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některému svému členu plnou moc. aby vydával
nařízení a konal vše na udržení pořádku, na kon
solidování poměrů a na zabezpečení řádného stát
ního života. K platnosti 'vydaných jím nařízení
stačí jeho podpis. .
§ 15.
Zákon tento nabude účinnosti dnem Vyhlášemí.
Haběrmann v.
Dr. Vrbenský
Dr. Soukup v.
Prášek v. r.
Švehla v. r.
Dr. Zahradník

Dr. Kramář v. r.
r.
Dr. Stránský
v. r.
Stříbrný
r.
Dr. Rašín
Dr. Winter
Klofáč
v. r.
Dr. Šrobár
Dr. íiruban v. r.

v.
v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 65.
Zákon ze dne 10. prosince 1918,
jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové
pro období 1918—19 částečně mění ustanovení
zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. čís. 220.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§1.
Pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro
období 1918/19 pozbývají platnosti veškerá usta
novení první hlavy zákona o osobních daních
přímých ze dne 25. října 1896, z. ř. čís. 220, pokud
se týkají úhrnu daně, stanovení společnostních
kontingentův a rozvrhu těchto kontingentův na
jednotlivé poplatníky.
Rovněž neplatí na období 1918/19 ustanovení,
že slevy povolené na dani v ý d ě 1 k o vé z dů
vodů válečných započitati jest do úhrnu
daně výdělkové.
§ 2.
Na období 1918/19 vřadí se do společností
berních poplatníci, kteří dne 1. ledna 1918 pro
vozovali výdělkový podnik nebo vykonávali
zaměstnám k zisku směřující, dle výše výděl
kové daně jim za rok 1917 dne 1. dubna 1918
předepsané. (§ 12, odstavec 6 a 7 zákona o da
ních osobních.) Dále se vřadí do společností ber
ních opět podniky, které byly před tím podle
§ 4, cis. nař. ze dne 7. března 1917, z. ř. čís. 109,
z kontingentu vyřáděny.
O tomto vřadění se poplatníci zvláště nevyrozumívají a nemají v § 15, odst. 3 zákona
o daních osobních uvedeného práva odvolat! • se
proti vřadění.

§ 3.
Poplatníkům vřaděným do společností ber
ních bude všeobecná daň výdělková na období
1918/19 uložena posavadními komisemi pro daň
z výdělku.
Doplňovací volby do těchto komisí (§ 22,
odst. 4 zákona o daních osobních) se nekonají,
dokud správa finanční nenařídí, aby byly předse
vzaty. Je-li doplnění komise nutno, však rychlé
vypsání nebo provedení volby z jakýchkoli příčin
nemožno, může ministr financí doplniti komisi
jmenováním členů.
§ 4.
Komise pro daň z výdělku přikáže každému
poplatníku z berních sazeb, obsažených v pře
hledu B k paragrafu 32 zákona o daních osob
ních, berní sazbu, která podle jejího úsudku pro
střední výnosnosti jeho živnosti nebo jeho za
městnání jest nejpřiměřenější, přihlédajíc ku pro
střední výnosnosti živností a zaměstnání jiných
poplatníků téže společnosti berní.
Komise pro daň z výdělku má posouditi pro
střední výnosnost oceníc volně všechny vy
šetřené, nebo jinak jí známé poměry rozhodně.
Při tom má komise pro daň z výdělku zjistit!
podstatné známky, v jakém rozsahu a s jakým
výsledkem každý poplatný podnik, nebo zaměst
nání, se provozuje, a vyslovit! svůj úsudek o tom,
zdali prostřední výnosnost hledíc k rozsahu a vý
sledku provozování jest obyčejná, nebo větší neb
menší, než obyčejná.
§ 5.
Sazba daně výdělkové uloží se pro obě dvě
léta 1918 a 1919 najednou.
§ 6.
Pro vyměření jsou rozhodný poměry provozovací podle svého průměrného stavu v roce 1917.
Netrval-li podnik ještě celý rok 1917, jsou roz
hodný provozovací poměry, které lze očekávati
pro prvních dvanáct měsíců od počátku provo
zování.
Podnikům anebo zaměstnáním, v období
1918/19 nově vzniklým, budiž daň uložena dle provozovacích poměrů, které lze očekávati pro prv
ních dvanáct měsíců od počátku provozování, po
případě pro kratší zbytek období ukládacího.
Jsou-li v době ukládání daně provozovací po
měry rozhodné doby již známy, uloží se daň dle
nich a ne dle poměrů, které jen bylo lze očekávati.
§ 7.
O jednotné zdanění nesamostatných závodů
vedlejších se závodem hlavním (§ 37, odst. 2
až 4) může poplatník žádati nejpozději v pro
hlášení pro vyměření daně z výdělku.
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§ 8.

