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406.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 10. listopadu 1921, 

jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin.

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

I. Prodejní ceny lihu čistého.

§ I-

Nej vyšší cena zdaněného čistého pitného 
lihu při dodávce

nad 480 hl° alkoholu v jedné
nádobě jest ............................. . . Kč 4120—

nad 288 hlo až včetně do
480 hlo v jedné nádobě jest . . . . „ 4125—

nad 192 hl° až Včetně do
288 hl° v jedné nádobě jest . . . . „ 4130—

nad 96 hl° až včetně do
192 hl° v jedné nádobě jest . . . „ 4135—
za hektolitr alkoholu (100 
stupňů).

hektolitrových

Při výpravě ze soukromého svobodného 
skladiště s rafinerií místně nespojeného jest 
majitel skladiště oprávněn k těmto cenám 
připočítati skutečný náklad dovozu z rafine
rie do soukromého svobodného skladiště a 
schodek dopravní. Tato přirážka musí býti 
v účtu zvláště označena.

§ 2.

Pro dodávky od 100 litrů (96 hl°) níže sta
noví se cena zdaněného čistého pitného lihu 
takto:

a) při prodeji v množství přes
.25 litrů až do 100 litrů................... Kč 43-—

b) při prodeji v množství přes
5 litrů až do 25 litrů ......... „ 44-—

I c) při prodeji v množství 5 litrů
[ a méně . . ..........................................Kč 45-50

i za 1 litr alkoholu bez nádoby.

§ 3.

Alkoholový obsah čistého pitného lihu musí 
činiti při množství přes 25 litrů nejméně 
95% a při množství do 25 litrů nejméně 
94%, měřeno při -|- 12° R.

§ 4.

Nejvyšší cena čistého lihu daněprostého 
pro spotřebu tuzemskou při dodávce had 
480 hl° v jedné nádobě jest:

a) k účelům vědeckým .... Kč 1200-—

b) k účelům průmyslovým (ke 
zvláštní denaturaci v podniku od
běratele) .......................................... ..... 1000-—

c) k výrobě octa........................... 1200-—
za hektolitr alkoholu (100 hl°).

Tyto základní ceny zvyšují se při dodávce 
pod 480 hl° v jedné nádobě poměrně dle 
§§ 1 a 2.

II. Prodejní ceny lihu denaturovaného.

§ 5.

Nejvyšší cena lihu denaturovaného obec
ným prostředkem denaturačním ve velkém,
t. j. při celkové dodávce přes 500 1, jest 
Kč 700-— za hektolitr alkoholu (100 hlo), 
včetně denaturačních prostředků a kontrol
ního poplatku.

Tato základní cena zvyšuje se při dodávce 
pod 500 litrů obecně denaturovaného lihu 
takto:

nad 200 litrů do 500 litrů na ... . Kč 720-— 

„ 100 „ „ 200 „ „....„ 730 —
» 25 „ „ 100 „ 740—
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§ 6.

Pro drobný prodej obecně denaturovaného 
lihu v množství pod 25 litrů platí tyto nej-
vyšší ceny:

při prodeji aspoň 1 litru ... Kč 8-60 za litr 
za půl litru ........... „ 4-40
za čtvrt litru .......... 2-30
bez nádoby.

Líh obecně denaturovaný v drobném pro
deji musí obsahovat! nejméně 90 objemo
vých procent alkoholu, měřeno při 12o R.

III. Prodejní ceny lihovin.

§ 7.

Nejvyšší cena za litr tuzemského rumu 
s obsahem nejméně 40% alkoholu, měřeno 
při -j- 12o R; jest, ať se dodává v sudech neb 
v jiných nádobách:

a) při dodávce větší než
1 litr ............. Kč 21-50 za litr

b) v drobném prodeji 
nad půl litru do jed-

noho litru . . . . . „ 25-50
za půl litru . . , ... „ 15—
za čtvrt litru . . ... „ 7-60
za osminu litru . . . . „ 3-90

§ 8.

Mimo tuzemský rum 40procentní (§ 7) do
voleno jest prodávati tuzemský rum s obsa
hem alespoň 60% alkoholu, měřeno při 
+ 12° R, v lahvích o 1 litru obsahu, za tyto 
nejvyšší ceny:

v drobném prodeji....................Kč 42-—
pro překupníky  ...................... 36-—

obojí s lahví za těchto podmínek:

Láhve musí býti opatřeny nálepkou, ne
soucí zřetelný nápis :

„1 litr rumu GOprocentního 
za maximální cenu prodejní Kč 42-— 

s lahví"
a označení výrobny rumu.

