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431.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921,

jímž se mění nařízení vlády ze dne 31. pro- 

. since 1920, č. 678 Sb. z. a n., k provedení zá

kona z 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., 

o způsobu zdaňování piva.

Na základě článku III. zákona z 22. prosin
ce 1920, č. 676 Sb. z. a n., nařizuje se:

Článek I.
Ustanovení, obsažená v článku I. vládního 

nařízení ze dne 31. prosince 1920, č. 678 Sb. 
z. a n., pod titulem „§ 1, poslední odstavec", 
mění se následovně:

Pivem rozumí se slabě alkoholický nápoj, 
vzniklý zkvašením mladinky, připravené z lá
tek škrobnatých nebo cukernatých s přísadou 
chmele.

Ve smyslu zákona považuje se s ohledem 
na výměru daně:

1. za pivo výčepní ono pivo, které fee pro
dává jako pivo výčepní (obyčejné) a odpovídá 
mladince nejvýše o osmi stupních saccharo- 
metrických, měřených při 14° R;

2. za ležák ono pivo, které se prodává pod 
tímto označením nebo které odpovídá mladin
ce o více než 8° a méně než 11° shora uve
deného druhu;

3. za pivo speciální ono pivo, které se pro
dává pod zvláštním označením, jež nevy
jadřuje pouze místo původu, nebo které od
povídá mladince aspoň o 11° shora uvedeného 
druhu;

4. jta pivo cizozemské ono pivo, jež se do
váží jako pivo speciální (č. 3.) nebo jež není 
při dovozu opatřeno úředním osvědčením do
vážejícího státu, že pivo má stupňovitost od
povídající pouze pivu výčepnímu (č. 1.) nebo 
ležáku (č. 2.).

Na odchylky, nepřesahující více než o 0 o° 
shora uvedené hranice, netřeba brati zřetele, 
pokud se tyto odchylky nevyskytují pravi
delně a pokud se pivo neprodává za cenu draž
ší, odpovídající zjištěné vyšší stupňovitosti.

Za pivo považuje se též mladinka, které se 
nepoužije k další výrobě piva a která se vy
dává z výrobny k přímé spotřebě; daň se 
zapravuje dle stupňovitosti, směrodatné pro 
jednotlivé druhy piva.

článek II.

§ 35 vládního nařízení z 16. prosince 1919, 
č. 666 Sb. z. a n., nahrazuje se následujícím 
zněním:

§ 35.

Důchodkový dozor vykonávají finanční 
úřady dle svojí působnosti a příslušnosti. 
Bezprostředním dozorčím úřadem jest dů
chodkový kontrolní úřad, jehož příslušnost se 
řídí dle místa výroby, prodeje nebo převzetí 
nápojů dani podléhajících.

Dozorčí orgánové jsou oprávněni bráti pro 
úřední rozbor vzorky nápojů, o nichž je po
chybným, pod který druh nápojů nebo pod 
kterou sazbu je sluší zařaditi.

Pokud se zákonem nebo tímto nařízením 
ukládá povinnost ku konání zápisů, musí tyto 
zápisy býti uchovávány k účelům důchodko- 
vého dozoru po dobu tři let.
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článek III.

V 1. odst. §u 37 vládního nařízení ze 16. 
prosince 1919, č. 666 Sb. Z/ a n., se slova „vy
jmenovaných v § 1, č. 1. 'až 5. zák.“ zrušují 
a nahrazují novým zněním „vyjmenovaných 
v § 1, č. 1. až 6„ zák.“.

článek IV.

října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání vá
lečné lichvy, stíhají se dle § 2 zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.

Dr. Dolanský v. r. 

Staněk v. r.

Dr. Dérer v. r. 

černý v. r.

Dr. Mičura v. r. 

A. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Dr. Vrbenský v. r 

Dr. šrobár v. r.

L. Novák v. r. 

Habrman v. r.

Tučný v. r. 

Srba v. r.

432.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 1. prosince 1921 

o zrušení nejvyšších cen piva.

§ 5.

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, 
aby nařízení toto provedl v dohodě s ministry 
vnitra, financí, obchodu, spravedlnosti a ze
mědělství.

Dr.

Udržal v. r. 

černý v. r.

A. Novák v. r. 

Dr. šrobár v. r. 

Dr. Dolanský v. 

L. Novák v. r. 

Šrámek v. r.

Beneš v. r.

Tučný v. r.

Staněk v. r. 

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

r. Srba v>r.

Dr. Dérer v. r. 

Dr. Mičura v. r.

433.

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

§ 1.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 11. února 1921, č. 63 Sb. z. a n„ o nej
vyšších cenách piva, se zrušuje.

Kdo by žádal za pivo ceny zřejmě pře
mrštěné, bude stíhán podle zákona ze dne
17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n„ o trestání 
válečné lichvy.

• § 2.
V každé místnosti, ve které se pivo čepuje 

nebo prodává, musí býti zjevně označeny 
ceny piva dle původu a druhu jeho.

Na nádobách s pivem (sudech, lahvích, 
bednách atd.) buďtež označeny trvanlivě a 
zřetelně druh piva (výčepní, ležák, specielní) 
a značka pivovaru, po případě stáčeče.

Na pípách nebo výčepních kohoutcích bu
diž způsobem pro kupujícího zřetelným vy
značen druh piva, jež se právě čepuje.

Přestupky tohoto nařízení, pQkud se ne
trestají dle ustanovení zákona ze dne 17.

Vyhláška ministra financí 

ze dne 30. listopadu 1921 

o směrnicích stanovených Reparační komisí 

pro označení předválečných rent dle článku 
203., al. 2., mírové smlouvy St.-Germainské.

Na základě zákona ze dne 18. března 1921, 
č. 124 Sb. z. a n„ provedeno bylo nařízením 
vlády republiky Československé ze dne 7. dub

na 1921, č. 151 Sb. z. a n„ zjištění a sezname- 
nání dluhopisů předválečného nezajišteneho 
státního dluhu, rakouského a společného stát
ního dluhu rakousko-uherského, ve smyslu 
článku 203., al. 2„ a jeho přílohy mírové 

smlouvy St.-Germainské.
Reparační komise ustanovila rozhodnutím 

ze dne 31. srpna 1921, čís. 1502:

„1. Rakouskou republikou nebudou ozna
čeny dluhopisy, náležející příslušníkům P 
ných států než republiky Rakouské, ktm^ 
v době, kdy mírová smlouva St.-Germainska 
nabyla působnosti, byly na území republiky 
Rakouské podle velícího ustanoveni zákono
dárství bývalého mocnářství Rakousko-uher
ského nebo republiky Rakouské, nebo ktere 
byly přeneseny na území Rakouské republiky


