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čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1926 a jeho provedením pověřuje se mi
nistr financí.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engiiš v. r.

100.

Vládní nařízení 
ze dne 30 června 1926, 

kterým se provádí zákon ze dne 26. června 
1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle článku III. zákona ze dne 26. června 
1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu:

Ke cl. I.

(1) Spotřební dávce podléhající schodky 
dopravní, zjištěné úředně 1. července 1926 
anebo později při zásilkách lihu, vypravených 
bez zapravení spotřební daně z lihovarů kon- 
sumních, anebo ze svobodných skladišť lihu 
ještě před účinností zák. č. 99/26 Sb. z. a n., 
buďtež zdaněny sazbou 15 Kč za každý zda
nitelný hektolitrový stupeň alkoholu, pokud 
nebude o těchto schodcích věrohodně proká
záno, že vznikly bez zavinění odesilatelova již 
před 1. červencem 1926.

(2) Spotřební dávce podléhající nevyrovna- 
telné schodky, zjištěné v lihovarech konsum- 
ních anebo ve svobodných skladištích lihu po 
1. červenci 1926 při úředním zjišťování zá
sob vztahujícím se zároveň na dobu počínající 
1. červencem 1926 i na dobu tomuto dni před
cházející, rozděleny buďtež za účelem pomě
ření spotřební dávky na ně připadající —- po
kud doba, kdy schodek vznikl, nebude věro
hodně prokázána — v tom poměru, v jakém 
jest přípustná skladní výtrata připadající na 
dobu od předchozího zjišťování zásob až 
včetně do 30. června 1926, k přípustné skladní 
výtratě, připadající na dobu od 1. července 
1926 až do dne, který předcházel novému zji
šťování zásob. Za část zjištěného schodku, 
úměrnou přípustné výtratě skladní za dobu 
do 30. června 1926, požadována buď dávka 
12 Kč 20 h za každý hektolitrový stupeň, za 
zbytek pak dávka 15 Kč za každý hektolitrový 
stupeň alkoholu. -

(3) Konečný schodek, vyplývající z ročního 
vyúčtování vyrovnatelných schodků a pře
bytků, rozdělen buď za účelem poměření spo
třební dávky v poměru přípustné skladní vý- 
traty, připadající na dobu od 1. září 1925 do
30. června 1926, k přípustné skladní výtratě, 
připadající na dobu od 1. července 1926 do 
konce běžícího výrobního období. Dávka 
v sazbě 15 Kč za .každý hektolitrový stupeň 
alkoholu budiž pak požadována toliko za část 
schodku, úměrnou přípustné skladní výtratě, 
připadající na dobu po 1. červenci 1926.

(4) V lihovarech produkčních, zapravují- 
cích výrobní dávku z lihu podle skutečného 
výrobku, musí býti výroba lihu započatá 
v červnu 1926 ukončena nejpozději 30. června 
1926 o 18. hod. V další výrobě lihu smí býti 
v těchto podnicích pokračováno až po úřed
ním zjištění výroby a po úředním zjištění do
datečnému zdanění podléhajících zásob pále
ných lihových tekutin a výrobků obsahujících 
ve stavu hotovém alkohol.

(s) Ohlásí-li podnikatel produkčního liho
varu, v němž se zapravuje výrobní dávka 
z lihu paušálem podle výkonnosti destilačního 
zařízení, výrobu lihu na dobu začínající 
v červnu a končící v červenci 1926, nutno da
ňový paušál, připadající na část výroby ohlá
šené na červenec 1926, vypočítati a zaplatit! 
již se zřetelem na zvýšenou výrobní dávku.

(s) Nastane-li po 1. červenci 1926 důvod ke 
zdanění lihu před tím daněprostě odebraného 
k některému z účelů zmíněných v § 6, odst. 
1.—4., zákona ze dne 2. prosince 1919, č. 643 
Sb. z. a n., jímž se-ruší nebo mění některá 
ustanovení zákona o dani z lihu, budiž za 
každý zdanitelný hektolitrový stupeň alko
holu předepsána dávka 15 Kč bez ohledu na 
dobu, kdy dotyčný líh byl odebrán.

Ke cl. II.

