úřadu spojené správy, zůstává nezměněna.'
Súčastněným ministerstvům jest zůstaveno uěi->
niti opatření za účelem jednotného a rychlého
postupu ve věcech s působnosti úřadu společné
správy souvisejících.
§ 7.
Úhradu nákladů spojených se zřízením a
vydržováním úřadu spojené správy /ponesou
súčastněné obce dle klíče, o němž se usnese shro
máždění delegátů úřadu.
Dohled nad úřadem spojené správy vykonává
ministerstvo vnitra prostřednictvím příslušných
zemských vlád.
■
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Provedením tohoto nařízení, , jež nabývá
účinností dnem vyhlášení..jsóu pověřena súčastněná ministerstva.
Dr, Kramář v. r.
Staněk v. r.
Habermanti
ŠvehSa v. n
Stříbrný
Dr. Hruban v.' r.
Dr. Zahradník
'Dr. AI. Rašín v. r.
Dr, Bok Vrbenský
Dr. Soukup v. r.
Dr. Winter
Prášek v. r.

místě, které zbývá mezi hořejší stuhou a okrajem
hořením, jsou versálky „C. R.“ (Československá
republika), v dolení části, která jest místem, kde
má býti kolek přepsán, je český lev a letopočet
vydání kolku rok 1'919, a to tak, že ne polovina
letopočtu na levé a druhá část na pravé straně.
Hořejší část spojena je^s dolní ornamentální
’ obrubou. Celek má ještě čárkované orámování,
které ie tištěno s podtiskern.
Barva kolků: Při korunových kolcích je zá
kladní barva červená. Pod tisk, který vzorkem
probíhá celý kolek, jest v barvě modro a obsahuje
nápis: „Československá republika". V téže barvě
jest i půda střední elipsy, jakož i'orámování.
Při. haléřoyýchr kolcích jest úprava jako při
; korunových s tím rozdílem, že základní půda je
modrá, pod tisk červený.
Všechny známky jsou stejné velikosti, a to:
36 mm vysoké a 27 mm široké.
§ 3.

v.
v,
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r„
r.

Čís. 86,
KTařízení miaisters"va financí
z! 2 A prosince 1918,
o Placení -kolkovného.
§ 1.
Počátkem ledna 1919 budou dány do pro
deje kolkové známky republiky československé,
jejichž hodnota jest vyznačena v korunové
měně.
Známky ty vydány budou v 19 druzích, a to
v 10 druzích haléřových, po 1 h,. 2 h, 4 h, 10 h,
20 h, 30 h, 40 h, 50 h, 60 h a 80 h, pak v 9
druzích korunových po 1 K, 2 K, 3 K, 4 K. 5 K,
6 K, 8 K, 10 K a 20 K.
Známky dány budou do prodeje postupní.

§ 2.
Nové kolky jsou technicky zařízeny, jak
následuje:
Plocha kolku rozdělena je na dvě části,
na hoření a spodní. Ve středu hoření je elipsa,
ve které jest vytištěn obnos, na nějž kolek zní.
Elipsu rámuje nápis: „Československá repu
blika". V této elipse druží se nahoře i dole oblá
stuha, nahoře s nápisem „Kolek", dole „Koruna"
resp. „koruny", „haléř", resp, „haléře". V prázdném

Poplatek z podání, příloh, úředních jednání,
vyhotovení, spisů a listin podléhajících kolku,
možno tam, kde pro nedostatek kolkových
známek nelze vyhoyěti kolkové povinnosti nale
pením kolků, zapravovati též hotovými penězi až
do dne, který pozdějším nařízením bude vyhlášen.

-i 4.
Při podáních, přílohách, úředních jednáních,
vyhotoveních, spiseth a listinách vyskytujících se
u soudů, veřejných nebo samosprávných úřadů,
děje,*se zapravení kolkového poplatku placením
u těchto úřadů, jinak ,u berních úřadů.
.

