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Čís. 96.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 1. března 1919

o zřízeni revisního odboru při ministerstvu 
financí.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., vydává se toto 
nařízení:

§ 1.

Při ministerstvu financí zřizuje se revisní 
odbor k vykonávání kontroly v oboru osobních 
daní přímých, daně z válečných zisků, daně vá
lečné a dávky z majetku.

§2.

Revisnímu odboru přísluší právo:
a) prováděti náhlé prohlídky obchodních, hospo

dářských a živnostenských knih, zápisů a ve
škerých dokladů, výslech personálu, jakož 
i obhlídku investovaného majetku osob fy
sických a právnických bez předchozího řízení 
a ohlášení,

b) stálého dohledu a přístupu do veškerých 
ústavů peněžních, bankovních, směnáren
ských a pojišťovacích a použití jejich zápisů 
a dokladů k účelu vytčenému v § 1,

c) nahlížeti do veškerých úředních spisů uklá- 
dacích a vyměřovacích, po případě vyžádali 
si je u příslušných úřadů,

d) používati podle potřeby přísežných znalců 
a důvěrníků jmenovaných ministerstvem 
financí.

§ 3.

Členové revisního odboru mají práva a po
vinnosti veřejných úředníků a složí přísahu při

nastoupení úřadu. Při vykonávání své funkce jsou 
povinni, vykázat! se úřední legitimací.

§ 4.

Veškeré veřejné úřady jsou povinny podávat! 
revisnímu odboru informace jím žádané a jej 
účinně podporovati v jeho činnosti.

§ 5.

Jakékoliv jednání směřující k tomu, aby čin
nost revisního odboru byla mařena nebo stěžo
vána, trestá se — pokud nezakládá skutkovou 
povahu trestního činu stíhaného podle všeob. 
trestního zákona •— pokutou do 100.000 korun 
anebo vězením do jednoho roku senáty zřízenými 
čl. III. § 5. cis. nař. ze dne 16. března 1917, 
z. ř. čís. 124. Trest vězení nelze přeměnili na 
pokutu.

§ 6.
Výkon ukládá se ministru financí.

§ 7.

Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy 
a jako ministr vnitra.

Dr. Rašín v. r. Dr. Hruban v. r.
Dr. Winter v. r. Dr. Stránský v. r.

Di. Soukup v. r. Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. ř. Dr. Vrbenský v. r

Klofáč v. r.
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