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Cis. 219.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 23. dubna 1919,

kterým se pozměňují některá ustanovení prová
děcího nařízení ze dne 24. března 1914, z. ř. ě. 72, 
k zákonu ze dne 2. února 1914, z. ř. č. 40, o dani 

ze šumivých vin.

§ 1.
Zákon o dani ze šumivých vín ze dne 2. února 

1914, z. ř. č. 40, platí pro obvod, státu českoslo
venského mimo Slovensko.

§ 2.
^Prováděcí nařízení ze dne 24. března 1914, 

z. ř. č.72, se mění, po případě doplňuje v ná
sledujících bodech:

§ 3.
Místo dosavadních berních známek, vyobra- 

zených v příl. 1 k § 2 (2) pro v. naň, vydávají se 
známky nové, j,ež se liší od vyobrazených tím, 
že jest na nich vynechán říšský znak, a že ně
mecký text jest nahrazen českým.

§ 4.
Ustanovení § 8 prov. nař. o nezdaněném od

bytu hotových šumivých vín do zemí koruny 
uherské neb Bosny a Hercegoviny platí obdobně 
jen pro odbyt do území ležícího v celním obvodu 
československého státu, ale mimo obvod platno
sti zákona o dani ze šumivých vín, t. j. pro odbyt 
do Slovenska.

§ 5.
Na odbyt do všech zemí bývalého Rakousko- 

unerska, ležících mimo obvod československého

státu, dlužno vztahovati ustanovení § 9 prov. nař. 
o nezdaněném vývozu hotového šumivého vína 
přes celní čáru.

§ 6.
Ustanovení § 13 prov. nař. o odběru šumi

vých vín ze zemí koruny uherské a z Bosny- 
Hercegoviny platí nadále jen o odběru ze Slo
venska; též povinnost dopravních podniků k ozna
mování zásilek šumivých vín, stanovená v § 14 
prov. nař., platí jen o zásilkách podaných na Slo
vensku.

§ 7.
Ustanovení § 15 o dovozu šumivých vín přes 

celní čáru vztahuje se i na dovoz ze zemí bý
valého Rakousko-Uherska, ležících mimo obvod 
československého státu, a musí tudíž zásilky 
tyto býti opatřeny berními známkami, zakoupe
nými u některé z pokladen československého 
státu, k jich prodeji určených.

Znění 2. věty, 1. odst. tohoto, paragrafu se 
upravuje následovně: „Zásilky šumivých vín, 
určené pro příjemce na Slovensku (mimo obvod 
platnosti tohoto zákona), bucftež poukázány na 
slovenský celní úřad, který jest místu určení 
hejbližší.“

§ 8.
K ustanovením §§ 13 (8) a 15 (6) prov. nař., dle 

nichž smějí výrobci šumivých vín, jichž podniky 
se nacházejí v celní cizině neb mimo obvod 
platnosti tohoto zákona, na základě zvláštního 
povolení ministerstva financí berní známky ještě 
v cizině případně před dopravením do obvodu 
platnosti tohoto zákona na lahvích umístiti, se 
připomíná, že povolení, která byla udělena mini
sterstvem financí ve Vídni, nemají pro obvod 
československého, státu platnosti.
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§ 9.
Zprávy a výkazy, jež mají býti zasílány 

odborové účtárně VI. ministerstvla financí vé 
Vídni, buďtež zasílány účetnímu oddělení pro 
nepřímé daně ministerstva financí v Praze.

§ 10.
Kdo chová zásoby nepoužitých berních 

známek v bývalém Rakousku platných, jest 
povinen/ je během 1 měsíce s přesným udáním 
druhů a počtu oznámiti příslušnému oddělení 
finanční stráže, kterému se nařizuje, aby ozná
mení tato hromadně předalo přímo důchodko- 
vému úřadu v Praze a dle poukazu tohoto úřadu 
výměnu berních známek sprostředkovalo; po 
provedení této výměny, nejdéle však po uply
nutí dvou měsíců po vyhlášení tohoto nařízení 
nelze berních známek dřívějšího vydání platně 
používali. Výměnu vlastní zásoby proveďtež 
pokladny a celní úřady, ku prodeji známek 
oprávněné.

§ 11.

Konečně se mění nařízení ministerstva 
financí ve Vídni ze dne 27. března 1914, č. 22.308, 
č. Věstníku 76, o službě pokladniční a účetní v 
odst. 2. v ten smysl, že opatřováním berních zná
mek se pověřuje důchodkový úřad v Praze, který 
vyřizuje též objednávky zemských pokladen 
k prodeji berních známek určených.

§ 12.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

§ 13.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr financí.

Švehla v. r., 
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Habrman v. r.

v zast. min. předsedy. 
Prášek v. r.

. Dr. Vrbenský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Soukup v. r. 

Klofáč v. r.

§ 2.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

§3.
Ministerstvo pro zásobování lidu pověřuje se 

provedením tohoto nařízení.

Švehla v. f., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.k 
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.

Stříbrný

Dr. Winter v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáč v. r. 

v. r.

Cis. 221.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 23. dubna 1919 

o dopravních osvědčeních pro ocet.

^ Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, nařizuje se toto:

§ 1.
Nařízeni úřadu pró výživu lidu ze dne 

2. srpna 1917, z. ř. č. 330, týkající se zavedení 
dopravních osvědčení pro ocet, se zrušuje.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Ministerstvo pro zásobování lidu se pověřuje 

provedením tohoto nařízlení.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy 

Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 

Prášek v. r.

Dr. Rašín v. r.
Ďr. Zahradník v, r. 
Dr. Soukup v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r.1

Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 220.
Na viseni vlády republiky československé 

Ke dne 23. dubna 1919,
kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny 
drobného jateěného dobytka a masa v Praze.

§ 1.
Činnost Úřední sběrny drobného Jateěného 

dobytka a masa V Praze, zřízené ministerským 
nařízením ze dne 8. ledna 1919, č. 16 Sb. z. a n., 
fastavuje se, pokud jde o tuzemský drobný ja- 
ťečný dobytek.

Cis. 222.
Nařízení vlády repub iky Československé 

ze dne 23. dubna 1919,
jímž se mění ustanovení prováděcího předpisu 
o dani z minerálních olejů ze dne 9. července 1903, 
z. ř. č. 143, pokud se týkají daněprostého odběru 

zdanitelného minerálního oleje.

§1.
Ustanovení §§ 1. a 11. prováděcího předpisu 

O 'dani z minerálního oleje ze dne 9. "července