A. Předmět dodatečného zda
nění.

Dodatečné dani 1 Kč 80 h za každý hekto
litrový stupeň alkoholu podrobeny jsou — 
mimo výjimky uvedené ve čl. II, odst. 4., zák. 
č. 99/26 Sb. z. a n. veškeré pálené lihové te
kutiny, jakož i veškeré výrobky, jež v hoto
vém stavu alkohol obsahují, které jsou dne 
1. července 1926 ve volném oběhu. K páleným 
lihovým tekutinám, případně k výrobkům, 
jež v hotovém stavu alkohol obsahují, nále
žejí hlavně: arak, rum, koňak, brandy, likéry 
a jiné pitné kořalky s přísadami, dále essence 
kořalečné, umělé essence ovocné a ovocný éter 
složené z různých druhů éterů, z alkoholu a
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z jiných látek, dále voňavky, kosmetické pří
pravky, léčiva a farmaceutické preparáty, 
které v hotovém stavu alkohol obsahují, a ko
nečně i každé víno, jež obsahuje více než 15 
objemových procent alkoholu.

B. O hláška.

(!) Každý, kdo má 1. července 1926 doda
tečné dani podléhající množství tekutin nebo 
výrobků, jest povinen ohlásiti nejpozději
4. července 1926 písemně dvojmo za použití 
předepsaného tiskopisu (viz přílohu tohoto 
nařízení) množství, druh a alkoholový obsah 
celé zásoby zmíněných tekutin a výrobků, ja
kož i místnosti a prostory, kde jest tato zá
soba uložena. Ohláška budiž podána u kon
trolního důchodkového úřadu, v jehož obvodu 
se nachází zásoba dodatečnému zdanění po
drobená.

(2) Tímže způsobem povinen jest ohlásiti 
zásilku dodatečné dani podrobených pálených 
lihových tekutin anebo výrobků, jež v hoto
vém stavu alkohol obsahují, její příjemce, 
který má podati ohlášku u kontrolního dů
chodkového úřadu místa, kde zásilka k úřed
nímu projednání jest připravena, a to nejdéle 
do 48 hodin po té, kdy ho zásilka došla.

(3) Tištěné vzorce ohlášek obdrželi lze bez
platně u každého kontrolního důchodkového 
úřadu a u každého okresního finančního ředi
telství (finančního ředitelství, finančního in
spektorátu) .

(4) Nepřevyšuje-li množství pálených liho
vých tekutin anebo výrobků v hotovém stavu 
alkohol obsahujících, které nutno k dodateč
nému zdanění ohlásiti, v jednotlivém případě 
5 hektolitrů tekutiny — bez ohledu k obsahu 
alkoholu — není nutným v ohlášce udávat! 
alkoholový obsah zásoby, ani počet hekto
litrových stupňů alkoholu, jež celkem obsa
huje.

(5) Bez ohledu na velikost zásoby není nut
ným ohlašovali alkoholový obsah a počet 
hektolitrových stupňů alkoholu u pálených 
lihových tekutin anebo výrobků v hotovém 
stavu alkohol obsahujících, jsou-li naplněny 
v lahvích uzavřených podle obchodních zvyk
lostí, dále u likérů, t. j. u pálených lihových 
tekutin, které obsahují alespoň 10 kg cukru 
v 1 hektolitru tekutiny, u slazených pitných 
kořalek, jež obsahují více než 1 kg, ale méně 
než 10 kg cukru na 1 hl tekutiny, a konečně 
u všech dodatečné dani podrobených essencí, 
voňavek, kosmetických přípravků, léčiv a far
maceutických preparátů.

C. Úřední projednání.

(1) Orgánové kontrolních důchodkových 
úřadů, u kterých se podávají ohlášky zásob 
podrobených dodatečnému zdanění, přezkou
šejí nejprve ohlášku, zda je úplná, a nařídí 
případné její doplnění. Po té přikročí se urych
leně k úřednímu zjištění zásob dle zásad dále 
uvedených.

(2) Výsledek úředního šetření, částku při
padající dodatečné daně a platební místo, kde 
dodatečnou daň nutno zaplatiti, vyznačí ti jest 
úředně na obou stejnopisech ohlášky, z nichž 
jeden buď vrácen osobě ku placení dodatečné 
daně zavázané, případně jejímu zástupci.

(3) Dodatečnou daň z úředně zjištěné zá
soby, vyznačenou úředně na rubu ohlášky, 
nutno zaplatiti do 8 dnů po doručení stejno
pisu vyřízené ohlášky u výběrčího úřadu, vy
značeného ve vyřízení ohlášky. Včas nezapla
cená dodatečná daň bude exekučně vymáhána, 
nebylo-li povoleno splácení ve lhůtách, pří
padně posečkání celé částky.