§ 5.

Úřady zapíší obnosy složené jménem kolkov
ného do měsíčních seznamů, které mají obsa
hovat: Pořadové Číslo označené listiny poplatné,
případně značku spisovou, jméno a bydliště po
platníkovo, složený obnos a rubriku pro po
známky. Příjem obnosu složeného potvrdí úřady
na listině poplatné s udáním pořadového čísla
seznamu.

§ 6.

Po uplynutí každého kalendářního měsíce
odvedou soudy, veřejné nebo samosprávné úřady
v deseti dnech složené obnosy i se seznamy pří
slušným berním úřadům v Praze, pokladně důchodkového úřadu a v Brně hlavní celní po1kladně. Berní úřady a jmenované pokladny
súčtují obnosy seznamem vykázané v podřadném
deníku pro přímé poplatky.
§ 7.
J

Poplatníku, jenž by kolkovné nezaplatil, ani
kolky, ani hotově, budou předepsány zvýšené
poplatky dle zákonných nařízení poplatkových.
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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r,
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr, Hruban v. r.

Dr. Kramář
F. Staněk
Jiří Stříbrný
Dr. Stránský
Dr. Šřobář

v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r
ř.

Čís. 87.
Hařízení z 22. prosince 1918
o vydávání cestovních pasů.

§ 4.
Provedením tohoto nařízení pověřují se
ministři vnitra, financí, obchodu a včcí zahra
ničních.
Dr. Rašín v. r.
Švehla v. r.
Václav Klofáč v. r,
Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r.

Dr. Kramář v.
Dr, Stránský v.
Prášek v.
F. Staněk v.
Dr. Zahradník v.

ř.
r.
r.
r*
r.

Čís. 88.
Nařízení z 22. prosince 1918
o službě berní, pokladniční, lotcrní a pří
kolkovém úřadě,

Na základě zmocňovacího zákona o mimo
řádných ^opatřeních válečných ze 24. července
1917, z. ř. č. 37, nařizuje se takto:

§ 1.
Ku přijetí do služby berní, pokladniční,
loterní a při kolkovním úřadě vyžaduje se průkaz,
že uchazeč absolvoval střední školu.
1.
Ministr financí může povoliti výjimky.
Všechny osoby, které se chtějí odebrali mimo
§ 2.
území Československé republiky, potřebují k této
Úředníci odvětví v § 1 jmenovaných pře
cestě cestovního pasu.
řazují se ze skupiny D do skupiny C státních
úředníků podle smyslu § 52 zákona z 25. ledna
§ 2.
Pas může býti vydán jenom osobám, které 1917, z. ř. č. 15, o služebním poměru státních
prpkáží_ potvrzením příslušného berního úřadu, úředníků a sluhů ÍSlužehní pragmatiky), čímž
že mají veškeré do té doby splatné daně s při mění se ustanovení § 1, bod 5. nařízeni veške
rážkami, jakož i jiné veřejné dávky úplně za rého rakouského ministerstva z 1. února 1914,
placeny. Ohledně daní a Všech veřejných dávek z. ř. č. 34. .
§ 3.
budoucně splatných je složití kauci, jejíž výši určí
Toto
nařízení,
jehož
provedením se pověřme
příslušný vyměřovací úřad I, instance. Jistotu
ministr
financí,
nabývá
účinnosti
1 ledna 1919.
tuto buď jest poskytnout] u berního úřadu v hoto
vosti nebo v domácích cenných papírech, nebo Švehla v. r.
Dr, kramář v. r.
poskytnout! zárukou tuzemských peněžních
Dr. Stránský v, r.
Dr. Píif-ín v. r.
ústavů.
Prášek v. r.
Staněk v; r.
§ 3.
Dr. Winter v. r.
fOMáč' v. r.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy Dr, Hrabán v. r.
Stříbrný
v. ř.
hlášení.

Ze státní knihtiskámj v Pra«.

