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28.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 9. února 1924,
kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny ne
zdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu.
Článek I.
Podle §u 11 vládního nařízení ze dne
1. srpna 1923, č. 173 Sb. z. a ni, kterým se činí
opatření pro přechodné hospodaření lihem,
stanoví se nejvyšší prodejní ceny nezdaněného
lihu pro tuzemskou spotřebu takto:
A. Nejvyšší prodejní cena čistého, daněprostého lihu pro spotřebu tuzemskou při do
dávce nad 460 hl. st. v jedné nádobě jest:
a) k účelům vědeckým . . . . • Kč 750,
b) k výrobě octa................... .... • Kč 780,
c) k účelům průmyslovým (k zvlášt
ní denaturaci v podniku odběra
telově) ...................................... Kč 400,
d) k přípravě dynalkolu ■ • • • Kč 180
za 1 hl alkoholu (100 hl. st.).
Tyto základní ceny, vyjímaje cenu lihu
k přípravě dynalkolu, zvyšují se při dodávce
pod 460 hl. st. v jedné nádobě poměrně podle
následujícího oddílu B.
B. Nejvyšší prodejní cena lihu denaturovaného obecným prostředkem denaturačním ^ve
velkém, to jest při celkové dodávce přes
460 hl. st., jest................................. ^

za 1 hl alkoholu (100 hl. st.), včetně denaturačních prostředků a kontrolního poplatku.
Tato základní cena zvyšuje se při dodávce
460 hl. st. a níže takto:
nad 176 až do včetně 460 hl. st. . . Kč 415,
nad 80 až do včetně 176 hl. st. . . Kč 420,
nad 25 až do včetně 80 hl. st. . . Kč 430.
C. Pro drobný prodej obecně denaturovaného lihu v množství 25 litrů a níže platí tyto
nejvyšší ceny:
při prodeji alespoň 1 litru .... Kč 5—,
při prodeji méně než 1 litru, avšak
alespoň půl litru........................Kč 2-60
za půl litru,
při prodeji méně než půl litru . . Kč 1-40
za čtvrt litru,
vesměs bez nádoby.
Líh obecně dehaturovaný musí býti pro
dáván v té stupňovitosti, v jaké prodavač jej
obdržel, ne však v nižší než 90 objemových
procent, měřeno při -(- 12° R.
článek II.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem
l. února 1924; jí doznávají změny nojv^ěši
rodei ní ceny, stanovené v §§ 4, 5 a 6 vládího nařízení ze dne 9. září 1922, č. 263 Sb.
a n., a změněné vládním nařízením ze dne
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