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173.
Vládní nařízení 

ze dne 1. srpna 1923,
kterým se činí opatření pro přechodné hospo

daření lihem.

Vláda československé republiky nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou, toto:

§ I-

(1) Veškerý líh, který v době, kdy toto na
řízení nabude platnosti, jest anebo který po 
dobu účinnosti tohoto nařízení bude vyroben, 
jakož i líh z celní ciziny dovezený jest pod 
státní závěrou. •

(2) Závěra tato má ten účinek, že pod zá
věru daný líh smí býti jen dle pokynů státní 
finanční správy či touto pověřeného lihem 
hospodařícího orgánu dobrovolně neb nucené 
vyklizen, zpracován, či spotřebován a že jím 
nemůže býti jakkoli nakládáno bez předcho
zích pokynů výše jmenované finanční správy 
neb lihem hospodařícího orgánu.

(3) Bylo-li těmto pokynům vyhověno, zá
věra pomíjí. Uvolněný líh vrací se opětně pod 
státní závěru, když nebyly splněny podmínky, 
za nichž uvolnění se stalo.

§ 2.

(i) V důsledku závěry v předchozím vyslo
vené jest každý výrobce lihu, podléhajícího 
ať výrobní, ať spotřební dávce, jakož i každý 
dovozce lihu z ciziny povinen veškeré vyro
bené nebo z celní ciziny dovezené množství 
lihu se zřetelem na skutečnou, dle platících 
předpisů přípustnou výtratu předati státní

finanční správě nebo orgánu hospodařením 
lihem pověřenému.

(2) Kdyby výrobce nebo dovozce lihu po
vinnosti v předchozím odstavci vyslovené 
z jakéhokoli důvodu nedostál, zapraví ve 
prospěch státní pokladny za každý státní 
správě nebo orgánu lihem hospodařícímu ne
předaný hektolitrový stupeň alkoholu, vedle 
připadající dávky ať výrobní, ať spotřební, 
částku 10 Kč.

(3) Státní správa finanční, případně lihem 
hospodařící orgán jsou povinny převzíti od 
výrobců lihu řádně jim předaný líh za cenu, 
kterou při hospodaření státním stanoví vláda, 
nebo, byl-li hospodařením lihem pověřen jiný 
orgán, sjedná tento orgán s výrobci nebo 
s jich ústřední organisací. Nedojde-li k do
hodě posléze zmíněných, rozhodne rozhodčí 
soud obchodní a živnostenské komory v Praze.

§ 3.
K pitným účelům smí býti použito toliko 

čištěného lihu, jenž odpovídá typu, který bude 
stanoven meziministerským komitétem pro 
likvidaci československé komise lihové. Na 
líh podléhající dávce výrobní se toto ustano
vení nevztahuje.

§ 4.
Dovoz lihu bez rozdílu stupňovitosti, jakož 

i jiných pálených lihových tekutin, obsahují
cích více než 70 objemových procent alkoholu, 
podléhá povolení, které udílí ministr obchodu 
za souhlasu ministrů financí, sociální péče 
a zemědělství.

§ 5.
(i) Výrobce lihu podléhajícího výrobní 

dávce jest zproštěn povinnosti v důsledku zá
věry jemu uložené, zaváže-li se, že při podání 
výrobní ohlášky současně s výrobní dávkou, 
jakož i daní z obratu zapraví do státní po
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kladny licenční poplatek částkou 8 20 Kč za 
každý hektolitrový stupeň alkoholu.

(2) Ministr financí jest zmocněn, aby vý
měru licenčního poplatku dle potřeby změnil.

(3) Zapravený licenční poplatek může býti 
vrácen, prokáže-li plátce, že výroba lihu ná
sledkem úředně zjištěné poruchy byla zne
možněna.

(4) Líh podléhající výrobní dávce, jenž byl 
dle ustanovení § 6 zákona o dani z lihu k daně- 
prostému použití uskladněn a dodatečně zda
něn, uvolní se, zaváže-li se výrobce zapraviti 
vypadající licenční poplatek a prokáže-li, že 
převzatému takto závazku vyhověl.

§ 6.

Vláda pověřuje dnem 1. září 1923 počínaje 
až do provedení zákonné úpravy, nejdéle však 
na dobu pěti let „Společnost pro zpeněžení 
lihu, společnost s r. o. v Praze“, v dalším 
prostě společnost zvanou, hospodařením lihem 
a přenáší na ni všechna oprávnění z předcho
zích ustanovení tohoto nařízení plynoucí, po
kud tato nejsou výslovně státní pokladně vy
hrazena.

§ 7.