C. Pro práce kancelářské, a to.

Každý poplatník jest povinen podati u ber
ního úřadu vyměřovacího (okresní politické
správy, po případě berní správy), v jehož obvodě
má daň býti předepsána (§ 38) prohlášení o okol
nostech pro vyměření daně rozhodných (§' 39),
a to n e j d é 1 e d o 31. p r o s i n c e 1918.
§9.
Pokud tento zákon nestanoví ničeho jiného,
platí pravidla zákona o přímých daních osobních
ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, novely k němu
ze dne 23. ledna 1914, z. ř. č. 13, jakož i ostat
ních pro tuto daň platných zákonů a nařízení.
§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§11.
Provedení tohoto zákona ukládá se mini
sterstvu financí.
Dr. Kramář v. r.

Dr. Rašín v. r.

Čís 66.
Nařízení ministerstva spravedlnosti
ze dne 11. prosince 1918
o ustanovení a jmenování pomocného personálu
pro Nejvyšší soud v Praze.
K provedení zákona ze dne 2. listopadu 1918,
sb. z. a n. čís. 5. jímž se zřizuje Nejvyšší soud,
ustanovuje se jak následuje:
§ 1.
Vedle personálu soudcovského, jejž zříditi jest
dle § 2 uvedeného zákona při Nejvyšším soudě
v Praze, ustanovuje se při tomto soudě ještě ná
sledující personál:
A. K výkonu běžných prací konceptních
a k vedení zápisníku při přelíčeních a poradách,
'pokud se týče k výpomoci při vyřizování záleži
tostí presidiálních, ustanovuje se deset tajemníků,
z nichž dva s názvem vrchních tajemníků jsou
v VI. hodn. tř., čtyři s názvem tajemníků v VII.
hodn. tř. a čtyři s názvem místotajenmíků v VIII.
hodn. třídě.
Všichni tajemníci vzati buďtež ze stavu soud
covského.
Nastane-li potřeba, může býti přidělen ke
službě potřebný počet soudcovských úředníků.
B. Pro práce účetní a vedení úřadu hospodář
ského ustanovuje se jeden účetní úředník, jenž jest
prozatím v IX. hodn. tř s možností postoupiti až
do VII. hodn. třídy.

a) řízení presidiální kanceláře,
b) správu kanceláře těsnopisné,
c) vedení podatelny, výpravny, spisovny, rej
stříků. hlídky nálezů a litografie,
d) výpomoc ve správě knihovny
ustanovuje se dvanáct kancelářských úředníků,
z nichž jeden systemisuje se jako „vrchní ředitel
kanceláří" v VIT. hodn. tř., dva jako „ředitelé kan
celáří" v VIII. hodu. tř., tři jako „vrchní oficiálové"
v IX. hodn. tř., tři jako „oficiálové" v X. hodn. tř.
a tři jako „kancelisté" v XI. hodu. třídě.
Pro jmenování kancelářským úředníkem vy
žaduje se přiměřené předběžné vzdělání, pro
kázané buď příslušnou službou praktickou nébo
studiem školským, pokud možno absolvováním
vyšších středních škol, u těch, kdož ještě u soudů
nesloužili, také první zkouškou kancelářskou (§ 50,
zákona ze dne 27. listopadu 1896, z. ř. čís. 217).
D. Personál sluhovský skládá se z dvanácti
úředních sluhů.
E. K pracím písařským a těsnopisným může
pivní president ustanovit! potřebný počet oficiantů
(oficiantek) a kancelářských pomocníků (kancelář
ských pomocnic).
. § 2.
Obsazení všech míst při Nejvyšším soudě dějž
se postupně dle potřeby.
Dr. Kramář v. r.
Staněk v.
Babermann v. r.
Dr. Stránský v.
Dr. Srobár v.
Dr. firuban v. r.
ŠveMa v.
Prášek v. r.
Dr.
Vrbenský
v.
Dr. Raš!n v. r.
Dr. Winter v.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.

r.
r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 67.
Nařízení ministra pro zásobování lidu
ze dne 10. prosince 1918
o zřízení československé komise pro průmysl
drožďárénský.
§ INa místě válečného hospodářského svazu pro
průmysl drožďárénský zřizuje se pro dobu pře
chodu do mírových poměrů „Československá ko
mise pro průmysl drožďárénský" se sídlem
v Praze.
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