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Dozor nad ústavy veřejnoprávními, jež již 
podléhají státnímu dozoru,'může pozemkový úřad \ 
přenésti na orgány, určené k prováděni tohoto 
dozoru. Jest mu však vyhrazeno kdykoliv pro
vést! revisi orgánem Vlastním.

Revidující úředníci mají právo nahlížeti do 
knih a všech dokladů účetních a pokladních to
hoto odvětví obchodního, zjištovati stav poklad
niční a opatřovat} si vysvětlení dotazy. Správa 
a úřednictvo revidovaných ústavů mají povinnost 
v těchto směrech poskytovati revidujícím úřed
níkům stejnou pomoc a informace pod stejnými 
následky, kdyby tak nečinilo, jak je to ustanove
no při provádění státní revise nad ostatními dru
hy bankovních obchodů anebo povinné revise 
nad ústavy družstevními.

§ 24.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je všichni ministři.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení ne
přítomného ministra pro sjednocení zákonodárství 
a organisace správy v československé republice.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Husák v. r.

Dr. Brdlík v. r.

čís. 631;
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. prosince 1920

o nelvyššlch cenách piva.

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

§ 1.

Pro tuzemskou spotřebu piva stanoví se 
tyto nejvyšší ceny:

I. Ce ny piva z pivovarů za 1 hl:

1. z pivovarů v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku:
a) pivo nejméně Sstupňové .... 140 K;
b) pivo nejméně Sstupňové .... 206 K,
c) pivo plzeňské nejméně Sstupňové 224 K,

2. z pivovarů na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi:
a) pivo nejméně Sstupňové , . . 172 K,
b) pivo nejméně Sstupňové .... 212 K.

I
II. Ceny piva v p r od e j i drobném ve 

sklenicích za 1 litr:

1. z pivovarů českých, moravských a slezských:
a) pivo nejméně Sstupňové ve výčepu a přes

ulici......................................... 2 K 40 h,
b) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici...................3 K 20 h,
c) pivo plzeňské nejméně Sstup-

ňové ve výčepu a přes ulici 3 K 40 h,

2. z pivovarů slovenských a Podkar
patské Rusi:
a) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu- a přes ulici . . . ... 2 K 72 h, 
b) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici.................. 3 K 28'h.

K těmto cenám smí býti prodavačem při
raženo:

1. 20 h za 1 litr, prodává-li se pivo v místnosti 
a dalších 20 h za l litr, prodává-li se pivo bři 
koncertech a zábavách,

2. skutečně placené železniční dopravné ^a.piné 
a vrácené prázdné sudy mezi nakládací sta
nicí pivovaru a vykládací stanicí hostinského. 
Výlohy spojené s dopravou po ose Smějí býti 
započítány jen, pokud převyšují 6 K na 1 hl,

3. .při odběru piva ze skladu režijní přirážka 
skladníkova db'výše 12 K za 1 hl; doprav
né po ose smí sc připočítali jen, pokud pře
vyšuje 6 K na 1 hl,

4. ona část obecní -nebo jiné pivní dávky, která 
převyšuje 4 K na 1 hl.

líí. Ceny piva v prodeji drobném 
v lahvích za 1 litr:

1. z pivovarů českých, moravských a slezských:
a) pivo nejméně Sstupňové u stáčeče v bed

nách:
v litrových lahvích . . . . 2 K 40 h,
v půllitrových lahvích . . . 2 K 60 b,

b) pivo nejméně Sstupňové u stá
čeče v bednách:
v litrových lahvích . . . . 3 K 20 h,
v půllitrových lahvích . . . 3 K 40 h,
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c) pivo plzeňské nejméně Sstup- 
ňové u stáčeče v bednách;
v lahvích litrových . . . . . 3 K 40 h,
v lahvích půllitrových . . . 3 K 60 h.

2. z pivovarů slovenských a Pod
karpatské Rusi:

a) pivo nejméně Sstupňové u stá- 
ceče v bednách:
v lahvích litrových . . . . 2 K 72 h.
v lahvích půllitrových . . . 2 K 92 h,

b) pivo nejméně Sstupňové u stá
čeče v bednách:

v lahvích litrových . . . . 3 K 28 h, 
v lahvích půllitrových . . . 3 K 48 h.