§ 9.

Nejvyšší cena za litr výčepní kořalky s ob
sahem nejméně 20 procent alkoholu, měřeno 
při -j- 12° R, jest, ať se dodává v sudech neb 
v jinách nádobách:

a) při dodávce v celkovém množ-
ství přes 1 litr .... ............. Kč 11-
v drobném prodeji: 
nad půl litru do jed-

noho litru................ Kč 13-— za litr
za půl litru ...... „ 7-50
za čtvrt litru . . . . . ., 3-85
za osminu litru . . . . ., 1-95

§ 10.
Nejvyšší ceny 40procentního tuzemského 

rumu (§ 7) a výčepní kořalky (§ 9) rozumějí 
se ze závodu prodávajícího bez případných 
zemských nebo městských dávek, bez lahví 
neb sudů a bez obalu. Takovéto přirážky musí 
býti v účtě zvláště označeny.

§ 11.
Výrobci lihovin a živnostníci, kteří líh a li

hoviny prodávají, musí stanovené nejvyšší 
ceny s udáním povinného obsahu alkoholu ve 
své prodejní místnosti označí ti na nápadném 
místě čitelným písmem.

IV. Předpisy pro výrobu a prodej lihovin.

§ 12.
Výroba a prodej tuzemského rumu, obsa

hujícího méně než 40 procent alkoholu, jakož 
i výčepní kořalky, obsahující méně než 20 pro
cent alkoholu, jsou zakázány.

§ 13.

Dozorem nad dodržováním ustanovení §§ 7 
až 12 u výrobců, prodavačů a výčepníků zboží, 
označeného v uvedených paragrafech, pově
řeno jest ministerstvo pro zásobování lidu 
v dohodě s Československou komisí lihovou.

Výrobci, prodavači a výčepníci zboží, ozna
čeného v těchto paragrafech, jsou povinni, 
aby kontrolním orgánům, ustanoveným mi
nisterstvem pro zásobování lidu neb českoslo
venskou komisí lihovou, dovolili vstoupiti do 
výrobních, výčepních i prodejních místností, 
dále aby připustili vzetí vzorků z pohotových 
zásob. Na zvláštní písemné zmocnění, vydané 
pro každý jednotlivý případ ministerstvem 
pro zásobování lidu aneb československou ko
misí lihovou, mohou titó kontrolní orgánové 
nahlížeti i do obchodních knih a záznamů, po
kud tyto s výrobou, prodejem nebo výčepem 
lihovin souvisejí.

Kontrolním orgánům jest šetři ti ustano
vení druhé věty §u 8 ústavního zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 293 Sb. z. a n.
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Náklady s těmito úředními výkony spojené 
hradí výrobce, po případě prodavač neb vý
čepník, pokud bude těmto prokázáno, že ne
vyhověli ustanovením tohoto nařízení.

V. Závěrečná ustanovení.

§ 14.

Ve všech prodejních cenách lihu a lihovin, 
v předchozích oddílech I. až III. stanovených, 
zahrnuta jest též daň z obratu.

§ 15.

Prodejní ceny lihu čistého a denaturované- 
ho, stanovené v předchozích oddílech I. a II., 
rozumějí se při výpravě z rafinerie nebo svo
bodného skladiště dle úředního zjištění při 
výpravě zboží, při výpravě z jiných skladišť 
nebo denaturovny dle zjištění při expedici, za 
hotové bez případných zemských neb obecních 
dávek, a zasílá-li se drahou, s bezplatným do
dáním do podací stanice rafinerie, skladiště 
nebo denaturovny, avšak na nebezpečí pří
jemce.

Kupující nemá práva, nedodá-li vlastních 
sudů, voliti sudy určité velikosti. Cena účtuje 
se dle množství hektolitrových stupňů v jed
notlivých sudech obsaženého.

§ 16,

Přestupky tohoto nařízení, pokud dle plat
ných zákonů nepodléhají vyšším trestům, tre
stají okresní politické úřady, na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi administrativní policej
ní vrchnosti pokutou až do Kč 20.000-— aneb 
vězením až do 6 měsíců.

§ 17.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení pro celé území československé repu
bliky. Zároveň zrušuje se nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 16. listopadu 
1920, č. 620 Sb. z. a n.

§ 18.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr financí a ministr pro zásobování lidu.

Dr. Beneš v. r.
černý v. r. 
Habrman v. r.
A. Novák v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze,