í1) Podnikatelé hospodářských a průmy
slových lihovarů včetně drožďáren, dále rafi
nerií, svobodných skladišť lihových a denatu- 
roven lihu jsou povinni dbáti všech příkazů 
daných společností v mezích její oprávnění 
a prováděti je.

(2) Podnikatelům hospodářských a průmy
slových lihovarů včetně drožďáren, jakož 
i rafinerií lihu se ukládá, aby po čas výroby 
prvním dnem každého měsíce ohlásili společ
nosti množství surového, případně čištěného 
lihu, získaného v měsíci předcházejícím, 
jakož i pravděpodobné množství lihu, které 
bude vyrobeno nebo rafinováno v měsíci nad
cházejícím, jakož i aby na žádost společnosti 
zaslali této veškeré výkazy, jichž potřebuje 
k provedení svých úkolů.

§ 8.

C1) Zdráhal-li by se majitel, výrobce nebo 
přechovávač lihu podrobiti se příkazům da
ným společností v mezích oprávnění z před
chozího plynoucích, může ministerstvo pro 
zásobování lidu na návrh společnosti zaříditi 
prostřednictvím politického úřadu I. stolice 
nucené odebrání lihových zásob.

(2) Totéž možno zaříditi, jde-li o líh, při 
němž není známo jméno nebo bydliště toho, 
jemuž přísluší disposiční právo na líh, aneb 
toho, na jehož účet jest líh složen.

(s) Nuceně odebrané zásoby musí poslední 
držitel až do odvezení zdarma pečlivě opa- 
trovati.

§ 9.

(!) Poměr společnosti ke státní finanční 
správě, zejména rozsah vzájemných práv 
a povinností, upraven bude smlouvou, uzavře
nou mezi státní finanční správou a společ
ností.

(2) Volba předsednictva společnosti pod
léhá schválení ministra financí.

§ 10.

Veškerá činnost společnosti podléhá státní 
kontrole, která upravena bude zvláštní in
strukcí, již ministerstvo financí ve shodě se 
společností vydá.

§ 11.
í1) Prodejní cenu lihu zdaněného dávkou 

spotřební stanoví vláda, ceny nezdaněného 
lihu pro tftzemskou spotřebu stanoví mini
sterstvo financí, v obou případech po slyšení 
společnosti.

(2) Ceny Jihu pro vývoz, ať ve stavu pů
vodním nebo zpracovaném, určuje společnost.

§ 12.
(1) Společnost zahájí svoji působnost, 

z předchozího ustanovení vyplývající, dnem 
1. září 1923 a tím dnem ukončí meziminister- 
ské komité pro likvidaci československé ko
mise lihové svoji působnost, pokud odnášela 
se k samostatnému hospodaření lihem.

(2) Disposice, učiněné meziministerským 
komitétem pro likvidaci Československé ko
mise lihové včetně do 31. srpna 1923, podrží 
platnost a společnost jest povinna k nim při- 
hlížeti a je provésti.

(3) Meziministerské komité pro likvidaci 
československé komise lihové v Praze předá 
dnem 1. září 1923 hospodaření lihem společ
nosti, podle ustanovení § 6 tohoto nařízení zří
zené, a pověřuje se, aby provedlo vedle likvi
dace Československé komise lihové, jemu na
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řízením vlády ze dne 19. října 1922, č. 300 
Sb. z. a n., uložené, též svoji vlastní.

§ 13.

(!) Přestupky tohoto nařízení trestají poli
tické (státně-policejní) úřady (administra
tivní policejní vrchnosti) I. stolice peněži
tými pokutami až do Kč 2.000-— nebo věze
ním až do 6 měsíců, pokud trestný čin nepod
léhá přísnějšímu trestu. Stanovené tresty lze 
za přitěžujících okolností uložiti též vedle 
sebe.

(2) Témuž trestu jako pachatel podléhá 
ten, kdo navádí jiného k některému z trest
ných činů nebo spolupůsobí při jich páchání.

(3) Není-li stíhání nebo potrestání určité 
osoby proveditelné, lze uznati na propadnutí 
předmětu nebo výtěžku zaň strženého vc pro
spěch státu.

§ 14.

(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. září 1923 a provedením jeho pověřeni jsou 
ministr financí v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

(2) Současně zrušují se ustanovení, obsa
žená v §§ 5 až včetně 29 nařízení vlády ze dne 
7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n., a ve vládním 
nařízení ze dne 14. dubna 1921, č. 162 Sb. z. 
a n.

Švehla v. r.

Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Srba v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.

Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Bechyně v. r. 
Br. Hodža v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Káilay v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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