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\ Čís. 9.

Nařízeni ministerstva pro zásobování 
lidu ve srozumění s miaisterstvem 
zemědělství ze dne 8. ledna 1919,

kterým se stanoví nejvyšši ceny vepřů a vepřo
vého masa.

§ i.

Pro prodej živých vepřů stanoví se nejvyšši 
cena až do K 15‘— za 1 kg.

Pro prodej poražených vepřů v celku nebo 
v půlkách určuje se nejvyšši cena až do K 18 — 
za 1 kg, v Praze a v Brně až do K 20'— za 1 kg.

š 2.

V drobném prodeji, t. j. prodává-li překupník 
spotřebiteli, povoluje se k těmto cenám příplatek 
K 1'50 při 1 kg.

Snímání sádla se zakazuje.

§ 3.

Za uzené vepřové maso všeho druhu stanoví 
se nejvyšši cena až do1 K 25'—, v Praze a v Brně 
až do K 25-50.

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nepod
léhají trestům přísnějším, trestají politické úřady 
první instance pokutou do K 5000*->- nebo věze
ním do šesti měsíců, případně odnětím živnosten
ského oprávnění.

Trestu podléhá prodavač i kupující.

§5. : , ,

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vyhlá
šení.

Dřívější uzávěrky se ruší, nepřizpůsobí-li se 
cenám, v tomto nařízení obsaženým.

Současně zrušují se nařízení zemských poli
tických úřadů, pokud tato odporují tomuto1 na
řízení.

Předpisy o odvádění tukové dávky zůstávají 
tímto nařízením nedotčeny.

Dr. Kramář v. r.
Dr. Wiíiier v. r. Dr. Boh. Vrbenský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. Prášek v. r.
Švehla v. r. Dr. Rašín v. r.
Habermann v. r. Stříbrný v. r.

Staněk v. r.

Čís. 10.

Nařízení ministra financi 
ze dne 31. prosince 1918 k výkonu 
zákona ze dne 10. prosince 1918, 

čís. 65 sb- z. a n.,
jímž se pro ukládáni všeobecné daně výdělkové 
pro období 1918/1919 částečně mění ustanoveni

zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. čís. 220.

K § 1, odst. 1.
Pro ukládací období 1918/1919 pozbývají plat

nosti úplně neb částečně tato- ustanovení zákona 
ó os. d. př.:-

§ 11 o úhrnu daně výdělkové, § 12, odst. 7., 
zmínka o komisi kontingentní, § 14, odst. 4., druhá 
věta, o kontingentu sloučených společností ber
ních, § 15, odst. 3. a 4., p vřadění, ' § 19, odst. 1., 
o dobrých zdáních a návrzích zemských komisí 
o kontingentech, §§ 31, 32, 47 až 52 o rozvrhu 
a stanovení společnostních kontingentů, § 39, odst.
1. a 3., o prohlášeních k dani výdělkové, §8 53 
až 56 o komisi kontingentní, § 57, odst. 1., o vý
kazu přirážky neb srážky rozvrhové v rozkazu 
platebním, §§ 59 a 60 o odvóláních proti výpočtu 
daně, § 66, odst. 2., o přirážce nebo srážce roz
vrhové při dani poplatníků nevřaděných do spo
lečností berních, § 74 o nevpočítání přírůstků do 
společnostních kontingentů, §5 79, 81 a 82 o ne
vpočítání daně výdělkové předepsané živnostem 
podomním a kočovním do kontingentu.

Zrušeny jsou také úplně neb částečně pří
slušně články vykonávacího nařízení ku I. Id. cit. 
zákona, a to zejména: čl. 8 , 11,—13., 16., 21. č. 1., 
odst. 1„ a č. 4. posl. věta, 22., 23., 35., odst. 8., 
39. až 41., 43. až 49., 52., 53., 60., 63. a 65., pokud 
odporují novým zákonným předpisům.

Úchylka od zásady kontiiigentováni bude pla- 
titi prozatím jen pro léta 1918 a 1919.

: ' ■ K § 2/

Vřadění, jež bylo dle výnosu bývalého mini
sterstva financí ze dne 18. března 1918. č. 22.506, 
již provedeno, zůstává v platnosti.

Proti vřadění lze se odvolat! teprve v od
volání proti platebnímu rozkazu.
K § 3, odst. 2, posl. větě (§ 22, odst. 4. zákona 

o os, d. př.).
Je-li doplnění komise nutno, avšak rychlé 

vypsání nebo provedení voibyvz jakýchkoliv příčin 
nemožno, buď návrh, aby byla komise doplněna 
jmenováním členů, vyměřovacím úřadem I. stolice 
neprodleně podán zemskému finančnímu ředitel
ství a jím hned předložen ministru financi.
K § 4 (§§ 32, 33 a 34 zákona o os. d. př., čl. 20., 23., 

34., 37. vyk. nař. ku I. hl.).
Posavadní stanovisko § 32 zákona o os. d. př., 

že základem zdanění je prostřední výnosnost, platí 
i nyní. Při tom se má přihlížeti ku prostřední vý
nosnosti živností a zaměstnání jiných poplatníků