Další prodavač v drobném smí si přiraziti 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 h, na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi 50 h za 1 litr. 
Při podávání s příborem může býti připočteno 
dalších 10 h na jednu láhev, aí litrovou či půl
litrovou. Výlohy dopravní mohou býti započítány 
jako při prodeji .piva ve sklenicích.

§2.

V každé místnosti, ve které se pivo čepuje 
nebo prodává, musí býti zjevně označeny ceny 
piva dle původu a druhu jeho.

Nádoby s pivem (sudy, láhve, bedny atd.) 
musí míti vyznačenu stupňovitost piva a značku j 
pivovaru, po případě- stáčeče. Označení ta musí ; 
býti trvanlivá a zřetelná.

O přípustnosti a výši přirážek uvedených 
v § 1 rozhoduje příslušný politický úřad I. stolice 
k žádosti hostinského nebo příslušného živno
stenského společenstva. Schválení přirážky musí 
býti výslovně uvedeno na vyhláškách o cenách 
piva v místnostech vyvěšených.

§ 3.
Prodej piva za ceny vyšší, nežli jsou stano

veny tímto nařízením, jest zakázán. Na piva 
nejméně 11 stupňová, určená k vývozu, ceny 
'tyto ani při prodeji v tuzemsku se nevztahují.

§ 6.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 

nařízeni toto provedl v dohodě s ministry vnitra, 
financí a spravedlnosti.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Ffotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Husák v. r.

Dr. Gruber v. r 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Fatká v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Dr. Faitior v. r.

Cis. 632.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. prosince 1920 

o uadkontingentníin příplatku za dodané obili.

Podle zákona ze dne lo. dubna 1920. č. 337 
Sb. z. a n., nařizuje se k provedení a k částečně 
změně §u 5 vládního nařízení ze dne 25. června 
1920, č. 404 Sb. z. a n., toto:

§ 1.

Zemský- obiiní ústav zaplatí zemědělci za 
obili: pšenici (nebo špaldu), žito a ječmen, které 
skutečně dodá nad individuelriě jemu předepsaný 
kontingent (§ 8 Vládního nařízení ze dne 11. čer
vna 1920, č. 390 Sb. z. a n., a § 13 vyhlášky mini
sterstva pro zásobování lidu zc dne 28. června 
1^20, č. 423 Sb. z. a n.), nadkantingentrd příplatek, 
a to za pšenici (nebo špaldu) a žito Kč 90'—. za 
ječmen Kč 50-—, za skutečně dodaný 1 q čisté 
váhy.

Tento nadkontingentní příplatek se připojuje 
k cenám (s případným rychlostním příplatkem) 
určeným vládním nařízením ze dne 25. června 
1920, č. 404 Sb. z. a n., o přejímacích cenách obil
nin, luštěnin a olejnatých plodin sklizně 1920, a 
tvoří' s nimi plnou přejímací cenu.

Za oves, kukuřici, proso, pohanku a zadinu se • 
neplatí nadkontingentní příplatek.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají 
pod ustanovení zákona o trestání válečné lichvy, 
trestají se dle § 2 zákona zc dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n.

Š 5.

Nařízení toto nabývá právní účinnosti dnem 
vyhlášení, kterýmž dnem přestává platit: nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 26. dubna 
1920, čís. 301 Sb. z. a n.

§ 5, odst. 2., vládního nařízení ze dne 25. čer
vna 1920, č. 404 Sb. z.~a n., mění se takto:

Předepsaný kontingent ušlechtilého obilí, 
totiž pšenice (špaldy) a žita, lze vzájemně nahra- 
diti, při čemž 1 q pšenice (špaldy) počítá se za 1 q 
žita a opačně. Právo na vyplacení tohoto nadkon- 
tingentního příplatku vzejde jen tehdy, když je 
odvedeno celé množství obilí, vycházející sečte
ním obou druhů kontingentu (pšenice a žita), 'loto 
právo ie nezávislé Via výši dodávek na kontingent


