
Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. 

I. volební období. 

2. zasedání. 

Tisk 549. 

Zpráva 

I. výboru živnostensko-obchodního a 

II. výboru národohospodářského 

 

o dodatečném schválení ve smyslu §u 3. zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. zák. a nař., 
vládního nařízení ze dne 3. prosince 1920, č. 631 Sb. zák. a nař., o nejvyšších cenách piva. 

I. 

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. zák. a nař., vydala vláda republiky 
Československé nařízení ze dne 3. prosince 1920 o nejvyšších cenách piva. Nařízení toto bylo 

uveřejněno ve Sbírce zákonů a nařízení z roku 1920 pod číslem 631 a vláda žádá za jeho 
dodatečné schválení. 

Vydání nařízení na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337, odůvodňuje 
vláda nevyhnutelnou nutností, aby nové ceny piv byly stanoveny urychleně, ježto jinak hrozilo 

zastavení výroby piva a propouštění dělnictva pivovarského. 

Vydání nařízení předcházely delší a podrobné porady v komisi cenové, zřízené u 
Československé pivovarské komise, přezkoušení kalkulací pivovarských odbornými znalci a 
porada všech súčastněných faktorů, kterou svolalo oddělení občanské kontroly. V poradě té 

bylo docíleno dohody o směrnicích nových cen pivních. 

Z tabulek o kalkulaci cen a rozdílu dosavadních a navrhovaných cen vidna jest oprávněnost 
zvýšené ceny piv. Výrobní náklady piva stouply v novém výrobním období 1920/21 tou měrou, 
že dosavadní maximální ceny piva, určené vládním nařízením ze dne 26. dubna 1920, č. 301 

nestačily hraditi náklady, spojené s výrobou a s prodejem piva. 

Cena ječmene se zvýšila za 1 q ze 100 Kč na 235.5 Kč, chmele z 3.200 Kč na 10.000 Kč, uhlí 
bylo značně podraženo, zvýšily se platy a mzdy o 75-85%, přibyla dávka moučná a jiné. Při 

prodeji piva vzešly hostinským zvýšené náklady při otopu, svítivu, při všeobecné režii, mzdách i 
při nájemném. Vládním nařízením zvyšuje se cena obyčejného 5° piva v pivovarech ze 112 Kč 
na 140 Kč, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na 172 Kč, piva 8° ze 144 Kč na 206 Kč, na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi na 212 Kč a piva plzeňského ze 152 Kč na 224 Kč. 

V drobném prodeji zvyšuje se cena 1 litru piva 5° z 1 Kč 80 h na 2 Kč 40 h, piva 8° z 2 Kč 20 h 
na 3 Kč 20 h a piva plzeňského z 2 Kč 36 h na 3 Kč 40 h. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 

stanoví se cena obdobně na 2 Kč 72 h a 3 Kč 28 h. 
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Poměrně upravuje se nařízením oním prodej piva v láhvích a přesně vyznačeny jsou přirážky, 
které prodavač k ceně piva připočísti může. Zároveň se výslovně zakazuje prodej piva za ceny 

vyšší a vyznačuje se, že se nařízení nevztahuje na ceny piva nejméně 11 stupňového, určeného 
k vývozu. 

Živnostensko-obchodní výbor, uváživ a projednav důvody vlády, navrhuje: 

Senáte Národního shromáždění Československé republiky račiž se usnésti: 

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. prosince 1920, kterým se vydávají 
ustanovení o nejvyšších cenách piva, se dodatečně schvaluje. 

 

V Praze dne 20. ledna 1921. 

Dr. Ant. Cyril Stojan v. r., 

předseda. 

MUDr.Ondřej Přikryl v. r., 

zpravodaj. 

II. 

Národohospodářský výbor senátu Národního shromáždění připojuje se k usnesení 
živnostensko-obchodního výboru ze dne 20. ledna 1921 a navrhuje, aby je senát Národního 

shromáždění schválil. 

V Praze dne 22. února 1921. 

Ferd. Jirásek v. r., 

místopředseda. 

Vinc. Ševčík v. r., 

zpravodaj. 

Nařízení vlády 

republiky Československé ze dne 3. prosince 1920 

o nejvyšších cenách piva. 

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. zák. a nař., nařizuje se toto: 

§ 1. 