(4) Při zjišťování zásob budiž šetřeno těch
to zásad:

1. Při zjišťování množství:

a) jsou-li dodatečnému zdanění podléhající 
tekutiny nebo výrobky v úředně cejchovaných 
sudech, kesonech, cisternách atd. a jsou-li ná
doby tyto plny, jest rozhodnou pro stanovení 
jejich obsahu cejchovní známka, není-li o její 
správnosti důvodných pochyb; nejsou-li sudy 
cejchovány anebo nejsou-li plny, budiž jejich 
obsah vyšetřen Matievičovým sudoměrem. 
Při tekutinách v sudech lze množství v litrech 
stanovití také tím způsobem, že se zjistí čistá 
váha a pravá alkoholovitost obsahu, podle 
kterýchžto dat vypočítá se objem podle úřed
ně připuštěných převodních tabulek alkoholo- 
metrických. Nejsou-li kesony nebo nádržky 
cejchovány, budiž množství jejich obsahu zji
štěno kubickým výpočtem anebo jiným spo
lehlivým způsobem.

b) U lahví nutno zjistiti počet a náplň 
lahví téže velikosti a téhož druhu, načež se 
z těchto údajů vypočítá v litrech vyjádřené 
množství dodatečnému zdanění podrobené 
tekutiny,

V destilaturách zpracujících -zdaněný líh, 
jež jsou v době zjišťování zásob v činnosti, 
budiž vhodným způsobem vyšetřeno i to 
množství lihové tekutiny, které se nachází 
tou dobou v destilačních přístrojích anebo na 
používaném zařízení vůbec. Je-li toho třeba, 
budiž na žádost finančních orgánů činnost
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podniku na dobu zjišťování zásob zcela za
stavena.

Jde-li o zjišťování zásob podrobených 
dodatečnému zdanění v lihovarech produkč
ních, zapravujících dávku z lihu podle pau
šálu a jsoucích tou dobou v činnosti, možno 
z dodatečného zdanění vyloučiti vyrobený 
lutr o méně než 15 stupních úředně předepsa
ného alkoholometru, bude-li lutr ještě průbě
hem téhož poplatného jednání, v němž byl 
vyroben, destilací sesilován, a to alespoň na 
30 stupňů předepsaného alkoholometru.

Má-li -strana k dodatečnému zdanění po
vinná též povolení upotřebovati nezdaněný 
líh k účelům exportním, buďtež před zjišťo
váním zásob uzavřeny zápisy o odběru a upo
třebení daněprostého vývozního lihu a zji
štěno množství, které zůstává k povolenému 
daněprostému použití vyhrazeno a které tu
díž dodatečnému zdanění nepodléhá.

2. Při zjišťování obsahu alkoholového jest 
si počínati dle těchto zásad:

aa) Jde-li o pálené lihové tekutiny nebo 
o výrobky, které alkoholometrem nemohou 
býti spolehlivě stupňovány, jako ku př. likéry, 
slazené lihoviny atd., a nebylo-li v ohlášce podle 
oddílu B odst. 4. a 5. od udání obsahu alkoholu 
upuštěno, budiž z tekutiny nebo z výrobku 
vzat průměrný vzorek a jeho alkoholový ob
sah, který má sloužiti za základ výpočtu do
datečné daně, budiž zjištěn za použití pří
stroje ke zkoušení alkoholového obsahu sla
zených lihových tekutin. Není-li ten který dů- 
chodkový úřad podělen řečeným přístrojem, 
budiž množství v zásobě chované lihoviny 
zjištěno protokolárně a z jednotlivých druhů 
buďtež vzaty úředně průměrné vzorky, jež 
pod pečetí dozorčího úřadu i strany buďte za
slány chemicko-technické zkušebně finanční 
správy v Praze-IL, Na Poříči, která provede 
jejich rozbor a oznámí výsledek místně pří
slušnému okresnímu finančnímu ředitelství 
(finančnímu ředitelství, finančnímu inspek
torátu), které dodatečnou daň předepíše po
dle výsledku rozboru.

Jde-li o jiné tekutiny nebo výrobky než pod 
aa) uvedené, jest postupovat! takto:

bb) Lihové tekutiny v sudech buďtež stup
ňovány předepsaným úředním alkoholo
metrem a za tím účelem budiž vzat po nále
žitém promíchání obsahu z každého sudu ná
soskou nebo jiným vhodným způsobem prů
měrný vzorek.

cc) U tekutin v nádržkách nebo jiných vel
kých nádobách buďtež vzaty vzorky z vrchní,

střední a spodní vrstvy ve stejných množ
stvích, důkladně smíchány a pak stupňovány.

dd) Jsou-li lihové tekutiny v lahvích nebo 
podobných menších nádobách a nelze-li od 
zjišťování skutečného obsahu alkoholu upu- 
stiti podle předpisů uvedených dále pod lit. ee) 
a pod č. 3., stačí stupňování namátkou.

