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Sbírka zákonů a nařízení, č. 112.

112.

§ 6.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 23. března 1921

Ministerstvo pro zásobování lidu může zmoč.
niti Československou pivovarskou komisi v Pra
ze, aby nad zachováváním těchto předpisů dozí
rala a po případě aby, bude-li dostatečně surovin,
zvýšila přiměřeně výrobní kontingent stanovený
v § 1.

o omezení výroby a o neiuižší hutnotě piva.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
5. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

'§ 7.
§ 1.

Počínaje 1. lednem 1921 smějí pivovary v ka
lendářním roce prodali nebo jinak do odbytu uvésti nejvýše onen počet hektolitrů piva výčep
ního, který se rovná jedné dvacetině počtu da
ňových stupňů jejich roční úředně zjištěné výroby
dle poměru výrobních let 1911/12 a 1912/13. Z do
voleného ročního množství připadá na I. a IV. ka
lendářní čtvrtletí po 20%, na II. a III. kalendářní
čtvrtletí po 30%.
^Pět hektolitrů ležáku .počítá se za 8 hekto
litrů piva výčepního; pět hektolitrů piva speciál
ního počítá se za 11 hektolitrů piva výčepního.

Do odbytu uváděné pivo výčepní nesmí býti
nižší hutnoty, než jaká odpovídá mladince nej
méně o pěti cukroměrných stupních výtažku; do
odbytu uváděný ležák nesmí býti nižší hutnoty,
než jaká odpovídá mladince nejméně o osmi cu
kroměrných stupních výtažku, do odbytu uváděné
pivo speciální nesmí býti nižší hutnoty, než jaká
odpovídá mladince nejméně o ll cukroměrných
stupních výtažku.

§ 8.
Přestupky tohoto nařízení trestají se dle § 21
zákona ze dne 15. dubna 1920, č, 337 Sb. z. a n.

§ 2.
Pro pivovary, kterým byl příslušným úřadem
základ pro příděl surovin stanoven příznivěji než
dle průměru daňových stupňů výrobních let
1911/12 a 1912/13 vypočítává sc dovolený počet
hektolitrů ze základu opraveného (§ 15 vládního
nařízení ze dne 3. září 1920, č. 544 Sb. z. a n.).
§ 3.
Pivovarům, u nichž počet hektolitrů dle § 1
tohoto nařízení nestačí na 24 várky ročně, zvy
šuje se dovolené množství ročního odbytu na to
lik hektolitrů piva výčepního nebo ležáku, kolik
odpovídá 24 várkám o ftejnižším dosavadním varu.
§ 4.

§ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti pro území
Čech, Moravy a Slezska dnem vyhlášení; sou
časně pozbývá platnosti nařízení vlády republiky
československé ze dne 24. října 1919, č. 564 Sb.
z. a n., a ze dne 25. června 1920, č. 414 Sb. z. a n.
Na Slovensku a v Podkarpatské /Rusi nabý
vají dnem vyhlášení účinnosti toliko ustanovení
§§ 7 a 8 tohoto nařízení, jinak zůstávají v plat
nosti předpisy dosavadní.
Nařízení toto
31. srpna 1921.

pozbývá

platnosti

dnem

10.

Ministru pro zásobování lidu še ukládá, aby
.
Pivovary, které v jednotlivém čtvrtletí od
budou méně než množství dovolené, mohou pře- | toto nařízení provedl.
nesti množství nevyužité na čtvrtletí následující.
Na první čtvrtletí r. 1921 přenesou se pivovarům
Černý v. r.
vainí oprávnění jejich v měsíci prosinci 1920 ne
Dr. Šusta v. r.
využitá tím ^způsobem, že za každých pět da Dr. Popelka v. r.
ňových stupňů nevyužitých přenese se jim jeden Dr. Hotowetz v. r,
Dr. Procházka V. r.
hektolitr piva výčepního.
Dr. Kovařík v. r.
Hanačík v. r.
Husák
v.
r.
Dr.
Gruber v. r.
§ 5.
Dr. Brdlík v. r.
D množství odbytu dle § l tohoto nařízení Dr. Burger v. r.
dovoleného nezapočítává se pivo dodané dle pří Dr. Patka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
kazu ministerstva pro zásobování lidu anebo jiného k tomu oprávněného činitele pro zvláštní
účely (pivo pro dělnictvo těžce pracující a pod.).

