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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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§ 4.

Zaměstnavateli jest volno domáhat! se spo
rem dle § 1162 obč. zák. okamžitého zrušení pra- 
co1! ního poměru a vyklizení bytu i mimo období 
v § 2 ustanovené, jsou-li tu podstatné důvody, 
které z viny zaměstnancovy další trvání námezd
ního poměru vylučují.

§ 5.

Protokoly a podání v řízení soudním dle § 3 
podléhají poplatkům pro řízení sporné ustano
veným; z usnesení zaplatí navrhovatel poplatek 
rovnající se polovičnímu rozsudečnému, které by 
dle hodnoty předmětu bylo zaplatiti.

§ 6.
Ustanovení tohoto nařízen? nevztahují se na 

železniční zaměstnance, pro něž platí zvláštní 
ustanoveni, jakož i na osoby zaměstnané v země
dělských podnicích všeho druhu pracemi země- * 
dělskými.

§ 7.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, platí i na případy, kde výpovědní lhůta ještě 
neuplynula; a pozbude platnosti dnem 31. prosince 
1919.

Provedení jeho náleží ministrům spravedlno
sti a sociální péče.

bylo zjištěno, zda a k jakému zaměstnání může 
invalida býti vyškolen, budou váleční invalidé 
podrobeni sociálně lékařským prohlídkám.

§3. ■

Prohlídkám povinni jsou podrobili se všichni 
váleční invalidé, bez ohledu na to, zda byli již 
superarbitračními komisemi jako invalidé ze slu
žeb vojenských propuštěni, ať požívají invalidní 
renty nebo jí postrádají, ať jsou zaměstnáni nebo 
bez zaměstnání, af sloužili kdekoliv a v jakých
koliv formacích vojenských, pokud jsou státními 
příslušníky republiky Československé.

Z prohlídek těchto vyjmuti jsou vojenští gá- 
žisté a déle sloužící poddůstojníci a muži.

§ 4.

Prohlídky provedou okresní komise sociálně 
lékařské. Počet okresních komisí, územní obvod 
jejich působnosti a sídlo jejich ustanoví ministr 
sociální péče. Okresní komise jest povinna 
v územním obvodu své působnosti provésti pro
hlídky osob v § 1. tohoto nařízení uvedených, i 
pokud nalézají se ještě ve vojenských nemocniv 
cích. Při prohlídkách ve vojenských nemocni
cích jest velitel vojenské nemocnice členem pro
hlídkové komise okresní se všemi právy i po
vinnostmi ze členství tohoto plynoucími.

Švehla v, r., v zast. min. předsedy.

Dr. Stránský v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Čís. 224.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 23. dubna 1919

o dodatečných prohlídkách válečných invalidů.

§ 1.

Válečnými invalidy jsou osoby, které ná
sledkem poranění nebo nemoci, ve službě vojen
ské nebo při vykonávání vojenských úkonů a 
prací nebo jako civilní zajatci a rukojmí, získané 
nebo zhoršené, utrpěly dočasné nebo trvalé, čá
stečné nebo úplné snížená nebo ztrátu výdělečné 
schopnosti.

V případech, kde komise okresní není s to 
učinili při prohlídce konečný nález (na příklad: 
komplikované případy chirurgické, psychosy, 
neurosy a pod.), vyžádá si okresní komise odbor
ný posudek. O dalším opatření invalidy rozhodne 
teprve po předložení tohoto posudku. Zdravotní 
ústavy pro podávání posudků ustanoví ministr 
sociální péče v dohodě s ministrem Národní obra
ny a nunistrem zdravotnictví a tělesné výchovsr.

§ 6.

Okresní /komise sestává z devíti členů. Před
sedu tstátního úředníka) a lékaře jmenuje ministr 
sociální páče v dohodě s příslušnými ministry, 
zástupce finanční správy jmenuje ministr financí, 
zástupce vojenské správy jmenuje ministr Národ
ní obrany, ostatních 5 členů a to po jednom zá
stupci: a) průmyslu a živností, b) obchodu, c) ze. 
mědělství, d) invalidů, e> úřadu o válečné poško- 
zen.ee jmenuje politický úřad I. stolice po návrhu 
příslušných organisací. Působí-li okresní komise 
ve vojenské nemocnici, jest desetičlenná (desá
tým členem jest velitel vojenské nemocnice.)

§ 2. § 7.
Aby byl zjištěn zdravotní stav válečných in

validů, stupeň i způsob jejich invalidity a aby
Pro jednáni před prohlídkovými komisemi 

a komisemi zemskými vydány budou zvláštní po-


