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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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§ 2.
Československá komise pro průmysl drožďárerský sestává:
I. ze správního výboru, skládajícího se ze
čtyř zástupců politických stran;
II. z odborné komise, kterou tvoří:
1. dva zástupci průmyslu drožďárenského;
2. dva zástupci průmyslu pekařského;
3. dva zástupci spotřebitelů;
4. zástupce obchodní a živnostenské komory
v Praze;
5. zástupce vlády.
§ 3.
Členy komise jmenuje vláda s výjimkou zá
stupce obchodní a živnostenské komory v Praze,
kterého jmenuje komora sama.
§ 4.
Jak se skládá správní výbor a jaká je působ
nost jeho, obsahuje regulativ pro správní výbory.
Orgány komise odborné jsou:
a) předseda a jeden náměstek předsedův;
b) jednatel;
c) plná schůze komise.

'§.5.
Volbu předsedy, jeho náměstka a jednatele
předsevezme plná schůze komise ze svého středu.
Volba těchto činovníků musí býti schválena
vládou.

§ 6.
Členové komise jsou pomocnými orgány ve
řejné správy státní. Jako takoví budou vzati do
slibu.
Předsedovi, jeho náměstkovi, pokud zastupuje
předsedu, a jednateli přísluší odměna, jejíž způsob
a výši stanoví vláda. Ostatním členům komise
přísluší za jejich činnost v komisi náhrada cestov
ních výloh.
§ 7.
Komise zřídí k vedení svých prací kancelář
jako pomocný orgán.
§ 8.
Komisi přísluší především likvidovati za
spolupůsobení vlády vztahy válečného hospodář
ského svazu průmyslu drožďárenského ve Vídni
na území československého státu.
Dále obstarává komise veškeré záležitosti,
o které pečoval válečný hospodářský svaz prů
myslu drožďárenského ve Vídni.

Všechna oprávnění a závazky stanovené zá
kony a nařízeními pro válečný hospodářský svaz
průmyslu . drožďárenského ve Vídni přejímá
v území československého státu československá
komise pro průmysl droždárenský v Praze.
§ 9.
Státní i ostatní úřady veřejné jsou povinny
poidporovati komisi v jejím oboru působnosti.
§ io.
Komise jest povinna vypracovali pro svou čin
nost podrobný jednací řád, jenž po schválení
vládním bude vyhlášen jako nařízení.
§ 11.

K úhradě nákladů oprávněna jest komise vybírati od drožďáren dle poměru jejich výroby
příspěvek, jehož výše podléhá vládnímu schvá
lení.
§ 12Usnesení neb opatření komise, které zástup
ce vlády pozastavil, musí se předložití vládě ke
konečnému rozhodnutí.
§13/
'
Vývoz droždí do' ciziny jest dovolen pouze na
vývozní povolení, které uděluje československá
komise dovozní a vývozní, vyžádavši si dobrozdání československé komise pro průmysl drožďárenský.
§ 14.
Práva, která mají bývalí členové válečného
svazu průmyslu drožďárenského ve Vídni proti
němu, mohou býti od podniků v území českoslo
venského státu uplatňována pouze prostředni
ctvím komise.
§ 15.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Tímto dnem pozbývá platnosti nařízení mi
nisterstva obchodu ze dne 1. srpna 1916, z. ř.
čís. 239.
• %

Dr. Karel Kramář v. r. Dr. B. Vrbenský v. r.
Fr. Staněk v. r.
Dr. Fr. Soukup v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Gust. Habermann v. r.
Václav Klofáč v. r.
A. Švehla v. r.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Winíer v. r.

Zc- státní knihtiskárny v Praze.

