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262.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. září 1922,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze 
dne 9. prosince 1919, č. 651 Sb. z. a n., o opa
třeních pro právní čekatele, kterým bylo 

válkou znemožněno konati civilní služby.

Podle císařského nařízení ze dne 17. srpna 
1916, č. 262 ř. z., se nařizuje:

§ 2.

Výhod ustanovení v tomto nařízení účastni 
jsou kandidáti advokacie, kteří v době, kdy 
toto nařízení nabude účinnosti, anebo do jed
noho měsíce po té, v seznamu kandidátů advo
kacie zapsáni budou.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti.

§ 1.

Vládní nařízení ze dne 9. prosince 1919, 
č. 651 Sb. z. a n., ve znění upraveném naříze
ním ze dne 23. března 1920, č. 176 Sb. z. a n., 
mění se takto:

1. Odstavec 2. článku 1. zní:
„Pro kandidáty advokacie, kteří před na

stoupením voj enské služby byli zapsáni do se
znamu kandidátů nebo byli v praxi soudní po
dle § 2, lit. a), b), advokátního řádu započi- 
tatelné do praxe advokátní a teprve později 
do seznamu kandidátů advokacie byli zapsáni, 
dále i pro kandidáty, kteří do dvou let po skon
čení právnických studií službu vojenskou na
stoupili a do dvou let po jejím skončení vstou
pili do praxe, platí toto ustanovení:"

2. Odstavec 4. článku 1. zní:

„K advokátní zkoušce může však býti při
puštěn kandidát, který prokáže/ že byl alespoň 
po dva a půl roku prakticky zaměstnán způ
sobem v § 5, odst. 1., zákona ze dne 31. ledna 
1922, č. 40 Sb. z. a n., naznačeným, z toho nej
méně po dva roky u advokáta, a dosáhl hod
nosti doktora práv.“

Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r. 
černý v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.

Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Srba v. r.

263.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. září 1922,

jímž se stanoví prodejní ceny lihu.

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

I. Prodejní ceny lihu čistého:

§ 1.
Nejvyšší cena zdaněného čistého pitného 

lihu při dodávce
v jímkách s obsahem nadlO.OOOky 

jest ...........................................Kč 3.510-—
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nad 480 hl° alkoholu v jedné ná
době jest .................................  „ 3.530 —

nad 288 hl° až včetně do 480 hl° 
v jedné nádobě jest................ „ 3.535'—

nad 192 hl° až včetně do 288 hl° 
v jedné nádobě jest................ „ 3.540 —

nad 96 hl° až včetně do 192 hl° 
v jedné nádobě jest................ „ 3.545-—

pod 96 hl° až včetně do 25 hl°. .. „ 3.600—-
za hektolitr alkoholu (100 hektolitrových 
stupňů).

§ 2.
Při prodeji v drobném stanoví se nej vyšší 

cena zdaněného čistého lihu takto:
a) při prodeji přes 5 litrů..............Kč 37'—
b) při prodeji množství 5 litrů

a méně......................................... „ 38-—
za 1 prostorový litr 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%, mě
řeno při + 12° B.

§ 4.
Nejvyšší cena čistého daněprostého lihu pro 

spotřebu tuzemskou při dodávce nad 460 hl° 
v jedné nádobě jest
a) k účelům vědeckým a průmyslovým (ke

zvláštní denaturaci v podniku odběrate
lově) ...........................................Kč 750'—

b) k výrobě octa...........................  „ 780-—
za hektolitr alkoholu (100 hl°).

Tyto základní ceny zvyšují se při dodávce 
pod 460 hl° v jedné nádobě poměrně dle 
násl. § 5.

•II. Prodejní ceny lihu d e n a turo
va n é h o.

§ 6.

■ Pro drobný prodej obecně denaturovaného 
lihu v množství 25 litrů a níže platí tyto nej
vyšší ceny:
při prodeji aspoň 1 litru........ ..........Kč 8-50

při prodeji méně než 1 litru, avšak
aspoň Vž litru ................... .......... „ 430

za půl litru
při prodeji méně než Vž litru. .......... „ 2 20
za čtvrt litru bez nádoby.

Líh obecně denaturovaný v drobném pro
deji musí obsahovati nejméně 90 objemových 
procent alkoholu, měřeno při -ý 12° R.

§ 7.
Prodejní ceny lihu čistého a denaturova

ného, stanovené v §§ 1, 4 a 5, rozumějí se 
při výpravě z rafinerie nebo svobodného skla
diště dle úředního zjištění při výpravě zboží, 
při výpravě z jiných skladišť nebo denatu- 
rovny dle zjištění při expedici, za hotové bez 
případných zemských neb obecních dávek, 
a zasílá-li se drahou, s vyplaceným dovozným 
do stanice určení, avšak na nebezpečí pří
jemcovo.

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

§ 8.
Ve všech prodejních cenách lihu v před

chozích oddílech stanovených zahrnuta jest 
též daň z obratu.

§ 9.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a týmž dnem zrušuje se nařízení 
vlády republiky československé ze dne 10. 
listopadu 1921, č. 406 Sb. z a n.

§ 5.
Nejvyšší cena lihu denaturovaného obecným 

prostředkem denaturačním ve velkém, t. j. při 
celkové dodávce přes 460 hl°, jest Kč 700-—• 
za hl alkoholu (100 hl°), včetně denaturač- 
ních prostředků a kontrolního poplatku.

Tato základní cena zvyšuje se při dodávce 
460 hl° obecně denaturovaného lihu a níže 
takto:
nad 176 až do včetně 460 hl°........Kč 720-—
nad 80 až do včetně 176 hl°.......... „ 730 —
nad 25 až do včetně 80 hl°............ „ 740'—

§ 10.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr financí a pro zásobování lidu.

Udržal v. r.
Šrámek v. r. Srba v. r.
Staněk v. r. L. Novák v. r,
Dr. Dolanský v. r. A. Novák v. r.
Tučný v. r. Habrman v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.