Neslazené nebo velmi slabě slazené, pak 
s přísadami smíchané pálené lihové tekutiny 
nebo výrobky v hotovém stavu alkohol obsa
hující buďtež rovněž zkoušeny úředním alko
holometrem.

ee) Nebyl-li v ohlášce udán alkoholový ob
sah (viz oddíl B č. 4 a 5), předpokládá se, že 
mají:
francovka a arak...........................  65 st.,
koňak, brandy, rum, whisky, třešňov- 

ka, slivovice, borovička a t. zv. pří
rodní lihoviny ................................. 40 „ ,

likéry všeho druhu a slazené lihoviny 35 „ ,
esence, léčiva a farmaceutické pre

paráty ..............................................  JO „ ,
voňavky a kosmetické přípravky ... 90 „
stodílného alkoholometru.

Jsou-li pochyby o druhu lihovin, na př. je-li 
podezření, že lihoviny o značném obsahu 
alkoholu byly ohlášeny za lihoviny přírodní, 
anebo líh s cukrem smíchaný za likér, buďtež 
podezřelé pálené lihové tekutiny nebo vý
robky dle možnosti podrobeny předběžnému 
přezkoušení. Není-li to možno nebo potvrdí-li 
předběžná zkouška podezření, budiž zjištěn 
skutečný obsah alkoholu všech zásob doda
tečné dani podrobených a budiž pro nespráv
nou ohlášku zavedeno trestní důchodkové ří
zení. Dodatečná daň předepíše se v tomto pří
padě podle alkoholového obsahu, zjištěného 
vyšetřením.

ff) Ohlásí-li se alkoholový obsah, není 
třeba vyšetřovat! obsah skutečný, prokáže-li 
jej strana svými obchodními knihami, účty a 
pod., o jejichž správnosti není pochyb.

gg) Dodatečné dani podrobené víno ne
podléhá dodatečné dani podle svého veškerého 
alkoholového obsahu, nýbrž toliko podle alko
holového obsahu, převyšujícího 15 objemných 
procent.

3. V továrnách na rum nebo likéry, ja
kož i u těch obchodně protokolovaných fi
rem, které provozují jako hlavní živnost velko
obchod rumem, koňakem, slivovicí nebo po
dobnými lihovými nápoji, upustí se od sku
tečného zjišťování zásob dodatečné dani pod
robených, ohlásí-li podnikatel zásoby tím způ
sobem, že předloží nejdéle do 4. července 1926
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okresnímu finančnímu ředitelství (finančnímu 
ředitelství, finančnímu inspektorátu) podrob
ný, na základě inventury sepsaný a dle skupin 
zboží o stejném alkoholovém obsahu sesta
vený výkaz o množství pálených lihových 
tekutin dodatečné dani podrobených, které 
byly 1. července 1926 v podniku, a projeví-li 
zároveň souhlas s tím, aby správnost údajů 
v ohlášení obsažených přezkoušena byla míst
ním šetřením v podniku, nahlédnutím do ob
chodních knih, provedeným zástupcem finanč
ního úřadu I. stol, po případě, pokud jde 
o udaný obsah alkoholu, rozborem vzorků, 
jež by byly vzaty. Při tom jest dovoleno udati 
v ohlášce alkoholový obsah číslicemi zaokrou
hlenými směrem dolů na nej bližší číslo, kon
čící 0 nebo 5.

Na žádost může okresní finanční ředitel
ství (finanční ředitelství, finanční inspekto
rát) povoliti výhodu zmíněnou v předchozím 
odstavci i jiným než v předchozím odstavci 
uvedeným velkoobchodníkům pálenými liho
vými tekutinami nebo výrobky, jež v hotovém 

..stavu alkohol obsahují.
Vzniknou-li při takovémto přezkoumání po

chybnosti o správnosti údajů strany, budiž 
bezvýjimečně přikročeno k úřednímu zjištění 
veškerých zásob.

Předepsati dodatečnou daň v těchto přípa
dech jest povinností okresního finančního 
ředitelství.

(5) Výlohy za rozbor vzorků padají k tíži 
finanční správy.

D. Splácení dodatečné daně ve 
lhůtách a odklad zaplacení 

dávky.