Pro tuzemskou spořebu piva stanoví se tyto nejvyšší ceny: 

I. Ceny piva z pivovarů za 1 hl: 

1. z pivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
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a) pivo nejméně 5stupňové - 140 Kč 

b) pivo nejméně 8stupňové - 206 Kč 

c) pivo plzeňské nejméně 8stupňové - 224 Kč 

2. z pivovarů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 

a) pivo nejméně 5stupňové - 172 Kč 

b) pivo nejméně 8stupňové - 212 Kč 

II. Ceny piva v prodeji drobném ve sklenicích za 1 litr: 

1. z pivovarů českých, moravských a slezských 

a) pivo nejméně 5stupňové ve výčepu a přes ulici - 2 Kč 40 h 

b) pivo nejméně 8stupňové ve výčepu a přes ulici - 3 Kč 20 h 

c) pivo plzeňské nejméně 8stupňové ve výčepu a přes ulici - 3 Kč 40 h 

2. z pivovarů slovenských a Podkarpatské Rusi 

a) pivo nejméně 5stupňové ve výčepu a přes ulici - 2 Kč 72 h 

b) pivo nejméně 8stupňové ve výčepu a přes ulici - 3 Kč 28 h 

K těmto cenám smí býti prodavačem přiraženo: 

1. 20 h za 1 litr, prodává-li se pivo v místnosti a dalších 20 h za 1 litr prodává-li se pivo při 
koncertech a zábavách, 

 

2. skutečně placené železniční dopravné za plné a vrácené prázdné sudy mezi nakládací 
stanicí pivovaru a vykládací stanicí hostinského. Výlohy spojené s dopravou po ose smějí býti 

započítány jen, pokud převyšují 6 Kč na 1 h1, 

 

3. při odběru piva ze skladu režijní přirážka skladníkova do výše 12 Kč za 1 hl ; dopravné po 
ose smí se připočítati jen, pokud převyšuje 6 Kč na 1 hl, 

 

4. ona část obecní nebo jiné pivní dávky, která převyšuje 4 Kč na 1 hl. 

III. Ceny piva v prodeji drobném v láhvích za 1 litr: 

1. z pivovarů českých, moravských a slezských: 

a) pivo nejméně 5stupňové u stáčeče v bednách 

v litrových láhvích 2 Kč 40 h 
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v půllitrových láhvích 2 Kč 60 h, 

b) pivo nejméně 8stupňové u stáčeče v bednách 

v litrových láhvích 3 Kč 20 h 

v půllitrových láhvích 3 Kč 40 h, 

c) pivo plzeňské nejméně 8stupňové u stáčeče v bednách 

v láhvích litrových 3 Kč 40 h 

v láhvích půllitrových 3 Kč 60 h, 

2. z pivovarů slovenských a Podkarpatské Rusi 

a) pivo nejméně 5stupňové u stáčeče v bednách 

v láhvích litrových 2 Kč 72 h 

v láhvích půllitrových 2 Kč 92 h, 

b) pivo nejméně 8stupňové u stáčeče v bednách 

v láhvích litrových 3 Kč 28 h 

v láhvích půllitrových 3 Kč 48 h. 

Další prodavač v drobném smí si přiraziti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 30 h, na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi 50 h za 1 litr. Při podávání s příborem může býti připočteno 
dalších 10 h na jednu láhev ať litrovou či půllitrovou. Výlohy dopravní mohou býti započítány 

jako při prodeji piva ve sklenicích. 

 

§ 2. 

V každé místnosti, ve které se pivu čepuje nebo prodává, musí býti zjevně označeny ceny piva 
dle původu a druhu jeho. 

Nádoby s pivem (sudy, láhve, bedny atd.) musí míti vyznačenu stupňovitost piva a značku 
pivovaru, po případě stáčeče. Označení ta musí býti trvanlivá a zřetelná. 

O přípustnosti a výši přirážek uvedených v § i 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. 

Prodej piva za ceny vyšší, nežli jsou stanoveny tímto nařízením, jest zakázán. Na piva nejméně 
11stupňová, určená k vývozu, ceny tyto ani při prodeji v tuzemsku se nevztahují. 

§ 4. 
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Přestupky tohoto nařízení, pokud nespadají pod ustanovení zákona o trestání válečné lichvy, 
trestají se podle § 2. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. 

§ 5. 

Nařízení toto nabývá právní účinnosti dnem vyhlášení, kterýmž dnem přestává platiti nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n. 

§ 6. 

Ministru pro zásobování lidu se ukládá, aby nařízeni toto provedl v dohodě s ministry vnitra, 
financí a spravedlnosti. 
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