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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
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1903, z. ř. č. 143, Jakož i přídavku k § 1. citovaného 
prováděcího předpisu, pokud se vztahují na daně- 
prostý odběr dani podrobeného minerálního oleje 
ku pohonu motorů, se zrušují. Důsledkem toho 
pozbývají platnosti všecka dosud udělená povo
lení daněprostého odběru minerálního oleje o hut
notě menši než 0.770° (benzinu) ku pohonu mo
toru a zastavuje se dnem, kterého nabude toto 
nařízení účinnosti, další daněprosté vydávání 
benzinu ku zmíněnému účelu.

prozkoumá zmíněné doklady, zařídí případná do
plnění a oznámí konečný výsledek nadřízenému 
finančnímu úřadu II. stolice, jenž podá pak mini- 
sterstvu financí úhrnný výkaz o výnosu doda
tečné daně.

§ 6.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá moci 

5, dnem po vyhlášení, pověřuje se ministr financí.

§ 2.

Zásoby benzinu ku pohonu motorů daněprosté 
odebraného dotud nepoužité jest na podkladě zá
pisů obsažených v dotyčných, nařízením rak. 
finančního ministerstva ve Vídni ze dne 26. listo
padu 1912, z. ř. č. 216, předepsaných kontech 
zjistiti a dodatečně zdaniti.

Švehla v 

Dr. Rašín v 
Dr. Stránský v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Rabrman v. r.

r., v zastoupení min, předsedy, 
r. Frášek v. r.

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

Klofáě v. r.
JTotéž platí o zásilkách ku pohonu motorů 

daněprosté odebraného benzinu, které by později 
ještě došly, jakož i o zásobách benzinu, ku zmí
něnému účelu daněprosté odebraných, jež patří 
správě vojenské, poštovní, železniční či nějakému 
veřejnému podniku, nebo jsou uloženy v mezi
skladech povolených ku společnému ukládání 
daněprostého benzinu.

Čís. 223.

Nařízení vlády republiky Českoslo venské 
ze dne 24. dubna 1919

o ochraně zaměstnanců používajících bezplatného 
bytu.

§ 3.
Dozorčí finanční orgánové jsou povinni, by 

dnem, kdy nařízení toto vstoupilo v platnost, uza- 
vřeh zmíněná konta, provedli obvyklé odúčtování 
a předepsali majiteli konta ze shledané zásoby 
vypadající spotřební daň. K tomuto cíli jest po
užiti a straně předati vyplněný složní lístek po
štovní spořitelny, znějící na příslušný percepční 
(berní, dúchodkový) úřad a opatřený na rubu 
(a^sice na obou polovinách) označením „doda
tečná daň z minerálního o!eje“, jakož i potřeb
nými údaji a razítkem služebním.

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

§ 1.

Pracovní smlouvu, dle které zaměstnavatel 
poskytuje zaměstnanci (domovníku, vrátnému, to
piči, kočímu atd.) na místo mzdy nebo její části 
bezplatný byt, může zaměstnavatel vypovědět! 
jen z důležitých důvodů se svolením okresního 
soudu, v jehož obvodu se byt nalézá.

§ 2.

§ 4.
Předepsanou dodatečnou daň zapraviti jest 

do 8 dmi,' a nemá podaný právní prostředek od
kládacího účinku. Stranou případně složená ji
stota za spotřební daň, váznoucí na daněprostě 
odebraném benzinu, budiž po provedeném od- 
účtování a zapravení dodatečné daně uvolněna.

§ '-5.
Perceponimu (bernímu, důcliodkovému) úřa

du poukázané obnosy dodatečné daně jest vy- 
úětovati ve zvláštním pomocném defeí- 
*iíku pro dodatečnou daň z minerálního oleje a 
spis téhož předati dotyčným dozorčím finanč
ním orgánům.

__ Posléze jmenovaní předloží v měsíční lhůtě 
Veškerá uzavřená konta s přílohami a podrob
ným výkazem finančnímu úřadu I. stolice, který

Výpověď dáti lze jen v termínech stěhova
cích v. místě obvyklých na dobu pro výpovědi ná
jemních smluv ustanovenou nebo v místě ob
vyklou.

§ 3.
Svolení k výpovědi dá soud zaměstnavateli 

k písemnému nebo protokolárnímu návrhu,^v němž 
budiž uveden důvod výpovědi a nabídnuto jeho 
osvědčení.

Soud rozhodne v řízení nesporném po vý
slechu odpůrce a po provedení potřebného še
tření usnesením, které doručí se stranám jen 
k jichr žádosti nebo straně při vyhlášení usnesení 
nepřítomné.

Do usnesení lze si stěžovati do osmi dnů od 
prohlášení nebo doručení jeho; další opravný 
prostředek jest vyloučen.

Rízeňí provede soudce, kterému náleží roz 
hodování ve sporech občanských.
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