(!) Převyšuje-li částka dodatečné daně, 
předepsané v jednotlivém případě, 10.000 Kč, 
může okresní finanční ředitelství (finanční 
ředitelství, finanční inspektorát) povoliti k žá
dosti strany, bez zvláštního zajištění, splácení 
předepsané dodatečné daně v měsíčních lhů
tách, s tím však omezením, že poslední splátka 
bude zaplacena nej později 1. ledna 1927.

(2) První splátka musí býti zaplacena ihned, 
jakmile bude vydáno povolení ku splácení.

(3) Nebyla-li zaplacena třeba jen jediná 
z povolených splátek přesně v den splatnosti, 
bude vymáiiána celá dlužná částka najednou.

(4) Výrobcům likérů, kteří nežádali o splá
cení ve lhůtách, může k jich žádosti povoliti 
okresní finanční ředitelství (finanční ředitel
ství, finanční inspektorát), přesahuj e-li pře
depsaná dodatečná daň 10.000 Kč — na do
statečnou jistotu — aby předepsaná daň byla 
zaplacena najednou, nejpozději do 1. října
1926. Jistota může býti dána kterýmkoliv 
způsobem, přípustným, pro zajištění úvěru 
spotřební dávky z lihu.

E. O důchodkovém dozoru.

(1) Výrobci pálených lihových tekutin nebo 
výrobků v hotovém stavu alkohol obsahují
cích, jakož i ti, kdož provozují obchod, výčep 
nebo drobný prodej těmito lihovinami nebo 
výrobky, jsou povinni prokázati v době od 
1. července 1926 po 60 dnů, tudíž do 29. srpna 
1926 finančním orgánům k jich dožádání od
běr pálených lihových tekutin nebo výrobků 
v hotovém stavu alkohol obsahujících, anebo 
že ze zmíněných tekutin nebo výrobků, pokud 
nejsou osvobozeny od • dodatečné daně, byla 
dodatečná daň již zapravena.

(2) Nepodání předepsaného průkazu o do
datečném zdanění zboží anebo o jeho odběru 
trestá se podle čl. II. odst. 12. zák. č. 99/1926 
Sb. z. a n.

Ke čl. III.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem 1. čer

vence 1926 a provede je ministr financí.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r.
Dr. Schieszl v. r.

Dr. Krčmář v. r.
Dr. Slávik v. r. 
Roubík v. r.
Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. 
Dr. Kállay v. r.
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Vzorec.
(K čl. II. odst. B nařízení.)

Země: Finanční okres: 

Berní okres: . .

Ohláška
pálených lihových tekutin nebo výrobků podrobených dodatečné dani, které podepsaný má.

Jméno osoby, 
jež ohlašované 
tekutiny a vý

robky má, 
jakož i přesné 
označení jejího 

bydliště

Označení 
místností a pro
storů, v nichž 
dodatečné dani 
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Poznámka

Obsah alkoholu pálených lihových tekutin nebo výrobku v hotovém stavu alkohol obsa
hujících a celkový počet hektolitrových stupňů alkoholu, jež obsahují, netřeba^ udávati 
u zásob obsahujících 5 hektolitrů tekutiny nebo méně, a dále, bez ohledu na velikost zá
soby, jsou-li tekutiny naplněny v lahvích uzavřených podle obchodních zvyklostí, při liké
rech, slazených lihových tekutinách, essencích, voňavkách, kosmetických přípravcích, léči
vech a farmaceutických preparátech. Neohlasi-li se obsah alkoholu, počítá se lihovitost podle 
ustanovení oddílu k čl. II, odst. C, č. 2, lit. ee), vl. nař. č. 100/1926 Sb. z. a n.

Nesprávné údaje v této ohlášce trestají se podle čl. II. odst 10. a 11. zák. č. 99/1926 
Sb. z. a n. čtyř- až osminásobnou castKOU zkx^acene nebo ohi ožene dodatečné dané, pri- ; 
pádně pořádkovými pokutami od 20 do 400 Kč.
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Úřední vyřízení.

1. Podáno dne .......... ........ 1926 čís. položky ........ záznamu.

2. Výsledek úředního šetření vykonaného dne........ ............. . . 1926.

3. Z úředně zjištěného úhrnného množství . .. hektolitrových stupňů alkoholu činí

dodatečná daň............ Kč . . h, slovy................................ , která budiž zaplacena nejdéle

do 8 dnů u . ................ .......... úřadu v.............................. (Případně budiž vyznačeno povo

lení lhůt anebo odkladu celého placení) „

V .......................................... dne ...................... .......... . 1926.

Podpis strany: Úřední razítko a podpis:


