti, rovnati jest převodů ideál
ního podílu na těchto nemovitostech v té yý-


