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2. 642: Lunty (šňůry zapalovací a trhací 
[zápalnice]),
za 1 kg ryzí váhy................... 10 K;

č. 644: a) Nábojnice s látkou zapalovací, 

též hotové náboje (nabité ná

bojnice),

za 1 kg ryzí váhy . . . . 10 K,

b) zápainičky (kapsle) s látkou 

zapalovací též hotové (nabité), 

za 1 kg ryzí váhy ..... 40 K;

č. 645: a) Prach: za 1 kg ryzí váhy
1. bezdýmný................................... 25 K,

2. černý a) průmyslový ... 5 K.

b) lovecký a -střelný 10 K,

c) pyrotechnický . . 15 K,

b) zboží tohoto sazebního čísla, 

obsahuje-Ii předměty monopolu 

výbušných látek pouze jako 

součástku,

za 100 kg hrubé váhy .... 250 K;

č. 646: a) Nitrocelulosa všech druhů, nitro.
glycerin a veškeré látky nitro- 

glycerin obsahující; 

nitrované látky alifatické a aro

matické, pokud samy o sobě 

jsou výbušnými; 

veškeré třaskaviny, které vy
kazují jako součástky dusičnan 

sodnatý, amonný, draselný, 

barnatý, olovnatý, pak třaska

viny obsahující chlorečnany a

perchloráty:

za 1 kg ryzí váhy........................7 K,

b) azidy a fidmináiy,

za 1 kg ryzí váhy........................ 200 K.

c) zboží tohoto sazebního čísla, ob

sahující předměty monopolu vý

bušných látek pouze jako sou

částku,

za 1 kg ryzí váhy........................20 K.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr 
financi.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Engiiš v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.

Di;. Gruber v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlík v. r.

63.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 11. února 1921
o nejvyšších cenách piva.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 

č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.

Pro tuzemskou spotřebu piva stanoví se tyto 

nejvyšší ceny:

I. Ceny piva z pivovarů za 1 hl:

1. z pivovarů v Cechách, na Moravě a ve 

Slezsku:

a) pivo nejméně 5stupňové ... Kč 154'—,

b) pivo nejméně Sstupňové . . , Kč 223'—,

c) pivo plzeňské nejméně Stupňové Kč 241-—;

2. z pivovarů na Slovensku a v Podkarpat

ské Rusi:

a) pivo nejméně 5stupňové ... Kč 186'—,

b) pivo nejméně Sstupňové ... Kč 229‘—.

II. Ceny piva v prodeji drobném ve 

sklenicích za 1 litr:

1. z pivovarů českých, moravských a slez
ských:

Dovoz, vývoz a průvoz předmětů uvedených 
V saz. pol. 641, b, 645, a, 1. a 2., 646, a a b, smí se 
díti jen s povolením ministerstva financí; pro 
ostatní předměty takového povolení netřeba, 
avšak dosavadní omezení, vydaná úřady vojen
skými nebo politickými, "zůstávají nedotčena.

a) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici....................................Kč 2-48,

b) pivo nejméně Sstupňové ve vý
čepu a přes ulici....................................Kč 3'32,

c) pivo plzeňské nejméně Sstupňové
ve výčepu a přes ulici........................ Kč 3'52;
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2. z pivovarů slovenských a Podkarpatské
Rusi:
a) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici............................ Kč 2-80,
b) pivo nejméně Sstupňové ve vý

čepu a přes ulici............................ Kč 3 40.

K těmto cenám smí býti prodavačem přira
ženo:

1. 20 h za 1 litr, prodává-li se pivo v míst
nosti, a dalších 20 h za 1 litr, prodává-li se pivo 
při koncertech a zábavách;

2. skutečně placené železniční dopravné za 
plné 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 Kč fr— na 1 hl;

3. při odběru piva ze skladu režijní přirážka 
skladníkova do výše Kč 12-— za 1 hl; dopravné 
po ose smí se připočítati jen, pokud převyšuje 
Kč 6‘— za 1 hl;

4. ona část obecní nebo jiné pivní dávky, 
která převyšuje Kč 4'— na 1 hl.

§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 
pivovaru, po případě stáčeče.

Označení ta musí býti trvanlivá a zřetelná.

O přípustnosti a výši přirážek uvedených 
v § 1 rozhoduje příslušný politický úřad I. sto
lice (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi admi
nistrativní vrchnost I. stolice), k žádosti hostin
ského nebo příslušného živnostenského společen
stva. Schválení přirážky musí býti výslovně uve
deno na vyhláškách o cenách piva v místnostech 
vyvěšených.

§ 3.

Prodej piva za ceny vyšší, nežli jsou stano
veny tímto nařízením, jest zakázán. Na piva nej
méně llstupňová určená k vývozu ceny tyto ani 
při prodeji v tuzemsku se nevztahují.

111. C en y piva v prodeji drobném 
v lahvích za 1 litr:

1. z pivovarů českých, moravských a slez
ských :
a) pivo nejméně Sstupňové u stáčeče v bednách

v litrových lahvích....................... Kč 2 48,
v půllitrových lahvích...................Kč 2’68;

b) pivo nejméně Sstupňové u stáčeče v bednách
v litrových lahvích....................... Kč 3-32,
v půllitrových lahvích...................Kč 3'52;

c) pivo plzeňské nejméně Sstupňové u stáčeče 
v bednách
v lahvích litrových...................Kč 3’52,
v lahvích půllitrových...................Kč 3-72;

2. z pivovarů slovenských a Podkarpatské 
Rusi:
a) pivo nejméně Sstupňové u stáčeče v bednách

v lahvích litrových...................... Kě 2 80,
v lahvích půllitrových................. Kč 3-—;

b) pivo nejméně 8stupňové u stáčeče v bednách
v lahvích litrových...................... Kč 3'40,
v lahvích půllitrových..................Kč 360.
Další prodavač v drobném smí si přiraziti 

v Cechách, na Moravě a ve Slezsku 30 h, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi 50 h z;a 1 litr. Při 
podávání s příborem může býti připočteno dalších 
10 h na jednu láhev, ať litrovou či půllitrovou. Vý
lohy dopravní mohou býti započítány jako při pro
deji piya ve sklenicích.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají 
pod ustanovení zákona o trestání válečné lichvy 
(nařízení vlády republiky Československé ze dne
3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n.). trestají se dle § 2 
zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 5.

Nařízení toto nabývá právní účinnosti dnem 
15. února 1921; tímto dnem přestává platiti na
řízení vlády republiky Československé ze dne
3. prosince 1920, č. 631 Sb. z. a n., a ze dne
8. ledna 1921, č. 15 Sb. z. a n.

§ 6.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby 
nařízení toto provedl y dohodě s ministry vnitra, 
financí a spravedlnosti. •

Černý v. r.

Dr. Popelka vi r. 
Dr. řiotowetz v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r.

Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Fajnor v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.Dr. Kovařík v. r.

Husák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


