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101.

Vládní nařízení 
ze dne 30. června 1926,

jímž se stanoví prodejní ceny lihu, zdaněného 
dávkou spotřební.

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

§ 1.
Nejvyšší cena zdaněného čistého lihu

k účelům pitným při dodávce
v j ímkách s obsahem nad 10.000 

kg jest ...................................  Kč 8.690-—,
nad 480 hlo alkoholu v jedné ná

době jest ............................... Kč 3.710-—,
nad 288 hl° až včetně do 480 hl° 

v jedné nádobě jest.............. Kč 3.715-—,
nad 188 hl° až včetně do 288 hl° 

v jedné nádobě jest . ..........  Kč 3.720-—,
nad 93 hl° až včetně do 188 hlo 

v jedné nádobě jest.............  Kč 3.725-—■,
pod 93 hl° až včetně do 25 hl° Kč 3.780 —

za hektolitr alkoholu (100 hektolitrových 
stupňů).

§ 2.

Při prodeji v drobném stanoví se nejvyšší 
cena zdaněného čistého lihu takto:

a) při prodeji přes 5 litrů .... Kč 39-—,
b) při prodeji množství 5 litrů a
méně ........................................... Kč 40-—

za 1 prostorový litr bez nádoby.

§ 3.
C1) Alkoholový obsah čistého lihu k úče

lům pitným musí činiti při množství přes 
25 litrů nejméně 95% a při množství do 
25 litrů nejméně 94%, měřeno při -f- 120 R.

(2) h rafinerie neb svobodného skladiště 
lihu smí býti líh k účelům pitným vyklizen 
jen o stupňovitosti nejméně 96%.

§ 4.
(l) Prodejní ceny čistého lihu, stanovené 

v § 1, rozumějí se při výpravě z rafinerie 
neb°v svobodného skladiště podle úředního 
zjištění při výpravě zboží, při výpravě z ji
ných skladišť podle zjištění při expedici za

J hotové bez případných zemských neb obec
ních dávek, a zasílá-li se drahou, s vyplace
ným dovozným do stanice určení, avšak na 
nebezpečí příjemcovo.

(2) Kupující nemá práva, nedodá-li vlast
ních sudů, voliti sudy určité velikosti. Cena 
účtuje se podle množství hektolitrových 
stupňů v jednotlivých sudech obsaženého.

§ 5.
Ve všech prodejních cenách lihu, v před

chozích paragrafech stanovených, zahrnuta 
jest též daň z obratu.

§ 6.

(!) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. července 1926 a týmž dnem zrušují se ve
škerá dosud platná ustanovení vládního naří
zení ze dne 9. září 1922, ě. 263 Sb. z. a n., jímž 
se stanoví prodejní ceny lihu (§§ 1, 2, 3, 7, 
8, 9 a 10).

(2) Provedením tohoto nařízení pověřují se 
ministři financí a pro zásobování lidu.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Eogliš v. r. Dr. Říha v. r.
Dr. Fatka v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Haussmann v. r. Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Slávik v. r.
Roubík v. r. Dr. Káilay v. r.

102.

Vyhláška ministerstva financi 
ze dne 28. června 1926, 

kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny ne
zdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu.

ČI. I.
Podle §u 11 vládního nařízení ze dne 

1. srpna 1923, č. 173 Sb. z. a n., kterým se 
činí opatření pro přechodné hospodaření li
hem, stanoví se nejvyšší prodejní ceny nezda
něného lihu pro tuzemskou spotřebu takto:

A. Nejvyšší prodejní cena čistého, daně- 
prostého 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 800-—,
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c) k účelům průmyslovým (k 
zvláštní denaturaci v podniku od
běratelově) ................................. Kč 400-—,

d) k přípx^avě dynalkolu.......... Kč 180-—
za 1 lil alkoholu (100 hl. st.).

Tyto základní ceny, vyjímajíc cenu lihu 
k přípravě dynalkolu, zvyšují se při dodávce 
pod 460 hl. st. v jedné nádobě, poměrně podle 
následujícího oddílu B.

B. Nej vyšší prodejní cena lihu denaturova- 
ného obecným prostředkem denaturačním ve 
velkém, t. j. při celkové dodávce přes 460 hl. 
st., jest Kč 400-— za 1 hl alkoholu (100 hl. 
st.), včetně denaturačních prostředků a kon
trolního 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 denaturova- 
ného lihu v množství 25 litrů a níže platí tyto
nej vyšší .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 denaturovaný musí býti pro
dáván v té stupňovitosti, v jaké prodavač jej 
obdržel, ne však v nižší než 90 objemových 
procent, měřeno při -|- 12° R.

D. Prodejní ceny lihu čistého a denaturo- 
vaného, stanovené v předcházejících oddílech, 
rozumějí se při výpravě z rafinerie nebo svo
bodného skladiště podle úředního zjištění při 
výpravě zboží, při výpravě z jiných skladišť 
nebo denaturovny podle zjištění při expedici, 
za hotové bez případných zemských neb obec
ných dávek, a zasílá-li se drahou, s vyplace
ným dovozným do stanice určení, avšak na 
nebezpečí příjemcovo.

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

Ve všech prodejních cenách lihu v předcho
zích oddílech stanovených zahrnuta jest též 
daň z obratu.

čl. II.
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1926; jí pozbývá platnosti vyhláška 
ministerstva financí ze dne 9. února 1924, čís. 
28 Sb. z. a n., kterou se stanoví nej vyšší pro
dejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou 
spotřebu.

Dr. Engliš v. r.

Státnf tiskárna v Praze.


