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222.

Vládní nařízení
ze dne 27. října 1924
o nejvyššíeh cenách piva.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.
z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů způso
bených válkou:
§ 1.
i1) Pro tuzemskou spotřebu piva stanoví se
tyto nej vyšší ceny:
I. Ceny piva z pivovaru za 1 lil včetně státní
daně, zemské (župní) dávky a daně z obratu
s dopravou v místě anebo v okolí, kde jest to
dosud obvyklé:
a)
b)
c)
d)

pivo výčepní 9—10-stupňové
pivo ležákové až 12-stupňové .
pivo plzeňské 9—10-stupňové
pivo plzeňské až 12-stupňové .

. 154 Kč,
. 178 Kč,
. 200 Kč,
. 230 Kč.

_ II. Ceny piva v prodeji drobném ve skleni
cích za 1 litr ve výčepu a přes ulici včetně daně
z obratu:
a) pivo výčepní 9—10-stupňové . 2-20 Kč,
b) pivo ležákové až 12-stupňové . 2-60 Kč,
c) pivo plzeňské 9—10-stupňové . 2-68 Kč,
d) pivo plzeňské až 12-stupňové . 310 Kč.
(2) K cenám v prodeji drobném smí býti
. Prodavačem přiraženo:
a) 20 hal. za 1 litr, prodává-li se pivo v lo
kále, a dalších 20 hal. za 1 litr, prodává-li se
Pivo při koncertech a zábavách,
b) skutečně placené železniční dopravné za
plné a vrácené sudy mezi nakládací stanicí

pivovaru a vykládací stanicí hostinského. Vý
lohy, spojené s dopravou po ose, smějí býti za
počítány jen, pokud převyšují 6 Kč na 1 hl,
c) při odběru piva ze skladu režijní při
rážka skladníkova do výše 8 Kč za 1 hl; do
pravné po ose smí se připočítati jen, pokud
převyšuje 6 Kč za 1 hl,
d) pro prodej piva v lahvích povoluje se
pro výrobce nebo stáčeče přirážka 20 hal. za
1 litr.
§ 2.
i1) V každé místnosti, ve které se pivo če
puje nebo prodává, musí býti zřejmě označeny
ceny piva dle původu a druhu jeho.
(2) Nádoby s pivem (sudy, láhve, bedny
atd.) musí míti vyznačenu stupňqvitost piva
a značku pivovaru, po případě stáčeče. Ozna
čení ta musí býti trvanlivá a zřetelná.
(3) O přípustnosti a o výši přirážek uvede
ných v § 1, odst. 2., lit. b), c) a d), rozhoduje
příslušný politický úřad I. stolice k žádosti
hostinského nebo příslušného živnostenského
společenstva. Schválení přirážky musí býti
výslovně uvedeno na vyhláškách o cenách piva
v místnostech vyvěšených.
§ 3.
Při případném snížení ceny piva v pivo
varech smí hostinský přiraziti si ke snížené
ceně nejvýše 66 hal. při pivě 9—10-stupňovém
a 80 hal. při pivě až 12-stupňovém kromě při
rážek uvedených v 2. odstavci §u 1.
§ 4.
Na piva speciální a piva určená k vývozu
ceny tyto se nevztahují.
§ 5.
Vaření piva méně než 9-stupňového není do
voleno.
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§ 6.
Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají
pod ustanovení zákona o trestání válečné
lichvy, trestají se dle § 2 zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
§ 7.

(!) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Ceny piva, vyúčtované pivovary hostin
ským aneb jiným odběratelům piva, počínaje
26. říjnem t. r., pokud odporují tomuto naří
zení, musí dle něho býti upraveny.
§ 8.
Nařízením tímto zrušují se vládní nařízení
ze dne 22. března 1923, č. 54 Sb. z. a n., o ce
nách piva, kterýmž stanoveno rozpětí mezi ce-

nou piva z pivovarů a cenou piva v prodeji
drobném, jakož i veškeré předpisy až dosud
ministerstvem pro zásobování lidu o cenách
piva vydané.
§ 9.
Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby
nařízení toto provedl v dohodě s ministry
vnitra, obchodu, financí a spravedlnosti.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Stříbrný v. r.
Maiypetr v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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